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ARTYKU£Y
Zbigniew Chojnowski
Olsztyn

Stylistyka i autorstwo
(przekszta³cenia tekstowe w pimiennictwie mazurskim
XIX wieku)
The style and authorship
(textual transformations in the nineteenth century literature in Masuria)
The article discusses textual transformations in Masurian literature of the nineteenth
century, and presents the issues of genesis of texts, style and authorship.
S³owa kluczowe: Gustaw Gizewiusz, literatura mazurska, parafraza, pieñ popularna, prototekst,
Tobiasz Stullich, styl i autorstwo
Key words:
Gustav Gizewiusz, Masurian literature, paraphrase, a popular song, prototext,
style and authorship, Tobias Stullich

Oczekuj¹ca wci¹¿ na rzeteln¹ inwentaryzacjê i przebadanie literatura mazurska wymaga stawiania wielu pytañ o podstawowe fakty tekstowe. Istnieje
w niej problem autorstwa nawet w odniesieniu do utworów podpisanych imieniem i nazwiskiem. ledzenie zjawisk zwi¹zanych z odpowiedzi¹ na pytanie, kto
u³o¿y³ dawny wiersz mazurski, stanowi przyczynek do dziejów kszta³towania siê
wiadomoci autorstwa. Nie by³a ona tak oczywista; np. znane Mazurom na
pamiêæ pieni z Nowo wydanego Kancyona³u Pruskiego (pierwsze wydanie,
Królewiec 1741) podane s¹ anonimowo, co nie wywo³ywa³o problemów.
Kwestia autorstwa uros³a do rangi praktycznego i poniek¹d moralnego zagadnienia w XIX w., a zw³aszcza w jego drugiej po³owie, kiedy to setki Mazurów ubiega³y siê o druk rêkopisów, których oryginalnoæ, mówi¹c enigmatycznie, by³a ró¿na. Niektóre publikacje by³y niepodpisywane, opatrywane kryptonimem, pseudonimem lub nazwiskiem, które b³êdnie lub fa³szywie wskazuje
na autora. Najpracowitszy pisarz i redaktor mazurski XIX w. Marcin Gerss
anonimowe og³aszanie publikacji uwa¿a³ za wyraz braku odpowiedzialnoci1.
1 M. Gerss: Przestroga redaktora. Gazeta Lecka 1886, nr 7. Zob. te¿ rubrykê tego¿: Skrzynka do listów. Gazeta Lecka 1882, nr 8; 1883 nr 10; 1885, nr 15 i in.
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Problem autorstwa wszed³ wiêc w zakres refleksji etycznej; jednak z historycznego punktu widzenia jest zjawiskiem tekstologicznym oraz stylistycznym, które
otwiera potrzebê analizy stylometrycznej.
Wyniki dotychczasowych badañ umacniaj¹ hipotezê, ¿e niema³¹ czêæ literatury mazurskiej stanowi¹ parafrazy tekstów zaczerpniêtych z literatury polskiej2 i niemieckiej3, przy czym nie zawsze odnotowywano ród³o pierwowzoru.
Dopiero odnalezienie utworu wyjciowego i analiza porównawcza pozwalaj¹ ustaliæ stopieñ ingerencji i kreatywnoci autora posi³kuj¹cego siê pierwowzorem.
Mazurska literatura wyp³ywa te¿ ze róde³ rodzimych. Dziewiêtnastowieczny historyk regionu Max Toeppen, pisz¹c o jednym z najbardziej charakterystycznych tekstów folkloru mazurskiego, zauwa¿y³:
Najulubieñszym tematem wszelkich opowieci s¹ wydarzenia zwi¹zane z po³owami
ryb, relacjonuj¹ce tak nieprawdopodobne przygody, ¿e s³ucha siê ich z pow¹tpiewaniem, by w koñcu jednak uwierzyæ, ¿e np. opowiadanie o wielkim sumie, który
porwa³ na swój grzbiet rybaka, a ten p³yn¹c na nim wo³a³ o pomoc etc. Najlepszy
gawêdziarz musi wielokrotnie powtarzaæ swe historyjki i przewa¿nie robi to dobrze, nie zapominaj¹c o ¿adnym szczególe. Spotkanie takie, nazywane na wie jeæ
[iæ na wie], trwa zwykle do pó³nocy4.

Wspomniana opowiastka o wielkim sumie (niegdy ten gatunek ryb nader
czêsto wystêpowa³ na Mazurach) przesz³a z literatury oralnej do pisanej ju¿
w po³owie XIX w. Autorem wersji og³oszonej drukiem pt. Dziwaczna przygoda.
Powieæ ¿artobliwa jest Fryc Pezara:
Bardzo rano, do dnia niby,
Poszed³ Piotrowski na ryby,
A na³owiwszy p³ociców,
Pojacha³ i do targliców5.
Widzi z dala, ¿e co bodzie,
Patrzy, na targlicy w wodzie

2 Zob. np. Z. Chojnowski: Gerssa przeróbki niektóre (z problemów autorstwa i oryginalnoci
literatury mazurskiej). Prace Jêzykoznawcze 2012, z. 14, s. 5562.
3 Zachowa³ siê np. przek³ad ballady F. Schillera Die Bürgschaft, zob. F. Michalzik: Porêka.
[W:] Pieni duchowne i poemata wiatowe. Antologia literacka. Wypisy, oprac. i wstêp Z. Chojnowski. Go³dap 2004, s. 97101.
4 M. Toeppen: Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej. Wed³ug róde³
drukowanych i rêkopimiennych. Prze³. M. Szymañska-Jasiñska. Oprac. i wstêp G. Jasiñski. Olsztyn 1995, s. 397.
5 Targlica jest wielk¹ wêd¹, któr¹ tylko na sumy zastawiaj¹  przypis zredagowany przez
redaktora Kalendarza Królewsko-Pruskiego Ewangelickiego M. Gerssa (Giersza).
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Stoi sum jak kawa³ ¿erdzi.
Pociech¹ siê stary twierdzi6.
I tak sam do siebie ¿ebrze:
Jak poruszê, to siê zedrze,
Bo jak prêdko wiat zobaczy,
Szkoda bêdzie mojej pracy!
Widzi, nieg³êboka woda,
A tê rybê puciæ szkoda,
I skoczy na niego ca³y;
Ale te¿ by³ sum niema³y.
Jacha³ na nim, jak na krowie,
Bo mia³ko7 by³o w parowie,
Jak przyje¿d¿a do w¹do³a,
Wtenczas, biedak Gwa³tu  wo³a.
Nie mia³ uzdy ani siod³a,
A co chwilka sum z nim do dna.
mieszno patrzeæ na pokrakê8,
Bo jeszcze pali³ tabakê.
Ni po polu, ni w ogrodzie,
Ale na g³êbokiej wodzie,
Jedzi³ Piotrowski na rybie,
Co jest wielki cud prawdziwie.
A jak zacz¹³ gwa³tu g³osiæ,
Zlecia³o siê ludzi dosyæ9.
Prosi, by go ratowali:
Nie wytrzymam, bo miê zwali.
Tedy go wyratowano,
Ch³opa i suma dostano10.
Oba w szczêciu u³owili11,
Z czego bardzo siê cieszyli.
6
7
8

twierdziæ siê  tu: umacniaæ siê.
mia³ko  p³ytko.
pokraka  tu raczej o samym zdarzeniu; s³owo pokraka w mowie mazurskiej, jak w staropolszczynie, oznacza³o nieszczêliwe zdarzenie.
9 dosyæ  tu: niema³o, wiele.
10 dostano  tu: wydobyto, wydostano.
11 Oba w szczêciu u³owili  tzn. obu szczêliwie wy³owili.
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Ale to i ryba by³a.
S³yszcie, jak on wa¿y³ si³a.
Piêædziesi¹t funtów12, bez tros[z]ki
W i ê c e j wa¿y³ ni¿ Piotrowski.
Nie dzieja³oæ siê to w worku13,
Tylko we wsi przy Jansborku14.
Wioskê tê Szparkami zowi¹,
Gdzie z sumami ch³opów ³owi¹15.

Prozatorsk¹ wersjê opowiastki o Mazurze uje¿d¿aj¹cym suma opracowa³
oko³o stu lat póniej Karol Ma³³ek, nadaj¹c jej tytu³ Rybak mazurski; ods³aniaj¹c
autochtoniczn¹ proweniencjê cyklu Opowieci znad mazurskiego Gangesu
(Warszawa 1964), pisa³:
S¹ one czêci¹ moich zbiorów folklorystycznych, oparte na motywach ludowych
gadek mazurskich, które w ci¹gu szeædziesiêciu lat ¿ycia s³ysza³em od znanych
gawêdziarzy z powiatów dzia³dowskiego, nidzickiego, szczytnowskiego, mr¹gowskiego, kêtrzyñskiego i innych16.

Porównanie Dziwacznej przygody z gawêd¹-opowieci¹ Rybak mazurski17
pokazuje wiele zbie¿noci miêdzy tekstami. Drugi jest prozatorskim uszczegó³owieniem pierwszego. ¯e Ma³³ek korzysta³ z przekazu bardzo podobnego do tego,
który opublikowa³ pod swoim nazwiskiem Fryc Pezara, wiadcz¹: ten sam przebieg zdarzenia, wspólne motywy (sum, targlica itd.) i prawie identyczne
ca³ostki jêzykowe, np. Ma³³kowy Piotrowski myli: Kiej poruszê, to siê zedrze
i szkoda tedy bêdzie mojej pracy (u Pezary: »Jak poruszê«, to siê zedrze, / Bo
jak prêdko wiat zobaczy, / Szkoda bêdzie mojej pracy!).
Opowieæ-gawêdê puentuje cytat z ostatniej strofki, która w Dziwacznej
przygodzie ma nieco inny kszta³t stylistyczny:
A nie dzia³o siê to w worku,
Lecz we wiosce przy Jansborku,
Wioskê tê Sperkami zowi¹,
Gdzie z sumami ch³opów ³owi¹18.
12
13

funt  jednostka wagi = 467, 711 gramów.
Nie dzieja³oæ siê to w worku tzn. nie wydarzy³o siê to byle gdzie, w nieokrelonym
miejscu.
14 przy Jansborku  niedaleko, ko³o Jansborka (niem. Johannisburg  Pisz).
15 F. Pezara: Dziwaczna przygoda. Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki 1864, s. 8688.
16 K. Ma³³ek: Od autora. [W:] tego¿: Opowieci znad mazurskiego Gangesu. Warszawa 1964,
s. 45. Wymienione tu powiaty nazywane s¹ mazurskimi ze wzglêdu na to, ¿e jeszcze w XIX w.
by³y w wiêkszoci zamieszkiwane przez ludnoæ mówi¹c¹ po polsku. Niektórzy historycy powiatu
kêtrzyñskiego nie nazywaj¹ mazurskim.
17 Tam¿e, s. 1620.
18 Cyt. za: K. Ma³³ek: Rybak mazurski, s. 20.
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W przytoczonej przez Ma³³ka wersji: zamiast formy nacechowanej gwarowo i archaicznie nie dzie³ajoæ siê wystêpuje forma zgodna z norm¹ wspó³czesnego jêzyka polskiego: nie dzia³o siê, Tylko jako spójnik wymieniony zosta³ na spójnik Lecz (zast¹pienie wsi synonimem wioska wynika tu
z potrzeby zachowania rytmu wiersza, który jest typowym w twórczoci ludowej
omiozg³oskowcem o toku trocheicznym).
Pewne nieliczne ró¿nice miêdzy dwoma wariantami uprawniaj¹ do twierdzenia, ¿e Karol Ma³³ek korzysta³ z innego przekazu opowieci o przygodzie
Piotrowskiego z sumem. W Ma³³kowym opowiadaniu ponadto sum wa¿y
150 funtów, co jest bardziej prawdopodobne ni¿ ciê¿ar 50 funtów podany przez
Pezarê. Zwa¿ywszy na to, ¿e obaj autorzy informuj¹, ¿e ryba i Piotrowski mieli
zbli¿on¹ masê, mo¿emy ustaliæ, który z nich w tej sprawie trzyma siê prawdy.
Zdrowy mê¿czyzna w sile wieku o wadze 50 funtów, czyli nieca³e 25 kg, jest
postaci¹ nierealistyczn¹, za taki, który ma oko³o 70 kg (czyli 150 funtów19),
odpowiada rozmiarom rzeczywistym. Ma³³ek przywo³uje toponim Sperki; jego
forma nawi¹zuje do gwarowej (mazurskiej) wymowy miejscowoci Szparki, po³o¿onej oko³o 5 km na po³udnie od Pisza (dawniej Jansborka). Nazwa ta, u¿yta
przez Pezarê bez gwarowych zniekszta³ceñ, by³a odnotowana przez Wojciecha
Kêtrzyñskiego w XIX w.20
Opowieæ o rybaku je¿d¿¹cym na rybie jest jednym z wielu tekstów, które
w obiegu wród mazurskiej spo³ecznoci podlega³y przetworzeniom rodzimych
autorów21.
W literaturze mazurskiej znajdziemy wiersze jej przyswojone i uznawane za
rodzime; historie ich przyswajania zaskakuj¹, jakkolwiek uwidaczniaj¹ rozwój
kultury mniejszoci etnicznej, która w XX w. zosta³a skazana na zanik czy te¿
 inaczej mówi¹c  w której z powodów politycznych, ideologicznych, ekonomicznych itp. opresji st³umiono i wygaszono g³êbokie impulsy kulturotwórcze.
W drugiej po³owie XIX stulecia by³y one jeszcze dostatecznie ¿ywe, aby zachodzi³y pewne procesy literackie, skutkuj¹ce pomna¿aniem rodzimego pimiennictwa w jêzyku polskim.
19

Sumy ³owione na Mazurach osi¹ga³y niegdy regularnie wagê do 70 kg. Jeszcze w maju
1952 r. w rzece Krutyni k. Iznoty rybak Nagel wydoby³ z sieci suma o wadze 86 kg. Rybê dokumentuje fotografia przechowywana w archiwum Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu.
20 W s³owniku podano Sparken  Lisewo alias Szparki  W. Kêtrzyñski: Nazwy miejscowe
polskie Prus Zachodnich, Wschodnich i Pomorza: wraz z przezwiskami niemieckiemi = Die polnischen Ortsnamen der Provinzen Preussen und Pommern: und ihre deutschen Benennungen. Lwów
1879, s. 98.
21 Zob. m.in. Z. Chojnowski: Kajkowe parafrazy opowiastek Marcina Gerssa. [W:] Tradycja
i wspó³czesnoæ. Folklor  jêzyk  kultura. Pod red. D. Czubali, M. Miczki-Pajestki. Bielsko-Bia³a
2009, s. 205220; ten¿e: Autorska mazurska bajka zwierzêca. [W:] Bajka zwierzêca w tradycji
ludowej i literackiej. Pod red. A. Mianeckiego, V. Wróblewskiej. Toruñ 2011, s. 193204; ten¿e:
Plagiaty, przedruki, zapo¿yczenia  ustalenia bibliograficzno-tekstowe (ze studiów nad pimiennictwem mazurskim). Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 2011, nr 4, s. 697702.
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Przyk³adem zadomowienia siê obcego tekstu w literaturze mazurskiej jest
liryk Jesieñ, przypisywany Tobiaszowi Stullichowi. By³ to zacny i utalentowany
poeta mazurski ze Staczy w powiecie e³ckim. ¯y³ w latach 18411906. Jak
stwierdzi³ Erwin Kruk:
W wierszach [ ], które opublikowa³ Tobiasz Stullich, chwali on ka¿d¹ porê roku.
Jeden z najpiêkniejszych wierszy Tobiasza Stullicha to utwór Jesieñ, zamieszczony
w Gazecie Leckiej w 1888 roku (nr 42) [z 19 padziernika 1888]22.

Wiersz ów niemal¿e w tej samej postaci ukaza³ siê rok póniej w Nowinach z 21 listopada 1889 (nr 47, s. 170), ale zosta³ podpisany Minasowicz.
Kto zatem jest autorem Jesieni?
Pozornie nie ma podstaw, aby twierdziæ, ¿e Stullich splagiatowa³ tekst Minasowicza, a dok³adnie Józefa Dionizego Minasowicza23 (zw³aszcza ¿e ¿aden
z czterech tomów jego utworów poetyckich nie zawiera utworu nawet podobnego do Jesieni24). Przedruki jego drobnych utworów ukazywa³y siê ju¿ w Przyjacielu Ludu £eckim (18421845)25, jak mo¿na przypuszczaæ, za spraw¹ redaktora ks. Gustawa Gizewiusza. Stullich za nale¿a³ do poetów mazurskich, których
najczêciej i najchêtniej publikowa³ wychodz¹cy we Wroc³awiu tygodnik ewangelicki Nowiny Szl¹skie (a potem Nowiny).
W grê wchodzi zatem pomy³ka redaktorska czy plagiat? Tadeusz Oracki
zauwa¿y³ (bez podania przyk³adów), ¿e Stullich przerabia³ ró¿ne teksty z polskich wydawnictw ewangelickich dla Mazurów26. A w³anie znany i upowszechniony27 liryk Jesieñ podpisany przez Stullicha ró¿ni siê nieznacznie od
wersji podanej w Nowinach, która brzmi:

22 E. Kruk: Stullich Tobiasz. [W:] Polski s³ownik biograficzny. T. XLV. WarszawaKraków
2008, s. 163164. Zob. tak¿e T. Oracki: Rozmówi³bym kamieñ Z dziejów literatury ludowej oraz
pimiennictwa regionalnego Warmii i Mazur w XIX i XX wieku. Warszawa 1976, s. 225227; tego¿: S³ownik Mazur, Warmii i Powila XIX i XX wieku (do 1945). Warszawa 1983, s. 300.
23 Józef Dionizy Minasowicz (3 padziernika 1792  26 sierpnia 1849) kszta³ci³ siê w Warszawie i Lipsku, prawnik, poeta, t³umacz dzie³ F. Schillera (jako pierwszy z Polaków przet³umaczy³ jego Odê do radoci), Goethego, Horacego i innych.
24 Zob. Twory Józefa Dyonizego Minasowicza [T. 14]. Oprac. przez Jana Nepomucena Bobrowicza. Lipsk 1844.
25 Np. Przebudzenie kwiatków, Powrót wiosny. Przyjaciel Ludu £ecki 1844 nr 5, s. 3536,
39. O obecnoci utworów J. D. Minasowicza w prasie dla Mazurów wzmiankowa³ T. Zienkiewicz
w swojej pracy Treci regionalne w nauczaniu jêzyka polskiego na Warmii i Mazurach. Olsztyn
1985, s. 108 i 113.
26 T. Oracki: S³ownik Warmii, Mazur i Powila, s. 300.
27 Znalaz³a siê ona nie tylko w artykule E. Kruka, ale tak¿e w dwóch antologiach, zob.
T. Oracki: Poezja ludowa Warmii i Mazur. Warszawa 1957, s. 8788; Pieni duchowne i poemata
wiatowe. Oprac. Z. Chojnowski. Go³dap 2004, s. 52.
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Ju¿ lato mknie,
Dni króc¹ siê,
A z nimi radoæ znika.
I pozby³ kwiat
Swych cudnych szat
I ucich³ szmer strumyka.
Ju¿ w cieniu drzew
S³owika piew
Zmar³, dawno nie s³yszany.
I trawka schnie,
Bo zimno tchnie
Na ³¹ki i na ³any.
Przepijcie¿ ten
Wasz d³ugi sen,
Wy kwiatki, zio³a, krzewy!
A po tym nie
Zbudzicie siê
I wko³o zabrzmi¹ piewy.
Pochwalim Go,
Co sprawi³ to
I dary swymi dziwi.
W swej ³asce chcia³,
By cz³owiek mia³
Co tylko go szczêliwi.

Ustalenia stylistyczne i chronologiczne pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e liryk Jesieñ
drukowany w Gazecie Leckiej jest nieznaczn¹ przeróbk¹ pieni Jesieñ. Jej
s³owa s¹ t³umaczeniem wiersza niemieckiego Der Herbst heginnt przez Józefa
D. Minasowicza. Polsk¹ wersjê utworu og³osi³ mazurski pastor, urodzony
w Piszu, ks. Gustaw Gizewiusz (18101848) w opracowanym przez siebie
piewniku szkolnym i domowym dla weso³ej i niewinnéj m³odzie¿y naszéj28.
Artur Wycisk zauwa¿y³: w piewniku Gizewiusza znalaz³y siê g³ównie pieni
niemieckie [ ]. Wiele z nich znanych jest by³ym uczniom szkó³ pruskich, uczono ich jeszcze obowi¹zkowo w latach 10. i 20. naszego stulecia [tj. XX w.]29.
Uwaga ta do pewnego stopnia wyjania, dlaczego utwory ze zbioru Gizewiusza
cieszy³y siê wród Mazurów popularnoci¹ a¿ tak d³ugo.
28 G. Gizewiusz: piewnik szkolny i domowy dla weso³ej i niewinnéj m³odzie¿y naszej. Lipsk
1846, s. 7172.
29 A. Wycisk: piewnik szkolny i domowy dla weso³ej i niewinnej m³odzie¿y naszej Gustawa Gizewiusza. Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1960, nr 2, s. 225.
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Zmiany wprowadzone przez Stullicha do przek³adu Minasowicza s¹ drobne,
jakkolwiek uwidoczniaj¹ intencjê, aby zaczerpniêty tekst uczyniæ jeszcze bardziej (ni¿ to uczyni³ Gizewiusz) przystêpnym dla mazurskiego adresata.
Wers inicjalny Ju¿ lato mknie w przeróbce Stullicha ma postaæ odwo³uj¹c¹ siê do bledniêcia i znikania: Ju¿ lato niknie; wyraz mknie Gizewiusz
opatrzy³ przypisem, w którym wyjania³, ¿e chodzi tu o znaczenie: prêdko
schodzi, ucieka30. Kwiaty w przek³adzie Minasowicza pozbywaj¹ siê cudnych szat, a u Stullicha cudnych lat (Mazur wyeksponowa³ up³yw czasu,
przemijanie materialnego piêkna); u pierwszego cichnie szmer strumyka,
u drugiego szum (zmiana zosta³a podyktowana innym znaczeniem wyrazu szmer w polszczynie Mazurów, Gizewiusz proponowa³, by rozumieæ
go jako mruczenie 31). Mazurowi ksiêga-autorytet, czyli Nowo wydany
Kancyona³ Pruski, podpowiada³ jednoznacznie: wody w rzekach szumi¹
wdziêcznie32.
Stullich trawki i kwiatki zgrubi³, co o tyle jest zaskakuj¹ce, ¿e autorzy
mazurscy zazwyczaj stosowali zdrobnienia i spieszczenia.
Stullich, wymieniaj¹c czasownik Zmar³ na Znik³, jakby nawi¹zuj¹c do
inicjalnego wersu, uczyni³ frazê bardziej dramatyczn¹ w stosunku do wersji
wyjciowej: S³owika piew / Zmar³, dawno nie s³yszany.
W drugiej strofce Mazur zastosowa³ inicjalny spójnik I (nawi¹zuj¹c tym
samym do stylu biblijnego), który zast¹pi³ rozpoczynaj¹c¹ liryk tu nostalgiczn¹
i wyra¿aj¹c¹ ¿a³oæ partyku³ê Ju¿.
Pierwszy wers trzeciej strofy ma w obu pozornie identycznych wierszach
inne znaczenie; w pierwodruku, jak i w wersji póniejszej, wskazuje siê na
têsknotê za wiosn¹; w wariancie znanym z Gazety Leckiej niejako ponagla siê
przyrodê, aby jak najszybciej przespa³a sen zimowy (Przypieszcieæ ten /
/ Wasz d³ugi sen); w publikacji z Nowin kto oczekuj¹cy na wiosnê wykazuje
cierpliwoæ (Przepijcie¿ ten / Wasz d³ugi sen). W tej samej zwrotce w przek³adzie Minasowicza dla uzyskania regularnoci rytmicznej trzeci i szósty wers
sk³adaj¹ siê z siedmiu sylab, jak wszystkie trzecie i szóste wersy w pozosta³ych
strofach. U Stullicha odpowiednie wersy tylko w trzeciej strofie s¹ wyd³u¿one
o jedn¹ sylabê i s¹ omiozg³oskowe.
Mazur ze Staczy, podaj¹c wezwanie do dziêkczynienia Stwórcy za powrót
wiosny (Pochwalmy¿) w trybie rozkazuj¹cym z dodaniem partyku³y -¿, uczyni³ apel bardziej zdecydowanym ni¿ forma zastosowana przez Minasowicza
(Pochwalim). Stullich, wymieniwszy Zbudzicie siê na Wzbudzicie siê,
30
31
32

i lato.

G. Gizewiusz: piewnik szkolny..., s. 71.
Tam¿e, s. 72.
Pieñ 246. (od s³ów Wynid serce moje) w dziale O sprawach stworzenia na wiosnê
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przywo³a³ s³owo ¿ywe dla XIX-wiecznej spo³ecznoci mazurskiej, wystêpuje
ono m.in. w strofach Micha³a Kajki, np. I dwiêk ptasz¹t wko³o, / Co ze snu siê
wzbudzi³y33.
Poprawka w ostatnim wersie dotyczy wymiany s³ówka tylko na zawsze,
dziêki czemu Stullich odda³ nieco inne rozumienie szczêcia, którym obdarza
cz³owieka Pan Bóg. Ten kszta³t puenty w przek³adzie Minasowicza uwypukla
nie ci¹g³oæ bycia szczêliwym, lecz to, ¿e Bóg w swej ³asce chce, by cz³owiek
mia³ to, co sprawia mu jedynie szczêcie. Stullich wskazuje na to, aby cz³owiek
czu³, ¿e Stwórca zawsze go uszczêliwia (nawet jeli dana osoba nie jest tego
wiadoma). Mazurski autor, jak i t³umacz osi¹gaj¹ w zakoñczeniu ten sam skutek: zachêcaj¹ do bycia wdziêcznym Bogu, do dziêkczynienia.
Kto wiêc jest autorem Jesieni? Pytanie jest retoryczne. Dziwi fakt, ¿e Marcin Gerss jako redaktor Gazety Leckiej niezwykle czu³y na punkcie kwestii
autorstwa w odniesieniu do liryku Stullicha dopuci³ siê zaniedbania. Podobnie
uczyni³ w stosunku do wiersza Stullicha ¯ycie wieniaka, opublikowanego
w Gazecie Leckiej (1888, nr 22, s. 84). Utwór ten wszed³ do antologii Poezja
ludowa Warmii i Mazur34, choæ  jak okazuje siê po ponad stu latach  mo¿na
w jakim sensie podnieæ problem jego reprezentatywnoci dla oryginalnej twórczoci mazurskiej. Stullich znów bowiem zaczerpn¹³ ze piewnika szkolnego
Gizewiusza, a dok³adnie  pos³u¿y³ siê tekstem ¯ycie wieniaka z Wtórego oddzia³u (sic!), zatytu³owanego Szczêliwoæ wieniaka35, który jest t³umaczeniem
Minasowicza popularnej pieni niemieckiej od s³ów Ich bin das ganze Jahr
vergnügt (wspó³czenie piewa siê j¹ w Niemczech m.in. jako kinderlied):
Szczêliwym ja w ka¿dej porze!
Na wiosnê me pole orzê.
Wtenczas mi skowronek nuci,
Moj¹ pracê pieni¹ króci.
Przyjdzie lato, ciep³e, mi³e,
K³osem zdobiæ ¿yzn¹ bry³ê:
Widok piêkny, widok tkliwy,
Hojne pola, z³ote niwy.
Po Jakubie ostrzym kosy
I sieczemy w polu k³osy.
Rane dziewki, krzepkie ch³opy
Zwo¿¹ mi z rozkosz¹ snopy.
33 M. Kajka: Pieñ poranna. [W:] tego¿: Ma³y kancjona³ mazurski i opowieci ucieszne.
Oprac. Z. Chojnowski. Olsztyn 2008, s. 274.
34 Poezja ludowa Warmii i Mazur. Antologia. Wybra³ i oprac. T. Oracki. Warszawa 1957,
s. 8687.
35 G. Gizewiusz: piewnik szkolny
s. 45.
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W jesieni  to prawe gody:
Owocu pe³ne ogrody.
Co tylko wzrok, serce bawi,
Tem mnie Pan Bóg b³ogos³awi.
Przyjdzie zima lodowata:
niegiem pokryta ma chata.
Pole spoczywa od p³odu
Pod pierzyn¹ niegu, lodu.
Tedy w boru siê narobiê,
A¿ przy piecu si¹dê sobie:
¯onka za k¹dziel¹, dziatki
Wko³o niej, ozdoba chatki.
Kiedy dzwon w niedzielê wo³a,
Idê cicho do kocio³a.
Dusz nabo¿nych tam piewanie
Rozczula miê i kazanie.
Potem rozmawiam z s¹siady,
W ksi¹¿kach szukam dobrej rady,
Zabawy miêdzy rodzin¹:
Tak mi szczêsne chwile p³yn¹.
Nie znam cierpieñ, ¿ycia g³ogu;
Serdecznie dziêkujê Bogu.
Pod tarcz¹ Jego starania
Spokojnym a¿ do skonania.

