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Nazwy wód p³yn¹cych na Warmii i Mazurach
powi¹zane etymologicznie z wyrazem m³yn, niem. Mühle
Water mills in the naming in the region of Warmia and Mazury
This work elaborates on Polish and German water names connected with the word
m³yn  mill  ger. Mühle.
S³owa kluczowe: onomastyka, nazwy wodne, m³yn, s³owotwórstwo, nazwy niemieckie, nazwy
polskie
Key words: onomastics, water names, mill, German names, Polish names

1. Wprowadzenie
Pocz¹tkowo m³yny wodne s³u¿y³y wy³¹cznie do mielenia zbo¿a, ale z czasem stawiano tak¿e tartaki, cegielnie, folusze oraz tzw. hamernie (kunice),
w których wytapiano rudy ¿elaza, wykorzystuj¹c do napêdu maszyn energiê
spiêtrzonej wody spadaj¹cej na m³yñskie ko³a. M³yny lokalizowano w pobli¿u
jezior, nad brzegami rzek i strumieni. Aby doprowadziæ do nich wodê, kopano
rowy, kana³y i stawy, sypano groble i wa³y ziemne. Na Warmii i Mazurach
najbardziej popularne by³y m³yny wodne, ale oprócz nich budowano tak¿e wiatraki.
Obs³ug¹ m³ynów trudnili siê m³ynarze, którzy cieszyli siê w swoim rodowisku du¿ym szacunkiem. Dzi czynne m³yny wodne nale¿¹ do rzadkoci. O ich
dawnym rozmieszczeniu wiadcz¹ jedynie terenowe nazwy w³asne: strumieni,
kana³ów, jezior, stawów oraz innych obiektów terenowych1.
Celem artyku³u jest ukazanie polskich i niemieckich nazw wodnych powi¹zanych etymologicznie z polskim wyrazem m³yn i jego derywatami oraz z niemieckim wyrazem Mühle. Przedstawione w artykule nazwy maj¹ ju¿ najczêciej
1 Por. M. Biolik: M³yny wodne i wiatraki w nazwach obiektów terenowych na Warmii i Mazurach. Prace Jêzykoznawcze 2011. T. XIII, s. 1932.
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charakter historyczny. Wskazuj¹ jednak nadal, gdzie dawniej na tym terenie
wykorzystywano energiê spiêtrzonej wody do napêdu maszyn, rozwijaj¹c gospodarkê opart¹ na podstawach ekologicznych.
Wyraz m³yn jest definiowany w jêzyku polskim jako zak³ad z urz¹dzeniami do mielenia i przerabiania zbo¿a na m¹kê, kaszê itp., poruszanymi mechanicznie, tak¿e rêcznie lub si³¹ wiatru, wody (SJP.Dor. IV: 769); machina do mielenia zbo¿a, tarcia na proch cia³ niektórych, wyciskania soku i.t.p.
(SWil. 672).
Do grupy wyrazów pospolitych tworz¹cych na tym terenie toponimy zwi¹zane z polskim wyrazem m³yn nale¿¹ takie derywaty, jak: przymiotnik m³yñski,
rzeczowniki: m³ynówka, m³ynarka. Przymiotnik m³yñski dotycz¹cy m³yna, nale¿¹cy do m³yna, u¿ywany we m³ynie (SJP.Dor. IV: 772) zosta³ utworzony za
pomoc¹ sufiksu -ski, który dodano do rzeczownika m³yn. Rzeczownik m³ynówka
specjalnie przekopana odnoga rzeki, strumienia, stawu itp. doprowadzaj¹ca
wodê na ko³a m³yñskie (SJP.Dor. IV: 772) utworzono za pomoca z³o¿onego
sufiksu -ów-ka dodanego do wyrazu m³yn. Derywat m³ynarka w jêzyku ogólnopolskim jest nazw¹ ¿eñsk¹, utworzon¹ za pomoc¹ sufiksu -ka od rzeczownika
m³ynarz, w znaczeniu kobieta zajmuj¹ca siê mieleniem zbo¿a w m³ynie; w³acicielka m³yna, ¿ona m³ynarza (SJP.Dor. IV: 770). Wyraz m³ynarka w toponimii
Warmii i Mazur u¿ywany by³ w znaczeniu rów doprowadzaj¹cy wodê do m³yna; jako derywat zosta³ utworzony za pomoc¹ suf. -arka dodanego do rzeczownika m³yn. Jak widaæ, liczba wyrazów pospolitych tworz¹cych gniazdo s³owotwórcze zwi¹zane z wyrazem m³yn, które wykorzystano w toponimii do
tworzenia wodnych nazw w³asnych, jest uboga, ale pos³u¿y³y one do nazwania
wielu obiektów.
Materia³ badawczy analizowany w artykule obejmuje ³¹cznie 67 polskich
i niemieckich nazw ma³ych obiektów wodnych. Nazwy te nie by³y dotychczas
przedmiotem analiz onomastycznych. Wiêkszoæ z nich (43) to nazwy niemieckie, zapisane pod koniec XIX i w czterech pierwszych dziesiêcioleciach XX w.
na niemieckich mapach topograficznych lub w zbiorach toponimów Gustawa
Leydinga. Wszystkie nazwy niemieckie mia³y charakter urzêdowy. Nazwy polskie (24) to nazwy potoczne u¿ywane przez mieszkañców wsi, zapisane w okresie miêdzywojennym przez G. Leydinga lub utrwalone w materia³ach zgromadzonych do hydronimii Wis³y i podzia³u hydrograficznego Polski.
Czêæ niemieckich nazw cieków wodnych, zwi¹zanych z niem. Mühle, mia³a dok³adne polskie odpowiedniki w postaci kalek, np.:
Altkamper Mühlenfliess  Kêpska M³ynówka,
Marwitzer Mühlenfliess  Marwicka M³ynówka,
Mühlenfliess  M³yñska Struga,
Mühlen Graben  M³yñski Rów.

Nazwy wód p³yn¹cych na Warmii i Mazurach powi¹zane etymologicznie...

7

Na Warmii i Mazurach by³y tak¿e obiekty, które mia³y nazwy niemieckie
zwi¹zane z niem. Mühle i polskie o zupe³nie innej motywacji, np.:
Arnsteiner Mühlenfliess  G³êboczka,
Bartkammer Mühlenfliess  Pasiecka Struga,
Döberner Mühlenfliess, Mühlenfliess  Dobrska Struga,
Eisermühl Kanal  Stawiñska Struga lub Stawiñski Kana³,
Engelsteiner Mühlenfliess  Stawinka lub Wêgielsztyñska Struga,
Mühlen Fliess  Dobownica albo Dobowska Struga,
Mühlen Graben  Pakoszanka,
Mühlenfliess  G³omieñska Struga,
Mühlenfliess  £awka,
Mühlenfliess  Wieprzek,
Mühlenfliess  Trojañska Struga lub Wrzesinka,
Mühlenfliess  Lubomiñska Struga,
Walkmühlen Bach  Jesionówka.
Nie wszystkie nazwy niemieckie mia³y w pierwszych czterech dziesiêcioleciach XX w. swoje polskie odpowiedniki. Nie mia³y nazw polskich strumienie
takie jak: Mühlen Bach (2), Mühlen Fliess (3), p³yn¹ce przez tereny, na których
dominowa³o osadnictwo niemieckie.
Budowa m³ynów nad brzegami rzeczek i strumieni sta³a siê przyczyn¹
zmian nazewniczych w hydronimii. Zanika³y stare, niemotywowane i byæ mo¿e
nieu¿ywane nazwy staropruskie i nazwy polskie ma³ych obiektów wodnych.
Tworzono nazwy nowe, zwi¹zane z budowanymi obiektami. Do grupy nowych
nazw na terenie dawnych Prus Wschodnich nale¿y zaliczyæ nazwy niemieckie
tworzone modelowo od wyrazu niem. Mühle i niemieckiej nazwy miejscowoci
z morfemem -er, np. Engelsteiner Mühlenfliess, pol. Wêgielsztyñska Struga, por.
nazwê wsi Engelstein dzi Wêgielsztyn (Rospond 1951: 476). Rzeczka dawniej
nosi³a nazwê Staringhe (1380), ale by³a nazywana tak¿e Stawink¹. Now¹ nazwê niem. Juchaer Mühlenfliess, Fliessdorfer Mühlenbach otrzyma³ strumieñ
maj¹cy wczeniej nazwê polsk¹ M³yñska Struga, niem. Mühle Fl., a dawniej
jeszcze nazwê: Hensel (1477).
Now¹ nazwê polsk¹ M³yñska Struga i now¹ nazwê niem. Wusener Bach,
któr¹ potem zmieniono na Krickhauser Beek otrzyma³ strumieñ w dorzeczu rzeki
Pas³êki, zapisywany w XIV w. jako Ruberc (1322), Rubirge (1323), potem Bach
fl, Beek Bach. Podobnie, po zbudowaniu m³yna, nazw¹ Mühlen Fliess ochrzczono strumieñ w dorzeczu £yny, dzi Suñka, a dawniej: Suna (1318), Kastenfliess
(1595), Zaunfliess (1899). Now¹ nazwê niem. Mühlen Graben otrzyma³ tak¿e
strumieñ Jagora w dorzeczu Pas³êki, zapisany dawniej jako Jagoris (1312).
Budow¹ m³yna mo¿na motywowaæ tak¿e zmiany innych nazw, np. nazwy
niemieckiej Fischgraben na nazwê Mühlen Graben, dawniej Trumpin (1320),
któr¹ G. Leyding zapisa³ jako rzeka Krótka lub Trumpina. Ta ostatnia nazwa jest
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polsk¹ adaptacjê nazwy staropruskiej (por. ni¿ej). Nazwê strumienia Drawingfliess, dzi Bajdycka M³ynówka zmieniono na Rosenorter Mühlenfliess, potem
na Mühlenfliess. Niemieck¹ nazwê strumienia Szittkehmer Fluss zmieniono na
Szittkehmer Mühlenflies, a kiedy w okresie hitlerowskim nazwê wsi Szittkehmen
zmieniono na Wehrkirchen, strumieñ nazwano: Wehrkirchener Mühlenfliess.
Po wybudowaniu m³yna nazwê niem. Mühlenfliess nadano rzeczce Kirsna
w dorzeczu £yny, rzeczce £awka przy wsi ¯ardeniki, dawniej Laukappe (1321),
rzeczce Streck fl. (1576), dzi Lubomiñska Struga, rzeczce zapisywanej jako das
Swenteynen vlis (1351) w dorzeczu Pas³êki przy Guzowym M³ynie, dzi wiêtajñska M³ynówka lub M³ynarka.
Powstawa³y te¿ nowe nazwy polskie i tak Ba³dzka Struga przep³ywaj¹ca
przez Ba³dzki M³yn zosta³a nazwana M³yñsk¹ Strug¹ (lud. 1930), a rzeczkê
Drawing nazwano Bajdyck¹ M³ynówk¹.
2. Nazwy polskie (24)
Typologia polskich nazw wodnych, uwzglêdniaj¹ca kryteria strukturalno-gramatyczne, pozwala wydzieliæ wród nich nazwy proste, niederywowane,
utworzone w wyniku onimizacji podanych wy¿ej wyrazów pospolitych oraz nazwy komponowane.
Wszystkie nazwy polskie zaliczone do grupy nazw niederywowanych s¹
równe wyrazom m³ynówka: M³ynówka (3) i m³ynarka: M³ynarka.
Polskie nazwy komponowane to zestawienia s³owotwórcze, w których:
1) cz³on pierwszy jest przymiotnikiem utworzonym od nazwy miejscowoci,
przy której dany obiekt le¿y, a drugi jest rzeczownikiem hydrograficznym
(5 nazw): Bajdycka M³ynówka, Górowska M³ynówka, Kêpska M³ynówka, Marwicka M³ynówka, wiêtajñska M³ynówka;
2) cz³on pierwszy zosta³ utworzony od przymiotnika m³yñski, a drugi zosta³
ponowiony od nazwy s¹siedniego strumienia (1 nazwa): M³yñska Dzierzgoñ;
3) cz³on pierwszy zosta³ utworzony od przymiotnika m³yñski, a drugi jest
rzeczownikiem hydrograficznym struga (14 nazw): M³yñska Struga (8), rów:
M³yñski Rów (4), kana³: M³yñski Kana³, potok: M³yñski Potok.
3. Nazwy niemieckie (43)
Wszystkie niemieckie nazwy wodne cieków utworzone od niem. Mühle na
Warmii i Mazurach to typowe dla toponimii niemieckiej nazwy komponowane.
Ze wzglêdu na sposób po³¹czenia pierwszego cz³onu z drugim s¹ to zestawienia
s³owotwórcze i zrosty, w których pierwszy cz³on rzeczownikowy Mühle wystêpuje w formie dope³niacza deklinacji s³abej: Mühlenfliess, Mühlenbach,
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Mühlengraben, a drugi cz³on ma charakter apelatywny, równy niemieckim wyrazom: Bach, Fliess, Graben, Kanal.
S¹ to nazwy komponowane, w których:
1) cz³on pierwszy jest przymiotnikiem utworzonym od niemieckiej nazwy
miejscowoci, a drugi jest równy rzeczownikom niemieckim Mühlenfliess,
Mühlenbach, Mühlengraben oraz Bach (15 nazw): Altkamper Mühlenfliess, Angerauer Mühlengraben, Arnsteiner Mühlenfliess, Barthensches Mühlenfliess,
Bartkammer Mühlenfliess, Döberner Mühlenfliess, Engelsteiner Mühlenfliess,
Fliessdorfer Mühlenbach, Juchaer Mühlenfliess, Marwitzer Mühlenfliess, Passenheimer Mühlenfliess, Rafalker Mühlengraben, Rosenorter Mühlenfliess,
Walkmühlen Bach, Wehrkirchener Mühlenfliess;
2) cz³on pierwszy jest przymiotnikiem utworzonym od niemieckiej nazwy
miejscowoci, a drugi zosta³ ponowiony od nazwy innego strumienia (1 nazwa):
Neumühler Sorge;
3) cz³on pierwszy jest równy niemieckiej nazwie osady motywowanej nazw¹ m³yna, drugi równy niem. Kanal kana³ (1 nazwa): Eisermühl Kanal;
4) cz³on pierwszy to rzeczownik Mühle w dope³niaczu odmiany s³abej, drugi jest równy niemieckim rzeczownikom hydrograficznym: Fliess, Kanal, Graben, Bach (26 nazw): Mühlen Kanal, Mühlenfliess (11), Mühlen Fliess (4),
Mühlengraben (4), Mühlen Graben (4), Mühlen Bach (2), w jednej nazwie rozszerzony dodatkowo przymiotnikiem wskazuj¹cym na wielkoæ obiektu: Grosser
Mühlen Graben (1).
4. Wykaz nazw
Has³em w wykazie jest najstarsza zawiadczona polska lub niemiecka nazwa zwi¹zana z wyrazem m³yn, niem. Mühle. Je¿eli jest to nazwa niemiecka, to
obok has³a podano nazwê wspó³czesn¹, je¿eli taka nazwa wystêpuje. W dalszej
kolejnoci podano okrelenie hydrograficzne i lokalizacjê obiektu oraz powiadczenia nazwy z podaniem ród³a zapisu i wyjanienie jej budowy.
Arnsteiner Mühlenfliess, dzi G³êboczka, strumyk  p³ynie z Jeziora G³êbokiego do strumyka Stradyk i Zalewu Wilanego, powiat Braniewo: ok. 1940
Arnsteiner Mühlenfliess, 1959 G³êboczka (Leyding 1959: 70)  nazwa niem.
Arnsteiner Mühlenfliess, w formie zestawienia s³owotwórczego z pierwszym
cz³onem przymiotnikowym od niem. nazwy wsi Arnstein, pol. Jarzeñ (Rospond
1951: 429), por. 1576 Arnstein (Hennenberg 3), ok. 1790 Ahrenstein (Srt. X),
1820 Arenstein (Wald. 118), 1964 Jarzeñ (Mp. 25) i drugim cz³onem niem.
Mühlenfliess. Cz³on niem. Mühlenfliess jest zrostem z pierwszym cz³onem od
niem. Mühle i drugim od niem. Fliess rzeczka. Nazwa pol. G³êboczka zosta³a
utworzona od przymiotnika g³êboki za pomoc¹ sufiksu -ka (Biolik 1989: 15).
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Barthensches Mühlenfliess, strumyk, prawy dop³yw rzeki Liwny dop³ywu
rzeki Guber w pobli¿u wsi Barten, dzi Barciany, powiat Kêtrzyn: 1576 Barthensches Mühlen Fl. (Hennenberg 1); 1629 Barthensches Mühlen Flies (Hennenberg 2); ok. 1790 Barthensches Mühlenflies (Srt. X); 1881 Bartener Mühlenflies
(Benecke 231)  nazwa niem., jest to zestawienie s³owotwórcze z pierwszym
cz³onem przymiotnikowym od niemieckiej nazwy wsi Barten i drugim cz³onem
od niem. zrostu Mühlenflies, jak wy¿ej (Biolik 1996: 21).
Bartkammer Mühlenfliess, dzi Pasiecka Struga, strumyk, prawy dop³yw
Elszki dop³ywu jez. Dru¿no, p³ynie w pobli¿u wsi Pasieki na granicy powiatu
elbl¹skiego, pow. Pas³êk: 1924 Bartkammer Mühlenfliess (TK 100/KE); 1926,
1939 Bartkammer Mühlenfliess, 1959 Pasiecka Struga (Leyding 1959: 257)
 nazwa niem., zestawienie s³owotwórcze z pierwszym cz³onem w formie przymiotnika utworzonego od niem. nazwy wsi Bartkamm, dzi Pasieki i drugim
cz³onem równym niem. Mühlenfliess, jak wy¿ej. Nazwa wsi: ok. 1790 Bartkam
(Srt X), 1888 do wsi Bartkam (SG. II 662) to zapewne niemiecka substytucja
nazwy staropruskiej: *Bart-keimis, por. stpr. nazwy osobowe: Bartiko, Bartucke,
Barthusch i inne (Trautmann 1974: 17) i stpr. kaimis wie. Staropruski cz³on
-kaimis wie by³ najczêciej zapisywany w dokumentach historycznych jako:
-kajmy / -kiejmy / -kajny (Biolik 1999: 113-114).
Döberner Mühlenfliess, pol. Dobrska Struga, strumyk, lewy dop³yw rzeki
Pas³êki, p³ynie przez wie Dobre, powiat Pas³êk: 1926 Mühlen Fliess (TK 100/
/28E), ok. 1940 Döberner Mühlenfliess, 1947 nazw ludowa Dobrska Struga
(Leyding 1959: 258)  nazwa niem. Döberner Mühlenfliess jest zestawieniem
s³owotwórczym z przymiotnika od niem. nazwy wsi Döbern, dzi Dobry,
por. 1354 in Dobrin (PU V 15), 1378 Doberin, 14111419 Dabrin (Gerullis 29),
ok. 1790 Döbern (Srt. X), 1881, Dobry, niem. Doebern (SG II 81) i niem.
Mühlenfliess, por. wy¿ej.
Eisermühl Kanal, pol. Stawinka, kana³, dop³yw jez. Wojnowo, odwadnia
Stawiñskie £¹ki, powiat Gi¿ycko: 1882 Stawin (Kêtrzyñski 1882: 489), 1928
Stasswinner Kanal, 1929 nazwa ludowa Stawiñska Strugja, Stawiñski Kana³,
1938, 1940 Eisermühl Kanal, 1959 Stawinka (Leyding 1959: 85)  nazwa
niem., zestawienie s³owotwórcze z pierwszym cz³onem równym niemieckiej nazwie miejscowej Eisermühl, dzi Stawiny, por. 1951 Eisermühl, Stasswinnen
 Stawiny (Rospond 1951: 474) i drugim od niemieckiego Kanal kana³. Nazwê polsk¹ Stawinka utworzono sufiksem -ka dodanym do nazwy wsi Stawiny.
Engelsteiner Mühlenfliess, dzi Wêgielsztyñska Struga, prawy dop³yw
strumyka B³êdawy, czyli Gui, dop³ywu jeziora Owin, powiat Wêgorzewo: 1380
Staringhe, 1930 lud. Wêgelsztyñska Struga, ok. 1940 Engelsteiner Mühlenfliess
(Leyding 1959: 365)  nazwa niem. Engelsteiner Mühlenfliess jest zestawieniem
s³owotwórczym z przymiotnika od nazwy wsi niem. Engelstein, dzi Wêgelsztyn
i cz³onu Mühlenfliess, jak wy¿ej. Polska nazwa wsi Wêgielsztyn jest adaptacj¹
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fonetyczn¹ nazwy niemieckiej, por. 1406 Engelstein (Kêtrzyñski 1882: 527),
1484 ville Engelsteyn (SRW 378), ok. 1790 Engelstein (Srt XII), 1881 Engelstein niem.  Wêgielsztyn (SG II 354).
Górowska M³ynówka, strumyk, lewy dop³yw strumyka Kamiennej w dorzeczu Elmy lewego dop³ywu £yny, gmina Górowo I³aweckie: 1928 Mühlenfliess, 1959 Górowska M³ynówka (Leyding 1959: 103)  nazwa w formie zestawienia z pierwszym cz³onem przymiotnikowym od nazwy Górowo i drugim od
rzeczownika m³ynówka (Biolik 1987: 73). Nazwa niem. Mühlenfliess, jak wy¿ej.
Kêpska M³ynówka, strumyk, prawy dop³yw strumyka Sajny, p³ynie blisko
wsi Kêpa Tolnicka, gmina Reszel: 1899 Altkamper Mühlenfliess, 1959 Kêpska
M³ynówka (Leyding 1959: 300)  nazwa polska Kêpska M³ynówka jest zestawieniem z pierwszym cz³onem w formie przymiotnika od nazwy wsi Kêpa i drugim
cz³onem od rzeczownika m³ynówka. Nazwa niem. Altkamper Mühlenfliess jest
zestawieniem z pierwszym cz³onem przym. od niem. nazwy wsi Altkamp i cz³onu Mühlenfliess, jak wy¿ej. Nazwa wsi Altkamp jest adaptacj¹ nazwy staropruskiej *Alde-kaim-, por. stpr. nazwy osobowe: Aldegut, Aldewisse (Trautmann 12)
i stpr. kaimis wie. Por. zapisy nazwy wsi: 1395 villarum Adekamp (CDW III:
273, nr 297), 1615 Gros Adekaim, Klein Adekaim (R£Wrm. 278).
Marwicka M³ynówka, strumyk, prawy dop³yw strumienia Brzenica, dop³ywu jez. Dru¿no, powiat Pas³êk: 1924 Marwitzer Mühlenfliess (TK 100/KE);
1939 Marwitzer Mühlenfliess, 1959 Marwicka M³ynówka (Leyding 1959: 263);
1964 Marwicka M³ynówka (Mp. 25-Elb. 6); 1983 Marwicka M³ynówka (PHP.
I 782)  nazwa polska Marwicka M³ynówka jest zestawieniem s³owotwórczym
z pierwszym cz³onem w formie przymiotnika od nazwy wsi Marwica i drugim
cz³onem od rzeczownika m³ynówka. Nazwa niem. Marwitzer Mühlenfliess zawiera
niem. przymiotnik od niem. nazwy wsi Marwitz dzi Marwica i drugi cz³on
Mühlenfliess, jak wy¿ej. Nazwê wsi Marwica nale¿y zaliczyæ do nazw polskich,
por. zapisy: 1303 in Marewicz (PU I 490, nr 793), 1312 daz sint dy Marwicz (PU II
53, nr 85), ok. 1790 Gr. Marwitz (Srt X), 1951 Marwica, niem. Marwitz (Rospond
1951: 184), przystosowanych fonetycznie do jêzyka niemieckiego.
M³ynówka, strumyk, lewy dop³yw rzeki Wêgorapy, p³ynie ko³o wsi Zabrod Wielki, powiat Wêgorzewo: 1923 Mühlengraben (TK 25/1697); 1928
Mühlengraben, Angerauer Mühlengraben, 1947 lud. M³yñski Rów, 1959 M³ynówka (Leyding 1959: 373)  nazwa polska M³ynówka, jak wy¿ej. Nazwa M³yñski Rów to zestawienie z pierwszym cz³onem od przymiotnika m³yñski i drugim
od rzeczownika rów. Nazwa niem. Mühlengraben jest dok³adnym odpowiednikiem nazwy polskiej M³yñski Rów. Nazwa niem. Angerauer Mühlengraben jest
zestawieniem z pierwszym cz³onem przymiotnikowym od nazwy wsi Angerau,
pol. Wêgorzyn (Rospond 1951: 428) i drugim cz³onem od niem. Mühlengraben,
por. Mühle i Graben rów. Por. zapisy nazwy wsi Angerau: 1785 Angerau zu
Dombrowken (Goldbeck II 7); ok. 1790 Angerau (Srt. XII).
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M³ynówka, strumyk, prawy dop³yw rzeki Liwy w pobli¿u miasta Prabuty,
gmina Susz: 1959 M³ynówka (Leyding 1959: 329)  nazwa polska od rzecz.
m³ynówka.
M³ynówka, strumieñ, prawy dop³yw strumienia Kirsny, dop³ywu £yny:
1981 M³ynówka (Biolik1987: 148)  nazwa polska, jak wy¿ej.
M³yñska Dzierzgoñ, strumyk, lewy dop³yw rzeki Dzierzgoñ, dop³ywu jez.
Dru¿no, powiat Mor¹g: 1926, 1939 Neumühler Sorge, 1947 M³yñska Dzierzgoñ
(Leyding 1959: 147)  nazwa M³yñska Dzierzgoñ to zestawienie z pierwszym
cz³onem od przymiotnika m³yñski i drugim ponowionym od nazwy rzeki Dzierzgoñ. Nazwa niem. Neumühler Sorge jest zestawieniem z przymiotnika od nazwy
m³yna Neumühl i niem. nazwy rzeki Sorge, dzi Dzierzgoñ. Nazwa Sorge jest
pochodzenia staropruskiego, por. 1290 in flumine Sirgun (CDW II: 25, nr 21)
(Biolik 1989: 1011).
M³yñska Struga, strumyk, dop³yw Jeziora £ajskiego, p³ynie w miejscu po
dawnym Ba³dzkim M³ynie, powiat Nidzica: 1930 lud. M³yñska Struga, 1959
Ba³dzka Struga (Leyding 1959: 196); 1980 Ba³dzka Struga (Biolik 1996: 20)
 nazwa M³yñska Struga jest zestawieniem z pierwszym cz³onem od przymiotnika m³yñski i drugim cz³onem od rzeczownika struga. Nazwa Ba³dzka Struga to
zestawienie z pierwszym cz³onem w formie przymiotnika od nazwy wsi Ba³dy
i drugim od rzecz. struga.
M³yñska Struga, strumyk ³¹cz¹cy jezioro Rek¹ty z jez. Jêdzelewo, powiat
E³k: 1477 Hensel (Barkowski 188); 1914 Mühlen Fl. (TK Olecko); 1928 M³yñska Struga (Leyding 1959: 23); ok. 1940 Juchaer Mühlenfliess, Fliessdorfer
Mühlenbach (Leyding 1959: 23)  nazwa zestawiona z pierwszym cz³onem od
przymiotnika m³yñski i drugim od rzeczownika struga. Niem. Juchaer Mühlenfliess z pierwszym cz³onem w formie przymiotnika od niem. nazwy wsi Alt
Jucha dzi Stare Juchy: 1461 Alt-Jucha (Kêtrzyñski 1882: 498), ok. 1550 Juchi
(CDW III 402), ok. 1790 alt Jucha (Srt. XVIII), 1882 St. Juchy (Kêtrzyñski
1882: 498), 1882 Juchy Stare al. Jucha (SG III 618, 619) i drugim od niem.
Mühlenfliess. Nazwa niem. Fliessdorfer Mühlenbach z pierwszym cz³onem
przymiotnikowym od nowej niem. nazwy wsi Fliessdorf nadanej w 1938 r. za
Alt Jucha, por.: Stare Juchy al. Stara Jucha  niem. Alt Flissdorf (1938), Alt
Jucha (Leyding 1947: 122) i drugim od niem. Mühlenbach. Niem. wyraz
Mühlenbach jest zrostem z niem. Mühle i niem. Bach struga.
M³yñska Struga, strumyk ³¹cz¹cy jezioro Sunowo z Jez. E³ckim, prawy
dop³yw rzeki E³k, powiat E³k: 1928 lud. M³yñska Struga, ok. 1940 Sanowofliess
(Leyding 1959: 33)  nazwa M³yñska Struga, jak wy¿ej. Nazwa niem. Sanowofliess z pierwszym cz³onem od nazwy jeziora Sunowo, ok. 167,3 ha: 1881 Sunowo (Kêtrzyñski 1882: 451), 1923 Sunowo See (TK 25/2199), 1938 Sonnau See
(Leyding 1959: 34) i drugim niem. Fliess rzeczka (Biolik 2005: 125).
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M³yñska Struga, strumyk, prawy dop³yw rzeki Pas³êki, powiat Braniewo:
1322 Ruberc, 1323 Rubirge (Gerullis 144); 1576 Bach fl. (Hennenberg 3); 1629
Bach fl. (Hennenberg 2); 1926 Beek Bach, ok. 1940 Wusener Bach, Beek Bach
(Leyding 1959: 71); 1944 Krickhauser Beek (TK 25/1886); 1959 M³yñska Struga (Leyding 1959: 71)  nazwa polska M³yñska Struga, jak wy¿ej. Nazwa niem.
Wusener Bach, por. nazwê wsi Wusen, dzi Osetnik, nazwa niem. Krickhauser
Beek, por. niem. nazwê wsi Krickhausen, dzi Krzyka³y (Biolik 1989: 3132).
M³yñska Struga, strumyk, p³ynie z jeziora Kiepunka do jeziora Kalwa
obok Pasymia, powiat Szczytno: 1924 lud. M³yñska Struga, ok. 1940 Passenheimer Mühlenfliess, 1959 M³yñska Struga (Leyding 1959: 345)  nazwa M³yñska
Struga, jak wy¿ej. Nazwa niem. Passenheimer Mühlenfliess to zestawienie
z pierwszym cz³onem przymiotnikowym od niem. nazwy miejscowoci Passenheim, dzi Pasym (Rospond 1951: 646) i drugim od niem. Mühlenfliess, jak
wy¿ej.
M³yñska Struga, wysuszona odnoga Gryliny, ród³o na po³udniowy
wschód od m³yna Lichotki, powiat Ostróda: 1837 Mühlengraben (WAPO RO),
1965 M³yñska Struga (HydW 231)  nazwa polska to zestawienie z pierwszym
cz³onem od przym. m³yñski i drugim od rzeczownika struga. Nazwa niem.
Mülengraben, por. niem. Mühle m³yn i Graben rów, struga.
M³yñska Struga, strumyk, prawy dop³yw rzeki Osy, p³ynie obok wsi Piotrowice, gmina Susz: 1927, 1939 Mühlenfliess, 1931 M³yñska Struga (Leyding
1959: 323)  nazwa M³yñska Struga (jak wy¿ej). Nazwa polska jest odpowiednikiem nazwy niemieckiej Mühlenfliess, zob. wy¿ej.
M³yñski Kana³, kana³ ³¹czycy rzekê Wêgorapê z jez. Mo¿d¿any, przy Wêgorzewie, powiat Wêgorzewo: 1928 Mühlengraben, 1946 M³yñski Kana³ (Leyding
1959: 373)  nazwa w formie zestawienia z pierwszym cz³onem od przymiotnika
m³yñski i drugim od rzeczownika kana³. Nazwa niem. jak wy¿ej.
M³yñski Potok, dop³yw jeziora Ponary, powiat Mor¹g: 1979 M³yñski Potok
(Biolik 1989: 32)  zestawienie s³owotwórcze z pierwszym cz³onem od przym.
m³yñski i drugim od rzecz. potok.
M³yñski Rów, strumyk, dop³yw jez. Dru¿no od strony wschodniej, powiat
Pas³êk: 1924 Gr. Mühlen Gr. (TK. 100/KE); 1926, 1939 Grosser Mühlen Graben, 1947 lud. M³yñski Rów, 1959 Woli Rów (Leyding 1959: 260)  nazwa
polska M³yñski Rów to zestawienie z pierwszym cz³onem od przymiotnika m³yñski i drugim od rzeczownika rów. Nazwa niemiecka Grosser Mühlen Graben to
zestawienie trójcz³onowe, cz³on pierwszy od niem. groß du¿y, drugi od niem.
Mühle m³yn i trzeci od niem. Graben rów. W nazwie Woli Rów, cz³on pierwszy od przymiotnika woli, ten od wó³.
M³yñski Rów, strumyk, lewy dop³yw rzeki Liwy, na po³udnie od jez. Gaud,
gmina Susz: 1926, 1939 Mühlen Graben, 1931 Myñski Rów (Leyding 1959: 323)
 nazwa M³yñski Rów jest dok³adnym odpowiednikiem nazwy niem. Mühlen Graben.
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M³yñski Rów, strumyk, ³¹czy Jez. Dybowskie ze strumykiem Ró¿ynk¹,
powiat Pisz: 1928 M³yñski Rów, ok. 1940 Mühlen Graben (Leyding 1959: 285)
 nazwa polska i niemiecka, zob. wy¿ej.
Mühlen Bach, struga, dop³yw Zalewu Wilanego, p³ynie przez Tolkmicko,
powiat Braniewo: 1924 Mühlen Bach (TK 100/KE); 1927 Mühlen Bach (TK
100/14)  nazwa od niem. Mühle m³yn i Bach struga.
Mühlen Bach, dop³yw Zalewu Wilanego, na zach. od Tolkmicka, powiat
Braniewo: 1924 Mühlen Bach (TK 100/KE); 1927 Mühlen Bach (TK 100/14)
 nazwa jak wy¿ej.
Mühlen Fliess, dzi Dobownica, strumyk, ³¹czy jez. Pob³êdzie z Jeziorem
Dobowskim, powiat Go³dap: 1928, 1940 Mühlen Fliess (Leyding 1959: 45)
 nazwa niem. jak wy¿ej. Nazwa polska Dobownica lub Dobowska Struga zosta³a utworzona od nazwy Dobowskie Jezioro i wsi Dobowo (Biolik 1987: 4950),
nazwa niem. Mühlen Fliess od niem. Mühle m³yn i niem. Fliess rzeka, struga.
Mühlen Fliess, dzi Suñka, strumyk, lewy dop³yw rzeki £yny, wyp³ywa z
jez. Suni, powiat Lidzbark Warmiñski: 1318 in aqua que Suna pruthenicali
vocabulo dicitur (CDW I: 318, nr 185), 1336 in Riuo Süne (CDW I: 458, nr
275), 1576 Kastenflis Hennenberg 1, 1595 Kastenflies Hennenberg 3, 1629 Kastenflies Hennenberg 2, 1899 Zaunfliess 1926, 1928, 1939 Mühlen Fliess, 1959
Suñka (Leyding 1959: 127)  nazwa niem. Mühlen Fliess jak wy¿ej. Nazwa
Suñka z suf. -ka od nazwy jeziora Sunia. Obie nazwy jeziora i strumienia s¹
staropruskie (Gerullis 176, Biolik 1987, s. 219220).
Mühlen Fliess, dzi Wilkaska Struga, strumyk, dop³yw Górnego Potoku,
p³ynie obok wsi Wilkasy, powiat Go³dap: 1921, 1940 Mühlen Fliess (Leyding
1959: 45)  nazwa niem. jak wy¿ej. Nazwa polska Wilkaska Struga z pierwszym
cz³onem przymiotnikowym od nazwy wsi Wilkasy i drugim od rzeczownika
struga (Biolik 2005: 205).
Mühlen Graben dzi Pakoszanka, strumyk, lewy dop³yw strumyka Wa³szy,
ród³o przy wsi Pakosze, powiat Braniewo: ok. 1940 Mühlen Graben, 1959
Pakoszanka (Leyding 1959: 76)  nazwa niem. Mühlengraben, por. niem. Mühle
m³yn i Graben rów, struga.
Mühlen Graben, dzi Jagora, strumyk, prawy dop³yw rzeki Pas³êki, p³ynie
przez wie Konradowo, powiat Lidzbark Warmiñski: 1312 Jagoris, ok. 1940
Mühlen Graben, 1959 Jagora (Leyding 1959: 127)  nazwa niem. jak wy¿ej.
Nazwa Jagora jest adaptacj¹ nazwy staropruskiej *Jagoris (Biolik 1989: 18).
Mühlen Graben, dzi Trumpina, strumyk, dop³yw jez. Ewing przy Zalewie,
powiat Mor¹g: 1320 Trumpin, 1926, 1939 Mühlen Graben, Fischgraben, 1947
Krótka, 1959 Trumpina (Leyding 1959: 146)  nazwa niem., por. wy¿ej. Nazwa
Trumpina jest polsk¹ adaptacj¹ nazwy staropruskiej z suf. -ina, por. stpr. trumpis
krótki (TAS 450).
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Mühlenfliess lub Drawingfliess dzi Bajdycka M³ynówka, strumyk, prawy
dop³yw Pisy, prawego dop³ywu £yny, przep³ywa przez wsie: Bajdyty, Ró¿yna
i Drawa, powiat Bartoszyce: 1899 Rosenorter Mühlenfliess (Leyding 1959: 68);
1918 Drawingfliess (TK 25/553); 1928, 1939 Mühlenfliess (Leyding 1959: 68);
1951 Bajdycka M³ynówka, Mühlenfliess (Rospond 1951: 3); 1959 Bajdycka M³ynówka (Leyding 1959: 68); 1964 Drawing (Mp. 25)  nazwa niem. por. wy¿ej.
Nazwa Bajdycka M³ynówka jest zestawieniem z przym. od nazwy wsi Bajdyty
i rzecz. m³ynówka. Nazwa niem. Rosenorter Mühlenfliess zosta³a utworzona
z przym. od niem. nazwy wsi Rosenort i cz³onu Mühlenfliess. Nazwa Drawingfliess, por. wie Drawa, niem. Gross Sonnenburg (Biolik 1996: 19). Nazwa
Drawing i niem. Drawingfliess to adaptacje nazwy staropruskiej, kontynuuj¹cej
pie. rdzeñ *dreu-/ *dru- biec, pieszyæ siê tu w znaczeniu wskazuj¹cym na
szybki nurt rzeki.
Mühlenfliess, dzi G³omieñska Struga, strumyk, lewy dop³yw rzeki £yny,
zaczynaj¹cy siê w okolicy wsi G³omno, powiat Bartoszyce: 1928 Mühlenfliess
(TK 25/1690); 1939 Mühlenfliess, 1959 G³omieñska Struga (Leyding 1959: 68)
 nazwa niem. jak wy¿ej. Nazwa polska G³omieñska Struga zosta³a utworzona
od nazwy wsi G³omno, niem. Glommen, por. 1423 Glumen (Gerullis 43), 1785
Glommen (Goldbeck II 65) (Biolik 1996: 6364).
Mühlenfliess, dzi Kirsna, dop³yw strumyka Schwarzes Fliess, prawego
dop³ywu £yny, powiat Lidzbark Warmiñski: 1928, 1939 Mühlenfliess, Kirsna
(Leyding 1959: 127)  nazwa niem. Mühlenfliess, jak wy¿ej. Nazwa Kirsna
kontynuuje nazwê staroprusk¹, por. stpr. kirsnan czarny jej kalk¹ jest nazwa
niem. Schwarzes Fliess (Biolik 1987: 103).
Mühlenfliess, pol. £awka, strumyk, p³ynie z Luterskiego Jeziora do jez.
£awki, przy wsi ¯ardeniki, gmina Reszel: 1321 et in fluuio dicto Laukappe
(CDW I: 259, nr 209), ok. 1940 Mühlenfliess, 1959 £awka (Leyding 1959: 307)
 nazwa niem. Mühlenfliess, jak wy¿ej. Strumieñ nosi³ pierwotnie nazwê staroprusk¹ *Lauk-ape, zapisan¹ w XIV w., por. stpr. lauks pole i ape struga,
rzeczka, której fonetyczn¹ adaptacj¹ jest nazwa wspó³czesna £awka (Biolik
1996: 112113).
Mühlenfliess, strumyk, prawy dop³yw rzeczki Dzierzgoñ, przep³ywa przez
Stare Dolno, powiat Pas³êk: 1926 Mühlenfliess (TK 100/28E)  nazwa niem. jak
wy¿ej.
Mühlenfliess, pol. Wieprzek, strumyk, górny bieg strumyka Wieprzy,
górnego biegu rzeki Baudy, Pas³êk: ok. 1790 Mühlen Fliess (Srt X), 1925
Mühlenfliess (TK 25/469), 1926, 1939 Mühlenfliess, 1959 Nowica, Wieprzek
(Leyding 1959: 263)  nazwa niem. jak wy¿ej. Nazwê polsk¹ Wieprzek utworzono za pomoc¹ sufiksu -ek od nazwy strumyka Wieprza, por. pol. wieprzek od
wieprz.
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Mühlenfliess, potem Wrzesinka, strumyk, prawy dop³yw rzeki Gi³wy, p³ynie przy wsi Wrzesina, powiat Olsztyn: 1925 lud. Trojañska Struga, ok. 1940
Mühlenfliess, 1959 Wrzesinka (Leyding 1959: 215)  nazwa niem. jak wy¿ej.
Wspó³czesna nazwa polska Wrzesinka jest derywowana za pomoc¹ suf. -ka od
nazwy wsi Wrzesina. Nazwa Trojañska Struga zosta³a utworzona od nazwy m³yna Trojan, niem. Trojanmühle (Rospond 1951: 337).
Mühlenfliess, dzi Lubomiñska Struga, lewy dop³yw Drwêcy Warmiñskiej,
powiat Lidzbark Warmiñski i Braniewo: 1576 Streck fl. (Hennenberg 1); 1629
Streck fl. (Hennenberg 2); 1944 Mühlenfliess (TK 25/1887); 1951 Lubomiñska
Struga (Rospond 1951: 169); 1964 Lubomiñska Struga (Mp. 25/Bran.8)  nazwa
niem. jak wy¿ej. Nazwa polska Lubomiñska Struga to przymiotnik od nazwy wsi
Lubomino i rzeczownik struga.
Mühlen Kanal, prawy dop³yw rzeki W¹skiej dop³ywu jeziora Dru¿no, na
wschód od Pas³êka, powiat Pas³êk: 1924 Mühlen Kan. (TK 100/KE); 1926
Mühlen-Kanal (TK 100/28E)  nazwa niemiecka, zestawienie wyrazów Mühle
i Kanal kana³.
Rafalker Mühlengraben, dzi Rafalska Struga, strumyk, ³¹czy jez. Tajty
i Niegocin, powiat Gi¿ycko: 1928 lud. Rafalska Struga, ok. 1940 Rafalker
Mühlengraben (Leyding 1959: 93)  nazwa niem. Rafalker Mühlengraben to
zestawienie przymiotnika od nazwy osady Rafalka, niem. Rafalken (Rospond
1951: 267) i cz³onu Mühlengraben, zob. wy¿ej.
wiêtajñska M³ynówka lub M³yñska Struga, strumyk, lewy dop³yw Jemio³ówki, dop³ywu rzeki Pas³êki, p³ynie w pobli¿u Guzowego M³yna, powiat Ostróda: 1351 das Swenteynen vlis (PUB IV: 619, nr 687); 1898 Mühlenfliess (OK 91);
1923 Mühlen Fliess, 1930 lud. M³yñska Struga, 1939 Mühlen Fliess, 1959 wiêtajñska M³ynówka (Leyding 1959: 245); 1964 M³ynarka (Mp. 25-Ostr.); 1983
M³ynarka (PHP I 854)  nazwa wiêtajñska M³ynówka, por. przymiotnik od
nazwy wsi wiêtajny, por. te¿ jez. wiêtajny (Biolik 1989: 121) i rzeczownik
m³ynówka. Nazwa M³ynarka od rzeczownika m³ynarka struga przy m³ynie.
Walkmühlen Bach, dzi Jesionówka, strumyk, lewy dop³yw strumyka Kirsny, ród³o ko³o wsi Jesionowo, powiat Lidzbark Warmiñski: ok. 1940 Walkmühlen Bach, 1959 Jesionówka (Leyding 1959: 132)  nazwa niem. jest zestawieniem z przymiotnika od niem. nazwy osady Walkmühle, pol. Folusz (Rospond 1951: 737) i niem. Bach struga. Nazwê polsk¹ Jesionówka utworzono za
pomoc¹ sufiksu -ka od nazwy wsi Jesionowo, nadanej przez KUNM za niem.
Eschenau (Rospond 1951: 109), por. niem. Esche jesion i sufiks -owo (Biolik
1996: 81).
Wehrkirchener Mühlenfliess, dzi ¯ytkiejmska Struga, strumyk, prawy
dop³yw rzeki Szynkuny, wp³ywaj¹cej do Rominty w pobli¿u wsi ¯ytkiejmy,
powiat Go³dap: 1928 Szittkehmer Fluss, 1938, 1940 Wehrkirchener Mühlenfliess
(Leyding 1959: 47); 1964 ¯ytkiejmska Struga (Mp. 25)  nazwa niem. Wehrkir-
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chener Mühlenfliess to zestawienie z przymiotnika od niem. nazwy wsi Wehrkirchen, nadanej w 1938 wsi Schittkehmen, dzi ¯ytkiejmy (Rospond 1951: 392),
por. 1795 Schittkehmen (Goldbeck III: 212), ok. 1790 Schittkömen (Srt XII)
i drugim cz³onem od niem. Mühlenfliess (Biolik 1987: 264).
5.Wnioski
Polskie i niemieckie nazwy ma³ych cieków wodnych, zwi¹zane genetycznie
z polskim wyrazem m³yn, niem. Mühle, wskazuj¹ na rozwój gospodarczy dawnej
prowincji pruskiej, wiadcz¹ o ingerencji cz³owieka w uk³ad hydrograficzny
i zmiany krajobrazowe wsi. Budowa m³ynów, wykorzystuj¹cych si³ê spiêtrzonej
wody, by³a zwi¹zana z ingerencj¹ w naturalne rodowisko, ale sprzyja³a rozwojowi gospodarczemu kraju. Budowane m³yny, wa¿ne z gospodarczego punktu
widzenia, sprzyja³y zmianom nazewniczym. Nowe nazwy motywowane nowymi
obiektami nadawano rzekom, strumieniom i rowom doprowadzaj¹cym wodê do
stawów m³yñskich i grobli. Z u¿ycia wychodzi³y wczeniejsze nazwy wodne,
niezwi¹zane z nowymi obiektami.
W artykule omówiono nazwy 46 obiektów, które by³y powi¹zane etymologicznie z polskim leksemem m³yn lub niem. Mühle. S¹ to 24 nazwy polskie
i 43 nazwy niemieckie. Wiêkszoæ z nich powsta³a w drugiej po³owie XIX w.
i pierwszych czterech dziesiêcioleciach XX w.
Do grupy wyrazów pospolitych tworz¹cych hydronimy zwi¹zane z polskim
wyrazem m³yn nale¿¹ na Warmii i Mazurach derywaty apelatywne, takie jak
przymiotnik m³yñski i rzeczowniki m³ynówka, m³ynarka. Liczba polskich wyrazów pospolitych zwi¹zanych z leksemem m³yn, które wykorzystano na Warmii
i Mazurach do nominacji obiektów hydronimicznych, jest uboga, a utworzone
nazwy wodne s¹ ma³o zró¿nicowane. A¿ 8 razy nadano nazwê: M³yñska Struga,
4 razy nazwê M³yñski Rów i 3 razy nazwê M³ynówka.
Nazwy niemieckie zawieraj¹ce w swojej strukturze leksem Mühle to typowe
nazwy komponowane: Mühlenfliess  Mühlen Fliess, Mühlenbach  Mühlen
Bach, Mühlengraben  Mühlen Graben i Mühlen Kanal, w których cz³on Mühle
rozszerzano wyrazami: Fliess, Bach, Graben, Kanal. Wród nich 15 obiektów
nosi³o nazwê: Mühlenfliess / Mühlen Fliess, 8 obiektów: Mühlengraben /
/ Mühlen Graben i 2 obiekty wodne: Mühlenbach / Mühlen Bach. Polskie
i niemieckie nazwy wodne na tym terenie dodatkowo rozszerzano, dodaj¹c
okrelenia lokalizuj¹ce, zwi¹zane z nazwami wsi le¿¹cych w pobli¿u cieków
wodnych lub m³ynów zbudowanych nad ich brzegami.
Przedstawione w artykule hydronimy pokazuj¹, gdzie na tym terenie by³y
budowane m³yny wodne oraz dowodz¹, ¿e budowa nowych obiektów prowadzi³a do zmian nazewniczych. Nazwy te pozostaj¹ wiadectwem jêzyka i kultury
dawnych mieszkañców tych ziem.
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Summary
This works elaborates on the names of 46 objects, etymologically connected with the Polish
lexeme m³yn (mill) and German Mühle. Those include 24 Polish names and 43 German names.
Most of them were created in the second half of the 19th century and in the first four decades of the
20th century. The water names which are etymologically connected with the Polish name mill are
less differentiated. 8 names were repeated: M³yñska Struga, 4 times  M³yñski Rów, 3 times
M³ynówka. German names that include the lexeme Mühle are typically composed -Mühlenfliess 
Mühlen Fliess, Mühlenbach  Mühlen Bach, Mühlengraben  Mühlen Graben and Mühlen Kanal,
in which the part Mühle was enlarged by names: Fliess, Bach, Graben, Kanal. Among them 15
objects had the name: Mühlenfliess / Mühlen Fliess, 8 objects: Mühlengraben / Mühlen Graben
and 2 objects: Mühlenbach / Mühlen Bach. Polish and German names in the territory were also
enlarged by names of localities for example the name of the village situated nearby the water
stream or the mill built upon its bank.
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Trylogia husycka Andrzeja Sapkowskiego, sk³adaj¹ca siê z czêci Narrenturm, Bo¿y bojownicy i Lux perpetua, to cykl powieciowy nale¿¹cy do stosunkowo niedawno powsta³ego, ale prê¿nie rozwijaj¹cego siê nurtu fantasy historycznej (historical fantasy). Jest to podgatunek fantastyki ³¹cz¹cy w sobie cechy
powieci historycznej oraz fantastycznej. Akcja historical fantasy umieszczona
jest w czasach historycznych, jednak rzeczywiste wydarzenia zostaj¹ wzbogacone o magiczne i nadnaturalne elementy, fantastyczne wydarzenia oraz fantastycznych bohaterów. Fantastyka historyczna to bardzo pojemna kategoria,
o czym wiadczy fakt, ¿e mo¿na do niej zaliczyæ dorobek tak ró¿nych pisarzy,
jak Teodora Parnickiego (uwa¿anego za prekursora gatunku), Jacka Komudy,
Jacka Dukaja, Andrzeja Sapkowskiego, Marcina Wolskiego, Szczepana Twardocha, Dariusza Domagalskiego, Marcina Mortki, Macieja Parowskiego, Piotra
Bojarskiego czy Jacka Inglota1.
Kolejne cechy historical fantasy wymienia Ma³gorzata Tkacz w ksi¹¿ce
Banie zbyt prawdziwe. Trzydzieci lat fantasy w Polsce, przyjmuj¹c za Duskiem
Petersonem, ¿e fantasy historyczna to fikcja historyczna z elementami fantasy2.
Autorka wykazuje, ¿e podgatunek ten znajduje siê na pograniczu high i low
fantasy, ma bowiem a¿ cztery cechy fantasy wysokiej: zaistnienie przepowiedni
g³osz¹cej nadejcie mrocznych dni, lecz nios¹cej ze sob¹ nadziejê w postaci
1
2

