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Od redakcji 

I. Komitet Redakcyjny Biuletynu prosi uprzejmie P. T . .Autorów o prze
strzeganie następujących zasad: 

1. Referaty i artykuły należy składać w 2 egz. najdalej do 30 grudnia.. 
Po zakwalifikowaniu do druku ukażą się one po upływie ok. 1,5 roku. 

2. Pierwszeństwo mają referaty wygłoszone na Zjeździe PTJ. Treść re
feratu winna dotyczyć w pierwszym rzędzie problematyki ogólnojęzykoznawczej. 

3. Z uwagi na międzynarodowy charakter czasopisma wskazane jest 
redagowanie refeFatów i artykułó w językach kongresowych. Teksty pisane 
po polsku mus.Eit mieć streszczenie angielskie lub francuskie o objętości ok. 
O,r> strony. 

II. Dla zapewnienia kompletności drukowanej tu Polskiej bibliografii 
językoznawczej, zwłaszcza w zakresie prac ogłaszanych za graniOlt, Komitet 
prosi .Autorów o łaskawe nadsyłanie bieżących danych lub uzupełnień na r~ce 
Sekretarza Redakcji. 

III. Zas.tdy przygotowania maszynopisów. 
Maszynopis o maksymalnej objętości ok. 20 stron ( = 1 ark. druk.) winien 

być sporządzony zgodnie z ogólnie przyjętymi konwencjami edytorskimi. 
W szczególności należy przestrzegać następujących zaleceń: 

1. Pisać tekst na papierze formatu .A4, z podwójnym odstępem między 
wierszami i z marginesami: górnym · 2,5 cm (na pierwszej stronie = 8 cm), 
lewym = 3,5 cm, prawym = 1,5 cm; wcięcie akapitowe = _3 pmte miejsca. Na 
i. 1 winno być 20 wierszy, na następnych po 30, po ok. 60 znaków w wierszu. 

2. Tytuły i podtytuły, pisane zawsze małymi literami, winny być od
dzielone od podstawowej części mpsu poczwórnym odstępem. - Tab e 1 e winny 
być napisane w formie zbliżonej do układu zecerskiego, a teksty nie powinny 
przekraczać linii pola rubrykowego. 

3. Przypisy pisać . na oddzielnych stronach z zachowaniem interlinii 
tekstu głównego. Pierwszy wiersz przypisu zaczynać wcięciem akapitowym. 
- Zestawienie cytowanej literatury winno odpowiadać układowi praktyko
wanemu w BPTJ, zaś skróty nazw czasopism - konwencji przyjętej w Biblio
grafii BPTJ. 

4. Nie stosować wyróżnień przy użyciu znaków maszynowych. Kursywę, 
spację, wersaliki itd. zaznaczać ołówkiem. - Znaki transkrypcji fonetycznej 
i inne nietypowe symbole zestawić osobno i dokładnie opisać. 

5. Na jednej stronie mpsu dopuszcza się co najwyżej 5 poprawek. Teksty 
nie odpowiadające tym wymogom Redakcja zmuszona będzie zwracać .Autorom 
do poprawy. 

Kjmitet Redakcyjny 

Kraków, styczeń 1984 r. 
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Profesor Adam Heinz 
(1914-1984) 

Dnia 1 czerwca 1984 r. zmarł nagle w siedemdziesiątym roku życia Adam 
Heinz, profesor zwyczajny językoznawstwa ogólnego w Uniwersytecie J agiel
lońskim, prezes Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i długoletni redaktor 
Biuletynu PTJ. 

Urodzony 20 XI 1914 i wychowany w Krakowie, studiował od 1934 r. na 
Uniwersytecie Jagiellońskim filologię klasyczną i jako przedmiot poboczny 
językoznawstwo indoeuropejskie. Gdy po przerwie wojennej uzyskał magiste
rium, został w r. 1947 starszym asystentem przy Katedrze Językoznawstwa 
Indoeuropejskiego UJ. Tu przeszedł wszystkie szczeble swej uniwersytec
kiej kariery {1950 adiunkt, 1958 docent, 1969 pr~fesor, 1969-71 dziekan 
wydziału) i w r. 1973, po przejściu w stan spoczynku prof. J. Sa
farewicza, objął po nim kierownictwo Katedry, wówczas Językoznawstwa 
Ogólnego, później Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego. Kraków 
opuszczał na dłużej tylko dwukrotnie. W roku akademickim 1959/60, gdy poje
chał na staż do Paryża (był słuchaczem E. Benveniste'a i A. Martineta) i w la
tach 1970-72, gdy jako professeur associe wykładał językoznawstwo ogólne 
na uniwersytecie w Nancy. 

Do językoznawstwa przyciągnął A. Heinza prof. J. Safarewicz wykła

dami z gramatyki klasycznej i porównawczego językoznawstwa indoeuropej
skiego. On też doprowadził Go do doktoratu (1950), którego podstawą była 
rozprawa o rzeczownikach pierwiastkowych w języku łacińskim (nie ogło
szona) . Wkrótce potem A. Heinz zwrócił jednak swe zainteresowania całko
wicie ku językoznawstwu ogólnemu, a stało się to za sprawą prof. J. Kury
łowicza, który objął w Krakowie (1948) Katedrę Językoznawstwa Ogólnego. 

Już pierwsza monografia książkowa, Genetivus w indoeuropejskim syste
mie przypadkowym (1955), zapowiadała Go jako zwolennika i kontynua
tora Kuryłowiczowskiego funkcjonalizmu w dziedzinie morfologii. Po niej 
przyszły dwie dalsze: Funkcja egzocentryczna rzeczownika (1957) i System 
przypadkowy języka polskiego (1965). Szczegółowym zagadnieniom morfolo
giczno-składniowym poświęcił około dwudziestu artykułów, ogłaszanych głównie 
w Biuletynie PTJ i w Języku Polskim 1 • Dotyczą one m. in. części mowy, ich 

1 Por. bibliografię prac w Collectanea linguistica in honorem Adami Heinz, Kraków 1986, 
s. 6-8. 
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funkcji i dystrybucji, determinacji bezpośredniej i pośredniej, rozgraniczenia 
fleksji i derywacji oraz kategorii przejściowych. Z czasem pojawiły się w J ego 
pracach zagadnienia teoretycznojęzykowe (artykuły na temat struktury i syste
mu języka, prawa językowego , wariantu) i metodologiczne (analiza kierunków 
w językoznawstwie współczesnym) . W jednym z ostatnich swych artykułów 
wkroczył w dziedzinę semiologii, pisząc o postawach semiotycznych czło
wieka w stosunku do rzeczywistości (Biuletyn PTJ XXXVIII) . Na dzieło 
życia prof . .A.. H einza wyrastają wydane w 1978 r. Dzieje językoznawstwa 
w zarysie (45 ark.). O trwałej ich wartości stanowi zarówno systematyzacja 
ogromnego materiału faktycznego, jak i twórcza interpretacja głównych prze
łomów w trwającej od wieków reileksji nad językiem 2 • 

Filolog i gramatyk, t eoretyk i filozof języka w jednej osobie, pozostawił 
Profesor Heinz po sobie wspomnienie uczonego, który ogarniał szerokie hory
zonty swej nauki i który dziełem swym w oryginalny sposób wzbogacił myśl 
językoznawczą w Polsce. 

Wojciech Smoczyński 

Uczczeniu pamięci prof. A. Heinza poświęcone było posiedzenie w krakowskiej Komisji 
Językoznawstwa PAN jesienią 1984r. Teksty dwóch wystąpień z tej sesji Redakcja postanowiła 
dołączyć do niniejszego tomu Biuletynu - tomu, który przygotowany jeszcze za życia Profe
sora, miał być pamiątką jubileuszu J ego 70-lecia. 

2 Przegląd twórczości naukowej prof. A. Heinza daje J. Reczek we wspomnieniu ogło
szonym w Języku Polskim rocz. LXV (1985), s. 1- 5. 
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J OLANTA ROKOSZOWA 
Kraków 

Ogólnojęzykoznawcze poglądy Adama Heinza 

St:::męłam wobec bardzo trudnego zadania omowienia w krótkim referacie 
dorobku myślowego uczonego, którego wieloletni wysiłek skoncentrowany był 
na poznaniu języka - najbardziej naturalnego i prozaicznego zjawiska, towa
rzyszącego „ludzkiej przygodzie", a jednocześnie zjawiska i kluczowego, 
i - z drugiej strony - najbardziej opierającego się poznaniu, zastawiającego 
pułapki myślowe na najtęższych filozofów . 

.Adam Heinz był przede wszystkim językoznawcą ogólnym - teoretykiem 
języka, którego głównym celem badawczym było okireślenie, odnalezienie miejsca 
i funkcji języka na drodze między człowiekiem a istniejącą i poznawalną rzeczy
wistością. Ten główny cel badawczy, uwidaczniający się od znakomitego debiutu 
w 1954 r. (Związek wypowiedzeniowy wprost i nie wprost, BPTJ XIII) aż do 
ostatnich opublikowanych i wygłaszanych prac, nie był realizowany poprzez 
wprowadzanie własnych podstaw metodologicznych. Wynikało to z określonej 
postawy badawczej. W przypadku .A. Heinza mamy do czynienia z przedziwną 
i rzadką zgodnością osoby i czynu. Osobista, głęboka skromność przejawiała się 
nie tylko w kontaktach z innymi ludźmi, lecz przede wszystkim w naukowym 
działaniu. 

J ak się wydaje, ło kto dysponował tak ogromną i wyczerpującą wiedzą 
o dorobku myślowym nie tylko poprzedników lecz poprzednich pokoleń, 'wiedzą, 
która w Jego wypadku nie stanowiła celu samego w sobie, lecz była podstawą 
dla dalszych przemyśleń. (Swój dorobek na tym polu publikował w licznych 
artykułach, lecz przede wszystkim w znakomitym dziele: Dzieje językoznawstwa 
w zarysie, Warszawa 1978). Właśnie dlatego .A. Heinz nie przyczynił się do 
obsorwow~mej współcześnie „inflacji doktryn", lecz tkwił korzeni:::1imi w uznanym 
i wypróbowanym aparacie badawczym, wypracowanym przez głównych teore
tyków strukturalizmu. Nie oznacza to oczywiście mechanicznego przejęcia 

opracowań jakiejś jednej szkoły lub jednego uczonego . .A. Heinz podchodził 
t wórczo do proponowanych metod i stworzył własne, efektowne instrumenta
r ium, cechujące się, tak jak On sam, kulturą, elegancją badawczą, sprawnością, 
zdolnością odróżniania rzeczy istotnych i nieistotnych, zdolnością abstrahowania 
i syntezy oraz oglądania całości danego . zjawiska. 
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Jednocześnie, co warte jest podkreślenia na samym początku, twórczość 
.A. Reinza cechował entuzjazm dla postępu ludzkiej wiedzy oraz fascynacja. 
możliwościami badawczymi proponowanego aparatu. Nie był to prosty entu
zjazm, jak np. w ideologii zakładającej nieograniczone możliwości człowieka. 
i przypisującej mu w efekcie zdolności przekształcania świata. Był to entuzjazm 
trudny, któremu towarzyszy krytyczna refleksja meta.naukowa, oparta na 
świadomości ograniczenia nauki. Jednocześnie fascynacja jej możliwościami 

decydowała o tym, że wiele prac .A. Reinza ma charakter popularyzatorski 
w najlepszym tego słowa znaczeniu. Nie chodzi o popularyzację ad profanos, 
pozostających i tak na zewnątrz idei, ale o wskazanie drogi dostąpienia sacrum -
znalezienia się w środku, odkryc istoty rzeczy. 

Świadomość ograniczenia nauki była chyba najistotniejszą właściwością 
teorii .A. Reinza, podstawowym założeniem, decydującym o realnym kształcie 
rozwiązań teoretycznych. Oparcie się na diadycznej, wywodzącej się od F. de Sa u
ssure'a koncepcji znaku spowodowało, że rozwiązania .A. Reinza uznawały 

pośrednictwo „myśli" w teorii poznania, myśli - identyfikowanej z „formą 
istnienia substancji semantycznej" języka. 