Gizewiusz zwyczajem mazurskich redaktorów w przypiskach objani³ s³owa, których przeciêtny czytelnik mazurski móg³by nie zrozumieæ: niwy to
pola, gody  czas weso³oci, chata  domek, rozczula  rozrzewnia, za sens metafory Nie znam cierpieñ, ¿ycia g³ogu okreli³ nastêpuj¹co:
wszystko co koli i boli.
Stullich zmodyfikowa³ pieñ pod wzglêdem jêzykowo-formalnym bez naruszania jej kompozycji i semantyki. Zmiany polegaj¹ na przestawianiu szyku
wyrazów (niekiedy kolejnoci wersów) i podmianach leksykalnych; te id¹ tylko
czêciowo w myl przypisków Gizewiusza. W przeróbce Stullicha zamiast
niwy jest pole, ale pozosta³e s³owa wyjaniane przez redaktora piewnika
szkolnego nie wesz³y do tekstu podpisanego przez Mazura ze Staczy. Jego stylistyczne interwencje w sferze s³ownictwa pokazuj¹, ¿e przywieca³a mu intencja
uprzystêpnienia czy te¿ zeswojszczenia pieni z pierwszej po³owy XIX w. mazurskiemu czytelnikowi z drugiej po³owy tego stulecia.
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Wersy zosta³y przetworzone wed³ug dwóch podstawowych zasad: d¹¿enia
do szyku przestawnego i u¿ywania wyrazów brzmi¹cych Mazurowi chyba bardziej swojsko. Linijka ta po transpozycji uzyska³a kszta³t: [skowronek] Pracê
mojê pieniem króci. Pieniem w mazurskiej, zarchaizowanej polszczynie
znaczy: piewaniem.
W nastêpnej zwrotce Stullich ¿yzn¹ bry³ê zamienia na zimn¹ bry³ê, co
akcentuje zjawiska pogodowe, nastêpstwo pór roku, ich nag³oæ i wp³yw na
glebê. Mazurski autor dynamizuje nieco obraz zbó¿ gotowych do ¿êcia: Pole
piêkne przede36 ¿niwy (analogiczna linijka brzmi: Hojne pola, z³ote niwy).
Ponadto Mazur odnotowuje, ¿e po Jakubie, czyli po 25 lipca, kiedy rozpoczynano ¿niwa: klepiem kosy (w wariancie wyjciowym ostrzym), cinamy
[ ] k³osy (tam sieczemy). Przy ¿niwach pracuj¹ skrêtne dziewki, ¿wawe
ch³opy, tj. pracowite, sprytne, skrzêtne, dok³adne w pracy m³ode kobiety
i energiczni mê¿czyni (w piewniku szkolnym: Rane dziewki, krzepkie ch³opy). W mazurskim tekcie zlikwidowany zosta³ pañski (zewnêtrzny) punkt widzenia, jest: Zwo¿¹ do stodo³y snopy, zamiast: Zwo¿¹ mi z rozkosz¹ snopy.
Jesienne ogrody u Stullicha s¹ pe³ne darów, za w wersji podanej przez
Gizewiusza owoców. Ta ró¿nica pogl¹dowo ods³ania bardziej religijne podejcie Stullicha do dóbr ofiarowywanych cz³owiekowi, tj. rolnikowi przez przyrodê. Stanowi¹ one w jego pojêciu zawsze dar Stwórcy, jak w piewanym przez
wieki w kocio³ach na Mazurach Hymnie do Boga Jana Kochanowskiego37.
Ciekawe, ¿e autor polskiego t³umaczenia odwo³uje siê do zmys³u wzroku,
Mazur za pomija ten motyw, od razu przechodzi do, by tak rzec, duchowego
sedna sprawy: W czém siê tylko serce bawi, / To nam Pan Bóg b³ogos³awi.
W kolejnej zimowej strofie ziemia odpoczywa od rodzenia p³odów rolnych; w wariancie mazurskim jest: Pod przykryciem mocném lodu, za
w piewniku szkolnym zamiast ciê¿koci jest lekkoæ, tote¿ czytamy tu: Pole
spoczywa [ ] / Pod pierzyn¹ niegu, lodu. Mazur pomija kwestiê pracy
w borze, od razu zachwala uroki siedzenia zim¹ w ciep³ej chacie przy kominie
(nie za przy piecu) oraz dodaje, ¿e wówczas w weso³ej siedzi minie38.
Pisze te¿, ¿e ¿onka przêdzie, a nie, ¿e jest za k¹dziel¹.
W opisie niedzieli istotna modyfikacja polega u Stullicha na tym, ¿e idzie
on do kocio³a chêtnie, a nie cicho (jak podmiot w piewniku szkolnym),
uzupe³nia, ¿e podczas nabo¿eñstwa rozczula go nie tylko wspólny piew
i kazanie, ale równie¿ Gra organów (potwierdza siê opisywana przez etnografów muzykalnoæ Mazurów).
36
37

W gwarze mazurskiej przede znaczy dla.
Pieñ ta w Nowo wydanym Kancyonale Pruskim znajduje siê pod numerem 816. w dziale
Psalmy Dawidowe.
38 Konstrukcja jest form¹ archaiczn¹ lub skutkiem wp³ywów jêzyka niemieckiego.
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Przedostatni¹ strofê przepisa³ Stullich z drobnymi zmianami, z których najwiêksza ma charakter leksykalny. Mazur oddaje swój b³ogostan wyrazem nowszym: Tak mi w szczêciu chwile p³yn¹, rezygnuj¹c z wyra¿enia szczêsne39 chwile, co wskazywa³oby na to, ¿e parafraza mazurska nie zawsze jest determinowana
przez tendencjê do archaizowania jêzyka. Uwidacznia siê ona w przedostatnim
wersie utworu. W wersji wyjciowej czytamy, ¿e szczêliwy wieniak Pod
tarcz¹ Jego [Boga] starania jest spokojny. Mazur czuje siê spokojniuchny
pod szczytem Stwórcy (szczyt w zaginionej polszczynie to obrona40
i tarcza).
Wyniki analizy stylistycznej i konfrontacja polskich wersji ¯ycia wieniaka,
a tak¿e przypuszczenie granicz¹ce z pewnoci¹, ¿e Stullich zna³ jêzyk niemiecki,
a znajomoæ pieni od s³ów Ich bin das ganze Jahr vergnügt w oryginale
wyniós³ jeszcze ze szko³y ludowej, pozwalaj¹ twierdziæ, ¿e jego wiersz jest
efektem poprawionego t³umaczenia. Historia pieni o szczêliwoci wieniaka
nie koñczy siê na Stullichu.
Trudno jednak dociec, czy wiersz Rolnik przez wszystkie pory roku Friedrich Zimmek opar³ bezporednio na pieni z Gizewiuszowego piewnika szkolnego pt. ¯ycie wieniaka, czy na jej wariancie pochodz¹cym spod pióra Tobiasza
Stullicha:
Weso³ym ja przez ca³y rok,
Gdy¿ miê wiedzie ³askawy Bóg,
A to od pory do pory.
Ma wszystko z czasem bieg spory.
W wiosnê wed³ug Bo¿ej woli
To robi ka¿dy na roli,
Skowron siê wzbija wysoko,
I piewa pieñ nam weso³¹.
Gdy przyjdzie lata czas mi³y,
Jak tedy b³ogo bêdzie mi,
Kiedy nad polem ustanê,
Tysi¹ce k³osów tam widzê.
Jakuba dzieñ to ¿eñcia dzieñ
Do ¿niwa piesza ka¿dy weñ,
To siek¹ i pieszno woz¹,
Stwórcy przy tem nie zapomn¹.
39 Mimo ¿e w Nowo wydanym Kancjonale Pruskim wystêpuje to wyra¿enie, np. w pieni 640.
od s³ów Szczêsna wiecznoci!.
40 Zob. Ma³y s³ownik zaginionej polszczyzny. Pod red. F. Wysockiej. Kraków 2003, s. 323.
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W jesieni to owoc z³oty
Z drzew trzêsiem tak bardzo s³odki,
Tam gruszki, jab³ka i liwy,
Pan za doczynek nam p³aci.
A tedy przyjdzie zima wraz,
Jestci to nieprzyjemny czas,
Na dachach, polach, ju¿ bia³o.
Na ³¹kach lód, tak jakby szk³o,
A tak to idzie rok po rok;
Niech bêdzie pochwalony Bóg!
Ja zawsze weso³ej myli,
Wszystko dobrze, co Bóg czyni! Amen41.

Transpozycji Zimmka nie cechuje klarownoæ jêzykowa dwóch wczeniejszych wariantów. Autor zachowa³ kompozycjê dyktowan¹ naturalnym cyklem
rocznym, od wiosny do zimy, nastêpstwo obrazów i motywów, przes³anie
o nieustannej weso³oci rolnika, ale stara³ siê temu wszystkiemu nadaæ w³asny
(co nie znaczy bardziej trafny) wyraz jêzykowy (wiersz sk³ada siê z siedmiu
zwrotek, a nie dziewiêciu; mniejsza ich liczba byæ mo¿e wynika z tego, ¿e
redaktor Kalendarza Królewsko-Pruskiego Ewangelickiego Otto Gerss wykreli³ je z braku miejsca lub innych powodów). Zimmek eksponuje wp³yw Boga
(Jego ³askawoæ, to, ¿e bieg ¿ycia rolnika toczy siê wed³ug Bo¿ej woli, to, ¿e
podczas rolniczych prac wieniacy pamiêtaj¹ o Nim, który za doczynek,
a wiêc w³o¿ony w uprawê ziemi trud, p³aci owocami). Tok wypowiedzi poprowadzony jest tak, aby ujawni³a siê ufnoæ pok³adana w Stwórcy. Koñcowe Amen
dobitnie uwydatnia intencjê, aby utwór nosi³ gatunkowe znamiona modlitwy.
Wersja Zimmka jest w mniejszym stopniu ni¿ warianty poprzednie wyg³adzona literacko, o czym wiadcz¹ rymy niedok³adne (wysok¹: weso³¹; czas
mi³y: bêdzie mi; woz¹: zapomn¹; z³oty: s³odki; liwy: p³aci;
bia³o: szk³o; rok: Bóg; myli: czyni). Charakterystyka jêzykowa
Rolnika przez wszystkie pory roku zdradza pewn¹ nieporadnoæ autora i pos³ugiwanie siê w wierszu stylem kolokwialnym. Zimmek ratuje rytm omiozg³oskowca, wstawiaj¹c w tok wypowiedzi nieistotne dla treci wyrazy jednosylabowe
(w czêci inicjalnej wersów spójnik a, w ró¿nych miejscach zaimki tam,
to czy partyku³ê tak). O braku kunsztu wiadczy te¿ powtarzanie w bliskim
i nieco dalszym s¹siedztwie s³ów identycznych lub pokrewnych (Weso³ym,
weso³¹, weso³ej; ka¿dy  dwukrotnie; piesz¹, pieszno; ¿eñcia
41 F. Zimmek: Rolnik przez wszystkie pory roku. Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki
1907, s. 156157.
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¿niwa), a tak¿e form gwarowych. Zimmek bardziej dobitnie ni¿ we wczeniejszych wierszach o ¿yciu wieniaka zaznaczy³ swój gospodarski punkt widzenia, oparty na konkrecie. Nie rozkoszuje siê piêknym widokiem ³anów, lecz tym,
¿e ma przed sob¹ tysi¹ce k³osów. Gospodarza z Borowego nie zadowala³y
stwierdzenia: Owocu pe³ne ogrody i Pe³ne darów s¹ ogrody. Metaforyczny
obraz obfitoci ujednoznaczni³ i uszczegó³owi³, wspominaj¹c na s³odycz gruszek, jab³ek i liw. Kategorycznie wypowiedzia³ siê o zimie jako nieprzyjemnym czasie, u¿ywaj¹c banalnego porównania lodu do szk³a. Wiersz Zimmka
cechuje urok prymitywu; wywo³uje go jednak nie sielski liryzm, lecz odzwierciedlaj¹cy siê w jêzyku praktycystyczny i religijny stosunek autora do wiejskiej
rzeczywistoci.
Du¿a liczba ró¿nic miêdzy wierszem Zimmka a odpowiednim tekstem ze
piewnika szkolnego pozwala twierdziæ, ¿e tekstowym pierwowzorem Rolnika
przez wszystkie pory roku by³ niemiecki orygina³. Gospodarz z Borowego wystêpuje tu wiêc nie w roli autora, lecz t³umacza, choæ przyznaæ trzeba, ¿e przek³ad
w niektórych miejscach jest nieco swobodny.
Sprawa siêgania przez Zimmka do gotowych tekstów nie koñczy siê na
powy¿szym przyk³adzie. Mazur z Borowego podpisa³ siê pod wierszem, którego
autorstwo nie jest czêciowe:
Czeæ rolnikowi
Niech ¿yje gospodarski stan,
B¹d rolnikowi czeæ,
Za wszystkich on obrabia ³an,
Aby mieli co jeæ.
Któ¿by na wiecie panem by³,
By gbur nie robi³ nañ;
By król i ksi¹dz, i ¿o³nierz by³,
On p³aci z roli dañ.
Nim s³oñce wesz³o z nieba bram,
On idzie ju¿ na siew,
Choæ w miecie pi¹, on robi sam,
Ku niebu wznosz¹c piew.
W nadziei Bo¿ej on sieje,
Otuchy nie traci.
A Bóg za jego robotê
Siedm kroæ mu zap³aci.
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Niech ¿yje gospodarski stan,
Rolnictwo niech s³ynie!
B³ogos³awieñstwo niech da Pan,
Które z nieba p³ynie!42

Zimmek przej¹³ w cytowanym utworze znaczn¹ czêæ utworu Pochwa³a
stanu rólniczego43. Tym razem jest to pieñ, któr¹ z jêzyka niemieckiego na
polski przet³umaczy³ Gustaw Gizewiusz. W oryginale zaczyna siê ona od incipitu Der Bauer ist ein Ehrenmann44.
Zimmek przej¹³ od Gizewiusza pierwsz¹, trzeci¹ i drug¹ zwrotkê (w³anie
w tej kolejnoci), wprowadzaj¹c nieznaczne zmiany. Ch³opa wymieni³ na
gbura, wojaka za na ¿o³nierza (pozosta³e zmiany wygl¹daj¹ na niewiele
znacz¹cy retusz stylistyczny). Dwie ostatnie strofy rozbudowuj¹ motyw pochwa³y stanu ch³opskiego, opisane s¹ w nich syntetycznie prace polowe, po³¹czone
z duchowo-religijnymi przekonaniami ich wykonawcy, czyli rolnika. Ta czêæ
wiersza byæ mo¿e jest t³umaczeniem jakiej innej apologii trudu gospodarza.
W przek³adzie Gizewiusza w fina³owych dwóch zwrotkach zawiera siê wyk³ad o urz¹dzeniu wiata i czynieniu wed³ug przynale¿noci stanowej, a tak¿e
zachêta do patriotyzmu, wyra¿aj¹cego siê przez pracê i gotowoæ z³o¿enia najwy¿szej ofiary za kraj ojczysty:
[...]
Tak Pan Bóg rozda³ dziatkom swym
Nierówny w wiecie dzia³;
Lecz chce, by ka¿dy w stanie wszym
Zas³ugê równ¹ mia³.
Wiêc niech¿e s³yniem z p r a c y swej,
A ty z n a u k i s ³ y ñ ;
Ty za krew za ojczyznê léj;
A ka¿dy swoje czyñ!45

Tekstologiczna i stylistyczna analiza porównawcza pokazuje, ¿e literatura
mazurska rozwija³a siê, odnosz¹c bardziej lub mniej twórczo do prototekstów.
Korzystanie z nich polega³o na wzorowaniu siê na nich bez wskazywania na nie
lub ze wskazaniem. W obrêb tekstów mazurskich wprowadzone s¹ z prototekstu
42
43

Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki 1907, s. 156.
T³umacza podano tu jako autora  G. Gizewiusz: Pochwa³a stanu rolniczego. Nowiny
1889, nr 42.
44 G. Gizewiusz: piewnik szkolny..., s. 6.
45 G. Gizewiusz: Pochwa³a stanu rolniczego. [W:] tego¿: piewnik szkolny..., s. 6.
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cytaty lub inne jego sk³adniki. Proste operacje stylistyczno-jêzykowe czy kompozycyjne w stosunku do prototekstów umo¿liwiaj¹ obserwacjê autorstwa ograniczonego, które niekiedy zbli¿a siê do plagiatorstwa. Wyrafinowane intelektualnie i literacko gry z prototekstem nie zachodzi³y, co jest zrozumia³e. Literatura
mazurska mia³a charakter u¿ytkowy, jakkolwiek styl jej XIX-wiecznych autorów
znajdowa³ siê dopiero w pocz¹tkowej fazie indywidualizowania siê.
Literatura
Bobrowicz J. N. (red.) (1844): Twory Józefa Dyonizego Minasowicza. [T. 14]. Lipsk.
Chojnowski Z. (2009): Kajkowe parafrazy opowiastek Marcina Gerssa. [W:] Tradycja i wspó³czesnoæ. Folklor  jêzyk  kultura. Red. D. Czuba³a, M. Miczka-Pajestka. Bielsko-Bia³a,
s. 205220.
Chojnowski Z. (2011): Autorska mazurska bajka zwierzêca. [W:] Bajka zwierzêca w tradycji
ludowej i literackiej. Red. A. Mianecki, V. Wróblewska. Toruñ, s. 193204.
Chojnowski Z. (2011): Plagiaty, przedruki, zapo¿yczenia  ustalenia bibliograficzno-tekstowe
(ze studiów nad pimiennictwem mazurskim). Komunikaty Mazursko-Warmiñskie nr 4,
s. 697702.
Chojnowski Z. (2012): Gerssa przeróbki niektóre (z problemów autorstwa i oryginalnoci literatury mazurskiej). Prace Jêzykoznawcze z. 14, s. 5562.
Gerss M. (1882): Skrzynka do listów. Gazeta Lecka nr 8.
Gerss M. (1883): Skrzynka do listów. Gazeta Lecka nr 10.
Gerss M. (1885): Skrzynka do listów. Gazeta Lecka nr 15.
Gerss M. (1886): Przestroga redaktora. Gazeta lecka nr 7.
Gizewiusz G. (1846): piewnik szkolny i domowy dla weso³ej i niewinnéj m³odzie¿y naszej.
Lipsk.
Gizewiusz G. (1889): Pochwa³a stanu rolniczego. Nowiny nr 42.
Kajka M. (2008): Pieñ poranna. [W:] Ma³y kancjona³ mazurski i opowieci ucieszne. Red.
Z. Chojnowski. Olsztyn, s. 274.
Kêtrzyñski W. (1879): Nazwy miejscowe polskie Prus Zachodnich, Wschodnich i Pomorza: wraz
z przezwiskami niemieckiemi = Die polnischen Ortsnamen der Provinzen Preussen und Pommern: und ihre deutschen Benennungen. Lwów.
Kruk E. (2008): Stullich Tobiasz. [W:] Polski s³ownik biograficzny. T. XLV. WarszawaKraków,
s. 163164.
Ma³³ek K. (1964): Opowieci znad mazurskiego Gangesu. Warszawa.
Ma³y s³ownik zaginionej polszczyzny (2003). Red. F. Wysocka. Kraków.
Minasowicz J. D. (1844): Przebudzenie kwiatków, Powrót wiosny. Przyjaciel Ludu £ecki nr 5,
s. 3536, 39.
Nowo wydany Kancyona³ Pruski (1741). Red. J. Wasiañski. Królewiec.
Oracki T. (1976): Rozmówi³bym kamieñ Z dziejów literatury ludowej oraz pimiennictwa regionalnego Warmii i Mazur w XIX i XX wieku. Warszawa.
Oracki T. (1983): S³ownik Mazur, Warmii i Powila XIX i XX wieku (do 1945). Warszawa 1983.
Pezara F. (1864): Dziwaczna przygoda. Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki, s. 8688.
Pieni duchowne i poemata wiatowe. Antologia mazurska (2004). Red. Z. Chojnowski. Go³dap.
Poezja ludowa Warmii i Mazur. Antologia (1957). Red. T. Oracki. Warszawa.

Stylistyka i autorstwo (przekszta³cenia tekstowe w pimiennictwie mazurskim...

21

Toeppen M. (1995): Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej. Wed³ug
róde³ drukowanych i rêkopimiennych. Prze³. M. Szymañska-Jasiñska. Oprac. i wstêp
G. Jasiñski. Olsztyn.
Wycisk A. (1960): piewnik szkolny i domowy dla weso³ej i niewinnej m³odzie¿y naszej
Gustawa Gizewiusza. Komunikaty Mazursko-Warmiñskie nr 2, s. 213235.
Zienkiewicz T. (1985): Treci regionalne w nauczaniu jêzyka polskiego na Warmii i Mazurach.
Olsztyn.
Zimmek F. (1907): Czeæ rolnikowi. Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki, s. 156.
Zimmek F. (1907): Rolnik przez wszystkie pory roku. Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki, s. 156157.

Summary
Masurian poets of the 19th century wrote poetry based on works from Polish literature or
native writings, some of them derive from various translations of German songs, i.e. those taught
in rural schools in the Eastern Prussia. Furthermore the authorship of many texts is difficult to be
determined. Different stylistic changes applied to the originals show the efforts of conveying the
Masurian world-view, as well as revealing some personal preferences. Style research and comparative analysis allow to discover the authenticity factor of the Masurians' work, as well as their
literary creativity.
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Impoliteness in the language of W³atcy Móch,
a Polish animated series
Niegrzecznoæ jêzykowa w polskim serialu animowanym W³atcy Móch
The central concern of this paper is the linguistic realisation of impoliteness in
Polish. To that end, the language of a controversial Polish animated series has been
analysed. W³atcy móch (misspelled Lords of the flies) revolves around the everyday lives
and adventures of four preadolescent boys. The controversy that arose around the series
stems mainly from the fact that the boys communicate mainly by means of taboo language.
The creator of the series, Bartek Kêdzierski, defends his cartoon as telling it like it is;
according to him, the series reflects fairly and accurately the childhood spent mainly on
the playground, without much adult supervision. It is interesting to see what impoliteness
strategies can be found in the seeming stream of abuse that constitutes the dialogues
between the characters of the series.
Within the politeness tradition so far it has been sufficiently argued that
the politeness frameworks (Leech 1983, Brown and Levinson 1987) fail to account for
the situations where conflict talk is the norm (Culpeper 1996, 2003). Even a brief
viewing of the above mentioned series reveals that conflict talk seems to be the norm for
the communication between the characters.
S³owa kluczowe: jêzykoznawstwo, grzecznoæ jêzykowa, niegrzecznoæ jêzykowa
Key words:
linguistics, politeness, impoliteness

1. Introduction
The aim of this paper is to present the use of impoliteness in the Polish
animated series W³atcy Móch, notorious for its use of taboo language. W³atcy
Móch (deliberately misspelled Lords of the flies) is a first Polish animated
series for mature audience that has attracted younger audiences as well, much to
the dismay of that part of the viewing public not impressed with the content or
the language presented in the series. The controversy centers around the fact that
the characters  four eight-year-old boys  mainly communicate by means of
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taboo language, which means that the dialogue is in fact a never-ending string of
abuse. For this reason W³atcy Móch appear to be a promising source of material
for studying impoliteness in Polish.
While there existed a large literature on politeness phenomena in communication (Grice 1975; Brown and Levinson 1978, 1987; Leech 1983, to name
only the seminal works), for a long time the other pole of the politeness
spectrum attracted the attention of few scholars (Lachenicht 1980). The launch
of the field can be attributed to the publication of Jonathan Culpeppers article
Towards an anatomy of impoliteness in 1996, in which Culpeper pointed out
the fact that conflictive or impolite talk is not as marginal a part of human
communicative experience as the existing frameworks for studying politeness
would suggest (Culpeper 1996: 349350). Since then, the field has been
gathering momentum (for an overview see e.g., Bousfield and Locher 2008,
Bousfield 2008,), becoming the multidisciplinary field it is today (Culpepper
2011: 3). This paper is an inquiry into the linguistic aspect of the issue, or the
linguistic realization of impoliteness in the language of a Polish animated series.
2. Impoliteness
For the purpose of the present analysis impoliteness is defined as a
deliberate attack on the face of the interlocutor. Bousfield and Locher 2008
provide an overview of definitions of impoliteness offered in the literature on
the subject, note the lack of agreement as to the definition, and propose the
following as the lowest common denominator: Impoliteness is behaviour that
is face-aggravating in the particular context (2008: 3).
3. The material
The series revolves around everyday lives and adventures of four preadolescent boys: Anusiak, Konieczko, Malana and Czesio. The setting is usually
their primary school or the playground. Other children characters are also
featured, such as Zajkowski, a prototypical not-one-of-us or Angelika, the
token girl, also not a part of the gang but rather a member of the outside world.
The boys parents are hardly ever featured, and when they do appear, they only
seem to posses the lower half of the body. The most prominent adults in the lives
of the boys are their teacher, Pani Frau (Ms. Frau), who is their nemesis,
always spoiling their fun, and school nurse, who seems to be the only
sympathetic adult in the boys world (Filmweb: W³atcy Móch).
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The controversy that arose around the series stems mainly from the fact that
the boys communicate mainly by means of taboo language. The creator of the
series, Bartek Kêdzierski, defends his cartoon as telling it like it is; according
to him, the series reflects fairly and accurately the childhood spent mainly on the
playground, without much adult supervision (film.onet.pl 2008).
For the present analysis only one season of the series, season 3, was used,
and only the exchanges between children were taken into account. A record has
been made of all the impoliteness strategies used by the characters in
communication with each other. All the examples quoted below are taken from
one episode, entitled Móndial (World football championship), in order to
save space on contextual introduction of the examples.
4. The analysis
I would like to propose that the impoliteness in the sample is genuine rather
than mock (cf. Leech 1983: 144), and certainly not conventionalised or
creative enough to be considered ritual (cf. Labov 1972). As it turns out, the
use of impoliteness in the sample is not a feature of conflict talk, in that conflict
talk requires a triggering event (Bousfield 2008: 185) which for the most part
seems to be absent in the sample. Rather, the boys can be seen as involved in
constant, ongoing and easily triggered conflict talk, with the triggering event
being the mere fact of actually interacting. I would like to propose that the
impoliteness in the sample serves the purpose of routine negotiation of the
position in the group (see Bousfield and Locher 2008: 5, Locher and Watts
2008: 96). The series was advertised by the following tagline: The first
animated series for mature audience that will tell the truth about childhood and
the struggle for world domination. This struggle for world domination is
present throughout the series both in the macro scale of the boys world  school
and teachers, playground and parents, as well as in the micro scale of individual
interactions. Such interpretation of the role of impoliteness in the series is also
supported by research into the communicative patterns of little boys playing in
same-sex groups, where the hierarchy is clear, although constantly challenged
(Maltz and Borker 1982).
The following strategies have been observed in the sample (Culpeper
1996: 358, cf. Bousfield 2008: 101134):
 Explicitly associate the other with negative aspect
 Condescend, scorn, ridicule
 Use taboo words
 Call the other names
 Ignore, snub the other

Aleksandra Górska

26

 Exclude the other from an activity
 Use obscure language
One more strategy might be added to the list above, namely use
inappropriate identity markers (Culpeper 1996: 358, cf. Bousfield 2008: 101-134),
since the boys address each other with surnames  Anusiak, Konieczko  and
a nickname that is an augmentative form of a common noun Malana
(augmentative Buttermilk). Both the use of surnames and augmentative form
have dissociating value in Polish. Only Czesio, the superficially strangest yet in
fact nicest character in the group, is addressed with a diminutive form of the
name Czes³aw, a form unmarked and expected in communication with and
between children. However, it has to be noted that the characters are only known
to the audience by means of these forms, so the audience does not know
Anusiaks, Konieczkos or Malanas first names, and it is not clear whether the
characters do either.
Another matter that needs to be addressed before the examples are discussed
in detail is that in the majority of cases more than one impoliteness strategy is
used at a time, i.e., the strategies are routinely used in combination. Thus,
Example 1, below, is provided as an illustration of explicitly associate the other
with a negative aspect impoliteness strategy, yet it also contains some taboo
language, and inappropriate identity markers.
In the following example the boys are trying to place a bet at the bookies
for an upcoming football match. The bookie tries to convince Malana to bet on
a foreign team, the rest of the boys join in, yet he insists that he only bets when
the Polish team is playing.
Example 1. Explicitly associate the other with negative aspect
M:
A:
M:
K:
M:
M:
A:

nie. stawiam tylko jak graj¹ nasi.
no; bet-1st sg only when play ours
Malana, no co ty.
Malana; DM what you
stawiam tylko jak graj¹ nasi. W tobie ju¿ nie zosta³o nic z patrioty, Anusiak.
bet-1st sg only when play ours; in you-LOC already not left-3rd sg nothing
of patriot; Anusiak
Malana, przecie¿ ty nigdy nie stawiasz na naszych.
Malana, but you never not bet on ours
jestem patriot¹ a nie debilem, Konieczko.
am patriot-LOC and not imbecil; Konieczko
no. I only bet when our team is playing.
Malana, come on.
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I only bet when our team is playing. there is not an ounce of patriotism left
in you, Anusiak.
Malana, but you never bet on our team.
Im a patriot, not an idiot, Konieczko.

In the above example, the comment there is not an ounce of patriotism in
you, Anusiak is an example of explicit association of the other with negative
aspect, an association bordering on accusation of being unpatriotic. So much so,
that it warrants a defence  you never bet on our team, which would imply that
the truly patriotic thing would be to bet on the Polish team to win, which
reposrtedly Malana never does. This is met with another instance of
associating the other with negative aspect, namely, implying that betting on the
Polish team to win would be an idiotic thing to do.
In Example 2. the boys are watching the match at one of their homes.
Czesio, the most straightforward character of the gang, is happy that there was
a goal. However, it is not the Polish team that scored, so Czesio is scorned for
his inappropriate enthusiasm.
Example 2. Condescend, storn, ridicule
C:
K:
C:
K:
C:
K:
C:
K:

BRAWO::::
bravo
z czego siê cieszysz Czesiu?
from what (reflexive) rejoyce-2nd sg Czesiu
no bo by³ gol
because was goal
ale nie dla nas, Bondziole
but not for us, ??
BRAVO:::
what are you so happy about, Czesiu?
there was a goal.
but its not us who scored, dimwit.

First there is a set-up, the question what are you so happy about? This
particular wording in colloquial Polish (paired with the intonation) is
predominantly used to scorn the interlocutor for unwarranted gaiety. Czesio,
being the honest character that he is, falls for the set-up and replies, for which he
is scorned again, this time with the addition of name calling. Both the offensive
name and the intonation of the last remark point to its scorning function.
The context for Example 3. is the school hall, where Malana is talking to
Angelika, who is playing with a sanitary towel. When Malana wants to inspect
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it and find out what it is, she replies with cryptic ladies stuff, thus excluding
him from the activity she is engaging in, by means of using obscure language.
Example 3. Exclude the other from an activity, use obscure language,
ignore, snub the other
M:

taak? poka. (.) hm, wygl¹da jak pielucha. (.) do czego to?
yes; see-IMP, slang; looks like a diaper. for what it?
An: to s¹ (.) kobiece sprawy Malana,
these are; womens matters Malana-nickname
M: ³e znowu jakie ³omens rajts, ide
(dissmissive) again some [Polish approximation of the pronunciation of the
English phrase womens rights]; go-1st sg
M: yeah? lemme see. (.) um, it looks like a diaper. whats it for?
An: this is (.) ladies stuff Malana
M: meh, again with the womens rights, Im outie.