Zob. W. Chmielarz: Kiedy sama historia to za ma³o. Nowa Fantastyka 2012, nr 3, s. 1213.
M. Tkacz: Banie zbyt prawdziwe. Trzydzieci lat fantasy w Polsce. Gdañsk 2012, s. 48.
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zbawcy, którym okazuje siê czêsto zwyk³y cz³owiek; wystêpowanie magii jako
zjawiska nale¿¹cego do danego wiata, logicznie wpisanej w jego obraz i funkcjonuj¹cej na zasadzie specyficznego prawa przyrody, które mo¿na zg³êbiæ;
wystêpowanie ras nieludzkich, czyli elfów, krasnoludów, gnomów, istot
w rodzaju fairies; oraz motyw zadania, które ma wykonaæ bohater i które na
ogó³ organizuje fabu³ê, gdy¿ ma decyduj¹cy wp³yw na losy prezentowanego
wiata. Piêæ kolejnych cech podgatunek historical fantasy realizuje opcjonalnie.
S¹ to: przeznaczenie, które predestynuje bohatera do odegrania niebanalnej roli
w przysz³oci; globalny konflikt Dobra i Z³a; specyficzny moment dziejowy
dla wiata, w którym funkcjonuje bohater; realia zbli¿one do okresu redniowiecza europejskiego; wystêpowanie istot rodem z mitologii3. Badaczka stwierdza
ponadto, ¿e ksi¹¿ki stworzone w konwencji historical fantasy zachowuj¹ na ogó³
wiernoæ historii czasów, o jakich opowiadaj¹. Pisarze w swoich powieciach
staraj¹ siê zape³niæ miejsca, o których milcz¹ kroniki, nie naruszaj¹c spójnoci
faktów, a jedynie je naginaj¹c4.
O powieciach fantasy, w których modele wiatów zosta³y zainspirowane
okrelon¹ epok¹ historyczn¹ oraz lokalizacj¹ geograficzn¹, pisze tak¿e Grzegorz
Trêbicki w ksi¹¿ce Fantasy. Ewolucja gatunku. Badacz zauwa¿a, ¿e choæ historical fantasy nawi¹zuje do okrelonej rzeczywistoci historyczno-geograficzno-kulturowej, to jednoczenie d¹¿y do wykreowania modelu wiata o charakterze
egzomimetycznym. Teksty nale¿¹ce do tego nurtu zawieraj¹ ponadto motywy
i w¹tki charakterystyczne dla high fantasy (quest, magia, motywy inicjacji i dorastania g³ównego bohatera)5.
Trylogia husycka Sapkowskiego jako cykl historical fantasy ³¹czy w sobie
historiê i fikcjê, choæ Natalia Lemann zwraca uwagê, ¿e Narrenturm, Bo¿y bojownicy i Lux perpetua to nie tylko powieci o przesz³oci, ale te¿ dyskurs na
temat wspó³czesnoci; skomplikowany tekstowy, historiograficzny i historiozoficzny labirynt, stanowi¹cy nie lada wyzwanie dla odbiorcy6. W trylogii odnajdziemy elementy kroniki, rot i zeznañ s¹dowych, romansu rycerskiego oraz opowieci pikarejskiej7. Nawi¹zuj¹c do konwencji apokalipsy i jeremiady, Sapkowski opisuje mroczn¹, chaotyczn¹ i groteskow¹ rzeczywistoæ wojny  wiat,
w którym historia zerwa³a siê z ³añcucha i pokazuje, co potrafi8. Niebagatelny
wp³yw na tê palimpsestowoæ Trylogii husyckiej ma stosunek autora do róde³
historiograficznych. Sapkowski jest znawc¹ dawnych dziejów, ma indywidualne
podejcie do materia³u historycznego, d¹¿y do walki z rozpowszechnionymi
3
4
5
6
7
8

Zob. ibidem, s. 41, 49.
Ibidem, s. 138139.
G. Trêbicki: Fantasy. Ewolucja gatunku. Kraków 2007, s. 112113.
Zob. N. Lemann: Epicka historiografia we wspó³czesnej prozie polskiej. £ód 2008, s. 141.
Ibidem, s. 142.
Zob. A. Sapkowski: Bo¿y bojownicy. Warszawa 2004, s. 463.
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mitami i stereotypami9, choæ z drugiej strony podkrela, ¿e okres husycki jest
jedynie t³em dla opowieci, a forma fantasy historycznej stanowi próbê opisania
historii bez dydaktyzmu i pokrzepiania serc10.
Fabu³a Trylogii husyckiej dotyczy niezwykle burzliwego i bogatego w wydarzenia momentu dziejowego, jakim s¹ wojny husyckie. Akcja powieci rozpoczyna siê w 1425 r., a wiêc dziesiêæ lat po egzekucji czeskiego teologa Jana
Husa i siedem lat po tzw. defenestracji, kiedy to Czesi wypowiedzieli pos³uszeñstwo cesarzowi Zygmuntowi Luksemburskiemu, obwiniaj¹c go o mieræ ideologa husytyzmu. Konflikt zbrojny toczy³ siê w latach 14191436, podczas których
dowodzona przez Jana ¯i¿kê, a po jego mierci przez Prokopa Go³ego armia
husycka skutecznie opar³a siê czterem krucjatom. W powieci Sapkowskiego
przedstawione zosta³y czeskie odwetowe wyprawy na l¹sk, S³owacjê, do Niemiec, a tak¿e udzia³ wojsk Jana Czapka z San w wojnie polsko-krzy¿ackiej w latach 14311435. Trylogia koñczy siê opisem bitwy pod Lipanami w 1434 r.,
kiedy to sprzymierzeni z katolikami utrakwici (umiarkowany od³am husytyzmu) pokonali radykalnych taborytów i zawarli pokój z Zygmuntem Luksemburskim11. G³ówni bohaterowie Trylogii husyckiej: Reinmar z Bielawy, Szarlej
i Samson Miodek, bior¹ udzia³ we wszystkich wa¿niejszych wydarzeniach wojny, podró¿uj¹ po l¹sku, Czechach i £u¿ycach, a tak¿e spotykaj¹ postacie, które
uznajemy za historyczne. Fabu³a ksi¹¿ek ma wiêc niebagatelny wp³yw na wystêpowanie w trylogii wielu zró¿nicowanych nazw w³asnych.
Cech¹ charakterystyczn¹ podgatunku historical fantasy jest specyficzny
uk³ad przestrzenny, ³¹cz¹cy w sobie realistycznie opisywan¹ rzeczywistoæ historyczn¹ z fantastycznym wiatem magii, demonów i wywodz¹cych siê z kultury ludowej stworów, takich jak koboldy, wilko³aki, mamuny czy utopce12. Typowe dla tej konwencji d¹¿enie do zachowania prawdopodobieñstwa historycznego przejawia siê w lokalizowaniu akcji w epoce, w której wiara w dzia³anie si³ nadnaturalnych stanowi³a integralny sk³adnik ludzkiej mentalnoci13. Magia w Trylogii husyckiej to tajemna nauka, oparta na demonologii, astrologii
i alchemii  takie ujêcie zgodne jest z przekazami badaczy pónego redniowiecza. Tendencja do traktowania tego, co nadprzyrodzone, jako elementu historycznego w³aciwego danej epoce14 ma ogromny wp³yw na dobór nazw w³asnych wystêpuj¹cych w powieciach Sapkowskiego. W ksi¹¿kach Narrenturm,
Bo¿y bojownicy i Lux perpetua dominuje nazewnictwo autentyczne. Wiêkszoæ
9
10
11

Zob. N. Lemann: op. cit., s. 142143.
Ibidem, s. 145.
Zob. R. Primke, M. Szczerepa, W. Szczerepa: Wojny husyckie na l¹sku, £u¿ycach i Pomorzu. Kraków 2007.
12 Zob. N. Lemann: op. cit., s. 155.
13 M. Tkacz: op. cit., s. 134.
14 Ibidem, s. 137.
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onimów odnosi siê do tych samych desygnatów co w rzeczywistoci pozaliterackiej, a imiona istot magicznych i nadnaturalnych nie ró¿ni¹ siê niczym od antroponimów noszonych przez ludzi. Warstwa onimiczna Trylogii husyckiej przynale¿y wiêc do nurtu realistycznego onomastyki literackiej15, a nazwy w³asne
wskazuj¹ na opisywany okres historyczny, ich geneza ³¹czy siê zatem z miejscem akcji16.
Wród olbrzymiej liczby onimów, których w trzech powieciach Sapkowskiego wyst¹pi³o a¿ 4604, pojawia siê sporo nazw zaczerpniêtych z innych dzie³
literackich, w tym z Biblii. Badacze onomastyki literackiej od lat tocz¹ spór,
w jaki sposób klasyfikowaæ tego typu nazewnictwo. W wiêkszoci opracowañ
stosuje siê bowiem podzia³ onimów zaproponowany przez Aleksandra Wilkonia
w pracy Nazewnictwo w utworach Stefana ¯eromskiego. Badacz ten wykaza³, ¿e
nazwy w³asne wystêpuj¹ce utworach literackich pochodz¹ z dwóch g³ównych
róde³: mog¹ byæ zaczerpniête z zasobów s³ownictwa jêzyka potocznego lub
stanowiæ indywidualn¹ wynalazczoæ twórców. Na tej podstawie Wilkoñ podzieli³ nazewnictwo literackie na dwie zasadnicze grupy: nazwy autentyczne, czyli
przejête z istniej¹cego ju¿ zasobu nomina propria, oraz nazwy nieautentyczne,
czyli utworzone przez samego pisarza b¹d te¿ przejête przez niego z dzie³ innych autorów17. Onomasta podzieli³ te dwie g³ówne klasy onimów na mniejsze
podgrupy. Wród nazw autentycznych wyró¿ni³ oznaczaj¹ce ten sam desygnat
co w rzeczywistoci pozaliterackiej oraz przejête ze s³ownika onimów autentycznych, ale nadane postaciom i obiektom fikcyjnym. Z kolei formy nieautentyczne podzieli³ na realistyczne, a wiêc zbudowane zgodnie ze znaczeniowoformaln¹ typologi¹ nazw w³asnych funkcjonuj¹cych w jêzyku, oraz sztuczne,
których nie da siê wpisaæ w kanony nazewnicze danego jêzyka18.
Onimy zaczerpniête z innych utworów Wilkoñ zaliczy³ do nazw nieautentycznych. Podobne stanowisko przyjê³a £ucja Maria Szewczyk w pracy Nazewnictwo literackie w twórczoci Adama Mickiewicza19. Z kolei Irena Sarnowska-Giefing uzna³a nazwy-cytaty zaczerpniête z mitologii oraz dawnej i nowszej
literatury polskiej i wiatowej za nazwy autentyczne20, tak samo zaklasyfikowali
materia³ pochodz¹cy z innych utworów: Izabela £uc w ksi¹¿ce Nazwy w³asne
15 Zob. Cz. Kosyl: Nazwy w³asne w literaturze piêknej. [W:] Polskie nazwy w³asne. Encyklopedia. Pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko. WarszawaKraków 1998, s. 365.
16 Zob. I. Domaciuk: Nazwy pochodzenia polskiego w literaturze fantasy. [W:] W krêgu wiernej mowy. Pod red. M. Wojtak, M. Rzeszutko. Lublin 2004, s. 396.
17 A. Wilkoñ: Nazewnictwo w utworach Stefana ¯eromskiego. Wroc³aw 1970, s. 22.
18 Ibidem, s. 22.
19 £.M. Szewczyk: Nazewnictwo literackie w twórczoci Adama Mickiewicza. Bydgoszcz
1993, s. 15.
20 I. Sarnowska-Giefing: Nazewnictwo w nowelach i powieciach polskich okresu realizmu
i naturalizmu. Poznañ 1984, s. 14.
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w literaturze dzieciêco-m³odzie¿owej Ma³gorzaty Musierowicz21 oraz Maciej
Szelewski w opracowaniu Nazewnictwo literackie w utworach Andrzeja Sapkowskiego i Nika Pierumowa22. Ciekawe stanowisko zajê³a Urszula Kêsikowa,
która w³¹czy³a nazwy zaczerpniête z innych utworów literackich do osobnej
kategorii, stanowi¹cej pogranicze nazw autentycznych i nieautentycznych. Do
tej samej grupy badaczka zaliczy³a nazwy pochodz¹ce z mitologii oraz legend23.
W niniejszym opracowaniu przyjêto jednak za Sarnowsk¹-Giefing, ¿e nazwy
biblijne przynale¿¹ do nazw autentycznych.
W Trylogii husyckiej Sapkowskiego pojawi³o siê 150 nazw zaczerpniêtych
z Biblii24. Wiêkszoæ z nich  bo a¿ 117 ró¿nych onimów  pochodzi ze Starego
Testamentu, w powieciach wykorzystano zaledwie 33 nazwy wystêpuj¹ce
w ksiêgach nowotestamentowych. Wród nazw biblijnych wystêpuj¹ zarówno
antroponimy, jak i teonimy, nazwy potworów i istot demonicznych, toponimy,
chrononimy oraz kosmonimy.
Nazwy wywodz¹ce siê z Biblii pojawiaj¹ siê przewa¿nie w wypowiedziach
postaci  g³ównie w rozmowach dotycz¹cych wiary i religijnoci oraz w wyg³aszanych przez kaznodziejów, kap³anów i mnichów kazaniach. Stanowi¹ one
wiadectwo erudycji bohaterów, z których wiêkszoæ ma wykszta³cenie teologiczne b¹d walczy w obronie wiary, uzasadniaj¹c swoje uczynki nawi¹zaniami
do wydarzeñ biblijnych (np. husyci usprawiedliwiaj¹ rze podbijanych katolickich miast, porównuj¹c je do Sodomy i Gomory, a wiêc siedliska rozpusty i z³a
moralnego). Autor Trylogii husyckiej siêga po nazwy zaczerpniête ze Starego
i Nowego Testamentu, by ukazaæ mentalnoæ ludzi ¿yj¹cych u schy³ku redniowiecza, dla których Pismo wiête stanowi³o podstawê rozumienia wiata, a tak¿e g³ówne ród³o literackich oraz kulturowych aluzji i odniesieñ.
Wykorzystanie tak wielu nazw biblijnych jest cile zwi¹zane z w¹tkiem
przewodnim Trylogii husyckiej, który dotyczy wojny na tle religijnym. Sapkowski opisuje mroczn¹ wizjê historii, w której odstêpstwa od etyki Dekalogu nikogo nie ra¿¹ i nie budz¹ zdziwienia25. Bohaterowie powieci, walcz¹c o prawo
do wyznawania w³asnej wiary, s¹ wiadkami niezwyk³ego okrucieñstwa swoich przeciwników. Niejednokrotnie wybieraj¹ mêczeñsk¹ mieræ i godz¹ siê na cierpienie
21

I. £uc: Nazwy w³asne w literaturze dzieciêco-m³odzie¿owej Ma³gorzaty Musierowicz. Katowice 2007, s. 104.
22 M. Szelewski: Nazewnictwo literackie w utworach Andrzeja Sapkowskiego i Nika Pierumowa. Toruñ 2003, s. 17.
23 U. Kêsikowa: Funkcje nazewnictwa w powieciach Kornela Makuszyñskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdañskiego. Prace Jêzykoznawcze. T. 11. Gdañsk 1995, s. 44.
24 Autentycznoæ nazw biblijnych potwierdzono na podstawie Biblii Tysi¹clecia. Wyd. III. PoznañWarszawa 1980. Korzystano tak¿e z opracowañ: R. Zarêbski: Nazwy osobowe w polskich
przek³adach Nowego Testamentu. £ód 2006; Podrêczna encyklopedia biblijna. Pod red. E. D¹browskiego. T. III. PoznañWarszawaLublin 1959.
25 Zob. N. Lemann: op. cit., s. 167.
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bliskich sobie ludzi, ¿eby nie zaprzeæ siê wyznawanych dogmatów. Wojna,
w której bior¹ udzia³, staje siê zatem sprowadzon¹ do ziemskiego, ludzkiego
wymiaru odwieczn¹ walk¹ dobra ze z³em. Zarówno husyci, jak i katolicy uwa¿aj¹ siê za wyznawców jedynej s³usznej prawdy religijnej i z fanatycznym powiêceniem próbuj¹ doprowadziæ do zag³ady drugiej strony konfliktu. Brutalnoæ
toczonej walki  bezlitosnej i niejednokrotnie bratobójczej  wydaje siê bohaterom zwiastunem koñca wiata, st¹d tak czêste nawi¹zania do Apokalipsy
w. Jana.
Grup¹ onimów najliczniej reprezentowan¹ w analizowanych powieciach
Sapkowskiego s¹ nazwy odnosz¹ce siê do ludzi (93 antroponimy). Wród nich
przewa¿aj¹ imiona, choæ pojawiaj¹ siê tak¿e dwusk³adnikowe nazwy z³o¿one
z imienia i przezwiska lub przydomka hagionimicznego26 (np. Tobiasz M³odszy,
£ukasz Ewangelista) b¹d z imienia i wyra¿enia przyimkowego lub okrelenia
rzeczownikowego wskazuj¹cego na miejsce pochodzenia (np. Tomasz z Niniwy,
Judasz Iskariota). Obok nich wystêpuj¹ ponadto deskrypcje jednostkowe (Przewodnik  bohater Ksiêgi Tobiasza, Szulamitka  okrelenie Oblubienicy z Pieni
nad pieniami) oraz etnonimy (np. Amalekici, Lewici).
Wród antroponimów biblijnych mo¿na wyró¿niæ nazwy starotestamentowe: oznaczaj¹ce mê¿czyzn, a wród nich proroków (Amos, Daniel, Eliasz, Izajasz, Jonasz, Ozeasz, Sofoniasz), patriarchów i protoplastów rodów ¿ydowskich
(Abel, Abraham, Dan, Gad, Izaak, Jakub, Juda, Kain, Lewi, Naftali, Zerach),
przywódców, sêdziów, w³adców, wojowników i ich synów (Achan lub Akan,
Amnon, David lub Dawid, Gedeon, Jonatan, Jozue, Manoach, Moj¿esz, Salomon, Samson, Saul), postaci z Ksiêgi Tobiasza (Przewodnik, Raguel, Tobiasz
M³odszy, Tobiasz z Niniwy, Tobiasz Starszy), bohaterów ksi¹g dydaktycznych
(Eklezjastes, Hiob) oraz imiona postaci biblijnych o innej narodowoci ni¿ ¿ydowska (Balaam, Goliat, Holofernes, Nabuchodonozor, Senacheryb, Sisera).
Z kolei nazwy starotestamentowe oznaczaj¹ce kobiety mo¿na podzieliæ na onimy odnosz¹ce siê do postaci ¿eñskich pochodzenia ¿ydowskiego (imiona: Batszeba, Ewa, Hagar, Jael, Judyta, Lea, Rachela, Sara, Tamar i deskrypcja Szulamitka) oraz postaci o innej narodowoci (Dalila, Jezabel, Rachab, Saba).
Starotestamentowe antroponimy pojawiaj¹ siê w Trylogii husyckiej zarówno
w wypowiedziach postaci, jak i w narracji. Zazwyczaj postacie biblijne przywo³ywane zostaj¹ jako archetypiczne wzory po¿¹danych b¹d krytykowanych zachowañ, np. dwulicowa kobieta zostaje porównana do biblijnej Judyty, która
podstêpem pozbawi³a ¿ycia wodza wrogich wojsk. Imiona kobiece bardzo czêsto
26 Przydomki hagionimiczne to dodatkowe okrelenia dodawane do imion w celu odró¿nienia
wiêtych o tym samym imieniu, zob. R. Zarêbski: op. cit., s. 41. O tego typu nazwach pisa³a tak¿e
Maria Malec w artykule Przydomki hagionimiczne w funkcji samodzielnych imion osobowych.
[W:] Onomastyka i dialektologia. Pod red. H. Popowskiej-Taborskiej, J. Dumy. Warszawa 1997,
s. 181186.
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s³u¿¹ jako metaforyczne okrelenia piêknych i niebezpiecznych bohaterek trylogii, kobiet-kusicielek, dla których Reinmar z Bielawy musi wiele powiêciæ,
nierzadko ryzykuj¹c ¿yciem (np. wspomniana ju¿ Judyta oraz Dalila, Batszeba,
Jael czy Ewa). Z kolei imiona mêskie przywo³ywane s¹ w ró¿nych kontekstach,
a bohaterowie Starego Testamentu bywaj¹ wzorcami zarówno pozytywnych (np.
Tobiasz, Dawid), jak i negatywnych (np. Saul, Kain) postaw. W nietypowy sposób u¿yto natomiast nazwy Salomon. Imiê to zostaje przywo³ane nie tylko
w odniesieniu do legendarnej m¹droci ¿ydowskiego króla (do której nawi¹zuje
u¿ywane przez bohaterów przys³owie Z pustego i Salomon nie naleje), ale
tak¿e w tytule magicznej ksiêgi (Mniejszy Klucz Salomona) i w nazwie zaczerpniêtego z grymuaru magicznego znaku (Kr¹g Salomona) u¿ywanego do rzucania
zaklêæ. Postaæ starotestamentowego mêdrca pojawia siê wiêc nie tylko jako
oczywisty dla czytelnika archetyp m¹droci. Sapkowski nawi¹zuje tak¿e do kabalistycznej legendy o czarnoksiêskich zdolnociach króla Salomona, który mia³
ponoæ zmusiæ do pos³uszeñstwa siedemdziesi¹t dwa demony, dlatego te¿ wed³ug
tradycji uwa¿a siê go za autora niektórych magicznych traktatów.
Pojawienie siê w Trylogii husyckiej tak wielu imion starotestamentowych
proroków i patriarchów jest z pewnoci¹ zwi¹zane z wystêpowaniem w powieciach bohaterów pochodzenia ¿ydowskiego. Bardzo czêsto przywo³uj¹ oni
w rozmowach imiona swoich domniemanych biblijnych protoplastów, przytaczaj¹c tak¿e opowieci o niezwyk³ych czynach starotestamentowych herosów.
Nazwy osobowe zaczerpniête z Nowego Testamentu najczêciej oznaczaj¹
mê¿czyzn: Herod, Jan (Jan Ewangelista), Jan Chrzciciel, Judasz Iskariota, £ukasz Ewangelista, Mateusz, Piotr (Piotr Aposto³), Poncki Pi³at, Tomasz (Tomasz
Aposto³), Tymoteusz. Pojawiaj¹ siê jednak tak¿e okrelenia odnosz¹ce siê do
kobiet, takie jak: Herodiada, Maria (Matka Bo¿a), Maryja, Maria i Marta z Betanii, Salome. Imiona te wystêpuj¹ w Trylogii husyckiej wówczas, gdy który
z bohaterów przywo³uje wydarzenia z ¿ycia Jezusa b¹d te¿ cytuje s³owa którego z Aposto³ów lub samego Chrystusa. Czasem nowotestamentowe antroponimy zostaj¹ u¿yte w celu metaforycznego scharakteryzowania bohaterów, np. gdy
ranny Reinmar z Bielawy porównuje opiekuj¹ce siê nim kobiety do Marii
i Marty z Betanii.
Do antroponimów zaczerpniêtych z Biblii nale¿¹ tak¿e etnonimy. S¹ to
g³ównie nazwy zbiorowe pojawiaj¹ce siê w aluzjach do Pisma wiêtego
i w przytoczonych w powieciach kazaniach: Amalekici oraz Amalek (etnonim
jednostkowy u¿yty przenonie jako okrelenie ca³ego narodu), Asyryjczycy,
Egipcjanie, Efezjanie, Filistyni, Lewici, Madianici, Medowie. Onimy te bohaterowie przywo³uj¹ zazwyczaj w kontekcie wojny  inne, wrogo nastawione
od³amy chrzecijañstwa czêsto s¹ porównywane do biblijnych nacji, które d¹¿y³y do zniszczenia Narodu Wybranego. Najciekawszymi wystêpuj¹cymi w Trylogii husyckiej etnonimami s¹ Cherethi i Felethi. Te dwie nazwy wywodz¹ siê
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z Wulgaty, czyli ³aciñskiego przek³adu Biblii. Okrelenia te pojawiaj¹ siê
w 19 wersie 11 rozdzia³u Drugiej Ksiêgi Królewskiej, a w t³umaczeniu Biblii
Tysi¹clecia zosta³y przet³umaczone na Karyjczyków i stra¿ przyboczn¹27. Sapkowski u¿ywa tych etnonimów jako przenonego okrelenia zbieraniny i ha³astry.
Niezbyt liczn¹ grup¹ s¹ teonimy, czyli nazwy odnosz¹ce siê do Boga. Za
nazwy wywodz¹ce siê z Biblii mo¿na uznaæ u¿ywane w powieciowych zaklêciach wiête imiona Boga. Te zaczerpniête z ¿ydowskiej tradycji kabalistycznej
onimy pochodz¹ z oryginalnego tekstu Biblii i by³y póniej wykorzystywane
w licznych traktatach magicznych (np. w Lemegetonie28). Na kartach Trylogii
husyckiej wystêpuj¹ tylko niektóre z tych imion. S¹ to: Adonai (zapisywane
tak¿e jako Adonay), El, Elion, Elohe, Elohim, Escerchie, Habdanum, Haszem,
Inglotum, Ischiros, Jah, Klarimum, Sadai, Tetragramaton oraz Zebaoth. Nazwy
te wzbogacaj¹ warstwê fantastyczn¹ powieci, odwo³uj¹c siê zarazem do autentycznych zaklêæ z Kaba³y.
Ciekaw¹ kategori¹ onimów s¹ zaczerpniête ze Starego i Nowego Testamentu
nazwy potworów i istot demonicznych. Do tej grupy zaliczyæ mo¿na nazwê
Rahab odnosz¹c¹ siê do biblijnego potwora morskiego, imiê demona Asmodeusz
(które pojawia siê w kazaniu o Tobiaszu) oraz pochodz¹ce z Apokalipsy w. Jana
deskrypcje Bestia, Bestia Dziesiêciorga i Czterech Jedców. Nazwa Rahab u¿yta
zostaje w modlitwie  dowodz¹cy wojskami husyckimi Prokop Go³y na chwilê
przed bitw¹ wznosi mod³y do Boga i prosi o wsparcie w walce. Wplecione w przemowê zdanie Ty podepta³e Rahaba jak padlinê29 podkrela Bosk¹ wszechmoc,
a wspomnienie mierci biblijnego potwora zagrzewa armiê do walki.
Nastêpn¹, bardzo zró¿nicowan¹ grupê onimów biblijnych, stanowi¹ toponimy. W Trylogii husyckiej wystêpuje 31 nazw, które mo¿emy zaliczyæ do tej
kategorii. Wród nazw odnosz¹cych siê do miejsc wyró¿niamy przede wszystkim liczne synonimy miejsca przebywania po mierci: Czeluæ, Otch³añ, Piek³o,
Szeol, Gehenna oraz onim Królestwo Bo¿e oznaczaj¹cy zapowiadane przez Jezusa królestwo, które ma powstaæ po S¹dzie Ostatecznym. W powieciach pojawiaj¹ siê tak¿e choronimy (czyli nazwy wiêkszych jednostek geograficznych):
Gilead  biblijna kraina w Zajordaniu po³o¿ona pomiêdzy rzekami Arnon i Jarmuk, Media  staro¿ytne pañstwo na terenach zachodniej czêci obecnego Iranu,
Moab  historyczna kraina po³o¿ona na wschodnim brzegu Morza Martwego, na
terenie dzisiejszej Jordanii, Ofir  kraina o bli¿ej niesprecyzowanym po³o¿eniu,
27
28

Por. II Krl 11,19. [W:] Biblia Tysi¹clecia. PoznañWarszawa 1980, s. 351.
Lemegeton  inaczej Clavicula Salomonis, Theosophiapneumatica, Mniejszy Klucz Salomona  anonimowy XVII-wieczny grymuar, czyli ksiêga wiedzy magicznej. (Zob. Editors Foreword.
[W:] The Goetia. The Lesser Key of Solomon the King. Clavicula Salomonis Regis. T³um.
S. Liddell, M. Mathers. York Beach 1995).
29 A. Sapkowski: Bo¿y bojownicy, s. 408.
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w której król Salomon wydobywa³ z³oto, oraz Ziemia wiêta  wywodz¹ce siê
z Biblii okrelenie odnosz¹ce siê do Palestyny i Izraela jako miejsc rozgrywania
siê wydarzeñ Starego i Nowego Testamentu.
Do toponimów biblijnych zaliczaj¹ siê tak¿e nazwy miast: Adma, Aj, Babilon, Betlejem, Ekbatan, Gadara, Gaza, Gomora, Jerozolima, Jerycho, Rages,
Seboim, Sodoma, hydronimy: Engaddi  ród³o na zachód od Morza Martwego,
w pobli¿u którego ukrywa³ siê Dawid, Gichon  jedna z czterech odnóg rzeki
wyp³ywaj¹cej z biblijnego Edenu, oronimy: Golgota  nazwa jerozolimskiego
wzgórza, na którym zosta³ ukrzy¿owany Chrystus, Synaj  nazwa góry, na której
Bóg Jahwe przekaza³ Moj¿eszowi kamienne tablice z dziesiêciorgiem przykazañ, oraz nazwy dolin: Achor  nazwa doliny na pó³nocno-wschodnim krañcu
ziemi plemienia Judy, czy ogrodów: Ogród Edenu oraz Getsemani  ogrójec,
miejsce w Jerozolimie, w którym Jezus przebywa³ na czuwaniu modlitewnym
razem z Aposto³ami w wieczór przed pojmaniem.
Biblijne toponimy pojawiaj¹ siê w przytaczanych przez bohaterów opowieciach o postaciach ze Starego i Nowego Testamentu, np. nazwy Ekbatan i Niniwa przywo³uje kaznodzieja, mówi¹c o historii Tobiasza i Sary. Czasem nazwy
terenowe z Biblii zostaj¹ wykorzystane do metaforycznej charakteryzacji rzeczywistych miejsc. W stanowi¹cym prolog do Bo¿ych bojowników opisie granic
wiata bohater-narrator porównuje Nil do wyp³ywaj¹cej z raju rzeki Gichon,
z³otodajny Ofir zalicza do afrykañskich krain, a Piek³o umiejscawia tu¿ za
krawêdzi¹ opasaj¹cych Ziemiê oceanów. Dziêki przywo³aniu biblijnych nazw
krelona przez narratora mapa wiata staje siê przestrzeni¹ symboliczn¹. Innym
przyk³adem przenonego u¿ycia toponimów s¹ nazwy Babilon czy Sodoma
i Gomora, które u¿ywane s¹ w wypowiedziach husytów i odnosz¹ siê do krytykowanego przez nich Watykanu lub katolickich miast. Tego typu onimy podkrelaj¹ zepsucie panuj¹ce w otoczeniu papie¿a, zwiastuj¹c zarazem rych³¹ karê,
która spotka grzesznych i dbaj¹cych tylko o w³asny dobytek ksiê¿y.
Niezbyt liczn¹ kategoriê stanowi¹ chrononimy, a wiêc nazwy wydarzeñ. S¹
to onimy odnosz¹ce siê do zapowiadanego w Apokalipsie w. Jana koñca wiata:
Apokalipsa, Dzieñ S¹du, S¹d Bo¿y, Dni Kary i Pomsty oraz leksem Potop okrelaj¹cy starotestamentowy kataklizm. W analizowanych powieciach Sapkowskiego wystêpuje tylko jeden kosmonim: Gwiazda Pio³un  zaczerpniêty równie¿ z Objawienia wiêtego Jana. Wymienione nazwy zostaj¹ przywo³ane, gdy
postaci rozmawiaj¹ o wojennych zniszczeniach i zag³adzie dawnego porz¹dku
wiata. Dowiadczane przez bohaterów okropieñstwa wojny wi¹¿¹ siê w ich
wiadomoci z zapowiedzi¹ Apokalipsy, sk¹d bierze siê przewiadczenie o rych³ym nadejciu jeszcze gorszych kataklizmów zapowiadanych przez wiêtego
Jana w ostatniej ksiêdze Nowego Testamentu.
Analiza nazw w³asnych w dziele literackim nie by³aby pe³na bez omówienia funkcji, jakie pe³ni¹ one w danym utworze. Podstawowe role nazewnictwa
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literackiego ustali³ Wilkoñ, wyró¿niaj¹c funkcje: lokalizacyjn¹, socjologiczn¹,
aluzyjn¹, treciow¹, a tak¿e ekspresywn¹30. Poniewa¿ jednak ka¿de dzie³o literackie jest inne, w zale¿noci od jego gatunku, tematyki oraz pomys³owoci
autora nazwy w³asne mog¹ pe³niæ ca³y wachlarz ról. Inni badacze wzbogacili
wykaz Wilkonia o kolejne funkcje, np. informacyjn¹ w wypowiedziach bohaterów literackich31 (Irena Sarnowska-Giefing), dydaktyczn¹32 (Urszula Kêsikowa), poetyck¹ i wartociuj¹c¹33 (£ucja Maria Szewczyk), identyfikacyjno-dyferencjacyjn¹34, emotywn¹ i werystyczn¹35 (Czes³aw Kosyl), kreatywn¹36 (Edward
Breza), kamufla¿ow¹ i intertekstualn¹37 (Adam Siwiec) oraz humorystyczn¹38
i uniwersalizacyjn¹39 (Maciej Szelewski).
Sporód wyró¿nionych przez badaczy ról nazw w³asnych w dziele literackim, nazwy biblijne w Trylogii husyckiej pe³ni¹ przede wszystkim funkcje: intertekstualn¹, aluzyjn¹, wartociuj¹c¹, ekspresywn¹ i dydaktyczn¹. W powieciach
Sapkowskiego mo¿na wyodrêbniæ dwie p³aszczyzny funkcjonowania onimów
zaczerpniêtych ze Starego i Nowego Testamentu. Nomina propria wystêpuj¹
g³ównie w takiej samej roli jak w Biblii (oznaczaj¹c i wskazuj¹c na biblijne
desygnaty), ale czasem s¹ u¿ywane jako metafory aktywizuj¹ce cechy konotatywne.
Nazwy biblijne w analizowanych utworach wydaj¹ siê funkcjonowaæ g³ównie jako terminy relacji intertekstualnej, a odwo³ania do rzeczywistoci tekstu
Biblii maj¹ czêsto wyrane umotywowanie narracyjno-fabularne i stanowi¹
istotny sk³adnik struktury znaczeniowej powieci40. Najbardziej jaskrawym
przyk³adem tego typu zastosowania onimów s¹ nazwy zaczerpniête z Ksiêgi Tobiasza, wród których pojawiaj¹ siê zarówno antroponimy (Przewodnik, Raguel,
Sara, Tobiasz M³odszy, Tobiasz z Niniwy, Tobiasz Starszy, Medowie), jak i imiona demonów (Asmodeusz) oraz toponimy (Rages, Media, Tygrys, Ekbatan). Onimy te przywo³ywane s¹ w kazaniu czeskiego ksiêdza, który opowiada o wêdrówce i przygodach biblijnego bohatera. Postaæ Przewodnika  anio³a towarzysz¹cego Tobiaszowi  niespodziewanie zyskuje jednak konotacje w warstwie
fabularnej powieci, wyjaniaj¹c prawdziw¹ to¿samoæ jednego z bohaterów,
30