W sposób prosty rozpoznajemy w t ej koncepcji rozwinięcie idei F. de Saus
sure'a dokonane przez L. Hjelmsleva. Jednocześnie takie założenie podstawowe 
ma w swojej konsekwencji subiektywizm poznawczy, realizowany przez .A. Rei-

, nza nie w prostym psychologizmie, lecz w wyznaczeniu granicy poznania do 
tzw. rzeczywistości subiektywnej oraz rozumieniu procesu poznania jako 
funkcji przekształcania rzeczywistości: ,, ... jej przyswajanie [polega] na tym, 
że człowiek stojący wobec rzeczywistości zewnętrznej, nieznanej sobie i obcej, 
odczuwanej często jako niebezpieczna i wroga, pragnie ją wciągnąć w orbitę 
swej własnej osobowości, przez co staje się ona częścią jego rzeczywistości 

wewnętrznej" (Język a inne dziedziny działalności człowieka, BPTJ XXXVIII). 
Odróżnianie rzeczywistości zewnętrznej oraz rzeczywistości wewnętrznej , 

przyswojonej, racjonalnej, realizującej się w postaci pojęcia, czyli elementu 
oznaczanego w diadzie znakowej F. de Saussure'a, istnieje jako założenie we 
wszystkich pracach .A. Heinza. 

Założeniem drugim, wywodzącym się także od F. de Saussure'a, ale znów 
w kształcie nadanym mu przez L. Rjelmsleva, jest przyjęcie systemowej - ro
zumianej jako posiadająca wewnętrzną logikę - formy istnienia j ęzyka. 

Większość prac teoretycznych .A. Heinza poświęcona jest badaniu wewnętrznych 
i zewnętrznych właściwości tak rozumianego systemu językowego, poszukiwaniu 
systemowej harmonii języka, dla której podstawą jest ratio - ludzka zdolność 
rozumowania, odkrywania logiki tkwiącej w rzeczach. 

W jednej z ostatnich swoich prac .A. Heinz formułuje expressis verbis zasadę, 

której jest wiernym i konsekwentnym realizatorem we wszystkich swoich 
pracach: ,,Biorąc pod uwagę obydwa wymienione czynniki w języku: logi
czny i psychiczny, można powiedzieć tytułem podsumowania niniejszych 
rozważań, że język jest nieodzownym warunkiem, ale jednocześnie i nieprze
kl'aczalną granicą poznania; za pie:rwsze odpowiada jego strona logiczna, za. 
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druw..e strona psychiczna" (Charakter interdyscyplinarny języka i języko

znawstwa, w: Język polski i językoznawstwo polskie w sześćdziesięcioleciu 

niepodległości {1918-1978), Wrocław 1982). 
Jednocześnie lokalizuje ta idea dorobek naukowy .A. Heinza we współ

czesnym, redukcjonistycznym kręgu myślowym, lecz redukcja nie jest u Niego 
sprowadzona, jak u neopozytywistów, do warunku wyrażalności, lecz, jak 
u Benedetta Crocego, do subiektywizmu poznawczego. Jest to bardzo znaczą
ce założenie, z daleko idącymi konsekwencjami badawczymi, wiążące się z przy
jęciem dwuelementowej teorii znaku, co ex definitione wyklucza tzw. refe
rencjalne ujmowanie języka, współcześnie bardzo rozpowszechnione,~ zakładające
istnienie i wyrażanie bezpośredniego związku języka z rzeczywistością poza
językową. Ujęcie referencjalne częściowo się wywodzi, częściowo jest związane 
z triadyczną koncepcją znaku Ch. Peirce'a, rozumiejącego znak jako relację· 

trójczłonową, w której tzw. przedmiot znaku może być bytem intencjonalnym · 
lub realnym. Założenie istnienia relacji trójczłonowej było podstawą przy 
wprowadzaniu pojęcia funkcji przez G. Fregego, które to pojęcie do dzisiejszego 
dnia odg1ywa kluczową rolę w językoznawczych teoriach referencjalnych .. 
Jednocześnie na gruncie tychże teorii rozwinęły się tzw. metody logiczne w języ

koznawstwie, operujące rachunkiem zdań, kwantyfikatorów oraz teorią mno
gości, a zatem są to jak gdyby teorie realizujl:ł!ce największe marzenie humanisty 
poprzez wprowadzenie obiektywnego, weryfikow'alnego języka nauki. 

W założeniach podstawowych .A. Heinza tkwi zatem pozorna sprzeczność
zauważalna w jego twórczości naukowej. Będąc gorącym zwolennikiem logiki 
i rozumiejąc język jako system zorganizowany na zasadach logicznych (przede 
wszystkim na zasadzie wynikania i niesprzeczności), j ednocześnie nie mógł 
włączyć do zasobu własnego metod stosowanych w teoriach referencjalnychr 
gdyż wykluczone to było przez założenie podstawowe - pośrednictwo pojęcia. 

w interpretacji świata przez język. 
Nie tworząc własnych podstaw metodologicznych, .A. Heinz wypracował 

jednak właściwy sobie model języka, którego wizja zarysowała się już w pierw
szych jego pracach. Nad modelem tym i jego właściwościami pracował nieustan
nie, doskonaląc jego opis i opierając go na bardzo gruntownych podstawach. 
Jednocześnie zdawał sobie sprawę z najsłabszych jego punktów, na nich także 
koncentrując uwagę badawczą. Listę najtrudniejszych problemów teoretycznych 
opublikował np. w rozprawie: Pozycja części mowy w systemie językowym 
(w: Symbolae polonicae in honorem Stanislai Jodłowski, Wrocław 1972). Sam 
usilnie pracował nad ich rozwiązaniem, badając np. wzajemny stosunek płasz
czyzn językowych wobec siebie, w szczególności stosunek morfologii i składni 

(Funkcja egzocentryczna rzeczownika, · Wrocław 1957; System przypadkowy 
języka polskiego, Kraków 1965 i in.); morfologii i systemu leksykalnego (Fleksja. 
a derywacja, JP XLI; Kategorie przejściowe (pośrednie) w języku, BPTJ XXIV 
i in.). Zajmował się problemem części mowy, a zwłaszcza wyznaczeniem ich 
statusu językowego (System przypadkowy ... , Pozycja części mowy ... ). 
Ogromną uwagę koncentrował na badaniu jednostek relacyjnych języka w opar-
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-Oiu o metodę dystrybucji w połączeniu z poszukiwaniem jednostek stałych 
.systemu - inwariantów i ich realizacji. 

·wprowadzając np. pojęcie systemu, nie tylko oparł się na wielkich struktura
listach, lecz uporządkował cały dotychczasowy dorobek zarówno w kwestii 
terminologicznej, j91k i pojęciowej (Ewolucja pojęć : systemu (st ruktury) 
i formy w językoznawstwie, w: Opuscula polono-slavica , Wrocław 1979). 

Była t o właściwa mu procedura badawcza, powta,rzajlł:ca się w stosunku 
-d o wszystkich kluczowych poj ęć i terminów. Sformułown.ną przez F. de Saussu
re'a zasadę arbitralności znaku j ęzykowego ukazał np. w aspekcie genetycznym, 
pokazując drogę wykluwania się tego pojęcia od na,jwcześniej szych filozoficz
n ych refleksji nad językiem (Starożytny spór o analogię i anomalię w świetle 
językoznawstwa współczesnego, Eos LVII) . 

Obserwując największy wpływ na postawę badawczą .A. H einza koncepcji 
de S:,rnssure'a w rozwinięciu Hjelmsleva, należy bardzo wyraźnie podkreślić, 
.że .A. Heinz w umiejętny sposób włączył do własnego avaratu pojęciowego 
inne rozwiązania i uj ęcia zaproponowane w różnych, czasem całkowicie odmien
nych koncepcjach języka. 

Obok pojęcia substancji i formy, planu ·wyrażania i pła.nu treści, do najważ
niejszych zasad metodologicznych stosowanych przez .A. Heinza należy zaliczyć 
pojęcie dystrybucji językowej i t ekstowej oraz odróżnienie formy i funkcji. 

Termin i pojęcie dystrybucji nie wynikły u niego z bezpośredniej inspiracji 
strukturalizmu amerykańskiego . Mechanicystyczne koncepcje postbloomfiel
dowskie nie animowa,ły wyposażonego w odmienny aparat myślowy H einza. 
Mamy tu bardzo wyraźnie do czynienia z przeniesieniem samego t erminu 
i zastosowaniem go do odmiennej procedury badawczej . Wynikły one raczej 
z próby przystosowania koncepcj i komutacji i substytucji L . H jelmsleva, 
wprowadzającego plan wyrażania i plan treści do ujęcia przedstawionego 
przez .A. Martineta, uznającego podwójne rozczłonkowanie języka - plan 
organizacji tekstowej i gramatycznej . 

J est to - jak się wydaje - bardzo istotny punkt w poglądach .A. Heinza, 
który system rozumiał zarówno wertykalnie jak i horyzontalnie, a zatem badał 
np. kontrasty linearne w tekście, rozumianym jako system, jak również wza
jemne r elacje tzw. płaszczyzn językowych, czyli systemów cząstkowych języka 
wobec siebie, uwzględnia,jąc plan organizacji t ekstowej i gramatycznej . 

Opierając się na poj ęciu dystrybucji, .A. Heinz osiągnął w t ym ujęciu najbar
dziej efektowne r ezultaty badawcze, dające się streścić w formule pozwala
jącej rozróżniać rodzaje r elacji syntagmatycznych, formalnych, opartych na 
zasadzie styczności i zawierania . Pełny rezultat zastosowania tej metody zna j
duj emy już w pierwszej, wyżej wymienionej pracy a przede wszystkim w znako
mitej książce: Funkcja egzocentryczna rzeczownika, w której w sposób bardzo 
pełny, na łacińskim materiale językowym, wykazał tożsamość relacji formalnych 
w obrębie tradycyjnych płaszczyzn: morfologicznej i syntak'tycznej. 

Następnym bardzo ważnym odróżnieniem w ujęciach .A. Heinza było prze-
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dwstawienie formy i funkcji. Rozumiejąc formę wg Hjelmsleva jako sposób 
istnienia (kształt) substancji, funkcję traktował bardziej intuicyjnie, w sposób 
bliższy R. Jakobsonowi. (L. Hjehnslev pod pojęciem funkcji rozumiał raczej 
relację typu matematycznego). A. Heinz określał ją w odniesieniu do jednostek 
językowych jako pozycję relacyjną w obrębie systemu. Pojęcie funkcji, reali
zowane np . w postaci hierarchii funkcji, odgrywa zatem bardzo ważną rolę 
w interpretacji zjawisk językowych (por. np. pracę System przypadkowy ... ). 

Jednakże pojęcie funkcji nie stanowi dla A. Heinza tylko jednostki wewnątrz
systemowej. Zgadzając się z wieloma teoretycznymi aspektami ujęcia języka 
przez Saussure'a i Hjelmsleva, A. Heinz wykracza poza ich statyczny model, 
uwzględniając dynamikę systemu, realizowaną właśnie przez funkcję, w czym 
bardzo się zbliżał do poglądów szkoły praskiej, które znał wybornie, m. in. jako 
tłumacz N. Trubieckiego. Istota funkcjonalizmu Heinza leży jednak nie w jego 
aspektach społecznych czy diachronicznych, jak u prażan, lecz jak u W. von 
Humboldta w sile (dynamice) zawartej w wewnętrznej strukturze języka (inncre 
Sprachform), traktowanego jako proces - energeia. Wyraża się to w jego 
funkcji jako całości - języka pośrednika między człowiekiem a rzeczywistością. 
Ten aspekt uzewnętrznił się bardzo wyraźnie w ostatnich pracach A. Heinza. 