One way in which Example 3. is different from examples 1. and 2. is that
the impoliteness in the latter appears to serve a normative function. It seems to be
used to the end of bullying someone into conformity (for this use of impoliteness
in military training see Bousfield 2008). Both calling someone unpatriotic or an
idiot, as well as ridiculing someone for being happy when happiness is
inappropriate, serve a socialising purpose. Being cryptic and intentionally obscure
serves only the purpose of excluding the other, making the other feel unwelcome.
To this the only appropriate response is to physically remove oneself from the
situation, at the same time making light of the damage, which is exactly what
Malana does with his meh, womens rights, Im outie remark.
5. Conclusions
The most interesting aspect of the impoliteness in the sample is the
omnipresent tension of imminent conflict that actually hardly ever materialises1.
Instead, the characters seem to communicate from the state of heightened
sensitivity, where any utterance is a potential triggering event. The main
impoliteness strategies used by the characters throughout the series are the use
of taboo language and the use of substandard forms. It can be argued that by
means of this kind of sub-standard language use speaker engage in positive face
1 In Móndial, the episode from which the examples are quoted, the tension unexpectedly
culminates during a football match, where a seemingly minor triggering event develops into a
full-on physical violence.
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work: us versus them, as sub-standard, low-prestige varieties hold a strong
identifying value (Ryan 1979). The prominence of the scorn, ridicule strategy
point to the socialising function of the impoliteness in the sample. The
controversy surrounding the series and the overall impression of the audience
suggests that it is actually the audience whose face is the most threatened by the
language of the series.
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Streszczenie
Niniejszy artyku³ jest omówieniem strategii i funkcji niegrzecznoci jêzykowej w serialu
animowanym W³atcy móch. Autorka kreli t³o spo³eczne towarzysz¹ce serialowi, przedstawia definicjê niegrzecznoci, omawia przeanalizowany materia³ (trzecia seria serialu) oraz przedstawia
owe strategie niegrzecznociowe i ich funkcje na kilku przyk³adach. Analiza wykaza³a, ¿e g³ównymi strategiami wystêpuj¹cymi w serialu s¹ powi¹zanie drugiego z negatywn¹ cech¹, besztanie,
omieszanie, u¿ycie s³ów zakazanych, przezywanie, ignorowanie, ostracyzm, u¿ywanie
niezrozumia³ego jêzyka. Autorka sugeruje, ¿e wiêkszoæ wyst¹pieñ niegrzecznoci w badanym
materiale ma funkcjê socjalizuj¹c¹, za faktycznym odbiorc¹ urazy s¹ widzowie serialu.
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Fonetyczne cechy gwarowe
w ³ukowskich aktach notarialnych z pocz¹tku XIX wieku
Phonetic dialectal features of notarial contracts from £uków
of the early nineteenth century
In the notarial contracts one can find some items that do not fully fit into the universal
language, and institutional rules. These are dialectal features, examples of which can be
found in the official texts. The contracts reveal a number of compounds with the dialects
of Podlasie and Ma³opolska, that can be found in the close proximity to Mazowsze.
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Key words:
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Pocz¹tek XIX w. to bardzo wa¿ny okres rozwoju prawa w Polsce. To czas,
w którym ukszta³towa³ siê polski notariat jako instytucja pañstwowa, w pe³ni
wiecka, uregulowana odpowiednimi przepisami, wprowadzonymi i rozpowszechnionymi dziêki Kodeksowi Napoleona. Nie bez powodu z tego w³anie okresu
pochodz¹ oficjalne, urzêdowe nazwy notariat i notariusz o proweniencji ³aciñskiej  pierwowzorze nie tylko nauki prawa, ale i ród³os³owie wielu terminów
z tej dziedziny w historii jêzyka polskiego. Przypomnijmy, ¿e dopiero od Kodeksu
Napoleona umowy notarialne zaczêto sporz¹dzaæ w jêzyku polskim, bo od pocz¹tków istnienia komunikacji oficjalnej akomodacja jêzykowa w prawie polskim
przejawia³a siê m.in. w u¿ywaniu dwóch systemów: ³aciny i polskiego. Czynnoci
urzêdowe zwi¹zane z zawarciem aktów protokolarnie wpisuj¹ siê w pewien model
porozumienia, ewokuj¹cego nieautonomiczny styl i cile okrelone procedury
prawne, których prototyp znany by³ ju¿ w redniowieczu1.
1 Dokumenty notarialne podporz¹dkowane by³y dziewiêciu regu³om ars notariae, zgodnie ze
redniowiecznym formularzem. By³y to: inwokacja, datacja (rok powstania dokumentu), indykcja
(data), okrelenie pontyfikatu papie¿a lub panowania cesarza, podanie godziny sporz¹dzenia dokumentu, wskazanie miejsca spisania aktu, podanie imion wiadków obecnych przy czynnoci prawnej, subskrypcja notariusza i rysunek jego znaku, narracja (Skupieñski 1997: 139154).
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Z tego interesuj¹cego okresu (lata 18101812) pochodz¹ notariaty sporz¹dzone przez ³ukowskich rejentów Stanis³awa Lipnickiego i Józefa Kalasantego
Szaniawskiego. £¹cznie jest ich 412, z czego najwiêcej aktów uszanowania,
umów kupna-sprzeda¿y, w dalszej kolejnoci  pokwitowañ i kontraktów arendownych. S¹ tu i inne gatunki umów, które rejenci nominuj¹ zazwyczaj rodkuj¹cymi zeznaniami, dobrowolnymi zeznaniami lub po prostu zeznaniami (Kuæ
2013: 122).
Akty zawarte w obu kancelariach maj¹ analogiczn¹ strukturê, bez wzglêdu
na typ dokumentu i pochodzenie. Sta³e elementy wzorca obejmuj¹ ramê tekstow¹ i wzorce alternacyjne poszczególnych gatunków. Tê jednorodnoæ wykazuje
m.in. komparycja  segment wstêpny tekstu oparty na sztywnych ponadczasowych regu³ach  która zawsze ma tak¹ sam¹ postaæ. Zawiera: miejsce, datê,
nazwisko notariusza, nazwiska uczestników, potwierdzenie ich to¿samoci, co
nie tylko s³u¿y precyzyjnej prezentacji stron i wiadków, ale podkreleniu roli
notariusza, nadawcy tekstu i protoko³uj¹cego zeznania, który jest jednoczenie
gwarantem mocy prawnej rejestrów. Partie koñcowe umów w obu kancelariach
s¹ równie¿ jednolite, niewielkie strukturalne odstêpstwa od wzorów czy sporadyczna zamiana formu³, mog¹ tylko potwierdziæ zrutynizowanie jêzyka pisarzy
i korzystanie przez nich z odpowiednich formularzy. W ka¿dej jednostce/rodzaju
aktu obowi¹zuj¹ szablony, podkrela je równie¿ analogiczne rozmieszczenie tekstu przez rejentów. Na tê wzglêdnie sta³¹ strukturê wp³ywaj¹ obligatoryjne cechy gatunkowe warunkowane relacjami nadawca-odbiorca tekstu.
Na istnienie standardu zapisów czy potwierdzenie jednolitego wzoru wskazuje te¿ narracja prowadzona w sposób ci¹g³y bez wzglêdu na rodzaj dokumentu. W tekstach obu pisarzy aktowych nie ma elementów wartociuj¹cych, emocjonalnych, ekspresywnych, sytuacja prawna jest w pe³ni sformalizowana.
Notariusz jest instytucj¹ w pe³nym tego s³owa znaczeniu, reprezentuje urz¹d
i tworzy umowy standardowe, szablonowe, zawarte w odpowiednim stylu i jêzyku. S¹ to teksty kliszowane o sta³ej strukturze i znormalizowanych segmentach
tekstowych. Sporz¹dzone w ten sposób akty cechuje jednorodnoæ rejestrów, nie
ma wiêc kontrastów pomiêdzy tekstami rejentów, co uwidacznia tak¿e p³aszczyzna jêzykowa. Jako teksty prawne notariaty s¹ równie silnie osadzone w tradycji
³aciñskiej, jak i w jêzyku instytucjonalnym.
W tych sztywnych ramach s¹ jednak pewne elementy, które nie do koñca
wpisuj¹ siê w uniwersalne i ograniczone regu³y redakcyjne. Chodzi o cechy
gwarowe, których przyk³ady odnaleæ mo¿na w omawianych tekstach kancelaryjnych. Wydaje siê, ¿e notariusze publiczni jako wykszta³ceni specjalici
w zakresie prawa byli wiadomymi u¿ytkownikami jêzyka narodowego, wykazywali du¿¹ dba³oæ o teksty, które podpisywali w³asnymi nazwiskami i za które
odpowiadali intelektualnie i prawnie  widaæ to w uzusie stosownym do ustaleñ
normatywnych polskiego jêzyka ogólnego. Przy takim za³o¿eniu obecnoæ cech
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dialektalnych nie koresponduje ze stylem urzêdowym, jednak¿e jest naturalnym
dziedzictwem nabytego przez obu notariuszy jêzyka. Nie wiemy dok³adnie, sk¹d
pochodzili rejenci, choæ mo¿na przypuszczaæ, ¿e urodzili siê i wychowali
w ziemi ³ukowskiej, sk¹d te¿ wywodz¹ siê ich odmiejscowe nazwiska: Lipnicki
< n. m. Lipnice (czêste na Mazowszu i Podlasiu); Szaniawski < n. m. Szaniawy
(Kuæ 2012). W kontekcie historyczno-osadniczym jest to obszar2, na którym
wspó³istniej¹ ró¿ne cechy jêzykowe potwierdzaj¹ce w³aciwoci poszczególnych zespo³ów gwarowych (por. £esiów 1978; Koæ 1999: 8; Pelcowa 2001:
15), gdzie od dawna konkurowa³y zjawiska jêzykowe z jednej strony ma³opolskie, a od pó³nocy i pó³nocnego zachodu nawarstwia³y siê póniejsze w³aciwoci mazowieckie. W tych okolicznociach teren badawczy sytuuje siê pomiêdzy
zró¿nicowan¹ gwarowo Lubelszczyzn¹ a Podlasiem. Badacze tych regionów
podkrelali wystêpuj¹c¹ tu trójdzielnoæ gwar powi¹zan¹ dodatkowo ze zró¿nicowaniem etnicznym3. Warto wspomnieæ, ¿e wybrane fakty jêzykowe charakterystyczne dla tego obszaru i wyznaczaj¹ce jego podzia³y jêzykowe zosta³y czêciowo opisane w literaturze jêzykoznawczej4.
Ju¿ pierwszy rzut oka na omawiane umowy pozwala dostrzec liczne zwi¹zki
z pod³o¿em gwarowym podlasko-ma³opolskim, przebiegaj¹cym w bliskim s¹siedztwie gwar mazowieckich. S¹ to przewa¿nie fakty fonetyczne, rzadziej leksykalne, jednak¿e analiza tych pierwszych jest doæ skomplikowana z powodu
interferencji determinuj¹cych zapis graficzny w XIX w. Przeprowadzano wówczas wiele istotnych zmian w celu unormowania pisowni. Pocz¹tki tych prób
ujawni³y trudnoci zwi¹zane z kodyfikacj¹ nowych zasad. Ten prze³om odzwierciedlaj¹ ³ukowskie ród³a, w których widaæ ju¿ oswojenie z pewnymi zasadami,
np. w zakresie normalizacji zapisu samog³osek oraz spó³g³osek sycz¹cych, cisz¹cych, szumi¹cych, ale te¿ w poszukiwaniu w³aciwego wariantu czy wzoru zapisu. Pe³na interpretacja analizowanych cech gwarowych bêdzie zatem mo¿liwa
2 Teren, o którym mowa, oceniany jest w pracach jêzykoznawczych niejednoznacznie i nazywany obszarem przejciowym ze wzglêdu na krzy¿uj¹ce siê tu wp³ywy gwarowe, zob. has³a gwary
mieszane i gwary przejciowe w Encyklopedii jêzyka polskiego. Red. S. Urbañczyk. Wroc³aw
WarszawaKraków 1992, s. 110111.
3 Zbiega³y siê tu dawne granice dzielnicowe Mazowsza i Ma³opolski (po³. XII w.), poza tym
ciera³y siê ze sob¹ ró¿ne narodowoci i kultury, co zwi¹zane jest ze z³o¿onym przebiegiem osadnictwa w tym rejonie, bo obok ludnoci pochodzenia polskiego wystêpowa³a ludnoæ ukraiñska,
bia³oruska, litewska, ¿ydowska, niemiecka, tatarska (Biernacka 1966).
4 Zdaniem K. Nitscha (1960) £uków i okoliczne wsie znajduj¹ siê w po³udniowej czêci Podlasia tzw. ³ukowsko-miêdzyrzeckiego. W. Cyran, uwzglêdniaj¹c zró¿nicowanie fonetyczne, morfologiczne oraz czêciowo zró¿nicowanie leksykalne, sytuuje teren ³ukowski w czêci krañcowowschodniej Podlasia, w której znajduj¹ siê wsie o dawnym jêzykowym pod³o¿u ukraiñskim (Cyran
1960: 213228). W pracach A. Kowalskiej, na podstawie danych leksykalno-s³owotwórczych, wyró¿nia siê odrêbnie ziemiê ³ukowsk¹ (Kowalska 1979, 1980, 1991, 1993). Autorka wskazuje na
liczne zwi¹zki tego terenu z Mazowszem, Podlasiem i Ma³opolsk¹ (1993: 6769). Por. te¿ Gardziñska (1999: 148).
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po zweryfikowaniu faktów graficznych i ortograficznych i sprecyzowaniu korelacji miêdzy okrelonym typem zapisu a ówczesn¹ wymow¹ na badanym obszarze jêzykowym i dialektalnym.
System wokaliczny
Na koniec XVIII w. przypadaj¹ istotne zmiany fonetyczne w zakresie wokalizmu, maj¹ce zwi¹zek z zanikiem samog³osek pochylonych w polszczynie.
Pocz¹tek XIX w. obrazuje wycofywanie siê nielicznych ju¿ pochylonych z tekstów drukowanych i rêkopisów. Starania gramatyków tego okresu5 (por. Bajerowa
1964: 5358), maj¹ce na celu zachowanie kontynuantów dawnych d³ugich samog³osek, poniek¹d powiadczaj¹ postêpuj¹ce rozszerzanie siê wymowy jasnej.
Analizowane autografy notariatów nie oznaczaj¹ samog³osek pochylonych,
co jest konsekwentnie przestrzegane w obu kancelariach. Brak wyró¿nienia g³osek jasnych i pochylonych sprawia trudnoæ w charakterystyce fonetycznej
samog³osek, ale tak¿e w okrelaniu cech regionalnych archiwaliów pochodz¹cych z terenu pogranicza Podlasia i Ma³opolski, przebiegaj¹cego w pobli¿u Mazowsza. Mo¿na co najwy¿ej obserwowaæ warianty fonetyczne wystêpuj¹ce
w pewnych wyrazach i na podstawie zapisu e pochylonego literami i lub y,
a pochylonego przez o oraz o pochylonego przez u próbowaæ sygnalizowaæ pewne
zjawiska, w tym pochylenie. Nie jest to jednak oczywiste, bo zapisy mog¹ byæ
wynikiem wp³ywu wymowy gwarowej lub hiperpoprawnoci ortograficznej.
Podwy¿szona wymowa a w ³ukowskich ród³ach z pocz¹tku XIX w. nie
wystêpuje, co ma zwi¹zek z zanikiem w podsystemie fonologicznym jêzyka
polskiego a pochylonego6, jednak w pozosta³ych wypadkach mamy lady zmiennych realizacji fonemowych. Wariantywne znakowanie e jako i / y, wiadcz¹ce
o podniesionej wymowie tej g³oski, pojawia siê w leksemach: iedyn, iedynazty,
osim, siedym, bezpieczynstwo (obok ieden, iedenasty, osiem i bezpieczeñstwo),
poszywka i Jagniêcim. Warto te¿ zwróciæ uwagê na postaci fonetyczne liczebników g³ównych siedm i om / osm, które jako formy dawne, odziedziczone
z pras³owiañszczyzny, s¹ regularne historycznie. Ich wspó³czesny kszta³t, bez
wtórnego analogicznego e, pojawia siê od drugiej po³owy XVIII w., co sugeruje
Irena Bajerowa (1964: 67). Tak¹ ich formê powiadczaj¹ s³owniki, np. S³ownik
wileñski notuj¹cy oboczne siedm / siedem, om / osiem.
5 Szumski w 1809 r. ju¿ nie uwzglêdnia é pochylonego i jest przeciwny u¿ywaniu tej litery,
Mroziñski w 1830 r. dowodzi zanikania brzmienia cienionego tej g³oski, lecz problem nie zosta³
rozwi¹zany a¿ do koñcowych dziesiêcioleci XIX w. Dopiero Uchwa³y z 1891 r., powo³uj¹ce siê na
bardzo rozpowszechniony sposób wymawiania, zalecaj¹ zniesienie litery é pochylonego z pisma.
6 Á pochylone zanik³o w jêzyku literackim ju¿ w drugiej æwierci XVIII w., a na Podlasiu (jak
na dalszym Mazowszu) mog³o go nie byæ wcale.
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Pochylone é utrzymuje siê w wymowie ogólnopolskiej najd³u¿ej, bo a¿ do
koñca XIX w., jednak brak wyró¿niania w analizowanych rejestrach jego odrêbnoci za pomoc¹ odpowiedniego diakrytyku nie pozwala na pe³n¹ interpretacjê
brzmienia tej samog³oski w wymowie pisarzy aktowych. Na podstawie pojedynczych zapisów e jako i / y mo¿na wnosiæ, ¿e praktyka jêzykowa zmierza³a do
zrównania é pochylonego z e jasnym. Faktyczn¹ wymowê tej g³oski opisa³
znacznie póniej Józef Mroziñski (1824: 288), który zauwa¿y³, ¿e pochylona
g³oska e podnios³a siê ju¿ bardzo znacznie7.
Niejednolite zapisy o pochylonego jako o, u lub ó nawet w tych samych
formach wyrazowych mog¹ byæ przejawem niepewnoci ortograficznej pisarzy
aktowych, ale te¿  egzemplifikacj¹ przeobra¿aj¹cej siê wymowy tego dwiêku.
Notariaty notuj¹ nastêpuj¹ce przyk³ady dawnego o cienionego: ogrod obok
ogród, kocio³ obok koció³, ogo³em obok ogó³em i ogu³em. S¹ tu te¿ bezwyj¹tkowe formy, takie jak bor i dwor oraz dope³niacz zw³aszcza mêskiej kategorii
rodzajowej w postaci koñcówki -ov, np.: dworkow, p³otow, wo³ow, talarow, dziedzicow, morgow. W dokumentach z £ukowa wystêpuj¹ te¿ zapisy, które mog¹
dawaæ obraz niepe³nego cienienia o-u, por. po³tora, po³trzecia, po³ kramny
obok pu³osma, pu³czwarta pu³stawek, pu³szosta, puzniey i inne. Analizuj¹c te
przyk³ady, warto odnieæ siê do faktu, ¿e proces fonetycznego ujednolicania siê
o i u w gwarach mazowieckich nie zosta³ zakoñczony, tak¿e wspó³czenie notowane s¹ ró¿nice w wymowie ó-u, a nawet wypadki braku cienienia (Basara
1965: 114). Jak sugeruje J. Gardziñska, badaj¹ca XVIII-wieczne dokumenty
inwentacyjne z Podlasia, wymowa o pochylonego jak u mog³a byæ uwa¿ana za
gminn¹, a wiêc gorsz¹ (2005: 13). Zapisy w aktach ³ukowskich nie rozstrzygaj¹
na korzyæ jednej z powy¿szych kwestii. Przypomnijmy równie¿, ¿e prze³om
XVIII i XIX w. to okres narastania tendencji normalizacyjnych zmierzaj¹cych
do uproszczenia systemu jêzyka polskiego. Jednym z przejawów tego dzia³ania
jest koñcowa faza zaniku o pochylonego jako odrêbnego fonemu i ca³kowite
zrównanie w mowie z fonemem u8.
Obni¿on¹ wymowê o mog¹ odzwierciedlaæ zapisy tej samog³oski w postaci
a. ród³a notuj¹ zaledwie dwa takie przyk³ady: abryz obrys i daycie, jednak¿e
istniej¹ce obocznoci w pisowni, por. obryz i doicie niweluj¹ pogl¹d wiadcz¹cy o konsekwentnym niskim brzmieniu samog³oski o. Ten typ wymowy wystêpuje jeszcze w odniesieniu do u realizowanego jako o w wyrazie konzzt obok
kunszt oraz w leksemie po³ap oraz y jako e, por. Magazenowy. Zarówno cienienia, jak i rozszerzenia artykulacji samog³osek to zjawiska typowe dla wieków
7

Cyt. za: Klemensiewicz (1974: 604). Wczeniej O. Kopczyñski w swojej Gramatyce dowodzi³, ¿e gorzej jeszcze mówi¹ i pisz¹ ser albo syr (Kopczyñski 1817: 201).
8 Proces ten, jak sugeruje Bajerowa, rozpocz¹³ siê znacznie wczeniej, ju¿ pod koniec XVII w.
(Bajerowa 1964: 66).
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wczeniejszych9. Ich ¿ywotnoæ potwierdzaj¹ te¿ wspó³czesne gwary podlasko-mazowieckie (por. Cyran 1960: 2390; Kowalska 1991).
Rejestry ³ukowskie sygnalizuj¹ te¿ wariantywnoæ w wymowie nosówek,
która dotyczy kilku kwestii: wymowy konsonantycznej przed spó³g³oskami
zwartymi w pozycji ródg³osowej, braku nosowoci w wyg³osie i ródg³osie,
wyst¹pienia rezonansu nosowego w ródg³osie oraz podniesionej wymowy nosówki ¹ w ródg³osie. Sygna³y konsonantycznej realizacji obu nosówek s¹ wyrane przed spó³g³oskami zwartymi, por. zapisy z kancelarii Stanis³awa Lipnickiego: naztempny / nastêpny, przecientka / przeciêtka, stemplowy / stêplowy.
Wed³ug Z. Stiebera jêzyk literacki ostatecznie dokona³ fonologicznego rozpadu
samog³osek nosowych na grupy eN, oN przed spó³g³oskami zwartymi i zwarto-szczelinowymi po wieku XVI (por. Stieber 1953: 12) i tê tradycjê (z mniejszym
lub wiêkszym skutkiem) kontynuuj¹ dokumenty sporz¹dzone przez notariuszy.
Zapisy uwidaczniaj¹ te¿ brak rezonansu nosowego ê i ¹ w wyg³osie, por.: Pami¹tkie o Dusze, przez Ludwikie, Soche, pañzzczyzne, otrzyma³ Decyzye, z Zaprzêgo, glino oblepiona. O ile denazalizacja nosówki przedniej ê jest zjawiskiem
znanym w polszczynie ogólnej, o tyle odnosowienie ¹ w ka¿dej pozycji wyrazowej jest typowe przede wszystkim dla Ma³opolski rodkowej i pó³nocnej oraz
pasa beskidzkiego. ród³a tej wymowy mo¿na niew¹tpliwie upatrywaæ w polszczynie kresowej. Zjawisko denazalizacji wystêpowa³o te¿ z du¿ym natê¿eniem na Podlasiu, gdzie pojawi³o siê znacznie wczeniej  na pocz¹tku drugiej
po³owy XVI w., o czym informuje Zofia Kurzowa (2006: 8081).
Odnosowienie obserwujemy ponadto przed ró¿nymi spó³g³oskami w ródg³osie, por. zapisy: na wieta, przedziewzi¹³, Sprzezayna, Ciemierzony oraz
przed spó³g³oskami p³ynnymi: przyieli, zaczeli, wzie³a  ta d¹¿noæ szerzy siê
w jêzyku polskim od koñca XVI w. Brak nosowoci przed spó³g³oskami szczelinowymi notuj¹ tereny peryferyjne Polski zachodniej i pó³nocnej oraz obszary
rodkowej i pó³nocnej Ma³opolski. Ten typ wymowy wyklucza jednoczenie jej
wariant asynchroniczny. Z kolei w zapisie imies³owu zaci¹gniuwszy obserwujemy zwê¿on¹, podniesion¹ wymowê nosówki tylnej ¹  jest to cecha fonetyczna,
która wyró¿nia po³udniow¹ Lubelszczyznê. Przyk³ad ten nie jest jednak na tyle
jednoznaczny, ¿eby nie dostrzec w nim wymowy ¹ zbli¿onej do nosowego u.
W ³ukowskich ród³ach mamy sygna³y wtórnej nosowoci powsta³ej na zasadzie asymilacji samog³oski ustnej do spó³g³oski nosowej. Powiadczaj¹ j¹
zapisy e jako ê w³anie przed tak¹ g³osk¹: bezpieczêñztwo oraz Ziêmiê za Ziêmiê
oraz po niej, por. zamiêszka³y. Zjawisko to nie ma jednak uzasadnienia w kolejnych
9 Zw³aszcza dla XVII w. oraz prze³omu XVII i XVIII w., co potwierdzaj¹ teksty rêkopimienne i drukowane tamtego okresu, por. m.in. J.Ch. Pasek: Pamiêtniki. Warszawa 1960; K. Siekierska:
Jêzyk Wojciecha S. Chrociñskiego. Studium mazowieckiej polszczyzny z prze³omu XVII/XVIII w.
Wroc³aw 1974.
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przyk³adach, por.: piêzza, dziêdzicznej, dziêdzica, mo¿na potraktowaæ je zatem
jako odstêpstwo od normy lub omy³kê graficzn¹. Z podobn¹ sytuacj¹ mamy do
czynienia w leksemie Intr¹ta.
W tekstach notariatów obserwuje siê te¿ zjawiska zwi¹zane z przeg³osem.
ród³a notuj¹ trzy formy: siestra S-20910 obok licznych siostra, w rownym podziele L-156 i Pietra S-51 obok licznych Piotra, które nie potwierdzaj¹ staropolskiej zmiany samog³oski e w o przed spó³g³osk¹ przedniojêzykowo-zêbow¹.
Przyczyn takiego stanu nale¿a³oby upatrywaæ w bliskoci Mazowsza, na obszarze którego do dzi notuje siê formy bez przeg³osu. Nie da siê wyt³umaczyæ
braku wyrównania analogicznego w wyrazie podziele, bowiem proces ten, choæ
rozpocz¹³ siê doæ wczenie, wiêksz¹ liczbê wyrazów obj¹³ dopiero w wieku
XVII i XVIII (Jod³owski 1930: 137).
System konsonantyczny
Stosowania grafemu z w miejscu s przed samog³oskami i spó³g³oskami sonornymi, zw³aszcza przez rejenta Lipnickiego, nie nale¿y uto¿samiaæ z wymow¹
krakowsko-poznañsk¹, por.: w oznowie, pozagowe, Umyzle, lazow, Wrzozowie,
ozmzet i inne. Kolejne zapisy typu konzzt, siedlizko i inne wskazuj¹ raczej na
manierê notariusza, przejawiaj¹c¹ siê znakowaniem s w postaci z bez wzglêdu
na s¹siedztwo. Nie ma tu zatem pewnych ladów dwiêcznego brzmienia, zapis
leksemu kartowle niewiele wnosi w tej kwestii. £ukowskie ród³a s¹ niekonsekwentne tak¿e w zapisach potwierdzaj¹cych fonetykê udwiêczniaj¹c¹ na granicy wyrazów. Przyk³ad z L-97: w takim ze Stanie zwrocon¹ bydz ma  pozwala
przypuszczaæ, ¿e na badanym terenie wymowa dwiêczna wystêpowa³a, ale kolejny sygna³ w L-102: tegosz Lucjana odwodzi od takiego mylenia. Przypomnijmy, ¿e zjawisko upodobnieñ miêdzy- i wewn¹trzwyrazowych pod wzglêdem dwiêcznoci jest wynikiem zaniku dwiêcznych spó³g³osek w absolutnym
wyg³osie, z wyj¹tkiem spó³g³osek p³ynnych11. Odrêbnoci w wystêpowaniu
dwiêcznoci na granicy dwóch wyrazów potwierdzaj¹ redniowieczne zabytki,
a sam proces uformowania siê fonetyki miêdzywyrazowej zakoñczy³ siê zapewne przed XVI w. Niemniej jednak sygna³y odmiennego brzmienia w XIX-wiecznych aktach notarialnych by³yby bardzo ciekawe, bowiem pokazywa³yby pierwotne zasiêgi fonetyki udwiêczniaj¹cej siêgaj¹cej a¿ po tereny pó³nocno-wschodniej Polski. Oznacza³oby to, ¿e pierwotna izoglosa dla tego zjawiska
10 Poszczególne akty rejentów ³ukowskich maj¹ numeracjê zgodn¹ z repertorium akt za okres
18101812. W celu rozró¿nienia dokumentów obu notariuszy w artykule przyjêto skrót nazwiska
rejenta i wykorzystano powy¿sz¹ numeracjê.
11 To oddwiêcznienie musia³o nast¹piæ przed powstaniem fonetyki udwiêczniaj¹cej, por. EJP
(1992: 369).
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przebiega³a dalej, ni¿ przypuszczamy, a fonetyka typu nieudwiêczniaj¹cego zyska³a od XIX w. wiêkszy obszar.
Chocia¿ w grafii notariatów rejenci raz stosuj¹ znaki diakrytyczne dla poszczególnych fonemów w szeregach s, z, c, dz; sz, ¿, cz, d¿ oraz , , æ, d, innym
razem nie, dostrzega siê sygna³y mazurzenia. Widaæ je zw³aszcza w g³osce
¿ realizowanej jako z: zaz¹dzaæ, zupan, zerdziany, zerdziowy, zyto oraz g³osce cz
zapisanej jako c: decko. Z kolei wariantywna pisownia leksemów o du¿ej czêstoci wystêpowania w tekcie: ¿ydowski / zydowski, dzier¿awa / dzierzawa, ¿ona /
/ zona, jak i zwiêkszaj¹ca siê frekwencja stosowania kropki w literze ¿ pozwala
s¹dziæ, ¿e mazurzenie to jednak zjawisko w¹tpliwe. Obaj notariusze byli autorami dyktatów12, tote¿ wahania w pisowni mog¹ dotyczyæ zarówno prób stabilizacji grafii, jak i rozbie¿noci w wymowie g³osek szumi¹cych lub byæ dowodem
poczucia jêzykowego pisz¹cych teksty. Nastêpn¹ wskazówk¹ przynosz¹c¹ istotne wnioski jest chwiejna realizacja g³osek s : sz : , dok³adniej  ich mieszanie
w konkretnych wyrazach. Jest to cecha notowana w ró¿nych odmianach polszczyzny, tak¿e w dobie nowopolskiej. Przyczyn takiego stanu rzeczy mo¿e byæ
kilka, miêdzy innymi analogia wymawianiowa lub ortograficzna, asymilacja lub
dysymilacja na odleg³oæ oraz hiperpoprawnoæ wymawianiowa wynikaj¹ca
z wyzbywania siê wymowy mazurz¹cej. W tej ostatniej utwierdzaj¹ nas liczne
przyk³ady o proweniencji ³aciñskiej: poszeszya, decesz, intromiszya, intereszowny, sukceszor, poszeszor, aszeszor, procesz. W wyrazach obcego pochodzenia ta
cecha fonetyczna, potem graficzna, wi¹¿e siê równie¿ ze sposobem traktowania
zapo¿yczeñ, stopniem przyswojenia leksemu, odejciem od brzmienia pierwowzoru lub jego utrwaleniem, por. kompromiszarski, procesz / proces, czeszya /
/ cesya, aszysztui¹cy, sukceszyonalne, poszeszor, aszeszor. Przyk³adem wyrazu
w pe³ni potwierdzaj¹cym szadzenie jest (Moneta) Ceszarska S-155. Unikanie
mazurzenia jest charakterystyczne dla osób wyzbywaj¹cych siê gwarowej wymowy, ale nie jest to jedyne zjawisko zwi¹zane z zamian¹ szeregu g³osek szumi¹cych, sycz¹cych i cisz¹cych. Ze zjawiskiem mazurzenia wi¹¿e siê siakanie,
czyli zastêpowanie pierwotnych g³osek , , è przez , , æ. Ten typ wymowy
mo¿na zinterpretowaæ zaledwie w jednym przyk³adzie, por.: sazieñ / s¹zieñ /
/ s¹¿eñ. Co do innych leksemów nie ma pewnoci, czy mamy do czynienia
z g³osk¹ miêkk¹ czy tward¹, a to ze wzglêdu na niekonsekwentne znakowanie
diakrytykami spó³g³osek w badanych ród³ach.
Wystêpowanie obocznoci ke, ge // ke, ge w wyrazach z aktów Lipnickiego, por.: czapkie L-164, st¹giewka L-41 / st¹gewka L-41, st¹giew L-41, ³agew
L-41 wskazuje na nieodró¿nianie g³osek k od k i g od g. Zjawisko wystêpowania dwóch fonemów zwartych tylnojêzykowych na miejscu czterech, jak stwier12 Powiadczaj¹ to rozmaite charaktery pisma w aktach, jak i oryginalne podpisy notariuszy
pod dokumentami.
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dza Z. Stieber (1966: 82), charakteryzuje system spó³g³oskowy dialektu mazowieckiego. B. Lindert uwa¿a, ¿e jest to jedna z mazowieckich cech fonetycznych, które wp³ynê³y na jêzyk polski na kresach pó³nocno-wschodnich (1972:
213215).
Nie mniej interesuj¹co przedstawiaj¹ siê stare grupy spó³g³oskowe *sà i *zà
wystêpuj¹ce w ³ukowskich dokumentach w postaci sr, szr oraz r, zrz, por.
S-151: Szrodkui¹cym Zeznaniem; L-3: srodkui¹cym zeznaniem; L-23: rodkui¹cym zezwoleniem i Zrzod³o L-73. Ju¿ w dobie redniopolskiej konkurowa³y ze
sob¹ uwarunkowane dialektologicznie rz i r13, odnajdujemy je te¿ u pisarzy
okresu stanis³awowskiego (Klemensiewicz 1999: 608). Od XIX w. pod wp³ywem gwary mazowieckiej w jêzyku literackim upowszechnia siê grupa r. Byæ
mo¿e taka w³anie realizacja wystêpuje we wskazanych wy¿ej przyk³adach, jednak nie mo¿na tego stwierdziæ jednoznacznie, poniewa¿ nie ma tu znaku diakrytycznego nad s (L-23). Z kolei grupa *zà od po³owy wieku XVI brzmia³a
w Ma³opolsce jako r, w Wielkopolsce  rz, jrz, na Mazowszu jako r i jrz.
W pocz¹tkach doby nowopolskiej mo¿na zaobserwowaæ w nag³osie r i tak¹
wymowê notuje polszczyzna wspó³czesna, natomiast dokumenty ³ukowskie postaci¹ wyrazu zrzod³o powiadczaj¹ archaizm fonetyczny sprzed XV w.
Nielicznych przyk³adów uproszczeñ grup spó³g³oskowych dostarczaj¹ przymiotniki dzier¿awcze w funkcji nazwisk, w których grupa -wsk- upraszcza siê do
-sk-. Z regu³y formy stosowane przez Józefa Kalasantego Szaniawskiego s¹
wariantywne wobec normatywnych, por. Ostroskiey / Ostrowskiey S-89, Kraszescy / Kraszewscy S-158. Uproszczenie wskazanej grupy datuje siê od wieku XIV
m.in. w gwarze mazowieckiej (Koneczna 1956: 178), za wspó³czenie nale¿y
do powszechnych zjawisk wymowy potocznej.
Wnioski
Na podstawie analizy systemu wokalicznego i konsonantycznego mo¿na
wnosiæ, ¿e wiêkszoæ cech fonetycznych wystêpuj¹cych w analizowanych dokumentach jest typowa dla doby nowopolskiej. W zakresie wokalizmu do zjawisk
ogólnopolskich tego okresu nale¿¹: nielicznie egzemplifikowane w badanych
ród³ach pochylenia g³oski e do i / y, fonetyczne ujednolicanie siê dwiêków ó
i u, wymowa konsonantyczna samog³osek nosowych przed spó³g³oskami zwartymi. W obrêbie konsonantyzmu jest to: wystêpowanie fonetyki ubezdwiêczniaj¹cej na obszarze pogranicza podlasko-ma³opolskiego. Do zjawisk ogólnopolskich nale¿y te¿ uproszczenie grupy spó³g³oskowej -wsk- do -sk-.
13 W dobie staropolskiej powszechne rz utrzyma³o siê w Wielkopolsce, za w Ma³opolsce
i na Mazowszu pojawi³o siê r w wieku XV.
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£ukowskie notariaty zachowuj¹ ponadto cechy regionalnej polszczyzny mazowieckiej, takie jak: brak przeg³osu, zwi¹zane z mazurzeniem zjawiska hiperpoprawnoci  siakania i szadzenia, cienienia i rozszerzenia artykulacji
samog³osek oraz mieszanie grup ke, ge // ke, ge. W badanych archiwaliach
mo¿na wskazaæ takie zjawiska, które s¹ zwi¹zane z terenem rodkowej i pó³nocnej Ma³opolski, np. brak nosowoci przed spó³g³oskami szczelinowymi oraz
zwê¿on¹ / podniesion¹ wymowê nosówki tylnej ¹, która jest typowa dla po³udniowej Lubelszczyzny.
Analizowane teksty kancelaryjne z £ukowa ujawniaj¹ zatem cechy jêzykowe
ogólnopolskie zarówno te najnowsze, jak i starsze (rozwój grup *sà i *zà), ale
tak¿e nieznaczn¹ liczbê tendencji dialektalnych charakterystycznych dla terenów
pogranicza dialektalnego mazowiecko-podlasko-ma³opolskiego, sk¹d pochodz¹.
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Summary
The analyzed texts from £uków reveal an insignificant number of dialectal trends characteristic for the areas of Mazowsze, Podlasie and Ma³opolska borders, where they come from.
These include: lack of umlaut, phenomena related to mazurzenie, like hyper correct  siakanie and szadzenie, closing and extending of vowels and mixing ke, ge / k'e, g'e. In the studied
archives one can point to such phenomena that are associated with the area of the central and
northern regions of Ma³opolska, for example: lack of nasality before fricatives and narrowed /
/ raised pronunciation of the nasal sound ¹, which is typical for the area south of Lublin.
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Imiê Nikolaus ma rodowód grecki. Pochodzi od z³o¿enia rzeczowników:
nikç- zwyciêstwo oraz -laos lud i mia³o postaæ Nikólaos (Fros 2000: 291).
Forma Nicolaus pojawi³a siê w Polsce w XII w. Pierwszy zapis pochodzi z 1189 r.
(Grzenia 2002: 244). W staropolszczynie istnia³ te¿ zapis Niko³aj, uwidoczniony w cytacie z roku 1203 w Kodeksie l¹skim: Niko³aj Biedrzychowic (SSNO
197173: III, 492) z wyg³osowym -j przejêtym z ³aciñskiej formy genetivu Nikolai (Heintze 2004: 366). Poza nim pojawiaj¹ siê pochodz¹ce z Ma³opolski, Wielkopolski i Mazowsza zapisy: Niku³ i Miku³ z pocz¹tków XIII w. (Karpluk 1980:
107). Wród form XIV-wiecznych, wystêpuj¹cych najczêciej w Wielkopolsce
i Ma³opolsce, pojawi³y siê zapisy spieszczeñ tego imienia, takie jak: Nicz, Nicze,
Niczo czy Niczek, Niczko, Niczel1 (SSNO 197476: IV, 3132). W tym¿e wieku
rozpowszechniona by³a ju¿ tak¿e wspó³czesna postaæ Miko³aj (SSNO 197173,
III: 490), w której zmiana nag³osowego N- na M- objaniana by³a przez wielu
badaczy. M. Vasmer (1955: III 75) traktowa³ j¹ jako analogiê do imienia Michail, zdaniem J. Stanislava (1958: 557) by³a to dysymilacja n -k > m -k. Natomiast
P. Skok (1972: 518) uwa¿a³, ¿e w po³¹czeniu z przymiotnikiem wiêty: svêt n
1