A. Wilkoñ: op. cit., s. 83.
I. Sarnowska-Giefing: op. cit., s. 100.
U. Kêsikowa: Funkcja dydaktyczna nazewnictwa w powieciach dla m³odzie¿y. [W:] Onomastyka w dydaktyce szkolnej i spo³ecznej. Pod red. E. Homy. Szczecin 1988, s. 81.
33 £. M. Szewczyk: Funkcje nazw w³asnych w literaturze piêknej. [W:] Jêzykoznawstwo.
Materia³y z konferencji naukowej 1416 marca 1995. Pod red. K. Kallas. Toruñ 1996, s. 113.
34 Cz. Kosyl: Nazwy w³asne w prozie Jaros³awa Iwaszkiewicza. Lublin 1992, s. 50.
35 Ibidem, s. 95,
36 £. M. Szewczyk: Funkcje nazw w³asnych..., s. 114.
37 A. Siwiec: Nazwy w³asne w prozie Micha³a Choromañskiego. Lublin 1998, s. 22.
38 M. Szelewski: op. cit., s. 127.
39 Ibidem, s. 129.
40 Zob. A. Siwiec: op. cit., s. 77.
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Samsona Miodka, który jest anio³em, potê¿nym duchem zaklêtym w ciele niepe³nosprawnego umys³owo klasztornego pos³ugacza. W tej samej chwili, gdy
kaznodzieja opowiada o wyjawieniu to¿samoci Przewodnika i jego odejciu,
przebywaj¹cy w odleg³ym miejscu Samson  a w³aciwie jego przybrane cia³o
 umiera, a s³uchaj¹ca kazania bohaterka dowiadcza wizji i odkrywa, kim tak
naprawdê by³ jej ukochany. Biblijna opowieæ zostaje wiêc przywo³ana w celu
ujawnienia zagadkowej to¿samoci jednego z protagonistów.
Wa¿n¹ rol¹ omawianych w artykule onimów jest ich funkcja aluzyjna, odwo³uj¹ca siê w mniej lub bardziej zaszyfrowany sposób do konkretnych osób
lub miejsc41. Wszystkie nazwy zaczerpniête ze Starego i Nowego Testamentu
wykorzystane zostaj¹ jako aluzje do biblijnych opowieci lub wydarzeñ, a tym
samym stanowi¹ pomost ³¹cz¹cy wiat przedstawiony Trylogii husyckiej z tekstem Pisma wiêtego. Szczególnie interesuj¹ce pod wzglêdem aluzyjnoci s¹
wiête imiona Boga (Adonai lub Adonay, El, Elion, Elohe, Elohim, Escerchie,
Habdanum, Haszem, Inglotum, Ischiros, Jah, Klarimum, Sadai, Tetragramaton
oraz Zebaoth), które pochodz¹ z pierwotnego tekstu Biblii, a wykorzystane zosta³y w goetyckich zaklêciach pojawiaj¹cych siê w powieciach Narrenturm,
Bo¿y bojownicy i Lux perpetua. Stanowi¹ wiêc nie tylko aluzjê do Biblii, ale
te¿ do Mniejszego Klucza Salomona, jednej z najs³ynniejszych ksi¹g okultystycznych.
Ciekawym przyk³adem aluzyjnego u¿ycia nazw w³asnych jest antroponim
Samson Miodek. Na pierwszy rzut oka wydaje siê, ¿e wybór imienia i nazwiska
przez bohatera jest umotywowany bezporednio w powieci: wywodz¹ce siê
z Biblii imiê Samson nosi klasztorny s³uga, niepe³nosprawny umys³owo osi³ek,
w którego cia³o w wyniku nieudanego egzorcyzmu wstêpuje anio³, z kolei nazwisko Miodek nawi¹zuje do zachowania pos³ugacza  w chwili, gdy poznaj¹ go
pozostali protagonici, Reinmar i Szarlej, mê¿czyzna je miód. Nazwa Samson
Miodek pe³ni wiêc funkcjê treciow¹ (maj¹ce biblijne konotacje imiê sugeruje
si³ê bohatera, z kolei nazwisko nadane zosta³o ze wzglêdu na zachowanie) oraz
ekspresywn¹ (poprzez groteskowy kontrast biblijnego imienia z nazwiskiem wywodz¹cym siê od zdrobnionego wyrazu pospolitego). Antroponim ten realizuje
jednak tak¿e funkcjê aluzyjn¹  jest nawi¹zaniem do tekstu Biblii, a dok³adniej
do Ksiêgi Sêdziów, z któr¹ ³¹czy go przepowiednia lenych wiedm:
Nadejdzie Viator, Wêdrowiec, od s³onecznej strony. Zamiana siê staje. Od nas kto
odchodzi, do nas Wêdrowiec przychodzi. Mówi Wêdrowiec: ego sum quo sum. Nie
pytaj Wêdrowca o imiê, ono jest tajemnicze. Bo có¿ to jest, kto to zgadnie: z tego,
który po¿era, wysz³o to, co siê spo¿ywa, a z mocnego wysz³a s³odycz42.
41
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Przepowiednia czarownic nie tylko zapowiada nadejcie tajemniczego przybysza, ale zdradza te¿ jego przysz³e imiê. Wplecione w wieszczbê zdanie Nie
pytaj Wêdrowca o imiê, ono jest tajemnicze nawi¹zuje do rozmowy ojca biblijnego Samsona, Manoacha, z anio³em, który zapowiedzia³ mu narodziny syna.
Z kolei fragment Bo có¿ to jest, kto to zgadnie: z tego, który po¿era, wysz³o to,
co siê spo¿ywa, a z mocnego wysz³a s³odycz to zagadka zadana przez Samsona
Filistynom, na któr¹ odpowiedzi¹ by³ miód z pszczelego gniazda za³o¿onego
w padlinie lwa. Antroponim Samson Miodek jest zatem aluzj¹ do Starego Testamentu, któr¹ czytelnik rozpoznaje w chwili, gdy powieciowy anio³ przybiera
imiê i nazwisko.
W Trylogii husyckiej wiele biblijnych nazw w³asnych wykorzystano w funkcji wartociuj¹cej  wystêpuj¹cej, gdy nomina propria konotuj¹ wartoci lub
antywartoci, które s¹ rozpoznawane i/lub przypisywane denotatowi43. Wartoæ
konotacyjna nazwy w³asnej to utrwalony w wiadomoci spo³ecznej (a wiêc
powszechny, nie indywidualny) zbiór s¹dów i wyobra¿eñ o denotacie danej nazwy44. W przypadku metaforycznie u¿ytych nazw w³asnych wartoæ ta czêsto
formu³owana jest wprost, ¿eby u³atwiæ czytelnikowi odpowiednie odczytanie przenoni45. Onimy wystêpuj¹ce jako metafory to zazwyczaj nazwy utrwalone kulturowo, cechuj¹ce siê du¿¹ wyrazistoci¹, która przek³ada siê na jednolite profilowanie
i kreowanie lub aktualizowanie jednoznacznych wzorców mentalnych46.
W powieciach Sapkowskiego w funkcji wartociuj¹cej u¿yte zostaj¹ onimy, które w sposób metaforyczny, a zarazem jednoznaczny  z powodu powszechnej znajomoci tekstów biblijnych, z jakich siê wywodz¹  opisuj¹ bohaterów Trylogii husyckiej, przypisuj¹c im jakie cechy. Przyk³adem mog¹ byæ
imiona Dalila, Judyta, Samson i Holofernes w wypowiedzi: Panna za³atwi ciê
jak Dalila Samsona. Albo jak Judyta Nabuchodonozora Czy Holofernesa47.
Wartoæ konotacyjna imion Dalila i Judyta to kobieta przebieg³a, zdradziecka
i niebezpieczna  antroponimy s¹ wiêc nacechowane negatywnie, z kolei Samson i Holoferes oznaczaj¹ tu mê¿czyzn ³atwowiernych, daj¹cych siê usidliæ
piêknej kobiecie, a zatem równie¿ konotuj¹ antywartoci. Nazwy biblijne mog¹
byæ tak¿e nacechowane pozytywnie, czego przyk³adem jest opis postaci z Bo¿ych bojowników: Jej [Doroty Faber] oblicze by³o opromienione wiêtoci¹,
z³otowietlisty nimb otacza³ te¿, wydawa³o siê, g³owê Elenczy von Stietencron.
Marta i Maria z Betanii, pomyla³ [...]48. Wartoæ konotacyjna wykorzystanych
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w tym fragmencie imion to kobiety wiête, a zatem w tym wypadku nazwy
przywo³uj¹ pozytywne cechy, sugeruj¹c niezwyk³¹ dobroæ bohaterek.
W funkcji wartociuj¹cej zosta³y wykorzystane równie¿ biblijne toponimy,
np. Sodoma, Gomora, Adma i Seboim: Zaiste, siarka, sól, spalenizna po ca³ej
ziemi! Nie obsiej¹ jej, nie zakie³kuje, nie uronie na niej ¿adna rolina, jak
w zag³adzie Sodomy, Gomory, Admy i Seboim49. Wymienione tu nazwy miast
maj¹ wartoæ konotacyjn¹ miejsca przeklête, które narazi³y siê na gniew Boga
i zosta³y zniszczone, a zatem ich u¿ycie równie¿ aktywizuje negatywne wartoci. Ciekawym przyk³adem metaforycznego charakteryzowania bohaterów za
pomoc¹ nazwy zaczerpniêtej z Biblii jest okrelenie Cherethi i Felethi: [...] brat
Neplach przyobieca³ nam pewn¹ i godn¹ zaufania eskortê. Eskortê! A co to za
ha³astra stoi tam, w szeregu? Co za Cherethi i Felethi?50. Pochodz¹ce z Wulgaty
etnonimy oznaczaj¹ce oddzia³y wojskowe zosta³y u¿yte jako przenone synonimy zbieraniny i ha³astry. Zastosowane przez Sapkowskiego nazwy Cherethi
i Felethi s¹ rzadko spotykane, wiêc pisarz, obawiaj¹c siê, ¿e czytelnicy nie
odczytaj¹ metafory zgodnie z jego intencj¹, umieci³ wyjanienie zastosowanej
przenoni w przypisie51.
Nazwy biblijne pe³ni¹ równie¿ funkcjê ekspresywn¹  s¹ wyk³adnikami
nastawienia emocjonalnego autora lub bohaterów i wspó³tworz¹ okrelony klimat uczuciowy utworu b¹d jakich jego fragmentów52. Funkcja ta ³¹czy siê
najczêciej z funkcj¹ wartociuj¹c¹. Imiona ze Starego czy Nowego Testamentu
i inne zaczerpniête z Biblii nazwy w³asne, które w metaforyczny sposób charakteryzuj¹ postaci w Trylogii husyckiej, konotuj¹c wartoci i antywartoci, wyra¿aj¹ najczêciej stosunek innych bohaterów do okrelanych tak osób. Przyk³adowo
okrelenie Cherethi i Felethi jest wyk³adnikiem niechêci do nazwanych w ten
sposób ¿o³nierzy, a porównanie dwóch pielêgniarek do Marii i Marty z Betanii
jest wyrazem szacunku i podziwu dla ratuj¹cych ¿ycie bohatera kobiet. Ekspresywnie nacechowane s¹ tak¿e wszelkie nazwy zaczerpniête z Apokalipsy w.
Jana, które maj¹ na celu zobrazowaæ koszmar wojny religijnej, np. Wydawa³o
siê, ¿e bli¿y siê Apokalipsa. ¯e Bestia Dziesiêciorga wychodzi z Czeluci. ¯e
Jedców Czterech straszliwych tylko patrzeæ wród dymów po¿arów i pól
skrwawionych. [...] ¯e spadnie Gwiazda Pio³un na trzeci¹ czêæ rzek i ród³a
wód53. Onimy zosta³y tu u¿yte w celu zwiêkszenia ekspresywnoci opisu i powi¹zania katastroficznej wizji koñca wiata z rzeczywistymi wydarzeniami, których wiadkami byli bohaterowie.
49
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Opisuj¹c role pe³nione przez nazwy biblijne w Trylogii husyckiej, nie mo¿na
zapomnieæ o ich funkcji dydaktycznej. Polega ona przede wszystkim na utrwaleniu i wzbogaceniu wiedzy wyniesionej ze szko³y z zakresu historii, literatury
i kultury54. Wród wystêpuj¹cych w analizowanych powieciach nazw zaczerpniêtych z Biblii pojawiaj¹ siê nie tylko onimy odnosz¹ce siê do powszechnie
znanych biblijnych osób czy miejsc, ale tak¿e nazwy, które dotycz¹ denotatów
nieznanych przeciêtnemu u¿ytkownikowi jêzyka polskiego. S¹ to g³ównie onimy
nawi¹zuj¹ce do mniej wa¿nych z punktu widzenia chrzecijañskiej teologii wydarzeñ Starego Testamentu, dotycz¹ce zazwyczaj szczegó³ów historii Narodu
Wybranego. Wprowadzaj¹c tego typu nazwy w warstwê onimiczn¹ swoich powieci i wyjaniaj¹c ich znaczenie w przypisach, Sapkowski poszerza wiedzê
czytelnika o biblijnych postaciach, wydarzeniach i topografii.
Nazwy zaczerpniête ze Starego i Nowego Testamentu stanowi¹ liczny zbiór
wród nazw autentycznych Trylogii husyckiej Sapkowskiego. S¹ niezwykle istotnym sk³adnikiem jêzyka tomów Narrenturm, Bo¿y bojownicy i Lux perpetua,
gdy¿ czêsta ich obecnoæ w wypowiedziach postaci, kazaniach, przemowach
oraz przytaczanych przez narratora opisach pozwala odzwierciedliæ mentalnoæ
redniowiecznych ludzi i znaczenie Pisma wiêtego w ich ¿yciu. Zaczerpniête
z Biblii nazwy rzadko bior¹ udzia³ w kreowaniu fantastycznej warstwy powieci
(jedynymi przyk³adami takiego ich u¿ycia jest zastosowanie wiêtych imion
Boga w zaklêciach magicznych oraz imienia Salomon w nazwie kabalistycznego
znaku), przede wszystkim bowiem maj¹ za zadanie wzbogacaæ historyczny kontekst omawianych utworów. Onimy biblijne pozwalaj¹ Sapkowskiemu ukazaæ
erudycjê bohaterów, ¿ywo zainteresowanych lektur¹ Pisma wiêtego i szukaj¹cych w swym codziennym ¿yciu znaków wype³niania siê planu Bo¿ego. Autor
wykorzystuje tego typu nazwy, by uatrakcyjniæ tekst powieci, wzbogacaj¹c go
o aluzje i intertekstualne nawi¹zania. Pochodz¹ce z Biblii onimy s¹ wyk³adnikami ekspresywnoci i w metaforyczny sposób charakteryzuj¹ bohaterów
oraz przedstawione na kartach Trylogii husyckiej wydarzenia, konotuj¹c wartoci i antywartoci. Zwiêkszaj¹ równie¿ dydaktyczn¹ wartoæ powieci, nie tylko
przybli¿aj¹c czytelnikowi wiat wojen husyckich i XV-wieczn¹ mentalnoæ, ale
tak¿e zachêcaj¹c go do siêgniêcia po mniej znane starotestamentowe ksiêgi.
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Summary
This paper analyzes biblical names in Trylogia husycka (Narrenturm, Bo¿y bojownicy
and Lux perpetua) written by Andrzej Sapkowski. Anthroponyms, theonyms, names of monsters
and demons, ethnonyms, toponyms, chrononyms and names of stars are derived from the New
Testament and the Old Testament and appear primarily in dialogues and sermons. Biblical names
used by the heroes prove their erudition and their extensive knowledge of the Holy Bible. Biblical
names in Trylogia husycka are endowed with many functions. They serve as allusions or intertextual references; they also enrich the novels with didactic values. Such names indicate when the
action of the novels takes place; they characterize people and places by their metaphorical meanings, too. They also perform the emotive function and the humorous function. Biblical names
are a very important part of the onomastic layer of Trylogia husycka.
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W spo³ecznej wiadomoci istnieje wyrany podzia³ na dwa opozycyjne
typy kulturowe. Na jednym biegunie znajduje siê kultura miejska, uwa¿ana za
presti¿ow¹, ³¹czona z postêpem techniczno-cywilizacyjnym, wy¿szym poziomem edukacji, lepsz¹ jakoci¹ ¿ycia, na drugim  kultura wiejska, kojarz¹ca siê
z zacofaniem, prymitywnoci¹, niskim statusem spo³ecznym i maj¹tkowym jej
przedstawicieli. Opozycji miejski  wiejski typ kultury odpowiada przeciwstawienie jêzyk ogólny  gwara, w które bardzo wyranie wpisane jest wartociowanie. Gwarê postrzega siê jako kod komunikacyjny znacznie mniej wartociowy ni¿ polszczyzna ogólna. Terytorialne odmiany polszczyzny maj¹ ograniczony
zasiêg i ograniczon¹ funkcjonalnoæ, s¹ w u¿yciu na okrelonych obszarach
i obs³uguj¹ w zasadzie sferê kontaktów nieoficjalnych (rodzinnych i towarzyskich). Miêdzy innymi te ograniczenia wp³ywaj¹ na ocenê gwar, sprawiaj¹, ¿e
gwary s¹ deprecjonowane nie tylko przez osoby spoza wiejskiego krêgu kulturowego, ale tak¿e przez samych u¿ytkowników tego kodu. Wiele negatywnych
skojarzeñ naros³o wokó³ terytorialnych odmian polszczyzny. Jak napisa³ Kazimierz Sikora: Gwara w coraz wiêkszym stopniu staje siê znakiem nie tyle
regionalnej, co po prostu wiejskiej przynale¿noci spo³ecznej, niesie bowiem
baga¿ negatywnych konotacji wiejskoci, stereotypów i kompleksów tkwi¹cych
g³êboko w wiadomoci Polaków (Sikora 2010: 253).
Negatywne wartociowanie jêzyka wsi w konsekwencji prowadzi do jego
zaniku, choæ  rzecz jasna  proces ten przebiega ró¿nie w poszczególnych
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regionach. S¹ miejsca, gdzie proces dezintegracji gwar jest ju¿ bardzo zaawansowany, ale s¹ te¿ takie, gdzie gwara jest wyznacznikiem to¿samoci i utrzymuje
siê stosunkowo dobrze (l¹sk, Kaszuby, Podhale). Niezaprzeczalnie na przewa¿aj¹cym obszarze Polski gwary prze¿ywaj¹ regres. Ich dalszy los zale¿y od
wielu czynników, a jednym z nich jest nastawienie spo³eczeñstwa do tej odmiany jêzyka.
W artykule podjêto próbê przeledzenia tego, w jakim zakresie zagadnienia
zwi¹zane z terytorialnym zró¿nicowaniem polszczyzny stanowi¹ przedmiot zainteresowania u¿ytkowników nowoczesnego medium komunikacyjnego, jakim jest
Internet. Przedmiotem uwagi bêd¹ nastêpuj¹ce zagadnienia szczegó³owe:
1. Jak u¿ytkownicy Internetu postrzegaj¹ stan polskich gwar?
2. Czy aprobuj¹ u¿ywanie gwary?
3. Jakie kwestie zwi¹zane z funkcjonowaniem gwar stanowi¹ przedmiot
refleksji internautów?
Poni¿sze wywody s¹ oparte na analizie wypowiedzi grupy u¿ytkowników
Internetu z wykszta³ceniem filologicznym. Taki wybór zosta³ podyktowany
przede wszystkim tym, ¿e w zasobach Internetu uda³o siê odnaleæ zapis interesuj¹cej, wielow¹tkowej dyskusji na temat gwar przeprowadzonej na forum t³umaczy, co zapewni³o podstawê materia³ow¹ do tak zakrelonych badañ1. Ponadto osoby z przygotowaniem filologicznym charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ ni¿ inni
u¿ytkownicy jêzyka wiadomoci¹ jêzykow¹. Warto wiêc sprawdziæ, jak ta grupa internautów ustosunkowuje siê do terytorialnych odmian polszczyzny. Tak
sformu³owany cel cile ³¹czy siê z badaniami w zakresie wiadomoci jêzykowej, rozumianej jako z d o l n o  æ cz³owieka do zdawania sobie sprawy ze
stanu rzeczywistoci jêzykowej, w jakiej jest zanurzony, p r o c e s jej ujmowania (postrzegania, kategoryzowania, przetwarzania, internalizacji), wreszcie r e z u l t a t tego procesu w postaci pewnego z³o¿onego, tematycznie okrelonego
konstruktu mentalnego (Chlebda 1995: 20).
Wirtualne fora dyskusyjne to niezwykle popularna p³aszczyzna komunikacyjna, zw³aszcza wród przedstawicieli m³odszych generacji. Forum internetowe
stanowi rodzaj grupy dyskusyjnej, na którym dochodzi do wymiany pogl¹dów
na okrelony temat. To miejsce, w którym m.in. pojawiaj¹ siê opinie dotycz¹ce
funkcjonowania jêzyka, jego odmian, w tym tak¿e gwar. Ten rodzaj komunikacji
internetowej ma charakter asynchroniczny, a to oznacza, ¿e równoczesna obecnoæ nadawcy i odbiorcy nie jest wymagana. Pomiêdzy umieszczeniem wpisu
a jego odbiorem istnieje dystans czasowy, nieraz dosyæ d³ugi. Internauci mog¹
do³¹czyæ do prowadzonej dyskusji w dowolnym momencie, co jest o tyle istotne,
¿e maj¹ czas na przemylenie swojej wypowiedzi, odpowiednie jej przygotowanie.
1

Zapis tej wymiany myli mo¿na znaleæ pod adresem: http://forum.mlingua.pl/showthread.php?t=31381.
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W analizowanej tutaj dyskusji wziê³o udzia³ 47 uczestników. Stanowi¹ oni
grupê w miarê jednorodn¹. W jej sk³ad wchodz¹ ludzie wykszta³ceni, zawodowo
zajmuj¹cy siê t³umaczeniami. Na forum znajdujemy informacjê: Wiêkszoæ
osób na forum mLingua to zawodowi t³umacze  doroli ludzie z wy¿szym
wykszta³ceniem. Najprawdopodobniej w wiêkszoci s¹ to absolwenci filologii
obcych, choæ z treci wpisów wynika, ¿e niektórzy z uczestników dyskusji tak¿e
studiowali lub studiuj¹ polonistykê. Jest to istotna okolicznoæ, gdy¿ w przypadku takich osób mo¿na mówiæ o przejawach wiadomoci jêzykowej na najwy¿szym poziomie, który stanowi¹ s¹dy o jêzyku poparte odpowiednim merytorycznym przygotowaniem2.
Ogó³em analizie poddano 55 postów, z których zdecydowana wiêkszoæ to
wypowiedzi d³ugie, wielow¹tkowe. W dyskusji uczestniczyli zarówno mê¿czyni, jak i kobiety. Wpisy przewa¿nie s¹ sygnowane pseudonimami internetowymi,
co zapewnia dyskutantom anonimowoæ, ale pojawiaj¹ siê tak¿e posty podpisane
imieniem i nazwiskiem. Dyskusjê rozpoczêto 15 grudnia 2011 r., a ostatni wpis
jest datowany na 28 listopada 2013 r.
Trzeba podkreliæ, ¿e liczba uczestników dyskusji i liczba postów wnosi
pewn¹ wartoæ informacyjn¹. Zdarza siê, ¿e na forach internetowych pojawiaj¹
siê wpisy pozostawione bez komentarza, jeli temat oka¿e siê nieinteresuj¹cy.
Dyskusjê sk³adaj¹c¹ siê z kilkudziesiêciu postów nale¿y oceniæ jako doæ rozbudowan¹, a wiêc mo¿na wnioskowaæ, ¿e zagadnienia zwi¹zane z funkcjonowaniem gwar w polskiej rzeczywistoci jêzykowej spotka³y siê z zainteresowaniem
u¿ytkowników tego forum.
Dyskusja na temat Polskie gwary na wyginiêciu? zosta³a zainicjowana
wpisem:
Co s¹dzicie o mówieniu gwarami? Z jednej strony pos³ugiwanie siê piêkn¹, czyst¹
polszczyzn¹ wiadczy o wykszta³ceniu. Z drugiej natomiast kto, jeli nie wykszta³ceni ludzie, zadba o to, by gwary przetrwa³y? S¹ one przecie¿ wa¿nym elementem
kultury, wiadectwem historii. Czy powinno siê ich uczyæ w szkole, jako jêzyka
regionalnego? Czy nie zabi³oby to je przez tê sztucznoæ? I sk¹d wzi¹æ nauczycieli np. l¹skiego? Wed³ug mnie taka ró¿norodnoæ gwar, s³ownictwa to bogactwo
kraju, o którym powinno siê mówiæ i o które powinno siê dbaæ. Co o tym s¹dzicie?3
2

Andrzej Markowski wyró¿nia trzy poziomy wiadomoci jêzykowej. Przejawem wiadomoci jêzykowej na najni¿szym poziomie jest wymiewanie siê ze sposobu mówienia innych ludzi, na
wy¿szym poziomie wiadomoci jêzykowej pojawiaj¹ siê opinie wyra¿aj¹ce koniecznoæ wyboru
pomiêdzy ró¿nymi formami jêzykowymi i ocena tych elementów. Na najwy¿szym poziomie wiadomoci jêzykowej znajduj¹ siê s¹dy o jêzyku poparte specjalistyczn¹ wiedz¹ (Markowski 1992:
199).
3 Ten i kolejne cytowania wypowiedzi internautów pochodz¹ z tej samej strony internetowej,
któr¹ mo¿na znaleæ pod adresem: <http://forum.mlingua.pl/showthread.php?t=31381>, dostêp: listopad 2014 r. W cytatach zachowano pisowniê i interpunkcjê zgodn¹ z orygina³em.

Renata Kucharzyk

40

Ju¿ sam sposób rozpoczêcia dyskusji stanowi pole do refleksji na temat
dialektologicznej wiedzy neofilologów. Z wpisu wynika, i¿ jego autor nie odró¿nia gwar od jêzyków regionalnych. Zak³ada nawet mo¿liwoæ nauczania gwar
w szkole, co bior¹c pod uwagê tradycyjne rozumienie gwary wydaje siê pomys³em trudnym do zrealizowania.
W omawianej dyskusji mo¿na wskazaæ kilka g³ównych w¹tków.
1. Ocena stanu gwar
Opinie dyskutantów na temat kondycji odmian terytorialnych jêzyka s¹
zró¿nicowane. Uczestnicy dyskusji w wiêkszoci prezentuj¹ postawê zaniepokojenia stanem gwar, których sytuacja w Polsce  jak twierdz¹  przedstawia siê
znacznie gorzej ni¿ w innych krajach europejskich (np. w Niemczech, Anglii).
Wyra¿aj¹ ubolewanie, ¿e coraz rzadziej u¿ywa siê gwary, ¿e:
wiele osób zapomina po czasie o jêzyku swojej ma³ej ojczyzny, myl¹c o nim jako
o pewnej skazie, brzemieniu czy po prostu niepotrzebnym balacie, który nale¿y
zrzuciæ w normalnej komunikacji  nawet wród swoich.

Dyskutanci podkrelaj¹, ¿e ¿ywotnoæ gwar jest uwarunkowana pokoleniowo  gwar¹ mówi¹ ju¿ tylko przedstawiciele najstarszej generacji mieszkañców
wsi, natomiast m³ode pokolenie niechêtnie pos³uguje siê t¹ odmian¹ jêzyka.
Takie s¹dy powielaj¹ obiegowe opinie o z³ym stanie polskich gwar, nie zawsze
oparte na znajomoci realiów komunikacyjnych polskich wsi. Wród autorów
postów s¹ tak¿e tacy, którzy twierdz¹, ¿e niektórzy nadal traktuj¹ gwarê jako
co zupe³nie naturalnego, u¿ywaj¹ jej i czuj¹ siê z tym dobrze. A konstatacja
oparta na obserwacji rzeczywistoci komunikacyjnej lokalnej wspólnoty: Gwary ¿yj¹ i maj¹ siê ca³kiem niele jak na czasy zdominowane przez telewizjê
i Internet, mo¿e napawaæ optymizmem. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wnioski dotycz¹ce dobrej kondycji gwar przewa¿nie odnosz¹ siê do l¹ska, a  jak wiadomo
 tam sytuacja jêzykowa przedstawia siê inaczej ni¿ w innych regionach Polski
(silne d¹¿enie do uzyskania statusu jêzyka regionalnego dla mowy l¹zaków).
2. Stosunek uczestników dyskusji do gwar
Zwraca uwagê pozytywne nastawienie wiêkszoci dyskutantów do terytorialnych odmian polszczyzny, co jest wyj¹tkowym zjawiskiem na tle niechêtnego stosunku wiêkszoci spo³eczeñstwa do gwar. Z ogólnej liczby 47 dyskutantów zwolennikami pielêgnowania gwar okaza³y siê 34 osoby. Wypowiedzi
trzech osób wiadcz¹ o negatywnym stosunku do gwar, a dziesiêciu uczestników
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dyskusji prezentuje postawê, któr¹ trudno jednoznacznie oceniæ (nie maj¹ zdania
na temat gwar lub akceptuj¹ ich u¿ywanie tylko w pewnych sytuacjach). Zwolennicy odmian terytorialnych stwierdzaj¹, ¿e gwary to czêæ naszej historii
i kultury, ¿e stanowi¹ o ró¿norodnoci i bogactwie jêzyka i nale¿a³oby [je]
chroniæ za wszelk¹ cenê, a nie marnotrawiæ. Niektórzy podkrelaj¹, ¿e ich
postawa wobec gwar ewoluowa³a  od niechêci do aprobaty.
Tylko jeden z forumowiczów wyrazi³ opiniê, jak siê zdaje, typow¹ dla du¿ej
czêci polskiego spo³eczeñstwa:
Gwara mo¿e byæ oznak¹ niewykszta³cenia, zdecydowana wiêkszoæ ludzi ni¿szego poziomu pos³uguje siê gwar¹.

W niektórych wypowiedziach wskazywano na brak zainteresowania tematem obecnoci gwar w przestrzeni komunikacyjnej, ale za t¹ postaw¹ obojêtnoci kryje siê raczej niechêæ do gwar:
w sumie nie mam zdania  nie bardzo mnie obchodz¹ gwary ani jak s¹ postrzegane,
bo nie mam z nimi stycznoci. ale jeli kto ma to niech mówi jak mu odpowiada.
jest tylko jedno ale  jeli siê przebywa w miejscu, gdzie gwary nie ma to nale¿y
mówiæ poprawnie. zdarza³y siê przypadki, ¿e osoba usilnie mówi³a gwar¹ i niemal zmusza³a innych a takie podtrzymywanie tego zjawiska chyba nie nale¿y do
najlepszych i wrêcz dra¿ni.

Warto zwróciæ uwagê, ¿e niektórzy uczestnicy dyskusji, pomimo ¿e przedstawiaj¹ siê jako zwolennicy gwar, u¿ywaj¹ sformu³owañ, i¿ pos³uguj¹ siê t¹
odmian¹ jêzyka tylko starsze babciunie na wsiach lub babuleñki z ma³ych
wiosek. W tych wyra¿eniach ujawnia siê stereotypowe wyobra¿enie u¿ytkowników gwary i protekcjonalny stosunek do nich, a to z pewnoci¹ nie jest przejaw doceniania gwar. Ogólnie ton prowadzonej na tym forum dyskusji mo¿na
okreliæ jako ¿yczliwy wobec terytorialnych odmian polszczyzny i pe³en troski
o ich przysz³oæ.
Uczestnicy dyskusji o w³asnych kompetencjach w zakresie gwary wypowiadaj¹ siê bardzo rzadko. Tylko piêæ osób stwierdzi³o, ¿e zna gwarê i czynnie j¹
wykorzystuje (cztery osoby ze l¹ska i jedna z Wielkopolski), np.:
U mnie w domu (l¹sk Cieszyñski) mówimy tylko gwar¹ cieszyñsk¹. Nikt nie
odwa¿y³by siê nawet powiedzieæ jednego zdania w jêzyku ogólnym. Podobnie
i wród znajomych, ale tylko niektórych.
Ja osobicie bardzo lubiê nasz¹ gwarê wielkopolsk¹ i wiadomo, ¿e nie u¿ywam jej
podczas jakich powa¿nych sytuacji, ale rozmawiaj¹c ze znajomymi/
/przyjació³mi jak najbardziej.
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Tak niski wskanik pozytywnych deklaracji dowodzi, ¿e znajomoæ gwary
wród u¿ytkowników tego forum jest niewielka. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e niektórzy internauci nie chcieli siê przyznaæ do pos³ugiwania siê t¹ odmian¹ jêzyka
ze wzglêdu na jej stygmatyzuj¹cy charakter. Trzeba wszak¿e zaznaczyæ, ¿e nie
ma wyranego zwi¹zku pomiêdzy znajomoci¹ gwary a stosunkiem do niej.
Zarówno czynni u¿ytkownicy gwary, jak i liczni internauci, którym gwara jest
obca, prezentuj¹ postawê progwarow¹. Warto tu przytoczyæ wypowied jednego
z uczestników dyskusji, u¿ytkownika polszczyzny ogólnej:
Dialekty s¹ super:) dla mnie, osoby pos³uguj¹cym siê ,,zwyk³ym jêzykiem polskim, to co niezwyk³ego i ciekawego.

3. (Nie)funkcjonalnoæ gwar
Pragmatyzm warunkuje ró¿ne zachowania spo³eczne i nie pozostaje bez
wp³ywu na kwestie jêzykowe. Wród osób niechêtnych gwarze pojawiaj¹ siê
opinie wskazuj¹ce na niefunkcjonalnoæ tej odmiany jêzyka. W ich ocenie gwara nie jest przydatna na polu zawodowym, a i na co dzieñ mo¿e utrudniaæ
komunikacjê:
A po co ja mia³bym zacz¹æ uczyæ siê mówiæ gwar¹ ? ¯eby na l¹sku karierê robiæ?
W t³umaczeniach?
Ja uwa¿am, ¿e w szko³ach nie ma potrzeby uczyæ jêzyka danej gwary, bo po co to
wszystkim? [...] No ale po co ja mam tak dziwacznie mówiæ? Np. na l¹sku mówi
siê: idê na zug, ja bym nie wiedzia³a o co chodzi, tylko kto mi wyjani³, ¿e
chodzi o poci¹g. Dlatego powtarzam jeszcze raz, ¿eby gwar¹ mówili tylko ci co
musz¹.

Zdarzaj¹ siê g³osy przeciwne, wskazuj¹ce na to, ¿e gwary mog³yby byæ
bardzo u¿yteczne w praktyce translatorskiej. Autorzy tych s¹dów postrzegaj¹
s³ab¹ ¿ywotnoæ gwar jako czynnik utrudniaj¹cy pracê t³umacza:
W kontekcie t³umaczeñ jest to równie¿ problematyczne, gdy t³umaczymy z bardziej zró¿nicowanych jêzyków, np. angielskiego czy japoñskiego, i brak rodków
na oddanie odrêbnoci mowy danej postaci. Niestety, chyba nawet czeski posiada
wiêcej ¿ywych wariantów ni¿ polski.

Trzeba podkreliæ, ¿e niefunkcjonalnoæ gwary szczególnie akcentuj¹ ci,
którzy jej nie znaj¹. Natomiast u¿ytkownicy gwary uwa¿aj¹, ¿e mo¿e ona byæ
z powodzeniem wykorzystywana w komunikacji, zw³aszcza w zakresie kontaktów rodzinno-domowych i przyjacielskich.
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W szkole powinno pos³ugiwaæ siê czyst¹ polszczyzn¹, w domu, w rodzinie, pomiêdzy rodzeñstwem i znajomymi znów ka¿dy niechaj mówi gwar¹, wtedy gwara nie
zaniknie.
Moja mama jest nauczycielk¹ i w domu pos³uguje siê regionalizmami, natomiast
w szkole przerzuca siê na jêzyk oficjalny :)

W tych wypowiedziach widaæ analogiê, byæ mo¿e nawet nieuwiadamian¹,
do znanego w literaturze jêzykoznawczej rozró¿nienia na oficjaln¹ i nieoficjaln¹
sytuacjê komunikacyjn¹, które to rozró¿nienie determinuje formê jêzykow¹ wypowiedzi (Dunaj 1985).
4. Przyczyny zaniku gwar
Na analizowanym forum bardzo szeroko omawiane s¹ przyczyny z³ego stanu gwar w Polsce, kurczenia siê ich zasiêgu terytorialnego i spo³ecznego.
W opinii dyskutantów wycofywanie siê gwar z przestrzeni komunikacyjnej to
rezultat oddzia³ywania wielu czynników, z których najwa¿niejsze wymieniamy
poni¿ej.
4.1. Uwarunkowania polityczno-ustrojowe
Internauci wskazuj¹ na uwarunkowania polityczno-ustrojowe, które wp³ynê³y na stosunek spo³eczeñstwa do kultury ludowej. Niektórzy dyskutanci stwierdzaj¹, ¿e procesy unifikacyjne w obrêbie jêzyka polskiego, zanikanie gwar to
niekorzystny rezultat oddzia³ywania poprzedniego systemu ustrojowego. Jak
mówi¹  polski jêzyk siê bardzo drastycznie zhomogenizowa³ po dziesiêcioleciach przymusowych przesiedleñ. W ich ocenie ustrój panuj¹cy w Polsce
po II wojnie wiatowej bardzo negatywnie wp³yn¹³ na wartociowanie kultury
ludowej:
Pewnie swoj¹ rolê odegra³ tu komunizm i jego próba narzucenia spo³eczeñstwu
ludowoci jako wspólnego wszystkim (nieinteligenckiego) odnonika wartoci narodowych. Efekt jest taki, ¿e popularyzowane przez oficjaln¹ propagandê zespo³y
pieni i tañca dzisiaj kojarz¹ siê fatalnie, dzia³aj¹ w nich tylko ludzie autentycznie
zainteresowani swoim regionem, a reszty to nie obchodzi i nie ma szans, ¿eby
dziêki tego typu artystom siê swoim ludowym dziedzictwem zainteresowali.
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4.2. Spo³eczne wartociowanie gwary i jej u¿ytkowników
Bardzo istotn¹ kwesti¹ okaza³a siê spo³eczna waloryzacja gwar. Uczestnicy
omawianej dyskusji zauwa¿aj¹, ¿e podstawow¹ przyczyn¹ zaniku gwar jest ich
niski presti¿, negatywne postrzeganie przez spo³eczeñstwo. Przedstawicieli rodowisk wiejskich uwa¿a siê za osoby o niskim statusie spo³ecznym. Tote¿ gwara
jako jeden z istotnych elementów kultury ludowej jest postrzegana negatywnie
zarówno przez samych jej u¿ytkowników, jak i przez osoby spoza wiejskiego
krêgu kulturowego.
Mylê, ¿e gwary s¹ zagro¿one wyginiêciem. Jest to zwi¹zane przede wszystkim
z tym, ¿e mówienie gwar¹ kojarzy siê z brakiem wykszta³cenia, pochodzenia
z nizin spo³ecznych oraz z wieniactwem  z takim nastawieniem osobicie siê
spotka³am.
Problem w tym, ¿e niektórzy u¿ytkownicy gwar maj¹ kompleks zaciankowoci
i uwa¿aj¹, ¿e mówi¹ gorszym wariantem polszczyzny, dlatego próbuj¹ siê wyzbyæ tych charakterystycznych cech swojej gwary na rzecz jêzyka standardowego,
który kojarzy siê z wykszta³ceniem, edukacj¹ i wy¿szym statusem spo³ecznym.
Ludowoæ w Polsce kojarzy siê le, niektórzy ludzie przyje¿d¿aj¹cy do wiêkszych
miast boj¹ siê byæ uznani za niewykszta³conych wieniaków i nawet jeli maj¹
w swoim jêzyku regionalizmy, staraj¹ siê je wyeliminowaæ.

Co wiêcej, niechêtny stosunek do odmian terytorialnych polszczyzny cechuje nawet niektórych studentów polonistyki, a wiêc osoby, od których mo¿na by
oczekiwaæ pozytywnego nastawienia wobec odrêbnoci dialektalnych:
Niestety, okrelenia takie jak wieniacy, albo pe³ne wy¿szoci parskniêcia wymyka³y siê nawet studentom polonistyki na jednym z najlepszych uniwersytetów
w kraju, kiedy chodzi³em tam na zajêcia z dialektologii polskiej w zesz³ym roku.

4.3. Wp³yw szko³y i mediów
Du¿o miejsca powiêca siê negatywnemu oddzia³ywaniu szko³y, która jêzyk
wsi przeciwstawia jêzykowi ogólnemu przy jednoczesnym deprecjonowaniu
tego pierwszego. Postawa nauczycieli gani¹cych u¿ywanie gwary skutkuje zanikiem pos³ugiwania siê gwar¹ przez uczniów:
U nas, tj. w wiosce podbeskidzkiej, jako pokolenie wstecz nauczycielki w szkole
bardzo têpi³y gwarê u¿ywan¹ przez dzieci, wszyscy mieli wys³awiaæ siê poprawn¹
polszczyzn¹.
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U mnie w domu zawsze mówi³o siê poprawn¹ polszczyzn¹, ale pamiêtam wyjazdy do Babci na wie. Tam zawsze nas³ucha³am siê piêknego w moim (dzisiejszym)
mniemaniu jêzyka. Oczywicie wtedy, jako trendy i szalona nastolatka, wraz ze
znajomi ze szko³y, uwa¿a³am, ¿e taka mowa to obciach i siara. Nie raz ¿artowalimy sobie naladuj¹c w³anie mowê naszych babæ, wyzywaj¹c siê od wieniaków. Niestety, tego nauczy³a nas szko³a  trzeba wypowiadaæ siê poprawnie, bez
zaci¹gania, itp.

Dostrze¿ono tak¿e unifikuj¹cy wp³yw rodków masowego przekazu  jak
napisa³ jeden z dyskutantów: owiata i media zabijaj¹ gwary. Niekorzystne
oddzia³ywanie na gwary mediów propaguj¹cych u¿ywanie standardowej odmiany polszczyzny zauwa¿a inny uczestnik dyskusji:
Niestety, polski jêzyk siê bardzo drastycznie zhomogenizowa³ po dziesiêcioleciach
przymusowych przesiedleñ i normatywnego wp³ywu pañstwowych mediów.

5. Sytuacja na l¹sku i Kaszubach
Jednym z czêciej poruszanych w dyskusji tematów by³a skomplikowana
sytuacja jêzykowa na l¹sku. Z analizowanych wypowiedzi wy³ania siê doæ
zró¿nicowany obraz l¹skiej rzeczywistoci komunikacyjnej. Liczne grono dyskutantów uwa¿a, ¿e na tym obszarze gwary wietnie funkcjonuj¹ i ciesz¹ siê
spo³eczn¹ aprobat¹. Pad³o stwierdzenie, ¿e mo¿na chyba mówiæ nawet o pewnej modzie czy renesansie gwary l¹skiej, co znajduje potwierdzenie w licznych akcjach promuj¹cych tê gwarê:
Nie wiem jak jest z innymi gwarami, ale jeli chodzi o l¹ski to sytuacja rzeczywicie ma siê moim zdaniem dobrze. Powstaje wiele akcji propaguj¹cych regionalny
jêzyk i kulturê, które ciesz¹ niezmiernie. I tak np. mamy ksi¹¿ki po l¹sku, s³owniki, spektakle teatralne, l¹sk¹ telewizjê, centra handlowe nawi¹zuj¹ce do kultury
l¹ska swoim wystrojem, serwisy internetowe powiêcone lonskij godce.

Dialektem l¹skim pos³uguj¹ siê zarówno przedstawiciele starszej generacji,
jak i m³odsi mieszkañcy tego regionu:
Pracujê na Górnym l¹sku i muszê powiedzieæ, ¿e z tego co zaobserwowa³em, to
z gwar¹ l¹sk¹ wcale nie jest tak le. Ci¹gle mo¿na us³yszeæ ludzi mówi¹cych po
l¹sku, co ciekawsze, s¹ to nie tylko osoby starsze, ale i m³odzie¿.
Mieszkam na l¹sku i w s¹siednich miejscowociach wszyscy godaj¹. Uwa¿am, ¿e
gwarze l¹skiej nic nie zagra¿a i jest u¿ywana w takim samym stopniu przez starsze
pokolenie, jak i przez ludzi m³odych, którzy wcale siê jej nie wstydz¹, wrêcz
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przeciwnie. Wiêkszoæ hanysów których spotka³am nie wyobra¿a sobie, ¿e mieliby
zacz¹æ mówiæ. To przyjezdni musz¹ uczyæ siê gwary, ¿eby siê z nimi dogadaæ.

Nie wszyscy wszak¿e tak pozytywnie widz¹ sytuacjê gwar l¹skich. Mamy
te¿ wiadectwa osób, które dostrzegaj¹ przejawy niechêtnego stosunku do tej
gwary:
W rodzinnym domu siê godo, ale gdy wyjecha³em na studia poza l¹sk, do wiêkszego miasta i próbowa³em godaæ z poznanymi tam ludmi, to spotka³em siê jedynie z kpinami, miechem, ale i ze zdziwieniem.
Niestety, ale zauwa¿y³am, ¿e wzrasta coraz bardziej niechêæ do gwary l¹skiej,
gdy¿ ludzi, którzy ni¹ mówi¹ postrzega siê negatywnie i s¹ le kojarzeni, a tak byæ
nie powinno!

W wypowiedziach internautów zaistnia³ problem statusu l¹szczyzny.
W postach internautów pojawiaj¹ siê zarówno okrelenia gwara l¹ska, dialekt l¹ski, jak i  doæ licznie  jêzyk l¹ski. To zró¿nicowanie terminologiczne jest odbiciem dyskusji prowadzonej w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pomiêdzy zwolennikami odrêbnoci narodowociowej i jêzykowej l¹ska
a przeciwnikami tego pogl¹du. Z tym zagadnieniem wi¹¿e siê sprawa wewnêtrznego zró¿nicowania l¹szczyzny, która  zdaniem niektórych dyskutantów
 uniemo¿liwia jej kodyfikacjê:
W przypadku jêzyka l¹skiego problem polega nie tyle na podejciu mieszkañców,
co na naturze samego jêzyka: istnieje kilkanacie odmian jêzyka l¹skiego, u¿ywanych w ró¿nych czêciach Polski, Czech i Niemiec. Opracowanie jednolitej jego
struktury (=kodyfikacja) graniczy z cudem.

Przedmiotem uwagi by³a tak¿e sytuacja jêzykowa na Kaszubach. Za sukces
uznano fakt, ¿e po wielu staraniach Kaszubom uda³o siê pozyskaæ dla swej
mowy status jêzyka regionalnego. T³umacze z analizowanego forum w wiêkszoci doceniaj¹ i popieraj¹ dzia³ania promuj¹ce kaszubszczyznê, choæ zdarzaj¹ siê
g³osy przeciwne podkrelaj¹ce pewn¹ sztucznoæ podejmowanych dzia³añ:
ufff, to jest czasem mocno polityczny problem. czasami robi siê co niezbyt sensownego na si³e, na przyk³ad z kaszubskim. [...] zwi¹zek Kaszubów siê chwali, ¿e
jest ich ko³o 300 000 bodaj¿e, tyle, ¿e z tego co mi wiadomo, to tak naprawdê na
co dzieñ niewielka czêæ tej populacji mówi po kaszubsku, szczególnie m³ode
pokolenie. podobnie jest ze szko³ami  istniej¹, ale czêsto brakuje chêtnych na
zajêcia po kaszubsku, a maturê zdaje gdzie tak kilkadziesi¹t osób... ale oficjalnie
ho³duje siê tej odmiennoci, chucha i dmucha. niby s³usznie, ale czasami a¿ miaæ
siê z tego chce cz³owiekowi...
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6. Jak poprawiæ sytuacjê gwar?
Dyskutanci nie ograniczaj¹ siê do zarysowania ogólnej sytuacji terytorialnych odmian polszczyzny, wskazuj¹ te¿, co mo¿na zrobiæ, by poprawiæ ich sytuacjê. W opinii niektórych uczestników dyskusji gwary powinny zagociæ w programach nauczania:
polskie szkolnictwo powinno braæ przyk³ad choæby z W³ochów, którzy w szkole
oprócz jêzyka ogólnego ucz¹ siê tak¿e tych dialektów, które s¹ silnie zakorzenione
w danych regionach.
mylê ¿e mocnym wsparciem dla utrzymania dialektów jest w³anie nauczanie ich
w szko³ach. Poza tym nauczanie w szko³ach jest bardziej profesjonalne ni¿ nauczanie dziadka, wiêc dana gwara bedzie bardziej usystematyzowana i ujednolicona,
bêdzie mniej podatna na zmiany i inne wp³ywy.

Nie wszyscy dyskutanci zgadzaj¹ siê z takim podejciem. S¹ tacy, którzy
uwa¿aj¹, ¿e nauczanie gwar w szkole to dzia³alnoæ chybiona. Gwara jest odmian¹ jêzyka prymarnie wy³¹cznie mówion¹ i powinna byæ przekazywana
z pokolenia na pokolenie w toku naturalnych, codziennych kontaktów jêzykowych. Ewentualne wprowadzenie gwar do szkó³ nie przyniesie dobrych rezultatów:
Nie popieram zdania, ¿e gwara kultywowana przez szko³y by³aby lepszej jakoci,
ni¿ ta wynoszona z domu, poniewa¿ ów nauczany profesjonalne jêzyk dla wielu
rodzimych u¿ytkowników móg³by siê okazaæ bardzo sztucznym tworem.

Uczestnicy dyskusji za najwa¿niejsze zadanie uznaj¹ zmianê spo³ecznego
nastawienia wobec gwar. Wyra¿aj¹ jednoczenie pow¹tpiewanie w skutecznoæ
odgórnych dzia³añ, polegaj¹cych na uchwalaniu okrelonych ustaw zapewniaj¹cych ochronê prawn¹ regionalnym odmianom jêzyka:
Uwa¿am, ¿e ustawowa ochrona jakiej gwary jest przesad¹. Problem tkwi nie
w nauczaniu gwar w szko³ach, ale w naszym podejciu do nich, które powinno
cechowaæ siê szacunkiem. Je¿eli tego nie zmienimy, to ¿adna ustawa nic nie da.
Pielêgnacja gwar ma byæ procesem oddolnym a nie odgórnym.

Najwa¿niejsza rola w podtrzymaniu gwary  jak podkrelaj¹ dyskutanci
 przypada samym u¿ytkownikom gwar, którzy powinni podchodziæ z wiêksz¹
trosk¹ do swojego jêzyka. Na nich spoczywa odpowiedzialnoæ za przekazywanie kolejnym pokoleniom umiejêtnoci pos³ugiwania siê tym kodem.
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Jeli chcemy, ¿eby gwary przetrwa³y, ka¿dy musi mieæ z nimi stycznoæ od ma³ego.
Powinno to byæ co naturalnego. Ani szko³a, ani ustawy w niczym nie pomog¹,
jeli u¿ytkownicy nie wyra¿¹ odpowiednich chêci.
Problem tkwi nie w nauczaniu gwar w szko³ach, ale w naszym podejciu do nich,
które powinno cechowaæ siê szacunkiem. Je¿eli tego nie zmienimy, to ¿adna ustawa
nic nie da.
Wydaje mi siê, ¿e pierwsze, co nale¿a³oby zrobiæ, to od ma³ego staraæ siê zainteresowaæ dzieci histori¹ i tradycj¹ swojej ziemi, na przyk³ad podczas cyklu (d³ugiego,
regularnego) lekcji powiêconych folklorowi (oczywicie pewnie najwa¿niejsze s¹
tu postawy wyniesione z domu).