Funkcja całości - siły tkwiącej w języku - realizowana jest poprzez har
monię wewnętrzną, systemową - harmonię narzędzia zbudowanego w sposób 
funkcjonalny, sprawny, logicznie piękny. 

Aby móc formułować myśli o języku w jego funkcji poznawczej, A. Heinz 
wiele lat swojej intensywnej pracy poświęcił badaniu jego wewnętrznej formy, 
za,kłaclając, że bez jej określenia nie uchwyci się istoty języka. J ak się wydaje -
śmierć przerwała Heinzowi pracę w bardzo interesującym punkcie rozwoju 
Jego badań, kiedy czuł się gotowy do formułowania twierdzeń najważniej szych. 

Trudności w omawianiu dorobku naukowego A. Heinza wynikają nie tylko 
z samej formy omówienia, czyli konieczności dokonania uogólnienia - syntezy. 
Przy bliższym przyjrzeniu się J ego pracom widać, że ogarniał on rozległe obszary 
wiedzy o języku, a każda Jego praca stanowi syntezę i wynik bardzo głębokich 

przemyśleń. Istnieją językoznawcy o objętościowo większym dorobku, jednak 
niewielu w swoich pracach dotykało tak licznych aspektów istnienia i funkcjono
wania języka . Zajmując się problemami składniowymi - nie był syntaktykiem, 
bowiem rozwi3<zania z tej dziedziny podporządkowane były np. określeniu 

istoty systemowości języka . Pisząc o problemach morfologicznych, ujmował je 
w płaszczyźnie funkcjonalnej - realizującej się np. w składni lub w słowniku . 

Każde J ego ujęcie włącza natychmiast odniesienie do wszystkich możliwych, 
logicznie uporządkowanych sposobów istnienia om:1wianego zjawiska , uwzględ

_niając relację do całości czyli systemu oraz do innych zjawisk wewnątrz systemu. 
Stąd bardzo istotną część jego badań stanowiły rozważania nad pojęciem 

inwariantu oraz jego realizacji, czyli wariantów. ·wprowadzone przez szkołę 
praską na podstawie poczucia relewancji., czyli funkcjonalnej istotności, poję

cia inwariantu i zasady dystrybucji wydają się najistotniejszym punktem 
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odniesienia., elementami stałymi w ogromnym i skomplikowanym systemie 
relacyjnym, jakim jest w Jego ujęciu język, sprowadzony w ten sposób do 
systemu prostego. 

O ogromnych możliwościach poznawczych w ten sposób ustawionego aparatu 
pojęciowego świadczyć może np. podanie, jakby mimochodem, bez śladu wy
siłku badawczego, rozwiązania problemu różnicy między nowomową a kłam
stwem, nad którym głowili się bez efektu filozofowie, np. A. Besan<;ion i L. Koła
kowski, czy obdarzeni znakomitą intuicją i precyzją słowa pisarze, jak G. H erling 
Grudziński czy Aleksander Wat. 

Jak już było wspomniane na początku, w twórczości A. Heinza odkrywamy 
zgodność między osobą a dziełem osobą a czynem. Każda Jego praca stanowi 
klarowną, elegancką całość o jasno wyłożonych podstawach. W zgodności tej, 
a nie tylko w ilości omówionych problemów, odkrywamy poczucie, że był on 
prawdziwym uczonym. 

Wszystkie Jego prace charakteryzują się wewnętrzną logiką, a ich kunsz
towna konstrukcja nie dopuszcza elementów przypadkowych i niejasnych. 
Tę samą wewnętrzną logikę odnajdujemy w dziele Jego życia, w całokształcie 
badań naukowych. Jednakże, podczas gdy poszczególne jego prace stanowił'!! 
systemy dokończone, zamknięte w sensie wyczerpania problemów niejasnych 
i wątpliwych, tak dzieło Jego życia zostało przerwane w pół zdania, w pełni sił 
twórczych. 

Całą Jego działalność naukową cechował podnoszony już ogromny szacunek 
dla dorobku poprzedników. Szacunek ten usuwał często w cień Jego własne 
osiągnięcia. Prof. A. Heinz uważał się zawsze za bardzo skromnego ucznia J. Ku
ryłowicza. Tymczasem ku własnemu zdumieniu odkrywamy, że myśl badawcza. 
A. Heinza była samodzielna, niezależna od Jego mistrza i ogarniała jakby szersze 
aspekty istnienia języka. Możemy odkryć bezpośrednie inspiracje czy wskazania, 

. wynikające z doktryny Kuryłowicza, ale stwierdzić musimy, że Adam Heinz 
szedł swoją własną, wcale niełatwą drogą. 
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KRYSTYNA PISARKOWA 
Kraków 

Adam Heinz jako historyk językoznawstwa 

.Autora przyszłych Dziejów językoznawstwa 1 można się było w Profesorze 
Heinzu domyślać, czytając te spośród haseł Słownika terminologii języko
z1-w,wczej, które są jego pióra . .Adam Heinz nie podpisuje się pod nimi, nie ma go 
także w indeksie osobowym jego własnej historii językoznawstwa, brak w niej 
wśród portretów bohaterów tej książki - Autora. Mimo to sportretował się sam 
w sposób niepowtarzalny. Czytając Dzieje, widzi się go odbitego w nich jak 
w lustrze. OgTaniczę się do poruszenia tych cech jego historii, która czyni ją 
inną od najlepiej nam znanych kompendiów (np. ~ presjana, Fisiaka, Helbiga, 
Milki Ivić, Hocketta, Lyonsa, Malmberga, Milewskiego, Sturtevanta). Nie wiem, 
co się złożyło na powstanie innych historii. Rozumiem za to, że Heinz został na 
prawdopodobieństwo jej napisania skazany, kiedy się jako filolog klasyczny 
poddał kulturze Hellady, jej estetyce, filozofii, językowi. Czytając Dzieje, 
ma się wrażenie, że żaden z przykładowo wyliczonych autorów nie oparł się 
na tekstach w tej mierze co Heinz, który pisze z autopsji. Dotyczy to zwłaszcza. 
starożytnych i racjonalistycimych filozofów, urzekającego opisu ich dzieła, 
poglądów ( oprócz starożytnych szczegółowo r elacjonuje Heinz Kartezjusza, 
Condillaca, Leibniza). Kogóż stać dziś na odrzucenie kompilacji, na rezygnację 
z wielu świetnych refacji o językoznawstwie, Heinz pozwala sobie na ten luksus. 
Dlatego jego książka góruje już objętościowo nad świetnym również podręczni
kiem Milki Ivić dwukrotnie. Dlatego jest to książka zbudowana na bardzo 
wyrazistej filozofii historii lingwistyki. Na jej osobistym widzeniu i przeżyciu. 
H einz, znany ze swych tekstów teoretycznych jako chłodny analityk (sam się 
chyba tak widział), ma w historii lingwistyki faworytów i antagonistów. 

Odkąd starożytni stwierdzili podstawową sprzeczność cpuae:L - &foe:L, 
między substancją a formą, między rzeczywistością a myśleniem, między psy
chologią a logiką, między tekstem a systemem, językoznawstwo - pisze Heinz -
znalazło się między Scyllą a Charybdą. I właśnie zmagania antynomicznych 
nurtów tworzą jego historię. Widziana przez .Adama Heinza, toczy się ona od 
furi.kcjonalizmu do formali.imu, od psychologizmu do logicyzmu, od stanowiska 

. ·. 1 Adam Heinz, Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1978, s. 518. 
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indywidualizującego do uniwersalizującego, od humanistyczności do matema
tyzacji, ustępując r rtz tej, raz drugiej skra,jności pierwszeństwa. Rozwój toczy się 
spiralnie. Punkt wyj ścia jest aprioryczny. Na 45 arkuszach rozsia,ne są twierdze
nia, którymi się Uczony bezwiednie zdradza jako filozof głęboko wierzący 
w założony, idealny porządek świata i opisywanego obiektu. Wszystko, co go -
i Uczonego i ów świat - od porządku odd::tla, poddane jest krytycznej ocenie. 
Towarzyszy jej nadzieja, że stan oddalenia jest przejściowy. ,,Język musi 
(K. P.) być wyważony", ,,lingwistyka musi zachować proporcje między psycho
logizmem a logiką" (s. 467). Brzmi to niemal tak apriorycznie jak wczesne 
deklaracje generatywistów dotyczące uprawnień gramatyki generatywnej do 
rozstrzygania o poprawności. 

Tylko ten okres, którego językoznawczość nie jest poświadczona tekstami,. 
z którego pośrednich świadectw - jak pismo - H einz odczytuje myślenie 
lingwistyczne, nie poddaje się ocenie filozoficznej. Włączenie tego okresu i głę
boka analiza budzą r efleksj e, że pismem 2. połowy XX w. są grafy informatyki. 
Używa ich także prof. H einz, nieświadomie tkwiący również w pułapce naszego 
czasu. Ale tym pismem, o którego strukturze zadecydowała strukt ura języka,. 

jest dla niego alfabet grecki (s. 26). Mimo uznania dla gramatyki indyjskiej, 
wspólnego całemu językoznawstwu, pierwsze naprawdę naukowe widzenie 
języka odnajduje u Greków. Przeciwstawia ich Hindusom - poszukiwaczom 
,,metafizycznym", ,, teologicznym", ,,realistycznym", ,,scholastycznym", ,,empi
rycznym", ,,indukcyjnym", ,,konserwatywnym", ,,drobiazgowym" itd. - jako 
językoznawców „z natury przenikniętych filozoficzną laicką ciekawością inte
lektualną świata", abstrahujących, dedukujących, syntetyzujących i demokra
tycznych, nie ograniczonych w swobodzie myślenia (s. 26). Największe jest 
dzieło .Arystotelesa, jego logika „powstała ze skrzyżowania filozofii i języko 

znawstwa" (s. 31). 
Skrzyżowanie to miało się okazać nie tylko płodne, ale i „bardzo niebez

pieczne". N ad używane i spłycone ( s. 124) przez późniejsze kierunki, stało się 

największym zagrożeniem autonomiczności lingwistyki. H einz pokazuje, że 

myśl j ęzykoznawcza Aryst otelesa pełna j est „wewnętrznej logiki", ,,konsek
wentna" (s. 36) i że dzieje „myśli gramatycznej greckiej układają się w linię 

ewolucyjną od Heraklita do Herodota, uderzającą swą wewnętrzną logiką 

i konsekwencją" (s. 59). Im to zawdzięczamy odkrycie dwuklasowej struktury 
języka (kategorialnej, gramatycznej i jednostkowej, leksykalnej), ich przeczu
ciom - odróżnienie systemu i tekstu, ujrzenie izomorfizmu faktów i zj awisk 
językowych (s. 57). Analiza form ze stanowiska dystrybucji tekstowej i syntak
t ycznej (s. 54) istnieje już u Apolloniosa Dyskolosa. Dionysios Thrax (s. 46) 
ukazuje różnicę „między wąsko rozumianą gramatyką, filologią we współczes

nym znaczeniu" a humanistycznością . I choć późniejsze kierunki uchwyc~ 
jeszcze wiele godnych badania wartości - nikt nie dorówna w oczach Adama 
Heinza Grekom. nRzymianie nie mieli danych psychicznych równych Grekom 
do uprawiania humanistyki" (s. 67). Także próby średniowieczne, prowadzące 
do utożsamienia gramatyki z logiką niby kontynuują Arystotelesa, ale „są 
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źródłem regresu" (s. 83). Myśl racjonalistyczna często jednostronna, a tym sa
mym „aprioryczna" (s. 105) ,,ostatecznie zamyka" problem „stosunku j ęzyk& 

do logiki arystotelesowskiej ( ... rezultat ten był negatywny)" (s. 105). W Dzie
jach identyfikuje się ojczyznę lingwistyki z Grecją. vV greckiej gramatyce jest 
.Arkadia lingwistyki. 