S³ownik staropolskich nazw osobowych, w tekcie jako: SSNO  notuje oko³o stu zdrobnionych nazw osobowych derywowanych od imienia Nikolaus.
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uleg³o dysymilacji w m, z kolei J. £o (1922: 162) cytowa³ Miko³aja jako przyk³ad odwrotnej ni¿ w niedwied z miedwied wymiany miêkkich m, ñ.
Imiê to sta³o siê popularne za spraw¹ w. Miko³aja, biskupa Myry w Licji
(po³udniowo-zachodnia Azja Mniejsza), ¿yj¹cego w pierwszej po³owie IV w.
Jego kult zacz¹³ siê szerzyæ od VI w. w Kociele greckim, a od IX w. w Rzymie,
gdzie w tym czasie powsta³o kilka kocio³ów pw. w. Miko³aja. Pod koniec
X stulecia jego kult rozszerzy³ siê w Niemczech, w kolejnych wiekach szerzy³
siê we Francji i Anglii, do czego przyczynili siê ¿eglarze normandzcy. W 1087 r.
szcz¹tki wiêtego zosta³y porwane z Miry, zajêtej przez Turków, i przewiezione
do Bari w po³udniowych W³oszech, dok¹d zaczê³y ci¹gaæ liczne pielgrzymki
(Fros 2000: 294). By³ on ogromnie popularny w pónym redniowieczu, czczony jako patron niezliczonej liczby kocio³ów, bractw, ¿eglarzy, ¿aków, dzieci,
m³odych panien, wiêniów, piekarzy, aptekarzy, prawników. Jego kult szerzy³ siê
te¿ na Wschodzie, by³ patronem Rusi (Grzenia 2002: 204).
Sposobami przejêcia przez narody s³owiañskie, w tym te¿ przez Polaków,
greckiego imienia Nikólaos zajê³a siê M. Karpluk2 (1980: 103114), autorzy
S³ownika etymologiczno-motywacyjnego staropolskich nazw osobowych (1995:
9294) ukazali za, jak imiê to derywowa³o nazwy osobowe w staropolszczynie, w tym tak¿e nazwy pochodzenia niemieckiego.
Jak stwierdzi³ K. Rymut3 (1997: 38), polska antroponimia zawiera sporo
niemieckich nazw osobowych. Nie dziwi zatem, ¿e wród wspó³czesnych polskich nazwisk miana niemieckiego pochodzenia s¹ na drugim miejscu. Celem
mojego artyku³u jest przedstawienie sposobów derywacji wspó³czesnych nazwisk polskich genetycznie niemieckich utworzonych od formy imienia Nikolaus. Materia³ badawczy wyekscerpowany zosta³ ze S³ownika nazwisk u¿ywanych w Polsce na pocz¹tku XXI wieku (dalej: SNUP), opracowanego przez
K. Rymuta.
W czasach, kiedy nastêpowa³ proces nazwiskotwórczy, na terenie Niemiec
Nikolaus by³o obok Johannes drugim najczêciej u¿ywanym Rufname, przez
które nale¿y rozumieæ miano okrelaj¹ce nazwê osobow¹. Nie by³o ono to¿same
z póniejszymi proklamacjami polskimi, które stanowi³y specyficzny element
heraldyki staropolskiej. Zawo³ania staropolskie stosowano bowiem dla okrelenia ogó³u cz³onków rodu rycerskiego albo spe³nia³y one funkcjê okrzyku bojowego, za pomoc¹ którego gromadzono cz³onków rodu w wypadku zagro¿enia
(Lica 2010: 278). Rufname Nikolaus wywiera³o du¿y wp³yw na tworzenie nazwisk, co przejawia siê w bogactwie ró¿norodnych form pochodnych derywowanych
2 Por. tak¿e M. Karpluk: O staropolskim przyjmowaniu imion wczesnochrzecijañskich (typ
Bart³omiej, Maciej). Onomastica 1973, XVIII, s. 154157.
3 W artykule Der Personenname Eichler in der polnischen Anthroponymie opracowa³ on polskie nazwiska utworzone od n.os. Eichler, ich frekwencjê, geografiê i czas pojawienia siê, opieraj¹c siê na materia³ach ze SNWPU oraz SSNO.
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od niego. Bêd¹ to zatem z³o¿enia typu: Poggenklas, Reinglas, formy sufiksalne
jak Klausch, Klawisch, Mikusch, Miklasch. Nie wszystkie maj¹ jednoznaczn¹
etymologiê. Czêæ mo¿e mieæ podwójn¹ motywacjê i pochodziæ zarówno od
Nikolaus, jak i od innego rdzenia, np. Nitz mo¿e byæ równie¿ derywowany od
formy Nithart, Kohlaas oznacza³o tak¿e pasikonika albo wskazywa³o na miejscowoæ Collase, Lessing móg³ na wschodzie pochodziæ tak¿e z czeskiego dlesko ziarnojad, z kolei Kleinlagel na po³udniowym zachodzie Niemiec oznacza
ma³¹ beczkê, Klusmann za mo¿e tak¿e wskazywaæ na takie nazwy miejscowoci jak Kluse czy Kluâ (por. Kunze 2004: 81).
Badaj¹c miana genetycznie niemieckie, trzeba podkreliæ, ¿e na ziemiach
polskich pojawi³y siê wskutek procesów kolonizacyjnych (Lica 2009: 2632).
Kolonici pos³ugiwali siê dialektem dolnoniemieckim i wschodnio-rodkowo-niemieckim, zw³aszcza jego odmian¹ wysokoprusk¹ i l¹sk¹ (Putschke 1968:
105154). Ich nazwiska wraz z up³ywem czasu ulega³y adaptacjom do polskiego
systemu nazewniczego. Na gruncie polskim nazwiska te uleg³y polonizacji, która mog³a przebiegaæ na trzech p³aszczyznach. Najczêciej na p³aszczynie fonetyczno-graficznej, w mniejszym stopniu morfologicznej (Lica 2009: 15). Rozpatruj¹c je pod wzglêdem s³owotwórczym, nale¿y przyj¹æ, i¿ ta czêæ, która nie
uleg³a polonizacji na gruncie morfologicznym, przejêta zosta³a jeszcze z formy
niemieckiej. Zatem wskazuj¹c na ich budowê strukturaln¹, odnieæ siê trzeba do
jêzyka niemieckiego.
I tak wród form przejêtych bez zmian graficznych znalaz³y siê nazwiska:
Nicolaus czy Nicolas, które powsta³o wskutek monoftongizacji dyftongu au
przed przedniojêzykowo-zêbow¹ s w a (Mettke 1970: 66). Ma ono tak¿e wariant
graficzno-fonetyczny Nicklas4 z redukcj¹ s³abo akcentowanego o, nieodgrywaj¹cego w ten sposób znacz¹cej roli.
SNUP notuje nazwisko Nicolau bez wyg³osowego -s urobione za pomoc¹
skrócenia podstawy, podobnie jak formy: Nicoll czy Nicole. Stanowi¹ one specyficzny typ s³owotwórczy, charakterystyczny dla antroponimii, a polegaj¹cy na
tym, ¿e nazwy osobowe derywowane od imion mog³y ulegaæ deformacji przez
odciêcie w dowolnym miejscu ich czêci i funkcjonowanie tej cz¹stki jako samodzielnego nazwiska hipokorystycznego. Jan Kury³owicz nazywa ten zabieg
mutylacj¹ (Kury³owicz 1968: 177). Odciêta cz¹stka przekszta³ca siê w kategoriê
morfologiczn¹ i tworzy rdzeñ poszerzony o sufiksy b¹d o morfem fleksyjny.
Analiza wyekscerpowanego materia³u pozwala zaobserwowaæ kilka sposobów skracania podstawy. Mamy zatem nazwiska powsta³e wskutek dezintegracji
rdzenia, w których widoczne jest u¿ycie pierwszej zg³oski imienia: Ni(c)k-,
zamkniêtej pierwsz¹ spó³g³osk¹ nastêpnej sylaby, daj¹c¹ nazwisko Nick oraz
4

Wiêcej o nazwisku Niklas zob. E. Breza: Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany. T. II.
Gdañsk 2002, s. 289290.
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wariant Nigg (Brechenmacher 1847: 322) proweniencji górnoniemieckiej, gdzie ck
oddawano jako gg (Mettke 1970: 98). Brechenmacher (1847: 322) notuje: Nig von
Brandis 1499 r. Od rdzenia Nick- derywowano za pomoc¹ morfemu fleksyjnego
nazwisko Nicka oraz Nicki, ten tak¿e w wariancie Nickie, z niemieckim zapisem
d³ugiego i jako ie (Lica 2011: 295); wystêpuje tak¿e forma patronimiczna Nickiewicz (Rymut 2001: 99) derywowana od rdzenia Nicki- za pomoc¹ sufiksu -ewicz.
Tak¿e od tego rdzenia za pomoc¹ sufiksu -isz, który w antroponimii charakterystyczny jest dla derywatów od imion chrzecijañskich (Malec 1994: 99100),
utworzono nazwisko Nickisch (Rymut 2001: 98), znane ju¿ w staropolszczynie:
Martinus Nickis von Legnitcz 1453 (SSNO 197173, III: 484). Za pomoc¹ sufiksu
-el o funkcji deminutywnej derywowano nazwisko Nickel oraz spolszczony wariant Nikiel, a tak¿e formê Nickl, która jest wynikiem zró¿nicowania regionalnego
nazwisk. Jak zauwa¿a Bach (1978: I/2 142), wystêpowanie sufiksu -l w opozycji
do -el jest charakterystyczne dla obszaru Bawarii i Austrii. Niewykluczone, i¿
protoplasta tego nazwiska pochodzi z tych w³anie regionów.
Od wariantu Nickel (Zoder 1968: 220) za pomoc¹ -s z genetywu odmiany
mocnej utworzono nazwisko Nickels (Zoder 1968: 221). Ponadto od tego pnia
hipokorystycznego za pomoc¹ sufiksu -sen derywowano nazwisko patronimiczne Nickelsen (Bahlow 2005: 337). W takiej samej funkcji wystêpowa³ sufiks
-mann, za pomoc¹ którego urobiono nazwisko Nickelmann oraz sufiks -ing
(Bach 1978: I/1 149152) derywuj¹cy nazwisko Nickling.
Podobnie wariantywny Nigg, jako rdzeñ hipokorystyczny, wystêpuje w nazwiskach tworzonych za pomoc¹ sufiksu -el w funkcji deminutywnej, takich jak
Niggel czy spolszczonej pisowniano-fonetycznej formie Nigiel. Mo¿na go równie¿ spotkaæ w postaciach Niegel (Rymut 2001: II 151) czy Niegl i spolszczonych formach Niegiel, a tak¿e Niegie³ (Rymut 2001: II 151), w których zapis ie
wskazuje na niemieckie d³ugie î. One z kolei sta³y siê podstaw¹ do derywacji
kolejnych nazwisk.
Charakterystyczny w procesie nazwiskotwórczym by³ sufiks -sz w czêci
przyrostkowej. Niekiedy -sz- zastêpowano tward¹ spó³g³osk¹ -s-, czemu sprzyja³o mazurzenie (Rymut 1991: 43), st¹d sufiks -us, który wystêpuje w polskich
nazwiskach rzadko, czêciej za jego pomoc¹ latynizowano. Za pomoc¹ tego
formantu derywowano wariant Niglus. Kolejn¹ form¹ utworzon¹ od rdzenia hipokorystycznego Nigel jest postaæ Nigelski utworzona formantem -ski. Wród
nazwisk derywowanych od podstawy s³owotwórczej Niegel- znalaz³a siê forma
Niegluj utworzona za pomoc¹ sufiksu -uj. Sufiks ten nie wystêpuje w s³owotwórstwie apelatywnym (Skowronek 2001: 140), w antroponimii za w bardzo
nielicznych derywatach pochodz¹cych od imion chrzecijañskich (Malec 1994:
119), potwierdzony za w zbiorze nazwisk polskich (Rymut 1991: 46). Od tak
utworzonej formy powsta³o nazwisko Nieglujewicz. Derywowano je za pomoc¹
formantu -ewicz. Ów formant w kategorii nazwisk uwa¿any jest za najstarszy
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formant patronimiczny. Przywo³uje on kognitywne pojêcie przynale¿noci do
rodziny, pojêcie ojca i syna, dziedziczenia, pochodzenia (Skowronek 2001: 134).
Od pierwszej zg³oski Ni- (w nazwie osobowej Nikolaus) derywowano formê
hipokorystyczn¹ Nitz za pomoc¹ sufiksu -tz, obok niej postaæ Nitsch utworzona za
pomoc¹ wschodnio-rodkowo-niemieckiego przyrostka -tsch (Bach I/1 115; Kaestner 1939: 74). (Nazwisko Nicz i jego pochodne mog³y te¿ byæ utworzone od
staropolskich form, o czym wspomniano na pocz¹tku artyku³u). Te formy pos³u¿y³y jako rdzenie hipokorystyczne do dalszej derywacji nazwisk, mamy zatem wariant Nitza z morfemem fleksyjnym -a, którym w jêzyku polskim regularnie zastêpowano niemieckie -e, obok niego Nitze i wschodnio-rodkowo-niemiecka forma
Nitsche oraz jej wariant z sufiksem zapisywanym -tzsche (por. Bach 1978: I/1 115)
Nitzsche (Rymut 2001: 99). W wyniku sufiksacji powsta³y formy Nitzke z formantem -ke o funkcji deminutywnej (Bach I/1 120121) i jego wariant Nitschke, obok
nich za spolonizowane morfologicznie postaci Nitzka oraz Nitschka (Rymut
2001: 99). Za pomoc¹ sufiksu -er tworz¹cego nazwy patronimiczne (Bach I/1 157)
derywowano nazwisko Nitzer (Zoder 1968: 228). W takiej samej funkcji wystêpowa³ sufiks -mann, za pomoc¹ którego urobiono nazwisko Nitzman. Ponadto od
tego pnia hipokorystycznego za pomoc¹ sufiksu -iñski, bêd¹cego sufiksem przynale¿nociowym, który przywo³uje kognitywne pojêcie przynale¿noci, zale¿noci
i relacji w rodzinie, utworzono nazwisko Nitschiñski.
Tworzenie skróconych pni hipokorystycznych za pomoc¹ dezintegracji rdzenia od form pochodnych, derywowanych b¹d przyrostkami zdrabniaj¹cymi,
b¹d pozostaj¹cymi w postaci skróconej widoczne w materiale przedstawionym
wy¿ej, znajduje tak¿e powiadczenie w nazwiskach tworzonych od koñcowej
czêci rdzenia. Zatem od formy Nicolas derywowano formy Colas, Coles, Kolas,
Koles, Gollas, Gollasch, Gollasz. Formy z nag³osowym G- w miejsce K- t³umaczyæ mo¿na os³abieniem artykulacyjnym spó³g³oski, tzw. binnendeutsche Konsonantenschwächung (Lica 2011: 296). Powtórzyæ trzeba w tym miejscu tak¿e
informacjê o ich innej mo¿liwej motywacji s³owotwórczej.
Z kolei od formy Niklaus wskutek dezintegracji rdzenia powsta³y nazwiska
Claus // Clauss // Glaus // Klaus // Klauss (por. Gottschald 1971: 447) // Klauz.
Ich wariantywnoæ wynika z zapisów ortograficznych b¹d procesów fonetycznych, jakim podlega³y (zob. wy¿ej). Forma Klauz powsta³a wskutek adaptacji
pisowniano-fonetycznej na gruncie polskim, podobnie jak Klauze < Klause. Jak
ju¿ wspomniano, formy z wyg³osowym e na gruncie polskim zastêpowano koñcówk¹ a. Mamy zatem adaptacjê morfologiczno-fonetyczn¹ i powsta³e w jej
skutek formy Klausa // Klauza. Od formy Claus za pomoc¹ koñcówki -en
z genetywu odmiany s³abej derywowano nazwisko Clausen // Claussen,
natomiast patronimicznym sufiksem -ing (Bach I/1 149152) postaæ Clausing.
Przyrostkiem zdrabniaj¹cym -ek (móg³ on tak¿e pe³niæ funkcjê patronimiczn¹)
derywowano nazwisko  Klausek. Od wariantu Nikolaus wskutek dezintegracji
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rdzenia mog³o powstaæ nazwisko Laus (Gottschald 1971: 447), niewykluczone
tak¿e inne motywacje s³owotwórcze, np. od nazw terenowych.
Kolejne nazwiska urobione zosta³y od formy Niklas. Wród nich znalaz³y
siê bezsufiksalny wariant Klas oraz utworzona za pomoc¹ sufiksu -ek forma
Klasek. W antroponimii jest to formant wielofunkcyjny, tworzy derywaty od
s³owiañskich imion z³o¿onych (Malec 1982: 113117) i imion chrzecijañskich
(Malec 1994: 123126). Od rdzenia hipokorystycznego Niklas wskutek dezintegracji powsta³a tak¿e forma Klasen, w której kóncówka -en jest z genetywu
odmiany s³abej. Z kolei forma Kles oraz jej warianty Kless, Klesse (Gottschald
1971: 447) s¹ przyk³adem dzia³ania derywacji alternacyjnej, widoczny jest w
nich bowiem przeg³os (umlaut) a : e pod wp³ywem l (Kaufmann 1968: 201). Od
tej postaci derywowano za pomoc¹ przyrostka -el w funkcji deminutywnej nazwisko Klesel (Gottschald 1971: 447). Wystêpuje tak¿e forma spolonizowana
morfologiczno-fonetycznie Klessa. Wskutek uciêcia pierwszej sylaby oraz
pierwszej zg³oski nastêpnej sylaby urobiono bezsufiksalne nazwisko Laas (Gottschald 1971: 447).
Od nazwy osobowej Niclos utworzono nazwisko Clos (Heintze 2004: 367)
z wariantem pisownianym Klos oraz Kloz, który powsta³ ju¿ na gruncie polskim
wskutek adaptacji fonetyczno-graficznej, ponadto forma Kloos, bêd¹ca wariantem pisownianym, wskazuj¹cym przez podwojenie o na jego d³ugoæ, Glos
i Gloss (Heintze 2004: 367), stanowi¹ce postaci fonetycznego os³abienia artykulacyjnego spó³g³oski K- (Lica 2011: 296), a tak¿e warianty Klose i jego spolonizowana fonetyczno-graficzna postaæ Kloze z wyg³osowym e, które s³u¿y³o do
oznaczania dwiêcznoci lub bezdwiêcznoci poprzedzaj¹cej spó³g³oski (Pohl
1987: 193; Czopek-Kopciuch 1995: 226). Wystêpuj¹ tak¿e formy spolonizowane
na p³aszczynie morfologicznej: Klosa za pomoc¹ morfemu fleksyjnego -a oraz
Klosak derywowany za pomoc¹ sufiksu -ak, który móg³ pe³niæ funkcjê deminutywn¹ i patronimiczn¹. Z kolei nazwisko Kloske derywowano za pomoc¹ zdrabniaj¹cego sufiksu -ke (Bach 1978: I/1, 120121).
Wskutek uciêcia w formie Niclos nag³osowej sylaby zamkniêtej spó³g³osk¹
k powsta³y takie nazwiska jak: Los oraz jego warianty pisowniane Loos, z podwójnym o wskazuj¹cym na jego iloczas oraz Lohs (por. Gottschald 1971: 447),
w którym funkcjê wzd³u¿enia pe³ni h. Na gruncie polskim powsta³a odmianka
morfologiczna derywowana morfemem fleksyjnym -a Losa.
Natomiast od formy hipokorystycznej Nikla wskutek uciêcia pierwszej sylaby derywowane zosta³o za pomoc¹ zdrabniaj¹cego sufiksu -mann (Bach 1978: I/
1 126) nazwisko Klaman z wariantem pisownianym Klamann5. Od tej formy
utworzone zosta³o tak¿e sufiksem -ski nazwisko Klamañski.
5 Mo¿liwe inne etymologie por. Z. Lica: Sposoby adaptacji nazwisk pomorskich genetycznie
niemieckich w polszczynie. Gdañsk 2009, s. 121.
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Z kolei od postaci Niclaves wskutek uciêcia pierwszej sylaby oraz wyg³osowego -s derywowano nazwisko Klawe, które na gruncie polskim adaptowano za
pomoc¹ morfemu fleksyjnego -a, tworz¹c formê Klawa6, notowan¹ ju¿ w 1560 r.
na Pomorzu jako Clava Drewes (Breza 2002: 198). Od niej móg³ zostaæ utworzony wariant Klawek za pomoc¹ sufiksu -ek w funkcji patronimicznej lub
zdrabniaj¹cej, wystêpuj¹cy tak¿e w staropolszczynie ju¿ od XIV w.: Claveck de
Jastrowo 1391 (SSNO 19711973, III, 2). Ponadto pojawiaj¹ siê warianty fonetyczne Glaw, Glawe, w których wskutek os³abienia artykulacyjnego spó³g³oski
K- > G-, procesem fonetycznym nale¿y tak¿e t³umaczyæ derywacjê alternacyjn¹
w nazwiskach Klag czy Klages. Wskazuj¹ one na dolnoniemieck¹ proweniencjê,
poniewa¿ w dialektach dolnoniemieckich dyftong au (wyj¹tek: au + w) nie by³
znany, przekszta³cano go w awe, po samog³osce d³ugiej w > g (Lasch 1914:
158). Z kolei w wariantach Glab oraz Glaab mo¿na zauwa¿yæ zachodz¹c¹ regularnie w dialektach górnoniemieckich wymianê w > b (Gottschald 1971: 595).
Zauwa¿alna jest ona tak¿e w spolonizowanej morfologicznie formie Klaba i jej
fonetycznej odmiance Glaba. Ponadto uwidacznia siê w nazwisku Labes powsta³ym wskutek uciêcia pierwszej sylaby w formie hipokorystycznej Niclaves.
Z powy¿szej prezentacji materia³u wynika, ¿e nazwiska urabiane przez mutylacjê od podstaw pe³nego imienia Nikolaus b¹d jego form hipokorystycznych
s¹ doæ ró¿norodne i liczne. Tworzone by³y wed³ug przedstawionych modeli
i sk³adaj¹ siê z cz¹stki podstawy imienia pe³nego. Mog³y byæ tak¿e derywowane
za pomoc¹ morfemu fleksyjnego b¹d wskutek sufiksacji. Charakteryzuj¹ siê
wiêc prost¹ budow¹ s³owotwórcz¹. Wiêkszoæ przedstawionych form urobiona
zosta³a jeszcze na gruncie niemieckim. W polszczynie ulega³y one adaptacjom,
zw³aszcza na p³aszczynie morfologicznej, co jest widoczne zarówno w derywacji za pomoc¹ morfemu fleksyjnego -a, jak te¿ charakterystycznych polskich
sufiksów, najczêciej derywuj¹cych nazwiska patronimiczne. Kolejn¹ cech¹,
godn¹ zwrócenia uwagi, jest fakt zachowania w analizowanych nazwiskach
pewnych zjawisk fonetycznych, jakie zachodzi³y w dialektach niemieckich.
Przedstawiony materia³ wskazuje zatem zarówno na formy proweniencji dolnoniemieckiej, jak i na nazwiska powsta³e na obszarze l¹sko-niemieckim b¹d
z cechami charakterystycznymi dla dialektów górnoniemieckich. W wielu wypadkach zachowana zosta³a tak¿e ich oryginalna pisownia na gruncie polskim.

6

Wiêcej o nazwisku Klawa zob. E. Breza: op. cit., s. 197198.
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Summary
The purpose of this article is to show how the derivation of genetically German Polish names
derived from the name Nikolaus. These names were taken from the Dictionary of Names Used
in Poland at the Beginning of the XXI century, edited by K. Rymut (S³ownik nazwisk u¿ywanych
w Polsce na pocz¹tku XXI wieku). The author draws attention to the ways in which they were
Polonized and shows the phonetic and morphological processes that led to the existence of the
name on the basis of the German language. In addition, the introduction of the article presents the
etymology of the name of Nikolaus and indicates on the forms occurring in the Dictionary of Old
Polish Personal Names (S³ownik staropolskich nazw osobowych).
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Jeszcze o rozwoju mowy dziecka
w kontekcie interpretacji fonologicznej
zjawisk fonetycznych wspó³czesnej polszczyzny
Child's speech development in the context of phonological interpretation
of phonetic phenomena in Polish
The paper presents a few observations concerning the development of child's speech and speech therapy in the context of phonetic realization and phonological status
of the so called palatal counterparts of the velar stops in such words as: kiedy, kieszeñ,
wêgiel, ogieñ in the Standard Polish.
S³owa kluczowe: fonetyka, fonologia, logopedia, rozwój mowy dziecka, akwizycja pierwszego
jêzyka, terapia logopedyczna, palatalne odpowiedniki welarnych spó³g³osek
Key words:
phonetics, phonology, logopedics, the development of childrens language,
first language acquisition, speech therapy, palatal counterparts of the velar stops

1. W artykule opublikowanym w numerze XVI/2 Prac Jêzykoznawczych
(por. Osowicka-Kondratowicz 2014), którego niniejszy tekst stanowi uzupe³nienie i kontynuacjê, wskazano na z³o¿onoæ wiêkszoci zjawisk sk³adaj¹cych siê
na rozwój fonologiczny mowy dziecka oraz na niejednoznacznoæ relacji pomiêdzy systemem doros³ych u¿ytkowników jêzyka a artykulacjami dzieciêcymi. Pomimo podniesionych w¹tpliwoci i przy podkreleniu koniecznoci zachowania
nale¿ytej ostro¿noci przy interpretacji danych z badañ nad rozwojem mowy
dziecka, uznano, ¿e osobliwoci wymowy dzieciêcej oraz stosowane przez
dzieci strategie mog¹ z jednej strony dostarczaæ wiedzy na temat struktury
mowy osób doros³ych jako wyjciowej formy w nabywaniu mowy przez dziecko, z drugiej za mog¹ stanowiæ prognozê przysz³ych zmian w systemie ogólnym jako docelowym w procesie nabywania jêzyka. Przytoczono szereg danych
na temat rozwoju mowy dziecka oraz terapii logopedycznej bêd¹cych wiadectwem traktowania przez dzieci joty jako wa¿nego elementu w strukturze
wyrazów zawieraj¹cych tzw. miêkkie spó³g³oski wargowe. Uznano, ¿e dane te
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nie powinny pozostawaæ bez wp³ywu na interpretacjê doros³ego systemu jêzykowego jako wyjciowego i zarazem docelowego dla artykulacji dzieciêcych.
Fakty i strategie obserwowane w rozwoju mowy dziecka nie zawsze s¹ jednak
tak jednoznaczne, jak w przypadku tzw. miêkkich spó³g³osek wargowych. Sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, jeli idzie o palatalne odpowiedniki
welarnych okluzywów, co stanowi dobr¹ egzemplifikacjê problemów interpretacyjnych, na jakie napotykaj¹ jêzykoznawcy w tworzeniu systemu fonologicznego jêzyka polskiego i to bez wzglêdu na reprezentowan¹ teoriê fonologiczn¹.
Ilustracj¹ niech bêd¹ przytoczone poni¿ej dane z badañ nad nabywaniem systemu fonetyczno-fonologicznego przez dzieci.
2. Podobnie jak w wypadku spó³g³osek wargowych, równie¿ w odniesieniu
do spó³g³osek [k], [g] materia³y autorów prac kazuistycznych dotycz¹cych
wczesnego etapu nabywania mowy uwidaczniaj¹ trudnoci w wymowie tych
g³osek przez dzieci. Podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do spó³g³osek
wargowych, w rozwoju mowy dziecka najpierw pojawiaj¹ siê twarde spó³g³oski
[k], [g], potem dopiero ich miêkkie odpowiedniki (por. np. Zarêbina 1965).
Naturalna tendencja do dzieciêcej palatalizacji, bardzo silnie zaznaczona wród
spó³g³osek przedniojêzykowych (por. np. £obacz 1996, 2005), w stosunkowo
niedu¿ym stopniu obejmuje wiêc nie tylko spó³g³oski labialne, ale równie¿ tylnojêzykowe.
W drugim roku ¿ycia na ogó³ nie wystêpuje u dzieci miêkczenie spó³g³osek
welarnych zgodnie z doros³¹ norm¹ twardych. Lekko palatalne warianty [kÿ],
[gÿ] mamy jedynie u Brajerskiego (1967), np. [kÿotÿa]  kota, [nÿagÿa]  noga1.
Niemotywowane palatalizacje tylnojêzykowych zwartych spó³g³osek o charakterze sta³ym, ograniczone jednak wy³¹cznie do wyg³osu, stwierdza za Brenstiern-Pfanhauser (1930), np. [katek]  kwiatek. Podobne obserwacje wystêpuj¹
u Rzêtkowskiej (1908), np. [ak]  jak. U Smoczyñskiego (1955) miêkkie dwiêki pojawiaj¹ siê fakultatywnie obok twardych, np. [ka  ka] / [ga  ga]
 gazeta, albo, co dotyczy przewa¿aj¹cej wiêkszoci przypadków, wy³¹cznie
przed [i], np. [iNki]  rêki. W wyrazach, w których mamy odpowiednie konteksty do potencjalnej realizacji miêkkoci w innych pozycjach ni¿ przed [i],
dochodzi do uproszczeñ typu [an-ka]  sukienka; [k@ka], [kaka]  cukierka
1 Wszystkie przyk³ady pochodz¹ od cytowanych autorów, kilka z badañ w³asnych autorki, co
jest w tekcie wyranie oznaczane. Zachowano oryginalny zapis poszczególnych autorów, np.
kropkê w górnej frakcji danej spó³g³oski oznaczaj¹c¹ lekko palataln¹ realizacjê spó³g³osek wprowadzono zgodnie z autentyczn¹ transkrypcj¹ Brajerskiego (1967). Jeli w danej pracy by³y stosowane znaki ortograficzne (por. Kaczmarek 1966) lub transkrypcja miêdzynarodowa (por. £obacz
2005), to w niniejszym tekcie przyk³ady pochodz¹ce z takich prac przekszta³cono na s³owiañsk¹
transkrypcjê fonetyczn¹, aby na skutek ró¿nic pomiêdzy ortografi¹ a transkrypcj¹ lub ró¿nymi rodzajami transkrypcji nie dochodzi³o do pomy³ek.
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(Smoczyñski 1955). W materiale pozosta³ych autorów (por. np. Zarêbina 1965;
Sawicka 1989; Skorupka 1949; w du¿ej mierze tak¿e Smoczyñski 1955) spó³g³oski tylnojêzykowe w typowych pozycjach twardoci realizowane s¹ twardo, np.
[kuko]  kó³ko, [nosek]  nosek, [gola]  goli. Palatalnoæ [k], [g] pojawia siê
najpierw wy³¹cznie przed [i], np. [kaki]  kaszki. Pod koniec drugiego roku
¿ycia dzieci zaczynaj¹ konsekwentnie odró¿niaæ w wymowie miêkkie spó³g³oski
[k], [g] od twardych [k], [g] u Zarêbiny (1965) i Brajerskiego (1967). U tego
ostatniego autora wi¹¿e siê to ze stwardnieniem zrazu lekko palatalnych [kÿ],
[gÿ] w typowych pozycjach twardoci, np. [kitÿka]  kitka, oraz z pojawieniem
siê we w³aciwych pozycjach prawid³owo zmiêkczonych [k], [g], co nastêpuje
u obserwowanych przez niego dzieci na prze³omie drugiego i trzeciego roku
¿ycia, np. [leñcÿikem]  rêcznikiem, [logem]  rogiem. Brajerski (1967) notuje
równie¿ realizacje z wyranie wyodrêbnionym segmentem typu [j]2 oraz twardym [k], [g], np. [kjedÿy]  kiedy. U Zarêbiny (1955) twarde [k], [g] nabywane s¹
w okresie wczeniejszym, tj. w 13 miesi¹cu ¿ycia, miêkkie [k], [g] za dopiero
pod koniec drugiego roku ¿ycia uzyskuj¹ po³¹czenia z innymi ni¿ [i] samog³oskami i interpretowane przez cytowan¹ autorkê jako samodzielne fonemy wchodz¹ do systemu fonologicznego dziecka  /k/ w 19 miesi¹cu, a /g/ pod koniec
23 miesi¹ca ¿ycia, np. [keseña]  kieszeñ, [dlugego]  drugiego. Rozchwianie
artykulacyjnej dystynkcji: twarde [k], [g] vs. miêkkie [k], [g] w drugim roku
¿ycia dziecka stwierdza Smoczyñski (1955). Bardzo ma³o przyk³adów ze spó³g³oskami [k], [g] oraz [k], [g] mamy w materiale Baudouina de Courtenay
(1974), bo tylko dwa  [ky ky] oraz [kiki], choæ w wokalizacjach w pierwszym
roku ¿ycia dwiêki te wystêpowa³y u jego córki bardzo czêsto. U Kaczmarka
(1953, 1966) w omawianym okresie wystêpuje jedynie odró¿nienie [k] od [k].
Podobnie jest u jednej z córek Sawickiej (1989). Odró¿nienie [g] od [g] przypada u dzieci wymienionych autorów na trzeci rok ¿ycia. Z przytoczonych danych
wynika, ¿e czêæ sporód obserwowanych dzieci w drugim roku ¿ycia nie przyswoi³a w pe³ni artykulacyjnej opozycji [k], [g] vs. [k], [g], co przynajmniej
czêciowo jest spowodowane brakiem odpowiedniego s³ownictwa.
W trzecim roku ¿ycia w typowych pozycjach twardoci spó³g³oski tylnojêzykowe realizowane s¹ przez dzieci na ogó³ wy³¹cznie twardo, np. [gulak]
 ogórek3. Opozycja artykulacyjna [k], [g] vs. [k], [g] wci¹¿ jeszcze jest jednak
s³abo ugruntowana, w zwi¹zku z czym zdarzaj¹ siê przypadki twardej wymowy
typu [ogañ]  ogieñ; [ogaj]  ogieñ, [take]  takie (Baudouin de Courtenay 1974;
2