7. Inne w¹tki w dyskusji
Powy¿ej przedstawione zosta³y tylko najistotniejsze, najszerzej dyskutowane zagadnienia dotycz¹ce funkcjonowania gwar. Uczestnicy dyskusji poruszyli
szereg innych problemów, ale nie by³y one szerzej rozwijane. Do tych pobocznych tematów nale¿¹ m.in.:
 sytuacja odmian regionalnych w innych krajach  w Czechach, Anglii,
Hiszpanii, Niemczech, we W³oszech;
 sytuacja jêzykowa na Dolnym l¹sku i Pomorzu Zachodnim;
 zagadnienie gwar mieszanych i przejciowych;
 prawne zagadnienia zwi¹zane z funkcjonowaniem jêzyków mniejszoci
narodowych;
 ró¿nice strukturalne pomiêdzy gwarami a jêzykiem ogólnym;
 odrêbnoci leksykalne niektórych miast, m.in. £odzi, Poznania;
 obecnoæ gwar i odmian regionalnych w mediach.
Podsumowanie
Mo¿na stwierdziæ, ¿e funkcjonowanie terytorialnych odmian polszczyzny
we wspó³czesnej rzeczywistoci jêzykowej jest tematem interesuj¹cym dla u¿ytkowników analizowanego forum, choæ stan ich dialektologicznej wiedzy jest
bardzo zró¿nicowany. Obok osób dobrze zorientowanych w temacie, liczn¹ grupê stanowi¹ dyskutanci s³abo znaj¹cy problematykê terytorialnych odmian polszczyzny. Zdarza³y siê wypowiedzi z b³êdami merytorycznymi, np. nie odró¿niano gwar i jêzyków regionalnych, uto¿samiano gwary miejskie z ludowymi,
mylono zakresy podstawowych pojêæ: gwara i dialekt.
Z dyskusji wy³ania siê niejednolity, zró¿nicowany obraz gwar, odpowiadaj¹cy z jednej strony indywidualnym dowiadczeniom i obserwacjom dyskutantów,
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a z drugiej ich podejciu do jêzyka. Jak pisze Stanis³aw Cygan: Wra¿liwoæ na
jêzyk jest spraw¹ bardzo zindywidualizowan¹. Nie sposób pomin¹æ zatem ró¿nic
indywidualnych [...], zale¿nych od takich czynników, jak: wra¿liwoæ, inteligencja, potrzeby i aspiracje, kontakty z ró¿nymi rodowiskami mówi¹cych (Cygan
2011: 246). Miêdzy innymi te czynniki powoduj¹, ¿e wiadomoæ jêzykowa
poszczególnych osób, nawet w obrêbie doæ jednorodnej grupy spo³ecznej,
mo¿e byæ ró¿na i w zwi¹zku z tym wiele kwestii zwi¹zanych z funkcjonowaniem jêzyka mog¹ widzieæ inaczej. Niemniej jednak wiêkszoæ uczestników
analizowanej dyskusji uwa¿a, ¿e gwary ustêpuj¹ pola polszczynie ogólnej
i w niedalekiej przysz³oci zupe³nie znikn¹ z przestrzeni komunikacyjnej. Inni
za  choæ tych jest mniej  dowodz¹, ¿e pomimo licznych zagro¿eñ gwary
wci¹¿ s¹ w nie najgorszym stanie i mog¹ z powodzeniem byæ wykorzystywane
w komunikacji, zw³aszcza w ramach nieoficjalnych kontaktów jêzykowych.
Zakres poruszonych w dyskusji tematów jest bardzo szeroki. Rozpatruje siê
gwary w aspekcie funkcjonalnym, aksjologicznym, historycznym, porównawczym. Du¿o uwagi powiêca siê kondycji terytorialnych odmian polszczyzny,
wskazuj¹c przy tym czynniki maj¹ce niekorzystny wp³yw na gwary i dialekty,
a tak¿e sposoby rewitalizacji gwar.
Na uwagê zas³uguje ¿yczliwy stosunek wiêkszoci forumowiczów do gwar.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e gwara jest identyfikowana z anachroniczn¹ kultur¹
ludow¹, zacofaniem oraz prymitywnoci¹ i zdaniem wielu nie przystaje do nowoczesnoci, to na tle tak zarysowanej sytuacji mog¹ w pewnej mierze zaskakiwaæ wypowiedzi afirmuj¹ce gwarê. Wi¹¿e siê to niew¹tpliwie z charakterystyk¹
dyskutantów, z ich filologicznym wykszta³ceniem i zainteresowaniami, które
pozwalaj¹ dostrzec wartoæ wszystkich odmian jêzyka, ale w pewnej mierze
wiadczy to o zachodz¹cych w polskim spo³eczeñstwie zmianach w postrzeganiu
jêzyka wsi. Nie ma oczywicie mowy o nag³ym zwrocie w kierunku afirmacji
gwary, zupe³nym porzuceniu tonu kpi¹cego, gdy mówi siê o wiejskim typie
kultury z jego wszystkimi wyznacznikami. Wa¿ne jest to, ¿e pojawiaj¹ siê konkretne wiadectwa postaw progwarowych. Uczestnicy dyskusji dostrzegaj¹
symptomy zmiany spo³ecznego nastawienia wzglêdem gwar:
Mi siê wydaje, ¿e gwary w pewnym stopniu wracaj¹ do ³ask. O ile kiedy spotyka³y
siê raczej z niechêci¹, zw³aszcza m³odszego pokolenia, to teraz wchodz¹ do mainstreamu dziêki... memom ;) Wiadomo, ¿e nie jest to mo¿e zainteresowanie gwarami
i ich odrodzenie na masow¹ skalê, ale w³anie dziêki gwarowym memom sta³y siê
popularne i jeli dziêki temu chocia¿ czêæ osób zainteresuje siê gwarami to bêdzie
dobrze ;) Widaæ przy okazji, ¿e niektórzy m³odzi ludzie s¹ dumni ze znajomoci
swojej lokalnej gwary i chêtnie jej u¿ywaj¹, co daje nadzieje na przysz³oæ, ¿e te
gwary jednak nie zanikn¹.
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Mo¿na dodaæ, ¿e te przewartociowania s¹ zauwa¿ane przez badaczy jêzyka, którzy mimo to pesymistycznie zapatruj¹ siê na przysz³oæ gwar: Wyranie
straci³ na presti¿u jêzyk literacki, natomiast zyska³y odmiany nieliterackie,
w tym gwary, które od owiecenia traktowano jako »popsuty jêzyk« (H. Ko³³¹taj) i nie darzono szacunkiem. Teraz wyranie dowartociowuje siê je (obecnoæ
w mediach, s³owniki regionalne itp.), darz¹c coraz wiêkszym szacunkiem. [...]
W praktyce jednak mimo atmosfery tolerancji dla gwar nie s¹ one równocennym
partnerem jêzyka literackiego i na wiêkszoci obszaru Polski w dalszym ci¹gu
znajduj¹ siê w odwrocie (Gajda 2010: 156).
Nie nale¿y oczekiwaæ, ¿e gwary bêd¹ równorzêdnym partnerem dla jêzyka
ogólnego, nie ma ani takiej mo¿liwoci, ani takiej potrzeby. Chodzi tylko o to,
by terytorialne odmiany polszczyzny (lub to co z gwar powstanie w toku naturalnej, w³aciwej wszystkim jêzykom, ewolucji) przetrwa³y jako opcjonalny rodek
komunikacji w ramach kontaktów rodzinnych i towarzyskich. Warto wiêc przekonywaæ spo³eczeñstwo, ¿e gwary nie s¹ popsut¹ odmian¹ jêzyka, a takie
dyskusje jak ta odbyta na internetowym forum dobrze s³u¿¹ temu zadaniu.
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Summary
The author of this article attempts to analyse the way in which local dialects are currently
perceived by a selected group of Internet users, i.e. graduates of philological faculties. The empirical material consists of the record of a lengthy discussion concerning local dialects that has been
carried out on the Internet forum for translators. The analysis of the posts shows, inter alia, the
way Internet users evaluate the condition of local dialects, the way they value dialects and their
opinions on the reasons why local dialects are disappearing. This subject is related to the research
concerning linguistic awareness of the users of the Polish language.
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Ñòðåìèòåëüíûå ïîëèò÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå ïåðåìåíû,
ïðîèñõîäÿùèå â îáùåñòâå, íå ìîãóò íå íàõîäèòü ñâîåãî îòðàæåíèÿ â ÿçûêå.
Èçìåíåíèÿ ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé íàèáîëåå øèðîêî ïðåäñòàâëåíû
â ãàçåòíî-æóðíàëüíîé ïóáëèöèñòèêå. «Ïóáëèöèñòèêà, êîòîðóþ íàçûâàþò
ëåòîïèñüþ ñîâðåìåííîñòè, òàê êàê îíà ïî âñåé ïîëíîòå îòðàæàåò
òåêóùóþ èñòîðèþ, îáðàùåíà ê çëîáîäíåâíûì ïðîáëåìàì îáùåñòâà
 ïîëèòè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì, áûòîâûì, ôèëîñîôñêèì è ò.ä.»1.
Ïðåññà, êàê îäíî èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, çàíèìàåò âàæíîå
ìåñòî â êóëüòóðíîé è ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ñòðàíû, è ñëåäîâòåëüíî â æèçíè
÷åëîâåêà. Â ñâîþ î÷åðåäü ÿçûê ïå÷àòíûõ ÑÌÈ ÿâëÿåòñÿ ÿçûêîâûì îòðàæåíèåì ñîîòâåòñòâåííûõ ñîöèàëüíûõ ôàêòîðîâ  òåêñòóàëèçèðîâàííîé
ðåàêöèåé íà æèçíü è ïðîèñõîäÿùèå â íåé âñåâîçìîæíûå ïåðåìåíû.
Áàçîâûìè ôóíêöèÿìè òåêñòîâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè â ëþáîì òèïå
ñîöèóìà ïðèçíàþòñÿ èíôîðìàöèîííàÿ è âîçäåéñòâóþùàÿ ïðè
ïðåîáëàäàíèè ïîñëåäíåé. Âçàèìîïðîíèêíîâåíèå âûøåíàçâàííûõ ôóíêöèé
ôîðìèðóåò ÿçûêîâóþ ñïåöèôèêó ãàçåòíî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñòèëÿ.
Îñâåùåíèÿ ñîáûòèé òåêóùåé îáùåñòâåííîé è ïîëèòè÷åñêîé æèçíè  ñóòü
1

Ã.ß. Ñîëãàíèê: Ñòèëèñòèêà òåêñòà. Ó÷åáíîå ïîñîáèå. Ìîñêâà 1997, ñ. 101.
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èíôîðìàöèîííîé ôóíêöèè. Îíà ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ íåéòðàëüíîãî
øàðà ëåêñèêè, ÿçûêîâûõ ñòàíäàðòîâ, íåêîòîðîé îäíîòèïíîñòè ÿçûêîâûõ
ñðåñòâ. Îäíàêî, êðîìå ñîîáùåíèÿ, àâòîð ñòàòüè íå ïðîñòî ïåðåäàåò ôàêòû,
íî è âûðàæàåò ê íèì ñâîå îòíîøåíèå, ñòðåìÿñü óáåäèòü àäðåñàòà â ñâîåé
ïðàâîòå, à òàêæå óáåäèòü èëè ðàçóáåäèòü ÷èòàòåëÿ â ïðàâîìåðíîñòè ïðåäëàãàåìîé òî÷êè çðåíèÿ2. Ôóíêöèÿ âîçäåéñòâèÿ, âàæíåéøàÿ äëÿ ãàçåòíîïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñòèëÿ, îáóñëîâëèâàåò îñòðóþ ïîòðåáíîñòü ïóáëèöèñòèêè â îöåíî÷íûõ ñðåäñòâàõ âûðàæåíèÿ 3 . Èíôîðìèðóÿ ÷åëîâåêà
î ñîñòîÿíèè ìèðà, ÑÌÈ (â òîì ÷èñëå ïå÷àòíûå) îêàçûâàþò âëèÿíèå íà âåñü
ñòðîé åãî ìûøëåíèÿ, íà ñòèëü âîñïðèÿòèÿ, íà òèï êóëüòóðû ñåãîäíÿøíåãî
äíÿ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðîèñõîäèò ìåäèàòèçàöèÿ ìûøëåíèÿ èíäèâèäà, ïîä
êîòîðîé ñëåäóåò ïîíèìàòü ìåíòàëüíî-êîãíèòèâíûé ðåçóëüòàò âîçäåéñòâèÿ
íà ìûøëåíèå èíäèâèäà è öåëåíàìåðåííîå ôîðìèðîâàíèå ó íåãî êàðòèíû
ìèðà.
Âîçäåéñòâóþùàÿ ôóíêöèÿ ïîä÷åðêèâàåò ôàêò, ÷òî âàæíåéøèì êà÷åñòâîì ÿçûêà ïóáëèöèñòèêè ñëåäóåò ñ÷èòàòü îöåíî÷íîñòü, îòðàæàþùóþ
ñîöèàëüíî-îöåíî÷íîå îòíîøåíèå àâòîðà ïóáëèöèñòè÷åñêîãî òåêñòà ê ìèðó.
Äàííàÿ îñîáåííîñòü âûòåêàåò èç òîãî, ÷òî «÷åëîâåêó ñâîéñòâåííà
íåîáõîäèìîñòü íå òîëüêî íàçâàòü, íî è îöåíèòü âñå è âñåõ, êòî åãî
îêðóæàåò, ïðèòîì ñ ó÷àñòèåì ýìîöèíàëüíîãî ôàêòîðà» 4 . Ïî
À. Ñèòàðñêîìó, «ñïîñîá ìûøëåíèÿ, îöåíêè ñîöèàëüíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ
ÿâëåíèé â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñÿò îò ÿçûêîâîãî îôîðìëåíèÿ
ãàçåòíîãî òåêñòà è èñïîëüçóåìîé ëåêñèêè. Â ýòîì ñìûñëå ÿçûê êàê áóäòî
ïðîâîöèðóåò, ïîäòàëêèâàåò äåéñòâèòåëüíîñòü. Â ñâÿçè ñ ýòèì
ñðàâíèòåëüíî ÷àñòî ïðèìåíÿåìûìè ÿçûêîâûìè ñðåäñòâàìè âîçäåéñòâèÿ
íà ÷èòàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ óïîòðåáëåíèå ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé îöåíèâàþùåãî
è õàðàêòåðèçèðóþùåãî ñîäåðæàíèÿ»5.
Îöåíî÷íîñòü îñíîâûâàåòñÿ íà òîì, ÷òî õàðàêòåðèçèðóþùåãî
äåéñòâèòåëüíîñòü, ÷åëîâåê âíîñèò â ýòó õàðàêòåðèñòèêó ýëåìåíò
ñóáúåêòèâíîñòè. Ñóáúåêòèâíîñòü ìîæåò ìåíÿòü ñâîþ ôîðìó, íî òðóäíî
èñêëþ÷èòü åå èç ïðîöåññà ïîçíàíèÿ6.
2 Î.Ñ. Ìóðàíîâà: Îá îñîáåííîñòÿõ ðåïðåçåíòàöèè ýìîöèîíàëüíûõ êîíöåïòîâ â òåêñòå
íàó÷íî-ïîïóëÿðíîé ñòàòüè. [B:] Èçâåñòèÿ Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà èì. À.È. Ãåðöåíà, ¹25. Ñàíêò Ïåòåðáóðã 2008, ñ. 194.
3 Ã.ß. Ñîëãàíèê: Î ÿçûêå è ñòèëå ãàçåòû. [B:] <http://evartist.narod.ru/text12/15.htm>, äàòà
îáðàùåíèÿ: 25.11.2014.
4 J. Korzeniewska-Berczyñska: Îáðàç ÷åëîâåêà â êîíòèíóóìå ïóáëèöèñòèêè. Olsztyn 2001,
s. 42.
5 A. Sitarski: Ñòðóêòóðà è ôóíêöèîíèðîâàíèå íàðå÷èé â ðóññêîì ÿçûêå íîâåéøåãî
âðåìåíè. Poznañ 2001, s. 107.
6 Op. cit., s. 46.

Ðîññèÿ  Çàïàä, Óêðàèíà... ñâîè  ÷óæèå?

53

Ïî Á.À. Ñåðåáðåííèêîâó, «(...) ñóáúåêòèâíîñòü â âîñïðèÿòèè
îáúåêòèâíîé äåéñòâèòåëüíîñòè îçíà÷àåò, ÷òî ñóáúåêò îòðàæàåò
îáúåêòèâíûé ìèð íå ïàññèâíî, íå áåçðàçëè÷íî, à àêòèâíî, ÷òî êà÷åñòâà
ñâîéñòâåííûå îáúåêòèâíîé äåéñòâèòåëüíîñòè, îïðåäåëåííûì îáðàçîì
ïåðåæèâàþòñÿ ñóáúåêòîì, ïî-îñîáîìó ôîðìèðóþòñÿ â åãî ÷óâñòâàõ,
ìûñëè, è â èòîãå â åãî ÿçûêå»7.
Ñ öåëüþ ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ÷èòàòåëÿ ïðåññà èñïîëüçóåò âñåâîçìîæíûå
ìåòîäèêè, îäíîé èç êîòîðûõ ñëåäóåò ñ÷èòàòü óìåëîå âíåäðåíèå â ñîîáùåíèå ýìîöèé èëè òàêîå îñâåùåíèå ñîáûòèé ñ ïîìîùüþ àäåêâàòíîé
ëåêñèêè, ÷òîáû ñïðîâîöèðîâàòü, âûçâàòü îïðåäåëåííîå ýìîöèîíàëüíîå
ñîñòîÿíèå ó ÷èòàòåëÿ è êàê-òî ïîáóäèòü åãî äåéñòâîâàòü â îæèäàåìîì
íàïðàâëåíèè. Ïðèíöèïèàëüíîå îòëè÷èå ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñëîâà çàêëþ÷àåòñÿ â áîëüøîé ðîëè â íåì ýìîöèîíàëüíîãî ôàêòîðà, ïðèîáðåòàþùåãî
â ðàìêàõ ãàçåòíî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñòèëÿ îöåíî÷íûé õàðàêòåð.
Â ðîññèéñêîì ìèðîâîñïðèÿòèè ãîñïîäñòâóåò ïîñòîÿííîå îùóùåíèå
óæàñà, êàòàñòðîôè÷íîñòè, íåèçâåñòíîñòè áóäóùåãî. Êðîìå óãðîç
è îïàñíîñòåé áèîëîãè÷åñêîãî è ñîöèîëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà, âíèìàíèå
ïóáëèöèñòîâ ñîñðåäîòî÷åíî òàêæå âîêðóã ïîëèòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ îáåñïîêîåííîñòè, ôîðìèðóþùèõñÿ âîêðóã êàòåãîðèè «ìû»-«îíè», ïðåäóñìîòðèâàþùåé â äàëüíåéøåì êàòåãîðèçàöèþ íà «ñâîèõ» è «÷óæèõ». Äàííîå äåëåíèå íà äâå ãðóïïû, îêàçàâøèõñÿ ïî ïðîòèâîïîëîæíûå ñòîðîíû áàðèêàäû, îðãàíè÷åñêè ïðèñóùåå ÷åëîâåêó, êîòîðûé óæå ñ äåòñêèõ
ëåò îáåñïå÷èâàåò ñåáå òàêèì îáðàçîì íåêîòîðûé âíóòðåííèé êîìôîðò, îùóùåíèå òîæäåñòâåííîñòè, ïðèíàäëåæíîñòè ê îïðåäåëåííîé
ãðóïïå, ãàðàíòèðóþùåé áåçîïàñíîñòü 8. Ïî ìíåíèþ È. Êîæåíåâñêîé-Áåð÷èíñêîé:
«Ôóíêöèîíèðîâàíèå â òåêñòå ìåñòîèìåíèÿ «ìû» (ñâîè), êàê ëåãêî
ïîíÿòü, ãåíåðèðóåò áîãàòóþ æèçíåäåÿòåëüíîñòü ìåñòîèìåíèÿ «îíè»
(÷óæèå), à ýòî äåëåíèå îñâîáîæäàåò ðàçíîîáðàçíûå íåãàòèâíûå ýìîöèè,
êîòîðûå ïðîÿâëÿþò ñåáÿ â ìîçàè÷íîñòè ìàãè÷åñêèõ, îò÷àñòè, êàòåãîðèé
ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñëîâà»9.
Äèõîòîìè÷åñêàÿ îïïîçèöèÿ «ìû»-«îíè» («ñâîè»-«÷óæèå»)
«àâòîìàòè÷åñêè ãåíåðèðóåò âîçíèêíîâåíèå îáðàçà âðàãà, òàê êàê
«âðàæäåáíîñòü âñåãäà ñâÿçûâàåòñÿ ñ ÷óæåðîäíîñòüþ, ò.å. ïðèíàäëåæíîñòüþ ê èíîé ñòàå»10, ò.å. «÷óæàê  çàâåäîìûé èñòî÷íèê îïàñíîñòè,
7 Á.À. Ñåðåáðåííèêîâ: Ðîëü ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà â ÿçûêå. ßçûê è ìûøëåíèå. Ìîñêâà
1988, ñ. 185.
8 J. Korzeniewska-Berczyñska: óêàç. ñî÷., s. 35.
9 Òàì æå.
10 Í.À. Ñàâåëüåâ: Îáðàç âðàãà: Ðàñîëîãèÿ è ïîëèòè÷åñêàÿ àíòðîïîëîãèÿ. Ìîñêâà 2007,
ñ. 25.
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ñòðàõà»11. Ïî ìíåíèþ Å. Òêà÷åâîé, ñàìî âûäåëåíèå «ñâîèõ» è «÷óæèõ»
åùå íå ïðåäïîëàãàåò îòêðîâåííîé âðàæäåáíîñòè ïî îòíîøåíèþ ê ïîñëåäíèì:
«(...) äëÿ òîãî, ÷òîáû âêëþ÷èòü ìåõàíèçìû çàùèòû, îïàñíîñòü èçâíå
äîëæíà èìåòü êîíêðåíòûé õàðàêòåð, áûòü îïîçíàííîé è âïèñàííîé
â èåðàðõèþ îòíîøåíèé»12.
Îñíîâàíèåì äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ îáðàçà âðàãà ÿâëÿåòñÿ ôàêò åãî
äåñòðóêòèâíîé, äåñòàáèëèçèðóþùåé äåÿòåëüíîñòè  «(...) â îáðàçå âðàãà
âàæíû òå áåäû è îïàñíîñòè, âèíó çà êîòîðûå ìû äàííîé âðàæäåáíîé
ãðóïïå ïðèïèñûâàåì». Âðàæäåáíîñòü ñòàëà êîíñòðóêòîì ñîöèîïîëèòè÷åñêîé æèçíè Ðîññèè è ðîññèÿí â ñîâåòñêîå âðåìÿ, êîãäà ýòî ïðîñòðàíñòâî
áûëî ïëîòíî çàñåëåíî âðàãàìè íàðîäà, ñîâåòñêîãî íàðîäà, êîììóíèçìà,
ïàðòèè è ò.ï.13 Ïðîâåäåííûé íàìè àíàëèç äàåò âîçìîæíîñòü ñäåëàòü âûâîä,
÷òî ê íûíåøíåìó ñïèñêó «âðàãîâ» ïðèíàäëåæèò ãëàâíûì îáðàçîì: Çàïàä,
ÑØÀ, Óêðàèíà, äðóãèå «íåäðóæåñòâåííûå» äåðæàâû (Ïîëüøà, «çëûå
ïðèáàëòû»), ÍÀÒÎ, àìåðèêàíöû, ïîëÿêè, óêðàèíöû, ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ
íàöèîíàëüíîñòåé.
Óãðîçû ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîãî õàðàêòåðà ìû ïîïûòàåìñÿ ðàçäåëèòü
íà äâå ãðóïïû:
à) «ìû»-«îíè»  Ðîññèÿ-Çàïàä (ïîä ïîíÿòèåì Çàïàäà ìû ïîíèìàåì
çäåñü ÑØÀ, ÍÀÒÎ, äðóãèå åâðîïåéñêèå äåðæàâû);
á) «ìû»-«îíè»  Ðîññèÿ-Óêðàèíà.
Ñèíòåçèðóÿ ðàçíîîáðàçíûå èññëåäîâàòåëüñêèå ïîäõîäû è òî÷êè çðåíèÿ,
ìû ïîïûòàåìñÿ âûäåëèòü íåêîòîðûå àòðèáóòû âðàãà è ñîïîñòàâèòü èõ
ñ ïðèìåðàìè òåêñòîâ ïóáëèöèñòèêè. Äèõîòîìè÷åñêîå ïðîòèâîïîñòàâëåíèå
«ìû»-«îíè» («ñâîè»-«÷óæèå») ñíà÷àëà ïðîèëëþñòðèðóåì â ðàìêàõ
îòíîøåíèé Ðîññèè è Çàïàäà, à â äàëüíåéøåì â ðàìêàõ êîððåëÿöèé ÐîññèÿÓêðàèíà.
1. «ñâîè»-«÷óæèå»  Ðîññèÿ-Çàïàä
Íåîáõîäèìûì óñëîâèåì ôîðìèðîâàíèÿ îáðàçà ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå
ðàçíîãëàñèé, ïðîòèâîðå÷èé, ñîïðîâîæäàþùèõñÿ óõóäøåíèåì ñîîòíîøåíèé,
ðàñòóùåé íåäîâåðåííîñòüþ, ñîïåðíè÷åñòâîì, íåíàâèñòüþ:
 «íåñòàáèëüíîå ïàðòíåðñòâî Ìîñêâû è Âàøèíãòîíà» (ÍÃ 31.05.2006);
11
12

Òàì æå, ñ. 2526.
Å. Òêà÷åâà: Ýòíîêóëüòóðà è ñóáêóëüòóðû â ñîâðåìåííîì ìåãàïîëèñå. [B:] <study/seminar_45a.htm>, äàòà îáðàùåíèÿ: 30.11.2014.
13 J. Korzeniewska-Berczyñska: óêàç. ñî÷., s. 36.
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 «ïîïûòêó äðóæèòü ìû óæå ïðîõîäèëè. Âû (ÑØÀ) ýòó äðóæáó
ïîíèìàåòå ïðîñòî: âàì  âñå, íàì  òî, ÷òî îñòàíåòñÿ. Íåò, ãîñïîäà,
â òàêèå èãðû ìû âòîðîé ðàç èãðàòü íå ñÿäåì» (ÐÃ 14.07.2006);
 «ìû î÷åíü ïî-ðàçíîìó ñìîòðèì ñåé÷àñ íà øèðîêèé êðóã âîïðîñîâ.
Ïðîáëåìà ýòà ôóíäàìåíòàëüíàÿ è äîëãîñðî÷íàÿ» (ÐÃ 26.07.2007);
 «â ÑØÀ íàáëþäàåòñÿ ñâîåãî ðîäà äèõîòîìèÿ â ïîäõîäàõ ê Ðîññèè»
(ÐÃ 10.04.2006);
 «Çàïàä â àíòèðîññèéñêîé êîàëèöèè» (ÍÃ 31.05.2006);
 «Ñåãîäíÿ â ÑØÀ íå âèäíî àêòèâíûõ ñòîðîííèêîâ ðàçâèòèÿ
îòíîøåíèé ñ Ðîññèåé, íåò è ñòèìóëîâ ê êîìïðîìèññó, âçàèìíûì
óñòóïêàì» (ÍÃ 31.05.2006);
 «ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî â ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêèõ îòíîøåíèÿõ íåò äâèæåíèÿ
âïåðåä. Íîâàÿ õîëîäíàÿ âîéíà åùå íå íà÷àëàñü, îäíàêî ìû áàëàíñèðóåì
íà ãðàíè åå» (ÍÃ 31.05.2006);
 «àìåðèêàíöû ìûñëÿò ïî-ñòàðîìó, íå ó÷èòûâàÿ ðîññèéñêèõ ïåðåìåí»
(ÐÃ 15.06.2007);
 «íà Çàïàäå ïðèâûêëè ãîâîðèòü ñ Ðîññèåé ëèáî êàê ñ âðàãîì, ëèáî êàê
ñ ïîä÷èíåííûì. Òðåòüåãî ñëîâíî íå äàíî» (ÐÃ 20.11.2008);
 «ñòåïåíü æåñòîêîñòè, áåñêîìïðîìèññíîñòè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòè
ìîùíûõ è âëèÿòåëüíûõ ñèë íà Çàïàäå â ïîïûòêàõ âûòåñíèòü Ðîññèþ èç
ñôåðû âëèÿíèÿ» (ÐÃ 16.02.2009);
 «Ðîññèÿ æå â ïðåäñòàâëåíèè Çàïàäà âñåãäà áûëà ìðà÷íîé àâòîðèòàðíîé äèêòàòóðîé è èìïåðèàëèñòè÷åñêèì àãðåññîðîì» (ÐÃ 26.07.2007);
 «ÑØÀ ïî ãîðëî ñûòû íàãíåòàíèåì ñòðàõà ïî ïîâîäó Ðîññèè»
(Âð 22.10.2008);
 «íîâûé ïåðèîä ðàçâåðòûâàíèÿ îñòðîé ôàçû íîâîé ýïîõè
ïðîòèâîñòîÿíèÿ» (ÐÃ 12.09.2007);
 «Â îòíîøåíèè ìåæäó Ðîññèåé è Çàïàäîì âîçâðàùàþòñÿ áëîêîâîå
ìûøëåíèå, îáîþäíîå íåäîâåðèå è íåïîíèìàíèå» (ÍÃ 05.01.2007);
 «Íàïðÿæåííîñòü ñîõðàíÿåòñÿ è åñòü îùóùåíèå, ÷òî ñêîðî ìîæåò
ïðîèçîéòè íîâàÿ âñïûøêà» (Èð 17.10.2008);
 «ïîääåðæêà Àìåðèêîé ïðîçàïàäíûõ äâèæåíèé íà Óêðàèíå è â Ãðóçèè
ïðèîáðåëà â ãëàçàõ êðåìëåâñêèõ ëèäåðîâ óãðîæàþùèå îáåðòîíà»
(Íîâ 07.05.2008);
 «Âëàäèìèð Ïóòèí è åãî ñîâåòíèêè ïîäîçðåâàþò Âàøèíãòîí
â ñòðåìëåíèè «îêðóæèòü» Ðîññèþ è ïðîíèêíóòü â çîíó, êîòîðóþ
Ìîñêâà íàçûâàåò «áëèæíèì çàðóáåæüåì»» (Èð 06.05.2008);
 «ÐÔ è ÑØÀ âîññîçäàþò àòìîñôåðó íåîïðåäåëåííîñòè» (ÍÃ 29.09.2008);
 «ìû îêàçûâàåìñÿ â ñèñòåìå, â êîòîðîé íåâîçìîæíî ïðåäóãàäàòü
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ñîáûòèé» (ÌÍ 20.09.2008);
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 «íûíåøíÿÿ ñèòóàöèÿ íàìíîãî îïàñíåå ñèòóàöèè õîëîäíîé âîéíû»
(ÍÃ 29.09.2008);
 «Àìåðèêàíöû çàÿâëÿþò, ÷òî íèêòî êðîìå íèõ íå èìååò ïðàâà
îñóùåñòâëÿòü ïðåâåíòèâíûé óäàð ïî ãîñóäàðñòâàì, êîòîðûå îíè
ñ÷èòàþò îïàñíûìè. Ðóññêèå, â ñâîþ î÷åðåäü, ñ÷èòàþò, ÷òî è ó íèõ
äîëæíî áûòü òàêîå ïðàâî. Ýòî âåäåò ê îïàñíîé ýñêàëàöèè»
(ÍÃ 29.09.2008)
Äèõîòîìè÷åñêàÿ îïïîçèöèÿ ïðåäïîëàãàåò àêöåíòèðîâàíèå îòëè÷èé
ìåæäó ñîîáùåñòâàìè «ìû»-«îíè»:
 «îíè [CØÀ] ïîñëåäîâàòåëüíî ñîçäàþò íà ïëàíåòå ñâîé àìåðèêàíñêèé
ïîðÿäîê, â êîòîðîì åñòü ìåñòî ïðîàìåðèêàíñêîé àòëàíòèñòñêîé
Óêðàèíå Þùåíêî, íî íåò ìåñòà ñâîáîäíîé è ñàìîñòîÿòåëüíîé âåëèêîé
ðîññèéñêîé äåðæàâå Ïóòèíà» (ÐÃ 26.01.2005);
 «Ðîññèÿ êàê ðàç íå ñòðåìèòñÿ íèêîãî çàõâàòûâàòü, íî âíóòðåííå
óâåðåíà, ÷òî âñå êðóãîì çàðÿòñÿ íà åå ðåñóðñû è ãîòîâû ïðèìåíèòü
ïðîòèâ è ñèëó â êà÷åñòâå ïîñëåäíåãî äîâîäà» (ÐÃ 15.07.2008);
 «ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî Ðîññèÿ ðàçîðóæàåòñÿ â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå, à íàøè
ïàðòíåðû çàïîëíÿþò åâðîïåéñêóþ òåððèòîðèþ íîâûìè
âîîðóæåíèÿìè» (ÐÃ 28.04.2007);
 «ïî ñòàðîé áàëòèéñêîé ñõåìå: ÍÀÒÎ ðàñøèðÿåòñÿ êóäà õî÷åò (äàæå
âîïðåêè ïðåæíèì äîãîâîðåííîñòÿì ñ Ðîññèåé), à åñëè Ðîññèÿ ïðîòèâ
 çíà÷èò îíà ñîáèðàåòñÿ âåðíóòü ñâîå âëèÿíèå â îòíîøåíèè ñîñåäåé,
è ïîòîìó èõ òåì áîëåå íàäî ïðèíÿòü â àëüÿíñ» (ÐÃ 04.12.2008);
 «ÑØÀ íà÷àëè âûõîäèòü èç ñèñòåìû îãðàíè÷åíèÿ âîîðóæåíèé. Øëà
ïîäñòóïíàÿ äåçèíòåãðàöèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ìåæäóíàðîäíûìè
îòíîøåíèÿìè è áåçîïàñíîñòüþ, ñëîæèâøåéñÿ â ïðåäûäóùèå 50 ëåò»
(ÐÃ 15.10.2008);
 «îãðàíè÷èâàÿ íàñ â ïåðåìåùåíèè îáû÷íûõ âîîðóæåíèé, ÍÀÒÎ ñîçäàåò
ïîä áîêîì Ðîññèè ñâîè íîâûå âîåííûå îáúåêòû» (Âåä 16.07.2007);
Ðàçëè÷èÿ è ðàçíîãëàñèÿ ïîðîæäàþò ðàçíûå óãðîçû (ðåàëüíûå,
íåðåàëüíûå, âûäóìûííûå, èëëþçîðíûå), êîòîðûå â ïðåäñòàâëåíèè êàæäîé
èç ñòîðîí ïðèîáðåòàþò ðåàëüíûé, îñîçíàâàåìûé õàðàêòåð:
 «çàïàäíûå íàðîäû áîÿòñÿ íàøåãî ÷èñëà, íàøåãî ïðîñòðàíñòâà,
íàøåãî åäèíñòâà, íàøåé âîçðàñòàþùåé ìîùè (ïîêà îíà,
äåéñòâèòåëüíî, âûðàñòàåò), íàøèõ íàìåðåíèé, íàøåãî õîçÿéñòâà
è íàøåé àðìèè. Îíè áîÿòñÿ íàñ: è äëÿ ñàìîóñïîêîåíèÿ âíóøàþò ñåáå
÷òî Ðóññêèé íàðîä åñòü íàðîä âàðâàðñêèé, òóïîé, íè÷òîæíûé,
ïðèâûêøèé ê ðàáñòâó è äåñïîòèçìó, ê áåñïðàâèþ è æåñòîêîñòè»
(Èð 23.04.2006);
 «ìèðîâûå äåðæàâû âñå áëèæå ïîäñòóïàþò ê ãðàíèöàì Ðîññèè»
(ÐÃ 05.08.2005);
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 «Ðîññèè (...) óãðîæàþò «äðóãèå âîåííûå äåðæàâû» (Ãð 09.01.2009);
 «îïàñíàÿ íåïåðåñòðîåííîñòü åâðîïåéñêîé ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè»
(ÐÃ 15.10.2008);
 «ñæèìàíèå êîëüöà ÍÀÒÎ âîêðóã ãîðëà Ðîññèè» (ÐÃ 14.07.2006);
 «ïîòåíöèàëüíàÿ îïàñíîñòü âîåííîé óãðîçû, ïðÿìîãî âîåííîãî äàâëåíèÿ
íà Ðîññèþ ñî ñòîðîíû ÑØÀ!» (ÐÃ 14.07.2006);
 «íàäî èìåòü â âèäó, ÷òî ÑØÀ  ÷ðåçâû÷àéíî èäåîëîãèçèðîâàííàÿ
ñòðàíà, ñ÷èòàþùàÿ ñåáÿ «ñèÿþùèì ãðàäîì íà õîëìå» (ÍÃ 31.05.2006);
 «Âàøèíãòîí ïóãàåò Ìîñêâó ÏÐÎ» (Äð 14.03.2009);
 «ñóùåñòâóþùèå ïëàíû ÑØÀ íàöåëåíû âñåöåëî è íàïðÿìóþ íà
Ðîññèþ» (Èð 23.09.2007);
· «íåêîòîðûå ðóêîâîäèòåëè [â ÑØÀ] ïðÿìî óêàçûâàþò íà Ðîññèþ êàê íà
îáúåêò ñèëîâîãî âîçäåéñòâèÿ» (Âç 19.07.2007);
 «Ìîñêâó áåñïîêîèò ïîëèòè÷åñêèé àñïåêò íàðàùèâàíèÿ àìåðèêàíñêîãî
âîåííîãî ïðèñóòñòâèÿ â Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïå»
(Âç 19.07.2007);
 «ïëàíèðóåìûå ìàñøòàáû ðàçâåðòûâàíèÿ êîìïîíåíòîâ ÏÐÎ ÑØÀ
â Åâðîïå, â êîòîðîé ìû óñìàòðèâàåì ÷ðåçâû÷àéíî îïàñíóþ
òåíäåíöèþ» (ÐÃ 04.05.2007);
 «Çàïàä ïîäõîäèò ê ãðàíèöàì Ðîññèè è íàáèðàåò âëèÿíèå â áûâøåì
ÑÑÑÐ» (ÊÏ 23.06.2009);
 «ÑØÀ è ÏÐÎ «íå» óãðîæàþò áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
(ÐÃ 29.05.2001);
 «ïðîòèâîðàêåòíàÿ îáîðîíà ÑØÀ ó íàøèõ ãðàíèö!» (ÍÃ 20.05.2007);
 «íîâàÿ àìåðèêàíñêàÿ ÏÐÎ (...) óãðîæàåò Ðîññèè» (ÍÃ 24.07.2007);
 «àìåðèêàíñêàÿ ñèñòåìà ÏÐÎ â Åâðîïå íàñòðîåíà ïðîòèâ Ðîññèè»
(ÐÃ 25.04.2007);
 «ïëàíû ÑØÀ ïî ðàçìåùåíèþ ýëåìåíòîâ ÏÐÎ â Âîñòî÷íîé Åâðîïå
ÿâëÿþòñÿ óãðîçîé íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèè» (ÐÃ 13.10.2007);
 «ìîòèâàöèåé äëÿ ðàçâ¸ðòûâàíèÿ ÏÐÎ ñòàíåò äëÿ ÑØÀ ëèêâèäàöèÿ
«ñàìîãî ìîùíîãî ãåîïîëèòè÷åñêîãî ñîïåðíèêà» (ÍÕ 20.07.2007);
 «ñîçäàíèå íîâîãî êëàññà âîîðóæåíèé ñîâåðøàåòñÿ òàéêîì è âíå ðàìîê
ñóùåñòâóþùåé äîãîâîðíîé ñèñòåìû ÿäåðíûõ âîîðóæåíèé»
(ÍÃ 25.08.2006);
 «ðàçìåùåíèå ýëåìåíòîâ ÏÐÎ â ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé Åâðîïû
ïðåäñòàâëÿåò ðåàëüíóþ óãðîçó äëÿ Ðîññèè» (ÐÁ 20.05.2007);
 «îò îáúåêòîâ ÏÐÎ ÑØÀ â Âîñòî÷íîé Åâðîïå èñõîäèò ðåàëüíàÿ óãðîçà
áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (ÐÃ 18.03.2008);
 «ñòðåìëåíèå [Çàïàäà] âçÿòü Ðîññèþ ïîä êîíòîðëü» (Ç 25.11.2009);
 «Îáúåêòèâíî ó Çàïàäà òðè îñíîâíûå öåëè. Âî-ïåðâûõ, âçÿòü ïîä
êîíòðîëü ðîññèéñêèé ÿäåðíûé ïîòåíöèàë, âêëþ÷àÿ è ìèðíûå àòîìíûå
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ýëåêòðîñòàíöèè. Âî-âòîðûõ, îêîí÷àòåëüíî ïîêîí÷èòü ñ ïóòèíñêèì
÷åêèñòñêèì ðåæèìîì. Â-òðåòüèõ, è ýòî ñàìàÿ ãëàâíàÿ çàäà÷à,
êàðäèíàëüíûì îáðàçîì ïåðåôîðìàòèðîâàòü êîððóìïèðîâàííûé
ðîññèéñêèé ýêîíîìè÷åñêèé êëàññ» (Ç 25.11.2009).
Êðîìå ìèëèòàðíîé óãðîçû ïîä÷åðêèâàåòñÿ òàêæå:
 «áåñïàðäîííîå âìåøàòåëüñòâî â íàøè âíóòðåííèå äåëà»
(ÐÃ 14.07.2006);
 «æåñòêèé ýêîíîìè÷åñêèé ïðåññèíã ïî âñåìó ïîëþ» (ÐÃ 14.07.2006);
 «Çàïàä ïðîäîëæàåò äàâèòü íà Ìîñêâó» (Ãð 19.04.2007);
 «ÅÑ è ÑØÀ ïðåäðî÷èòàþò âîñïðèíèìàòü Ðîññèþ òîëüêî â êà÷åñòâå
ìëàäøåãî ïàðòíåðà è íå ó÷èòûâàþò ìíåíèå Ìîñêâû â ãëîáàëüíûõ
èíòåðåñàõ» (ÐÃ 19.07.2007);
 «Ðîññèÿ îáëàäàåò îäíèì ëèøü ïðàâîì  óñòóïàòü èíåòåðåñàì Çàïàäà»
(Âç 14.06.2007);
 «ìîùíàÿ àíòèðîññèéñêàÿ îñü» (ÐÃ 19.07.2007);
 «Ðîññèÿ âíîâü îêàçàëàñü â îñàæäåííîì ëàãåðå» (ÍîâÃ 17.04.2008);
 Ðîññèÿ ñåãîäíÿ îäèíîêà, èçîëèðîâàíà êàê íèêîãäà» (ÍîâÃ 19.03.2006);
 «àìåðèêàíöû ïûòàþòñÿ ñòàâèòü Ðîññèè ïàëêè â êîëåñà, ãäå òîëüêî
âîçìîæíî» (ÍîâÃ 11.04.2005);
 íà ìîíîïîëå ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé Åâðîïà õî÷åò ïîñòàâèòü æèðíûé
êðåñò» (ÍÃ 18.07.2007);
 «ïðåñòóïíàÿ ñòðàòåãèÿ ÑØÀ êàê íàñëåäíèêà ãèòëåðîâñêîé
Ãåðìàíèè» (Óð 25.05.2011);
 «åâðîïåéöàì íóæíà äóðíàÿ Ðîññèÿ: âàðâàðñêàÿ, ÷òîáû «öèâèëèçîâàòü»
åå ïî-ñâîåìó; óãðîæàþùàÿ ñâîèìè ðàçìåðàìè, ÷òîáû åå ìîæíî áûëî
ðàñ÷ëåíèòü; çàâîåâàòåëüíàÿ, ÷òîáû îðãàíèçîâàòü êîàëèöèþ ïðîòèâ
íåå; ðåàêöèîííàÿ, ðåëèãèîçíî-ðàçëàãàþùàÿñÿ, ÷òîáû âëîìèòüñÿ â íåå
ñ ïðîïàãàíäîé ðåôîðìàöèè èëè êàòîëèöèçìà; õîçÿéñòâåííîíåñîñòîÿòåëüíàÿ, ÷òîáû ïðåòåíäîâàòü íà åå «íåèñïîëüçîâàííûå»
ïðîñòðàíñòâà, íà åå ñûðüå èëè, ïî êðàéíåé ìåðå, íà âûãîäíûå äîãîâîðû
è êîíöåññèè» (Óð 20.05.2009);
 «ñâåñòè äî ìèíèìóìà ìîùü è âëèÿíèå Ìîñêâû» (ÍÃ 21.07.2007);
Âìåñòå ñ ðàçíîîáðàçíûìè óãðîçàìè ïîä÷åðêèâàåòñÿ äåñòðóêòèâíîñòü
äåÿòåëüíîñòè «÷óæèõ»:
 «ìàñøòàáíîå ðàçâåðòûâàíèå ñèñòåì ÏÐÎ ÿâëÿåòñÿ äåñòàáèëèçèðóþùèì ôàêòîðîì, êîòîðûé ñîçäà¸ò «èëëþçèþ áåçíàêàçíîñòè»
îäíîé èç ñòîðîí» (ÐÃ 04.05.2007);
 «÷åãî æå íà ñàìîì äåëå äîáèâàþòñÿ àìåðèêàíöû, óñòðàèâàÿ ñâîè
âîåííûå îáúåêòû ó ãðàíèö Ðîññèè? Âî-ïåðâûõ, îíè äóìàþò î ñâîåé
íåóÿçâèìîñòè. Âî-âòîðûõ, õîòÿò äîñòè÷ü ñòðàòåãè÷åñêîãî
äîìèíèðîâàíèÿ è óéòè â òåõíîëîãè÷åñêèé îòðûâ îò ðàçâèòûõ ñòðàí
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ìèðà. Íàêîíåö, ñòðåìÿòñÿ ñîõðàíèòü âûñîêèå òåìïû ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà çà ñ÷åò çàêàçîâ íà ñèñòåìó ÏÐÎ» (ÐÃ 18.03.2008);
 «ÏÐÎ  ýòî ïîïûòêà íàðóøèòü â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå ñëîæèâøèéñÿ
áàëàíñ ñèë íà êîíòèíåíòå è ìèðå» (Èçâ 28.05.2007);
 «ïðîòèâîðàêåòíûé ùèò ñïîñîáåí êîðåííûì îáðàçîì èçìåíèòü
ðàññòàíîâêó ñèë â Åâðîïå» (ÐÃ 12.04.2007);
 «ÏÐÎ íàðóøàåò ñòðàòåãè÷åñêîå ðàâíîâåñèå â ìèðå è âåä¸ò ê ñîçäàíèþ
ïîòåíöèàëà ïåðâîãî îáåçîðóæèâàþùåãî óäàðà» (ÐÃ 12.04.2007);
 «ðàçâåðòûâàíèå ýëåìåíòîâ ÏÐÎ ÑØÀ â Åâðîïå  íà÷àëî íîâîãî ðàóíäà
íåêîíòðîëèðóåìîé ãîíêè âîîðóæåíèé» (Ïð 04.05.2007);
 «ÏÐÎ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ òîãî, ÷òîáû óêðåïèòü «êîíòðîëü» Àìåðèêè
íàä Âîñòî÷íîé Åâðîïîé è åù¸ ðàç ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñèëó»
(Ïð 08.04.2007);
 «à âîò ðîññèéñêóþ òåððèòîðèþ äî Óðàëà è íàø ðàêåòíî-ÿäåðíûé
ïîòåíöèàë ÏÐÎ áóäåò êîíòðîëèðîâàòü!» (ÐÃ 28.04.2007).
Êðîìå âûøåïðèâåäåííûõ óñëîâèé è ôàêòîðîâ ôîðìèðîâàíèÿ îáðàçà
âðàãà ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà âîçëîæåíèå âèíû íà «÷óæèõ» çà
íåãàòèâíoå àñïåêòû ïðîøëîãî/íàñòîÿùåãî/áóäóùåãî;
 «÷åðåç ãîíêó âîîðóæåíèé ÑØÀ «ðàçäåëè» ÑÑÑÐ, îáåñêðîâèâ åãî
ýêîíîìèêó. Ïîõîæå, íå çàáûâà î òðèóìôå è Àìåðèêà. Ñåãîäÿ, êîãäà
Ðîññèÿ ïîäíèìàåòñÿ, âíîâü îáðåòÿ ãîëîñ â ìèðîâûõ äåëàõ,
âàøèíãòîíñêèå ÿñòðåáû õîòÿò ïîâòîðèòü ìàíåâð» (ÐÃ 15.06.2007);
 «ïîñëåäñòâèÿ ðàçâ¸ðòûâàíèÿ ÏÐÎ â Åâðîïå ìîãóò èìåòü ãëîáàëüíûé
è íåïðåäñêàçóåìûé õàðàêòåð» (ÐÃ 04.05.2007);
 «ÑØÀ ðàçðóøàåò ñîçäàííóþ ïîñëå «õîëîäíîé âîéíû» åâðîïåéñêóþ
ñèñòåìó áåçîïàñíîñòè» (ÊÏ 25.06.2011);
 «Ðîññèÿ (...) îêàæåòñÿ îêðóæåíà Øòàòàìè» (Èð 29.09.2008);
 «åñëè ñîáûòèÿ áóäóò ðàçâîðà÷èâàòüñÿ ïî òàêîìó ñöåíàðèþ, òî Ðîññèÿ
ïîïàäåò â îêðóæåíèå, â êàêîì íå áûëà çà âñþ ñâîþ èñòîðèþ»
(ÊÏ 30.04.2009);
Âîçëîæåíèå âèíû íà âðàãà çà íåãàòèâíûå àñïåêòû äåÿòåëüíîñòè
êîððåëèðóåò ñ åãî ñèëîé, ò.å. ìîãóùåñòâîì êàê ïîäòâåðæäåíèåì
ñïîñîáíîñòè è âîçìîæíîñòè îñóùåñòâëÿòü ÷òî-òî íåãàòèâíîå, îïàñíîå
â áóäóùåì èëè íàñòîÿùåì14:
 «îáðàç ìîùíîé, çëîâåùåé ñèëû ýòîé êîëîññàëüíîé ñòðàíû [ÑØÀ]»
(ÍÃ 04.08.2005);
 «äà, ñåãîäíÿ ÍÀÒÎ ïðåâîñõîäèò Ðîññèþ ïî ñèëå» (ÍÃ 23.04.2010);
 «áåñïðåöåäåíòíîå óâåëè÷åíèå âîåííûõ ðàñõîäîâ ÑØÀ» (ÐÃ 02.09.2005);
14 Ä.À. Äåíèñîâ: Èäåíòèôèêàöèÿ îáðàçà âðàãà â ïîëèòè÷åñêîé êîììóíèêàöèè.
[Â:] Âåñòíèê ÐÃÃÓ, ¹1. Ìîñêâà 2009, ñ. 121.
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 «â ñâîå âðåìÿ ãàðàíòèåé áåçîïàñíîñòè ìåæäó ÑØÀ è Ñîâåòñêèì
Ñîþçîì áûë áàëàíñ ñòðàõà  âîçìîæíîñòü «ãàðàíòèðîâàííîãî
âçàèìíîãî óíè÷òîæåíèÿ», êîãäà íàïàäåíèå îäíîé ñòðàíû íåèçáåæíî
íàòîëêíåòñÿ íà êàòàñòðîôè÷åñêèé îòâåò ñ äðóãîé. Íûíå æå Ðîññèÿ
îáëàäàåò òàêèì ïîòåíöèàëîì ñîçäàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé óãðîçû
äðóãèì ñòðàíàì, íà êîòîðûé ó íèõ íåò îòâåòà» (ÍÃ 10.04.2006);
 «íàø (ò.å. àìåðèêàíñêèé) âîåííûé áþäæåò âñå ðàâíî áîëüøå âàøåãî,
òàê ÷òî ìû âàñ îêðóæèì, áóäüòå ñïîêîéíû» (ÐÃ 25.04.2007);
 «Ðîññèÿ òðàòèò ëèøü 5% îò òîé ñóììû, ÷òî ÑØÀ åæåãîäíî
âûäåëÿþò íà îáîðîíó» (Èçâ 02.09.2005);
 «(...) àìåðèêàíöàì ïðèíàäëåæèò ïåðâàÿ â ìèðå ïî âîåííîé è ýêîíîìè÷åñêîé ìîùè, òðåòüÿ ïî íàñåëåíèþ è ÷åòâåðòàÿ ïî ðàçìåðàì
äåðæàâà, èñïîëüçóþùàÿ áîëüøå ïîëîâèíû ñâîèõ âîîðóæåííûõ ñèë äëÿ
ïîääåðæèâàíèÿ ãëîáàëüíîé ãåãåìîíèè, â òîì ÷èñëå â ñòðàíàõ,
ðàñïîëîæåííûõ ïî ïåðèìåòðó Ðîññèè» (ÌÍ 23.01.2006)
 «ñåãîäíÿ ÑØÀ, ïîëüçóÿñü ñëàáîñòüþ Ðîññèè ïûòàþòñÿ äîáèòüñÿ
ÿäåðíîãî ïðåâîñõîäñòâà, êîòîðîãî èì íå óäàëîñü äîñòè÷ü â ñîâåòñêîå
âðåìåíà» (ÍÃ 01.11.2006);
 «ÑØÀ áëèçêè ê äîñòèæåíèþ ÿäåðíîãî ïðåâîñõîäñòâà» (ÐÃ 02.09.2005);
 «Ðîññèÿ è Êèòàé ñ îñòàëüíûì ìèðîì åùå äîëãî áóäóò íàõîäèòüñÿ
â òåíè ÿäåðíîãî ïðåâîñõîäñòâà ÑØÀ» (Âåä 02.09.2005);
 «ÑØÀ ÿêîáû ìîãóò ñêîðî ïîëó÷èòü ñïîñîáíîñòü ê ïåðâîìó
ðàçîðóæàþùåìó óäàðó ïî Ðîññèè è Êèòàþ» (ÐÃ 31.03.2006);
 «ïîðà îñîçíàòü, ÷òî â ëèöå ÑØÀ ìû èìååì äåëî ñ ãèïåðäåðæàâîé,
âñåðüåç ñîçäàþùåé ñèñòåìó åäèíîëè÷íîãî ïëàíåòàðíîãî ãîñïîäñòâà,
êîòîðóþ íå îñòàíîâÿò íèêàêèå óâåùåâàíèÿ è äåìîêðàòè÷åñêèå
ñåòîâàíèÿ» (ÐÃ 25.01.2005);
 «âåñü ýòîò àðñåíàë îðèåíòèðîâàí íà äîñòèæåíèå âñåîáúåìëþùåãî
ïðåâîñõîäñòâà ÑØÀ íàä ëþáûì ïîòåíöèàëüíûì ïðîòèâíèêîì»
(ÐÃ 08.07.2008).
Äåñòðóêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü, ðàçëè÷èÿ è ðàçíîãëàñèÿ êàê ñîñòàâëÿþùèå äèõîòîìèè «ìû»-«îíè» ñîïðîâîæäàþòñÿ íåãàòèâíûìè ýìîöèÿìè,
ïðåæäå âñåãî ñòðàõîì, à òàêæå äðóãèìè åãî îòòåíêàìè, ðàçëè÷àþùèìèñÿ ïî
ñòåïåíè èíòåíñèâíîñòè:
 «ïàòîëîãè÷åñêàÿ íåíàâèñòü Çàïàäà ê Ðîññèè» (ÐÃ 20.03.2007);
 «ñòðåìèòåëüíàÿ ýñêàëàöèÿ íàïðÿæåíèÿ â äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèÿõ»
(ÍÃ 15.06.2006);
 «÷òî-òî ïîðîäèëî öåëóþ âîëíó ñòðàõîâ» (Âð 10.08.2010);
 «ñòðàõè ïåðåä îêðóæåíèåì ñî ñòîðîíû Çàïàäà óñèëèëèñü» (ÐÃ
19.07.2007);
 «ïðîäîëæåíèe æèçíè àíòèàìåðèêàíñêèõ ïñèõîçîâ» (ÍÃ 15.04.2003).
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Íåçàâèñèìî îò íàøèõ æåëàíèé, à òàêæå ðàçíûõ èäåàëüíûõ
ïðåäñòàâëåíèé, ìèð ñîçåðöàåòñÿ ÷åëîâåêîì â èçâå÷íûõ êàòåãîðèÿõ «ìû»
(ñâîè) è «îíè» (÷óæèå). Â íàçâàííîì êîíòåêñòå âûøåïåðå÷èñëåííûå
ìåñòîèìåíèÿ îáëàäàþò âñåãäà ýìîöèîíàëüíûì çàðÿäîì 15. Íàçâàííîå
ïðîòèâîïîñòàâëåíèå  ðåçóëüòàò íå òîëüêî ïîëÿðíîãî ìèðîîùóùåíèÿ, íî
è ñïîñîá çàùèòû. Îíî ïðîíèçûâàåò ëþáóþ êóëüòóðó, ñïîñîáñòâóåò îáðàçîâàíèþ íåïðèÿçíåííûõ ìåæíàöèîíàëüíûõ ðåëÿöèé 16 . «(...) Îñíîâà
ýòíè÷åñêèõ îòíîøåíèé ëåæèò çà ïðåäåëàìè ñôåðû ñîçíàíèÿ  îíà
â ýìîöèÿõ: ñèìïàòèÿõ, àíòèïàòèÿõ, ëþáâè-íåíàâèñòè. È íàïðàâëåíèå ýòèõ
ñèìïàòèé-àíòèïàòèé âïîëíå îáóñëîâëåíî äëÿ êàæäîãî ýòíîñà» 17 .
Ïðîàíàëèçèðîâàâ äèõîòîìè÷åñêîå ïðîòèâîïîñòàâëåíèå Ðîññèÿ-Çàïàä,
ãåíåðèðóþùåå âîçíèêíîâåíèå ýìîöèè ñòðàõà, ñëåäóåò ïåðåéòè ê ðàññìîòðåíèþ äðóãîãî ïîäòèïà äàííîé îïïîçèöèè, ò.å.:
2. «ìû»-«îíè»  Ðîññèÿ-Óêðàèíà
Ñòåðåîòèïíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î äðóãèõ, îñîáåííî î òåððèòîðèàëüíî
áëèçêèõ ýòíîñàõ, ýòî âñåãäà ýëåìåíò íàöèîíàëüíûõ ÷óâñòâ, ôîáèé
è ñàìîâëþáëåííîñòè âîñòîðãà îò ñâîèõ, ÷àñòî ìíèìûõ äîáðîäåòåëåé,
êîòîðûå ÿðêî âûäåëÿþòñÿ íà ôîíå îáíàðóæåííûõ íàìè æå íåñêîí÷àåìûõ
ïîðîêîâ ñîñåäåé18.
Â ðîññèéñêîì îáùåñòâå èç óêðàèíöåâ ôîðìèðóåòñÿ îáðàç âðàãà, à íà
Óêðàèíó «íàáðàñûâàåòñÿ ÿðëûê ãëàâíîãî äåñòàáèëèçàòîðà â îòíîøåíèÿõ
ÅÑ è Ðîññèè» (Óð 10.09.2009).
Äèõîòîìè÷åñêîå ïðîòèâîïîñòàâëåíèå «ìû»-«îíè», ò.å. Ðîññèÿ-Óêðàèíà,
òàêæå âêëþ÷àåò íåñêîëüêî õàðàêòåðèñòèê, äîìèíèðóþùèìè ñðåäè êîòîðûõ
ÿâëÿþòñÿ: àêöåíòèðîâàíèå îòëè÷èé, ðàçíîãëàñèé, íåäðóæåñòâåííîñòè
âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ:
 «åñòü îñíîâàíèÿ ãîâîðèòü è î òîì, ÷òî ðóñîôîáèÿ ðàçäóâàåòñÿ
â Óêðàèíå âïîëíå ñîçíàòåëüíî è â ñâåòå ïîòóã âëàñòè âî ÷òî áû òî íè
ñòàëî âñòóïèòü â ÍÀÒÎ» (Ãàç 03.06.2008);
 «ðàçæèãàåòñÿ
âçàèìíàÿ
óêðàèíñêî-ðîññèéñêàÿ
âðàæäà»
(Ãàç 03.06.2008);
 «î÷åâèäíàÿ íåäðóæåñòâåííîñòü ìíîãèõ óêðàèíñêèõ äåéñòâèé
è èíèöèàòèâ» (ÐÃ 26.12.2005);