Przepiękny jest wywód Heinza o powstaniu językoznawstwa diachronicz
nego, porównanie czystej synchronii (s. 119) do malarstwa bez perspektywy, 
relacja z Leibniza (s. 114 i nn.), wykład ukazujący kontynuację starożytnego 
sporu o analogię i anomalię w opozycji nieregularność - regularnośe (prawo) 
„z odwróceniem osi chronologicznej" (s. 178) . .Ale i to, co dobre w tym rozdziale 
historii, było po prostu „nieuniknioną koniecznością historyczną" przygotowaną 
niejako przez Greków . .Autor wierzy w naturalny, logiczny porządek wszelkiej 
historii . Pisze: ·,,Nic jednak nie dzieje się nagle i niespodziewanie", ,,ewolucjonizm 
2. poł. XVIII w. wisiał w powietrzu" (s. 122), a to z kolei nastawienie porównaw
cze musiało doprowadzić do systematyzacji porównywalnej z systematyzacjąi. 

Linneusza (s. 124), do wyłonienia koncepcji systemu. I t u pada oskarżenie : 
,,jak zwykle przy przejmowaniu od obcych nauk nie obeszło się bez spłycenia" . 

Przy okazji przekonywającego wywodu pokrewieństwa posta,vy historycznej 
w lingwistyce i romantycznej w atmosferze epoki, Heinz odkrywa mechanizm. 
wartościującej typologii języków (s. 130), wyraźni,ej niż inni autorzy łącząc ją 
z romantyczną postawą wobec „psucia się" języków, wobec wczesnych stadiów 
idea,lnych, ukazuje narodziny konserwatyzmu w lingwistyce. 

Narodziny strukturalizmu, prądu zrazu faworyzowanego przez prof. Heinza, 
przebiegają zgodnie z regułą historii : ,,Każda epoka dochodzi do okresu swej 
kulminacji, po którym następuj e albo jej upadek, a,lbo przewartościowanie 
w postaci j akościowego skoku na podstawie elementów, tkwiących w niej samej, 
które z kolei dochodzą do głosu i wysuwają się na plan pierwszy. Ta druga. 
ewentualność dotyczy lingwistyki XIX w. Z chwilą, gdy zaczęły się wyczerpy
wać w swej skuteczności dotychczasowe metody, koncepcje, teorie, w ich 
miej sce stopniowo krystalizowały się nowe metody, koncepcje, teorie, których 
kolejną kulminacją, już w XX w. będzie nowa epoka- strukturalizm" 2 (s. 223 ). 
Do źródeł strukturalizmu zalicza Heinz psychologię funkcjonalną i psychologię, 
postaci, behawioryzm (s. 228) . .Ale widzi też oczywiste nawiązania do staro
żytności, i to nie tylko w starożytnych przeczuciach opozycji systemu do tekstu, 
struktury do funkcji, substancji do formy. Szuka ciągłości także w dyskusji 
o a'rbitralności i proporcjonalności znaku w stosunku do starej pary cpócre:t -
&fozt, w sporach analogistów i anomalistów. J\fało tego. Dowodzi, jak struktu
ralizm amerykański, w wersj i Sapira, najbliższej mu ze wszystkich amerykań
skich nurtów, nawiązuje do .Apolloniosa Dyskolosa (,,gramatyk tekstu", obser
wator „dystrybucji tekstowej"), gdy tymczasem strukturalizm europejski 

2 Przeoczeniem jest prawdopodobnie przypisanie autorstwa pojęcia shifters uznanemu za 
niestrukturalistę Ottonowi Jespersenowi (s. 252), zaś innym razem strukturaliście Romanowi 
Jakobsonowi Cs. 389). 
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.styka się z postawą Dionysiosa Thraxa: ,,gramatyka to znajomość dzieł poetów" . 

.Ale jako całość epoka strukturalizmu nie ma w Dziejach miejsca honorowego. 
Dla ich autora „osią lingwistyki w dwu- i półtysiącletnim procesie ewolucji 
jest semantyka (s. 462) w aspekcie filozoficznym, logicznym, psychologicznym, 
,socjolingwistycznym i oczywiście lingwistycznym". ,,Punktem wyjścia były tu 
starożytne antynomie", ,,punktem dojścia współczesne teorie i modele". N astrę
czają one swemu bacznemu interpretatorowi zrazu wiele refleksji krytycznych. 
z krytyką spotyka się semantyczny akces teorii Hjelmsleva (s. 305), behawio
ryzm Bloomfielda (346-347), dystrybucjonizm amerykański i formalizm za. 
zaniedbanie semantyki (357 i 397) ostro potyka się Adam Heinz z neopozyty
wizmem, przywołując na pomoc atarkiewicza (s. 368). 

Historyk lingwistyki patrzy na swój przedmiot będący w ruchu przez 
,o·dwróconą lornetkę, z punktu widzenia Hellady, z cieśniny między Scyllą 
:a Charybdą. W obrazie, który widzi, de Saussure ,;swą opozycją parole - langue 
nie wniósł istotnych zmian w stosunku do Arystotelesa" (s. 467); ,,szczególny 
niepokój budzi strukturalizm formalny ... obiecujący niespotykany dotąd 

rozkwit lingwistyki drogą matematyzacji" (s. 472). Kontynuatorzy współcześni 
idei Arystotelesa łączą logikę formalną ,;na siłę" z lingwistyką (s. 32), gramatyka 
generatywna i transformacyjna to „czwarty z kolei" (po Arystotelesie, po średnio
wieczu, po Port-Royal) ,,atak" logiki, tym razem formalnej pod adresem ling;wi
.styki (s. 414). Po wkroczeniu teorii Chomskiego „gramatyka okazała się jakaś 
bardzo ok.rojona", ,;język skurczył się do szkieletu" (s. 420). Strukturalizm współ
-czesny przechodzi „trzy poważne kryzysy" (antymentalistyczny dyst'rybu
.cjonizm, generatywno-transformacyjny asemantyczny i generatywno-transfor
macyjny semantyczny) (s. 430). To część cytatów niezwykłej wymagających 
-odwagi, oskarżających i ostrzegających współczesną lingwistykę, która „traci 
grunt pod nogami" (s. 457). Część z nich uważam za uzasadnioną. Nie jestem 
.ani więcej ani mniej subiektywna niż inni, niż Heinz. Nie wierzę w dobry opis 
obiektywny w historii. Akceptując subiektywizm, zgłaszam niezgodę na zbyt 
uparte widzenie spiralne historii, na usiłowanie umieszczenia zbyt wielostronnej 
rzeczywistości w matrycy fundamentalnych binarnych opozycji. Deep - surf ace 
.structure, innere- iiussere 1~prachform, signifiant-signifie (s. 408)-prof. Heinz 
utożsamia pewne uniwersalia, aby je sprowadzić do wspólnego greckiego mia
nownika. Więc giną pewne atrybuty współczesności. Ginie wkład Bronisława 
Malinowskiego (s. 314), niestety nie wznawianego u nas w lingwistycznej jego 
-0żąstce. Giną zasługi współczesnego dociekania semantycznego nie samych 
leksemów, lecz wypowiedzeń i wypowiedzi, powrót językoznawstwa mądrzej
.szego o doświadczenia wieków do filologii hermeneutycznej, ginie nowa nauka 
o stylu. Heinz pisze: ,,nie ma nowin w stylistyce" (s. 461), bo są one zbyt rady
kalne. Nie dostrzegł ich, bo ca.la stylistyka umknęła wraz z socjolingwistyką 
poza pole widzenia. Nie widzi Heinz rozmycia dogmatyzmu wczesnego struktura
lizmu, więc nie może rozdzielić (skarży się na to) prac strukturalistycznych 
współczesnych od tych, które nie są strukturalistyczne. Ale bo czyż istnieją 
w ogóle tak.ie, które by były „czyste" od skażenia strukturalizmem!!' 
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.A. co zostaje! Dzieło niezwykłe, ogromne, którego zalety wynikaj~ przede 
wszystkim ze znajomości i przemyślenia tekstów językoznawczych. Synteza 
historyczna profesora Heinza, ,,prosta, logiczna, konsekwentna", i tak przez 
niego właśnie zamierzona, pobudza czytelnika do tęsknoty i poszukiwań .Ar
kadii, i zmusza do rewizji utartych definicji i pogl~dów, nie tylko lingwistycz
nych. 

• 

,, 

2 - Biul~tyn PT;J, t. XL 
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Znaczenie wariancji w ewolucji języka ogólnego 

A.. H einz w artykule Poj ęcie i rola wariantu językowego (Biuletyn PTJ 
XXXII, 1974, s. 137-157) zanalizował zjawisko wariancji, rozpatrując je 
w płaszczyźnie synchronicznej; wskazał na jego doniosłą rolę w systemie j ęzy
kowym jak również w konkretnej jego tekstowej r ealizacji. Nawiązując do tego 
tematu, zwrócimy uwagę na znaczenie zjawiska wariancji w diachronii, w pro
blematyce ewolucji języka. Chodzić tu będzie przede wszystkim o ewolucję 
j ęzyka ogólnego, gdyż w nim wariancja gra rolę szczególną. 

Język ten zwany jest również językiem standardowym, czyli językiem 

wzorów, modeli, a więc główną jego cechą jest zn rmalizowanie. Obecność norm 
rozstrzyga o samym istnieniu tego języka jako „ogólnego", ,,standardowego", 
rozstrzyga o tym, czy w ogóle w danej epoce już jest język ogólny (zwany daw
niej „literackim"); wartość tego kryterium wystąpiła wyraźnie w toku dyskusji 
nad początkiem polskiego języka literackiego. 

Normalizacja języka ogólnego polega na tym, co XIX-wieczni gramatycy 
nazywrJi „ujednostajnieniem", a więc na usuwaniu zbędnej różnorodności, 

chwieju ści, dowolności w języku i wprowadzaniu jednolitej normy. To roz
chwianie i „niej ednostajność" to właśnie wariancja , a te dublety czy większe 
grupy form występujących równolegle to - warianty. 

Co upoważnia d traktowania ich jako wariantyf 
Jest to rozumowanie typu a posteriori, ale oparte na faktach empirycznie 

stwierdzonych. Jeżeli bowiem okazuje się, że z pewnej grupy podobnych jedno
stek w trakcie rozwoju języka pozostaje tylko jedna i jeżeli z bezpośrednich 
wypowiedzi orientujemy się, że ogólne tendencje w świadomości językowej 
społeczeństwa zwracają się przeciw określonym formom jako redundantnym, 
tym samym stwierdzone zostaje istnienie dużego ich podobieńst wa. 
Podobieństwo to jest tak silne, że narzuca się mówiącym i powoduje, że kojarzą 
oni pewne jednostki językowe w zestawy konkurujących ze sobą elementów. 
To podobieństwo (nieraz wręcz tożsamość) to właśnie podstawa zjawiska wa
riancji, a owe podobne (częściowo identyczne) elementy to warianty, które albo 

,są odmiankami różniącymi się formą, a pełniącymi tę samą funkcję, albo też 
,mają . one tę samą (podobną) formę, a różnią się funkcją 1• 

1 O czym zob, A. Heinz, o. c., s. 140. 
ł* 
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Największa ilość zmian polskiego języka ogólnego, ja.kie obserwujemy na 
przestrzeni ostatnich kilkuset lat, polega na normalizacji, która jest skutkiem 
usunięcia dubletów czy nawet większej ilości odmianek sprawiających wrażenie 
kłopotliwego i nieracjonalnego rozchwiania. .A dzięki normalizacji następuje 
znaczne uproszczenie systemu; zarazem opozycje między jednostkami systemu 
wyostrzają się, granice między nimi stają się wyraźniejsze. 

Tak np. z XVI-wiecznego zestawu końcówek paradygmatu deklinacji 
rzeczowników nijakich dokładnie połowa odpadła na przestrzeni XVI-XX w.: 
-e, -i w N. sg., -a w G. sg., -o~i w D. sg., -im w I. sg., -ów w G. pl., -am i -óm 
w D. pl., -y (poza nielicznymi archaizmami) i -mi w I. pl., -eoh i -ooh w L. pl. 
Przykładem zaostrzenia granic ędzy jednostkami systemu jest ograniczenie 
-owi i -ów do rzeczowników rodzaju męskiego. 