W artykule stosujê transkrypcjê s³owiañsk¹, jednak jotê, ze wzglêdów redakcyjnych, zapisujê
jako [j].
3 W badaniach o charakterze masowym u dzieci przedszkolnych (powy¿ej trzeciego roku ¿ycia)
nie notuje siê ju¿ niemotywowanych palatalizacji spó³g³osek tylnojêzykowych (por. So³tys-Chmielowicz 1998; Majewska-Tworek 2001), co potwierdza obserwacje zawarte w cytowanych w tekcie
pracach kazuistycznych, ¿e tendencja do miêkczenia tych g³osek wycofa³a siê ju¿ wczeniej.
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Sawicka 1989; Smoczyñski 1955). Natomiast palatalne [k] mo¿e pojawiæ siê
zamiast grupy kwi, np. [katuek]  kwiatuszek (Zarêbina 1980).
W okresie przedszkolnym wci¹¿ jeszcze miêkkie okluzywy bywaj¹ zastêpowane spó³g³oskami o charakterze twardym, np. [ce u basa]  kie³basa, [venZel],
[vendel], [veNgel]  wêgiel, [tutelty], [cukerki]  cukierki, [buket]  bukiet,
[zagel]  ¿agiel, [kedy]  kiedy (por. np. So³tys-Chmielowicz 1998; Roc³awski
1976). Dotyczy to g³ównie m³odszych dzieci przedszkolnych (trzy- i czteroletnich), u starszych wystêpuje tylko wyj¹tkowo i suma sumarum jest rzadkie
(w badaniach So³tys-Chmielowicz (1998) dotyczy niespe³na procenta dzieci
przedszkolnych)4. Obecnoæ lub brak miêkkoci mo¿e byæ uzale¿niona od kontekstu fonetycznego, w zwi¹zku z czym u tego samego dziecka mog¹ wyst¹piæ
ró¿ne wymówienia tj. [cukerki], [kino] i [buket]  cukierki, kino i bukiet5.
Niekiedy wystêpuj¹ wahania i brak miêkkoci przed [e] nie zawsze jest obserwowany. Innym razem brakuje [k], [g] przy jednoczesnym prawid³owym [k],
[g], np. [zapta]  ¿abka, ale [kedy]  kiedy (So³tys-Chmielowicz 1998)6. Miêkkoæ [k], [g] bywa jednak nie tylko os³abiana, ale równie¿ wzmacniana, np.
w wymówieniach [æedy]  kiedy, [æeu basa]  kie³basa (por. So³tys-Chmielowicz
1998; Roc³awski 1976). Notuje siê tak¿e artykulacje wyranie dwug³oskowe
w pozycji przed /e/ typu [kj], [gj], np. [kjedy]  kiedy (Roc³awski 1976).
Z przytoczonych danych wynika, ¿e komplikacje zwi¹zane z realizacj¹ palatalnoci miêkkich odpowiedników welarnych spó³g³osek, ogólnie rzecz bior¹c,
dotycz¹: 1) braku realizacji miêkkoci w jakiejkolwiek formie  palatalnoci
spó³g³oski i/lub udzia³u joty (wymówienia typu [kedy]  kiedy); 2) wahañ
w zakresie realizacji miêkkoci (palatalnoæ pojawia siê niekonsekwentnie);
¢

¢

4 Bardziej regularne stwardnienia [k], [g] w [k], [g] (lub [kÿ], [gÿ]) obserwuje siê jedynie
u dzieci zamieszka³ych na terenie o pod³o¿u dialektalnym bez miêkkich spó³g³osek [k], [g]
w pozycji przed przednimi samog³oskami, tj. z wymow¹ typu [kedy]  kiedy. Podobnie nienormatywne palatalizacje spó³g³osek tylnojêzykowych ([k], [g] w [k], [g]), niespotykane ju¿ co do
zasady w wymowie dzieci przedszkolnych, bêd¹ jednak pojawiaæ siê u dzieci zamieszka³ych na
terenach o pod³o¿u dialektalnym, w którym nie ma twardych [k], [g] w pozycji przed samog³oskami przednimi, tj. z wymow¹ typu [kefir]  kefir, [noge]  nogê (ewentualnie [kjefir], [nogje]).
Wszystko to jest spowodowane oddzia³ywaniem na artykulacje dzieciêce dialektalnej wymowy doros³ego otoczenia i ograniczone jest do terenu, na którym taka wymowa wystêpuje. W odniesieniu
do pomorskich realizacji typu [kedy], [kÿedy] mówi siê nawet o regionalnej odmianie polszczyzny
ogólnej (por. np. Sawicka 1998; Komparacja 2007).
5 W zwi¹zku z tym dla sprawdzenia realizacji miêkkoci palatalnych okluzywów postuluje siê,
by w kwestionariuszach badania wymowy u¿ywaæ co najmniej dwu obrazków  przed [i] oraz
przed [e] (dotyczy to równie¿ stwierdzania sposobu artyku³owania miêkkoci w wyrazach zawieraj¹cych tzw. miêkkie spó³g³oski wargowe).
6 Podobnie jak w przypadku tzw. miêkkich spó³g³osek wargowych, dzieciêce wymówienia typu
[kedy]  kiedy i [zagel]  ¿agiel bêd¹ odmiennie traktowane w zale¿noci od przyjêtej interpretacji
fonologicznej  jako depalatalizacje fonemów /k/, /g/ (gdy jednostkom tym przyznaje siê samodzielny status) b¹d jako stwardnienia spó³g³osek na poziomie fonetycznym, bêd¹ce jedynie wtórn¹
i koartykulacyjn¹ konsekwencj¹ braku realizacji fonologicznej joty (gdy jednostki te traktuje siê
jako pozycyjne allofony /k/, /g/).
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3) k³opotów z odpowiedni¹ (tj. zgodn¹ z doros³¹ norm¹) synchronizacj¹ miêkkoci z pozosta³ymi cechami segmentu; 4) trudnoci z ustaleniem odpowiedniego
(tj. zgodnego z doros³¹ norm¹) stopnia miêkkoci omawianych g³osek (wymówienia typu [æedy], [kÿedy]  kiedy). Co do zasady obserwujemy tu wiêc podobne komplikacje, jakie notowane s¹ równie¿ w wypadku dzieciêcej wymowy tzw.
miêkkich spó³g³osek wargowych (por. Osowicka-Kondratowicz 2014). K³opoty
te jednak, jak mo¿na wnioskowaæ z danych zawartych w literaturze przedmiotu,
maj¹ w przypadku palatalnych odpowiedników welarnych okluzywów mniejsze
nasilenie i szybciej te¿ ustêpuj¹ na korzyæ realizacji normatywnych.
Nale¿y podkreliæ, ¿e pozycja przed /e/ jest zasadnicza w omawianym przypadku, gdy¿ wy³¹cznie na niej opiera siê postulowana przez niektórych jêzykoznawców odrêbnoæ fonologiczna /k/, /g/ w jêzyku ogólnym (por. np. Sawicka
1995, 1998; Sawicka, Grzybowski 1999). Analogicznie jak w wypadku tzw.
miêkkich spó³g³osek wargowych tak¿e tutaj pojawiaj¹c¹ siê u dzieci miêkkoæ
palatalnych odpowiedników welarnych spó³g³osek w starszych pracach kazuistycznych notuje siê zazwyczaj w postaci jednog³oskowej typu [kedy]  kiedy
(por. np. Brenstiern-Pfanhauser 1930; Baudouin de Courtenay 1974; Zarêbina
1965), choæ przez niektórych autorów prac z tego okresu podawane s¹ równie¿
przyk³ady wyranej asynchronicznoci realizacji dzieciêcych typu [kÿjedy]7
 kiedy (por. np. Brajerski 1967). Wed³ug Brajerskiego (1967) realizacja palatalnoci miêkkich odpowiedników welarnych spó³g³osek (identycznie zreszt¹ jak
przy artykulacji tzw. miêkkich spó³g³osek wargowych) rozpoczyna siê u dzieci
zawsze od artykulacji dwug³oskowej typu [kj], w póniejszych artykulacjach
wymowa taka wystêpuje za obok artykulacji synchronicznej, przez któr¹ jest
stopniowo wypierana. Obecnie trudno jest jednak stwierdziæ rzeczywisty stopieñ
zsynchronizowania wymowy dzieciêcej ze wzglêdu na niedoskona³oæ transkrypcji stosowanej w pracach kazuistycznych oraz niemo¿noæ odwo³ania siê do
artykulacji nagranej (por. dyskusjê na ten temat u £obacz 1996a: 5860; por. te¿
Osowicka-Kondratowicz 2014). W nowszych pracach niektórzy autorzy notuj¹
u dzieci przedszkolnych artykulacje wyranie dwug³oskowe typu [kj], [gj], np.
[kjedy]  kiedy (Roc³awski 1976). Pojawiaj¹ce siê u dzieci w pozycji przed [e]
realizacje takie jak [kjedy]  kiedy, [cukjerek]  cukierek mo¿na uznaæ za
zgodne z doros³¹ norm¹ (por. standardy poprawnej wymowy sformu³owane
przez Dunaja 2007: 167). Badania ods³uchowe wymowy dzieciêcej przeprowadzone przez Krajnê (2008) wskazuj¹ jednak na marginalnoæ tego typu artykulacji u dzieci przedszkolnych i dominacjê wymówieñ synchronicznych (typu
[kedy]  kiedy). Równie¿ w analizach akustycznych realizacji dzieciêcej (por.
£obacz 1996) zaobserwowano tzw. synchroniczn¹ artykulacjê [k], [g] u dzieci
7 Kropka w górnej frakcji danej spó³g³oski oznacza lekko palataln¹ realizacjê spó³g³osek
 zachowano oryginaln¹ transkrypcjê Brajerskiego (1967).
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m³odszych (trzyletnich). Jednoczenie w wymowie mówców doros³ych redniego i m³odszego pokolenia obserwuje siê siln¹ tendencjê do wyranie dwug³oskowej realizacji miêkkoci tych spó³g³osek w pozycji przed [e] w postaci sekwencji [kje] oraz [gje], na co wskazuj¹ tak badania audytywne, jak i akustyczne
(por. £obacz 1982; Osowicka-Kondratowicz, Serowik 2004; Serowik 2004; Trawiñska, w druku; por. te¿ Dunaj 2007)8. Sk³onnoæ do takich realizacji nie omija
przy tym nawet osób specjalnie szkolonych do operowania g³osem, zw³aszcza
w pokoleniu m³odszym (por. Nowakowski 1997). Co wiêcej, analizy segmentalne ci¹gów literowych typu kie, gie przeprowadzane przez niepimienne szecioi siedmioletnie dzieci wskazuj¹ na interpretowanie ich przez same dzieci
w formie sekwencji z jot¹, tj. jako [k] + [j] + [e]; [g] + [j] + [e] (por. Roc³awski
1984; Osowicka-Kondratowicz 2013). U w³asnych dzieci (obecnie omioletnich)
obserwujê wyranie asynchroniczne realizacje typu [kje], a nawet [kÿje], obok
artykulacji typu [kje] oraz [ke]  te pierwsze wystêpuj¹ na co dzieñ i nie tylko
w emfazie. Wobec tego zaobserwowan¹ w cytowanych badaniach Krajny (2008)
przede wszystkim synchroniczn¹ artykulacjê [k], [g] przed [e] w wyrazach
³okieæ, cukier, kieszeñ, wêgiel w wymowie dzieci przedszkolnych mo¿na by
potraktowaæ g³ównie jako wynik ogólnej dzieciêcej tendencji do palatalizowania
(por. £obacz 1996), zw³aszcza ¿e swoist¹ cech¹ wymowy dzieciêcej jest realizowanie i innych spó³g³osek jêzykowych, np. [d], [t], [s], [c], w sposób niezale¿ny od palatalnego glajdu, co jest równie¿ niezgodne z doros³¹ norm¹9. Uzyskane dane nie poddaj¹ siê jednak jednoznacznej interpretacji tak w zakresie
artykulacji, jak i interpretacji fonologicznej, por. np. zawiadczone przez wielu
badaczy wymowy dzieciêcej liczne przyk³ady wymówieñ typu [jesek]  piesek,
[jadlo]  wiadro, [jaca]  wieca, notowane obok artykulacji typu [pesek]  piesek,
[vadlo]  wiadro, [feca], [sfeca]  wieca, które w zwi¹zku z tym mo¿na traktowaæ jako wyraz wymowy asynchronicznej z zanikiem pierwszej spó³g³oski
w grupie (raz ginie pierwsza spó³g³oska, raz druga, a wiêc we wzorze jest /Cj/,
zob. Osowicka-Kondratowicz 2014), z brakiem podobnych powiadczeñ dla
obocznych artykulacji typu *[jedy] // [kedy]  kiedy10. Porównaj te¿ zw³aszcza
notowane w literaturze (So³tys-Chmielowicz 1998; Winiewska i Eberhardt
1997) przypadki dzieci, które regularnie artyku³uj¹ /j/ poprzez [l] w typowych
8 Osobn¹ kwestiê stanowi zdefiniowanie segmentu typu [j] ze wzglêdu na jego przynale¿noæ
do spó³g³oski lub samog³oski. Istniej¹ tu dwie interpretacje. Pierwsza traktuje jotê jako wynik roz³o¿enia (wydzielenia) miêkkoci spó³g³oski (por. np. £obacz 1982; Sawicka 1995), druga natomiast
jako konsekwencjê uprzednienia samog³oski (dyftongizacja samog³oski) skutkuj¹c¹ palatalizacj¹
spó³g³oski (por. Trawiñska w druku).
9 W jêzyku ogólnym dwiêki te pojawiaj¹ siê wy³¹cznie przed [i], [j], por. np. [tina]  Tina;
[tjara]  tiara.
10 Powiadczenia takiej wymowy nie stwierdzi³a w literaturze przedmiotu pisz¹ca te s³owa, co
oczywicie nie przes¹dza mo¿liwoci wystêpowania takich artykulacji u dzieci.
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pozycjach realizacji /j/, jak np. [lalko]  jajko i jednoczenie podobnego podstawienia dokonuj¹ po labialnych spó³g³oskach, np. [ples]  pies11, przy braku
powiadczeñ u tych samych dzieci dla wymowy typu *[kledy]  kiedy. Zobacz
tak¿e notowane przyk³ady substytucji spó³g³osek przed jot¹, w których jota jest
z pewnoci¹ obecna w strukturze wymawianiowej i fonologicznej wyrazu bazowego i zachowuje siê pomimo substytucji poprzedzaj¹cej j¹ spó³g³oski przez
spó³g³oskê prepalataln¹12, np. [milijant]  milicjant, [paæjent]  pacjent (So³tys-Chmielowicz 1998; Zgó³kowa i Buczyñska 1987) oraz brak powiadczeñ
wystêpowania joty w wypadku notowanych substytucji typu [æedy]  kiedy
(tj. brak odnotowania u dzieci realizacji typu *[æjedy]  kiedy). Stwierdzane
w literaturze przedmiotu wymówienia takie jak [cutjelka]  cukierka (Zgó³kowa
i Buczyñska 1987) nie s¹ ju¿ tak ewidentne, gdy¿ mog¹ byæ zwi¹zane z asynchroniczn¹ wymow¹ substytutu przez dziecko, nie za z obecnoci¹ joty w bazowej formie do dokonania podstawienia. Same wymówienia typu [æedy]  kiedy
równie¿ jednak nie rozstrzygaj¹ problemu, gdy¿ nieobecnoæ joty mo¿ne tu byæ
interpretowana jako wynik wch³oniêcia jej przez [æ], gdy¿ normatywnie jota
po [æ] nie wystêpuje. Ani wiêc wymówienia typu [cutjelka]  cukierka jednoznacznie nie przes¹dzaj¹, ¿e dla dzieci form¹ bazow¹ do wymiany jest ta z jot¹
(tj. /cukjerka/), ani te¿ artykulacje typu [æedy]  kiedy, ¿e ta bez joty (tj. /kedy/).
3. W rozwoju mowy dziecka wystêpuje wiele analogii pomiêdzy akwizycj¹
palatalnych odpowiedników welarnych okluzywów oraz tzw. miêkkich spó³g³osek wargowych. Istnieje jednoczenie wiele rozbie¿noci. Jak wynika z wy¿ej
przytoczonych danych, szereg przyk³adów wskazuj¹cych na traktowanie przez
dzieci joty jako wa¿nego elementu w strukturze wyrazów zawieraj¹cych tzw.
miêkkie spó³g³oski wargowe (szczegó³y por. te¿ Osowicka-Kondratowicz 2014)
nie jest stwierdzanych w wypadku palatalnych odpowiedników spó³g³osek welarnych. Przytoczone dane wskazuj¹, ¿e w wiadomoci dzieci nie do koñca
konteksty te ze wzglêdu na omawiane zjawisko (tzw. desynchronizacjê i defonologizacjê miêkkoci) funkcjonuj¹ tak samo. W zwi¹zku z tym byæ mo¿e za
wczenie jeszcze mówiæ o usuniêciu /k/ /g/ z systemu fonologicznego wspó³czesnego jêzyka ogólnego, jak to siê obecnie postuluje w wielu pracach (przegl¹d stanowisk zob. np. Osowicka-Kondratowicz, Serowik 2010; Osowicka-Kondratowicz 2012). Niew¹tpliwie kwestia palatalnych odpowiedników welarnych okluzywów jest obecnie jedn¹ z najbardziej kontrowersyjnych nie tylko na
gruncie fonologii, ale te¿ fonetyki (por. np. traktowanie [k], [g] jako afrykat vs
11 W zwi¹zku z tym mo¿na zasadnie przypuszczaæ, ¿e bazow¹ form¹ do dokonania substytucji
dla tych dzieci jest ta z jot¹, co w sumie wskazuje na fonologiczn¹ odrêbnoæ /j/ po spó³g³oskach
wargowych, a wiêc /jajko/  jajko i /pjes/  pies (wiêcej, por. Osowicka-Kondratowicz 2014).
12 W jêzyku ogólnym jota po prepalatalnych sybilantach nie wystêpuje.
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okluzywów, jako g³osek postpalatalnych vs prepalatalnych, zob. np. Roc³awski
1985, 2001; Sawicka 1995, 1998; Trawiñska w druku; na temat ró¿nic interpretacyjnych zob. te¿ Osowicka-Kondratowicz, Serowik 2010). Dane
z rozwoju mowy dzieciêcej nie dostarczaj¹ jednoznacznego rozstrzygniêcia niejasnych kwestii. Przeciwnie, przytoczone informacje wzmagaj¹ jeszcze w¹tpliwoci, dostarczaj¹c wzajemnie sprzecznych przes³anek (por. np. dzieciêc¹ wymowê typu [kedy]  kiedy vs. dzieciêc¹ interpretacjê segmentaln¹ typu
[[k] + [j] + [e] + [d] + [y]  kiedy). Niew¹tpliwie jednak niektóre dane mog¹ byæ
traktowane co najmniej jako prognoza kierunku przysz³ych zmian.
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Summary
The paper presents a few observations concerning the development of childs speech in the
context of phonetic realization and phonological status of the so called soft counterparts of the
velar stops in such words as: kiedy, kieszeñ, wêgiel, ogieñ in the Standard Polish. Generally
speaking, collected data are ambiguous.
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Tekst ujmowany jako ca³ociowy komunikat, a wiêc zbiór zdañ, maj¹cych
okrelone znaczenie i zadania komunikacyjne (Dobrzyñska 2001: 293), mo¿na
traktowaæ jako realizacjê schematu gatunkowego, czyli gatunkowego wzorca.
W ramach genologii lingwistycznej taki w³anie status przypisuje siê tekstom
(zob. m.in.: Wojtak 2004a: 30). Nie wyczerpuje to zagadnienia relacji gatunek
 tekst, poniewa¿ obie kategorie mog¹ byæ postrzegane jako twory komunikacyjne (dynamiczne i podlegaj¹ce ró¿norodnym modyfikacjom) lub jako modele
organizacji okrelonych komunikacyjnych zachowañ, czyli usztywnione wytwory stosownych procesów. Obok pojêcia wzorca gatunkowego funkcjonuje
przecie¿ w lingwistyce pojêcie tekstemu.
W niniejszym artykule (dla oszczêdnoci miejsca) nie bêdê zajmowaæ siê
omawianiem zró¿nicowanych optyk badawczych w ramach ró¿nych szkó³ i nurtów badañ nad gatunkiem i tekstem. Przedmiotem prezentacji chcê bowiem uczyniæ zbiór procesów, które sk³adaæ siê mog¹ na wielow¹tkow¹ i wielozadaniow¹ analizê genologiczn¹ tekstu, a w³aciwie analizê konkretnych wypowiedzi.
Przypomnê zatem na pocz¹tku najwa¿niejsze za³o¿enia teoretyczne, które
by³y ju¿ przedstawiane w licznych moich pracach, powiêconych charakterystyce gatunków wypowiedzi, reprezentuj¹cych ró¿ne przestrzenie logosfery.
Gatunki wypowiedzi traktujê jako modele organizacji tekstu, czyli byty abstrakcyjne zorganizowane wewnêtrznie we wzorcach obejmuj¹cych cztery p³aszczyzny: a) strukturê (granice tekstów, ich segmentacjê i relacje miêdzy segmen-
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tami); b) aspekt poznawczy (tematykê i sposób jej prezentacji, perspektywê,
punkt(y) widzenia, aksjologiê); c) pragmatykê (obraz nadawcy i odbiorcy wpisany w tekst, relacje nadawczo-odbiorcze, potencja³ illokucyjny, czyli zbiór intencji oraz sposób ich uporz¹dkowania); d) stylistykê (zbiór cech ekstralingwistycznych determinowanych struktur¹, dookrelonych poznawczo i pragmatycznie
oraz odpowiadaj¹cy im zbiór rodków stylistycznych, w tym form nacechowanych trwale, wiêc kodowo, co siê odzwierciedla w stosownych kwalifikacjach
leksykograficznych) (Wojtak 2004b: 1128).
Tak ujmowane gatunki s¹ kategoriami pojemnymi ze wzglêdu na swe kulturowe, historyczne i komunikacyjne uwarunkowania. Wzorce gatunkowe zyskuj¹
status zjawisk o charakterze normatywnym (w ró¿norodny sposób utrwalanych
i kodyfikowanych) lub uzualnym. Kszta³t i stopieñ dyrektywnoci norm zale¿y
od sfery komunikacyjnej (dyskursu). W logosferze funkcjonuj¹ gatunki doæ
dok³adnie dookrelone za pomoc¹ dyrektyw mocnych i gatunki o zró¿nicowanym czy raczej ró¿nicuj¹cym siê zakresie unormowañ. Wiêkszoæ funkcjonuj¹cych w przestrzeni publicznej gatunków to kategorie elastyczne. Dlatego wa¿ne
jest, by poszukuj¹c granic kategorii genologicznych, uwzglêdniaæ: a) charakter
normatywnoci wzorca, b) jego stan w konkretnym interwale czasowym, c) organizacjê wewnêtrzn¹, czyli zbiór wariantów. Obserwacja gatunków z ró¿nych
obszarów logosfery pozwala wyodrêbniaæ modelowo nastêpuj¹ce warianty
wzorca gatunkowego: a) wariant kanoniczny, czyli decyduj¹cy o to¿samoci
gatunku, zawieraj¹cy regu³y, decyduj¹ce o kszta³cie wszystkich aspektów wzorca (strukturalnego, poznawczego, pragmatycznego i stylistycznego), mo¿na mu
nadawaæ status inwariantu, gdy¿, jeli w konkretnym przypadku (konkretnym
gatunku) funkcjonuje, obejmuje najbardziej trwa³e sk³adniki wzorca i stanowi
obligatoryjny komponent wiadomoci gatunkowej cz³onków danej wspólnoty
komunikatywnej (czasem nawet dyskursywnej); b) warianty alternacyjne, które
powstaj¹ w wyniku ilociowych i jakociowych przekszta³ceñ wariantu kanonicznego, czyli procesów redukcji, substytucji lub wzbogacania wzorca (b¹d
innych modyfikacji, rozpoznawalnych ju¿ w konkretnych gatunkach); c) warianty adaptacyjne, czyli po¿yczki gatunkowe, a wiêc nawi¹zania do obcych wzorców bez utraty to¿samoci gatunkowej.
Zakresy modyfikacji wynikaj¹ ze statusu wzorca oraz wewnêtrznej jego
organizacji obejmuj¹cej zarówno aspekty, jak i warianty. O to¿samoci gatunku
mo¿e decydowaæ p³aszczyzna strukturalna lub ka¿da z pozosta³ych p³aszczyzn
organizacji wzorca. Mo¿liwe s¹ te¿ kombinacje aspektów, przes¹dzaj¹ce o tym,
jaki kszta³t przybieraæ bêd¹ realizacje tekstowe. Gatunek rozpatrywaæ bowiem
trzeba jako sk³adnik wiadomoci cz³onków wspólnoty komunikatywnej, a wiêc
zarówno zbiór regu³, które im podpowiadaj¹, jak rozwi¹zywaæ konkretne sytuacje komunikacyjne, jak i zespó³ ró¿norodnych konkretnych rozwi¹zañ w formie
wypowiedzi. Wypowiedzi (teksty) s¹ zatem w tej koncepcji traktowane jako
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mniej lub bardziej dok³adne realizacje regu³ wzorca. Jest to zbiór bogaty
i zmienny, wype³niony zjawiskami (tekstami), które s¹ rezultatem wiernoci regu³om, wiadomego ³amania regu³ (kreacji komunikacyjnej) lub efektem braków
w poziomie sprawnoci komunikacyjnej (komunikacyjnych usterek). Wszelkie
modyfikacje regu³ mog¹ siê w komunikacji utrwalaæ i byæ ród³em przemian
samego wzorca. Od woli komunikuj¹cych siê podmiotów wiele zale¿y. Zró¿nicowana jest bowiem si³a gatunkowych obligacji. W odniesieniu do konkretnych
gatunków dynamika przeobra¿eñ jest uwarunkowana wieloma czynnikami dyskursywnymi.
Gatunki wypowiedzi s¹ kategoriami politypicznymi. Maj¹ ruchome granice
i wykazuj¹ tendencjê do transgresji.
Ju¿ na poziomie wariantów wzorca gatunkowego toczy siê gra miêdzy
sztywnoci¹ i obligatoryjnoci¹ gatunkowego paradygmatu a wiêksz¹ lub mniejsz¹ kreatywnoci¹ tekstowych aktualizacji (zob. Wojtak 2004a: 33). Dlatego
próbuj¹c owe relacje jako uporz¹dkowaæ, wyodrêbnia³am nastêpuj¹ce typy tekstowych aktualizacji wzorców gatunkowych:
 realizacje wzorca, gdy okrelony tekst pozostaje w cis³ym, wielop³aszczyznowym zwi¹zku z normatywnym wzorcem, gdy mo¿na siê w nim dopatrywaæ respektowania wiêkszoci (lub wszystkich regu³ wzorca),
 tekstowe reprezentacje, gdy konkretne wypowiedzi wskazuj¹ jedynie pole
swych gatunkowych odniesieñ, nawi¹zuj¹c przy tym do alternacyjnych lub adaptacyjnych wariantów wzorca,
 okazy, twórcze odniesienia do regu³ wzorca, na tyle jednak przejrzyste, by
nie narusza³y to¿samoci gatunku (zob. Wojtak 2004a: 3334; Wojtak 2011).
W obecnej dobie, w ró¿nych przestrzeniach komunikacyjnych mamy do
czynienia z naruszaniem regu³ wzorców gatunkowych wypowiedzi, z interferencjami gatunkowymi, które nie zawsze sprzyjaj¹ skutecznemu i stosownemu komunikowaniu siê. Dlatego warto nie tylko w dydaktyce szkolnej upowszechniaæ
zasady genologicznej analizy wypowiedzi, aby uchwyciæ dynamikê i kierunki
przemian.
Na czym zatem ma polegaæ i ku czemu ma zmierzaæ genologiczna analiza
tekstu?
Do podstawowych zadañ wspomnianej analizy nale¿y zaliczyæ rozpoznanie
gatunku wypowiedzi, jaki siê w niej aktualizuje. W licznych przypadkach jest to
zadanie na tyle skomplikowane, ¿e nale¿y je uznaæ za jedyne. Zadania cz¹stkowe uk³adaæ siê powinny w zbiór zmierzaj¹cy do ustalenia typu owej aktualizacji
(realizacja, reprezentacja czy okaz). Analizy powinny ³¹czyæ w sobie aspekt
deskryptywny z preskryptywnym. Nie da siê bowiem oddzieliæ tych aspektów,
poniewa¿ gatunki funkcjonuj¹ w komunikacji jako wiadectwa sprawnoci komunikacyjnej ich twórców. W wielu sferach komunikacji owa sprawnoæ ma
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charakter zbioru zró¿nicowanych umiejêtnoci. I tak w sferze administracyjno-prawnej dla przyk³adu profesjonalistów cechowaæ winna wzorcowa kompetencja wyspecjalizowana, obejmuj¹ca nadawanie i odbiór wypowiedzi, natomiast
przynajmniej zadowalaj¹cej kompetencji wymagaæ nale¿y od nieprofesjonalistów (Wojtak 1999: 115; Malinowska 2013: 480). Nieprofesjonalici powinni
odznaczaæ siê nie tylko w³aciw¹ sprawnoci¹ jêzykow¹, lecz tak¿e znajomoci¹
wzorców gatunkowych tych wypowiedzi, które najczêciej przychodzi im redagowaæ.
wiadomoæ gatunkowa, warto w tym miejscu dodaæ, która w znacz¹cym
stopniu przes¹dza o poziomie sprawnoci komunikacyjnej, jest wa¿nym motorem przemian gatunków. Zbiór okazów tekstowych, które nie realizuj¹ wszystkich norm gatunkowych, mo¿e siê przyczyniæ do utrwalenia w komunikacji
uzualnych cech, które stan¹ siê z czasem norm¹. Nie zawsze w hamowaniu
niekorzystnych tendencji pomagaj¹ poradniki propaguj¹ce normy (zob. dla przyk³adu Zako-Zieliñska, Majewska-Tworek, Piekot 2008).
Spróbujmy zatem nakreliæ scenariusz analizy gatunkowej tekstu. Etap
pierwszy obejmowaæ powinien analizê sygna³ów gatunkowych, czyli takich zewnêtrznych cech wypowiedzi, które pozwalaj¹ wstêpnie i hipotetycznie dookreliæ reprezentowany przez ni¹ gatunek. Zbiór sygna³ów gatunkowych jest zró¿nicowany. Mo¿e jednak obejmowaæ wybrane cechy z zakresu architektoniki
tekstu, czyli jego budowy  werbalnych i niewerbalnych sk³adników oraz ich
rozmieszczenia przestrzennego. Nie mniej istotne s¹ te¿ jednak wyznaczniki
zewnêtrzne, czyli sposób ekspozycji tekstu czy techniki jego upowszechniania.
W zbiorze tekstów reprezentuj¹cych okrelony dyskurs do kategorii sygna³ów gatunkowych zaliczyæ te¿ mo¿na wybrane sk³adniki struktury  w szczególnoci komponenty ramy tekstowej, czyli typowych dla gatunku pocz¹tków
i zakoñczeñ.
Jeli w analizie uwzglêdnimy te elementy, przechodzimy, rzec mo¿na, g³adko do nastêpnego jej etapu, czyli analizy strukturalnego aspektu wzorca.
W ramach takiej analizy trzeba w³anie przyjrzeæ siê ramie tekstowej, opisaæ
stopieñ jej schematycznoci czy wrêcz formulicznoci, a tak¿e oceniæ konkretne
wykonanie, a wiêc sposoby wype³nienia gatunkowego schematu. Kolejny krok
to analiza segmentacji tekstu, dookrelenie regu³ podzia³u na segmenty i relacji
miêdzy nimi.
Etap trzeci stanowiæ powinna analiza pragmatyki tekstu. Tu najistotniejsze
jest dookrelenie potencja³u illokucyjnego i sposobu jego realizacji. W gatunkach maj¹cych wzorce normatywne mo¿na ³¹czyæ tê problematykê z analiz¹
strukturaln¹, przedstawiaj¹c poszczególne kroki illokucyjne powi¹zane z segmentami tekstu i ustalaj¹c nie tylko nastêpstwo illokucji, lecz tak¿e relacje miêdzy nimi. W tekstach o z³o¿onym potencjale illokucyjnym konfiguracja intencji
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tworzy relacje paradygmatyczne we wzorcu gatunkowym, a w syntagmatycznych uk³adach pozostaje na poziomie wypowiedzi, choæ modelowy kszta³t tych
uk³adów jest wyznaczony przez regu³y wzorca (zob. Wojtak 2001: 43). W hale
pragmatyka tekstu mieci siê ponadto sposób kodowania w nim komunikacyjnych aktorów, czyli nadawcy i odbiorcy oraz relacji nadawczo-odbiorczych. To
wa¿ny aspekt analiz genologicznych, gdy¿ obecna doba jest czasem przeobra¿eñ
w tym zakresie. W Polsce w szczególnoci czasem demokratyzowania siê etykiety jêzykowej, co prowadzi czêsto do zaskakuj¹cych u¿yæ tradycyjnych oraz
innowacyjnych rodków etykietalnych i nieporozumieñ komunikacyjnych (zob.
O¿óg 2013: 594597).
Etap czwarty projektowanych tu analiz genologicznych obejmowaæ winien
charakterystykê aspektu poznawczego, czyli opis tematyki tekstu, sposobu jej
prezentacji, a wiêc uwzglêdnionych punktów widzenia w opisie wiata oraz jego
wartociowania.
Analizê powinna wieñczyæ analiza stylistyczna, której celem jest prezentacja najwa¿niejszych cech stylistycznych zrealizowanych w tekcie i ich porównanie z cechami przewidzianymi przez wzorzec gatunkowy. Poniewa¿ postulujê,
aby w analizach genologicznych tekstów u¿ytkowych ³¹czyæ aspekt opisowy
z oceniaj¹cym, w tej czêci analiz powinny siê znaleæ uwagi na temat poziomu
jêzykowego i stylistycznego wykonania.
Wnioski z tak zaprojektowanych analiz powinny odnosiæ siê do: rozpoznania gatunku tekstu lub jego odmiany, zwi¹zków z wariantami wzorca (respektowania zbioru wariantów lub jego pomna¿ania), rozpoznania i opisu zakresów
interferencji gatunkowych, których rezultatem jest dana wypowied, oceny poziomu wykonania zadañ komunikacyjnych przypisanych wypowiedzi przez konwencje gatunkowe. Nie bez znaczenia mog¹ byæ te¿ prognozy na temat kierunków i tempa przeobra¿eñ wzorców gatunkowych w okrelonej sferze komunikacyjnej (w ramach konkretnego dyskursu).
W czêci egzemplifikuj¹cej przedstawiê analizê jednej wypowiedzi, staraj¹c
siê pokazaæ jak najwiêcej po¿ytków p³yn¹cych z zastosowania omówionych
powy¿ej procedur.
Przedmiotem analizy chcê uczyniæ oficjalny list  na tak¹ kwalifikacjê gatunkow¹ tekstu pozwalaj¹ zarówno uwarunkowania komunikacyjne (otrzyma³am
to pismo poczt¹), jak i analiza sygna³ów gatunkowych. Pismo zawiera logo
firmy oraz dane kontaktowe, a tak¿e formu³ê lokalizacyjn¹ i zwrot do adresatów
w inicjalnej czêci ramy tekstowej. Na realizacjê konwencji epistolarnej wskazuje te¿ formu³a Z powa¿aniem i podpis umieszczony w koñcowych partiach
tekstu. Zanim zaprezentujê kolejne etapy analizy genologicznej, powinnam ow¹
wypowied przytoczyæ. Oto ona:
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Telekomunikacja Polska
adres do korespondencji
[konkretne dane pomijam]
Drodzy Klienci,