15
16
17
18

J. Korzeniewska-Berczyñska: óêàç. ñî÷., s. 93.
Òàì æå, ñ. 35.
Ë.Í. Ãèìóëåâ: Îò Ðóñè ê Ðîññèè. Î÷åðêè ýòíè÷åñêîé èñòîðèè. Ìîñêâà 1992, ñ. 135.
Òàì æå, ñ. 145.
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 «íàïðÿæåííîñòü â îòíîøåíèÿõ Ìîñêâû è Åâðîñîþçà, êàê èçâåñòíî, âî
ìíîãîì ñâÿçàíà ñ íåñòàáèëüíîñòüþ â êîíòàêòàõ Ðîññèè
ñ âîñòî÷íîåâðîïåéñêèìè ñòðàíàìè» (ÍÃ 30.05.2008);
 «ïîñëå Âîñòî÷íîé Åâðîïû âîëíà àíòèðóñèçìà çàõëåñòíóëà Óêðàèíó»
(ÍÃ 23.04.2010);
 «ñîñåäè òåïåðü áîëåå âðàæäåáíû ê Ðîññèè» (Âåä 11.04.2008);
 «ïîäîçðåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìîòèâîâ äðóã äðóãà è ïîäîðâàëè äóõ
ïàðòíåðñòâà è ñîòðóäíè÷åñòâà» (Âåä 14.02.2008);
 «ðàñòåò îãðîìíàÿ çîíà íåñòàáèëüíîñòè» (ÍÃ 23.01.2009);
 «Åâðîïåéñêèé ñîþç, à âîçìîæíî, è ñòîÿùèå çà íèì Ñîåäèíåííûå
Øòàòû ìîãóò ïîñòàâèòü òåððèòîðèþ Óêðàèíû ïîä ñâîé êîíòðîëü»
(ÐÃ 06.02.2009);
 «Çàïàä áóäåò ñòðåìèòüñÿ âòàùèòü åå [Óêðàèíó] â ÍÀÒÎ ïî÷òè
ëþáîé öåíîé, íå îñòàíàâëèâàÿñü ïåðåä êóëüòóðíûì ãåíîöèäîì
ìèëëèîíîâ ïðîæèâàþùèõ òàì ýòíè÷åñêèõ ðóññêèõ è îêàçûâàÿ
ñèëüíåéøåå äàâëåíèå íà Ðîññèþ» (ÐÃ 06.02.2009);
 «íàøà ñòðàíà óæå èìååò ó ñâîèõ ãðàíèö â Âîñòî÷íîé Åâðîïå òëåþùèé
î÷àã íåñòàáèëüíîñòè. Óêðàèíà  ïîòåíöèàëüíûé êîøìàð äëÿ Ðîññèè,
âñå ìàñøòàáû êîòîðîãî ïîêà ó íàñ, ïîõîæå, íèêåì íå îñìûñëåíû»
(ÐÃ 06.02.2009);
 «Çàïàä áóäåò ïîñòîÿííî ñòðåìèòüñÿ ïðèñîåäèíèòü Óêðàèíó ê ÅÑ,
÷òîáû îòîðâàòü åå îò Ðîññèè è ìàêñèìàëüíî îñëàáèòü ñëàâÿíñêèé
áëîê» (ÐÃ 06.02.2009);
 «íàðàñòàþò è âûõîäÿò èç-ïîä êîíòðîëÿ ïðîöåññû, ïðåäñòàâëÿþùèå
íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè
â ðåãèîíå» (ÍÃ 03.11.2009);
 «äåñòàáèëèçàöèÿ íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå ñïîñîáíà ñòàòü
äåòîíàòîðîì äëÿ çàïóñêà àíàëîãè÷íûõ ïðîöåññîâ ïî Ðîññèè â öåëîì»
(ÍÃ 03.11.2009);
 «àíòèðîññèéñêèé êîíñåíñóñ, ñôîðìèðîâàâøèéñÿ âî âðåìÿ îðàíæåâîé
ðåâîëþöèè íà Óêðàèíå» (ÍÃ 31.05.2006);
 «â Ðîññèè âîçíèê ñòðàõ ïåðåä «îðàíæåâîé ÷óìîé» (ÍÃ 19.08.2008);
 «â «îðàíæåâîé» Óêðàèíå íà ðîëü «âðàãà» èçáðàíà Ðîññèÿ»
(Èð 26.10.2008);
 «ïîääåðæèâàåìûå ÑØÀ «öâåòíûå ðåâîëþöèè» òîëêóþòñÿ êàê ïîïûòêè
Âàøèíãòîíà ñîçäàòü âîåííûå ïëàöäàðìû ó ãðàíèö Ðîññèè» (ÍÃ
29.09.2006);
 «Ïóòèí îáåñïîêîåí, ÷òî óòðàòà âëèÿíèÿ â ñòðàíàõ-ñàòåëèòàõ ñîçäàñò
óãðîçó êîíòðîëþ Ðîññèè íàä ïðèãðàíè÷íûìè ðåãèîíàìè»
(Èð 29.05.2008);
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 «îïÿòü Ðîññèÿ òåðÿåò ñâîè ïîçèöèè íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå»
(ÍÃ 31.05.2004);
 «åñëè Ðîññèÿ äàñò Óêðàèíå îêîí÷àòåëüíî âûéòè èç ñâîåé ñôåðû âëèÿíèÿ,
îíà â îáîçðèìîì áóäóùåì íå ñìîæåò âåðíóòüñÿ â ðÿäû äîìèíèðóþùèõ
èãðîêîâ â Åâðîïå, ñòàòü òàêîé, êàêîé îíà áûëà, íàïðèìåð, âî âòîðîé
ïîëîâèíå ïðîøëîãî âåêà» (Âåä 11.04.2008);
 «åñëè Óêðàèíà óéäåò â Çàïàäíóþ Åâðîïó, Ðîññèþ æäóò ñïëîøíûå
íåóäà÷è» (Âåä 14.04.2008);
 «â ëèöå íîâîãî óêðàèíñêîãî ïðåçèäåíòà Ïóòèí ÷èòàë, êàê â âîëøåáíîì
çåðêàëå, òÿæåëûå ïåðñïåêòèâû ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàíñòâà,
îáîñòðåíèå îòíîøåíèé Ðîññèè ñ Çàïàäîì, âûçîâû è óãðîçû
ñëîæíåéøåé ñèòóàöèè 2008 ãîäà, êîãäà Ðîññèè ïðåäñòîèò ïåðåæèòü
êðèòè÷åñêèé ïåðåõîäíûé ýòàï. È ýòîò ýòàï ìîæåò áûòü â ÷åì-òî
ïîõîæ íà óêðàèíñêèé ñöåíàðèé» (ÐÃ 26.01.2005);
 «ðîññèéñêîå âëèÿíèå íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå åùå áîëåå
ñæèìàåòñÿ» (ÐÃ 26.01.2006);
 «Þùåíêî  ýòî ïîñòîÿííîå íàïîìèíàíèå Ìîñêâå îá èñòèííûõ
íàìåðåíèÿõ Âàøèíãòîíà  äîáèòüñÿ óñòàíîâëåíèÿ ïðÿìîãî êîíòðîëÿ.
Â ôèãóðó Þùåíêî âïèñàíà ëîãèêà îäíîïîëÿðíîãî ìèðà, êîòîðàÿ, óâû,
ïîáåæäàåò, íå îñòàâëÿÿ Ðîññèè øàíñîâ» (ÐÃ 26.01.2005);
 «Þùåíêî ñî ñâîåé îðàíæåâîé ðåâîëþöèåé âîïëîùàåò â ñåáå
ñìåðòåëüíóþ óãðîçó Ðîññèè» (ÐÃ 26.03.2005);
 «ìû èìååì äåëî ñ îðàíæåâîé ñòðàíîé ïîä ïðÿìûì àìåðèêàíñêèì
êîíòðîëåì, âñòóïëåíèå êîòîðîé â ÍÀÒÎ äåëî ñàìîãî áëèæàéøåãî
áóäóùåãî» (ÐÃ 26.01.2005);
 «îðàíæåâàÿ ðåâîëþöèÿ íà Óêðàèíå  ýòî øàõ Ðîññèè» (ÐÃ 20.02.2005);
 «ñòðàõ ïåðåä îðàíæåâîé âîëíîé» (Èçâ 25.03.2005);
 «ìîñêîâñêèå âëàñòè èñïûòûâàþò äðîæü ïåðåä ïðèçðàêîì. Îí äàâíî
ñ øóìîì õîäèò ïî ïðèøåäøèì â óïàäîê ðåãèîíàì âåëèêîé èìïåðèè: òî
â áåëî-êðàñíûõ ãðóçèíñêèõ îäåæäàõ, òî â ïîëíîñòüþ îðàíæåâûõ
öâåòàõ  íà Óêðàèíå. Èìÿ ïðèçðàêà, âûçûâàþùåãî òàêîé ñòðàõ
ó Êðåìëÿ  äåìîêðàòèÿ» (Èð 23.03.2005);
 «Ðîññèÿ áîèòñÿ, ÷òî åñëè íå îíà, òî ÑØÀ «ïðèñâîÿò»
Óêðàèíó» (ÌÍ 06.09.2011);
 «Ðîññèÿ äî ñèõ ïîð áîèòñÿ Þùåíêî» (Ïð 14.07.2011);
 «îðàíæåâûé ñòðàõ Ðîññèè» (ÊÏ 02.03.2005);
 «îðàíæåâàÿ èñòåðèÿ Ðîññèè» (ÐÃ 14.03.2005).
Ïîäâîäÿ èòîã âûøåïðèâåäåííîìó, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî àíàëèç
ñðåäñòâ ÿçûêîâîé ðåïðåçåíòàöèè äèõîòîìèè «ìû»-«îíè» ïîçâîëÿåò ïîíÿòü,
êàêèì îáðàçîì ýìîöèîíàëüíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ òåêñòà âëèÿåò íà
ôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ïî òîìó èëè èíîìó âîïðîñó. Êðîìå
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óãðîç áèîëîãè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà â ïóáëèöèñòèêå îñâåùàþòñÿ
òàêæå èíäèêàòîðû ïîëèòè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè. Ïðîâåäåííûé íàìè
àíàëèç ïðèìåðîâ èç ðóññêîé ïðåññû äàåò âîçìîæíîñòü ñäåëàòü âûâîä, ÷òî
îòäåëüíûå âèäû óãðîç îñâåùàþòñÿ â ïóáëèöèñòèêå ïåðèîäè÷åñêè,
â çàâèñèìîñòè îò îöåíêè ïðîèñõîäÿùèõ ÿâëåíèé, ïðîöåññîâ, òåíäåíöèé.
Òåì íå ìåíåå â âûøåïðèâåäåííîì ìàòåðèàëå ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
áàçèñíûì, îñíîâíûì ïðèçíàêîì ôîðìèðîâàíèÿ îïðåäåëåííûõ îöåíî÷íîýìîöèîíàëüíûõ ñóæäåíèé â ÿçûêå ïå÷àòè ÿâëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî îïïîçèöèÿ
«ìû  îíè», ãäå «îíè» âûçûâàåò îäíîçíà÷íî íåãàòèâíûå êîííîòàöèè,
àññîöèèðóÿñü ñ «÷óæèìè», ò.å. îïïîíåíòàìè, ïðîòèâíèêàìè è â êîíå÷íîì
èòîãå âðàãàìè. Îáðàçû «âðàãà» îñíîâûâàþòñÿ íà âîñïðèÿòèè êàêîãî-ëèáî
îáúåêòà (â äàííîì ñëó÷àå ÑØÀ èëè Çàïàäà) íå òîëüêî êàê íåçíàêîìîãî èëè
÷óæîãî, íî è îöåíèâàåìîãî êàê èñòî÷íèê, èíäèêàòîð âñåâîçìîæíûõ óãðîç,
îïàñíîñòåé è, íåðàçðûâíî ñ íèìè ñâÿçàííîé, ýìîöèè ñòðàõà. Âñåì
äåéñòâèÿì âðàãà â ïðîøëîì, íàñòîÿùåì è áóäóùåì ïðèïèñûâàþòñÿ
äåñòðóêòèâíûå ïëàíû è íàìåðåíèÿ, îò êîòîðûõ èñõîäèò óãðîçà ïî
îòíîøåíèþ ê êàòåãîðèè «ìû». Ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò
èãðàåò çäåñü îñíîâîïîëàãàþùóþ ðîëü. Â àíòðîïîöåíòðè÷åñêîì àñïåêòå
ïîñòîÿííîå ïåðåïëåòåíèå óãðîç áèîëîãè÷åñêîãî (íàïð. áîëåçíè, ýïèäåìèè),
ñîöèàëüíîãî (íàïð. êðèçèñ, áåçðàáîòèöà, ìàòåðèàëüíàÿ íèùåòà, òåððîðèçì
è ò.ä.) è ïîëèòè÷åñêîãî õàðàêòåðà (íàïð. âðàæåñêîñòü è íåäðóæåñòâåííîñòü
ñî ñòîðîíû äðóãèõ ãîñóäàðñòâ) ñâèäåòåëüñòâóåò î êîíñòàíòíîñòè îùóùåíèÿ
îñîáîãî ìèðà ðóññêèì îáùåñòâîì  ìèðà íåñòàáèëüíîãî, ïîñòîÿííî
ìåíÿþùåãîñÿ â íåèçâåñòíîì íàïðàâëåíèè, ìèðà, â êîòîðîì ïðîäîëæàåòñÿ
áîðüáà çà ïàëüìó ïåðâåíñòâà, ïî-ïðåæíåìó ïðèñóòñòâóåò ñòðåìëåíèå
ïðèîáðåñòè óòðà÷åííûé ñòàòóñ èìïåðèè è äîìèíèðîâàíèÿ, àâòîìàòè÷åñêè
ãåíåðèðóþùèå öåëûé ïåðå÷åíü íåãàòèâíûõ ýìîöèé  ãíåâà, ïå÷àëè è â ïðåîáëàäàþùåì áîëüøèíñòâå  ýìîöèè ñòðàõà.
Ñïèñîê èñïîëüçîâàííûõ èñòî÷íèêîâ è ïðèíÿòûõ â ðàáîòå ñîêðàùåíèé
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Streszczenie
Jedn¹ z najwa¿niejszych cech jêzykowej kreacji zagro¿enia o pod³o¿u spo³ecznym i politycznym jest ci¹g³e odwo³ywanie siê przez nadawców publicystycznych do kulturowej opozycji swój
 obcy implikuj¹cej automatycznie opozycjê my  oni. W niniejszym artykule wspomniane
dwubiegunowe rozgraniczenie rozpatrywane jest w dwóch aspektach: Rosja  Zachód (USA, UE)
oraz Rosja  Ukraina. Na podstawie zgromadzonego materia³u ilustracyjnego wyodrêbnione zosta³y g³ówne elementy w kszta³towaniu obrazu wroga.
Wymieniona dychotomia stanowi swoisty rodzaj klucza, zasady porz¹dkuj¹cej konstruowanie
obrazu wiata, modyfikuje istniej¹c¹ jêzykow¹ interpretacjê rzeczywistoci w celu skuteczniejszego wp³ywania na pogl¹dy i postawy odbiorców tekstów prasowych. W analizowanych tekstach
publicystycznych omawiana opozycja zostaje dodatkowo zintensyfikowana, przez co kontrast pomiêdzy obiema grupami (my  oni) zaznacza siê bardziej wyrazicie.
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Grzeszyæ s³owem. O fragmencie jêzykowego
obrazu wiata staroobrzêdowców
na podstawie Spowiedzi pustelniczej
To sin through a word. Some remarks on a part
of the image of the world held by the Old Believers on the basis
of Hermits Confession
This article presents a part of the world of the Old Believers values on the basis
of a text which registered sins  that is anti-values which should be avoided by a member
of an Old Believers community.
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Niewiele jest tekstów, których zadaniem jest odzwierciedlenie obrazu wiata wartoci konkretnej grupy konfesyjnej. Tak¹ rolê, m.in., pe³ni Spowied pustelnicza (Skitskoje pokajanie), modlitwa funkcjonuj¹ca obecnie w rodowisku
staroobrzêdowców, pierwotnie za odmawiana przede wszystkim przez mnichów
eremitów. Spowied pustelnicz¹ czytano, by zakonnik ¿yj¹cy w odosobnieniu
móg³ otworzyæ i oczyciæ sw¹ duszê («ïîêàÿííîå èçëèÿíèå äóøè ìîëÿùàãîñÿ,
ðåêîìåíäóåìîå ëèöàì æèâóùèì â óåäèíåíèè») (Àëìàçîâ 1894: 112).
Pocz¹tki tekstu datowane s¹ na prze³om XV i XVI w. Wówczas pojawi³y siê
pierwsze rêkopimienne jego redakcje. Przypuszcza siê, ¿e pierwowzorem spowiedzi pustelniczej by³y teksty pochodzenia greckiego lub po³udniowos³owiañskiego  Regu³a spowiedzi oraz zakonna Komunia wiêta, modlitwa patriarchy
Kalista, a tak¿e Nomokanon (Ïåòðîâ 1997: 179181). Staroobrzêdowcy wierzyli,
¿e Spowied pustelnicza zosta³a napisana przez samego aposto³a Paw³a, który
przekaza³ ten tekst swojemu uczniowi Dionizemu Aeropagicie, a ten poprzez Jana
Damasceñskiego rozpowszechni³ go wród staroobrzêdowców (Ìåëüíèêîâ 1956: 535).
Wybitny badacz prawos³awnych tekstów spowiedzi pustelniczych, A. A³mazow, uwa¿a³, ¿e modlitwa pokutna by³a stosowana jako lektura domowa i s³u¿y³a
do wstêpnego przygotowania siê do spowiedzi w³aciwej (Àëìàçîâ 1894: 114).
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Ju¿ jednak w najdawniejszych czasach by³a wykorzystywana przez pustelników jako samospowied w sytuacji braku spowiednika archimandryty (Ïåòðîâ
1997: 181).
Historia regu³y samospowiedzi i samodzielnego przyjmowania Eucharystii
ma wielowiekow¹ tradycjê. Dopuszczano, by w nag³ych przypadkach, po dokonaniu aktu samospowiedzi i pokuty, mo¿na by³o samodzielnie przyjmowaæ Komuniê wiêt¹. Oczywicie konieczne by³o wczeniejsze otrzymanie od kap³ana
Chleba Eucharystycznego. Ze wzglêdu na z³o¿onoæ procesu, oko³o VI w. praktyka samodzielnego przyjmowania Eucharystii zosta³a zlikwidowana dla osób
wieckich, ale zachowana dla mnichów eremitów. O tym, ¿e tego rodzaju dzia³ania s¹ zgodne z dogmatami wiary, pisali patriarcha tyrnowski Eutymiusz i bizantyjski teolog Symeon So³uñski (Ïåòðîâ 1997: 181183).
Warunki codziennego ¿ycia klasztornego w Cerkwi rosyjskiej wyeliminowa³y Spowied pustelnicz¹ z u¿ycia. Ju¿ na pocz¹tku XVII w. samospowied
zosta³a wykluczona z kanonu tekstów Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej i nigdy
wiêcej do niego nie wróci³a. Natomiast przez wspólnoty staroobrzêdowe, których cz³onkowie zmuszeni byli do radzenia sobie w sprawach duchowych bez
wywiêconych kap³anów, tekst modlitwy nadal by³ przedrukowywany. Staroobrzêdowcy zredagowali i wydali nawet rozszerzon¹ jego redakcjê (Âîçíåñåíñêèé 1993: 366). U bezpopowców tekst by³ wykorzystywany w charakterze regu³y samospowiedzi, w innych od³amach funkcjonowa³ jako modlitwa
oczyszczaj¹ca i przygotowuj¹ca do Eucharystii wiêtej. W ten sposób dziêki
staroobrzêdowcom tekst zachowa³ siê i wszed³ do powszechnego u¿ytku,
co by³o innowacj¹ w stosunku do pierwotnego jego przeznaczenia (Àëìàçîâ
1894: 115).
We wstêpie Spowiedzi pustelniczej wydanej w 1913 r. wyjania siê pochodzenie tekstu i przytacza argumenty na jego u¿ytecznoæ. Przypomina siê, ¿e
dawniej, gdy chrzecijanie wiedli swój ¿ywot w pustelniach, grotach, pieczarach, ratuj¹c siê przed pokusami wiata, dziêki spowiedzi pustelniczej mogli
odbywaæ czêst¹ pokutê. W XX w. równie¿ istnia³o wielkie zapotrzebowanie na
ten tekst, gdy¿ wielu chrzecijan pozbawionych by³o duchowej przystani, cerkwi
czy te¿ domu modlitwy. Spowied pustelnicz¹ zawsze powinni mieæ przy sobie
ciê¿ko chorzy i podró¿uj¹cy na wypadek, gdy w sytuacji kryzysowej nie bêdzie
mo¿liwoci wyspowiadania siê ojcu duchowemu (Ñêèòñêîå ïîêàÿíèå 1913).
W tekstach Spowiedzi pustelniczej podkrela siê wy¿szoæ spowiedzi przed
Bogiem nad spowiedzi¹ przed ojcem duchowym. Wyznaj¹c grzechy kap³anowi,
odczuwamy wstyd, przez co mo¿emy zatajaæ nasze uczynki, a o niektórych
podwiadomie zapominaæ. Wtedy ³atwiej o fa³szyw¹ pokutê (Ñêèòñêîå
ïîêàÿíèå 1917).
Trzeba dodaæ, ¿e wykorzystanie tej modlitwy pokutnej jako samospowiedzi
jest ostro krytykowane przez Cerkiew prawos³awn¹ (Ïåòðîâ 1997: 183184).

Grzeszyæ s³owem. O fragmencie jêzykowego obrazu wiata staroobrzêdowców...

69

Spowied pustelnicza jest wiêc tekstem funkcjonuj¹cym tylko wród staroobrzêdowców.
W ksiêgozbiorze klasztornym w Wojnowie zachowa³y siê dwa egzemplarze
Spowiedzi pustelniczej, oba wydane na pocz¹tku XX w. (Biblioteka Cyfrowa
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego). Pierwszy egzemplarz nie jest datowany, przypuszczalnie pochodzi sprzed 1905 r., kiedy zosta³ og³oszony ukaz tolerancyjny (Óêàç îá óêðåïëåíèè íà÷àë âåðîòåðïèìîñòè), drugi  zosta³ wydany
w Moskwie, w legalnej drukarni przy przytu³ku Przemienienia Pañskiego
w 1910 r.
Egzemplarz niedatowany oprócz Spowiedzi pustelniczej zawiera regu³ê Eucharystyczn¹. Struktura tekstu pokutnego w obu ksi¹¿kach jest taka sama. G³ówn¹ treæ modlitwy stanowi spis grzechów.
Cz³owiek mo¿e grzeszyæ nie tylko myl¹, uczynkiem i zaniedbaniem, ale
równie¿ mow¹. W religii chrzecijañskiej s³owo  wielki dar Boga dla cz³owieka
 mo¿e byæ ród³em dobra, ale te¿ z³a. W³adanie s³owem stawia cz³owieka
w pozycji uprzywilejowanej wród innych istot ¿yj¹cych (w prawos³awnej teologii zwierzêta nazywane s¹ òâàðÿìè áåññëîâåñíûìè  niemymi bydlêtami),
ale uprzywilejowanie to jest obarczone wielk¹ odpowiedzialnoci¹. S³owo mo¿e
staæ siê grzechem. Stosuj¹c terminologiê Janiny Puzyniny, wymienione w Spowiedzi pustelniczej grzechy stanowi¹ wartoæ negatywn¹, czyli antywartoæ (Puzynina 1991: 131). Wyliczone grzechy nie tylko odzwierciedlaj¹ negatywne wartociowanie pewnych dzia³añ s³ownych przez staroobrzêdowców, ale zarejestrowane w tekcie przekazuj¹ system antywartoci kolejnym pokoleniom.
Na 36 jednostek jêzykowych, nazywaj¹cych grzech pope³niony mow¹,
13 stanowi z³o¿enie z rdzeniem -ñëîâèå: ìíîãîñëîâèå, ïðàçäíîñëîâèå,
ëþáîñëîâèå, ñóåñëîâèå, áàñíîñëîâèå, áóåñëîâèå, çëîñëîâèå, ñìåõîñëîâèå,
ñóïðîòèâîñëîâèå, ïðåêîñëîâèå, ñêâåðíîñëîâèå, ñðàìîñëîâèå, ëæåñëîâèå. Ten
zabieg formalny stabilizuje okrelon¹ konotacjê wartociuj¹c¹. W tekcie wskazuje siê na grzeszny potencja³ s³owa, cienk¹ granicê miêdzy s³owem bezgrzesznym i grzesznym, ³atwoæ przekroczenia tej granicy, a wiêc sygnalizuje siê niebezpieczeñstwo, jakie mo¿e nieæ nierozs¹dne u¿ywanie s³ów. Bo przecie¿
wyraz s³owo nie jest obligatoryjnie pejoratywny, ale w tekcie, ³¹cz¹c siê
z innym pejoratywnym rdzeniem, nabiera negatywnego nacechowania emocjonalnego.
Wartoæ, a wiêc i antywartoæ, mo¿e mieæ wed³ug J. Puzyniny znaczenie
ilociowe i jakociowe (Puzynina 1991: 130). W Spowiedzi pustelniczej grzechy
pope³nione s³owem nale¿¹ do oby grup: grzechów jakociowych albo ilociowych, ewentualnie maj¹ cechy obu grup.
Antywartoæ ilociowa  to grzech pope³niony przez nadmiern¹ iloæ wypowiadanych s³ów.
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Ogóln¹ antywartoæ ilociow¹ reprezentuje grzech ìíîãîñëîâèå. Interesuj¹cy wydaje siê fakt, ¿e wyraz ten nie jest zarejestrowany w s³ownikach jêzyka cerkiewnos³owiañskiego (Äüÿ÷åíêî 1993; Znosko 1996), co mo¿e wiadczyæ
o tym, ¿e nie jest spotykany w prawos³awnych tekstach, nie stanowi wiêc wyranej antywartoci w prawos³awnej dogmatyce. Jednak transparentna forma wewnêtrzna oraz znaczenie zarejestrowane w s³ownikach jêzyka rosyjskiego
(Oæåãîâ 1968: 347) pozwala na zrekonstruowanie znaczenia s³owa jako d³ugotrwa³e i nieprzerwane gadanie, nadmierne u¿ywanie s³ów, brak zwiêz³oci,
krótkoci w przekazie s³ownym, s³owotok.
Podobna antywartoæ ilociowa wyra¿ona jest w nazwie grzechu
ïðàçäíîñëîâèå. W s³ownikach jêzyka cerkiewnos³owiañskiego ïðàçäíîñëîâèå
objaniane jest jako czcza gadanina, gadulstwo (Znosko 1996: 250), podkrelane jest nadu¿ywanie s³ów w stosunku do treci przekazu.
W tekcie Spowiedzi pustelniczej pojawia siê grzech ëþáîñëîâèå, niezarejestrowany przez s³owniki jêzyka cerkiewnos³owiañskiego. Forma wewnêtrzna
podpowiada, ¿e znaczenie odnosi siê do zami³owania do pogaduszek i ilustruje
antywartoæ nadu¿ywanie s³ów. Ciekawy wydaje siê fakt, ¿e w kontekstach
niereligijnych, w jêzykach s³owiañskich semantyka wyrazu ewoluuje w kierunku
filologia, jêzykoznawstwo, czyli naukowego zainteresowania s³owem.
Ilociow¹ i jednoczenie jakociow¹ antywartoci¹ jest grzech ñóåñëîâèå.
Zarejestrowane s³ownikowe znaczenia to czcza mowa (Znosko 1996: 339),
ïóñòîñëîâèå (Äüÿ÷åíêî 1993: 476) oraz duma, samochwalstwo, âûñîêîìåðèå, ñàìîõâàëüñòâî. Wartociowanie zmierza w kierunku braku aprobaty
dla chwalenia siê, pysznienia siê swoimi osi¹gniêciami. Jest to równoznaczne ze
zbêdn¹ paplanin¹, czczymi przechwa³kami, a przez to staje siê grzechem.
Podobn¹ wymowê ilociowo-jakociow¹ ma grzech áàñíîñëîâèå. W s³owniku A. Znoski zarejestrowane jest znaczenie czcza gadanina (Znosko 1996:
16), w s³owniku G. Djaczenki  ñêàçàíèå âûìûøëåííîå èëè î âûìûøëåííîì, ïóñòîñëîâèå, áàñíîñëîâíûé ðàññêàç (Äüÿ÷åíêî 1993: 32). Odnotowujemy rozbie¿noæ semantyczn¹, której interpretacja mo¿e byæ nastêpuj¹ca:
wymylone opowieci, niewiarygodne opowiadania s¹ traktowane jako pusta
gadanina, pustos³owie, brak treci w potoku s³ów.
Jako zbêdne i z³e w mowie cz³owieka uwa¿ane jest áóåñëîâèå  niedorzeczne gadanie (Znosko 1996: 40), ãëóïûå ðå÷è (Äüÿ÷åíêî 1993: 61). W tekcie spowiedzi brak konkretyzacji, ucilenia, jakie wypowiedzi uwa¿ane s¹ za
g³upie.
Wród wymienionych grzechów w Spowiedzi pustelniczej nie odnajdujemy
opozycji do ìíîãîñëîâèå  ìàëîñëîâèå. Wartociowanie jest oczywiste  lepsze jest milczenie ni¿ paplanina i czcza gadanina. Pustos³owie jest strat¹ cennego czasu, który mo¿na by³oby wykorzystaæ w³aciwie. Kiedy mówi siê ma³o lub
milczy  nie grzeszy siê.
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Jedynym wyj¹tkiem od imperatywu ograniczania ilociowego swoich wypowiedzi jest grzech íåèñïðàâëåíèå ìîëèòâû (nieodmawianie modlitwy). Modlitwa, czyli rozmowa z Bogiem, jest procesem werbalnym niepodlegaj¹cym ograniczeniu (Áóäüòå ïîñòîÿííû â ìîëèòâå, áîäðñòâóÿ â íåé ñ áëàãîäàðåíèåì
(Kol. 4:2)), zaniechanie jej prowadzi do grzechu.
W jêzykowym obrazie wartoci staroobrzêdowca wyranie zarysowuje siê
opozycja: ma³omównoæ i milczenie jest wartoci¹, czcza gadanina  antywartoci¹.
W ilociowym obrazie jêzykowej dzia³alnoci cz³owieka staroobrzêdowcy
zwrócili uwagê na natê¿enie swoich wypowiedzi. Bez odniesienia do treci
antywartociami s¹ ha³as, krzyk, wywo³ywanie zamieszania swoimi s³owami.
W tekcie wymienia siê grzechy: êëè÷ü wo³anie, krzyk (Znosko 1996: 141),
ïëèùü szum, krzyk, zamêt (232), ðîïòàíèå narzekanie, szum (293). Krzyk,
zamêt, narzekanie najczêciej charakteryzuj¹ wypowiedzi z silnym ³adunkiem
emocjonalnym. Umieszczenie ich w antywartociach jest wskazówk¹, ¿e bezgrzeszna mowa jest wywa¿ona, przemylana, spokojna i opanowana, pozbawiona afektacji.
Antywartoæ jakociowa  to grzech pope³niony z³ym s³owem.
Wród s³ów, które nie powinny paæ z ust staroobrzêdowca, s¹ wypowiedzi
niezgodne z rzeczywistoci¹  k³amstwa.
K³amstwo jako grzech mo¿e przejawiaæ siê w ró¿ny sposób.
W Spowiedzi pustelniczej zosta³y wymienione grzechy niekonkretyzuj¹ce,
czy przez powiedzenie nieprawdy zosta³a wyrz¹dzona komu krzywda, i na
czym polega³o k³amstwo. S¹ to nominacje  ëæà, ëæåñëîâèå, oraz wyra¿enie
pokutne âî âñåìú ñîëãàõú. Przekaz jest jasny: ok³amywanie drugiego cz³owieka,
opowiadanie mu bajek jest grzechem nawet wtedy, kiedy zmylanie nikomu
nie szkodzi.
Grzechem jest sk³adanie fa³szywej przysiêgi, kiedy zawiadczamy nieprawdê: ìíîãàæäû êëÿõñÿ è ðîòèõñÿ íà êðèâå (wielokrotnie zaklina³em siê i przysiêga³em niesprawiedliwie, wbrew sumieniu). W tekcie konkretyzuje siê, na co
mo¿e byæ sk³adana grzeszna przysiêga: a) w imiê Boga (Ñîãðåøèõú, êëÿõñÿ
èìåíåìú òâîèìú ñòûìú âî ëæó); b) w imiê Matki Boskiej (Ñîãðåøèõú
êëÿõñÿ ïðå÷còîþ òâîåþ ìòðèþ ïðcòîþ áöåþ âî ëæó); c) na wiêty Krzy¿
(Ñîãðåøèõú êëÿõñÿ ÷åñòíûìú è æèâîòâîðÿùèìú òè êðcòîìú âî ëæó);
d) na anio³y, na proroków, aposto³ów, wiêtych (Ñîãðåøèõú, êëÿõñÿ ñòûìè
òâîèìè àíãëû, è ñòûìè ïððîêè, è àïëû, è ì÷íèêè, è ñòëè è ïðïáíûìè,
è ïðâíûìèè âñåìè ñòûìè òâîèìè âî ëæó); e) na ziemiê i niebo (Ñîãðåøèõú,
êëÿõñÿ íåáîìú è çåìëåþ, è íåáåñíàãî öðcòâèÿ íàñëåäèåìú); f) na duszê
i cia³o (Ñîãðåøèõú êëÿõñÿ äøåþ ìîåþ, è òåëîìú, è ãëàâîþ, è âñåìè ìîèìè
÷þâñòâû). W dwóch ostatnich przypadkach brakuje w tekcie wskazania, ¿e
dotyczy to fa³szywego przysiêgania (âî ëæó), co pozwala przypuszczaæ,
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¿e przysiêganie, bez wzglêdu na intencje, jest zawsze z³e i to¿same nieprawdzie.
Szczególnie mo¿e to dotyczyæ przypadków, w których zaklinanie siê dotyczy
przysz³ych zdarzeñ, przyrzeczeñ dotycz¹cych obiecywanych zachowañ i czynnoci, co do których cz³owiek nigdy nie mo¿e mieæ pewnoci, st¹d grzech: è ïàêè
ìíîãàæäû âú êëÿòâó âïàäîõú, è êëÿòâó ïðåñòóïèõú.
Do tej grupy grzechów nale¿y zaliczyæ wymieniony w modlitwie grzech
k³amania w s¹dzie pod przysiêg¹: êðèâîñóäñòâî.
Innymi grzechami z grupy k³amstwo jest mówienie nieprawdy o drugim
cz³owieku, najczêciej naruszaj¹ce jego dobre imiê  szkalowanie, oczernianie.
W tekcie wystêpuj¹ pojedyncze nominacje: çëîñëîâèå (z³orzeczenie, oczernianie, spotwarzanie), îêëåâåòàíèå (spotwarzanie, oczernianie), îáàäà (szkalowanie, nie³aska), øåïòàíèå (potwarz, donosicielstwo) oraz konstrukcje z³o¿one
wypowiedzi pokutnych: ìíîãàæäû ìíîãèõú ïîêëåïàõú (wielokrotnie innych
fa³szywie pomówi³em, obwini³em), ìíîãàæäû ìíîãèõú îáàäèëú åñìü
è îêëåâåòàëú (wielokrotnie innych oszkalowa³em i oczerni³em).
W tekcie modlitwy podkrela siê grzeszny charakter wypowiedzi, które s¹
przejawem pogardliwego lub nie¿yczliwego stosunku do bliniego: õóëåíèå
(zniewa¿enie, çëîðå÷èå, âñÿêàÿ óêîðíàÿ ðå÷ü, îñðàìëåíèå êîãî ñëîâîì),
îãëàãîëàíèå (wymiewanie, îáâèíåíèå), ìíîãàæäû ìíîãèõú îñóäèëú åñìü
(wielokrotnie innych potêpi³em, os¹dzi³em), ìíîãàæäû ìíîãèõú îñêîðáèëú
åñìü, è êëÿëú (wielokrotnie innych rozz³oci³em, zniewa¿y³em; przekl¹³em, z³orzeczy³em).
Niektóre grzechy ³¹cz¹ w sobie z³oæ i k³amstwo: îáîëãàí³å (z³oliwoæ
w mowie, fa³szywe wiadectwo), ìíîãàæäû ìíîãèõú ëàÿëú åñìü, è óêîðèëú è
ïîõóëèëú, è çëîñëîâèëú åñìü (wielokrotnie innych l¿y³em; ur¹ga³em; z³orzeczy³em, oczernia³em).
Cz³owieka mo¿na skrzywdziæ przez szydzenie z niego, naigrywanie, kpinê.
W Spowiedzi pustelniczej tym grzechem jest ðóãàòåëüñòâî (ðóãàòèñÿ  szydziæ,
naigrywaæ siê). S³owo ðóãàòèñÿ jest synonimem s³owa íàñìåõàòèñÿ. Niewykluczone, ¿e niezarejestrowane w s³ownikach ñìåõîñëîâèå równie¿ oznacza
szyderstwo, ale maj¹c na uwadze dowiadczenie uczestniczenia w biesiadach
staroobrzêdowców, równie dobrze mo¿e oznaczaæ ¿artobliwe rozmowy, dowcipkowanie, g³ony miech w trakcie rozmów. W takim przypadku ñìåõîñëîâèå
nale¿a³oby zaliczyæ do grzechów ilociowych, charakteryzuj¹cych g³one zachowania w trakcie rozmów.
Grzechem jest k³ótnia z drugim cz³owiekiem, przeczenie jego racji, wywo³ywanie sporu, albo odmowa: ñâàäà (k³ótnia, niezgoda), ñóïðîòèâîñëîâèå
(przeczenie, spór), ïðåêîñëîâèå (przeczenie, sprzeciw). Na przeciwstawnym
biegunie tych antywartoci zapewne znajduje siê cnota pokory, umiejêtnoci
s³uchania, ustêpowania, przyjmowania racji innych.
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S¹ s³owa, które same w sobie s¹ zgni³e. S¹ antymodlitw¹. U¿ywanie ich
jest grzechem. Grzechy ñêâåðíîñëîâèå, ñðàìîñëîâèå mo¿na traktowaæ jako haniebn¹, spron¹ mowê, nieprzyzwoite s³owa, wulgaryzmy (Znosko 1996: 307, 329).
W modlitwie Spowied pustelnicza zarysowany jest wyrany jêzykowy obraz transcendentnych (religijnych) antywartoci staroobrzêdowców, rzutuj¹cych
na ich ¿ycie codzienne. Wartociowaniu m.in. podlega s³owo (mowa) w iloci
i jakoci u¿ycia.
Wed³ug modlitwy pokutnej grzechem jest mówiæ zbyt du¿o i zbyt g³ono.
Nadmiernie emocjonalna mowa (zarówno negatywna, jak i pozytywna) czyni
wypowied grzeszn¹. W grupie grzechów jakociowych wymienione zosta³y:
plugawienie mowy wulgaryzmami, k³amstwa, przejawianie wypowiedzi¹ z³ych
emocji w stosunku do cz³owieka. Wród k³amstw wyodrêbnione zosta³y dwie
grupy: sk³adanie fa³szywego wiadectwa pod przysiêg¹ i oczernianie bliniego.
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Summary
Hermits Confession includes 36 sins which can be committed through words. Such a list
made it possible to reconstruct the system of values regulating the utterances of the Old Believers.
It was a sin for them to speak too much and too loud. Excessively emotional words (both positive
and negative) made the utterance sinful as well. Qualitative sins included: vulgar speech, telling
lies, and expressing negative emotions towards another man. Among lies, two groups were especially marked: perjury under oath and defamation.
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Rola tradycji jako ogó³u dóbr kulturowych przekazywanych w czasie
i w przestrzeni, przejmowanych przez kolejne pokolenia i wartociowanych
(por. m.in. Jasiewicz 1987: 353; Szacki 1971), by³a wielokrotnie przedmiotem
analiz i rozwa¿añ naukowych. Takie rozumienie nie jest te¿ obce mieszkañcom
wsi, a w ich wypowiedziach konceptualizacja pojêcia w pe³ni wpisuje siê
w definicje s³ownikowe, wed³ug których tradycja to obyczaje, pogl¹dy, normy
postêpowania przejmowane (czêsto w nastroju pewnego pietyzmu) przez jedno
pokolenie od pokoleñ poprzednich i przekazywane nastêpnym (Doroszewski
(red.) 1967, t. 9: 210), a tak¿e ogó³ obyczajów, pogl¹dów, zachowañ itp., które
ludzie nale¿¹cy do jednego narodu lub jednej grupy przekazuj¹ sobie z pokolenia na pokolenie (Bañko (red.) 2000: 840), oraz przekazywanie z pokolenia na
pokolenie pewnych treci kulturowych (obyczajów, pogl¹dów, wierzeñ, sposobów mylenia i zachowania, norm postêpowania itp.), które zosta³y wyró¿nione
przez dan¹ zbiorowoæ ludzk¹ z ca³okszta³tu dziedzictwa kulturowego jako maj¹ce spo³ecznie donios³e wartoci dla wspó³czesnoci i przysz³oci (Zgó³kowa
(red.) 2003, t. 43: 98). We wszystkich przywo³anych definicjach pojawiaj¹ siê
trzy istotne aspekty: 1) pamiêci, 2) wspólnotowoci i kumulowania, 3) dziedziczenia i przekazywania pogl¹dów, obyczajów, zachowañ i norm postêpowania,
które wyraniej przybli¿aj¹ to, co u¿ytkownicy jêzyka maj¹ na myli, gdy pos³uguj¹ siê s³owem tradycja. Mo¿emy przy tym mówiæ o tradycji narodowej, bohaterskiej, dawnej, d³ugoletniej, parowiekowej, starodawnej, ustnej, g³êboko zakorzenionej, ¿ywej, przechowywanej w ustach ludu, uwiêconej wiekiem, ale te¿
rodzinnej, domowej, pokoleniowej, lokalnej, regionalnej, okolicznej, ludowej,

76

Halina Pelcowa

kulturalnej, obyczajowej, rodowej, piêknej, wielkiej, bogatej itp. (Skorupka
1977, t. 2: 381). Mo¿na byæ przywi¹zanym do tradycji, zgodnie z ni¹ postêpowaæ, pielêgnowaæ j¹, podtrzymywaæ, odwo³ywaæ siê do niej, nawi¹zywaæ, szanowaæ, wzorowaæ siê na niej, czerpaæ z tradycji, ale mo¿na te¿ wy³amywaæ siê
spod tradycji, zerwaæ z tradycj¹ czy byæ na bakier z tradycj¹. Tradycja ma si³ê,
moc, jest wzorem, ale te¿ przeszkod¹. Z tradycj¹ ³¹czy siê to¿samoæ i dziedzictwo, a tak¿e pamiêæ i sakralizowanie miejsc, przedmiotów i zjawisk.
Dla mieszkañców wsi1, szczególnie osób nale¿¹cych do najstarszego pokolenia, s³owo tradycja jest pojêciem abstrakcyjnym, chocia¿ w ich wypowiedziach wystêpuje czêsto. Jest przy tym konkretyzowane zgodnie z naukowym
sposobem konceptualizacji, w którym  wed³ug Jerzego Szackiego (1971)
 mamy po pierwsze: czynnoæ przekazywania dóbr kultury (transmisja tradycji), po drugie: dobra przekazywane (dziedzictwo) i po trzecie: stosunek poszczególnych pokoleñ do dziedziczenia i do dóbr kulturowych przesz³oci (tradycja po prostu), z któr¹ ³¹czy siê wartociowanie. U¿ytkownicy kultury
ludowej realizuj¹ przede wszystkim trzeci aspekt, a tradycjê po prostu odnosz¹ do konkretnych zachowañ, sytuacji czy po prostu nazwania czego, co pochodzi wprost od przodków, jest dziedziczone oraz przekazywane pokoleniowo.
Wyranie zaznaczony jest element trwania jako wiernoæ tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, chêæ jej zachowania, a tak¿e cile zakrelona
przestrzeñ, czyli to, co niezmienne, trwa³e, co tworzy kr¹g wspólnoty. Mo¿e to
byæ w³asny dom, gospodarstwo, ale te¿ ca³a wie, okolica, region. Trwanie to
m.in. praca na roli przejêta od przodków i wyznaczaj¹ca w³asne miejsce na
ziemi, swoj¹ okolicê, wie, gospodarstwo (Pelcowa 2009: 92), a tak¿e zwyczaje, obyczaje, wierzenia, obrzêdy, zachowania magiczne oraz bogactwo i wieloæ
nazw czynnoci i przedmiotów codziennego u¿ytku, np.:
Jak co takie stare, co nasze dziadki, ojce jeszcze robili, mówili, no to ju¿ bedzie
tradycja, no bo nasze i od naszych, a oni m¹dre byli to wiedzieli, co i jak robiæ
(okolice Zamocia)2;
My te tradycje przekazujemy w mowie, modlitwie i pieniach. To nasze dziedzictwo
(okolice Bychawy);

1 Sposób rozumienia tradycji i jej funkcjonowania w ludowej wiadomoci jêzykowej przedstawiam na przyk³adzie wypowiedzi mieszkañców 50 wsi Polski rodkowo-wschodniej, ograniczonej terytorialnie do obecnego województwa lubelskiego.
2 Materia³ egzemplifikacyjny w tym miejscu i w dalszej czêci artyku³u stanowi¹ przetranskrybowane nagrania terenowe, zarejestrowane w latach 19802014 i pochodz¹ce z mojego archiwum. W celu zachowania autentycznoci wypowiedzi, zastosowa³am zapis oddaj¹cy fonetyczne,
morfologiczne i sk³adniowe cechy gwarowe regionu lubelskiego. Przy wszystkich wypowiedziach
podana jest orientacyjna lokalizacja geograficzna.
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To ju¿ tradycja nasza taka, ¿e rano idzie sie do kocio³a na rezurekcje (okolice
Lublina),

a tak¿e:
Tradycja by³a taka, ¿e na Jana to dziewczynki wi³y wianki i puszcza³y na wode.
Tak. Ji w ka¿dym wianeczku by³a cieniusieñka deseczka, ji wieczka. Ji te wianki
puszczali na wode, na rzeke. Ji te wianki by³y takie z kwiatków, z ró¿nych takich
³adnych kwiatuszków. No ji ka¿da dziewczyna na Jana musia³a to robiæ, bo to by³a
radoæ, weso³oæ. A przychodzili do domu wiczorem ji naoko³o za strzeche, bo to
kiedy nie by³o blachy tylko by³a s³oma na dachu. Ji pod te s³ome na, przed
dachem na ka¿dym mieszkaniu, zak³adali ³opuchy takie, licie z ³opuchów tak
naoko³o, ji ka¿da dziewczyna musia³a ko³o swojego mieszkania tyle sobie narobiæ
tych ³opuchów, ji ³ubraæ sobie mieszkanie z dworu (okolice Turobina w powiecie
bi³gorajskim);
Tak tradycyjnie to u nas hak sie mówi, ale to pogrzebacz, to jak pod kuchnio sie pali³o
to trza by³o te wêgle czym przygarn¹æ i do tego by³ tyn hak, a tera wsio zagine³o,
¿adny tradycji, wszystko nowe, pieców ni ma, haki zanikli (okolice Zamocia);
Gotowali boszcz, kapuste, kulasze i dawno to jeszcze wszystkie jedli z jedny miski,
to ju¿ taka by³a tradycja (okolice Krasnegostawu).