Zlikwidowanie wariancji i normalizacja dokonują się przez wybór wariantu 
pod pewnym względem lepszego i odrzucenie pozostałych wariantów. 

'Wybór wariantu lepszego obserwować można w 2 płaszczyz:p.ach: w uzusie, 
czyli w praktyce językowej oraz w teorii, czyli we współczesnych podręcznikach 
i innych źródłach normy, jak np. słowniki. Przed w. XIX ewolucja języka 
przebiega prościej, jednotorowo, jako że teoria . nie jest jeszcze rozwinięta. 
Mimo braku gramatyk naukowych, braku gramatyk przeznaczonych dla Pola
ków, normalizacja rozwija się konsekwentnie, w trakcie wielu indywidualnych 
wyborów w uzusie. Tak np. dokonuje się normalizacja w zakresie wahań typu 
siła li siela, a jasne li a pochylone, w G. sg. rzecz. rodz. żeńskiego z końcówkami 
-e li -ej li -i (-y), w L. sg. tejże deklinacji z końcówkami -ej li -i (-y); dość daleko się 
posuwa w zakresie oboczności -ym(i) li -em(i). 

Od schyłku XVIII w. (od ukazania się gramatyk Kopczyńskiego) są już 
dwa pola walki: uzus i teoria. 

Językoznawstwo XX-wieczne już zna historię form, widzi źródła i przyczyny 
chwiejności, pojawiania się form równoległych, obocznych, całego - pozornie 
nie uporządkowanego - bogactwa językowego. Gramatycy ubiegłych wieków, 
nie mając jeszcze tej wiedzy, nastawieni byli dość podejrzliwie wobec zjawiska 
wariancji i nieraz traktowali ją jako zbędną komplikację, psującą idealną 
harmonię i porządek języka, w którym - za oświeceniowym racjonalizmem -
chcieli widzieć wszystko jako konieczne, jednolite i zgodne z wyobrażeniami · 
o doskonale uporządkowanej gramatyce. Ten ład w języku miał też zapewniać ład 
i skuteczność myślenia z. 

I tak w podręcznikach XIX wieku widać żmudną, czasem wręcz beznadziejną 
walkę z wariancją, walkę o „ujednostajnienie"; teoretycy stawiają tu sobie cele 
zbyt trudne, niepraktyczne i nieraz ponoszą klęski, podczas gdy w uzusie 

2 Podkreślić też trzeba, że ten oświeceniowy ideał ujednoliconego języka konstruowano, 
opierając się przede wszystkim na zasadach analogii, której się powszechnie wtedy w języku 
doszukiwano; ona miała być źródłem porządku i logiki mowy. Por. Ludzie Oświecenia. 
o języku i stylu, opr. Z. Florczak, L. Pszczo-łowska, pod red. M. R. Mayenowej, Warsz.awa. 
1958, t. I, s. 35. 
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rzecz się jednak powoli ustala. Tak np. teoretycy ortografii (którą często jeszcze 
wtedy utożsamiano z wymową) usiłują „ujednostajnić" pisownię wszystkich 
wyrazów zapożyczonych mających we wzorze obcym -i- przed samogłoską 
(np. dzis. opinia, racja, racjonalny, biologia), co jest przedsięwzięciem niewyko
nalnym z powodu rozbieżności w rozwoju fonetycznym, zależnym od pozycji 
grupy i + samogłoska. Podobnie nie udają si ę próby uzgodnienia pisowni 
grup ge i ke w wyrazach zapożyczonych. Znamienne są skutki wysiłków Kopczyń
skiego, by uporządkować wariancję morfologiczną ( opartą na zjawiskach fone
tyc.1nych) i wprowadzić określoną repartycję -ym(i) li -em(i) (co mu się na ogół 
udało) i -ij il -ej w trybie rozkazującym ( co mu się nie udało). 

Główny nurt zmian językowych dokonuje się nie pod wpływem teoretyków, 
lecz w żywej praktyce mówienia i pisania, a przede wszystkim w publikacjach. 
Tu możemy się domyślać, że - podobnie jak dziś - autorzy, redaktorzy, wy
dawcy itp. w miarę podnoszenia się ogólnego poziomu kultury, a w tym kultury 
językowej, ujemnie oceniali chwiejność w języku, dowolności użycia, czyli ową 
„niejednostajność". Chwiejność form zmusza do wyboru, do oceny, która jest 
i była przecież ogromnie trudna, niesie ze sobą ryzyko błędu i naraża na krytykę 
fałszywego wyboru. Zlikwidowanie „niej ednostajności" jest zlikwidowaniem 
ryzyka błędu. 

Normalizacja w XX w. zostaje wzmocniona przez rozszerzone działanie 
szkoły i środków masowego przekazu, aczkolwiek wydaje się, że ruchomość 
języka w XX w. się zmniejszyła 3 • Nie zmienia to faktu, że przeciętny użytkownik 
języka, jeśli w ogóle przejawia dbałość o wypowiedź, nastawiony jest krytycznie 
wobec wariancji; znają ten problem językoznawcy pracujący w poradnictwie 
językowym, gdzie jakże często spotykają się z opinią społeczną domagając::t! 
się wyraźnych i zdecydowanych odpowiedzi co do wyboru między formami 
wariancyjnymi. Można więc przypuścić, że nadal trwać będą wybory wariantów 
lepszych, odrzucanie wariantów pod jakimś względem gorszych. 

Zwycięskim wariantem zostaje zazwyczaj ten wariant, który reprezentuje 
k ategorię: (a) liczniejszą - albo (b) bardziej ustabilizowaną, nie uzależnioną, 
czyli prymarną. W wypadku (a) ilość elementów, które trzeba przekształcić 
w wyniku przebiegu procesu jest stosunkowo mniejsza; w wypadku (b) wynik 
procesu (normalizacja-stabilizacja) jest już pewniejszy. Tak w obu wypadkach 
zapewniony jest ekonomiczny i skuteczny przebieg procesu. Zrozumiałe więc jest, 
że w deklinacji rzecz. żeńskich zwycięża w .A. sg. -ę, a nie o wiele rzadsze -ą, 
zaś usunięcie pochylonych a i e jest przykładem procesu typu (b ). 

Czasem inne walory decydują o zwycięstwie wariantu, jak niekonotowanie 
poprzedzającej wariant wymiany spółgłosek (skąd np. zwycięstwo -u w L. sg. rze
czowników męskich i nijakich zakończonych na spółgłoskę tylnojęzykową, 
np. w rogu, w mleku) czy wyraźniejsze oponowanie się w systemie (skąd zwy
cięstwo końcówki 1. pl. -my oraz przyrostka imiesłowowego -lszy z nowym -l-). 

3 Por. I. Bajerowa, Zmiany fleksyjne języka polskiego we współczesnym trzydziestoleciu 
na tle zmian fleksyjnych języka dawniejszego (XVIII w., XIX w.), Biuletyn PTJ XXXV, 
1977, s. 13-25. . 
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Wariant gorszy albo gmie, albo otrzymuje jakąś nową, specjalną funkcję, 
co powoduje, że, genetycznie będąc wariantem, faktycznie być nim przestaje, 
przez co samo zjawisko wariancji też zostaje usunięte. 

Losy e pochylonego pouczają, co się może stać z wariantem odrzuconym: 
może właśnie - jako przestarzałe - przejąć pewne funkcje stylistyczne, i tak 
jeszcze dziś w języku ogólnym używane są nacechowane ekspresyjnie wyrazy 
z genetycznym e pochylonym: dziwka, śmiszny, bidota itp. 

Na tym etapie, gdy jeden z w::i,riantów zdecydowanie już zwycięża, a pozo
stałe zanikają, walory zwycięskiego wariantu przestają wpływać na przebieg 
procesu, a relewantna staje się już tylko opozycja : aktualność li przestl:'.rzałość. 
J est to więc inna wariancja, niż na tapie ścierania się wariantów równie silnych, 
ale i ona służy ewolucji języka , gdyż „przestarzałość" jest cechą przyśpieszającą 
zanik odnośnej formy. Tak pokolenia 2. poł. XX w. oduczają się używać nie 
nacechowanych ekspresyjnie resztek e pochylonego (np. tyż) lub ge w wyrazach 
zapożyczonych (np. inteligenaja), gdyż są one obciążone „przestarzałością". 
Więc i ta - zanikowa właściwie - wariancja przyczynia się do rozwoju języka. 

Należy wreszcie rozważyć, jaki jest stosunek wariantów opisanych we 
wspomnianym na wstępie artykule H einza do wariantów „ewolucyjnych", 
o których tu była mowa. Jaki jest stosunek charakterystyki, którą przedstawił 
Heinz, do tu proponowanego aspektu'? 

Sądzę, że oba typy charakterystyki uzupełniają się. W danym przekroju 
czasowym możemy charakteryzować wariancję z dwu zasadniczych punktów 
widzenia : 

1) z punktu widzenia statycznego (j ak to traktuje Heinz w wym. artykule) ; 
można tak rozpatrywaną wariancję nazywać wariancją statyczną, a służy ona -
wg określenia Heinza - ,,dyferencjacji i integracji jednostek językowego 

systemu w tekście" 4, 
2) z punktu widzenia ewolucyjnego (co w niniejszej pracy jest omawiane.); 

można tak rozpatrywaną wariancję nazywać wariancją dynamiczną, a służy 
ona ewolucji języka. 

Są to jednak tylko różne punkty widzenia i różne charakterystyki, ale 
dotyczą tych samych (substancjalnie) elementów językowych, choć szczegółowe 
zakresy podlegających charakterystyce zjawisk mogą się różnić. Zakres wariancji 
statycznej jest szerszy niż zakres wariancji dynamicznej, gdyż tylko niektóre 
grupy (pary) wariantów z wariancji statycznej tworzą wariancję dynamiczną. 

Każda wariancja statyczna może się dostać w zasięg działania tendencji 
niwelującej zbędną różnorodność, ale rzecz w tym, że nie każda grupa (para) 
jednostek językowych zostaje oceniona ( co nie musi być procesem w pełni 
uświadamianym) jako grupa wariantów i nie każda różnorodność jest zbędna . 

H einz np . uważa za wu.rianty j est-em li był-em 5 i są one istotnie wariantami, 
ale rozpoznanymi tylko przez teorię, praktyka natomiast (uzus) nie traktuje 

' .A.. Heinz, o. c., s. 156. 
' Ibidem, s. 147. 



ZNACZENIE WARIANCJI W EWOLUCJI JĘZYKA OGÓLNEGO 23 

ich jako wariantów. Wiele też grup wariantów jest obecnie tolerowanych, 
a różnorodność już się zleksykalizowała lub zmorfologizowała tak, że nie zanosi 
się na jej zniesienie (np. ręka li ręce li ręcznik), choć w odległej przeszłości podobne 
fakty miały miejsce (np. zmiana L. sg. w mlece ~ w mleku). 

Ocena wariancji może być w społeczeństwie zróżnicowana . Np. Kopczyński 
dostrzega zbędną wariancję w nie dość uporządkowanych -ym(i) li -em( i ), ale 
nie są dla niego zbędnymi wariantami pochylone a i e, których broni jako 
składników bogactwa językowego. Są jednak współcześni, którzy widzą te 
sprawy inaczej i występują z propozycjami zniesienia obu pochylonych. 

Różnice w zakresie wariancji st atycznej i dynamicznej wskazują na to, że 
każda wariancja dynamiczna jest ze swej genezy st atyczna, o statyczną wariancję 
się opiera. 