Warszawa, 5 padziernika 2009 roku

oddajemy do Pañstwa dyspozycji nowy system obs³ugi, na b³êkitnej linii.
Do tej pory, dzwoni¹c pod numer 19393, po¿¹dane informacje mo¿na by³o otrzymaæ po wybraniu konkretnego przycisku na klawiaturze telefonu. Od padziernika
TP oferuje system z rozpoznawaniem mowy, oparty na poleceniach g³osowych.
Nowe rozwi¹zanie wdro¿one jest w formie testowej i dostêp do niego ma tylko
czêæ Klientów.
System zapewnia Pañstwu zarówno:
 korzystanie z automatycznego menu (informacje podawane bez oczekiwania
na po³¹czenie z Doradc¹) jak równie¿
 po³¹czenie z Doradc¹.
Zapraszamy do korzystania z us³ugi. Bêdziemy wdziêczni za przes³anie wszelkich
opinii oraz uwag na temat korzystania z nowego rozwi¹zania na adres
e-mail: Tylko.Powiedz@telekomunikacja.pl
W celu efektywnego korzystania z systemu proszê:
 powiedzieæ w krótkich s³owach, w jakiej sprawie Pan/Pani dzwoni,
 postaraæ siê dzwoniæ z cichego pomieszczenia,
 nie rozmawiaæ z inn¹ osob¹ w trakcie wykonywania po³¹czenia.
Nowy system obs³uguje po³¹czenia przychodz¹ce z telefonów stacjonarnych.
Wiêcej informacji na temat nowego systemu z rozpoznawaniem mowy oraz jak
z niego korzystaæ, mo¿na znaleæ na stronie www.tp.pl/tylkopowiedz
Z powa¿aniem
XY
Zastêpca Dyrektora Pionu Obs³ugi Posprzeda¿owej Grupy TP

Reprodukuj¹c tekst, stara³am siê zachowaæ jego architektonikê oraz istotne
zawarte w nim wyró¿nienia graficzne. Ma on bez w¹tpienia formê listu,
w którym us³ugodawca, czyli znana w Polsce firma telekomunikacyjna, oferuje
swoim klientom now¹ us³ugê. Rama tekstowa jest zrealizowana zasadniczo poprawnie. Wiele do ¿yczenia pozostawia architektonika, gdy¿ twórca zastosowa³
w komputerze opcjê równaj do lewej, przez co naruszy³ tradycyjn¹ zasadê
umieszczania koñcowej formu³y listu i podpisu po prawej stronie kartki. Ta
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usterka nie jest jednak grzechem ciê¿kim. W¹tpliwoci budzi natomiast podzia³
na akapity. Dwa pierwsze akapity powinny prezentowaæ ogólnie now¹ us³ugê na
tle dotychczasowego sposobu realizacji analogicznych zadañ. Nie ma powodu,
aby w drugim akapicie zastosowaæ wyliczenie korzyci, jakie zapewnia nowa
us³uga. Jeli za nadawca chcia³by to zrobiæ (w celach reklamowych), to akapit
powinien byæ przeredagowany. Mo¿liwe by³y zatem dwa sposoby wys³owienia
treci akapitu drugiego:
(1) System zapewnia Pañstwu zarówno korzystanie z automatycznego menu (informacje s¹ wtedy podawane bez oczekiwania na po³¹czenie z doradc¹), jak
i mo¿liwoæ po³¹czenia z doradc¹.
(2) System zapewnia:
 korzystanie z automatycznego menu (bez koniecznoci ³¹czenia siê z doradc¹),
 po³¹czenie z doradc¹.

Skrytykowaæ te¿ wypada kolejnoæ akapitów. Akapit zawieraj¹cy zaproszenie do korzystania z us³ugi powinien siê znaleæ na koñcu i zawieraæ wszystkie
dane zarówno na temat sposobu korzystania z systemu, jak i zaproszenie do
dzielenia siê uwagami dotycz¹cymi jakoci us³ugi.
Twórca listu nie radzi sobie ani z logicznym roz³o¿eniem treci, ani z poprawnym, a wiêc precyzyjnym wys³owieniem poszczególnych intencji komunikacyjnych. Akapit zawieraj¹cy instrukcjê obs³ugi systemu ma wrêcz humorystyczny wydwiêk ze wzglêdu na mieszanie stylów wys³owienia (oficjalnego:
W celu efektywnego korzystania z systemu , ciche pomieszczenie, w trakcie
wykonywania po³¹czenia i potocznego: proszê, powiedzieæ w krótkich s³owach,
nie rozmawiaæ). Zderza siê w tej instrukcji oficjalne s³ownictwo i peryfrastycznoæ typowa dla stylu oficjalnego z wys³owieniem potocznym. Peryfrazy s¹
wype³nione leksyk¹ potoczn¹ i ten kontrast jest szczególnie niekorzystny dla
stylistyki tekstu. Zasady komunikacyjne Gricea podpowiadaj¹, ¿e nale¿a³o tak¹
instrukcjê usytuowan¹ w licie sformu³owaæ krótko i precyzyjnie:
(3) Aby poprawnie skorzystaæ z nowej us³ugi, nale¿y krótko przedstawiæ sprawê,
dzwoni¹c z cichego pomieszczenia i unikaj¹c prowadzenia w tym czasie innych
rozmów.

List jest pod wzglêdem pragmatycznym ofert¹. Powinien wiêc przedstawiæ
istotê proponowanej us³ugi i zachêciæ klientów do korzystania z niej. Zachêta
powinna wynikaæ z opisowej i performatywnej prezentacji us³ugi. Klient powinien za byæ traktowany jak cz³owiek, który jest w stanie zrozumieæ tekst, doceniæ jakoæ us³ugi i zg³osiæ akces do korzystania z niej. Illokucje asertywne, czyli
funkcje powiadamiania powinny siê w tekcie ³¹czyæ harmonijnie z illokucjami
perswazyjnymi, a nastêpstwo kroków illokucyjnych powinno wynikaæ z para-
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dygmatycznych relacji miêdzy illokucjami. Brak jasnoci co do celów, a tak¿e
niski poziom innych sprawnoci redakcyjnych to, jak siê wydaje, podstawowe
przyczyny usterek w realizacji pragmatycznego aspektu wzorca gatunkowego.
Tekst jest bowiem ofert¹ handlow¹ ujêt¹ w formê oficjalnego listu. O k³opotach,
jakie ma twórca wypowiedzi, wiadczy jeszcze sposób wpisania w tekst nadawcy oraz sposób traktowania odbiorcy.
List oficjalny powinien eksponowaæ dystansowe relacje miêdzy nadawc¹
(instytucj¹ oferuj¹c¹ us³ugê) a odbiorc¹  klientem. Powinien te¿ w nim dominowaæ styl oficjalny jako sposób wys³owienia. Jak jednak pozyskaæ odbiorcê, gdy
siê taki zimny styl zastosuje? Maj¹c to na uwadze, twórca tekstu próbuje kontakt
ociepliæ. Dlatego zwraca siê do odbiorców nie Szanowni Pañstwo, lecz Drodzy
Klienci. Najciekawsze jest jednak rozszczepienie kategorii nadawcy. Nie mo¿e
siê on zdecydowaæ, czy w tej roli obsadziæ instytucjê (TP), czy tworz¹cych
zbiorowoæ pracowników tej¿e (Zapraszamy ), czy traktowaæ siebie, a wiêc
osobê pe³ni¹c¹ w firmie okrelon¹ funkcjê i reprezentuj¹c¹ firmê, jako w³aciwego nadawcê (W celu efektywnego korzystania z systemu proszê:).
Analizowana oferta handlowa w formie oficjalnego listu nie jest poprawn¹
realizacj¹ regu³ gatunku. List stanowi dla nadawcy zbyt ciasny gorset. Nie potrafi³ on zamkn¹æ w takiej formie reklamowych w istocie intencji.
Sposoby realizacji konwencji gatunkowej oficjalnego listu s¹ znakomit¹ ilustracj¹ przeobra¿eñ, jakie zachodz¹ w dyskursie publicznym w Polsce.
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Summary

In the article the author presents the basic assumptions of the genre analysis of text. She
establishes the goals of such analysis, referring to the notion of a genre pattern including four
aspects : structural, pragmatic, semantic and stylistic. She also mentions the variety of the pattern,
recalling that typically it consists of the following versions of the pattern: the canonical pattern,
the alternative patterns and the adaptive patterns.
The author considers the recognition of genre realized by a given utterance to be the primary
objective of the genre analyses. Due to the interferential nature of many modern genres, filling
different spaces of the logosphere, the author proposes to combine both the descriptive and
prescriptive aspects in the analysis and comments on the level of the communication efficiency
of the authors of texts.
The genre analysis should consist of the following procedures: 1) the definition of genre
signals, allowing a preliminary identification of the type of speech, 2) the analysis of the implementation of various aspects of the pattern: its structure, pragmatics, semantics and style of the
utterance, which allows to verify the identification and assesses the level of implementation
of genre conventions.
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Kilka uwag na temat obiektów odniesienia
wyra¿enia metajêzyk
A few remarks about the points of reference to the word metalanguage
In the article, the author focuses on the class of objects that the word metalanguage
relates to.
S³owa kluczowe: metajêzyk, denotacja, definicja, jêzyk, jednostka jêzyka
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metalanguage, denotation, definition, language, unit of language

1. Przedmiotem artyku³u  jak sugeruje tytu³  jest klasa obiektów, któr¹
wyznacza siê, u¿ywaj¹c wyra¿enia metajêzyk. Zadaniem, jakie sobie postawi³em, jest próba zwrócenia uwagi na to, ¿e wymienione w tytule wyra¿enie mo¿e
denotowaæ nieidentyczne zbiory elementów. Postaram siê tak¿e pokazaæ, ¿e u¿ywanie nazwy metajêzyk, bez okrelenia konwencji wyznaczaj¹cej sposób rozumienia pojêcia jêzyk, mo¿e prowadziæ do nieporozumieñ. Analizuj¹c w³asnoci
leksykalne segmentu meta, spróbujê wyjaniæ, dlaczego ci¹gi typu metaceg³a,
metawiadro nale¿y uznaæ za semantycznie niepoprawne (zob. punkt 6.).
2. Przegl¹d kilku definicji metajêzyka pozwala stwierdziæ, ¿e niektóre z nich
s¹ wzglêdem innych informacyjnie bogatsze, tym samym da siê wskazaæ te¿
takie definicje, które w stosunku do poprzednich mówi¹ o metajêzyku mniej.
W konsekwencji pojawiaj¹ siê rozbie¿noci miêdzy klasami obiektów, do których odnosz¹ siê przejrzane definicje. Mianowicie wspomniane klasy s¹ wzglêdem siebie wê¿sze b¹d szersze. Szersze odniesienie przedmiotowe analizowanego wyra¿enia obejmuje swym zakresem wypracowywany przez dan¹ dyscyplinê naukow¹ zespó³ rodków, za pomoc¹ których opisuje siê przedmiot jej
badañ, np. metajêzyk semantyki ma s³u¿yæ opisywaniu znaczenia wyra¿eñ jêzykowych (zob. Grochowski 1982: 58). Podrzêdn¹ klasê obiektów wzglêdem wy¿ej podanej klasy wskazuj¹ definicje, które za metajêzyk uznaj¹ b¹d to jêzyk
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s³u¿¹cy do wypowiadania siê na temat innego jêzyka (zob. PSTL 2001: 171;
MEL 1970: 164165; Lyons 1984: 1517), b¹d zbiór rodków leksykalnych
wykorzystywanych przez lingwistykê do badania zjawisk jêzykowych (zob. EJP
1994: 199).
W zwi¹zku z powy¿szym zbiór rodków wykorzystywanych do mówienia
na temat obiektów badañ danej nauki obejmuje zwykle poza aparatem terminologicznym danej dyscypliny naukowej, w którego sk³ad mog¹ wchodziæ wyra¿enia nale¿¹ce do jêzyka naturalnego (potocznego), równie¿ okrelone regu³y dzia³aj¹ce na elementach s³ownika danej dyscypliny. Metajêzyk tworz¹ tak¿e regu³y
poprawnego postêpowania, które s¹ zgodne z przyjêt¹ przez badacza metodologi¹. W przypadku dyscyplin badaj¹cych jêzyki rodkiem o funkcji metajêzykowej mog¹ byæ tak¿e nazwy jêzyka opisywanego u¿ywane w supozycji materialnej (zob. MEL 1970: 276). W ten sposób tworzone s¹ nazwy cudzys³owowe
(zob. MEL 1970: 183; 2930).
3. Przyjmuj¹c, ¿e jêzyk mo¿e byæ nie tylko systemem znaków s³ownych
(zob. Ziembiñski 2007: 1319), w zdaniu
(1) Francuski wyraz 239 jest rzeczownikiem. (przyk³ad z: Lyons 1984: 16)

nazw¹ metajêzykow¹ mo¿e byæ ci¹g 239 pod warunkiem, ¿e stworzymy regu³ê,
za pomoc¹ której powi¹¿emy dany element jêzyka naturalnego z ci¹giem 239.
Jak siê wydaje, podobna procedura, polegaj¹ca mianowicie na przyporz¹dkowywaniu nazwie jej nowego zakresu (por. Ajdukiewicz 1975: 59), zachodzi w poni¿szych zdaniach:
(2) Dzisiaj studenci czêsto studiuj¹ na dwóch kierunkach jednoczenie.
(3) Drzewa odgrywaj¹ du¿¹ rolê w ¿yciu cz³owieka.

Niniejsze przyk³ady uznamy za wypowiedzi sformu³owane w metajêzyku
(wypowiedzi metajêzykowe) danej dyscypliny naukowej wówczas, gdy stwierdzimy, ¿e zosta³y one wypowiedziane przez osobê, której celem by³o powiedzenie czego w ramach danej dyscypliny naukowej, w tym przypadku w ramach
dydaktyki uniwersyteckiej oraz biologii. Wówczas znaczenia elementów leksykalnych sk³adaj¹cych siê na poszczególne zdania ulegn¹, zgodnie z wypracowanym przez badaczy metajêzykiem, zmianie, tzn. w³aciwe zinterpretowanie sensu powy¿szych zdañ wymaga znajomoci wypracowanego w ramach danej
dyscypliny znaczenia u¿ytych w nich s³ów. To samo dotyczy sytuacji, kiedy
tematem wypowiedzi s¹ znaki s³owne, a sama wypowied jest sformu³owana
w ramach dyscypliny zajmuj¹cej siê badaniem zjawisk jêzykowych, np.

Kilka uwag na temat obiektów odniesienia wyra¿enia metajêzyk

75

(4) Czasownik GARDZIÆ wymaga od zale¿nego od siebie rzeczownika, by przybra³ on formê narzêdnika.1

Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e mówienie na temat danego jêzyka naturalnego
mo¿e odbywaæ siê równie¿ w obrêbie samego jêzyka naturalnego2, np.
(5) Krótko mówi¹c, nie mogê iæ z wami do teatru.

4. Z. Ziembiñski, odnosz¹c siê do systemu znaków s³ownych, wskazuje na
istnienie koniecznej relacji miêdzy metajêzykiem a danym jêzykiem, co widaæ
w zaproponowanej przez niego definicji, mianowicie wed³ug badacza metajêzyk
to jêzyk, w którym formu³uje siê wypowiedzi o wypowiedziach sformu³owanych w jêzyku ni¿szego stopnia (Ziembiñski 2007: 18). Wykorzystanie terminu
jêzyk ni¿szego stopnia zak³ada wystêpowanie poziomów miêdzy cz³onami relacji. Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e za jêzyk pierwszego stopnia uznaje siê
jêzyk przedmiotowy, czyli jêzyk, za pomoc¹ którego mówi siê o rzeczywistoci
pozajêzykowej (MEL 1970: 97). Nale¿y jednak uwa¿aæ, by nie uto¿samiaæ jêzyka przedmiotowego z jêzykiem, który pozostaje w relacji z metajêzykiem, na co
zwraca uwagê E. Grodziñski (1969: 1112), bowiem jêzyk, o którym siê mówi
za pomoc¹ metajêzyka, a wiêc ten cz³on relacji, który pozostaje w stosunku do
metajêzyka na ni¿szym poziomie, w pewnych sytuacjach mo¿e byæ jêzykiem
1 Przyk³ad pochodzi z artyku³u I. Bobrowskiego (2010: 11). Przyk³ady zdañ, które s¹ przedmiotem analizy badacza, uzna³bym zgodnie z przyjêtym tu opisem pojêcia metajêzyka za zdania
metajêzykowe.
2 S¹dzê, ¿e pojêcie metajêzyka jest na tyle szerokie, co bêdê stara³ siê udowodniæ w dalszej
czêci artyku³u, by mo¿na by³o w jego zakres w³¹czyæ pojêcie samozwrotnoci jêzyka. Samozwrotnoæ jêzyka rozumiem jako zdolnoæ jêzyków naturalnych do odnoszenia siê do samych siebie,
czyli zdolnoæ do samoopisu (Lyons 1984: 10, por. dalsze: 1114). Za pomoc¹ pojêcia somozwrotnoci rozró¿nia siê wyrazy u¿yte w zdaniu od wyrazów przytoczonych w zdaniu. Wyrazy
przytoczone to takie, które wkomponowane s¹ w zdania wypowiedziane o danym jêzyku, a wiêc s¹
dowodem na somozwrotnoæ jêzyka. J. Lyons mówi jednak o tym, ¿e samozwrotnoæ jest jednym
z u¿yæ jêzyka, a wiêc i wyrazy przytoczone s¹ typem wyrazów u¿ytych w zdaniu. Wyrazy przytoczone zgodnie z przyjêt¹ konwencj¹ mo¿na wyró¿niaæ w tekcie za pomoc¹ np. kursywy,
a w jêzyku mówionym wskazywane s¹ poprzez kontekst (por. (9)). Ró¿nica miêdzy metajêzykiem
a samozwrotnym u¿yciem jêzyka wed³ug J. Lyonsa polega na tym, ¿e w przypadku twierdzeñ metajêzykowych w odró¿nieniu od twierdzeñ samozwrotnych mamy do czynienia z twierdzeniami sformu³owanymi w jêzyku sformalizowanym i ucilonym, s¹ one równie¿ oparte na konwencjach
dotycz¹cych dopuszczalnoci okrelonych typów twierdzeñ opisowych (Lyons 1984: 16). Takie ujêcie metajêzyka, jak zaznacza sam Lyons, zak³ada u¿ywanie terminu jêzyk w znaczeniu przyjmowanym zwykle w logice formalnej, przy czym jêzyk naturalny  przeciwstawiony jest przez autora
 jêzykowi sztucznemu, czyli formalnemu (Lyons 1984: 17). W rozwa¿aniach przedstawionych
w niniejszym artykule pojêcie jêzyka odnosi siê co prawda do naukowej koncepcji, ale staraj¹cej siê
opisaæ naturalny jêzyk ludzki. Por. has³o Jêzyk oraz Jêzyk sformalizowany w MEL (1970: 9698).
Jak siê wydaje, sposób rozumienia terminu metajêzyk przez Lyonsa odpowiada znaczeniu wyra¿enia
metajêzyk, w którym za jêzyk przyjmiemy system znaków nie tylko s³ownych. W tym sensie metajêzyk scharakteryzowany przez Lyonsa bêdzie metajêzykiem danej dyscypliny naukowej.
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wy¿szego stopnia w stosunku do danego jêzyka. A to oznacza, ¿e metajêzyk,
czyli jêzyk wy¿szego stopnia, w pewnych sytuacjach mo¿e byæ jednoczenie
jêzykiem ni¿szego stopnia3.
Skoro mo¿na wypowiadaæ siê za pomoc¹ jêzyka naturalnego o tym, jaki jest
jêzyk naturalny, to wyra¿enia tworz¹ce wypowiedzi metajêzykowe powinny
orzekaæ o cechach w³aciwych dla bytów jêzykowych (por. Mayenowa 1979:
146147), a nie np. o cechach desygnatów danych bytów jêzykowych, np. por.
ró¿nice odniesienia nazwy kropka oraz jêzyk w poni¿szych zdaniach:
(6) Powiniene postawiæ kropkê na koñcu zdania.
(7) Na przyjêcie za³o¿y³em koszulê w bia³e kropki.
(8) *Ania mówi biegle w szeciu ró¿owych jêzykach.

Zatem okrelone elementy leksykalne mog¹ byæ wykorzystane do opisu danego jêzyka wówczas, gdy na mocy systemu orzekaj¹ co o jêzyku (por. (6)) lub
gdy orzekaj¹ co o jêzyku w skutek otoczenia leksykalnego, w jakim s¹ u¿yte,
tzn. odniesienie wyra¿enia do obiektu jêzykowego zale¿y od elementów leksykalnych, które wchodz¹ z nim w relacje, por.:
(9) Wyraz krótki jest krótki.

W zwi¹zku z powy¿szym metajêzyk mo¿e sk³adaæ siê z wyra¿eñ ró¿norodnych pod wzglêdem semantycznym, tzn. takich, które s¹ znakami obiektów jêzykowych, oraz takich, które oznaczaj¹ obiekty pozajêzykowe. Dlatego istota metajêzyka polega raczej nie na tym, jakie elementy wejd¹ w jego sk³ad, ale na
tym, by wybrane elementy w sposób jasny orzeka³y co na temat jêzyka jako
systemu jêzykowego. To, co komunikuj¹ wówczas takie elementy, mo¿na odnieæ czy to do kszta³tu wyra¿eñ wchodz¹cych w sk³ad leksyki danego jêzyka
(por. (9)), czy te¿ do znaczenia danych wyra¿eñ jêzykowych, czy innych w³asnoci, które mo¿na przypisaæ jêzykowi jako obiektowi stricte abstrakcyjnemu, por.
(10) Rozumiesz to, co mówiê do ciebie?
(11) Musisz wyra¿aæ siê odpowiednio do towarzystwa, w którym przebywasz.

Skoro za pomoc¹ jêzyka da siê mówiæ o cechach danego jêzyka, przy za³o¿eniu powy¿szej charakterystyki jêzyka, odwo³uj¹cej siê do de Saussureowskiej
koncepcji znaku jêzykowego, to obiekt, o którym w ten sposób mówimy, nie
mo¿e byæ obiektem pozajêzykowym, to, co mówimy o nim, musi odnosiæ siê do
w³asnoci abstrakcyjnych, por. (8) oraz przyk³ady z MEL (1970: 29):
3

Por. przyk³ady (17) i (18) oraz punkt 5. niniejszego artyku³u.
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(12) Cezar przekraczaj¹c Rubikon powiedzia³ Alea iacta est.
(13) Alea iacta est jest trójwyrazowym zdaniem w jêzyku ³aciñskim.

O ile w przyk³adzie (13) wyranie widaæ, ¿e mówi siê, ¿e co jest zbudowane z trzech wyrazów i jest zdaniem nale¿¹cym do okrelonego jêzyka, o tyle
przyk³ad (12) wymaga analizy semantycznej, by móc zauwa¿yæ, ¿e równie¿
mówi siê w nim o czym, co nie nale¿y do obiektów pozajêzykowych, por.
zdanie niepoprawne semantycznie:
(14) *Cezar, nie u¿ywaj¹c s³ów, powiedzia³ Alea iacta est.