Tradycja wyrazicie przejawia siê te¿ w legendach, przypowieciach, np.
nawi¹zuj¹c do legendy o k³osie ziarna, uzyskujemy od mieszkañców lubelskich
wsi informacjê, ¿e:
Zawsze pies i kot dostajo wyskrabki z dzie¿y za to, ¿e uratowali zbo¿e, a pies
z kotem ¿yjo w niezgodzie, bo ka¿dy z nich sobie przypisuje ocalenie zbo¿a dla
ludzi (okolice Lubartowa)3.

W polszczynie ludowej legenda ta ma kilka wersji. Przywo³ajmy za Stanis³aw¹ Niebrzegowsk¹ dwie z nich z okolic Siedlec:
1) uOtó¿ dlatego, ¿e jak kiedy ludzie byli bardzo niedobrzy, dlatego Pan Jezus
zabiera³ Matke swojo do nieba. I jak zabra³ jo do nieba, to powiedzia³, ¿e wszystek
lud wymorzy g³odem, dlatego, ¿e s¹ niedobre. A Matka Boska zaczê³a strasznie
prosiæ Pana Jezusa, ¿eby co zostawi³, ¿eby tylko dla pieska i dla kotka zosta³o.
A k³osy mia³y byæ od ziemi, takie jak s³oma du¿e. No, ji Pan Jezus uleg tej probie,
no i takie stworzy³ k³osy. ¯e to, takie jak garæ i podobnie¿ k³os tylko jest taki, jak
sie obejmie go garcio. ¯e Matka Boska prosi³a, ¿eby Pan Jezus tylko choæ takie
k³osy da³, jak zamiast tych du¿ych. Takie jak sie zmieci w garæ.
3

W¹tek ten wystêpuje te¿ w opracowaniu Chleb w tradycji ludowej (Kubiak, Kubiak 1981).
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2) No, bo kiedy, wie pani, jak k³os by³ uod samy znaczy sie ziemi do góry. Taki
du¿y k³os, a póniej co tam by³o, ¿e jakie tam kara mia³a byæ czy co, ¿e za to jak
to ludzie ¿yjo. No i mia³ niby powiedzieæ, tam Pan Jezus czy Pan Bóg, ¿e chcia³ ju¿
po prostu ten chleb ju¿ zabraæ, a ¿e Matka Boska mia³a wzi¹æ tak r¹czk¹ za ten
k³osek i mówi: O Bo¿e, czy tam Synu, zostaw choæ dla pieska i dla kotka, i ¿e my
¿yjemy na psiej i kociej doli. A to takie by³o legende (Niebrzegowska 2000: 8990).

Inny aspekt tradycji wy³ania siê z opowieci o choince, któr¹ ubieramy na
pami¹tkê tego, ¿e:
Jak sie rodzi³ Pan Jezus niedwied nie mia³ prezentu i wycio³ w lesie drzewko.
I tam go ci¹gno³ za sobo i to sie zrobi³y sople ze niegu, z lodu. Przynosi i na
choince by³ szron, licie przyczepili sie. I ubiramy choinke, bo tam by³ szron, tam
by³ nieg, tam by³y licie (okolice Zamocia).

Wed³ug innej opowieci:
Jak Pan Jezus narodzi³ sie w stajence to nie tylko ludzie szli, ale i pastuszkowie,
królowie, zwierzêta, a nawet i drzewa. Wszystko co ¿y³o to sz³o pok³oniæ sie Mesjaszowi. I szli drzewa, ale miêdzy nimi by³ wierk i drzewa go nie puci³y, bo mówio
ty k³uj¹cy to pokujesz dzieci¹tko i bedzie p³akaæ, nie id z nami. I wierk zosta³ sie
i zaczon p³akaæ, bo smutno mu by³o. I tak p³aka³ a tu ³zy mu p³yneli po ga³êziach,
z niego zaczeni ciekn¹æ krople ¿ywicy i tak sie ustroi³, ¿e Jezusek ma³y zaczo³
klaskaæ w rêce i cieszyæ sie i st¹d ta choinka, na te tradycje jo ubieramy (okolice
Bi³goraja).

Choinka jest te¿ odwzorowaniem biblijnego drzewa wiadomoci dobrego
i z³ego, bo:
Choinka to st¹d, ¿e w raju by³o drzewo dobrego i z³ego. Ludzie zgrzeszyli przecie¿
przez to jabko z tego drzewa, ale zosta³a choinka, ¿eby ubieraæ, bo Chrystus
przysze³ odkupiæ wiat i te ludzkie winy. A te jabka na choince to to st¹d, ¿e to
drzewo dobrego i z³ego jabka mia³o, a te ³ancuchy to znowó¿ babcia mi opowiadali, ¿e to ³ancuchy oznaczajo grzechy pierszych ludzi, co to potem Chrystus Odkupiciel te grzechy zg³adzi³. To taka legenda i taka nasza tradycja z to choinko (okolice
Lublina).

Z kolei opowieæ o kuku³ce, nazywanej we wschodniej Polsce tak¿e zezul¹,
pokazuje ró¿ne aspekty wszechobecnoci przyrody w ¿yciu cz³owieka i g³êbok¹
wiarê w prawdy przekazywane z pokolenia na pokolenie:
A zezula, no kuku³ka, bo to i kuku³ka sie nazywo, no to taki ptok, co podrzuco
drugim swoje jajka i kuko ³od wczesny wiosny do Pietra i Paw³a, a potem to
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mówio, ¿e sie w jastrzêbia przemienia, i jak kogo ³ukuko bez piniêdzy to sie tego
ju¿ pini¹dz nie bedzie trzymo³ sie tego cz³uwieka, to bida bedzie, a jak z piniêdzmi,
nawet grosza miæ to ju¿ dobrze, bo jak z piniêdzmi to dustatek bedzie, ³o takie tam
bajki, ale ludzie w to wierzyli i niejednymu sie sprawdzi³o, a jeszcze kuku³ka to taki
kwiatek liczny ró¿owy na ³¹ce, co stare mówili, ¿e du domu ni wolno go by³o
przynosiæ, bo krowa mliko straci, a znowu dziwki, no po dzisiejszemu to panny
bedzie, to s³uchali ile razy kuko, bo to za tyle za m¹¿ wyjdzie (okolice Szczebrzeszyna).

W tradycjê s¹ ponadto wpisane przestrogi, w tym m.in. przepowiadanie
pogody, jej uzasadnienia i ludowe prawdy przekazywane pokoleniowo, np.
o sianiu gryki, nazywanej w zachodniej czêci Lubelszczyzny tatark¹:
To wszystko tak przechodzi z pokolenia na pokolenie, to co powim, to jesce od
mojego ³ojca, a on od swojego ³ojca te prawdy wzion. Jeszcze powiem, ¿e mój
³ojciec, od mojego ojca to wszystko wziête zwycaje takie, ¿eby to tatarke siaæ, jak
takie niebo tatarcane jest. Nie muszo byæ takie chmury, tylko takie drobniusieñkie
jak tatarka, jak kwiat tatarki, to wtedy sie patrzy, o dzi niebo tatarcane i trzeba
siaæ tatarke. I ¿eby to nie siaæ tak, jak jest s³onko i ksiê¿yc tak bywa, ¿eby nie by³o
dwa wiat³a, tylko jedno, bo tak to casami i ksiê¿yc jest w dziñ, ji tego, ji s³oñce
jest, ¿eby by³o tylko jedno wiat³o. I ¿eby nie siaæ jak krzy¿owe dni takie so przed
Wniebowst¹pieniem, trzy dni, krzy¿owych dni przed Wniebowst¹pieniem, to ¿eby
w te dnie tatarki nie siaæ, bo to jest dni krzy¿owe. Mêka Bo¿a wstrzymaæ sie od
siewu zbo¿a. To o tatarce (okolice Be³¿yc  Pelcowa 2012: 313).

W tradycjê w³¹czone s¹ tak¿e zabobony, przes¹dy, np. o sadzeniu ziemniaków, odbieraniu krowom mleka, nak³adaniu obornika przed wywo¿eniem
w pole, przychodzeniu kobiety w wigiliê, ale te¿ o obsypywaniu k¹tów w mieszkaniu skorupkami ze wiêconego jajka lub ich zakopywaniu, myciu siê w Wielki
Pi¹tek, ³ykaniu kotków z palmy czy zamawianiu chorób, np.:
Jak ju¿ matka sie cieszyli, ¿e dobry rok bedzie, to przylaz³a ta wiedma do chliwa,
popatrza³a, nogi obtar³a, dwa razy sie ubkrêci³a i krowy mlika wiêcy daæ ni chcia³y. Pole ty¿ ni obrodzi³o, zbo¿a na chlib ledwo starcza³o (okolice Bi³goraja);
Jak sadzili kartofle, to le by³o jak wyszed te¿ sadziæ s¹siad, wtedy nas zasadzi, ni
bedzie u nas kartofli (okolice Tomaszowa Lubelskiego);
W czasie nak³adania obornika na wóz nale¿a³o zwracaæ szczególno uwage na to,
¿eby te¿ na podwórze jaki obcy cz³owiek nie wlaz, a ju¿ broñ Bo¿e baba, bo mogli
oni wszystko na polu popsuæ, rzuciæ urok na fure z tym gnojem i nic by sie nie
urodzi³o. Tak samo baba ¿eby nie przysz³a w wigilie du domu, bo ju¿ rok bedzie
niedobry, nidobry i nie bedzie sie szczêci³o, bo baba szczêcie zabierze (okolice
Bi³goraja);
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Ja to skorupków z jajków wiêconych nigdy bruñ Bo¿e nie wyrzucam, tutaj dzie
chlib trzymam wk³adam, co by nigdy nie zabrak³o, i troszka w ugródku zakupuje,
¿eby by³o co zebraæ jesienio (okolice Che³ma);
W Wielgi Pi¹tek idzie sie rano przed czwarto, przed wschodem s³onka i sie wode
przynosi i sie myje oczy, nogi, bo to nie bedzie ca³y rok bola³o (okolice Krasnegostawu);
Przynosili palme do dom i ka¿de dziecko musia³o tego kotka z palmy ³ykn¹æ, bo
gar³o nie bedzie bola³o (okolice Bychawy).

Mówienie o tradycji i s³owo tradycja pojawia siê te¿ przy okazji podkrelania tradycyjnego obrazu wi¹t i zwi¹zanych z nimi zwyczajów:
Sk³adali ludzie jedne drugim ¿yczenia na Nowy Rok ( ), a pu wiêtach by³y te
wiczory tak zwane wiête, ¿eby piewaæ te kulêdy, i piwali du samych Trzech
Króli, no niczego nie mo¿na by³o robiæ, ju¿ by³ wiêty wieczór tak samo jak wiêta,
a tera na nic nie patrzo, robio i ju¿. Ni ma ju¿ ty tradycji co kiedy (okolice
Hrubieszowa);
W wilije zgodnie z tradycjo dwanacie potraw byæ musia³o, bo tyle by³o aposto³ów
(okolice Lublina);
Na wiêtego Szczypana to ju¿ by³a taka tradycja, ¿e sie wiêci³o owies na take
pami¹tke, bu Szczepan by³ biczowany (...) tymi kamieniami zbity i na te pami¹tke
by³o wiêcenie owsa i rzucanie w ksiêdza i ludzi, no ksiêdza to tak zbili jak tego
Szczepana, a potem to owies te¿ tak u¿ywali, albu du siana brano troche, a jak ni
to byd³u dawano te¿ pu troszku du ¿³obu, i kurom te¿ (okolice Hrubieszowa);
Nachodzi³y Zielone wi¹tki to sie jedzi³o do lasu, nacie³o sie brzozy ji ko³o ka¿dego mieszkania przed drzwiami robi³o sie takie ganki z ty brzozy. A dziwczyny to
lata³y na ³¹ki ji narywa³y lepiechu, ji to sie k³ad³o po mieszkaniach po pod³odze.
A na cianach to sie ubiera³o obrazy z liæmi, z lici z lipy. Ji tak sie ³ubiera³o
³obrazy, ¿eby by³o w domu zielono. Tak, teraz tak nie robio, a kiedy to by³o
weso³o, ³adnie. To by³y radosne takie wiêta zielone. Ale ja to jeszcze znosze na
Zielone wi¹tki, przynosze. Kupie sobie lepiechu, tataraku, to sie nazywa tatarak.
Ji musze w mieszkaniu mieæ to. Bo to Zielone wiêta ³od tego so, ¿eby by³o zielono.
Tak by³o. wiêtowa³o sie dwa dni, nie tak jak dzisiaj, jeden dzieñ. Tak by³o.
A wi¹tki sie skoñczy³y, to to pónij musowo by³o pozbieraæ lepiech, to wszystko, te
brzoze ³od mieszkania, by³o robiæ co, a wszystko zgodnie z tradycjo. Tera na to ni
zwa¿ajo (okolice Turobina w powiecie bi³gorajskim).

Tradycja czêsto splata siê z religijnoci¹ i przejawia siê nie tylko w kultywowaniu dawnych zwyczajów, a tak¿e w wierze w magiczn¹ moc zjawisk
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i przedmiotów, które  dziêki przynale¿noci do sfery sacrum (np. przez powiêcenie, zrobienie znaku krzy¿a)  zapewniaj¹ cz³owiekowi dobrobyt, zdrowie,
szczêcie, mi³oæ, bezpieczeñstwo (por. Pelcowa 2004: 273286), np.:
W Adwencie ziemia zmêczona jest, odpocz¹æ musi, odetchn¹æ. A jak kto sie nie
pos³ucha³, to ona nie bedzie wiêcy rodziæ, ¿adne plony sie nie udadzo (okolice
Parczewa);
Te k³óski ze wiêconego na Matke Boske Zielno to zgodnie z naszo tradycjo i wiaro
sie do ¿yta daje do siania, ¿eby tego zbo¿a grad nie wybi³ i ¿eby plon by³ obfity
(okolice Szczebrzeszyna);
Taka u nas by³a tradycja, ¿e w wilije przynosi³o sie siano na stó³ pod ponik, a na
pod³odze rozciela³o sie s³ume, i cz³owiek czu³ sie tak jak te pasterze w stajence, ta
s³oma i siano to wiêtoæ jakby i cz³owiek w te wiêta taki by³ lepszy. To taka nasza
tradycja (okolice Szczebrzeszyna);
A w wigilje to sie czeka³o a¿ gwiazdka pierwsza na niebie sie ukaza³a, to wtedy ju¿
stawiali postnik. To by³o dwanacie dañ, bo tyle by³o aposto³ów. Pierwsze to by³a
ryba, led, kapusta z grochem, by³a kasza, by³a jedna kasza gryczana, druga by³a
jaglana, gruchówka, kluski z makiem. No tak sporo by³o tego wszystkiego, ¿e ju¿
nie moge przypomnieæ tego wszystkiego. Ale wiem, ¿e by³o dwanacie dañ. Jak sie
to wszystko skoñczy³o, to po wieczerzy wigilijnej lecia³o sie do sadu i wi¹za³o sie
powrózkami drzewka i mówi³o sie, ¿eby urodzi³o tyle, ile tu s³omeczek jest. To co
zosta³o z poniku, te kapuste, te grochy, bo to sie wszystkiego nie zjad³o, bo to
dwanacie dañ by³o. To sie reszte wszystko zlewa³o do wiadra i sz³o sie, i krowom
sie dawa³o. Krowy, ka¿da jedna krowa musia³a zjeæ tego troche (okolice Turobina
w powiecie bi³gorajskim);
Gutujo dwanacie potraw i ka¿dy trza skusztowaæ, bo to na dwanacie miesiêcy,
¿eby sie szczêci³o, taka to by³a tradycja (okolice Bychawy)4;
Ziele grzmotnika, rozchodnika to sie wiêci, ¿eby grzmoty sie rozchodzi³y, a pioruny omija³y, no i rozchodnik po to jeszcze, ¿eby ludzie sie razem trzymali, nie
rozchudzili sie. Ja wiêce tak tradycyjnie, bo zawsze przecie¿ wiêcili, nasze babcie, mamusie wiêcili, to i my (okolice Szczebrzeszyna);
wiêcona kreda to zawsze tak by³o, wieci sie, bo od piorunów, od z³ego ducha ma
chroniæ dom i ludzi (okolice Che³ma);
Solo wiêty Agaty obsypuje sie wszystkie budynki i to jest bardzo pomocnicze od
ognia. Na wiêty Agaty wiêce sól i przyde do domu i tak ju¿ jak nasze kiedy
4

We wczeniej przytaczanej opowieci by³a mowa o dwunastu aposto³ach.
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robi³y daje wszystkim troszka ty soli na chleb. To z³e sie wtedy nie czepia. A jak
chto jedzie w daleko droge to sie bry³ke soli daje, ¿eby strzeg³a (okolice Szczebrzeszyna);
Powiêcone wianuszki sie za wêgie³ wsadza³o i ju¿ cz³owiek by³ spukojny, ¿e dom
jest chroniony od z³ego. Tak zawsze by³o i tak jest, to nasza tradycja religijna
(okolice Lublina);
Grumnice sie wiêci³o na pamiatke, bo ludzie u¿ywajo grumnicy jak majo jaki
niepokój w domu czy jaka burza nachodzi i modlo sie, ¿eby tam Matka Boska
mia³a w upiece i przemieni³a kogo w tym domu (okolice Radzynia Podlaskiego);
Palma to jest na pami¹tke jak Pan Jezus wje¿d¿a³ do Jerozolimy (...), a jak ju¿
przyde od wiêcynia to palme za obraz zasadze, to nie strzylo potem, jak mocno
strzylo to se w oknie postawie, to cz³owiek taki pewniejszy (okolice Lublina);
Na Bo¿e Cia³o jest taka nasza tradycja, ¿e te ga³¹zki leszczyny sie ³amie na ochrone przed burzo, tak wsadziæ trza na cztery rogi, w ka¿dym rogu domu te ga³¹zke, to
nie strzeli pierun (okolice Zamocia).

W wypowiedziach mieszkañców wsi tradycja nie zawsze jest nazwana
wprost, czêciej jest opisana przez podanie konkretnych przyk³adów, np.:
Kiedy to taka by³a tradycja, ¿e nie przeszed na polu ko³o ciebie jak nie powiedzia³
Bo¿e dopomó¿, a tera inaczy, tera dzieñ dobry mówio i tyle, a to nie po naszemu
i nie po bo¿emu. Nie ma ju¿ ¿adny tradycji (okolice Tomaszowa Lubelskiego);
Kiedy jak chto szed czy jecha³ to niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus powiedzia³ i jeszcze tam co, co robita, a czyta ju¿ posieli, a chto ¿niwowo³ to czy ju¿
koñczyta, czy jeszcze du¿o wam zusta³o, bo tak to wynika³o z grzecznoci, z szacunku, z zainteresowania drugim cz³owiekiem, a dzi co go ubchodzi co ty tam robisz,
burknie dziñ dobry i idzie czy jedzie dali. Tak by³o od wieków i tak nas uczyli,
przekazywali te tradycje po przodkach wziêto. A tera takie to czasy nastali, ludzie
obojêtne sie zrobili, ka¿dyn sobie i tyle. Teraz tradycja zanika (okolice Szczebrzeszyna);
Dziadek to zawsze mówili, ¿eby w polu to wam mówili Bo¿e dopomó¿, a nie wy
innym, a tera wszystko zagine³o, ju¿ ni ma ty tradycji, bo co du maszyny, do
kombajnu, bedziesz mówiæ Bo¿e dopomó¿ (okolice Zamocia).

Przywo³any znak wiary towarzysz¹cy wszelkim kontaktom miêdzy ludmi,
a tak¿e rozpoczynaniu i koñczeniu ka¿dego przedsiêwziêcia, to  jak twierdzi
Ludwik Stomma (1986: 223)  swoiste spotkanie o wymiarze sacrum, potwierdzaj¹ce zale¿noæ ludzkich losów od Boga. Przez mieszkañców wsi wskazywany
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jest jako istotny komponent tradycji cile zespolonej z religi¹ i wpisanej
w stosunki miêdzyludzkie.
Umotywowane tradycj¹ s¹ te¿ liczne opowieci o opiece Matki Boskiej
i sobocie jako jej dniu:
Dawnij na Siewne mój tato jak my wracali z kocio³a, to bra³ take ma³e miseczke
pszynicy i rozsypa³ pare gasteczek pu polu. £oj to zara sie ptaszyny zlycia³y du
tego zbo¿a, ale to trza tak by³o uczciæ ten dzieñ dlatego, ¿e Matka Boska musia³a
zobaczyæ, ¿e ziarno sie w tym guspudarstwie nie marnuje i jest szanuwane. Wtedy
strzeg³a i pumaga³a (okolice Che³ma);
Subota, to w tym dniu to Matka Boska czuwa³a, to wtedy ka¿do rubote najlepij
zaczynaæ, to sie na pewno uda, urodzaj bedzie (okolice Parczewa);
To tak mówi³y jeszcze z dawien dawna, ¿e Matka Boska troche tego s³oneczka da
w sobote, ¿eby matki mog³y pieluszki wysuszyæ (okolice Bi³goraja);
Jest te¿ takie powiedzynie, ¿e w sobote zawsze na chwile s³onko zawieci, bo to jest
wiêto Matki Bo¿ej. By³o takie przys³owie dawniej, ¿e jak sie s³onko zawieci³o to
Matka Boska pieluszki pra³a i suszy³a. Moje babcia mówili, ¿e tak by³o, a oni to
widzieli od swoji znowu babci (okolice Bia³ej Podlaskiej).

Ponadto, tradycj¹ jest gwara rozumiana jednak nie tylko jako sposób mówienia, ale jako forma interpretacji otaczaj¹cego wiata. Jest to: mowa przodków, mowa dawna, mowa naszych ojców i dziadów, dawne obrzêdy, pieni ludowe, wiejskie zespo³y ludowe, dawne obyczaje ludowe, ale te¿ nasza mowa
i tradycja ludowa (szerzej, por. Pelcowa 2007: 117 i in.). Gwara jako istotna
czêæ niematerialnego dziedzictwa kulturowego wartociuje i porz¹dkuje przestrzeñ jêzykow¹ wsi, zachowuj¹c specyficzn¹ wartoæ odrêbnoci lokalnej i regionalnej. Jest ³¹cznikiem miêdzy przesz³oci¹ a wspó³czesnoci¹ oraz pomostem miêdzy pokoleniami:
Tak mówili dziadkowie, ojce, to i takie te nasze s³owa, i taka nasza tradycja, to tak
z dawien dawna wynika (okolice Parczewa);
Ta mowa to nasza tradycja z dziada pradziada, a ja od maleñkoci tak mowie to
naszo mowo, bo tu sie urodzi³ i tu jest moje miejsce do staroci, mój dom, rodzina,
s¹siady (okolice W³odawy).

Przywo³ane wypowiedzi niewiadomie nawi¹zuj¹ do s³ów Witolda Doroszewskiego: gwara nie jest przemijaj¹ca jak moda. Jest niemiertelna jak tradycja. [ ] to [ ] jêzyk ¿ywy, a ktokolwiek nie bada³ gwar swego jêzyka, zna
go tylko do po³owy (1962: 424425), cytuj¹cego przy tym s³owa jednego
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z XIX-wiecznych korespondentów: kto by chcia³ zniszczyæ gwary, musia³by
zniszczyæ s³oñce, ch³ód nocy, gatunek po¿ywienia, jakoæ wód, cz³owieka jako
ca³oæ (Doroszewski 1962: 424).
Tradycja wyranie zawiera siê te¿ w sposobie nazywania i interpretowania
nazw przejêtych od przodków i g³êboko osadzonych w codziennej rzeczywistoci, wspó³czenie ju¿ mocno zmodyfikowanej, ale dla starszego pokolenia ci¹gle
¿ywej, chocia¿ czêsto ju¿ tak¿e przypominanej i wtórnie rekonstruowanej.
Tradycyjny sposób interpretacji wiata jest czêsto uwidoczniony zarówno
w samej nazwie, postrzeganej jako oswajanie rzeczywistoci i zakrelenie krêgu
w³asnego, a zatem przyjaznego i potrzebnego cz³owiekowi, jak i w jej g³êbokich
uwarunkowaniach kulturowych i obyczajowych oraz w bogactwie mechanizmów nazwotwórczych, np.:
Andrzejki st¹d, bo to na Andrzeja to wiêto, taka tradycja, musowo by³o. Schodzi³y
sie dziewuchy w wieczór ji piek³y kukie³ki. A te kukie³ki to by³a maglownica taka
du¿a ji te kukie³ki z ciasta by³y, takie ³ukr¹g³e. Ale w te kukie³ki trzeba by³o ji
troche miêsa w³o¿yæ, ¿eby by³y smaczniejsze. Ji przyprowadza³o sie psa, ji któro
kukie³ke pies, napierw pies zjad, to ta panna naprzód wysz³a za m¹¿. No ji, to ja
polecia³am, nie dawa³am swojimu psu jeæ ³od ranku do nocy, ¿eby by³ g³odny,
¿eby móg³ ze¿reæ. Ji przyprowadzi³am go w wieczór, ju¿ tych kukie³ek my napiekli
pe³no. A ch³opaków by³o pe³no za ³oknem. Ji psisko przyszed ji ze¿ar³ wszystkie te
kukie³ki po kulei. Jak sie ³ojad, by³ grubszy jak d³u¿szy. No to trza by³o go przez
kalisony przeci¹gnuæ. To by³a taka tradycja, on musia³ przejæ, ¿eby wszystkie
panny wysz³y po kulei za m¹¿ (okolice Turobina w powiecie bi³gorajskim);
Z chleba pierwsza, co sie kraje, to ca³uszka, bo chleb zanim zacznie sie jeæ trzeba
zrobiæ znak krzy¿a i uca³owaæ, bo to wiêtoæ (okolice Hrubieszowa);
Kiedy to sie nie mówi³o kolacja tylko wieczerza. Kolacja to takie ludzkie powiedzynie, ale przecie¿ wieczerzali ludzie, no to wieczerza. A znowu na godnie wiêta
w wilije to by³ ponik, bo wszystko posne by³o, a teraz wiêcy mówio wieczerza
wigilijna (okolice Zamocia);
Pó³pocie to st¹d, ¿e post prze³amywali. To znaczy, ¿e ju¿ pu³owa postu mine³a
(okolice Hrubieszowa);
Kutia to tradycyjna potrawa na wigilie i tak w roku to sie ji nie gutuje, tylko na
wigilie, bo to wa¿na potrawa, taki symbol wi¹t jest, narodzenia Jezusa. No bo to
skucia sie tam tyn pêcak, pszenice niby, mak obowi¹zkowo, miód. Ale to w innych
strunach ty kuti nie gutujo, ale tu tylko u nas, bo tu ta tradycja sie zachowuje
(okolice Bi³goraja);
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Pod³anik to by³a taka ga³¹zeczka z sosny i ubirali jo jak choinke. U mnie w domu
to pamiêtam, ¿e tato w kuchni wiesza³, tam gdzie mama potrawy wigilijne przyrz¹dza³a (okolice Che³ma);
Wesela zawsze kiedy by³y tradycyjne. Przyjecha³o wesele to trzy razy orkiestra
gra³a, nim panna m³oda wysz³a z mieszkania. Trzy razy orkiestra musia³a zagraæ.
Tak ji ten pan m³ody sta³ przed tym mieszkaniem, a¿ panna m³oda wysz³a. Jak
wysz³a, przywita³a sie z nim, wprowadzili jich do mieszkania, no ji posz³a ³ubraæ
sie w welon, sukienke, do lubu ju¿. Orkiestra gra³a, przeprosiny by³y, stawa³a
ojciec, matka ji krzesny ³ojce, ji ³ona trzy razy musia³a ca³owaæ rodziców w twarz
ji w rêke. Po¿egnaæ sie, ¿e ju¿ za to wychowanie matki, ojca. Tak. Ji pojecha³a
wtedy do lubu. A jak przyjecha³a ze lubu to wychodzono do niej z chlebem ji
z solo, tak, ji tak mówiono, daje wam ten chleb we dwoje, ¿ebycie sie dorobili
³oboje. Tak, ji wtedy wchodzo do mieszkania ju¿, sadzajo jich za stó³, no ji wtedy
radoæ ju¿ piewania (okolice Turobina w powiecie bi³gorajskim);
Po ¿niwach ¿egnali pole, taka to by³a tradycja po starych ludziach, a teraz to nic,
teraz wszystko zanik³o, to na pokaz ino tam robo te du¿ynki, ale to tera nawet nie
zawsze mówio, ¿e to du¿ynki ino wiêto chleba, ¿e to niby ³adni czy co, ale do¿ynki
to majo swoje tradycje, bo bez powodu nikt tak nie nazywa³, a do¿ynki to st¹d, ¿e
do¿êty ju¿ ostatni k³os (okolice Zamocia);
By³ zwyczaj taki na znak, ¿e Jezus w ¿³óbku sie narodzi³, gospodarz przynosi³
sianko i takiego króla, snopek niem³óconego ¿yta to taki król, tak sie na niego
mówi³o, ¿e podobno by³o trzech króli, ale jeden nie dotar, ale nie wiem czego do
stajenki. Do Trzech króli albo i d³u¿ej sta³ ten król w jakim k¹cie domu (okolice
Che³ma  Pelcowa 2012: 152153);
W wigilie jak w domu taki m³ody ch³opak by³, to tak jak nakazywa³a tradycja
i nasza wiara szed do stodo³y po króla, a król to by³ snopeczek ¿yta i podpaszek
siana dla krów, bo w Szczepana sie to siano dawa³o krowom i kolêde z chlebem po
kawa³eczku. A ten król to sta³ do Trzech Króli. Przynosi³o sie s³ome do mieszkania,
ta s³oma le¿a³a bez dwa dni wi¹t, na ty s³omie sie spa³o bez te dwa dni. Spa³y
wszystkie, co by³y w domu, a dzieci to sie t³ukli i zrobili sieczke (okolice Janowa
Lubelskiego).

Inne wypowiedzi przywo³uj¹ce ten sam element tradycji sygnalizuj¹ konotacje bogactwa i dobrobytu:
A na stole to by³o ³obrus bia³y i pod spodem by³o siano, siano, ji w k¹ciku
w cha³upie by³ znów snopek ¿yta, król nazywa³ sie. To ³on ju¿ od wiliji do nowego,
do Trzech Króli sta³ w cha³upie, król ten, snopek ¿yta. No ji ji to siano, ji sypa³o sie
ziarno, wszystkie ziarno jakie gospodarz mio³, pszenica, ¿yto, jêczmieñ, ³owies,
proso, reczke. Wszystkie ziarno, jakie tylko w wiecie je. I sypa³o sie na, na ten, na
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³obrusie. I stawia³o sie miske tako ³o, zwyk³o miska, gliniane miske, bo to
wprzódzi dawno to tam nie by³o takich rozmaitych jak tero wazy te, te rozmaite.
Tylko miska, zwyk³a miska i stawia³o sie miske w tem ziarnie i nalewa³o sie kapuste. Kapuste, najpierw po op³atku kapusta by³a i dopiero jak sie zjad³o kapuste, to
sie miske ³odwraca³o, jakie ziarno sie do niej przyczepi³o, to takie ziarno urodzaj
mia³o. Czasem proso, czasem reczka, czasem ¿yto, czasem pszenica sie przylepi³a
do tej miski. To ju¿ to gospodarze mówi³y, ¿e to ju¿ sie urodzi, ¿e urodzaj bedzie.
(...) A ten snopek to sta³ ja¿, ja¿ do Trzech Króli, na Trzech Króli dopiero ze¿eni na
sieczke i koniowi dawali. To mówili, ¿e koñ bedzie mieæ wielgo si³e ca³y rok pracowaæ w polu (okolice Turobina w powiecie bi³gorajskim);
Przynosili taki snopek z k³óskami, taki stryj nazywali i jego stawiali w k¹cie, i to
by³o po to, ¿eby bogactwo w domu by³o, ¿eby sie zbo¿e urodzi³o (okolice Radzynia
Podlaskiego);
Sianko w wigilie musia³o byæ, ale nie gasteczka, tylko ca³y stó³ siankiem obk³adali
i na to obrus k³adli. U mnie w domu to tradycyjnie sie przynosi³o nie tyko gasteczke sianka, ale i ca³y snopek ¿yta. Stawia³o sie ten snopek zawsze w tym pokoju, co
op³atkiem my sie dzielili. To by³ taki król i jego koniecznocio by³o w wigilie
gociæ. Ten król, czyli to ¿yto to stawia³o sie, ¿eby chleba nie zabrak³o w tym domu,
i ¿eby bieda nie zagoci³a (okolice Che³ma);
Po kolacji ju¿ jak piewalimy kolêdy, no to zawsze ubieralimy sie i szlimy na
podwórko, tato bra³ wczenij przygotowane powrós³a, by³y cepami wym³ócone, no
i bra³ te powrós³a, no i tak podchodzilimy do tych jab³onek, do gruszek, tak co
najmniej rodzi³y. No i tato zawsze siekiere wzio³ i sie tak zamachno³ siekiero, sie
pyta³ ty jab³onki. Bedziesz rodziæ czy nie bedziesz? Jak nie bedziesz rodziæ, to cie
zetne. Mama tam z ty³u krzycza³a, bede rodziæ, bede, juci bede rodziæ. No
i zostawialimy te jab³onke, no i tak do ka¿dego krzaczka podchodzi³, no ka¿dy
oczywicie bedzie dorodny, i jabka, i gruszki takie bedo, dorodne bedo ros³y. No
i przychodzilimy z powrotem, bralimy troche s³omy ze stodo³y, no i szlimy tak
troche dalej, za stodo³e, ¿eby te s³ome spaliæ, ¿eby podziêkowaæ Panu Bogu, ¿e
wystarczy³o dla nas, dla naszych zwierz¹t, no i w³anie, ¿eby owietliæ droge Panu
Jezusowi, jak sie bedzie rodzi³, ¿eby trafi³ do naszego domu. To u nas taka ju¿
tradycja by³a z dziada pradziada, dziadek, babcia tak rubili, potem ojce, a tera ja
tak robie (okolice Zamocia).

Z kolei w tradycyjnych nazwach rolin ujawnia siê przesz³oæ z bogactwem
form nazywania oraz wieloci¹ mo¿liwoci interpretacji i modelowania jêzykowego obrazu wiejskiej rzeczywistoci. Na przyk³ad przy podbiale pospolitym:
Tussilago farfara mamy w gwarach regionu lubelskiego uwzglêdnione ró¿ne
aspekty widzenia wiata, przekazywane pokoleniowo i maj¹ce istotne znaczenie
dla cz³owieka. W nazwach roliny wyodrêbnione s¹ trzy elementy identyfikuj¹ce: kszta³t lici (koñskie kopyto, ola stopa), kolor lici (podbia³, podbielina)
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i fakt ich zbierania w maju (majówka). Nieco inaczej uk³adaj¹ siê nazwy kwiatów ogrodowych niemiertelnika: Helichrysa, które s¹ oparte nie tylko na ich
trwa³oci (miertelniki, niemiertelniki, bezmiertelniki), ale tak¿e na percepcji
zmys³owej, przybli¿aj¹cej najbardziej diagnostyczne w³aciwoci roliny, realizowane przez zmys³y: dotyku (s³omki, s³omianki, suszki, zasuszki, suchotki, suchetki, suchotniki, suchotniczki, sucholatki, sucharki, suchokwiat, sucho³uska,
sucho³uski, sucho³ustki), s³uchu (szelepuchy, szelepuszki, szelepaki, szo³opuszki,
osza³apki, szelepaki, szelepajki, szelepawki, szeleszczuchy, szyportki) i wzroku
(lipatuchy, byczki).
Tradycja to te¿ pamiêæ i pamiêtanie, nie tylko z wiernoci¹ mowy i zachowañ, ale z religijnoci¹, pracowitoci¹, szacunkiem dla osób starszych, a tak¿e
z kapliczkami i krzy¿ami przydro¿nymi jako znakami wiary, czêciami krajobrazu polskiej wsi oraz wiadkami historii i wa¿nych wydarzeñ z ¿ycia miejscowoci i danej spo³ecznoci:
Ten krzy¿ to nasza tradycja, taki symbol. To postawili jeszcze nasze przodki ten
krzy¿ przeciw pomorowi (okolice Kranika);
Kapliczke zbudowano na znak pamiêci o pomordowanych z naszy wsi, tam sie
ka¿dyn cz³owiek pomodli, u nas jest taka tradycja (okolice Pu³aw);
Jak daleko od kocio³a to pod figurami ksi¹dz wiêci³. Tak sie schodzili ludzie
i z jednego koñca pod jedno figuro wsi, a pod drugo koñcem pod drugo figuro wsi.
Tak sie wiêci³o na wsi jajka (okolice Szczebrzeszyna).

Z przekazów ludowych wy³ania siê te¿ swoisty obraz pracy, wplecionej
w tradycjê i czêsto sakralizowanej:
Dzi tradycji nie uwa¿ajo, nikt ni ma czasu, jeszcze na pole nie wyjdzie a ju¿
ka¿dyn zmêczony, wszystko maszyny robio, a ten mówi, alem sie zmêczy³, a kiedy
to inaczy by³o, wszystko rêcznie robili i mieli czas, przychodzili jedne do drugich,
rozmawiali ze sobo, mieli sie, opowiadali, a przy ¿niwach, przy kopaniu kartofli,
przy sadzeniu, plewieniu to naprawde ciê¿ka praca by³a, ale to nikomu nie szkodzi³o, bo dawno tak by³o, napracowali sie w polu od witu do nocy, a szli do ka¿dyn
ka¿dymu dobre s³owo powiedzio³, Boga pochwali³, a jak wracali to piwali, ¿e
nies³o sie na ca³e okulice, tak sie cieszyli, ¿e dobrze dzieñ mino³, bo pracowicie,
a w maju to jeszcze pod figure zaszli, majówke odprawili i dopiero do dom szli
(okolice Szczebrzeszyna).

Utrwalony w wiadomoci badanych osób obraz tradycji ma kilka wyranie
zaznaczaj¹cych siê aspektów, z których najpe³niej zaznaczaj¹ siê: kulturowy,
aksjologiczny i wiadomociowy, nieco s³abiej  bytowy, spo³eczny i psychologiczny. Ludzie niejednokrotnie boj¹ siê mówiæ o tradycji i ró¿nych jej przeja-
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wach, ¿eby nie byæ pos¹dzonym o zacofanie, niedouczenie, ho³dowanie zabobonom, albo nadu¿ywaj¹ tego pojêcia  i wtedy tradycj¹ jest wszystko, co dawne.
W odpowiedzi na pytanie o jêzykow¹ konceptualizacjê s³yszymy, ¿e tradycja to:
 regionalne i lokalne osobliwoci jêzykowe, nazywane mow¹ dawn¹, gwar¹, mow¹ naszych ojców i dziadów, nasz¹ mow¹, mow¹ przodków;
 dawne obyczaje i zwyczaje wieckie i religijne, przes¹dy i przepowiednie;
 religijnoæ, w tym sposób wiêtowania i obchodzenia wi¹t, zwi¹zane
z tym wierzenia i obrzêdy oraz przestrzeganie zasad Dekalogu;
 dawne narzêdzia rolnicze, sprzêty i przedmioty codziennego u¿ytku, które
wysz³y z u¿ycia;
 potrawy i stroje ludowe;
 folklor, pieni ludowe i wiejskie zespo³y ludowe;
 system wartoci i solidaryzm spo³eczny oraz sposoby okazywania grzecznoci;
 wszystko, co dziedziczymy po przodkach.
Tradycja to tak¿e ci¹g³oæ i czas, usytuowanie w przesz³oci, a tak¿e wspó³czesne zmiany i przestrzeñ, wpisuj¹ce siê w wartoci odziedziczone po przodkach. Jest to  dla ludowego ogl¹du wiata  m.in. praca na roli, zespó³ dzia³añ
obrzêdowych i obyczajowych, wyznaczaj¹cych ma³¹ ojczyznê z jej uwarunkowaniami spo³ecznymi i kulturowymi, a tak¿e z bogactwem i wieloci¹ nazw
czynnoci i przedmiotów codziennego u¿ytku.
Jako s³owo uwarunkowane kulturowo, spo³ecznie, cywilizacyjnie, tradycja
w g³ównej mierze by³a, a czêsto jeszcze jest u osób najstarszych, wyznacznikiem
dzia³añ mieszkañców wsi, wp³ywaj¹cym na sposób postêpowania i zachowania.
Jednak we wspó³czesnej wiadomoci jêzykowej mieszkañców wsi nastêpuje
coraz wyraniejsze zacieranie siê aspektu dziedzictwa, a to, co tradycyjne ma
czêsto wymiar ekonomiczny, z tradycj¹ na sprzeda¿, np. przy staraniach o rodki
unijne:
So rodki unijne, mo¿na braæ, ale trzeba projekt zrobiæ, i co tu na tyn projekt
wymyliæ. Zaczeli my myliæ, co tak mo¿na by zrobiæ i wpadli my na pomys³, ¿eby
to naszo dawno mowe wskrzesiæ. U nas ju¿ po dawnemu ma³o chto mówi, ale to
piêkna nowa by³a, taka wdziêczna. To przecie¿ nasza tradycja. A jak na to pini¹dze
so, to jak z tego nie skorzystaæ (okolice W³odawy).