To powiązanie obu typów wariancji wynika wprost z charakteru wariancji 
statycznej i jej celów. Heinz określa te cele 6 jako dwoj a.kie: (a ) zaspokojenie 
potrzeby ekspresj i i impresji, co dotyczy wariantów fakultatywnych, (b) różnico
wanie i budowanie tekstu , co dotyczy wariantów tekstowych. Już w takim 
ujęciu celów, zwłaszcza celu (b), tkwi pojęcie akcji, dynamiki, zmienności, 
zwłaszcza że t a akcja objąć ma całą strukturę języka i ma realizować powiązania 
elementów tej struktmy ze sobą. Zmiany w jednym miejscu systemu pociągają 
za sobą zmiany w innych miejscach i innych płasz~zyznach - t ak cały system 
ewoluuje. 

Widzimy więc, że ju:.i. w pojęciu wariancji językowej rozumianej statycznie 
tkwi pojęcie ewolucji, tkwi ukryty dynamizm, który zwłaszcza w historii języka. 
ogólnego stanowi pierwszorzędną siłę rozwojową. Wariancja prowokuje normali
zację, a normalizacja wytycza zasadniczy kierunek rozwoju języka ogólnego. 

Le role de la variance dans l'evolution de la langue litteraire 

Res u me 

Ce qui constitue le trait principal de la langue litteraire c'est sa normalisation progressive 
qui consiste a choisir la variante consideree comme meilleure et a eliminer la variante consideree 
eomme pire. Ces choix s'operent aussi bien dans l'usage que dans les sources theoriques de la 
norme; dans la langue litteraire polonaise ce processus est particulierement intense au X!Xe 
siecle, quand les theoriciens tachent d'eliminer toµtes les hesitations linguistiques. 

La variante victorieuse c'est le plus souvent celle qui apartient a une categorie plus nom
breuse ou plus stabilisee. 

La variance etudiee ici a un caractere dynamique et elle complete la variance decrite par 
I-Ieinz (plutót statique). Toute variance joue un grand role dans l 'evolution de la langue, car 
~Ile provoque la normalisation, formatrice de la langue litteraire. 

6 Ibidem, s. 152-153. 
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On some morphonological relations 

1. Introductc;,ry remarks 

Phones in a language may be investigated with respect to their participatiom. 
in various, often heterogeneous language systems. As a consequence of such 
participation phones enter different relationships with each other and form 
the respective phonological systems. Generally speaking, under the term 'phono
logical system' we shall understand the set of all phones and at least one relation 
defined in this set. Every phonological relation as a set of n-tuples of phones 
is always specified by the corresponding property or properties of phones. 
These properties, in turn, qua men tal entities should be viewed as components . 
of language knowledge or language consciousness. Thus, such an approach to . 
language is evidently mentalistic. 

The system of phonological opposition and the phonemic system are based . 
on the properties which phones acquire in language diacrisis (sign distingui
shing). The participation of phones in morphological systems results, in turn, . 
in various morphonological 1 systems. Some of the morphonological relations . 
are founded on similarities whereas others on distinctions between phones 
with regard to the role they play in morphology. 

The morphonological knowledge of language users may be represented 
in various ways. In our approach it will be described in terms of morphonological 
systems. We do not fpllow here the principles of generative phonology, because 
we do not find a sufficient justification for the claim of exactly one underlying · 
representation for each morpheme, allegedly in the form of imaginary linear 
phone structures. We are writing 'allegedly' because the ontological status 
of such representations is obscure. The existence of suppletive morphemes . 
refutes, to our mind, the necessity for postulating that language consciousness . 
creates one representation for each morpheme. What is more, suppletive morphe
:mes function well enough in language without being underlain by such repre
sentations. A language having only suppletive morphemes would not lend 
itself to the generative phonological analysis and, consequently, would contribute 
to the increase of the number of jobless linguists in the camp of the generative
-phonological confession. 

1 The term 'morphonological' will be often abbreviated in the course of this paper to the , 
prefix mf-. 
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In the present paper we would like to propose an alternative approach to 
morphonology, which does not provide for any underlying representations for 
morphemes. In Olli' view the mf-knowledge of language subjects is best descri
bable in terms of various mf-relations which, as we know, are specified by the 
corresponding mf-properties. Thus, we do not favor the generative phonological 
approach and are convinced that it obfuscates rv,ther than r eveals the true 
essence of language. What is more it seems to be alien and hence invalid for 
language and by virtue of its unnecessary and unnatural complexity is threatened 
with the fate of plunging into oblivion, at least in its extremist incarnation. 
Let us hope that eventually truth and reason will be victorious also in the 
scientific struggle for morphonol with a human fa~e. 

2. Some primitive morphonological terms 

For the purposes of this paper, which will be dealing with a small fragment 
of morphonology, it is sufficient to operate with two primitive terms only. 
The set of these terms, which are also specifically morphonological, contains 
the following elements : 

(i) Hm/- the relation of homomorphonemy, 
(ii) Cvmf - the relation of mf-convergence. 

In order to elucidate the intuitive sense of the above t erms we shall take recourse 
to other ones which are not specifica,lly morphonological but nevertheless 
.specifically linguistic 2 • .And these auxiliary terms are the following: 

2 Besides the specifically linguistic terms we shall also use certain logical terms whose 
meaning will be explained ail followl!I. The propositional connectives of NEGATION, CONJUNCTION, 
DISJUNCTION, IMPLICATION, and EQUIVALENCE will be denoted, respectively, by the sym
bols : - ' A ' V ' -+, - • The existential quantifier THERE IS (EXISTS) .A.N X SUCH TRAT which 
binds a variable x, is abbreviated with the symbol V . The symbol = designates IDENTITY 

X 

.and the symbol * DISTINCTNESS. The set whose elements are x, y, z, ... will be denoted by 
{x, y, z, ... }. Thus X= {x , y, z, ... } means that x, y, z are elements of the set X. The formula. 
.xeXreads X BELONGS TOX orxrs AN ELEMENT OFX. The formula xę,X reads X DOES NOT BELONG 
·To X. In order to express the INCLUSION of the set X in the set Y we shall write X c Y. The 
set of all ordered pairs (x, y) such that x e X and y e Y is called the CARTESIAN PRODUCT of 
the sets X and Y and symbolized by X x Y . The set of all pairs from the set X, called also the 
Cartesian product of X, will be symbolized by X x X or simply X•. The subsets of a product 
X x Y, where X and Y are any sets, will bo called BINARY RELATIONS in the product Xx Y. 
The fact that R is a binary relation in X x Y will be expressed in the form R c X X Y. In order 
to say that x bears the relation R to y we shall write x R y or, alternatively, (x, y) e R. The 
relation which is REFLEXIVE and SYMMETRIC will be called a SIMILARITY relation. The symbol 
ref (X) denotes the set of all reflexive relations in the set X . .A. similar convention applies in 
the case of all symmetric, and all similarity relations in X, where the symbols sym (X), and 
:Sim (X) · are utilized, respectively. 
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{i) FON-'---- the set of all phones, 
(ii) Lin t°a~ - the set of all linear phone structures of morphs, 
(iii) Aar - the relation of articulatory analogy. 
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A phone, i. e. an element of FON, is conceived of as a set of all homophonous 
sounds which, in turn, ar e individua,l, unrepeatable entities. A phone as a constant 
na.me will be put betwecn brackets, e.g. [kJ, [t], [u). A linear phone structure 
is a chain of phones, which r eflects the temporal succession of sounds in language 
segments . Thus a linear phone structure of a morph reflects the temporal succes
sion of sounds in this morph. The r elation Aar connects pairs of phones (X, Y) 
and ( U, V ) such that the articulatory distinction between X and Y is identical 
with that between U and V. Thus, for instance, there holds ([b], [p]) Aar ([g], 
[kJ); ([kJ, [ts]) Aar ([g], [dz]); ([kJ, [k'J) Aar ([s], [~]). 

3. Homomorphonemy and morphonological alternation 

The RELATION OF HOMOMORPHONEMY Hm/ binds phones occurring in the 
corresponding positions or vicinities in the linear phone structures of morphs 
which belong to the same morpheme. F or t he sake of exemplification let us 
consider the following three linear phone structu ·es in Polish: [rek-], cf. ręka 
„hand", [rok], cf. rąk id. Gpl., and [rot.I:-], cf. rączka id. dim. Based on these 
ex::',lnples it can be stated that the pairs of phones: ([r], [r]), ([e] , [o)), ([o), [o]), 
([kJ, [kJ), ([k J, [t.l:J) bear the r elation of homomorphonemy. The formula X Hmf Y 
may be re:>.d : a phone X is homomorphonemic with a phone Y. 

Homomorphonemic phones are identical or distinct. The r elation Hm/ may 
bind not only phones but also phones and the corresponding interphonic boun
daries. This, in turn , could be illustrated by the following three phone structures 
in Polish : [srn], cf. sen „sleep", [sn- ], cf. snu id. Gsg., and [13p-J, cf. śnie id. Lsg. 
These examples allow us to establish the following homomorphonemic pairs 
of phones: ([s], [s]), [s], [13]), ([EJ, [EJ), ([EJ, * ), ([n], [n]), ([n], [Jl]). However, 
for lack of space homomorphonemy of the kind ([EJ, *) will be exeluaed from 
present considerations. 

The r ela.tion Hm/ displays, among others, the properties formally expres
sed by the following axioms : 

Ax 3.1 
Ax 3.2 

Hm/ c FON x FON 
Hm/E sim(FON) 

Homomorphonemy and the distribution of phones are instrumental in 
setting up the relation of morphonological alternation Almf which, being a fun
ction, enables us to compute for a given phone X the phone Y which alternates 
with X in the position P. This could be rendered by means of the following 
formula : Almf (X, P) = Y. The function Almf could be also viewed as a set of 
rules of mf-alternation. In Polish this set would have t o contain the rule Almf 
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([d], - =li=) = [t]. This rule may be read as: the phone [d] alternates morphono
logica.lly with the phone [t] before word boundary (cf. rada [rada.] ,,advice",. 
rad [rat] id. Gpl.). Of course, mf-altemation is easily extendable to phone, 
categories. 

4. Morpbonological convergence 

In comparing homomorphonemic pairs of phomis, it can be state d thąt. 

some of them, but not arbitrary ones, behave morphonologically in a. si milar 
way, or, in other words, that they exhibit a certa.in tlegree of similarity with 
respect to their mf-status . .As ca be rightly inferred, we have in mind here· 
pairs of phones (.X, Y) and ( U, V) such that X and Y arc homomorphon ernic,. 
as are U and V . .Additionally, the linea.r structures, of which the phones X a ud Y 
~re components, represent morphs belonging to a different morpheme than 
that one whose members a.re morphs r epresented by the linear structures incor
porating U and V. Such pairs ot homomorphonemic phones we shall term 
morphonologically convergent. The formula (X, Y) Cvmf ( U, V) will be read ~ 
a pair of phones (X, Y) is mf-conve.rgent with a pair of phones ( U, V). 
Example: Let us consider the following three quadruples of linear p hone 

structures in Polish: 

(D'fre:ka.] ,.., [m5ka] (cf. r(Jka „hand'-', ręoe id. Dsg., mąka „flouer", m ąoe 
[re:tse] "' [mótse] id. Dsg.) 

(ii) [re:ka] ,.., [noga] (cf. noga „leg", nodze id. Dsg., nóżka id. dim. Nsg.) 
[re:tse] "' [nouze] 

(iii) [noga] "' [muxa] ( cf. muoha ,,(house-)fly", muszka id. dim.) 
[nufka] "' [mufka] 

The above examples indicate that the pairs of pa.irs of phones [([k], [ts]), ([kJ, 
[ts])J, [([k], [ts]), ([g], [ctz])], and [([g], [f]), ([x], um bear the r elation of mf
-convergence .. 