Dewiacyjnoæ powy¿szego zdania wynika z obecnoci w znaczeniu wyra¿enia
powiedzieæ komponentu robiæ co za pomoc¹ s³ów (jêzyka, rozumianego jak powy¿ej; por. te¿ definicjê powiedzieæ1 w ISJP: t. 2, s. 222), natomiast metajêzykowy charakter przyk³adu (14), i tym samym (12), wynika z tego, ¿e jeli Cezar
robi³ co i u¿ywa³ do tego s³ów, to u¿ywa³ konkretnie s³ów o kszta³cie: alea, iacta, est.
Korzystaj¹c z powy¿szych ustaleñ, zdanie:
(15) To prawda, ¿e Jan powiedzia³, i¿ Piotr pi. (przyk³ad z: Ziembiñski 2007: 18)

mo¿na skomentowaæ w nastêpuj¹cy sposób. Metajêzykowy charakter zdania
(15), jak chce tego Z. Ziembiñski, polega na tym, ¿e jest to wypowied
o wypowiedzi dotycz¹cej wypowiedzi w jêzyku przedmiotowym (Ziembiñski
2007: 18), tzn. Piotr pi jest wypowiedzi¹ w jêzyku przedmiotowym; Jan powiedzia³, i¿ Piotr pi jest wypowiedzi¹ dotycz¹c¹ wypowiedzi w jêzyku przedmiotowym. Zdanie (15) mówi o rzeczywistoci, w której Jan robi³ co, u¿ywaj¹c s³ów
(tzn. powiedzia³), i to s³ów odnosz¹cych siê do pewnego stanu rzeczy, a mianowicie do tego, ¿e Piotr pi. Orzeka ono równie¿ o tym, ¿e jest tak, ¿e Jan
powiedzia³, i¿ Piotr pi. Wiêc elementem nienale¿¹cym do wiata pozajêzykowego, a tym samym wskazuj¹cym na metajêzykowy charakter zdania (15), s¹
s³owa u¿yte przez Jana, o których mo¿na powiedzieæ, ¿e ich treæ wskazuje na
okrelony stan rzeczy w wiecie pozajêzykowym (tzn. na to, ¿e Piotr pi; nie
oznacza to, ¿e Jan u¿y³ s³owa Piotr i s³owa pi), oraz ¿e jest tak, a nie inaczej,
jak mówi¹ u¿yte przez Jana s³owa.
Powy¿sza próba uchwycenia metajêzykowych treci zawartych w konkretnym
zdaniu nie uwzglêdnia wydzielania z danej wypowiedzi wypowiedzi zró¿nicowanych ze wzglêdu na ich przedmiot odniesienia (por. wy¿ej). Za takim rozwi¹zaniem
przemawia fakt, ¿e w pewnych sytuacjach obiektem, o którym co siê orzeka, mo¿e
byæ wyra¿enie mówi¹ce co o zjawiskach jêzykowych, np. w zdaniu
(16) Czym zajmuje siê fleksja?
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mowa jest o fleksji, czyli czym zwi¹zanym niew¹tpliwie z jêzykiem. Wobec
tego w przyk³adzie (16) informacj¹ metajêzykow¹ bêd¹ pewne cechy pojêcia
fleksji, które mo¿na ustaliæ, badaj¹c relacje semantyczne miêdzy predykatem
zajmowaæ siê a jego argumentami.
Jednoczenie wykluczamy mo¿liwoæ dzielenia wypowiedzi na wypowiedzi
sformu³owane w jêzyku takiego lub innego stopnia (por. wy¿ej definicjê zaproponowan¹ przez Ziembiñskiego). Wyró¿nianie wypowiedzi sformu³owanych
w jêzyku pierwszego stopnia jest dzia³aniem polegaj¹cym na tworzeniu nazwy
dla czego, co ju¿ swoj¹ nazwê posiada, mianowicie dla jêzyka przedmiotowego
(por. wy¿ej); to samo tyczy siê wypowiedzi sformu³owanych w jêzyku drugiego
stopnia, jest to przecie¿ metajêzyk, bo ten, jak sugeruje Ziembiñski, zawsze
odnosi siê do jêzyka ni¿szego stopnia. Kolejne stopnie jêzyka z koniecznoci
zak³adaj¹ stopnie ni¿sze, co w konsekwencji komplikuje stwierdzanie, czy wypowied sformu³owana w jêzyku np. czwartego stopnia jest metajêzykiem tylko
w stosunku do wypowiedzi sformu³owanej w jêzyku trzeciego stopnia, czy mo¿e
równie¿ wobec wypowiedzi sformu³owanych w jêzyku trzeciego, drugiego
i pierwszego stopnia, bowiem i te stopnie s¹ ni¿sze od czwartego stopnia. Warto
równie¿ zaznaczyæ, ¿e pos³ugiwanie siê wyra¿eniem wypowied w odniesieniu
do konkretnych realizacji s³ownych osoby (por. definicje wypowied1 w ISJP:
t. 2, s. 132) i wykorzystywanie go do wyró¿niania wypowiedzi metajêzykowych
prowadzi do sprzecznoci, polegaj¹cej na twierdzeniu, ¿e co jest wypowiedzi¹
i jest wypowiedzi¹ w jêzyku przedmiotowym, poniewa¿ orzeka co wy³¹cznie
o obiektach pozajêzykowych. Skoro co jest wypowiedzi¹ kogo, to powinno to
co w jaki sposób odnosiæ siê do s³ów, w zwi¹zku z czym u¿ycie wyrazu wypowied w wy¿ej podanym znaczeniu ka¿e doszukiwaæ siê treci metajêzykowych.
5. Pojêcie metajêzyka zak³ada, jak zosta³o wy¿ej podkrelone, relacjê miêdzy jêzykiem a jêzykiem, u¿ytym w celu zakomunikowania czego na temat tego
pierwszego. Oznacza to jedynie tyle, ¿e metajêzykiem mo¿na nazwaæ jêzyk,
który mówi co o danym jêzyku. To metaforyczne sformu³owanie pozwala
stwierdziæ, ¿e w gruncie rzeczy problem w ustalaniu klasy obiektów, do których
odnosi siê termin metajêzyk, nie polega na w³¹czaniu lub niew³¹czaniu do
omawianego zakresu tych lub innych kszta³tów, tzn. okrelonych nazw, zwrotów
czy te¿ zdañ, lecz zmusza do podjêcia dzia³añ prowadz¹cych do ustalenia tego,
co jest powiedziane za pomoc¹ elementów pretenduj¹cych do bycia metajêzykiem. Sprawdmy powy¿sze twierdzenia na nastêpuj¹cych przyk³adach:
(17) Zdanie Jan jest wysoki jest prawdziwe.
(18) Prawdziwoæ zdania Jan jest wysoki zosta³a przeze mnie uznana. (przyk³ady z: Grodziñski 1969: 11, przypis 3)

Kilka uwag na temat obiektów odniesienia wyra¿enia metajêzyk

79

Z doæ oczywistego powodu oba te zdania mo¿na okreliæ jako metajêzykowe, czyli takie, które komunikuj¹ co o jêzyku. Zawieraj¹ bowiem nazwê cudzys³owow¹ Jan jest wysoki, bêd¹c¹ znakiem dla obiektów nienale¿¹cych do tzw.
rzeczywistoci pozajêzykowej. Skoro wiadomo, o czym orzeka siê w zdaniu
metajêzykowym, w³aciwoci przypisywane obiektom jêzykowym nale¿y okrelaæ poprzez wskazanie relacji semantycznej wystêpuj¹cej miêdzy wspomnianymi obiektami a charakteryzuj¹cymi je predykatami. W zwi¹zku z tym twierdzenie, ¿e przyk³ad (17) ró¿ni siê od (18) tym, ¿e pierwszy nale¿y do metajêzyka,
poniewa¿ zawiera nazwê metajêzykow¹ zdanie, natomiast drugi reprezentuje
metametajêzyk ze wzglêdu na posiadan¹ nazwê metametajêzykow¹ o kszta³cie
prawdziwoæ zdania, a nastêpnie dodawanie, i¿ zdaniem metajêzykowym jest
zdanie, które stwierdza pewn¹ cechê zdania jêzyka przedmiotowego, np. cechê
zdania Jan jest wysoki polegaj¹c¹ na tym, ¿e zdanie to jest prawdziwe  oraz
¿e  zdanie metametajêzykowe stwierdza okrelon¹ cechê zdania metajêzykowego, b¹d cechê cechy zdania jêzyka przedmiotowego (Grodziñski 1969:
11, przypis 3) nale¿y oceniæ za b³êdne. Dodaæ trzeba, ¿e orzekanie czego
o cesze zdania jêzyka przedmiotowego w przyk³adzie (18) wed³ug E. Grodziñskiego mia³oby polegaæ na stwierdzeniu, i¿ cecha zdania Jan jest wysoki,
a wiêc jego prawdziwoæ, zosta³a uznana. Skoro zdanie metajêzykowe ma
komunikowaæ co o obiektach jêzykowych, to w przyk³adzie (17) o kszta³cie
Jan jest wysoki orzeka siê, ¿e jest zdaniem oraz ¿e jest zdaniem prawdziwym.
W ten sposób mo¿na by³oby stwierdziæ, ¿e przyk³ad (17) równie¿ reprezentuje
zdanie metametajêzykowe, gdy¿ stwierdza ono co o cesze zdania jêzyka przedmiotowego, mianowicie mówi o tym, ¿e zdanie, którym jest ci¹g Jan jest wysoki, jest prawdziwe. W przyk³adzie (18) o obiekcie jêzykowym, który nawiasem
mówi¹c, ma tak¹ sam¹ postaæ jak w przyk³adzie (17), stwierdza siê, ¿e jest
zdaniem, jest zdaniem prawdziwym oraz fakt, ¿e uznano, ¿e zdanie to jest prawdziwe.
Wed³ug E. Grodziñskiego zdanie metajêzykowe ró¿ni siê od metametajêzykowego obiektem, do którego odnoszone s¹ w³aciwoci, które stwierdza siê
w tych¿e zdaniach. Otó¿ w zdaniu metajêzykowym tym obiektem jest zdanie, np.
Jan jest wysoki, a w zdaniu metametajêzykowym  zdanie metajêzykowe, np.
(19) Stwierdzi³em: zdanie Jan jest wysoki jest prawdziwe. (przyk³ad Grodziñskiego),

b¹d cecha obiektu jêzykowego, np. prawdziwoæ zdania zosta³a uznana (por.
(18)). Ostatecznie i w zdaniu metajêzykowym, i w zdaniu metametajêzykowym
mowa bêdzie o czym, co nale¿y do jêzyka, bowiem obiekt jêzykowy i zdanie
metajêzykowe z pewnoci¹ nie s¹ elementami rzeczywistoci pozajêzykowej.
Natomiast orzekanie czego na temat przedmiotów oznaczanych przez predykaty
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charakteryzuj¹ce obiekty jêzykowe, jak np. mówienie czego na temat prawdziwoci zdania (por. (18)), jest równie¿ mówieniem o czym, co w³aciwe jest
obiektom jêzykowym, a wiêc jest jêzykowe, a nie pozajêzykowe.
6. Jak wynika z przedstawionych uwag, klasa obiektów wyra¿enia metajêzyk
nie jest precyzyjnie wyznaczona, tzn. istnieje realny problem z jednoznacznym
wskazaniem obiektów, o których zgodnie z prawd¹ mo¿na orzec nazwê metajêzyk (por. Ajdukiewicz 1975: 58 60). Pojêcie metajêzyka, jak pokaza³y powy¿sze rozwa¿ania, zale¿y m.in. od pojêcia jêzyka, mianowicie je¿eli przyjê³oby siê,
¿e jêzyk to system jedynie znaków s³ownych, to wówczas pojêcie metajêzyka
zawiera³oby siê w pojêciu metajêzyka, w którym przyjê³oby siê, ¿e jêzyk to
system znaków nie tylko s³ownych. Wobec tego nale¿y stwierdziæ, ¿e analizowane wyra¿enie ma co najmniej dwa znaczenia, a pos³ugiwanie siê nim mo¿e
prowadziæ do nieporozumieñ, bowiem zmiana sensu nazwy jêzyk poci¹ga za
sob¹ zmianê zbioru desygnatów nazwy metajêzyk; zbiory te nie s¹ identyczne.
W zwi¹zku z powy¿szym analiza pojêcia metajêzyka wymaga odwo³ania siê
do pojêæ mniej z³o¿onych, takich jak pojêcie jêzyka oraz pojêcie meta. Przekonuje o tym tak¿e roboczy rejestr wyra¿eñ, w których pojawia siê ci¹g meta, por.
np. metapoetyka, metainformacja, metatekst, metalingwistyka, metaliteratura,
metafraza, metagram, metapredykat, metawypowiedzenie, metawypowied, metametajêzyk, metaproza, metafikcja, metaopis, metadyskurs, metaillokucja, metakomunikat, metanarracja4, a tak¿e konstrukcji sk³adniowych, takich jak: plan
meta, poziom meta, p³aszczyzna meta, sfera meta, warstwa meta. Abstrahuj¹c
w tej chwili od wymienionych wy¿ej konstrukcji sk³adniowych, wstêpnie mo¿na
za³o¿yæ, ¿e ci¹g metajêzyk jest po³¹czeniem jednostek leksykalnych. Aby utrzymaæ to twierdzenie, nale¿a³oby zbadaæ, czy znaczenie ci¹gu meta jest takie samo
w dowolnym kontekcie (por. Bednarek, Grochowski 1993: 1315). Porównuj¹c
wy¿ej wymienione przyk³ady wyra¿eñ z ci¹giem meta, mo¿emy wstêpnie przyj¹æ, ¿e substytucji podlega element wystêpuj¹cy po prawej stronnie ci¹gu meta.
Elementy, które zajmuj¹ wskazane miejsce, pod wzglêdem semantycznym s¹
mniej lub bardziej ró¿norodne. Otwierane przez ci¹g meta miejsce zajmuj¹ formy nominativu rzeczowników oraz ich mo¿liwych derywatów, por. metatekstowe, metapredyktywne itd., oraz *metaskakaæ, metacztery, metalub, metapewnie itd. Natomiast formalnie wspomniane elementy zale¿ne s¹ od wyra¿eñ,
z którymi ³¹czy siê jednostka meta_, por. sk³adniki (czego?) metatekstu. Zak³adanie, ¿e elementy, które wystêpuj¹ po prawej stronie ci¹gu meta, podlegaj¹
substytucji bez zmiany znaczenia ci¹gu meta, bezwzglêdnie wi¹¿e siê z koniecznoci¹
4 Ostatnie siedem przyk³adów wyra¿eñ pochodzi z artyku³u B. Witosz (2001: 73), w którym to
autorka m.in. zwraca uwagê na powstawanie nowych zwi¹zanych z pojêciem tekstu terminów,
w budowie których da siê wyró¿niæ komponent meta.
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sformu³owania charakterystyki ogólnej klasy tych¿e elementów. Z pozoru ustalenie wspólnej cechy semantycznej dla takich chocia¿by elementów, jak fizyka,
literatura, jêzyk, wypowied, predykat mo¿e budziæ uzasadnione w¹tpliwoci.
Jednak¿e na podstawie poczynionych ustaleñ klasie obiektów zajmuj¹cych pozycjê otwieran¹ przez jednostkê meta_ wstêpnie mo¿na by³oby przypisaæ szereg
w³aciwoci odpowiadaj¹cych de Saussureowskiemu rozumieniu jêzyka (la
langue, system znaków jêzykowych). Zatem do wskazanej klasy substytucyjnej
najprawdopodobniej nale¿eæ bêd¹ obiekty traktowane jako byty abstrakcyjne
(nie konkretne), trwa³e historycznie (czasowo), autonomiczne (niezale¿ne od
rzeczywistoci zewnêtrznej), arbitralne (oparte na konwencji), spo³eczne (nie
indywidualne, nie jednostkowe) (por. np. Bobrowski 1998: 63; Dobaczewski
2008: 447448; Burzyñska, Markowski 2007: 201207). W zwi¹zku z powy¿szym bêd¹ one reprezentowa³y klasê abstrakcyjnych obiektów badañ naukowych
(por. dewiacyjne po³¹czenia metaceg³a i metawiodro z punktu 1.). Tak scharakteryzowany zbiór elementów zawiera równie¿ pojêcie jêzyka rozumiane w sposób szeroki, tzn. jako system znaków nie tylko s³ownych.
W wyniku poczynionych wy¿ej analiz mo¿na stwierdziæ, ¿e wyra¿enie metajêzyk w stosunku do wyra¿enia jêzyk jest znaczeniowo bogatsze, a w zwi¹zku
z tym klasa odniesienia nazwy jêzyk jest nadrzêdna wobec klasy odniesienia
nazwy metajêzyk. Potwierdza to tezê, ¿e sam jêzyk naturalny, tzn. system znaków jêzykowych, dysponuje rodkami, które pozwalaj¹ u¿ytkownikom tego jêzyka mówiæ o tym jêzyku. Skoro zakres nazwy jêzyk zawiera m.in. zbiór elementów denotowanych przez nazwê metajêzyk, to miêdzy wyra¿eniem metajêzyk
a metametajêzyk musi zachodziæ ta sama relacja, tzn. jeli o danym elemencie
stwierdzi siê, ¿e jest metametajêzykowy, to zgodnie z prawd¹ mo¿na o nim
orzec, ¿e jest elementem metajêzykowym (por. punkt 5.).
Przyjmuj¹c de Saussureowski sposób rozumienia jêzyka, trzeba zaznaczyæ,
¿e na metajêzyk sk³adaæ siê bêd¹ elementy nale¿¹ce wy³¹cznie do jêzyka. Wród
nich warto jednak wyró¿niæ te, które na mocy samego systemu s¹ w stanie
orzekaæ co na temat innych elementów tego systemu. Tego typu elementy okrela siê z regu³y jako metatekstowe (por. np. Wierzbicka 1971; Bojar 1991;
Wajszczuk 2005; ¯abowska 2009). Inn¹ spraw¹ jest okrelenie treci, jakie mo¿na za pomoc¹ wyró¿nionych wy¿ej obiektów metajêzykowych zakomunikowaæ.
Je¿eli uznamy, ¿e w obrêbie danego jêzyka wystêpuje relacja miêdzy znakami
a innymi znakami, relacja miêdzy znakami a rzeczywistoci¹, do której siê te
znaki odnosz¹, relacja miêdzy znakami a ich u¿ytkownikami (zob. Bednarek,
Grochowski 1993: 911), to wstêpnie mo¿na przyj¹æ, ¿e metajêzyk pozwala
orzekaæ o cechach gramatycznych, semantycznych oraz pragmatycznych obiektów jêzykowych, por. np.
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(20) Mówi siê dwie numerki, bo jest ten numerek.5
(21) Jak tatu wo³a na mamusiê?
(22) Mamo, ta pani powiedzia³a brzydkie s³owo.
Wykaz skrótów
EJO
ISJP
MEL
PSTL






Encyklopedia jêzyka polskiego. Red. S. Urbañczyk. Wroc³aw 1994.
Inny s³ownik jêzyka polskiego. Red. M. Bañko. Warszawa 2000.
Ma³a encyklopedia logiki. Red. W. Marciszewski. Wroc³aw 1970.
Podrêczny s³ownik terminów literackich. Red. J. S³awiñski. Warszawa 2001.
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Summary
In the article, the author focuses on the class of objects that the word metalanguage relates
to. He points out that the expression used in the title can denote different sets of elements. He also
tries to show that using the name metalanguage without specifying the way of understanding
the word language, can lead to misinterpretation. At the end, he tries to explain why expressions
like metaceg³a (eng. metabrick), metawiadro (eng. metabucket) should be considered as semantically incorrect.
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Semantische Funktionen der Präfixe
am Beispiel der polnischen Bewegungsverben*
Semantic functions of prefixes
exemplified with verbs movement in the Polish language
The article presents the semantic analysis of sentence structures which predicates
are prefixal verbs derived from verbs of movement. The prefixes indicate the directions
of movement in space.
S³owa kluczowe: s³owotwórstwo, przedrostki czasownikowe, gramatyka kontrastywna
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Der vorliegende Artikel ist ein Lehrbehelf für Polnischlernende. Er stellt
den Versuch dar,eine Beschreibung präfigierter Verben der Bewegung, bzw. der
Ortsveränderung, ferner Bewegungsverben (verba movendi) genannt, im
Polnischen und Deutschen unter kontrastivem Aspekt zu geben. Die meisten
Präfixe sind polyfunktional (polysemantisch), daher werden Satzkonstruktionen
der Analyse unterzogen. Bevor wir zum eigentlichen Thema übergehen, muss
zunächst der Status der Bewegungsverben festgelegt werden. Polnische
Bewegungsverben bilden im Gegensatz zum Deutschen eine besondere
grammatische Verbklasse, drücken ihre Allgemeinbedeutung in zwei
semantischen Varianten als Verbpaare aus und werden Doppelzeitwörter
genannt. Der Sinn der Semantik von den polnischen Bewegungsverben besteht
darin, dass einigen deutschen Bewegungsverben im Polnischen je zwei Verben
entsprechen, die ihrer Aspektzugehörigkeit nach imperfektiv sind und nicht
beliebig verwendet werden können. So entsprechen dem deutschen gehen die
beiden Verben iæ und chodziæ.
* Od Redakcji: Praca Pana Zygmunta Borowskiego, dowiadczonego nauczyciela jêzyka niemieckiego, ma charakter dydaktyczny. Artyku³ zamieszczamy w Pracach Jêzykoznawczych, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e jego treci mog¹ byæ wykorzystane przez nauczycieli, uczniów i studentów
podczas praktycznej nauki jêzyka niemieckiego.
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Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse auch bei den anderen Verben. Man
unterscheidet demnach, z. B.:
Determinierte
Bewegungsverben
vi
vi
vi
vi
vt
vt
vt

jechaæ
biec (biegn¹æ)
lecieæ
p³yn¹æ
nieæ
wieæ
gnaæ (goniæ)

Indeterminierte
Bewegungsverben
jedziæ
biegaæ
lataæ
p³ywaæ
nosiæ
woziæ
ganiaæ

Deutsch
fahren
laufen
fliegen
schwimmen
tragen
fahren / bringen
jagen / treiben

Die determinierten (zielgerichteten) Verben geben die Fortbewegung im
Raum in einer bestimmten Richtung an, und die indeterminierten (nicht
zielgerichteten) Verben dagegen bezeichnen ziellose Bewegungen, usuelle
Tätigkeiten oder die Beherrschung einer Fähigkeit. (Vgl. Apresjan 1980: 99101
und 323327)
Beispiele:
deter.:

Dziecko idzie do ogrodu. / Das Kind geht in den Garten.
Jedziemy na wakacje w góry. / Wir fahren in die Ferien ins Gebirge.
indeter.: Dziecko chodzi po (w) ogrodzie. / Das Kind geht im Garten herum.
Jedzimy na wakacje w góry. / Wir pflegen in die Ferien ins Gebirge
zu fahren.
Dziecko ju¿ chodzi. / Das Kind kann schon gehen.

Zum semantischen Feld der determinierten Verben gehören auch sogenannte
Richtungsverben, die diesem Kriterium nicht entsprechen, aber sie bezeichnen
jedoch eine Art der Bewegung, z. B.: skoczyæ, si¹æ, rzuciæ, czo³gaæ siê, wlec
siê, wêdrowaæ, leæ etc. Die Verben, z. B.: spacerowaæ, wa³êsaæ siê, ³aziæ
verhalten sich wie die indeterminierten Verben.
Die Präfigierung ist ein wichtiges Mittel der Derivation (Ableitung) in der
Wortbildungder polnischen Verben. Sie erfolgt durch Anfügen eines Präfixes an
das einfache Verb (Simplex). Die Wahl der Präfixe hängt natürlich vom
Bedeutungsgehalt (Semantik) der Verben ab; es gibt kein Präfixverb *dospacerowaæ (konstruierte Form) im Gegensatz zu dojechaæ. Es ist wesentlich zu
bemerken, dass die Präfixe im Polnischen vorerst die perfektivierende Funktion
(Aspektbildung) haben und dann die Bedeutung der Verben ändern oder
modifizieren können. Der Einfachheit halber kann man konstatieren, dass durch
Anfügen von Präfixen an die determinierten Bewegungsverben in der Regel
neue Lexeme mit räumlicher Bedeutung entstehen, z.B.: dojechaæ/ doje¿d¿aæ
 Möglichkeit der Bildung des imperfektiven Pendants.
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Den indeterminierten Bewegungsverben verleihen die Präfixe meist eine
temporale, bzw. eine resultative Bedeutung, etc. Die Beispiele der perfektiven
Verben: nabiegaæ siê, schodziæ buty, wybiegaæ posadê, etc.
Nicht berücksichtigt werden die präfigierten Bewegungsverben im übertragenen
Sinne, z. B.: obchodziæ urodziny (Geburtstag feiern).
In diesem Artikel wurden die wichtigsten Funktionen (Bedeutungen) der
polnischen Präfixe beschrieben.
Demnach unterscheiden wir zwei Hauptgruppen der Verbalpräfixe:
1. Die Verbalpräfixe, die Richtungen im Raum signalisieren
2. Die Verbalpräfixe, die Quasi-Richtungen im Raum angeben
Als die Grundlage der Beschreibung der Gruppe 1 sollen folgende
semantische Merkmale (Begriffskategorien) dienen:
(1) Oppositionsmerkmale:
 Annäherung / Entfernung
 Horizontale / vertikale Bewegung
 Aus einem / in einen anderen Bereich
 Von etwas weg / auf ein Ziel hin
Die semantische Bestimmung wird durch Synonyme und Antonyme präzisiert.
(2) Merkmale ohne Opposition:
In diesen Fällen ist eine Annäherung oder Entfernung nur schwer festzustellen.
Wir bezeichnen diese Erscheinung als Pseudo-Annäherung /  Entfernung.
Die Präfixe ob(e)- / o- und prze- haben keine Synonyme und Antonyme.
Aus diesen Kriterien ergeben sich semantische Differenzierungen. Wir sind
uns dessen bewusst, dass bei Anwendung dieser Gesichtspunkte die Semantik
der Präfixe am Beispiel der Bewegungsverben nicht voll zu erfassen ist.
1. Die Verbalpräfixe, die Richtungen im Raum signalisieren
(physikalische Fortbewegungen)
a) Eine Annäherung, bzw. ein Kontakt
Tabelle Nr. 1
Konnotation: Horizontale Bewegung  ans Ziel gelangen, sich dem Ziel nähern, das Ziel errichen
Präfixe:
do-, nad(e)-, pod(e)-, przy-, zaAntonym:
od(e)Tabelle Nr. 5

Zygmunt Borowski

88

Musterbeispiele im Polnischen und ihre potentialen Äquivalente im Deutschen
Bedeutungen:
1. Ankunft
2. Richtung: 'in die
Nähe'

Poci¹g nad-/ pod-/ doje¿d¿a.
On podchodzi do mnie.
Pies doskoczy³ do niego.
£abêdzie pod- / przyp³ywaj¹ do
dzieci.
Za- / podjecha³ pod hotel.

3. Erreichen eines
Ziels

Pod- / zaci¹gnê³a go pod bramê.
Do- / zap³yn¹³ a¿ do brzegu.
Ch³opcy dobiegli do skraju
lasu.
Samoloty nadlecia³y.
Dogoni³ z³odzieja.

4. Vom Ausgangspunkt: 'von dort
nach hier 
herzu'

Ptaki przy- / nadlatuj¹ ze
wszystkich stron.
Przypêdzi³ byd³o z pola.

Der Zug kommt an / kommt angefahren.
Er kommt an mich heran / kommt auf
mich zu.
Der Hund sprang an ihn heran/ sprang
auf ihn zu.
Die Schwäne schwimmen an die Kinder
heran.
Er ist vor das Hotel gefahren/ am Hotel
vorgefahren.
Sie hat ihn vor das Tor geschleppt.
Er ist bis ans Ufer eschwommen/ hat
das Ufer erreicht.
Die Jungen sind bis an den Waldrand
gelaufen/ haben den Waldrand erreicht.
Die Flugzeuge kamen herangeflogen/
haben das Ziel erreicht.
Er hat den Dieb mit Mühe eingeholt/
erreicht.
Die Vögel kommen von allen Seiten
herbeigeflogen.
Er hat das Vieh vom Feld
herbeigetrieben.
Tabelle Nr. 2

Signalisierung eines Hineinkommens
Konnotation: Horizontale Bewegung  in einen Bereich
Präfixe:
w(e)Antonym:
wyTabelle Nr. 5
Musterbeispiele im Polnischen und ihre potentialen Äquivalente im Deutschen
Bedeutungen:
1. Ankunft/ Einfahrt
2. Richtung: 'von
draußen nach
drinnen'

Poci¹g wjecha³ na dworzec.
Statek wp³ywa do portu.
Wjechali konno na podwórze.
Wlaz³ w b³oto.
Pies wpe³zn¹³ do pokoju.
Wgoni³ byd³o do obory.

Der Zug ist in den Bahnhof eingefahren.
Das Schiff läuft (in den Hafen) ein.
Sie kamen in den Hof hereingeritten.
Er ist in einen Sumpf hineingewatet.
Der Hund ist ins Zimmer
hereingekrochen.
Er hat das Vieh in den Stall
hineingetrieben.
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Tabelle Nr. 3
Signalisierung einer Aufwärtsbewegung
Konnotation: Vertikale Bewegung  Kontakt mit der Oberfläche eines Gegenstandes
Präfixe:
pod(e)-, w(e)Antonym:
z(e)Tabelle Nr. 6
Musterbeispiele im Polnischen und ihre potentialen Äquivalente im Deutschen:
Bedeutung:
Richtung: 'von unten Wsiada na konia/ rower.
nach oben'
Wchodzi na dach/ drzewo.
Alpinici pode-/ weszli a¿ pod
szczyt.
Poci¹g ledwie podjecha³ pod
górê.
W³azi/ wdrapuje siê po drzewie na górê.
Ledwie wszed³ po schodach/
schodami do góry.

Er steigt aufs Pferd/ Fahrad (auf). Er
besteigt das Pferd.
Er steigt aufs Dach/ auf den Baum.
Die Bergsteiger sind bis zum Gipfel
hinauf-/hochgestiegen.
Der Zug kroch den Berg hinauf/ hoch.
Er erklettert einen Baum. Er klettert
einen Baum hinauf/ empor.
Er kletterte mühsam die Stiege hinauf/
hoch.

Signalisierung eines Zusammenkommens

Tabelle Nr. 4

Konnotation: Eine Bewegung zu einem Punkt hin (miteinander)
Präfixe:
z(e)+ siê
Antonym:
roz(e)- + siê
Tabelle Nr. 7
Musterbeispiele im Polnischen und ihre potentialen Äquivalente im Deutschen
Bedeutung:
'ein Sichtreffen 
etwas an einem Ort
versammeln'

Krewni zjechali siê na wesele.
Ludzie zbiegli siê na miejscu
wypadku.
Rolnik zgoni³/ zegna³ krowy.

Zur Hochzeit kamen die Verwandten
zusammen.
Die Menschen liefen in Massen an der
Unfallstelle zusammen.
Der Bauer hat Kühe zusammengetrieben.
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b) Eine Entfernung, bzw. ein Verlassen
Signalisierung eines Weggehens

Tabelle Nr. 5

Konnotation: Horizontale Bewegung  aus bzw. von einem Bereich
Präfixe:
wy-, od(e)Antonym:
w(e)-, doTabelle Nr. 1/2
Musterbeispiele im Polnischen und ihre potentialen Äquivalente im Deutschen
Bedeutungen:
1. Abgang/Ausfahrt

2. 'weg, fort,
davon'
3. Richtung:
'von drinnen nach
draußen'
4. Zum Ausgangspunkt 'zurück'
5. Sonstiges
 'von .... unten'
 'von
 'aus

. hinten'
. her'

Statek wyp³ywa z portu.
Poci¹g odchodzi/ odje¿d¿a
z peronu 4.
Autobus wyjecha³ z dworca.
Pies odskoczy³ od niego.
Odci¹gnê³a go od bramy.
Odp³yn¹³ od brzegu.
Wybieg³a z domu.
Ptaki odlatuj¹ na jesieni do
krajów po³udniowych.
Wyjecha³ spod mostu.
Pies wy³azi zza sto³u.
Wysz³a spomiêdzy drzew.

Das Schiff läuft (aus dem Hafen) aus.
Der Zug geht/ fährt von Bahnsteig
4 ab.
Der Bus ist aus dem Bahnhof
ausgefahren.
Der Hund sprang von mir fort/ weg.
Sie schleppte ihn vom Tor fort/ weg.
Er schwamm vom Ufer fort.
Sie ist/ kam aus dem Haus
herausgelaufen.
Die Vögel ziehen im Herbst nach
Süden.
Er ist unter der Brücke
hervorgefahren.
Der Hund kommt hinter dem Tisch
hervor.
Sie ist zwischen den Bäumen
hervorgekommen.

Signalisierung einer Abwärtsbewegung

Tabelle Nr. 6

Konnotation: Vertikale Bewegung  von der Oberfläche eines Gegenstandes
Präfixe:
z(e)(s- als Variante)
Antonym:
pod(e)-, w(e)Tabelle Nr. 3
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Musterbeispiele im Polnischen und ihre potentialen Äquivalente im Deutschen
Bedeutung:
Richtung: 'von oben
nach unten'

Zsiada z roweru.
Schodzê z drzewa.
Zlaz³ po drzewie/ po drabinie.
Zeskoczy³ z konia.

Er steigt vom Fahrrad herab.
Ich steige vom Baum herab.
Er ist einen Baum/ eine Leiter
herunter-/herabgeklettert.
Er sprang vom Pferd ab.

Signalisierung eines Auseinandergehens

Tabelle Nr. 7

Konnotation: : Eine Bewegung von einem Punkt aus (weg voneinander)
Präfixe:
roz(e)+ siê
Antonym:
z(e)+ siê
Tabelle Nr. 4
Musterbeispiele im Polnischen und ihre potentialen Äquivalente im Deutschen
Bedeutung
'ein Sichtrennen 
etwas von einem
Ort entfernen'

Gocie rozjechali/ porozje¿d¿ali
siê.
Ptaki rozlecia³y/ porozlatywa³y
siê.
Rozgoni³/ porozgania³ psy.

Alle Gäste sind auseinander gefahren.
Die Vögel sind nach allen Seiten
geflogen/weggeflogen.
Er hat Hunde nach allen Seiten
verjagt/- trieben.

c) Pseudo  Annäherung /  Entfernung
Signalisierung der Bewältigung eines Hindernisses

Tabelle Nr. 8

Konnotation: 1) Eine Bewegung durch einen Raum
2) Eine Bewegung über das Ziel hinaus
Präfixe:
przeAntonym:
kein1) Musterbeispiele im Polnischen und ihre potentialen Äquivalente im Deutschen
Bedeutung:
'in etwas hinein und
wieder heraus 
durch etwas
hindurch, ohne
anzuhalten'

Przechodzê przez park.
Przejecha³ konno przez las.
Przelaz³ przez rów.

Ich laufe (durch den Park) durch.
Er ist durch den Wald (durch-) geritten.
Er kroch durch den Graben.
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2) Musterbeispiele im Polnischen und ihre potentialen Äquivalente im Deutschen
Bedeutung:
'über etwas hinweg'

Przejecha³ przez most.
Przeskoczy³em przez mur.

Er fuhr (über die Brücke) über.
Ich bin über die Mauer gesprungen/
habe die Mauer übersprungen.

Signalisierung der kreisförmigen Bewegung

Tabelle Nr. 9

Konnotation: Horizontale Bewegung  um einen Mittelpunkt sich bewegend
Präfixe:
ob(e)- (o- als Variante)
Antonym:
kein
Musterbeispiele im Polnischen und ihre potentialen Äquivalente im Deutschen
Bedeutung:
'um etwas herum'

Obszed³em pole.
Obieg³ park.
Op³yn¹³/ objecha³ wyspê.

Ich bin um das Feld herumgegangen/
habe das Feld umgangen/abgegangen/begangen.
Er ist um den Park herumgelaufen/ hat den Park umlaufen/
abgelaufen/ belaufen.
Er ist um die Insel herumgefahren/ hat
die Insel umfahren.

2. Die Verbalpräfixe, die Quasi  Richtungen im Raum angeben
(Bewegungen abstrakterer Art)
Determinative Bedeutung

Tabelle Nr. 10

Konnotation: Ein zeitlich beschränkter Abschnitt
Präfixe:
po- (+ sobie)
Musterbeispiele im Polnischen und ihre potentialen Äquivalente im Deutschen
Bedeutung:
Beschränkung der
Pochodzi³em sobie po parku.
Bewegung auf eine
kurze Dauer: 'eine
Pojedzi³em sobie po miecie.
Zeitlang, eine Weile,
ein wenig'
Pobiega³em sobie po lesie.
(temporal)

Ich bin eine Zeitlang im Park herum-/
umhergegangen.
Ich bin ein wenig in der Stadt
umhergefahren.
Ich bin eine Weile im Wald
umhergelaufen.
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Tabelle Nr. 11

Perdurative Bedeutung
Konnotation: Ein relativ langer Zeitabschnitt
Präfixe:
prze-

Musterbeispiele im Polnischen und ihre potentialen Äquivalente im Deutschen
Bedeutung:
Beendigung der
eine bestimmte
Zeitspanne
andauernden
Bewegung.
(temporal)

Przechodzi³ ca³¹ noc po swoim
pokoju.
Przejedzi³ ca³y dzieñ po
miecie.
Prze³azi³ ca³e popo³udnie po
lesie.