U osób najstarszych nie zanika jednak szacunek dla tradycji. Mimo cierania siê ró¿nych pr¹dów kulturowych i niezale¿nie od tego, jak g³êboko siêgaj¹
wspó³czesne przemiany cywilizacyjne i wiadomociowe, jest wartoci¹ autoteliczn¹, czym trwa³ym, niezmiennym, przekazywanym z pokolenia na pokolenie
(por. m.in.: Pelcowa 2009: 89100), np.:
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Nasze dziadki tak robi³y, to i my tak robim, bo tak nale¿y (okolice Lublina);
Mnie to przekazali, to ja przekazuje swoim dzieciom. Tradycja taka jest (okolice
Hrubieszowa);
To wynika z naszy tradycji, jeszcze z dziada pradziada tak nazywali i matka moje
i babcia tak nazywali, to i my tak mówim, po co nam inaczy to nazywaæ (okolice
Radzynia Podlaskiego);
Przy ¿niwach jak gospodarze na polu robio, to jak jeden drugiego zubaczy,
to mówio du siebie Bo¿e dupomó¿, i wtedy trza ³odpowiedziæ daj Bo¿e, dziêkuje. To
by³o i jest u nas na wsi dzisiaj, ale m³ode to ju¿ tego nie chco znaæ. A to szacunek
taki daje sie rolnikom i Bogu. Ta tradycja to od zawsze trwa (okolice Che³ma);
To ju¿ z dziada pradziada przekazywane to by³o, ji ³op³atek sie nosi³o krowom
w Scepana, no bo to taka tradycja, no to najlepse wyt³umacenie. Z dawna dawien
taka by³a tradycja, tak ³obchodzi³y nase dziadki, pradziadki, ji ³ojce nase, ji my tak
³obchodzimy. No co tu wi¹cy (okolice Pu³aw).

Jest to ci¹gle istniej¹ca silna wiê z uniwersalnym przekazem pokoleniowym, z wzorcami i normami postêpowania przejêtymi od przodków, z systemem
wartoci opartym na Dekalogu, chocia¿ nie zawsze nazywanym wprost tradycj¹,
to jednak w niej zamkniêtym. Mieszcz¹ siê tu nie tylko zwyczaje, obyczaje,
obrzêdy, wierzenia, legendy, podania, gwara, ale te¿ rodzina, dom, praca, Bóg,
modlitwa oraz uczciwoæ, wiernoæ, prawda, sprawiedliwoæ, szacunek dla innych ludzi, mi³oæ, skromnoæ, pokora, gocinnoæ, solidaryzm spo³eczny i kontakty miêdzyludzkie, których  wed³ug respondentów  brakuje w dzisiejszym
wiecie, odchodz¹cym od tradycji.
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Summary
This article focuses on the ways of understanding, perceiving and evaluating tradition by folk
culture users in oral lore. The data are collected from spontaneous utterances of the oldest villagers
as well as intergenerational transfer, e.g. legends, fables, folk sayings. The image of tradition, as
preserved in the mentality of the informants, has been divided into different domains: cultural,
axiological, existential, social as well as psychological.
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Ruber speciosus est in se et pulchritudo est czerwony jest wyj¹tkowy
i piêkny sam w sobie  mówili Rzymianie. Bez wzglêdu na kulturê i obszar
geograficzny zamieszkiwany przez antyczne cywilizacje za najpiêkniejszy uznawano kolor czerwony1, podczas gdy barwa niebieska nie mia³a jednoznacznej
pozycji w staro¿ytnych kulturach. Francuski historyk i antropolog, Michel Pastoureau, nazywa losy barwy niebieskiej autentyczn¹ zagadk¹ historyczn¹2
i zwraca uwagê na niezwykle skomplikowan¹ historiê tego koloru w przypadku
krajów romañskich nie tylko pod wzglêdem kulturowym, ale tak¿e jêzykowym.
Dla Rzymian kolor ten nie mia³ wiêkszego znaczenia estetycznego. By³ uto¿samiany z obcoci¹. Jego percepcja zmienia siê w okresie wczesnego redniowiecza nie tylko na Pó³wyspie Apeniñskim, ale w ca³ej Europie zachodniej. By³o
to zwi¹zane z przypisywaniem tego koloru Maryi. Pocz¹wszy od XVIII w.,
przede wszystkim na skutek odkryæ nowych, trwa³ych niebieskich barwników, barwa ta stopniowo staje siê ulubionym kolorem Europy. Obecnie we
1 A. Zausznica: Nauka o barwie. Warszawa 1959, s. 463; L. Luzzatto, R. Pompas: Il significato dei colori nelle civiltà antiche. Milano 2010, s. 209258.
2 M. Pastoureau: Blu. Storia di un colore. Milano 2008, s. 11.
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W³oszech3, pomimo ¿e barwa ta nie pojawia siê na fladze kraju, to w³oscy
zawodnicy wystêpuj¹ w niebieskich koszulkach i nazywa siê ich powszechnie
azzurri (niebiescy), np.: la vittoria degli azzurri (zwyciêstwo dru¿yny w³oskiej) itp.
Inna jest natomiast historia percepcji barwy niebieskiej przez S³owian oraz
znaczenie, jakie ten kolor odgrywa³ w ich kulturze.
Aby zrozumieæ losy tego koloru, przek³adaj¹ce siê na skomplikowan¹ historiê jego leksemów, niezbêdna jest analiza pola semantycznego w perspektywie
diachronicznej, uwzglêdniaj¹cej z jednej strony okres rzymski (jêzyk ³aciñski),
z drugiej za jêzyk Protopolaków i jego dalsze kszta³towanie siê. Oczywicie
czasowo epoki te nie s¹ ze sob¹ zbie¿ne, jednak w interesuj¹cym nas kontekcie
chodzi o analizê s³ownictwa zwi¹zanego z leksemami archileksemu barwy niebieskiej najpierw w jêzyku ³aciñskim (caeruleus), poprzez w³oskie dialekty
(brak archileksemu), wreszcie standardowy jêzyk w³oski (azzurro) oraz pras³owiañskie nazwy barwy niebieskiej (siny), terminologiê staropolsk¹ (modry)
i wreszcie wspó³czesny jêzyk polski (niebieski).
1. Kolor niebieski (caeruleus) w kulturze Rzymian  analiza
etnolingwistyczna
Dla ³aciñskiego archileksemu ruber czerwony mo¿emy wyró¿niæ4 a¿
58 leksemów. Ta bardzo wysoka liczba terminów okrelaj¹cych odcienie koloru
czerwonego u Rzymian wskazuje na to, jak istotna dla nich by³a ta barwa (dla
kontrastu podam, ¿e caeruleus, archileksem ³aciñski barwy niebieskiej, liczy³
zaledwie dziewiêæ leksemów). Tak¿e ze wzglêdu na du¿¹ liczbê dostêpnych
barwników organicznych i nieorganicznych nomenklatura rzymska barw z grupy czerwieni by³a szczególnie bogata5. Równie¿ najwy¿sze bóstwa tak rzymskie
(np. Jupiter), jak i s³owiañskie (np. Perun) uto¿samiane by³y z kolorem ognia
i przedstawiane w odcieniach oraz z insygniami w³anie tej barwy. Odcieñ czerwieni  purpura przez wieki zarezerwowany by³ dla kap³anów i w³adców, co
wskazywa³o na ich ³¹cznoæ z si³ami wy¿szymi6.
3 Mi³oæ do koloru niebieskiego zaszczepi³ na Pó³wyspie Apeniñskim Amadeo VI di Savoia
(13341383), który w³¹czy³ tê barwê do swojej heraldyki na czeæ Matki Boskiej (st¹d w³oski
leksem blu di Savoia). Z czasem kolor ten zaczêli nosiæ tak¿e dygnitarze, a w XIX w. pojawi³ siê
on (w ramach kontynuacji tradycji zwi¹zanej z rodzin¹ panuj¹c¹) na koszulkach w³oskich reprezentantów sportowych i pozosta³ na nich do dzisiaj.
4 M. Grossmann: Colori e lessico. Studi sulla struttura semantica degli aggettivi di colore in
catalano, castigliano, italiano, romeno, latino e ungherese. Tübingen 1988, s. 109.
5 M. Rzepiñska: Studia z teorii i historii koloru. Kraków 1966, s. 105.
6 U. Lugli: Miti velati: la mitologia romana come problema storiografico. Genova 1996,
s. 25.
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Naukowcy zauwa¿ali wielokrotnie7, ¿e niektóre antyczne cywilizacje mia³y
problemy z percepcj¹ barwy niebieskiej i nazywaniem jej odcieni. Niektóre teorie mówi¹ nawet o tym, ¿e staro¿ytni Grecy nie byli w stanie odró¿niæ koloru
niebieskiego od ¿ó³tego, Rzymianie nie odró¿niali niebieskiego od zielonego,
a Egipcjanie, pomimo ¿e u¿ywali tej barwy na swoich malowid³ach, nie mieli
¿adnego terminu na jej nazwanie8. Rzymianie, u¿ywaj¹c przymiotnika cyaneus,
a, um (azzurro scuro) wskazywali na odcieñ chabrowy, kolor nieba i kolor szafirowy; natomiast wyraz caeruleus, ea, eum (a, um) odnosi³ siê do koloru nieba
i morza; obejmowa³ on jednak tak¿e odcienie od niebieskiego poprzez granatowy, a nawet zbli¿ony do czarnego9. W tym momencie mówimy wiêc o szerokiej
gamie odcieni niebieskiego, które okrela³y nieprecyzyjne i wieloznaczne leksemy. Do koloru niebieskiego odnosi³y siê tak¿e wyrazy takie jak vitrum  w pierwszym znaczeniu okrela³ szk³o, natomiast w drugim odnosi³ siê do nazwy okrelaj¹cej urzet barwierski (Isatis tinctoria) i pochodz¹cy od tej roliny niebieski
barwnik oraz glastum, który by³ botaniczn¹ nazw¹ urzetu barwierskiego. Wyraz
mia³ swoje ród³o w rdzeniu *glas, który w jêzyku Celtów oznacza³ tak szk³o,
jak i kolor niebieski10. Inne ³aciñskie okrelenia zwi¹zane z barw¹ niebiesk¹ to:
aerius (-eus), a, um  czwarte znaczenie wyrazu: niebieski, szóste: jasnoniebieski; caesius, a, um  szary, szaroniebieski. Wed³ug Andresa Kristola caesius,
jako termin dialektalny, u¿ywany by³ czêsto w odniesieniu do koloru oczu,
a tak¿e w odniesieniu do bardzo jasnego b³êkitu11. Cyaneus, a, um  okrela³
odcieñ ciemnoniebieski, granatowy; glaucus, a, um  szaroniebieski, niebieski
w odniesieniu do oczu konia lub te¿ szarozielony w odniesieniu do rolin; lividus, a, um  obejmowa³ odcieñ siny, a tak¿e szaroniebieski; terminu tego Rzymianie u¿ywali tak¿e na okrelenie zazdroci12; leksem venetus, a, um odnosi³
siê do kolorów niebieskiego, b³êkitnego i niebieskozielonego.
Przymiotnik caeruleus ze wzglêdu na szerokie spektrum odcieni niebieskiego, do których móg³ siê odnosiæ, nie by³ i nie jest uznawany przez wielu badaczy
za archileksem barwy niebieskiej w jêzyku ³aciñskim. Pomimo to w³oska badaczka Maria Grossmann przyjmuje, ¿e dla ³aciny klasycznej przymiotnik
caeruleus mo¿e zostaæ sklasyfikowany jako archileksem koloru niebieskiego,
do pola semantycznego którego zaliczy³a dziewiêæ leksemów13: caerul(e)us,
caesius, cyaneus, glaucus, livens, lividus, subcaerul(e)us, sublividis, venetus.
7
8
9
10
11

s. 221.
12
13

M. Rzepiñska: op. cit., s. 97.
U. Eco: Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione. Milano 2010, s. 354.
M. Plezia: S³ownik ³aciñsko-polski. T. IV. Warszawa 1998.
L. Luzatto, R. Pompas: Il significato dei colori nelle civilità antiche. Milano 2010, s. 128.
A. M. Kristol: Color. Les langues romanes devant le phénomène de la couleur. Berna 1987,
M. Rzepiñska: op. cit., s. 110.
M. Grossmann: op. cit., s. 107110.
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Zatem tak w ³acinie klasycznej, jak i póniej w redniowiecznej niezmiennie
istnia³a trudnoæ w wyodrêbnieniu archileksemu barwy niebieskiej. Wymienione
powy¿ej leksemy ³aciñskie odnosz¹ce siê do barwy niebieskiej s¹ w³aciwie
wszystkie polisemicznie i chromatycznie nieprecyzyjne, a czasami nawet
sprzeczne w przypisywanych im odcieniach. M. Pastoureau14 jako przyk³ad takiej sprzecznoci wskazuje na wyraz caeruleus, który etymologicznie odnosi siê
(jest to jednak tylko jedna z hipotez pochodzenia wyrazu) do koloru wiecy
(cera), a wiêc do barwy pomiêdzy kolorami bia³ym, br¹zowym i ¿ó³tym, wskazuj¹c tak¿e, ¿e pierwotnie przymiotnik caeruleus (wed³ug innej hipotezy pochodz¹cy od ³aciñskiego rzeczownika caelum, caelus, î  niebo), odnosi³ siê do
odcieni zieleni i czerni, by wreszcie zawrzeæ w swym znaczeniu szerokie spektrum odcieni koloru niebieskiego.
Uderza fakt, ¿e w jêzyku ³aciñskim (podobnie jest w greckim) mamy do
czynienia z ubog¹ liczb¹ wyrazów odnosz¹cych siê do odcieni niebieskiego,
zaskakuje tak¿e, ¿e granice pomiêdzy tym, co okrelano jako niebieskie, a tym,
co okrelano jako zielone, by³y bardzo p³ynne. W leksyce staro¿ytnych widaæ
tak¿e wyrane wahania pomiêdzy percepcj¹ koloru niebieskiego a percepcj¹
ciemnoci. Grecki wyraz kyaneos i ³aciñski caeruleus, pomimo ¿e w niektórych
przypadkach odnosi³y siê bezporednio do koloru niebieskiego, czasem oznacza³y tak¿e kolory ciemne lub wrêcz czarne15. Wyjanieniem tej zagadki mo¿e byæ
w przypadku obydwu wyrazów fakt, i¿ kyaneos i caeruleus pochodz¹ od indoeuropejskiego wyrazu *kâla16, który odnosi³ siê zarówno do ciemnego i czarnego,
jak i do ciemnoniebieskiego; opisywa³ on tak¿e kolor ciemnego nieba, na którym
ju¿ zasz³o s³oñce.
Wszystkie terminy ³aciñskie zwi¹zane z kolorem niebieskim, a przytoczone
powy¿ej, nie by³y jednoznaczne i odnosi³y siê do wielu odcieni, np. do zielonego, szarego, ale i czarnego. ¯aden z nich nie by³ w stanie17 opisaæ koloru
niebieskiego w sposób, w jaki my robimy to dzisiaj. Równie¿ archileksem,
który wyodrêbnia Grossman (caeruleus), bêd¹c z ca³¹ pewnoci¹ wyrazem najczêciej u¿ywanym wród tych wymienionych, nie wydaje siê byæ w stanie
w pe³ni reprezentowaæ pola semantycznego, do którego siê odnosi18.

14
15
16

L. Luzatto, R. Pompas: op. cit., s. 28.
M. Rzepiñska: op. cit., s. 108.
F. Rendich: Dizionario etimologico comparato delle lingue classiche indoeuropee. Indoeuropeo-Sanscritto-Greco-Latino. Roma 2010, s. 28.
17 Ibidem, s. 214215.
18 Anche larcilessema che individua Grossmann (caeruleus), pur essendo certamente la parola più utilizzata fra quelle menzionate, non sembra in grado di rappresentare pienamente il campo
lessicale a cui fa riferimento  I. Ronga: Leccezione dellazzurro. Il lessico cromatico: fra scienza e società. Cuadernos de Filologia Italiana 2009, XVI, s. 72. Wszystkie t³umaczenia w tekcie
 S.S.
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Nieprecyzyjne okrelenia barwy niebieskiej w jêzyku ³aciñskim zwi¹zane
by³y przede wszystkim z niewielkim zainteresowaniem tym kolorem przez staro¿ytnych Rzymian. Barwê tê uto¿samiali z kolorem barbarzyñców, przede wszystkim Germanów i Celtów, którymi pogardzali, a którzy mieli w zwyczaju malowaæ swoje cia³a w kolorze ciemnoniebieskim w celu odstraszenia nieprzyjaciela19. Juliusz Cezar w De bello Gallico (O wojnie galijskiej) pisa³ nastêpuj¹co:
Omnes vero se Britanni vitro inficiunt, quod caeruleum efficit colorem, atque
hoc horribiliores sunt in pugna aspectu20. Jak widzimy, Juliusz Cezar u¿y³ na
okrelenie koloru ciemnoniebieskiego przymiotnika caeruleum, który, jak ju¿
wspomina³am, obejmowa³ swoim znaczeniem gamê od niebieskiego poprzez
granatowy, a nawet czarny. Brak koloru niebieskiego lub jego bardzo rzadkie
wystêpowanie widoczne jest w ówczesnym malarstwie i w staro¿ytnych strojach
(za³o¿enie przez Rzymianina szat koloru niebieskiego uwa¿ane by³o za kompromituj¹ce, ewentualnie ekscentryczne lub mog³o byæ oznak¹ ¿a³oby). Kolor ten,
wraz z jego odcieniami, uwa¿any by³ za brzydki, kojarzy³o siê go z dzikoci¹
i obcoci¹ barbarzyñców21. Posiadanie niebieskich oczu uwa¿ane by³o niemal za
defekt fizyczny, ich kolor tak¿e kojarzono z barbarzyñcami, którzy w du¿ej
czêci mieli w³anie jasne oczy, co wzbudza³o nieufnoæ u Rzymian. Szczególnie niebieskookich mê¿czyzn uwa¿ano w Rzymie za zniewiecia³ych lub miesznych, niebieskookie kobiety z kolei podejrzewano o niewiernoæ22. Antyczne
w³oskie przys³owia potwierdzaj¹ ten fakt: Occhio celeste ti rende mesto (B³êkitne oko sprawia, ¿e osoba jest smutna); Occhi cerulei, naso lungo; donna non
buona (Oczy b³êkitne, d³ugi nos; z³a kobieta). Reasumuj¹c: kolor niebieski
w staro¿ytnym Rzymie ³¹czony by³ przede wszystkim z ludami barbarzyñskimi,
a wiêc z obcoci¹; kojarzy³ siê Rzymianom z nieufnoci¹ i ³¹czono z nim przede
wszystkim cechy negatywne.
W³oski materia³ toponomastyczny potwierdza, ¿e w czasach rzymskich
i póniejszych tak¿e nie pojawia³y siê nazwy miejscowoci pochodz¹ce od przymiotników ³aciñskich: caelestis, lividus, cyaneus czy w³oskich blu, celeste. Kolor niebieski, a tym samym ¿aden z nielicznych leksemów23 opisuj¹cych go, nie
by³ barw¹, od której pochodzi³yby w Italii nazwy miast, miasteczek, rzek czy
gór. Bardzo wspó³czesne (XVIII w.) na tym tle s¹ wiêc nazwy znane dzi na
19
20

L. Luzatto, R. Pompas: op. cit., s. 151.
Wszycy Brytanowie maluj¹ siê urzetem, który barwi na kolor niebieski i który w boju
nadaje im potworny wygl¹d  F. Brunello: Larte della tintura nella storia dellumanità. Vicenza
1968, s. 111.
21 L. Luzzatto, R. Pompas: op. cit., s. 149.
22 M. Pastoureau: Blu..., s. 29.
23 Wed³ug Pellegriniego miejscowoci Cesio e Cesana w prowincji Belluno mog¹ pochodziæ
od przymiotnika caesius. Zob. G. B. Pellegrini: Toponomastica italiana: 1000 nomi di città, paesi,
frazioni, regioni, contrade, fiumi, monti spiegati nella loro origine e storia. Milano 1990, s. 326.
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ca³ym wiecie jak s³ynna Grotta azzurra (Lazurowa Grota) na wyspie Capri
obok Neapolu, czy Costa Azzurra (Lazurowe Wybrze¿e) w wiêkszoci nale¿¹ce
do Francji, ale przebiegaj¹ce tak¿e przez teren W³och. Nieobecnoæ toponimów
w³oskich pochodz¹cych przede wszystkim od leksemów ³aciñskich powiadcza,
jak s³abe by³o zainteresowanie antycznych mieszkañców Pó³wyspu Apeniñskiego tym kolorem. Ów brak zainteresowania i pogarda dla tej barwy trwa³a a¿ do
pónego redniowiecza (zauwa¿my, ¿e kolor ten jest nieobecny tak¿e w szatach
liturgicznych). Dopiero od XII w. kolor niebieski staje siê w Italii modny, ceniony, uwa¿any za arystokratyczny, pojawia siê w ró¿nych odcieniach w heraldyce.
Zmienia siê równie¿ walor ekonomiczny tej barwy, w cenie zaczynaj¹ byæ niebieskie sukna, a w malarstwie farby o tym kolorze s¹ szczególnie doceniane.
W stosunku do archaicznego nieodró¿niania tej barwy, albo jeszcze gorzej,
uwa¿ania jej za odmienn¹ przez Rzymian, caeruleus color otwiera now¹ kartê
w tradycji chrzecijañskiej w znaku wiary i jako symbol upadku, uto¿samianych
z kolorem czerwonym, bóstw pogañskich24.
2. Kszta³towanie siê leksemów koloru niebieskiego w volgare
Ca³kowity brak precyzji w leksyce ³aciñskiej zwi¹zanej z polem semantycznym koloru niebieskiego wyjania, dlaczego kilka wieków póniej wszystkie
jêzyki romañskie (a wiêc te, które swe pochodzenie zawdziêczaj¹ jêzykowi ³aciñskiemu) musia³y odwo³aæ siê do zapo¿yczeñ jêzykowych, dziêki którym mo¿na by³o wreszcie uformowaæ archileksem barwy niebieskiej. Do ³aciny redniowiecznej przenikaj¹ dwa nowe wyrazy obcego pochodzenia: blu i lâzvardi/
lâvard. Pierwszy, blu, jest zapo¿yczeniem z jêzyków germañskich: blavus, blau,
drugi, azzurro, jest pochodzenia perskiego (lâþvard), przy czym na Pó³wysep
Apeniñski leksem dociera jako zapo¿yczenie z jêzyka arabskiego (lâzvardi)25.
To w³anie owe dwa wymienione zapo¿yczenia: germañskie i arabskie bêd¹
mia³y wp³yw na formowanie siê precyzyjnych archileksemów oznaczaj¹cych
kolor niebieski we wszystkich jêzykach romañskich: w³oskim (azzurro, blu),
francuskim (bleu, azur), hiszpañskim (azul), portugalskim (azul) ecc. Kolejnym,
znacznie póniejszym, bo XIII-wiecznym zapo¿yczeniem w jêzykach romañskich, bêdzie leksem turkusowy (turchese w jêzyku w³oskim, turquesa w hiszpañskim, turquoise w jêzyku francuskim), który swoj¹ nazwê zawdziêcza kamieniowi szlachetnemu o tej nazwie wywodz¹cemu siê od nazwy Turcji (turecki
kamieñ), gdzie surowca tego znajdowano najwiêcej.

24
25

M. Brusatin: Storia dei colori. Torino 2000, s. 27.
M. Cortelazzo, P. Zolli: Dizionario etimologico della lingua italiana. Bologna 2011.

Etnolingwistyczna analiza leksemów koloru niebieskiego...

97

Leksem azzurro po raz pierwszy pojawia siê u Guido Guinizellego w tekcie
z 1276 r.26; jest on potwierdzony tak¿e u Dantego w Boskiej Komedii (1308
1321): E comio riguardando tra loro vegno, in una borsa gialla vidi azzurro
(Dante, Piek³o, XVII); znajdujemy go tak¿e w pierwszym wydaniu s³ownika
Akademii della Crusca: Vocabulario degli Accademici della Crusca z 1612 r.:
azzurro  color cilestro, che anche si dice, turchino, który by³ kamieniem
milowym w procesie kszta³towania siê ogólnonarodowego jêzyka w³oskiego.
Leksem blu z kolei, pochodz¹cy od staroniemieckiego blâo (we wspó³czesnym niemieckim blau, w jêzyku francuskim bleu, angielskim blue  jak widaæ
 tak w jêzykach germañskich, jak i romañskich pierwotny rdzeñ bl- zosta³
zachowany), jest zdecydowanie m³odszy od przymiotnika azzurro, co potwierdza przede wszystkim jego niewystêpowanie w ¿adnym z piêciu wydañ wspominanego ju¿ s³ownika della Crusca. W przypadku etymologii przymiotnika blu,
oprócz pochodzenia germañskiego (blâo) wskazuje siê tak¿e na lad galloromañski (bleu, blao), który z kolei wywodzi siê od ³aciñskiego terminu blavus. Od
galloromañskiego bluâtre, mo¿e tak¿e pochodziæ inny w³oski leksem: bluastro
(niebieskawy, sinawy). Przymiotnik blu pojawia siê we w³oskich tekstach pisanych (we francuskiej formie bleu) w dokumencie z 1690 r. znalezionym
w Archivio mediceo; w formie bleau znajdujemy go w 1697 r. w pimie ojca
Vincenzo Coronellego i wreszcie w formie blù w tekcie Dardiego z 1701 r.27
Fakt jego niewystêpowania w s³owniku della Crusca wskazuje, ¿e pocz¹tkowo
jego znaczenie w okreleniu barwy niebieskiej nie by³o istotne i ¿e w owym
czasie najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa³y dwa inne przymiotniki: azzurro i celeste.
Nieobecnoæ leksemu blu widoczna jest tak¿e w XV-wiecznych traktatach
o malarstwie: Trattato della pittura Leonarda Da Vinci (14521519) oraz Libro
dellarte Cennino Cenniniego (13701440), gdzie leksemy azzurro i celeste s¹
czêsto u¿ywane. Co ciekawe, leksem blu nie pojawia siê tak¿e w s³owniku
jêzyka w³oskiego (Dizionario della Lingua Italiana, 18611874) autorstwa
Nicolò Tommaseo, który by³ najwa¿niejszym s³ownikiem okresu Zjednoczonych
W³och (1861).
Kolor niebieski wraz z umacnianiem siê chrzecijañstwa pojawia siê na
freskach, mozaikach, w ksiêgach, ale przede wszystkim wzrasta jego ranga
w jêzyku, w którym rodzi siê nowe, coraz bogatsze s³ownictwo, bêd¹ce w stanie
precyzyjniej okreliæ ka¿dy odcieñ tej barwy. Kult maryjny, który bardzo silnie
rozwija³ siê na Pó³wyspie Apeniñskim, wzmocni³ rozpowszechnianie siê koloru
niebieskiego, a jego popularnoæ rozszerza³a siê w szybkim tempie na wszystkich polach sztuki. Ubranie Matki Boskiej w niebieskie szaty (pocz¹tkowo szaty
Maryi przedstawiane by³y w ró¿nych kolorach: czarnym, br¹zowym, fioletowym,
26
27

Ibidem.
Ibidem.
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jednak zawsze chodzi³o o kolor ciemny) spowodowa³o szerok¹ promocjê tej
barwy na poziomie spo³ecznym. W tym czasie tak¿e królowie zaczêli ubieraæ siê
na niebiesko (czego nigdy wczeniej nie robili), w konsekwencji czego pocz¹tkowo zaczê³a ich naladowaæ arystokracja, a nastêpnie kolejne warstwy spo³eczne. Pod koniec redniowiecza niebieski sta³ siê barw¹ królewsk¹, ksi¹¿êc¹
i szlacheck¹ (st¹d w³oski odcieñ Blu di Savoia czy istniej¹cy w obydwu jêzykach: blu reale  b³êkit królewski), kolorem, który móg³ staæ siê bezporednim
rywalem czerwieni28.
3. Historia leksemów archileksemu azzurro na przyk³adzie dialektów
w³oskich
Polu semantycznemu zwi¹zanemu z kolorem niebieskim w jêzykach romañskich powiêcono bardzo wiele badañ tak diachronicznych, jak i synchronicznych, np.: André (1949), Zômer (1985), Kristol (1978), Vincent (1983), jednak
casus jêzyka w³oskiego jest w tym wypadku najbardziej skomplikowany. Wed³ug M. J. Vincent, jêzyk w³oski, a szczególnie jego po³udniowe dialekty, prezentuj¹ w rzeczywistoci nadmiar terminów na okrelenie barwy niebieskiej, nie
posiadaj¹c jednoczenie archileksemu tego koloru29.
Lista terminów dialektalnych odnosz¹cych siê do koloru niebieskiego jest
bardzo d³uga i ró¿norodna. Z jednej strony bogata semantycznie, jednoczenie
ujawnia, i¿ w przypadku barwy niebieskiej, podobnie jak w jêzyku ³aciñskim,
terminy dialektalne okrelaj¹ce ten kolor nadal nie by³y precyzyjne.
A. M. Kristol, który przeanalizowa³ trzynacie dialektów w³oskich (by³y to
g³ównie dialekty po³udnia W³och), zauwa¿y³ podobieñstwo fonetyczne w dialektach pochodz¹cych z pó³nocy W³och (blö, blò, blü) do tych pochodz¹cych
z po³udniowych regionów (ble, bre, blo, blu), stwierdzaj¹c, ¿e wszystkie te
terminy odnosi³y siê do tego samego odcienia  ciemnoniebieskiego (blu). Powiadczenia jêzykowe dialektów pó³nocnych, np. regionu Veneto: blu, blau, blò
oraz te wynikaj¹ce z dialektów po³udniowych, np. sycylijskiego: bleua wskazuj¹, jak szeroki by³ obszar zasiêgu leksemu blu-blau. Silna pozycja i zasiêg tego
leksemu powodowa³y, ¿e wypiera³ on powoli inne, rodzime przymiotniki, takie
jak biavo30 (jasnob³êkitny, b³êkitny) powiadczony ju¿ w VIII w. oraz m³odszy
biado (jasnob³êkitny, jasnolazurowy), które wspó³czenie pojawiaj¹ siê jedynie
we w³oskim jêzyku literackim. W trakcie swoich badañ Kristol przeanalizowa³
uwa¿nie tak¿e Atlas of Italian and Southern Swiss Dialects (Atlas w³oskich
28
29

M. Pastoureau: I colori del nostro tempo. Milano 2010, s. 71.
M. J. Vincent: Categorizzazione e strategie di denominazione dei colori: aspetti metodologici e problemi relativi allinglese e allitaliano. Lecce 1983, s. 165.
30 Istnienie tego przymiotnika powiadczaj¹ glosariusze z VIII w. Ibidem, s. 231232.
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i po³udniowoszwajcarskich dialektów) i zauwa¿y³, ¿e w licznych w³oskich dialektach kolor niebieski by³ czêsto zastêpowany przez okrelenia odnosz¹ce siê
do koloru zielonego (np. color verde mar) lub te¿, ¿e niektóre dialekty, pomimo
istniej¹cych okreleñ odcieni barwy niebieskiej, nie maj¹ do dzi archileksemu
tego koloru. Co wiêcej, czêæ w³oskich dialektów na opisanie odcienia koloru
niebieskiego pos³ugiwa³a siê wyra¿eniami peryfrastycznymi typu: sardyñskie colór-e-chèlu (kolor nieba), colore-e-aria (kolor powietrza, b³êkitny) czy weneckie
color cattivo (dos³ownie: brzydki kolor). Jeszcze inne dialekty, w szczególnoci te z pó³nocy W³och, na wskazanie barwy niebieskiej u¿ywa³y przymiotnika
turchino (turkusowy). W dialektach z okolic Padwy i Werony pochodne od
przymiotnika blu wskazywa³y nie tylko na kolor niebieski, ale mog³y oznaczaæ
tak¿e odcienie koloru br¹zowego. W Piemoncie i Friuli królowa³ przede wszystkim, wymieniony ju¿ wczeniej, leksem biavo o pochodzeniu antycznym.
Analiza zebranego materia³u chromatycznego, zwi¹zanego z kolorem niebieskim, doprowadzi³a Kristola do stwierdzenia, ¿e w po³udniowych dialektach
w³oskich istnia³o piêæ podstawowych kolorów: nero, bianco, rosso, verde, giallo31 (czarny, bia³y, czerwony, zielony i ¿ó³ty). Brakowa³o natomiast podstawowego terminu (archileksemu) dla pola leksykalnego zwi¹zanego z barw¹ niebiesk¹. Analogiczna sytuacja dotyczy³a wczeniej jêzyka ³aciñskiego, w którym
analizowany ju¿ termin caeruleus, uwa¿any nierzadko za archileksem barwy
niebieskiej, obejmowa³ swoim zasiêgiem znaczeniowym tak kolor niebieski, jak
i zielony, a¿ do koloru bardzo ciemnego, zbli¿onego do czerni.
4. Kolor niebieski u S³owian
Kolor niebieski by³ dla S³owian barw¹ wa¿n¹ i lubian¹, nie znaczy to jednak, ¿e nie pojawia³y siê problemy z leksykalnym doprecyzowaniem konkretnego niebieskiego odcienia. W porównaniu z jêzykiem ³aciñskim, s³owiañskie nazewnictwo niebieskich odcieni by³o jednak¿e zdecydowanie bardziej precyzyjne
i bogate.
Farbiarstwo u S³owian sta³o na wysokim poziomie. Barwniki, których u¿ywali, charakteryzowa³y siê du¿¹ trwa³oci¹, co powiadczaj¹ pozosta³oci ubrañ
znalezionych podczas wykopalisk prowadzonych na terytorium dzisiejszej Polski. Barwnik niebieski (a tak¿e czarny) uzyskiwany by³ przy u¿yciu bzu czarnego (Sambucus nigra) i bzu dzikiego (Sambucus ebulus), którego ziarna znajdowano podczas prowadzenia wykopalisk archeologicznych w Gdañsku,
Biskupinie i Gnienie. Do wytwarzania barwnika niebieskiego S³owianie ¿yj¹cy
na dzisiejszym terytorium Polski u¿ywali masowo korzeni rdestu ptasiego (Poly31

A. M. Kristol: op. cit., s. 9698.
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gonum aviculare) zawieraj¹cego indygotynê32 oraz urzetu barwierskiego (Isatis
tinctoria), roliny, która, jak ju¿ wspomina³am, u¿ywana by³a przez Germanów
i Celtów, ale znana ju¿ w neolicie33. Pozyskiwany z urzetu barwnik by³ bardzo
solidny i trwa³y przy farbowaniu lnu, we³ny i rozmaitych ozdób. S³owianie
nierzadko wybierali kolor ciemnoniebieski, który uto¿samiali z barw¹ nieba
i wody, jako kolor ubrañ dla mê¿czyzn, który nie pozwala³ im zgin¹æ na skutek
szalej¹cych ¿ywio³ów, takich jak burza na morzu czy jeziorze, lub te¿ mia³ ich
uchroniæ przed piorunem. Innym pozyskiwanym przez S³owian niebieskim barwnikiem by³ chaber (Centaurea L.)34. Niebieski barwnik znajdowa³ siê tak¿e
w owocach  w ciemnych winogronach, jagodach, liwkach. Jednak fakt ³atwiejszego uzyskiwania, trwa³oci i lepszej dostêpnoci barwników innych kolorów
(czerwony, ¿ó³ty) powodowa³, ¿e niebieski niezbyt czêsto pojawia³ siê tak¿e
u S³owian.
Wed³ug polskiego etnografa, Zbigniewa Libery, analiza mitów, bani i zaklêæ mo¿e dostarczyæ precyzyjnych informacji co do chronologii pojawiania siê
poszczególnych barw u ró¿nych ludów. W s³owiañskich mitach kosmogonicznych znajdujemy tylko trzy kolory, które istnia³y wraz z narodzeniem siê wiata:
bia³y, który uto¿samiano z dobrem, czarny, który kojarzono ze z³ymi mocami,
oraz kolor niebieski (siny), który odnosi³ siê nie tylko do barwy morza, ale tak¿e
by³ kolorem Chaosu, który da³ pocz¹tek stworzeniu wiata: Wtedy nie by³o
nieba ni ziemi, tylko sine morze35.
W redniowieczu kolor niebieski z racji tego, ¿e od zawsze istnia³ w wiadomoci s³owiañskiej, nie zyska³ na popularnoci tak gwa³townie, jak u narodów
romañskich; w owym czasie Polacy wci¹¿ cenili najbardziej kolor czerwony,
bia³y i z³oty36, barwa niebieska by³a jednak zawsze doceniana i zauwa¿ana.
Patrz¹c na polskie stroje ludowe pochodz¹ce z ró¿nych regionów kraju, zauwa¿a
siê przewagê barwy czerwonej. Widaæ równie¿, ¿e kolor niebieski, choæ
w mniejszym stopniu, odgrywa w nich wa¿n¹ rolê. Fakt ten powiadcza tak¿e
stare przys³owie pochodz¹ce z terenów Rosji, które do Polski dotar³o dziêki
mieszkañcom Podlasia: o sýña ³àtka  to Lach, które moglibymy przet³umaczyæ jako: Jeli nosi niebieskie szaty  to Polak. Istotnie, Polacy zamieszkuj¹cy strefê granicz¹c¹ z Bia³orusi¹ nazywani byli sýñi ³àtki37. Jak bardzo stare s¹
cytowane okrelenia, powiadcza ogólnos³owiañski przymiotnik sinyj, którym
szerzej zajmê siê poni¿ej.
32

W. Hensel: S³owiañszczyzna wczesnoredniowieczna. Zarys kultury materialnej. Warszawa
1956, s. 143.
33 G. Labuda: S³ownik staro¿ytnoci s³owiañskich. Wroc³aw 1958, s. 12.
34 K. Moszyñski: Kultura ludowa S³owian. T. I. Kraków 1934, s. 373.
35 Z. Libera: Semiotyka barw w polskiej kulturze ludowej i innych kulturach s³owiañskich.
Etnografia Polska 1987. T. XXXI, s. 123.
36 J. Dowiat: Kultura Polski redniowiecznej XXIII w. Warszawa 1985, s. 394395.
37 K. Moszyñski: op. cit., s. 435.
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5. Historia i rozwój leksemów koloru niebieskiego w jêzyku polskim
W jêzyku staropolskim na wskazanie barwy niebieskiej u¿ywano przede
wszystkim dwóch przymiotników: modry i siny. Najstarszym terminem u¿ywanym przez wszystkich S³owian na okrelenie barwy niebieskiej by³ pocz¹tkowo
wspólny termin *siñú. Siny  od pras³owiañskiego *siñú  opisywa³ jednak
ró¿ne odcienie barwy niebieskiej  od jasnej po bardzo ciemn¹. Powiadcza to
wspólny rdzeñ (si-), który wyraz dzieli tak¿e z innymi polskimi przymiotnikami
oznaczaj¹cymi kolory: siwy38, szary (pierwotnie siary)39. S³owiañski rdzeñ sidominuje tak¿e w nazewnictwie rosyjskim, bia³oruskim, bu³garskim i ukraiñskim, zachowuj¹c do dzi swój prymat jako archileksem barwy niebieskiej
w tych jêzykach (zob. zestawienie).
Po³o¿enie geograficzne

Kraj

Archileksem barwy niebieskiej w krajach
s³owiañskich

S³owianie
S³owianie
S³owianie
S³owianie
S³owianie
S³owianie
S³owianie

po³udniowi
po³udniowi
po³udniowi
po³udniowi
po³udniowi
po³udniowi
zachodni

Bu³garia
Chorwacja
Macedonia
Serbia
S³owenia
Bonia
Polska

S³owianie
S³owianie
S³owianie
S³owianie
S³owianie

zachodni
zachodni
wschodni
wschodni
wschodni

Czechy
S³owacja
Bia³oru
Rosja
Ukraina

cèí (sin)
plav
cèí (sin)
ïëàâ (plav)
modri
plav
niebieski (modry w jêzyku staropolskim
i mòdri w jêzyku kaszubskim), (siny u¿ywany
przez Protopolaków)
modrý
modrý
ñèíi (sini)
ñèíèé (sinij) e ãîëóáîé (goluboj)
ñèíié (sinij) e ãîëóáué (golubij)

Przymiotnik siny przez wieki mia³ w jêzyku polskim bardzo siln¹ pozycjê.
Jego pras³owiañskie pochodzenie sprawia³o, ¿e do pocz¹tków redniowiecza by³
popularnym leksemem na oznaczenie barwy niebieskiej (szczególnie koloru morza i nieba przed burz¹). We wspó³czesnej polszczynie leksem ten jest u¿ywany
rzadko. Przymiotnik siny wskazuje dzi przede wszystkim na negatywne stany
emocjonalne cz³owieka, a tak¿e z³e samopoczucie fizyczne lub urazy cia³a. Mówimy, ¿e kto jest siny ze z³oci, z zawici; kto ma sine obwódki pod oczami;
ma twarz sin¹ z zimna; kto jest siny ze strachu; kto ma siniaki.
38 Leksem siwy w gwarach ma³opolskich jest okreleniem koloru niebieskiego. Zob. A. Zarêba: Nazwy barw w dialektach i historii jêzyka polskiego. Wroc³aw 1954, s. 37.
39 W. Bory: S³ownik etymologiczny jêzyka polskiego. Kraków 2008, s. 548.
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Kolor siny nie jest dzi uwa¿any za ³adny, co mo¿emy zobaczyæ na przyk³adzie Boskiej komedii Dantego, gdzie polski t³umacz do oryginalnego tekstu
col livido color (barwa sina) doda³, nieistniej¹cy w oryginale, przymiotnik
posêpny:
Col livido color della petraja (D. Alighieri, Purgatorio, XIII)
A barwa g³azów tak posêpno sina (D. Alighieri, trad. A. Stanis³awski, Czyciec,
XIII)

W polskiej frazeologii zachowa³y siê tak¿e dwa przyk³ady z u¿yciem przymiotnika siny: patrzeæ w sin¹ dal, czyli mieæ pusty, nieruchomy wzrok; patrzeæ
przed siebie maj¹c smutne, niepokoj¹ce myli, a nawet: zagl¹daæ mierci
w oczy, oraz pójæ w sin¹ dal w znaczeniu: zostawiæ kogo bez s³owa, znikn¹æ.
W obydwu przypadkach termin siny odnosi siê do sytuacji opuszczenia, pozostawienia, przykrych odczuæ zwi¹zanych z odejciem, do których barwa ta nawi¹zywa³a.
Wed³ug Alfreda Zarêby barwy niebieskie w historii polszczyzny oznaczano
przede wszystkim za pomoc¹ szeregu zapo¿yczeñ: b³êkitny, jakcyntowy, b³awy,
b³awatny, szafirowy, maj¹c zasadniczo tylko jedn¹ nazwê rodzim¹ (oprócz terminu siny), mianowicie modry. W staropolszczynie przymiotnik modry by³ najbardziej popularnym40 leksemem koloru niebieskiego, s³u¿y³ do okrelania barw
niebieskich w ogóle, ze szczególnym uwzglêdnieniem koloru nasyconego i ciemnoniebieskiego41. Etymologicznie wyraz wywodzi siê od pras³owiañskiego
*modrú, który z kolei pochodzi³ od indoeuropejskiego rdzenia *modhro- *madhro-,
który oznacza³ kolor niebieski. Pierwotne znaczenie wyrazu w S³owiañszczynie mia³o siê odnosiæ do roliny daj¹cej niebieski barwnik. Wed³ug Borysia
przymiotnik modry mo¿e wywodziæ siê z ³aciñskiego madidus, co oznacza³o:
mokry, wilgotny lub przymiotnika madçre byæ wilgotnym, a wiêc, wed³ug
polskiego etymologa, pierwotne znaczenie by³oby maj¹cy barwê czego wilgotnego, mokrego (mo¿e barwê wody?)42. W innych jêzykach s³owiañskich, jak
obrazuje tabelka powy¿ej, leksem o rdzeniu modr- jest archileksemem barwy
niebieskiej w jêzykach s³oweñskim, czeskim i s³owackim. Modry w dzisiejszej
polszczynie zosta³ relegowany do jêzyka poetyckiego, s³ychaæ go jeszcze
w polskich dialektach, a tak¿e staropolskich przys³owiach: Modre oczy bardzo
zdradne, zemstê obiecuj¹; czarne, piwne  dziwne, nic dobrego, bo zdradzi³y
niejednego.
40 Potwierdzaj¹ to s³owniki z XVI i XVII w., w których u¿ycie tego leksemu by³o bardzo
czêste. Zob. M. R. Mayenowa: S³ownik polszczyzny XVI w. T. IXXVI. Wroc³awWarszawaKraków 19661998.
41 A. Zarêba: op. cit., s. 42, 47.
42 W. Bory: op. cit., s. 335.
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Reasumuj¹c: w staropolszczynie przez d³ugi czas archileksemem barwy
niebieskiej by³ termin modry, podczas gdy leksem siny odnosi³ siê do przedmiotów, np. koloru morza, rzeki, nieba przed lub po burzy, koloru cia³a  u¿ywany
by³ wiêc w znaczeniu wyspecjalizowanym.
B³êkitny znany by³ w Polsce ju¿ w pierwszej po³owie XV w. Okrela³ barwy
jasne, nienasycone oraz w ogóle barwy niebieskie. Etymologicznie przymiotnik
b³êkitny przyszed³ do nas ze staroczeskiego w formie *blankytný i opisywa³
barwê jasnoniebiesk¹. Pochodzenie wyrazu wi¹¿e siê z germañskim *blank-hît43
(jasnoæ), st¹d tak¿e francuski blanc (bia³y), w³oski bianco i hiszpañski blanco
 bia³y. Pierwsze znaczenie terminu jest pierwotne: b³êkit, od niego za pomoc¹
przyrostka utworzono przymiotnik b³êkitny, który pochodzi od ³aciñskiego blanchetus i oznacza³: panni genus albi, candidi, czyli tkaninê koloru bia³ego,
a z czasem materia³ o barwie jasnoniebieskiej. Owa zmiana znaczenia dokona³a
siê najprawdopodobniej jeszcze na obcym gruncie, gdy¿ wyraz b³êkitny,
wchodz¹c do jêzyka polskiego, znaczy³ wy³¹cznie jasnoniebieski. Od XV w.
termin ten zaczyna byæ u¿ywany w Polsce równoczenie ze star¹, rodzim¹ nazw¹
modry, potem jego u¿ycie silnie siê rozpowszechnia, powoduj¹c zatarcie pierwotnego znaczenia i b³êkitny zaczyna okrelaæ barwy niebieskie w ogóle, choæ w pe³ni
nigdy nie zatraca swojego pierwotnego znaczenia (jasnoniebieski)44.
Innym leksemem pola semantycznego barwy niebieskiej w staropolszczynie, podobnie jak b³êkitny pochodz¹cym od nazwy materia³u, by³ wyraz b³awatny (tak¿e b³awy) od nazwy sukna b³awat, potwierdzony w jêzyku polskim
w XV w. Termin ten okrela³ barwy niebieskie nasycone, nie dotrwa³ jednak do
dzisiaj, zanikaj¹c ju¿ w XVIII w. i nie znajduj¹c sobie miejsca nawet w polskim
jêzyku literackim. Bañkowski45 wskazuje na pochodzenie przymiotnika wywodz¹ce siê ze rednio-górno-niemieckiego blauwãt od przymiotnika blauw(er)
 niebieski. W jêzyku polskim leksem ten powiadcza tak¿e staropolskie przys³owie Nie ka¿dy pan, co w b³awacie, wskazuj¹ce na wartoæ tkaniny tego koloru i pragnienie jej posiadania tak¿e przez osoby mniej zamo¿ne.
Pomiêdzy wiekiem XV a XVI najpopularniejszymi frekwencyjnie leksemami na okrelenie barwy niebieskiej s¹ wyrazy modry i b³êkitny46. W XVI w.
pojawia siê za nowy leksem: niebieski, pocz¹tkowo opisuj¹cy niebieski nienasycony, a z czasem w ogóle kolor niebieski, który zaczyna koegzystowaæ
z wymienionymi wy¿ej dwoma leksemami, staj¹c siê jednoczenie, wraz z up³ywem lat, konkurencj¹ dla nich.W XVIII w. termin niebieski jest ju¿ powszechnie
u¿ywany, a w XIX w. wypiera zdecydowanie obydwie starsze nazwy. Modry, jak
43
44
45
46

A. Bañkowski: Etymologiczny s³ownik jêzyka polskiego. Warszawa 2000, s. 61.
Ibidem, s. 48.
Ibidem, s. 60.
M. R. Mayenowa: op. cit.