The RELATION OF :MF-CONVERGENCE is t hus a second order r elation. 
It is namely defined on another relation, i. e. on the set Hm/. The fo llowjng 
axioms reveal some of its formal properties: 

.Ax 4.1 

.Ax 4.2 

.Ax 4.3 

.Ax 4.4 

.Ax 4.5 

Cvmf c Hmf X Hmf 
Cvmfe sim(Hmf) 
(X, Y) Cvmf ( U, V) -+ X Hmf Y " U Hmf V 
(X, Y) Cvmf ( U, V) - ( Y, X) Cvmf (V, U) 
(X, Y) e Hmf -+ V [( U, V) e Hnif /\ (X Y) =I= ( U, V) /\ (X, Y) C vmf 

(U, V) ( u, V)] 

Mf-convergence speciiies severa! kinds of regularity within homomorp honEmy 
in the sense that each Cvmf-similarity class is at least partially reguł ar. This 
fact testifies to the attempt of language consciousness to organize hom Gmorpho
nemy on the principles of regularity. Mf-convergence could be also v iewed as 
the ma.terializa.tion of the regula.riza.tion force a.cting in the space (FO N, Hm!). 
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5. Morphonological congruence 

Having the relation of mf-convergence at our disposal we can define the 
:RELATION OF MF-CONGRUENCE Cgmf in the following way: 

.Df 5.1 Cgmf = {(X, Y): V V [(X, U) Cvmf ( Y, V)]} 
U V 

:By virtue of this definition, two phones X and Y are morphonologically 
-congruent, in symbols: X Cgmf Y, if and only if there exist phones U and V such 
-that (X, U) is mf-convergent with ( Y, V). Mf-congruent phones are thus similar 
in terms of their mf-properties, which also presupposes a certain kind of phonetic 
-0r distributional similarity. 
Example: The quadruple of linear phone · structures in Polish 

[reka] "' [noga] 
[retse:] "' [noaze:] 

indicates that [([k], [ts]), ([g], [dz])] e Cvmf and by virtue of this the phones [k] 
.and [g] are mf-congruent. The same is true for [ts] and [dz]. 

The theorems which follow are simple consequences of definition 5.1. 

.5.1 Cgmf c FON x FON 
5.2 Cgmf e sim(FON) 
.5.3 (X, Y) Cvmf ( U, V) +-+ X Cgmf U A Y Cgmf V 
.5.4 X Cgmf Y A U Cgmf V-+ (X Hmf U+-+ Y Hm/V) 
.5.5 Xe FON-+ V (Y =/: X A X Cgmf Y) 

V 

6. Morphonological analogy 

By mf-analogy we shall understand a special kind of mf-convergence. The 
:RELATION OF MF-ANALOGY Amf will be defined as follows: 

Df 6.1 Amf = {[(X, Y), ( U, V)]: (X, Y) Cvmf ( U, V) A (X, Y) Aar ( U, V)} 

This definition states clearly that mf-analogy presupposes mf-convergence 
.and articulatory analogy. 
Example: Let us consider the following quadruples of linear phone structures : 

{i) [reka] "' [noga] 
[retse:] "' [noctze:] 

{ii) [vara] "' [mara] 
[ v e:~e:] "' [ :rńe:~e:] 

{iii) [roku] "' [rogu] 
[rok'e:m] ,..,, [roge:m] 

{iv) [xoaze] ,..,, [tratse] 
[xod'iifJ ,,., [trat~if] 

(cf. wiara ,;belief", wierze id. Lsg., miara „measure", 
mierze id. Lsg.) 
( cf. roku „year", Gsg., rokiem id. Isg., rogu „horn" 

7 

Gsg., rogiem id. Isg.) 
( cf. chodzę „I go, I am going" 7 chodzisz id. 2ndPprs., 
tracę „I lose, I am losing''; tracisz id. 2ndPprs.) 
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The above quadruples reveal, among others, the following mf-analogies : 

[([k], [ts]), ([g], [dz])]; [([r], [~]), ([r], [~])]; [([k], [Jr]), ([g], [g])J; [([dz], [~]), 
([ts], [tł;)])]. 

The foll9wing theorems are simple corollaries of the definition 6.1. 

6.1. Amf c Cvmf 
6.2. Amf e sim (Hmf) 

Mf-analogy evinces the fa.et that total r egularity within certain Cvmf
-similarity classes has been already attained. Each Amf-similarity class is totally 
regular. Exceptions can be sta ed if there are regularities, i.e. analogies, and 
consequently, r egularities are noticeable if there exist exceptions. 

7. Morphonologico-analogical generation and pressure 

Homomorphonemy, mf-congruence, and articulatory analogy are combinable 
in such a way that they result in mf-analogical generation , or specification. 
The RELATION OF M:F-ANALOGIC.AL GENERATION Gamf will be introduced by 
means of the following definition: 

Df 7.1 Gamf = {[(X, Y, U), VJ: X Hmf Y /\ X Cgmf U/\ (X, Y) Aar ( U, V)} 

In the light of this definition, a triple of phones (X, Y, U) generates (specifies ) 
mf-analogically a phone V, in symbols: (X, Y, U) Gamf V, if and only if X and Y 
are homomorphonemic, X and U are mf-congruent, and the pair (X, Y) is arti
culatorily analogical with ( U, V). 
Example: The pair of linear phone structures ([reka], [retse]) and [(m5ka], 

[m5tse]) shows that ([kJ, [ts], [kJ) Gamf [ts], while the pair of 
structures ([reka], [rztse]) and ([noga], [nodze]) shows that ([kJ, 
[ts], [g]) Gam/ [dż]. 

The following simple corolfaries immcdiately follow from definition 7 .1. 

7.1 Gamf c FON3 x FON 
7.2 (X, Y) Amf ( U, V) - (X, Y, U) Gamf V 

Mf-analogical pressure originat es from the lack of identity betwcen a phone V 
which actually participates in a quadruple of mf-convergence and a phone Z 
being mf-analogically generated. The RELATION OF M:F-ANALOGICAL PRESSURE 

Prmf will be defined in the following way: 

Df 7.2 Prmf = {(V, Z): V V V [(X, Y) Cvmf(U, V)/\ (X, Y, U) Gam/ Z/\ 
X Y U 

/\ V# Z]} 

By virtue of this definition, a phone V is under the mf-analogica.l pressme 
of a phone Z, in symbols: V Prmf Z, if and only if there are phones X, Y and U 
sucb, that (X, Y) bears the relation of mf-convergence with ( U, V), the triple 
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of phones (X, Y, U) generates mf-analogically the phone Z and moreover V is not 
identical with Z. 
Example: Let us avail ourselves of the following quadruple of linear phone 

structures: 

[va.lts] ,...., [pe:ts] (cf. walo „waltz", walczyk id. dim., piea „stove", pieayk 
[valtJik] ,.., [pe:tsik] id. dim.) 

Based on this quadruple there can be stated the pair of mf-convergence in the 
form [([ts], [tf]), ([is], [ts])], and two pairs of mf-analogical generation: (i) [([is], 
[tf], [is]), [tf]], and (ii) [([ts], [tsJ, [ts]), [ts]]. By virtue of (i) the phone [ts] is 
subj ected to mf-analogical pressure of the phone [tf] because t he latter b eing 
specified by the triple ([ts], [tf], [ts]) is not identical with the former actually 
participating in the considered p air of mf-convergence. Using the same principle, 
mutatis mutandis, we can readily see that, by virtue of (ii), the phone [tf] is 
subjected to mf-analogical pressure of the phone [ts]. However, it remains to be 
determined which pressure is stronger. 

8. Morphonological opposition and its neutralization 

Phones which are morphonologically congrueńt may be identical or not. 
In the latter case we shall speak of the RELATION OF MF-OPPOSITION 

which will be denoted by the symbol Omf lts formal definition may be arrived 
at along the following lines : 

Df 8.1 Omf = {(X, Y): X Cgmf Y A X =/:- Y} 

The intuitive sense of this definition hardly necessitates an explanation. 
Example: Let us consider below two quadruples of linear phone structures: 

(i) [rEka ] ,...., [praisa] 
[ rEtse:] ,...., [pratse:] 

(ii) [t ra t}] ,...., Ue:fis] 
[trat fik] ,...., [J e:ftJik] 

(cf. ręka „hand", ręce id. Npl., praca „job, work", 
praae id. N pl.) 
( cf. tracz „sawyer" , traczyk id. dim., szewc „shoema
ker", szewczyk id. dim.) 

The quadruple (i) points to the mf-opposition ([kJ, [ts]) and the quadruple (ii) to 
the mf-opposition ([tf], (ts]). 

The following theorems are simple consequences of definition 8.1. 

8.1 Omf c FON x FON 
8.2 Omf c Cgmf 
8.3 Omf<t ref (FON) 
8.4: Omf e sym (FON) 

The second of these theorems clearly expresses the fact that mf-opposition 
is nothing but a special case of mf-congruence. 
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The mf-opposition may undergo neutralization in certain linear phone 
structures of morphs. The RELATION OF NEUTRALIZATION OF MF-OPPOSITION 

{}Ould be imagined in various ways, which will be reflected in the following 
three definitions: 

Df 8.2 Nomf = {[(X, Y), Z]: X Omf Y " (X, Z) Cvmf ( Y, Z)} 
Df 8.3 Nomf+ = {[(X, Y): X Omf Y" V [(X, Z) Cvmf(Y, Z)J} 

z 
Df 8.4 Nomf* = {[(X, X): V V [Y Omf Z" (Y, X) Cvmf(Z, X)]} 

y z 

In the light of definition 8.2, the mf-opposition between two phones X and Y 
neutralizes to a phone Z, in syJll,bols: (X, Y) Nomf Z, if and only if X and Y are 
connected by mf-opposition and (X, Z) is mf-convergent with ( Y, Z). 
Example: The quadruple (i) adduced above reveals the neutralization of 

mf-opposition between [kJ and [ts] to [ts], while the quadruple (ii) 
reveals the neutralization of mf-opposition between [tf] and [ts] 
to [tf]. 

Definitions 8.3 and 8.4 hardly require an explanation. The formula X Nomf + 

Y could be read: the mf-opposition between phones X and Y is neutralized, 
and the formula X Nomf* X could be read: the pair of phones (X, X) manifests 
a neutralization of mf-opposition. 

The following simple theorems may be deduced: 

8.5 Nomf c FON2 x FON 
8.6 Nomf+ c FON x FON 
8.7 Nomf* c FON x FON 
8 .8 (X, Y) Nomf Z ---+ X ·Omf Y 
8.9 (X, Y) Nom/ Z A X= Z ---+ Y :!: Z 
8.10 (X, Y)NomfZ ---+XHm/Z A YHmJZ 
8.11 X Nomf + Y ---+ X Cgmf Y 
8.12 Nomf+ c Om/ 
8.13 Nom/* c Cgmf 

The last two corollaries visualize the fact that the relation Nom/+ is a special 
kind of mf-opposition and the relation Nom/* a special kind of mf-congruence. 

9. Finał remarks 

In this paper, brief and condensed of necessity, we have touched upon 
:several morphonological relations rather than discussing them in detail. Moreover 
we have not even alluded to a couple of problems which are closely linked to 
·those advanced herein. The presentation of the main ideas of morphonology 
in terms of the approach proposed above requires, as can be easily inferred, 
a more thorough study and consequently more space. 
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Miejsce morfosyntaktyki w opisie języka 

I. Pojęcie mońosyntaktyki 

„Jednym z naibardziej kłopotliwych problemów w dziedzinie klasyfikacji 
systemu językowego sensu largo jest wzajemny stosunek morfologii 
i składni" - stwierdza w artykule o pozycji części mowy w systemie językowym 
prof. Adam Heinz (1972, s. 57), który w swej twórczości naukowej niejednokrot
nie podejmował problematykę z pogranicza morfologii i składni w pracach 
o , strukturze członów wypowiedzeniowych (1963 ), systemie przypadkowym 
(1965), częściach mowy (1972), wariantach j ęzykowych (1974) i kategoriach 
przejściowych (1967). Szczególnie to ostatnie pojęcie okazuje się przydatne 
w opisie zjawisk znajdujących się na pograniczu poszczególnych działów sy
stemu językowego. Za kategorie przej ściowe (pośrednie) uważa prof. H einz 
(1967, s. 46) m. in. elementy należące pod względem formy do jednej kategorii 
samodzielnej, a pod względem funkcji do innej, także pomiędzy poszczególnymi 
płaszczyznami systemu języka, np. zjawiska morfonologiczne czyli elementy 
fonologiczne pełniące funkcję morfologiczną. 