Er ist die ganze Nacht im Zimmer
herumgegangen.
Er ist den ganzen Tag in der Stadt
herumgefahren.
Er ist den ganzen Nachmittag im Wald
umhergestreift.
Tabelle Nr. 12

Perkursive Bedeutung
Konnotation: Durch einen Raum hindurch in seiner ganzen räumlichen Ausdehnung
Präfixe:
z(e)-/s-

Musterbeispiele im Polnischen und ihre potentialen Äquivalente im Deutschen
Bedeutung:
'kreuz und quer'

Schodzi³em ca³y las.
Zjedzi³em pó³ Europy.
Z³azi³ las i pole.

Ich habe den ganzen Wald durchlaufen.
Ich habe halb Europa durchfahren.
Er hat Wald und Feld durchstreift.

Qualitativ-quantitative Bedeutungen
Konnotation

Präfixe

Polnisch

Tabelle Nr. 13
Deutsch

Musterbeispiele
'saturativ'
(Übersättigung)

na- + siê, wy- + siê

nachodziæ siê,
wybiegaæ siê,
najedziæ siê

sich müde laufen,
sich auslaufen,
viel herumreisen

'intensiv'

wy-, u-, o-

'resultativ'

z(e)-/ s-

wybiegaæ posadê,
ujedziæ konia,
oblataæ samolot
schodziæ buty,
zjedziæ opony
rozjedziæ/wyjedziæ
drogê,
przejedziæ benzynê/
pieni¹dze,
zajedziæ konia

ein Amt erlaufen,
ein Pferd einreiten,
ein Flugzeug einfliegen
Schuhe ablaufen,
Reifen abfahren
den Weg ver-/zerfahren

roz-, wyprze-, za-

Benzin/Geld
verfahren,
das Pferd verreiten
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Übersich über die wichtigsten polnischen Verbalpräfixe in der räumlichen Funktion
Annäherung
Funktionsgruppe
Präfix
 Präpos.

Leitform
Polnisch

nad(e-), pod(e)dow(e)-

nad-/ pod-/
dojechaæ
wjechaæ
wp³yn¹æ

pod(e)- .... do
do- .... do
za- .... pod

podejæ do
doskoczyæ do
zajechaæ pod

za- .... do

zap³yn¹æ do

przy- .... z

Signalisiert
wird:

Tabelle Nr./
Antonym

Ankunft

1/5

Einfahrt

2/5

Leitform Deutsch
ankommen/angefahren kommen
einfahren
einlaufen

1/5

herankommen auf jd
zuspringen vor etwas
fahren

Erreichen eines
Ziels

1/5

bis an schwimmen

przylecieæ z

Vom Ausgangspunkt 'herzu'

1/5

herbeigeflogen
kommen

w(e)- .... do
w(e)- .... w

wejæ do
wejæ w

'von draußen nach
drinnen'

2/5

hereinkommen
hineinwatten

w(e)- .... na
pod(e)- .... pod

wsi¹æ na
podejæ pod

'von unten nach
oben'

3/6

hinaf-/hochsteigen

z(e)-/s- .... + siê

zjechaæ siê

'zusammen'

'in die Nähe'

zus.kommen

Entfernung
odwy-

odjechaæ
wyjechaæ

Abgang
Ausfahrt

5/1
5/2

abfahren
ausfahren

od(e)- .... od

odskoczyæ od

'weg, fort'

5/1

wegspringen

od(e)- .... do

odlecieæ do

zum Ausgangspunkt 'zurück'

wy- .... z

wybiec z

'von drinnen nach
draußen'

5/2

herausgelaufen
kommen

z(e)-/s- .... z

zeskoczyæ z

'von oben nach
unten'

6/3

herabsteigen

roz(e)- .... + siê

rozjechaæ siê

'nach allen Seiten'

7/4

auseinander fahren

zurückkommen
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In den Tabellen der semantischen Bestimmung der Präfixe wurden nicht nur
die Fälle erfasst, in denen Präfixe und Präpositionen semantisch und formal
identisch sind. Die Polysemie wurde durch unterschiedliche Satzkonstruktionen
demonstriert. Ich möchte die Polnischlernenden darauf hinweisen, dass im
Polnischen die Partikeln hin-/ her- fehlen. Der Standpunkt des Sprechenden ist
neutral.
Möge dieser Artikel ein nützliches Hilfsmittel für alle jene sein, die sich mit
der polnischen Sprache beschäftigen oder sich für sie interessieren.
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Zygmunt Borowski
Summary

The semantic analysis shows that derivatives coming from verbs of determinative or unidirectional movement, e.g. odjechaæ vs. jechaæ generally express spatial meaning whereas those
coming from verbs of non-determinative or multidirectional movement  temporal meaning,
e.g. pojedziæ sobie vs. jedziæ. Pairs of verbs movement have an imperfective aspect (non
 completion), e.g. jechaæ : jedziæ, etc. Prefixes in the Polish language always indicate the
meaning of perfective aspect (completion) and at the same time they modify the meaning of
verbs depending on their formation possibilities and lexical meaning of verbs.
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RECENZJE, OMÓWIENIA, SPRAWOZDANIA, KOMUNIKATY
Prime giornate di studio dellAssociazione Italiana di Fraseologia & Paremiologia PHRASIS Paese che vai, usanza che trovi, 2022.02.2014, Werona
Konferencja Paese che vai, usanza che trovi, która odby³a siê w dniach
2022 lutego w Weronie, by³a miêdzynarodowym spotkaniem zorganizowanym
przez w³oskie stowarzyszenie PHRASIS, skupiaj¹ce frazeologów i paremiologów. Uczestniczy³o w nim ponad piêædziesiêciu badaczy sta³ych po³¹czeñ wyrazowych z ró¿nych krajów, m.in. z Chorwacji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Rosji,
Rumunii, S³owacji, Wenezueli i W³och.
Konferencjê rozpoczê³a Carmen Navarro, która przywita³a uczestników oraz
dokona³a uroczystego otwarcia obrad. Nastêpnie wyg³aszano wyk³ady plenarne:
jako pierwszy wyst¹pi³ Dmitrij Dobrovolskij z referatem zatytu³owanym Conceptual structure and systematic variation of idioms. Omówi³ on strukturê konceptualn¹ i wariancjê idiomów w ujêciu kognitywnym. Jako druga przemawia³a
Carmen Mellado Blanco, która powiêci³a swoj¹ prezentacjê La integración de
la pragmática en la disciplina fraseológica: nuevas vías de estudio wybranym
aspektom frazeodydaktyki. Kolejny referat, zatytu³owany Fraseologia e lessicografia: i dizionari di collocazioni inglesi e italiani, wyg³osi³a Stefania Nuccorini. Badaczka przybli¿y³a problematykê opisu kolokacji, egzemplifikuj¹c swoje
rozwa¿ania licznymi przyk³adami pochodz¹cymi z frazeografii angielskiej i w³oskiej. Manuel Martí Sanchez podj¹³ próbê odpowiedzi na pytanie, czym jest
kompetencja frazeologiczna. Rozumienie idiomów w perspektywie neurolingwistycznej by³o tematem wyst¹pienia La compresione delle espressioni idiomatiche: una prospettiva neurolinguistica Cristiny Cacciari.
Po przerwie kontynuowano wyg³aszanie referatów plenarnych. Mario
García-Page w wyst¹pieniu Variantes fraseológicas correlativas podj¹³ zagadnienie wariantywnoci zwi¹zków frazeologicznych, natomiast referat Extensions
lexicales et figures vives: une frontière essentielle Michelea Prandiego mówi³
o koniecznoci nakrelenia granic zjawisk frazeologicznych. W swojej prezentacji zatytu³owanej La fraseología musical en las lenguas románicas Natalia Med
przedstawi³a analizê kontrastywn¹ frazeologizmów pochodz¹cych z jêzyków romañskich, które maj¹ w swoim sk³adzie komponenty zwi¹zane z muzyk¹. Cosimo De Giovanni, który wyg³osi³ referat pod tytu³em Collocations: motivation,
conceptualisation et expression, scharakteryzowa³ kolokacje, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na ich motywacje i konceptualizacje. Po zakoñczeniu obrad plenarnych odby³o siê zebranie stowarzyszenia PHRASIS.
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Podczas drugiego dnia konferencji równie¿ mia³y miejsce obrady plenarne.
Jako pierwsza wyg³osi³a referat Maria Grazia Profeti, która omówi³a wykorzystanie frazeologizmów w wybranych hiszpañskich sztukach teatralnych. Fernando García-Romero wskaza³ na znaczenie wp³ywów antyku na przys³owia. Antonio Iurilli powiêci³ swój referat przys³owiom w bajkach, ze szczególnym
uwzglêdnieniem Bestiarium Pompeo Sarnellego. María Josefina Tejera dokona³a
analizy strukturalnej przys³ów hiszpañskich, natomiast Oana Salisteanu omówi³a
odzwierciedlenie stereotypów etnicznych w przys³owiach w³oskich i rumuñskich. Julia Nikolaeva przeprowadzi³a analizê technik przek³adu przys³ów silnie
osadzonych w kulturze jêzyka wyjciowego. Ostatni wyk³ad plenarny zosta³
wyg³oszony przez Ivanê Lonèar, która równie¿ podjê³a tematykê z zakresu frazeologii kontrastywnej. Jej prezentacja mia³a na celu pokazanie podobieñstw
i ró¿nic, jakie istniej¹ miêdzy porównaniami z komponentami etnonimicznymi
w jêzykach chorwackim i w³oskim.
Nastêpnie prowadzono obrady w dwóch sekcjach, frazeologicznej i paremiologicznej. W pierwszej z nich Maria Castiglione przedstawi³a przezwiska
etniczne u¿ywane na obszarze Sycylii, które mo¿na zaliczyæ do szeroko rozumianych frazeologizmów. Alejandro Rodríguez Díaz del Real omówi³ wykorzystanie wyra¿eñ metaforycznych w twórczoci Ortegi i Zambrano. Maslina Lubiciæ przeanalizowa³a, jak w przys³owiach konceptualizowana jest macocha. Dwa
wyst¹pienia powiêcono aspektom pragmatycznym w ujêciu kontrastywnym:
Giovanni Brandimonte skupi³ siê na formu³ach w jêzykach w³oskim i hiszpañskim, a Antonella Ruggieri  na frazeologii gestualnej w jêzykach w³oskim
i niemieckim. Ivana Librici przybli¿y³a aspekty przek³adowe na przyk³adzie
utworu Contos da Montanha Miguela Torgi.
Po przerwie kontynuowano obrady w sekcji frazeologicznej. Wyg³oszono w
niej cztery referaty: Luisa Giacoma i Fabio Mollica przedstawili wybrane zagadnienia z zakresu leksykografii dwujêzycznej, koncentruj¹c siê na opisie zwi¹zków frazeologicznych w s³ownikach. Valeria Caruso podjê³a problem zró¿nicowania frazeologii w profesjolektach, natomiast Maddalena Ghezzi omówi³a
hiszpañskie frazeologizmy porównawcze motywowane stereotypami. Internacjonalizmy frazeologiczne by³y przedmiotem analizy przeprowadzonej przez Alessiê A. Ruggeri, która przebada³a mitologizmy i biblizmy we frazeologii hiszpañskiej i w³oskiej.
W sekcji paremiologicznej wyg³oszono w sumie osiem referatów. Pierwsz¹
referentk¹ by³a Simona Brunetti, która opracowa³a ankietê dotycz¹c¹ w³oskich
i niemieckich realizacji paremiologicznych znaczeñ sposób ubierania siê danej
osoby ma wp³yw na to, jak oceniaj¹ j¹ inni ludzie i sposób ubierania siê danej
osoby nie ma wp³ywu na to, jak oceniaj¹ j¹ inni ludzie. Celem badania by³o
wskazanie ró¿nic i podobieñstw w dwóch kulturach, niemieckiej i w³oskiej.
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Kathrin Steyer omówi³a wykorzystanie korpusów w pracach z zakresu paremiologii, egzemplifikuj¹c swoje rozwa¿ania prezentacj¹ prowadzonego projektu.
Svjetlana Titini scharakteryzowa³a opracowanie przys³ów w s³ownikach jêzyka
albañskiego. Francesca Cocco omówi³a wykorzystanie przys³ów w tekstach reklamowych.
Cztery wyst¹pienia traktowa³y o wykorzystaniu jednostek paremii w literaturze: Mariarosaria Colucciello przedstawi³a u¿ycie przys³ów w Emblematach
Horacego, Karín Chirinos Bravo  wykorzystanie jednostek paremii u Ricardo
Plamy, Maria-Teresa De Pieri i María Eloína García  zastosowanie przys³ów
w wybranych dziennikach, natomiast Daniela Natale  zastosowanie frazeoinwektyw w utworze La vida perra de Juanita Narboni Á. Vázqueza. Vincenzo
Lambertini jako temat swojego wyst¹pienia wybra³ cruciproverbio, dawn¹ formê przypominaj¹c¹ wspó³czesn¹ krzy¿ówkê.
Podczas trzeciego dnia konferencji obrady równie¿ przebiega³y w dwóch
sesjach. W sesji frazeologicznej Pablo Zamorra Múñoz dokona³ analizy statusu
ustabilizowanych kombinacji wyrazowych. Dwie prezentacje powiêcone by³y
dydaktyce zwi¹zków frazeologicznych: Carmen González Royo skupi³a siê na
roli frazeologii w komunikacji ustnej z punktu widzenia glottodydaktyki, natomiast Angela Mura omówi³a projekt Fraseodidáctica.es oraz jego realizacjê.
Joanna Szerszunowicz przedstawi³a wybrane problemy przek³adu powsta³ych po
1989 r. frazeologizmów odnosz¹cych siê do zjawisk ze sfery polskiej polityki,
które w perspektywie przek³adowej stanowi¹ jednostki lakunarne. Janka Kubekova przeprowadzi³a ilociow¹ i jakociow¹ analizê idiomów u¿ywanych we
w³oskich tekstach prasowych o tematyce ekonomicznej.
W sekcji paremiologicznej dwa referaty powiêcone by³y przek³adowi przys³ów: Trinis Antonietta Messina omówi³a jednostki paremii w La desordenada
codicia de los bienes ajenos Carlosa Garcíi, natomiast Maria Lalicata  przek³ad
przys³ów w El Quijote. Cláudia Martins i Cecilia Falcão przedstawi³y wyniki
analizy s³owników leksykograficznych i frazeoparemiograficznych jêzyka portugalskiego. Maria Sardelli omówi³a opracowanie Lettera in proverbi Antonio
Vignali. Larissa Timofivea przybli¿y³a wybrane aspekty frazeografii humoru,
omawiaj¹c kryteria i parametry opisu s³ownikowego tej grupy jednostek.
Konferencjê zakoñczy³o wyst¹pienie Antonio Pamiesa Bertrána zatytu³owane Metafora grammaticale e metafora lessicale: implicazioni teoriche per la
fraseologia. Omówi³ on metafory gramatyczne i leksykalne w ujêciu kognitywnym, wskazuj¹c na ich znaczenie dla badañ teoretycznych nad szeroko rozumianymi sta³ymi po³¹czeniami wyrazowymi. Zagadnienia podejmowane przez referenta by³y egzemplifikowane bogatym, zró¿nicowanym, pochodz¹cym z wielu
jêzyków materia³em.
Podsumowuj¹c, nale¿y podkreliæ, ¿e konferencja by³a wa¿nym spotkaniem
dla frazeologów. Dziêki wysokiemu poziomowi prezentacji, ich zró¿nicowanej
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tematyce i rozmaitym ujêciom metodologicznym wykorzystanym przez referentów uczestnicy mogli wzbogaciæ swój warsztat badawczy i znaleæ inspiracjê do
dalszych poszukiwañ naukowych. Warto nadmieniæ, ¿e planowane jest przygotowanie tomu pokonferencyjnego i zorganizowanie kolejnej konferencji.
Joanna Szerszunowicz

Sprawozdanie z konferencji Seriale w kontekcie kulturowym  w poszukiwaniu
idea³u i straconego czasu
W dniach 79 kwietnia 2014 r. na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim
w Olsztynie odby³a siê ogólnopolska konferencja naukowa: Seriale w kontekcie
kulturowym  w poszukiwaniu idea³u i straconego czasu. Konferencjê rozpoczê³y wyk³ady plenarne. Pierwszy referat Charakterystyka wspó³czesnego (tele)widza w kontekcie badañ spo³ecznych Tomasza Kamiñskiego i Krzysztofa Weso³owskiego (UMK) skupia³ siê na odbiorcy, pocz¹wszy od jego emocji i relacji
spo³ecznych, a skoñczywszy na sposobach planowania czasu. Autorzy zastanawiali siê tak¿e, czy w wiecie nowych sposobów dystrybucji widz wci¹¿ pozostaje tele-widzem. Kolejny wyk³ad Od Szpitala na peryferiach do Lekarzy. Fenomen popularnoci seriali medycznych na podstawie analizy
wypowiedzi internautów Joanny Ch³osty-Zielonki (UWM) porusza³ problematykê seriali medycznych oraz wskazywa³ ró¿nice i podobieñstwa miêdzy produkcjami tego typu w Polsce i za granic¹. W ostatnim wyst¹pieniu plenarnym Trzecia fala, postfeminizm, czy post-post-feminizm? Dziewczyny na mapie
amerykañskich sporów o kobiecoæ, seks i politykê p³ci Agnieszka Graff (UW)
analizowa³a cele twórców oraz stereotypy w serialu Girls.
Pozosta³e dziewiêædziesi¹t cztery wyst¹pienia wyg³oszono w sekcjach.
Jednym z najliczniej reprezentowanych tematów by³ odbiór seriali i ich
¿ycie pozatelewizyjne. Kamila Kwasik (UKSW), Andrzej Adamski (UKSW),
Anna Krawczyk-£askarzewska (UWM) oraz Ma³gorzata Major (UG) omawiali
obecnoæ seriali na portalach spo³ecznociowych. Zjawiskiem fandomu oraz
jego znaczeniem zajê³a siê m.in. Katarzyna Florencka (UWr) w Bring back
Firefly? Kontynuacje i powroty seriali telewizyjnych. Zjawisko kultowoci seriali przedstawi³a Alina Naruszewicz-Duchliñska (UWM). Jednym z szeroko
dyskutowanych przejawów dzia³alnoci fanów by³y internetowe memy, na których swoj¹ uwagê skupili m.in. Magdalena Ba³aga (U) i Katarzyna Skrzypczak
(UWM).
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Innym popularnym tematem by³ sposób przedstawiania kobiet w serialach
kilku ostatnich dekad. Stereotypy w filmach skupionych na postaciach ¿eñskich
analizowali Anna Kowalska (UMCS) i Wojciech Boryszewski (UWM). O sposobie przedstawiania seksualnoci na przyk³adzie serialu Girls mówi³a Olga
Szmidt (UJ). Na temat ciekawego i obecnego od ponad dwudziestu lat zjawiska
zabra³y g³os Joanna Hebda (SWPS) i Daria Bruszewska-Przytu³a (UWM)
w wyst¹pieniach Szaleñstwo, kobieta, postmodernizm. Wokó³ Miasteczka Twin
Peaks i Anio³ów w Ameryce oraz Orange Is the New Black, czyli grzeczne
dziewczynki id¹ do nieba, a niegrzeczne staj¹ siê bohaterkami seriali, w których
omawia³y ¿eñskie postaci balansuj¹ce na linii bohater-antybohater.
Antybohaterom jako takim równie¿ powiêcono du¿o uwagi. W swoich referatach Jacek Sobota (UWM) oraz Katarzyna Szeremeta-Ko³odziñska (UWM)
zwrócili uwagê na postaci stoj¹ce ponad moralnoci¹. Temat ten rozwiniêty
zosta³ tak¿e przez Dagmarê £ubê i Zuzannê Lewandowsk¹ (UAM), które skoncentrowa³y siê na przedstawianiu seryjnych morderców bêd¹cych centralnymi
postaciami produkcji.
Kwestie moralnoci by³y analizowane przez Martê Kufel (UJ) w wyst¹pieniu Pi³at, Heisenberg i inni  (nie)oznaczonoæ etyki, znalaz³y swoje odbicie
tak¿e przy okazji seriali traktuj¹cych o lekarzach, terapeutach i policji. Monika
Cichmiñska (UWM) poruszy³a ten temat w wyst¹pieniu Filozof na kanapie,
czyli o treningu moralnoci na przyk³adzie seriali Dr House, Homeland
i Magia k³amstwa. W podobnym tonie utrzymany by³ referat Ewy Kujawskiej-Lis i Andrzeja Lis-Kujawskiego (UWM) Bez tajemnic  terapeutyczna
i kompensacyjna wartoæ seriali na przyk³adzie pierwszego polskiego serialu
o psychoterapii. O moralnoci, ale te¿ o kszta³towaniu obrazu stró¿a prawa mówili m.in. Monika Bator (UJK) oraz Aleksandra Mochocka (UKW).
Inne wyst¹pienia pokaza³y natomiast, w jaki sposób seriale formuj¹ obraz
¿o³nierza b¹d polityka. Ma³gorzata Zalewska (UKW) przedstawi³a to zagadnienie w referacie Serial  wiedza  pamiêæ. Wp³yw seriali historycznych na pamiêæ kulturow¹. Z kolei Katarzyna ¯akieta (U£) oraz Sylwia Chutnik (UW),
ukazuj¹c oswajanie historii poprzez seriale, odnios³y siê bezporednio do rodzimej produkcji w wyk³adzie Czas honoru jako pop-polityka historyczna. Niekorzystnym obrazem polityki i polityków w produkcjach ma³ego ekranu, bior¹c
za przyk³ad takie produkcje jak Homeland czy House of Cards, zajêli siê Katarzyna Pepliñska (UJ), Bohdan Szklarski, Paulina Koz³owska (UW) oraz Micha³
Ró¿ycki.
Na konferencji nie zabrak³o miejsca dla wprowadzanej do seriali ideologii.
W tej sekcji dominowa³y seriale science-fiction, a w szczególnie Star Trek,
którego przes³ania omawiane by³y przez Annê Drogosz (UWM), Dominikê Malinowsk¹ (UWM) i Agnieszkê Urbañczyk (UJ).
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Szeroko dyskutowane by³y równie¿ przes³ania i wzorce, jakie pojawiaj¹ siê
w polskich serialach. Anna Woniak (IAE PAN Warszawa) w wyst¹pieniu Serializacja ¿ycia wsi? O funkcjach i znaczeniu serialu w rzeczywistoci wiejskiej
mówi³a o normach kulturowych i dylematach przestawianych w rodzimych produkcjach. Podobn¹ problematyk¹ zajê³y siê Joanna Wróbel (UG) i Katarzyna
Cika³a (UPJPII w Krakowie). Micha³ Rydlewski (UWr) omówi³ obraz Kocio³a
w polskich serialach. Ciekawy problem poruszy³a Diana Karwowska (SWPS),
która w referacie Wykluczenie spo³eczne jako g³ówny bohater serialu G³êboka
woda mówi³a o przedstawianiu ludzi z marginesu. Ludmi wykluczonymi, ale
na przyk³adzie zagranicznych produkcji, zajê³y siê Justyna Wierzchowska (UW)
oraz Emilia Konwerska (UWM).
Zagadnieniami dotycz¹cymi obecnoci w serialach stoj¹cych na uboczu geeków i nerdów, na przyk³adzie serialu The Big Bang Theory, zajêli siê Magdalena Kowalska (U£) oraz Konrad Dêbowski (AGH).
W trakcie konferencji ogromnym zainteresowaniem cieszy³y siê problemy
dotycz¹ce serialowych konwencji, narracji oraz jêzyka. Tematem brytyjskiej estetyki w Downton Abbey jako obrazie angielskiej têsknoty za kategori¹ malowniczoci i wznios³oci zajê³a siê Aleksandra Jakóbczyk-Gola (AH w Pu³tusku,
UW) oraz El¿bieta Rokosz-Piejko (UR) w referacie Znacie? To obejrzyjcie.
Rzecz o brytyjskich serialowych adaptacjach powieci mniej lub bardziej klasycznych. O czasem unikalnych sposobach narracji mówili Tomasz Markiewka
(UMK), Anna Matras (UJ) i Jakub Ryszkiewicz (WSF). W wyst¹pieniu Serial
jako medium estetycznej i polisemicznej komunikacji  dekodowanie wiata
Mad Men na podstawie teorii S. Halla i koncepcji J. Fiskea Dominika Kozera (UMCS) skupi³a siê na perspektywach kulturowych, natomiast Iza Matusiak-Kempa (UWM) omówi³a metafory wizualne w prezentacji Wartoci w perspektywie futurystycznej na przyk³adzie serialu Czarne lustro.
Na jêzyku w polskich serialach skupi³a siê m.in. Agnieszka Rosiñska-Mamej (UJ). O serialowym humorze jêzykowym mówi³y tak¿e Anna Dere³kowska-Misiuna (UW) oraz Aleksandra Górska (UWM), natomiast kwestiê przek³adalnoci humoru przedstawi³a Joanna Nawacka (UWM). Zagadnienia zwi¹zane
z komunikacj¹ w serialu komediowym w wyst¹pieniu Niegrzeczny House  analiza strategii komunikacyjnych Gregoryego Housea w kontekcie Teorii
(Nie)grzecznoci w oparciu o serial Dr House przestawili Czes³aw Kiñski
i Jacek £agun (UWM).
Innym czêsto poruszanym problemem by³a nowatorskoæ seriali. W tej kwestii wypowiedzieli siê m.in. Jan Borowicz (UW) i Patrycja W³odek (UP w Krakowie). Temat nowatorskoci w serialach zosta³ poruszony na przyk³adzie seriali
animowanych South Park, Family Guy w prezentacji Moniki Bokiniec (UG)
Animowane seriale komediowe dla doros³ych jako wspó³czesne satyry.
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W ogromie prezentowanych referatów znalaz³o siê te¿ miejsce dla bij¹cego
rekordy popularnoci serialu Gra o Tron, seriali m³odzie¿owych, telewizyjnych
musicali jak Glee i wielu innych.
Obrady zosta³y zamkniête dwoma wyk³adami plenarnymi. Pierwszy  HBO
i Netflix hipsterem wród neoplemion www? O skutkach (nad)u¿ywania seriali
wyg³osi³a Ma³gorzata Major (UG), która powróci³a do wielu poruszanych wczeniej kwestii, takich jak nowe sposoby dystrybucji seriali czy te¿ ich oddwiêk na
portalach spo³ecznociowych. Konferencjê zamknê³a Alina Naruszewicz-Duchliñska (UWM), która w referacie Kultowoæ jako sk³adnik wizerunku medialnego
seriali skupi³a siê na okreleniu czynników wp³ywaj¹cych na to, czy serial uznawany jest za kultowy.
Konferencja Seriale w kontekcie kulturowym  w poszukiwaniu idea³u
i straconego czasu by³a pierwszym sympozjum o tej tematyce na Uniwersytecie
Warmiñsko-Mazurskim, jednak zainteresowanie, jakie wzbudzi³a, sprawi³o, i¿
nie bêdzie ostatni¹.
Dominika Malinowska

Sprawozdanie z konferencji Polszczyzna regionalna
8 i 9 listopada 2013 r. odby³a siê ogólnopolska konferencja jêzykoznawcza,
zorganizowana przez Ostro³êckie Towarzystwo Naukowe. By³o to ju¿ ósme spotkanie z odbywaj¹cego siê co dwa lata cyklu Polszczyzna regionalna. Za jego
przygotowanie pod wzglêdem naukowym odpowiedzialna by³a po raz pi¹ty
dr Dorota Czy¿. Pierwsze trzy edycje organizowa³a prof. Henryka Sêdziak.
W 2013 r. obrady mia³y miejsce w gocinnym Lelisie. Prelegentami konferencji
byli pracownicy naukowi i doktoranci z kilku uczelni w kraju: Uniwersytetu
Gdañskiego (12 osób), Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2), Uniwersytetu w Bia³ymstoku (1), Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie (5), Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach (1), Akademii Pomorskiej w S³upsku (3),
Akademii Jana D³ugosza w Czêstochowie (1) oraz Zespo³u Kolegiów Nauczycielskich w Ostro³êce (2), Towarzystwa Kultury Jêzyka Oddzia³ w £om¿y (1).
W sesji uczestniczyli te¿ przedstawiciele w³adz: starosta S. Kube³, wójt gminy
Lelis S. Subda, dyrektor Delegatury Urzêdu Marsza³kowskiego M. Popielarz,
przewodnicz¹cy Rady Powiatu S. Prusik, przewodnicz¹cy Rady Miasta D. Maciak, prezes OTN J. Go³ota i wiceprezes J. Kijowski oraz miejscowy artysta
ludowy H. Kulesza.
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Podczas konferencji wiele mówiono i dyskutowano nt. regionalizmów, gwar
rodowiskowych, zawodowych. Poruszano te¿ zagadnienia z zakresu jêzyka
dzieci i m³odzie¿y, leksyki, dialektologii, onomastyki: antroponimii i toponimii.
Wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty:
1) prof. Maria Biolik (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie) Wybrane regionalizmy w wierszach mazurskich poetów ludowych;
2) prof. Edward Breza (Sopot) Neologizmy i wyrazy nienotowane Inwentarzy starostwa cz³uchowskiego z lat 1676 i 1696;
3) prof. Henryka Sêdziak (£om¿a) Prace rolnicze w regionie ³om¿yñskim
w I po³owie XX wieku;
4) prof. Halina Pelcowa (Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie)
Regionalne s³owniki gwarowe  uwagi metodologiczne;
5) prof. Andrzej Dyszak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Regionalizmy w s³ownikach definicyjnych wspó³czesnej polszczyzny i w Korpusie Jêzyka Polskiego;
6) prof. Stanis³aw Cygan (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Polszczyzna regionalna w badaniach jêzykoznawczych Profesor Barbary Bartnickiej;
7) prof. Alina Naruszewicz-Duchliñska, dr Iza Matusiak-Kempa (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie) Toponimy jako wiadectwo regionalnych
wartoci religijnych na przyk³adzie nazewnictwa na Warmii i Mazurach;
8) prof. Zbigniew Chojnowski (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie) S³ownictwo regionalne Mazurów pruskich w wybranych tekstach XIX wieku;
9) prof. Izabela Kêpka (Uniwersytet Gdañski) Jêzykowa kreacja przyjaciela
i wroga w przypiewkach kibiców Legii Warszawa i Polonii Warszawa;
10) prof. Aneta Lewiñska (Uniwersytet Gdañski) Obraz rodzinnej miejscowoci w wypowiedziach dzieci wiejskich z Pomorza;
11) prof. Aneta Majkowska (Akademia im. Jana D³ugosza w Czêstochowie)
Medalikarz z dziorgi idzie na cha³upki  o lokalnych osobliwociach leksykalnych czêstochowian;
12) prof. Marek Cybulski (Uniwersytet Gdañski) Nazwy w³asne w Gadce
o Januszu Skwierku Franciszka Sêdzickiego;
13) mgr Marika Jeliñska (Uniwersytet Gdañski) Mikrotoponimia Gminy Sierakowice na przyk³adzie wsi Skrzeszewo;
14) mgr Dorota Polaszek (Uniwersytet Gdañski) Sposoby funkcjonowania
gwar w przestrzeni wirtualnej na przyk³adzie m³odzie¿owych stron internetowych;
15) mgr Karolina Czemplik (Uniwersytet Gdañski) Jêzyk komentarzy internetowych na przyk³adzie wpisów zamieszczonych na kanele Cyber Marian na
serwisie internetowym YouTube;
16) dr Jaros³aw Szuta (Akademia Pomorska w S³upsku) Jak Kociewiacy
mówi¹ o zmys³ach;
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17) prof. Ma³gorzata Milewska-Stawiany (Uniwersytet Gdañski) Nazwy
osób zwi¹zanych z wsi¹ w socjolekcie uczniowskim (z uwzglêdnieniem s³ownictwa m³odzie¿y wybranych szkó³ gdañskich);
18) dr Ewa Zieliñska (Akademia Pomorska w S³upsku) Wp³ywy niemieckie
na sk³adniê gwar kociewskich;
19) dr Lucyna Warda-Radys (Uniwersytet Gdañski) Miejsce zawo³añ na
zwierzêta we wspó³czesnych s³ownikach polszczyzny ogólnej.
Gocie mogli lepiej poznaæ region dziêki publikacjom przekazanym przez
w³adze gminy oraz zwiedziæ orodek etnograficzny, po którym oprowadza³ nieoceniony, niezwykle rozpiewany H. Kulesza.
Konferencjê mo¿na zaliczyæ do udanych. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e
w 2015 r. odbêdzie siê kolejna, a w roku bie¿¹cym uda siê wydaæ tom pokonferencyjny, ju¿ ósmy.
Dorota Czy¿
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Recenzenci:
MIROS£AW BAÑKO (Uniwersytet Warszawski), BERHARD BREHMER (Ernst Moritz
Arndt Universität Greifswald), ANNA CYCHNERSKA (Uniwersytet Miko³aja Kopernika
w Toruniu), ANNA DARGIEWICZ (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie),
JERZY DUMA (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie),
WANDA SZULOWSKA (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie), IRENA SAWICKA (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie), EWA WOLNICZ-PAW£OWSKA (Uniwersytet Warszawski)
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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.