104

Sylwia Skuza

ju¿ wspomnia³am, znika praktycznie z jêzyka codziennego, natomiast b³êkitny
traci na popularnoci, releguje siê go w obrêb jêzyka poetyckiego. Tak wiêc
jedyn¹ star¹ nazw¹ (okrelaj¹c¹ co prawda tylko specjalny odcieñ barwy niebieskiej, w zale¿noci od przedmiotu), która przetrwa³a do dnia dzisiejszego
w potocznej polszczynie kulturalnej, jest siny47.
Do dzi w jêzyku polskim koegzystuj¹ wiêc zgodnie dwa leksemy: b³êkitny
i niebieski. Niebieski w jêzyku polskim u¿ywany od XIV w. w formach: niebiejski, niebieski, pochodz¹cy ze staropolskiego: *nebesüskú oznaczaj¹cy dotycz¹cy nieba, w³aciwy niebu, z pras³owiañskiego *nebo, nebese (niebo). Termin
ten okrela³ kolor pogodnego nieba i, a¿ do XVIII w., u¿ywany by³ stosunkowo
rzadko. Dominacja tego leksemu (dzi archileksemu barwy niebieskiej) ma wiêc
doæ krótk¹ historiê, zaskakuje te¿ liczba leksemów, z jakimi musia³ konkurowaæ
w minionych wiekach ten termin. Ryszard Tokarski podkrela48, ¿e jeszcze
w XVI w. u¿ycie tego wyrazu by³o bardzo rzadkie w stosunku do innych, omawianych ju¿, terminów nale¿¹cych do pola semantycznego barwy niebieskiej.
Dane frekwencyjne, które podaje S³ownik polszczyzny XVI wieku, wskazuj¹, i¿
niebieski rozumiany jako kolor pojawia siê w tekstach zaledwie trzy razy, podczas gdy inne leksemy znacznie czêciej: modry  74, jego derywat modrawy
 4, b³êkitny  43, b³awy/b³awotny/b³awat  16 razy49. Fakt ten potwierdza tak¿e
fragment literatury polskiej z XVI w., w którym autor, Marcin Bielski (1495
1575), nie bêd¹c pewnym, czy przymiotnik niebieski bêdzie dobrze zrozumiany, objani³ go precyzyjniej za pomoc¹ innego, powszechnie u¿ywanego: Chodzi³a w barwie niebieskiej, to jest modrej50.
Materia³ toponomastyczny obejmuj¹cy obszar dzisiejszej Polski wskazuje
na nieobecnoæ nazw miejscowoci pochodz¹cych od leksemu niebieski, który
sta³ siê popularny w Polsce dopiero w XVII w. Znajdujemy natomiast kilka
(nielicznych w porównaniu z nazwami miast i wsi zwi¹zanych z leksemem
czarny, bia³y czy czerwony) nazw polskich miast i miejscowoci, które powiadczaj¹ swoim kilkusetletnim istnieniem popularnoæ leksemów takich jak modry,
b³awatny czy siny. S¹ to, w wiêkszoci powiadczone ju¿ w redniowieczu,
Modryñ i Modrzyniec ko³o Lublina, Modrzyca ko³o Zielonej Góry, Modrakowo
na Kujawach, Modrze ko³o Poznania i wreszcie Moryñ, miasto nad jeziorem
Morzycko na Pomorzu Zachodnim. Wed³ug Kazimierza Rymuta wymienione
nazwy maj¹ ten sam rdzeñ *mor-, czyli woda51. Polskie toponimy potwierdzaj¹
tak¿e popularnoæ w dawnych wiekach leksemów b³awat i b³awatny, st¹d
miejscowoci B³awaty i B³awatki na Kujawach, B³awatków ko³o Kielc. Leksem
47
48
49
50
51

A. Zarêba: op. cit., s. 49.
R. Tokarski: Semantyka barw we wspó³czesnej polszczynie. Lublin 2004, s. 116.
M. R. Mayenowa: op. cit.
A. Bañkowski: op. cit., s. 293.
K. Rymut: Nazwy miast Polski. Wroc³awWarszawa 1987, s. 154.
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b³êkitny jest z kolei rzadkoci¹, pojawia siê zaledwie dwa razy i tylko w hydronimach: staw B³êkitna Toñ niedaleko Zamocia i jezioro B³êkitne w Wielkopolsce. W polskiej toponomastyce nie brakuje tak¿e nazw pochodz¹cych od rdzenia
sin-, s¹ to: Sina  wie w województwie lubuskim, wie Siniec ko³o Kêtrzyna,
oronim Sine Ska³ki w Sudetach Zachodnich, rezerwat Sine Wiry w Bieszczadach.
Doæ liczne s¹ hydronimy, gdzie wyrana jest konotacja terminu siny z barw¹
wód: jezioro Sinowo w Borach Tucholskich, jezioro Siniec Wielki na Mazurach,
rzeka Siniocha ko³o Hrubieszowa, Sinobiela  rzeka w okolicach Sieradza, Sinowa  jezioro, a tak¿e Sinowa Struga  rzeka w Borach Tucholskich i inne52.
6. Wspó³czesna klasyfikacja leksemów nale¿¹cych do pola
semantycznego barwy niebieskiej w jêzyku polskim i w³oskim
We W³oszech leksemy blu i azzurro uwa¿ane s¹ za bardzo sobie bliskie, ale
w pe³ni odró¿nialne. Azzurro jako archileksem cieszy siê we W³oszech bardzo
wysok¹ pozycj¹, co mo¿na porównaæ ze statusem leksemu niebieski w Polsce.
To, co odró¿nia dodatkowo od siebie leksemy azzurro i blu, to tak¿e czas ich
narodzin, o czym wspominano we wczeniejszym paragrafie. Wspó³czenie
w jêzyku w³oskim trzema najczêciej u¿ywanymi terminami na okrelenie barwy
niebieskiej s¹ wyrazy: celeste, azzurro i blu. Je¿eli mielibymy uszeregowaæ te
trzy odcienie wed³ug stopnia nasycenia i jasnoci, schemat wygl¹da³by tak:
celeste ® azzurro
(b³êkitny, jasnoniebieski) ® (niebieski)

® blu
® (ciemnoniebieski, granatowy)

Identycznie rzecz siê ma w jêzyku polskim. B³êkitny postrzegany jest bardziej jako kolorystyczny wariant podstawowej barwy niebieskiej, czasem jako
wariant tylko stylistyczny, ale ma³o prawdopodobne, by mo¿na by³o uznaæ jego
dominacjê nad niebieskim53. Termin niebieski zakresowo obejmuje tak¿e ciemne
odcienie tej barwy, podczas gdy b³êkitny eliminuje ze swojego zakresu znaczeniowego odcienie skrajne, bardzo jasne, a przede wszystkim ciemne koncentruj¹c siê
na modelowej, ogniskowej barwie, barwie jasnego pogodnego nieba54.
Analiza definicji wymienionych leksemów w s³ownikach w³oskich wskazuje wyranie, i¿ to leksem azzurro znajduje siê na rodkowej pozycji pomiêdzy
leksemami blu i celeste. Alina Kreisberg wskazuje tak¿e na wspó³czesn¹ frekwencjê u¿ycia trzech leksemów, gdzie celeste u¿ywany jest najrzadziej (11),
nastêpne miejsce zajmuje blu (27), a najczêstszym u¿yciem charakteryzuje siê
52
53
54

W. Szulowska, E. Wolnicz-Paw³owska: Nazwy wód w Polsce. Warszawa 2001, s. 269.
Ibidem.
A. Tokarski: op. cit., s. 119.
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w³anie azzurro (68). M. Grossmann podkrela te¿, ¿e je¿eli chodzi o leksem
azzurro, to charakteryzuje siê on barw¹ pomiêdzy celeste a blu, maj¹c cechy tak
koloru jasnego, jak i ciemnego. Dla archileksemu barwy niebieskiej (azzurro)
W³oszka wyró¿nia55 jego 24 leksemy:
Leksem w³oski

Odpowiednik w jêzyku polskim

1. Acquamarina

akwamarynowy, niebieskozielony

2. Azzurrino

jasnoniebieski, b³êkitny

3. Azzurrissimo

intensywny jasnoniebieski

4. Azzurro

lazurowy, niebieski, b³êkitny

5. Azzurro (cielo)

b³êkitny, kolor b³êkitnego nieba

6. Azzurrognolo

niebieskawy, jasnoniebieski, jasnob³êkitny, b³êkitnawy

7. Blu

ciemnoniebieski, granatowy

8. (Blu) Carta da zucchero

czaroniebieski

9. Blu cobalto

kobaltowy, ciemnoniebieski

10. Blu elettrico

elektryk, ostry turkus, ostry kolor turkusowy

11. Blu marino

granatowy, (kolor) granat marynarski

12. Blu notte

granatowy, granatowa noc, kolor granatowej nocy

13. Blu oltremare

ultramarynowy, b³êkit zamorski

14. Blu pavone

pawi

15. Blu Savoia

b³êkit królewski

16. Bluastro

niebieskawy, siny, sinawy

17. Celeste

niebieski, b³êkitny, b³êkit

18. Celestino

bladoniebieski

19. Indaco

indygo

20. Pervinca

liliowoniebieski, perwan¿, barwinkowy, barwinek (kolor)

21. Petrolio

zielononiebieski

22. Turchese

turkusowy

23. Turchino

ciemnob³êkitny

24. Zaffiro

szafirowy

55

M. Grossmann: op. cit., s. 7071.
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Jednym z najm³odszych terminów jest barwa blu marino u¿ywana od
XIX w.56, która jest bardzo zbli¿ona do czerni; zazwyczaj odcieñ ten ³¹czono
z kolorem mundurów wojskowych i innych s³u¿b (blu marino, blu navy). Barwa
blu marino czêsto b³êdnie t³umaczona na jêzyk polski jako kolor morski powinna byæ prze³o¿ona jako granatowy, ciemnogranatowy lub, dos³ownie, jako (kolor) granat marynarski. Tak¿e termin blu elettrico jest bardzo m³ody, poniewa¿
pochodzi z XX w. i zwi¹zany jest z barw¹ b³yskawicy. W jêzyku polskim termin
ten jest praktycznie nieznany, choæ opisuje go Alfred Zarêba57. Ciekawostk¹
mo¿e byæ fakt, ¿e jeszcze kilka lat temu przek³adano w jêzyku polskim odcieñ
w³oski blu notte jako granatowy, podczas gdy dzi u¿ywa siê tak¿e okreleñ
granatowa noc  w stosunku do odcienia ubrañ np.: sukienka w granatowym
kolorze nocy czy w kosmetyce makija¿ granatowa noc.
Niepodstawowe nazwy barw ogniska barwy niebieskiej* w jêzyku polskim to:
Leksem polski

Odpowiednik w jêzyku w³oskim

1. Akwamarynowy, akwamaryna

acquamarina

2. B³awatkowy, b³awatny, b³awy

blu fiordaliso, fiordaliso

3. B³êkitny

azzurro, ceruleo

4. Chabrowy

blu fiordaliso, fiordaliso

5. Granatowy, granat

blu, blu marino, blu notte

6. Indygo, indygowy

indaco

7. Kobaltowy

blu cobalto

8. Lazurowy

azzurro

9. Modry

blu, azzurro cupo

10. Morski

acqua (colore), ciano

11. Siny

livido, bluastro

12. Szafirowy

zaffiro

13. Turkusowy

turchese

14. Ultramarynowy, ultramaryna

blu oltremare

*

I. Bjelajeva: Niepodstawowe nazwy barw w jêzyku polskim, czeskim, rosyjskim i ukraiñskim. Warszawa
2005, s. 5759.

We wspó³czesnej klasyfikacji leksemów w³oskich koloru niebieskiego (azzurro) dokonanych przez Grossmann mo¿na siê ich doliczyæ 24, podczas gdy
Bjelajeva w jêzyku polskim dla archileksemu niebieski klasyfikuje zaledwie
56
57

M. Pastoureau: I colori..., s. 74.
A. Zarêba: op cit., s. 52.
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14 leksemów. Nie znaczy to jednak, ¿e polska leksyka jest ubo¿sza od w³oskej.
Leksemy polskie i w³oskie, które s¹ sobie równowa¿ne, to dziewiêæ par (st¹d
zazwyczaj ta sama etymologia): acquamarina  akwamarynowy, azzurro  niebieski, lazurowy, blu  granatowy, blu cobalto  kobaltowy, blu oltremare
 ultramarynowy, bluastro  siny, indaco  indygo, turchese  turkusowy, zaffiro
 szafirowy. Analizuj¹c leksykê zebran¹ przez Grossmann dla archileksemu azzurro zauwa¿amy, ¿e w³oska badaczka umieci³a na licie dziewiêæ przymiotników z³o¿onych, których pierwszy cz³on sk³ada siê z wyrazu blu (ciemnoniebieski): blu carta da zucchero, blu cobalto, blu elettrico, blu marino, blu notte, blu
oltremare, blu pavone, blu petrolio, blu Savoia. Tak¿e przymiotnik bluastro jest
derywatem wyrazu blu. Co wiêcej, siedem z dziesiêciu wymienionych przed
chwil¹ przymiotników (oprócz blu Savoia, blu oltremare i bluastro) narodzi³o
siê jako nazwa odcienia archileksemu azzurro dopiero w XVIII i XIX w. Propozycja leksemów archileksemu niebieski stworzona przez Bjelajev¹ wskazuje
z kolei, ¿e badaczka klasyfikowa³a leksemy silnie zakorzenione w jêzyku polskim co najmniej od kilku wieków, jak np.: chabrowy, siny czy modry, a jedyne
m³ode leksemy to kobaltowy i indygo. Na podstawie powy¿szych obserwacji
mo¿na stwierdziæ, ¿e liczba leksemów archileksemu niebieski nie jest w ¿adnym
jêzyku imponuj¹ca58, z t¹ ró¿nic¹, ¿e w jêzyku polskim wiêkszoæ leksemów ma
powiadczenie kilkusetletnie, nierzadko o etymologii pras³owiañskiej, podczas
gdy teoretycznie liczniejsze leksemy tego koloru w jêzyku w³oskim prawie
w po³owie (10) sk³adaj¹ siê z przymiotników z³o¿onych z komponentu blu,
a tak¿e nierzadko s¹ derywatami (5) archileksemu azzurro (azzurrino, azzurrissimo, azzurro, azzurro cielo, azzurrognolo). Uderza tak¿e fakt, i¿ wiêkszoæ
leksemów w³oskich jest stosunkowo m³oda, co potwierdza³oby, i¿ w przesz³oci
mieszkañcy Pó³wyspu Apeniñskiego mieli problemy z precyzyjnym nazywaniem
i tworzeniem nazw dla odcieni barwy niebieskiej.
Gama odcieni koloru niebieskiego jest wci¹¿ otwarta, a wspó³czesny jêzyk
polski u¿ywa tak¿e leksemów nieujêtych w klasyfikacjach przez badaczy jêzyka,
jak np.: b³êkit królewski, cyjan, lapis-lazuli, atramentowy itd. Identycznie dzieje
siê w jêzyku w³oskim, gdzie gama odcieni koloru niebieskiego jest tak¿e znacznie bogatsza od tej klasyfikowanej przez naukowców. S¹ to zazwyczaj odcienie
zwi¹zane z rozwojem technik przemys³owych udoskonalaj¹cych farbowanie
odzie¿y czy ró¿nych przedmiotów, jak np.: Blu di Prussia  b³êkit pruski, blu di
Persia (perski b³êkit), azzurro pastello  b³êkit pastelowy, avio/aviatore (niebieskoszary, stalowoniebieski) lub denim, denim blu  kolor denim, denim blue, blu
polvere (zakurzony niebieski), blu acciaio (kolor stalowy), blu Bondi  Bondi
blue, blu cadetto  blue cadet, blu Alice (b³êkitny) itd. Niektóre odcienie
58

Kolor niebieski zajmuje dopiero szóst¹ pozycjê w studium powiêconym analizie nazw kolorów (w prawie stu jêzykach wiata) autorstwa Berlina i Kaya (1969).
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w obydwu jêzykach nawi¹zuj¹ do koloru kwiatów lub barwy owoców: fiordaliso
 b³awatkowy, chabrowy; pervinca  kolor barwinkowy; blu convolvolo (kolor
niebieskiego powoju); blu genziana (kolor kwiatu goryczki, kolor intensywnie
niebieski); pervinca59; blu giacinto  (kolor) hiacyntowy; liliowy60, blu mirtillo 
(kolor) jagodowy, granatowy. Wspó³czesny jêzyk polski i w³oski u¿ywaj¹ tak¿e
okreleñ nawi¹zuj¹cych do wiata fauny: blu delfino  kolor delfinowy
i blu pavone  (kolor) pawi.
7. Wnioski
Analiza kontrastywna powiêcona kolorowi niebieskiemu w jêzykach polskim i w³oskim pokaza³a ogromne ró¿nice w percepcji tego koloru w ujêciu
diachronicznym. W wiecie ³aciñskim barwa niebieska (caeruleus) uwa¿ana
by³a za brzydk¹, ma³o jej u¿ywano, w konsekwencji czego ³acina (a póniej
tak¿e dialekty w³oskie) nazywa³a bardzo nieprecyzyjnie poszczególne odcienie
tego koloru. Z kolei w jêzyku polskim kolor niebieski (archileksemy pras³owiañski siny, a nastêpnie staropolski modry) zawsze by³ ceniony w obrêbie kultury
tak s³owiañskiej, jak i polskiej.
Od epoki redniowiecza zauwa¿alna jest rehabilitacja barwy niebieskiej
przede wszystkim w krêgu romañskim, a z czasem zdominowanie przez ni¹
barwy czerwonej od wieków uwa¿anej za najpiêkniejsz¹. Mo¿na zaryzykowaæ
stwierdzenie, ¿e chrzecijañstwo sprawi³o, i¿ kolor niebieski z czasem sta³ siê
ulubionym kolorem Europy. Wspó³czenie w³oska badaczka M. Grossmann wyró¿nia w jêzyku w³oskim dla archileksemu azzurro 24 leksemy, z czego prawie
po³owa to terminy, które powsta³y w XIX w. wraz z rozwojem technik farbiarskich. Sama Grossmann zauwa¿y³a, ¿e du¿a czêæ z wymienionych leksemów
z³o¿ona jest z komponentu blu, np.: blu elettrico, blu petrolio itd., tymczasem
Bjelajeva i Tokarski dla archileksemu niebieski pola semantycznego tej barwy
klasyfikuj¹ przede wszystkim leksemy o powiadczonym historycznie istnieniu
(tak¿e w toponomastyce). Podkrela siê, i¿ termin niebieski, pomimo kilkuwiekowego istnienia w jêzyku polskim, pocz¹tkowo nie zajmowa³ istotnego miejsca
w obrêbie pola semantycznego tej barwy i przez kilka wieków mia³ siln¹ konkurencjê leksykaln¹.
59 Pervinca (color pervinca) to odcieñ niebieskofioletowy zaliczany w jêzyku w³oskim do pola
semantycznego barwy niebieskiej. Pomimo ¿e wyraz pervinca mo¿emy na jêzyk polski prze³o¿yæ
jako perwan¿, we wspó³czesnej polszczynie jest on praktycznie nieznany i nieu¿ywany przynajmniej od XVIII w., dlatego na jêzyk polski lepiej go prze³o¿yæ jako: liliowoniebieski, barwinkowy
lub barwinek (kolor).
60 Co ciekawe, jeszcze w XVIII w. jêzyk polski u¿ywa³ na okrelenie koloru niebieskiego z
odcieniem fioletowym terminu gryalinowy. Wyraz ten by³ zapo¿yczeniem z jêzyka w³oskiego: gridellino, grisellino (liliowy, jasnofioletowy). Dzi w obydwu jêzykach leksemy te, uznawane za
archaiczne, s¹ praktycznie zapomniane.
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Summary
This work focuses on the significance of the colour blue in the culture and history of two
nations (Polish, beginning with the times of the Slavs who used to inhabit the present-day territories of Poland, and Italian, from the period of the Roman Empire) by means of studying the
symbolism of colour in Christianity. This part of the work also includes a diachronic analysis of
the condition of language and semantics associated with niebieski and azzurro. Moreover, Polish
and Italian toponyms connected with colours, as well as an analysis of myths, legends and old
sayings provide much information, which makes it possible to determine which colours were most
significant in ancient times. Red (porpora) was the dominating colour for the Romans, while for
the Slavs  according to many myths and tales  the dominating colour was (surprisingly) blue
(siny  a lexeme which in present-day Polish has been degraded to a colour referring to somatic
features). Blue (caeruleus and its hues) was completely spurned by the Romans and associated
with strangeness or envy.
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Z problemów paradygmatyki zwrotów frazeologicznych
 iæ w odstawkê
On the problem of inflection of verbal phraseological units
 iæ w odstawkê [Eng. to be put out of pasture]
The aim of this article is to present inflectional characteristic of the phraseological
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S³owa kluczowe: frazeologia, fleksja zwi¹zków frazeologicznych, kategorie morfologiczne
czasowników
Key words:
phraseology, inflection of phraseological units, morfological categories
of verbs

1. Wprowadzenie
Przedmiotem rozwa¿añ jest charakterystyka fleksyjna frazeologizmu iæ
w odstawkê. Przedstawiona analiza jest jedynie ilustracj¹ ogólnego problemu,
jakim jest kwestia ustalenia, czy jednostki frazeologiczne z komponentem werbalnym powielaj¹ wszystkie czasownikowe kategorie fleksyjne. Wprawdzie
w opisie fleksyjnym frazeologizmów opartych na czasowniku zasadniczo przyjmuje siê hipotezê wstêpn¹, i¿ zwrotom przys³uguj¹ kategorie fleksyjne ich g³ównego werbalnego komponentu (Lewicki, Pajdziñska, Rejakowa 1987: 20), jednak odmiana ca³oci nigdy nie jest prostym i ca³kowitym odbiciem paradygmatu
czasownika motywuj¹cego. Jak s³usznie zauwa¿a Iwona Kosek: we fleksji
zwi¹zków opartych na czasowniku wiele jest [...] zjawisk pojedynczych, wymagaj¹cych podania ich wprost (wskazania mo¿liwych postaci zwi¹zku) (Kosek
2010: 68).
Termin zwi¹zek frazeologiczny jest w artykule u¿ywany zgodne ze znaczeniem nadanym mu przez Andrzeja Mariê Lewickiego (1986)  pojêcie to
nale¿y wiêc ka¿dorazowo odnosiæ do asumarycznego znaczeniowo po³¹czenia
dwu segmentów akcentowanych, powi¹zanego w sposób w³aciwy po³¹czeniom
wyrazów i maj¹cego charakter nieci¹g³y.
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Analizuj¹c dziedziczenie przez opisywan¹ jednostkê frazeologiczn¹ kategorii fleksyjnych czasownika IÆ, pos³u¿ono siê morfologiczn¹ klasyfikacj¹ leksemów Zygmunta Saloniego. Do kategorii fleksyjnych czasownika w³aciwego
(reprezentantem tej klasy jest z ca³¹ pewnoci¹ leksem IÆ) zaliczono zatem
kategorie: osoby, liczby, rodzaju, czasu oraz trybu (Saloni 2009: 1821). Do
analizy nie w³¹czono natomiast form imies³owu przymiotnikowego (który
w klasyfikacji Zygmunta Saloniego zawiera siê w klasie przymiotników) oraz
tzw. polskiej formy gerundialnej (która w morfologicznym podziale zasobu leksykalnego polszczyzny przyjmuje status rzeczownika).
Jednostka iæ w odstawkê w opracowaniach leksykograficznych definiowana jest nastêpuj¹co: byæ pozbawionym dotychczasowego znaczenia, wysokiego
i wp³ywowego stanowiska, przestawaæ byæ faworyzowanym; o przedmiotach,
sposobach dzia³ania itp: stawaæ siê nieprzydatnym, ulegaæ odrzuceniu (SWJP:
332); Jeli jaka osoba, rzecz lub sprawa posz³a w odstawkê, to sta³a siê niepotrzebna lub przesta³a budziæ zainteresowanie (ISJP: 1127). Zalicza siê ona do
jednomiejscowych zwrotów grupy werbalnej (zob. Lewicki 1986: 7882),
tj. otwiera jedno wolne miejsce dla rzeczownika w mianowniku; zwykle dla
osobowego wykonawcy czynnoci  (kto) idzie w odstawkê  to realizacja
podstawowa, ale dopuszczalne s¹ równie¿ konstrukcje (co) idzie w odstawkê.
Z ca³¹ pewnoci¹ jednostka ta wchodzi w opozycje aspektowe, co odnotowano
tak¿e w s³ownikach (zob. ISJP: 1127; SWJP: 332; WSF: 145), jednak opis
fleksyjny jej pary aspektowej nie bêdzie przedmiotem naszych rozwa¿añ.
2. Stopieñ korelacji paradygmatu komponentu werbalnego zwi¹zku
z paradygmatem równokszta³tnego czasownika
2.1. Kategoria osoby, liczby oraz rodzaju
Analizowany zwi¹zek frazeologiczny w sposób regularny dziedziczy ka¿d¹
z wartoci kategorii fleksyjnych osoby, liczby oraz rodzaju, np.:
 Lepiej siê nie ³ud, jak twój m¹¿ dostanie awans, to bêdzie jeszcze gorzej
 nowe stanowisko, wiêcej obowi¹zków, a dziecko bêdzie powoli sz³o w odstawkê.1
 Zachwycano siê grafomañskimi wierszyd³ami cesarza, a prawdziwi literaci
szli w odstawkê. [Google].
 Piotrek czêsto musia³ wybieraæ, czy spotkaæ siê ze mn¹, czy iæ na piwo
z kolegami  niestety w takich sytuacjach zwykle to ja sz³am w odstawkê.
1 Przyk³ady bez oznaczeñ s¹ autorskie; w zdaniach pochodz¹cych z Narodowego Korpusu
Jêzyka Polskiego i pozosta³ych róde³ internetowych ujednolicono ortografiê i interpunkcjê.
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Regularnoæ powielania wartoci tych kategorii (a zw³aszcza kategorii osoby) wynika z tego, ¿e pozycja mianownika mo¿e byæ w opisywanym zwrocie
wype³niana przez rzeczownik osobowy.
2.2. Kategoria czasu
W paradygmacie fleksyjnym opisywanej jednostki najmniej w¹tpliwoci budzi status czasu teraniejszego. Z ca³¹ pewnoci¹ frazeologizm ten mo¿e wystêpowaæ w czasie teraniejszym. Przyk³ady takich wyst¹pieñ podaj¹ s³owniki:
 ISJP: Nie mamy pieniêdzy na czêci zamienne, nowoczesne maszyny id¹
w odstawkê;
 SWJP: Dawne metody prowadzenia ledztwa id¹ w odstawkê.
Równie naturalnie brzmi¹ce, a przede wszystkim poprawne semantycznie
zdania odnaleæ mo¿na tak¿e w danych zgromadzonych w Narodowym Korpusie Jêzyka Polskiego:
 Rodzina idzie w odstawkê  teraz wychowaniem m³odzie¿y zajmie siê szko³a;
 Kiedy kogo przycisn¹ uczucia, umys³ idzie w odstawkê;
 Aktorzy filmowi s¹ nieco zblazowani  praca w kinie trwa krócej ni¿ w teatrze,
za to honorarium jest o wiele wy¿sze i st¹d czêsto teatr idzie w odstawkê.
Nale¿y zatem stwierdziæ, i¿ opisywana jednostka przyjmuje czas teraniejszy na tyle regularnie, ¿e mo¿na mówiæ o pe³nym powielaniu tej wartoci kategorii czasu.
Wiêcej w¹tpliwoci budzi odmiana tego frazeologizmu w czasie przysz³ym
z³o¿onym. Oczywicie mo¿liwe jest, by zwrot ten wyst¹pi³ w zdaniach typu:
 Olsztyñski klub pi³karski straci³ g³ównego sponsora, wiêc najbardziej kosztowni zawodnicy bêd¹ szli w odstawkê;
 Rozwój technologii sprawia, ¿e nied³ugo ksi¹¿ki drukowane bêd¹ sz³y w odstawkê.
Wprawdzie poprawnoæ powy¿szych konstrukcji nie powinna budziæ wiêkszych zastrze¿eñ, jednak z ca³¹ pewnoci¹ u¿ycie czasu przysz³ego z³o¿onego
nie jest reprezentatywne dla tej jednostki frazeologicznej. W Narodowym Korpusie Jêzyka Polskiego nie odnotowano ¿adnego przyk³adu u¿ycia tego frazeologizmu w czasie przysz³ym z³o¿onym (zarówno form bêdzie szed³/sz³a/sz³o, jak
i bêdzie iæ). W pozosta³ych ród³ach internetowych natomiast odnaleziono zaledwie kilka poprawnych wyst¹pieñ:
 Policja wymienia nieoznakowane radiowozy, stare vectry bêd¹ sz³y w odstawkê. [Google];
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 Pewnie za 10-15 lat ksi¹¿ki drukowane bêd¹ sz³y w odstawkê. [Google];
 Czy ci¹gle bêdzie trwa³ kult m³odoci i starsi nadal bêd¹ szli w odstawkê?
[Google];
 Je¿eli KNP odniesie sukces w eurowyborach, to Korwin powoli bêdzie szed³
w odstawkê. [Google].
Warto równie¿ podkreliæ, i¿ tworzenie przez zwroty niedokonane form czasu przysz³ego z³o¿onego by³o przedmiotem rozwa¿añ Stanis³awa B¹by (2009).
Jêzykoznawca, opisuj¹c przyjmowanie przez frazeologizmy z niedokonanym
komponentem czasownikowym poszczególnych wartoci kategorii czasu, zwróci³ uwagê na fakt, ¿e zdecydowana wiêkszoæ badanych jednostek nie wyró¿nia
w swej odmianie form czasu przysz³ego z³o¿onego. Mo¿na równie¿ wysnuæ
hipotezê, ¿e dysproporcja w wystêpowaniu tych jednostek w czasie przysz³ym
z³o¿onym wynika nie tyle ze s³abej pozycji tej wartoci kategorii czasu w odmianie zwrotów niedokonanych, ile byæ mo¿e z rzadkoci u¿ycia leksemu IÆ
w czasie przysz³ym z³o¿onym. Dla porównania, w korpusie zrównowa¿onym
odnotowano zaledwie 40 wyst¹pieñ formy bêdê szed³ i a¿ 2 tys. wypowiedzi,
w których zastosowane zosta³y formy idê i pójdê.
Kwesti¹, na któr¹ warto zwróciæ uwagê, jest przyjmowanie przez opisywany
frazeologizm wartoci czasu przesz³ego, tj. mo¿liwoæ wystêpowania w konstrukcjach typu:
 Jego rodzina by³a bardzo patriarchalna  zawsze, gdy trzeba by³o podj¹æ jak¹ wa¿n¹ decyzjê, mê¿czyni siadali i debatowali, a kobiety sz³y
w odstawkê;
 Zwi¹zek z nim by³ tak absorbuj¹cy, ¿e czasami nawet moje przyjació³ki sz³y
w odstawkê.
Zarówno w Narodowym Korpusie Jêzyka Polskiego, jak i w pozosta³ych
ród³ach internetowych odnotowano niewiele wyst¹pieñ opisywanej jednostki
w czasie przesz³ym:
 ?To nie nowina, przed ka¿dymi wyborami jacy dzia³acze szli w odstawkê.
[NKJP];
 Gubernatorzy i szefowie rejonu, którzy nie wype³nili planu, szli w odstawkê,
a na ich miejsce wyznaczano nowych, bardziej pos³usznych i aktywnych.
[Google].
2.3. Kategoria trybu
Trudno jednoznacznie orzec, czy analizowana jednostka przyjmuje wszystkie wartoci tej kategorii. W¹tpliwoci nie powinna budziæ poprawnoæ zdañ,
w których frazeologizm ten zosta³ u¿yty w trybie warunkowym, por. Gdyby nie
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kiepska sytuacja finansowa zespo³u, zarz¹d zdecydowa³by siê zwiêkszyæ liczbê
zawodników rezerwowych, a najstarsi pi³karze powoli szliby w odstawkê. Nale¿y
jednak stwierdziæ, ¿e z ca³¹ pewnoci¹ formy trybu warunkowego nie s¹ reprezentatywne dla omawianej jednostki.
Warto równie¿ zwróciæ uwagê na trudny do opisania status rozkanika. ród³a w¹tpliwoci tkwi¹ tutaj, jak s³usznie zauwa¿a Iwona Kosek, w nieintencjonalnoci stanu; wykonawca czynnoci nie ma wp³ywu na zaistnienie, osi¹gniêcie
danego stanu rzeczy. Poprawne zastosowanie trybu rozkazuj¹cego implikuje
natomiast wiedzê nadawcy, ¿e adresat jest w stanie wykonaæ jak¹ czynnoæ,
akcjê (Kosek 2013: 59, zob. te¿ Laskowski 1998). Konstrukcja id w odstawkê
z ca³¹ pewnoci¹ nie bêdzie spe³niaæ swojej podstawowej dyrektywnej funkcji.
Mo¿na natomiast dopuciæ u¿ycie tego zwrotu w formie rozkanika w wypowiedziach bêd¹cych ostrze¿eniami, przestrogami lub ¿yczeniami. Da siê ponadto
wysnuæ hipotezê, ¿e akceptowalne bêd¹ tu g³ównie formy analityczne trybu
rozkazuj¹cego typu: (¯yczê ci) niech w planie bud¿etowym na przysz³y rok dzia³,
którym kierujesz, nie idzie w odstawkê.
3. Formy nieodmienne zwrotów
Jak ju¿ wspomniano, pe³ny opis fleksyjny jednostek frazeologicznych
z komponentem werbalnym musi zdawaæ sprawê z tego, czy komponent czasownikowy frazeologizmów mo¿e przyjmowaæ wszystkie formy w³aciwe równokszta³tnemu leksemowi werbalnemu. Zatem powinno siê omówiæ równie¿ formy
nieodmienne zwrotów.
Analizowana jednostka frazeologiczna nie ma bezosobnika, co wynika ze
specyfiki fleksyjnej leksemu IÆ  jest to czasownik defektywny, nietworz¹cy
bezosobnika (por. Saloni 2002: 9394).
Opisywany frazeologizm mo¿e wyst¹piæ w formie bezokolicznika, np.
U¿ywki, s³odycze, bia³a m¹ka  wszystko to musi iæ w odstawkê, je¿eli chcesz
zrzuciæ parê kilogramów.
Wród form nieodmiennych w¹tpliwoci budzi jedynie forma imies³owu
przys³ówkowego wspó³czesnego. Kwesti¹ dyskusyjn¹ mo¿e byæ bowiem poprawnoæ np. nastêpuj¹cej konstrukcji: ?Id¹c w odstawkê, cz³owiek zawsze zastanawia siê, czy to jego wina. Nale¿y ponadto podkreliæ, i¿ poprawnych wyst¹pieñ tego frazeologizmu w formie analizowanego imies³owu nie odnotowano
zarówno w Narodowym Korpusie Jêzyka Polskiego, jak i w pozosta³ych ród³ach internetowych.
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4. Podsumowanie

Analiza fleksyjna jednostki iæ w odstawkê wykaza³a, i¿ mo¿na tu mówiæ
o pe³nej korelacji paradygmatu tego zwrotu z zasobem kategorii fleksyjnych
czasownika motywuj¹cego  przyjmowanie poszczególnych wartoci jest mo¿liwe (ca³oæ siê nie defrazeologizuje). Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ frekwencja
niektórych form jest tak niska i s¹ one tak rzadko u¿ywane, ¿e ich poprawnoæ
budzi w¹tpliwoci. Z ca³¹ pewnoci¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e istniej¹ formy reprezentatywne, typowe dla tego frazeologizmu oraz formy, których status bliski jest
potencjalnym. W sposób regularny frazeologizm ten wystêpuje w formach czasu
teraniejszego, tworzy ponadto konstrukcje bezokolicznikowe. Sporadycznie
u¿ywa siê badanej jednostki w czasie przysz³ym z³o¿onym. Wiêcej w¹tpliwoci
budzi natomiast odmiana opisywanego frazeologizmu w czasie przesz³ym, trybie
warunkowym oraz, przede wszystkim, przyjmowanie postaci imies³owu przys³ówkowego wspó³czesnego. Kwesti¹ problematyczn¹ jest równie¿ wystêpowanie analizowanej jednostki w trybie rozkazuj¹cym  opisywany zwi¹zek w formie rozkanika wystêpuje rzadko i nie w jego podstawowej funkcji.
Wskazane problemy prawdopodobnie dotycz¹ wiêkszej liczy jednostek frazeologicznych  byæ mo¿e s¹ nawet reprezentatywne dla zwrotów. Hipotezê tê
powinna zweryfikowaæ analiza wiêkszej liczby frazeologizmów z komponentem
werbalnym.
Skróty
ISJP  Inny s³ownik jêzyka polskiego. Pod red. M. Bañki. T. 1. Warszawa 2000.
SWJP  S³ownik wspó³czesnego jêzyka polskiego. Pod red. B. Dunaja. Warszawa 1996.
WSF  Wielki s³ownik frazeologiczny PWN z przys³owiami. Oprac. A. K³osiñska, E. Sobol,
A. Stankiewicz. Warszawa 2005.
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Summary
The aim of this article is to provide a description of the paradigm of the phraseological unit
iæ w odstawkê [Eng. to be put out of pasture]. The inflectional profile of this unit begins with the
demonstration whether the unit has a perfective counterpart. Furthermore, the level of paradigm
correlation between the verbal component and equiform verb paradigm is established. The inflectional analysis proves that even though it is possible to attribute all the features of grammatical
categories of the lexem iæ to the phraseological unit in question, the frequency of some forms is
so low that their correctness may raise some doubts. These are, for example, forms of past tenses
and present participle. The imperative form of this unit is problematic as well.
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Alina Fras: O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich. Wydawnictwo
Uniwersytetu Wroc³awskiego. Wroc³aw 2013, ss. 192.

Polska literatura z zakresu genologii medialnej wzbogaci³a siê o interesuj¹c¹ pozycjê  monografiê O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich,
autorstwa Janiny Fras, znakomitej badaczki zagadnieñ szeroko pojêtej komunikologii1. Omawiana ksi¹¿ka sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów:
1. Podejcie poznawcze do wypowiedzi w mediach masowych.
2. Naukowe podejcia analityczne do zawartoci i typologii wypowiedzi
w mediach masowych.
3. Wypowied medialna.
4. Gatunek wypowiedzi medialnej i dziennikarskiej.
5. Kompetencja generyczna dziennikarzy i jej doskonalenie.
Jest cennym uzupe³nieniem dotychczasowego stanu badañ, s³u¿¹c wprowadzeniu do g³ównego nurtu refleksji medioznawczej nad zawartoci¹ mediów
masowych kwestii typologii przekazów i podejcia genologicznego do tych¿e
(s. 9).
Janina Fras ju¿ we wstêpie podkrela, ¿e g³ówn¹ rolê w kreowaniu przekazów medialnych maj¹ ich twórcy, którzy powinni cechowaæ siê wysok¹ kompetencj¹ generyczn¹. Za wadê niektórych opracowañ medioznawczych uznaje to,
¿e wspó³czenie nadmiernie akcentuje siê i przystaje na szczególne prawa u¿ytkowników jako interpretatorów przekazów medialnych (s. 10).
W pierwszym rozdziale pracy zosta³y wyodrêbnione i scharakteryzowane
g³ówne podejcia poznawcze do zawartoci mediów masowych, czyli: naukowe,
u¿ytkowo-edukacyjne i u¿ytkowo-marketingowe, potoczne, ekonomiczno-producenckie oraz regulacyjno-formalne. Za g³ówne pojêcia typologiczne u¿ywane
w nurcie naukowym uznaje siê: gatunek, formê, formu³ê gatunkow¹, konwencjê
gatunkow¹, gatunek medialny (s. 14). Spostrze¿enia medioznawcze i komunikologiczne s¹ przedstawione na bardzo szerokim tle, i tak np. dziêki lekturze tej
czêci rozprawy mo¿emy poznaæ zarówno zasady dzia³ania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jak i wspó³czesne zalecenia odnonie do szkolnictwa wy¿szego (m.in. Krajowych Ram Kwalifikacji).
1 Janina Fras jest autork¹ m.in. nastêpuj¹cych prac: Dziennikarski warsztat jêzykowy (Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego. Wroc³aw 2005); Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia
gatunków i jêzyka wypowiedzi (Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego. Wroc³aw 2005).
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W¹tpliwoci mo¿e budziæ brak róde³ do spostrze¿eñ natury ogólnej, które
z powodu niewskazania ich podstaw materia³owych sprawiaj¹ wra¿enie intuicyjnych (co nie oznacza, ¿e nieprawdziwych), np. [s]zeregowi u¿ytkownicy MM
[mediów masowych  A.N.D.], jeli ju¿ skupiaj¹ uwagê na problemach typologii
ich zawartoci, to najczêciej na wybranych przekazach, realizacjach jedynie
niektórych gatunków, na przyk³ad tych w danym czasie preferowanych,
i w medium najczêciej wykorzystywanym na okrelonym etapie ¿ycia, a szczególnie w naj³atwiej dostêpnym  telewizji (s. 18). Brak falsyfikowalnoci jest
jednak uzasadniony trudnoci¹ (a w³aciwie niemo¿noci¹) przeprowadzenia badañ statystycznych odnonie do upodobañ odbiorców wszystkich mediów masowych.
Drugi rozdzia³ dotyczy metodologii medioznawczych badañ naukowych.
Autorka wyró¿nia i opisuje nastêpuj¹ce rodzaje analizy: lingwistyczn¹/jêzykowo-stylistyczn¹, zawartoci, informacyjno-komunikacyjn¹, dyskursywno-komunikacyjn¹, ramow¹, wydarzenia medialnego, genologiczn¹. Odnosi siê przy tym
do wspó³czesnych zjawisk medialnych, np. wulgaryzacji jêzyka przekazu. Najwiêcej uwagi powiêca genologii medialnej, uznaj¹c j¹ za najbardziej adekwatny
sposób badañ wspó³czesnych rodków przekazu i ich zawartoci.
W kolejnym rozdziale badaczka skupia siê na wypowiedzi medialnej,
a w szczególnoci na jej aspekcie genologicznym. W tej czêci pracy wskazuje
m.in. na wyznaczniki ró¿ni¹ce stare i nowe media masowe. S³usznie zalicza do
nich m.in. g³ówn¹ relacjê komunikacyjn¹ pomiêdzy u¿ytkownikami (jednokierunkowoæ  wielu do wielu), proces tworzenia zawartoci (intelektualny/artystyczny  techniczny) oraz strukturê zawartoci (linearna, narracyjna, zorganizowana  nielinearna, hipertekstowa, molekularna). Wartociowe jest tak¿e
wskazanie wspólnych cech wypowiedzi medialnych. J. Fras zwraca tak¿e uwagê
na niejednoznacznoæ powszechnie stosowanej terminologii, np. okrelenia materia³y, przekonuj¹co udowadniaj¹c, ¿e w dyskursie naukowym, dotycz¹cym zawartoci mediów masowych, silna jest tendencja do braku precyzji nominacyjnej i u¿ywania nazw zbiorowych (s. 92).
Przedmiotem nastêpnej czêci pracy jest gatunek medialny i dziennikarski.
Mo¿na zastanowiæ siê nad zasadnoci¹ tego rozró¿nienia, bo przecie¿ ka¿dy
gatunek dziennikarski jest medialny. W¹tpliwoci nie budzi za to ustalona przez
autorkê definicja gatunku, za który uznaje twór abstrakcyjny  prototypowy
wzorzec/model/schemat niematerialny, mo¿liwie holistyczny i spójny acz stosunkowo prosty, który wzglêdnie trwale pozostaje w rejestrze konstruktów komunikacyjnych kultury i dyskursów danej wspólnoty, podlegaj¹c ich regulacjom
(konwencjom) na danym etapie istnienia, zatem jest to konstrukt swoicie normatywny i zinstytucjonalizowany (istotne jest prymarne medium publikacji).
Gatunki maj¹ wiêc status powszechników, przynale¿¹cych do zasobu pamiêci
kulturowej danej spo³ecznoci, swoistych memów [ ] (s. 105).
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Ostatni rozdzia³ porusza kwestiê kompetencji generycznej dziennikarzy, pokazuj¹c jej znaczenie, mo¿liwoci rozwoju i zwi¹zek ze specjalizacj¹ zawodow¹. Badaczka podkrela równie¿, ¿e powstaje nowy typ odbiorcy mediów 
prosument, który wybiera treci w sposób przemylany, a tak¿e wytwarza w³asne
komunikaty medialne. Omawia ponadto  z odniesieniem siê do jego wad i zalet
 dziennikarstwo obywatelskie. Wiele uwagi powiêca równie¿ profesjonalistom, zauwa¿aj¹c m.in., ¿e dziennikarstwo jest zawodem twórczym, a jednoczenie utylitarnym rzemios³em (s. 138).
Ksi¹¿ka jest cenn¹ pozycj¹, przydatn¹ nie tylko dla dziennikarzy, choæ niew¹tpliwie s¹ oni grup¹ docelow¹ publikacji. Na szerokim tle kulturowym,
z odniesieniem do najnowszej literatury i zachodz¹cych oraz przewidywanych
przemian mediów, autorka wskazuje perspektywy rozwoju genologii medialnej
oraz okrela jej podstawowy aparat terminologiczny. Tym samym ka¿dy, kto
chce byæ wiadomym odbiorc¹ i/lub badaczem mediów, z pewnoci¹ znajdzie
w ksi¹¿ce wiele przydatnych informacji oraz materia³ów do przemyleñ.
(Alina Naruszewicz-Duchliñska, Olsztyn)

124

Recenzje, omówienia, sprawozdania, komunikaty

Recenzje, omówienia, sprawozdania, komunikaty

125

Recenzenci:
ZOFIA ABRAMOWICZ (Uniwersytet w Bia³ymstoku), MONIKA BU£AWA (Instytut Jêzyka
Polskiego PAN w Krakowie), MONIKA CICHMIÑSKA (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
w Olsztynie), MA£GORZATA MAGDA CZEKAJ (Instytut Jêzyka Polskiego PAN w Krakowie),
IZABELA DOMACIUK (Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie),
HALSZKA GÓRNY (Instytut Jêzyka Polskiego PAN w Krakowie), EWELINA GRZEKIEWICZ
(Instytut Jêzyka Polskiego PAN w Krakowie), VALENTINA KULPINA (Pañstwowy
Uniwersytet Moskiewski im. M.V. £omonosowa), RENATA KUCHARZYK (Instytut Jêzyka
Polskiego, PAN w Krakowie), RENATA MARCINIAK-FIRADZA (Uniwersytet £ódzki),
JOANNA ORZECHOWSKA (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie),
ANNA KOSTECKA-SADOWA (Instytut Jêzyka Polskiego PAN w Krakowie),
JAROS£AW LIBEREK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), EMIL POP£AWSKI
(Instytut Jêzyka Polskiego PAN w Krakowie), URSZULA SOKÓLSKA (Uniwersytet
w Bia³ymstoku), ZDZIS£AWA STASZEWSKA (Uniwersytet £ódzki), WANDA SZULOWSKA
(Instytut Slawistyki PAN w Warszawie), MA£GORZATA WIÊCICKA (Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy), MARIOLA WO£K (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie)
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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.