Analogicznie traktować można te zjawiska morfologiczne, które pełniąi 
funkcję składniową, 1jakie jak liczba, rodzaj, przypadek, osoba, czas, tryb, 
strona, i nazwać je kategoriami morfosynt ak t ycz n ymi. Dotychczas oma
wiane one były, w zależności od koncepcji metodologicznej autora, albo przy 
morfologii, albo przy składni, albo przy obu równocześnie. Tymczasem wydaje 
się uzasadnione ujmować je w odrębną - paralelną względem morfonologii -
płaszczyznę, którą można nazwać morfo syntaktyką. Termin ,;morfo-skład
nia" (morpho-syntaxe) wprowadził do językoznawstwa V. Br0ndal (1943, 
s. 139), który obok prymarnych działów gramatyki - morfologia, składnia, 
fonologia i prozodia, wyróżnia kilka działów sekundarnych, powstałych w wy
niku ich wzajemnych kombinacji: morpho-syntaxe, phono-prosodie, morpho
nologie (za Trubieckim), prosodie syntactique, morpho-prosodie i phonologie 
syntactique. Przedmiotem „morfo-składni" jest według V. Br0ndala badanie 
użycia i zmian znaczeniowych wyrazów w zdaniu oraz zjawisko rekcji i konotacji, 
a także szyk wyrazów, podczas gdy kolejność członów zdania należy do składni. 
3• 
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Ta ostatnia zdaniem ·kopenhaskiego językoznawcy zajmuje się przede wszystkim 
rytmem wewnętrznym j ęzyka, związkami między częściami zdania, intonacją 
zdaniową oraz wyrazami złożonymi. Natomiast problematykę części mowy 
włącza do morfologii. Dyskusyjna w szczegółach, ale niezwykle interesująca 
koncepcja V. Br0ndala nie doczekała się dotychczas większego zainteresowania 
w j ęzykoznawstwie . Wprawdzie termin „morfologiczno-syntaktyczny" (Mi
lewski, 1952, s. 83 ) czy nawet „morfo-syntaktyczny" (ang. ,,morphosyntactic" , 
Martinet, 1962, s. 72-73 = 1970, s. 287) na określenie zjawisk należących 
równocześnie do obu płaszczyzn można spotkać w literaturze j ęzykoznawczej , 
jednak, mimo spopularyzowania tego pojęcia przez Słownik terminologii lingwi
stycznej O. Achmanowej (1966, s. 244), koncepcja morfosyntaktyki nie pojawia 
się w pracach zajmujących si nakreśloną przez V. Br0ndala problematyką. 
Według O. Achmanowej morfosyntaktyka (ros. ,,morfosintaksis", ang. ,,morpho
syntax", przym. ,,morphosyntactic") bada morfemy z punktu widzenia ich 
składniowej funkcji i stanowi paralelę do morfonologii, rozpatrującej fonemy 
ze względu na ich funkcję w obrębie morfemów. 

II. Morfonologia a morfosyntaktyka 

·wynikający z koncepcji V. Brondala paralelizm między morfonologią 
a morfosyntaktyką wymaga bliższego omówienia, pozwala bowiem w oparciu 
o dotychczasowe wyniki badań nad morfonologią określić przedmiot morfo
syntaktyki. Jak wiadomo, badania nad morfonologią zapoczątkował J. Baudouin 
de Courtenay (1894), termin „morfo-fonema" wprowadził H. Ułaszyn (1927), 
a podstawy teoretyczne tej dyscypliny dał N. Trubiecki (1931), wyróżniając 
w niej: 1) naukę o fonologicznej strukturze morfemów, 2) naukę o kombinato
rycznych zmianach głosek na pograniczu morfemów, 3) naukę o alternacjach 
fonetycznych. Zwraca też uwagę na doniosłość typologiczną morfonologicznych 
właściwości języków. Morfonologia, kwestionowana niekiedy jako odrębna, 
ale związana z fonologią, dziedzina językoznawstwa (A. Martinet, 1960, § 3.41, 
alternacje morfonologiczne włącza do morfologii), znalazła zastosowanie 
w strukturalizmie amerykańskim (por. E. Ramp, 1957), a· w najnowszych 
koncepcjach transformacyjno-generatywnych odrzucających fonologię t aksono
miczną, zjawiska fonetyczne są interpretowane w kategoriach morfonologicz
nych (por. S. Anderson, 1974 = 1982, s. 60). Na gruncie polskim najpełniej 
problematyka morfonologii została przedstawiona w pracy R. Laskowskiego 
(1975). Badania J. Kuryłowicza nad akcentuacją (1952) i apofonią (1956) 
indoemopejską dotyczą również morfonologii, której wyniki zreferował ostatnio 
O. Szemerenyi (1972, s. 136-148; 1970, r. V) . 

W oparciu o dotychczasową dyskusję i praktykę opisu można stwierdzić, 
że morfonologia zajmuje się : 1) zjawiskami fonologicznymi pełniącymi funkcję 
:morfologiczną oraz 2) fonologiczną strukturą morfemu, wyrazu i sylaby 
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(o ile ta ostatnia ma wpływ na budowę morfemu). Chodzi tu więc głównie o cechy 
nazwane przez N. Trubieckiego (1939, s. 241-261) delimitacyjne i kulmina
tywne, a w nowszych ujęciach określane łącznie jako konfiguratywne ( demar
kacyjne), t akie jak akcent, sygnały graniczne, harmonia wokaliczna, a przede 
wszystkim alternacje (z pominięciem czysto fonetycznych tzw. alternacji auto
matycznych). 

Wprowadzenie odrębnej, morfonologicznej płaszczyzny języka, implikuje 
istnienie paralelnej płaszczyzny morfosyntaktycznej oraz pośrednio jej przed
miot, którym jest: 1) badanie składniowej funkcji zjawisk morfologicznych 
oraz 2) struktury morfemicznej jednostek składniowych . Należeć tu więc będzie 
opis funkcji morfemów gramatycznych (końcówek, ,,przodówek" i innych 
morfemów gramatycznych złączonych fonetycznie z morfemami semantycznymi) 
oraz tzw. wyrazów gramatycznych (przyimki, partykuły, niesamodzielne formy 
zaimków, czasowniki posiłkowe, spójniki typu wyrazowego) . Funkcje te spro
wadzić można do pewnych kategorii (cech kategorialnych), t akich jak liczba , 
rodzaj, przypadek, stopień, determinacja, posesywność, osoba, czas, strona, 
tryb i nazwać je kategoriami morfosyntaktycznymi. w· wyniku ich 
kombinacji (jak w fonologii z wiązki cech fonologicznych powstają fonemy ) 
otrzymujemy jednostki płaszczyzny morfosyntaktycznej - morfosyntak
temy. ,v tych językach syntetycznych, w których występują wyrazy, s~ to 
części mowy. W językach analitycznych odpowiadają im konstrukcje (formy) 
peryfrastyczne (por. L. Zawadowski, 1959), a w językach polisyntetycznych -
composita syntaktyczne czyli „holofrazy" (por. T. Milewski, 1951; .A. Majewicz, 
1981). Oczywiście dwa ostatnie rodzaje morfosyntaktemów istnieją także 
w językach syntetycznych, ale rozpatruje się je tutaj jako wyrazy i ich kombina
cje. Odpowiednikiem alternacji morfonologicznych jest w morfosyntaktyce 
zjawisko wa,riancji morfemów i wyrazów gramatycznych; w obrębie wyrazu 
(np. końcówki oboczne) mają one charakter paradygmatyczny, a w obrębie 
konstrukcji peryfrastycznej i „holofrazy" - syntagmatyczny, linearny (por. 
A. Heinz, 1974). Morfemy i wyrazy gramatyczne pełnią również sekundarnie 
funkcj ę sygnałów granicznych jednostek i struktur syntniktycznych . 

Z kolei nasuwa się pytanie, czy podobnie jak sylaba, wyraz, zdanie istnieją 
jakieś struktury morfonologiczne i morfosyntaktyczne. Wydaje się, że raczej nie, 
a wynika to stąd, że morfonemy i morfosyntaktemy należą substancjalnie do 
odpowiednio niższych płaszczyzn systemu językowego, a o ich charakterze 
decyduje funkcja. Wprawdzie w językach monosylabicznych (jak np. klasyczny 
chiński) można by mówić o „sylabo-wyrazach", a w polisyntetycznych o „wy
razo-zdaniach", jednak tam, gdzie to ma miejsce nie istnieją odrębne struktury 
morfologiczne i składniowe. W niektórych językach bliskich typowi polisynte
tycznemu występują tzw. kompleksowe (złożone) części mowy, tworzone za 
pomocą wykładników morfonologicznych, np. lenicji, nazalizacji w celtyckim, 
gdzie do prostej formy rzeczownika i czasownika dołącza się w formie prepozycji, 
postpozycji lub interpozycji przymiotnik, liczebnik, zaimek, rodzajnik, copulę, 
partykułę, spójnik (M. Oftedal, 1972). 
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m. Morfosyntaktyka a składnia 

Z odrębności zjawisk określonych tu jako morfosyntaktyczne zdawano 
sobie sprawę od dawna. Świadczy o tym między innymi fakt, że raz były one 
omawiane przy składni, kiedy indziej przy morfologii, lub w obu działach 
równocześnie. Widoczne jest to na przykładzie części mowy, które w języko

znawstwie tradycyjnym włączano do składni, a F . Miklosich uważał nawet, 
że „Die Syntax zerfallt demnach in zwei Teile, von denen der erstere Bedeutung 
der Wortklassen, der andere die Bedeutung der Wortformen zum Gegenstand 
hat" (1883, t . IV, s. 1). Z zupełnie odmiennych powodów do podobnego w pew
nym sensie wniosku zdaje się skłaniać F. de Saussure: ,,La phrase est le type 
par excellence du syntagme. Mais elle appartient a la parole, non a la langue" 
i dalej „tous les faits de syntaxe appart iennent a 12. syntagmatique" (1916 ; 
2. wyd. 1922, s. 172, 188), choć wiadomo, że niektóre rodzaje relacji syntagma
tycznych zaliczał do systemu języka . P ierwszy wyraźnie wyodrębnił ze składni '. 
naukę · o wyrazach J . Rics (1894). Za jmuje się ona, według niego, rodzajami, 
odmianą i znaczeniem (syntaktycznym i leksykalnym) wyrazów, a więc odpo
wiada w przybliżeniu mol'fosyntaktyce. Natomiast przedmiotem składni właści

wej są wszelkie grupy wyrazowe, w tym także zdanie. Jednak podział J. Riesa 
rzadko jest konsekwentnie stosowany i większość poważnych opracowań skład
niowych omawia również użycie wyrazów i ich kategorie. Przy czym, jak zau
waża J. Safarewicz, ,,nauka o syntaktycznym użyciu form gramatycznych wy
maga osobnego opracowania, którego dla języka polskiego dotąd nie mamy" 
(por. S. Jodłowski, 1975, s. 9) . Od strony teoretyczno-typologicznej kategorie 
„morfologiczno-synt aktyczne" scharakteryzował T. Milewski (1952), dzieląc je 
na semantyczne - nazywające : części mowy, stopień, liczba, rodzaj, oraz pozba
wione wartości semantycznej - wskazujące i subiektywne: przypadek, osoba, 
czas, aspekt , tryb (strona jest według niego kategorią czysto syntaktyczną). 

Zauważa również, że ·wykładniki formalne tych kategorii służą do charaktery
styki części mowy i członów zdania. Również dla j ęzyka polskiego otrzymaliśmy 
w ostatnich kilkunastu latach szereg wartościowych materiałowo i interesują
cych teoretycznie opracowań z zakresu morfosyntaktyki. Syntetycznego ujęcia 
części mowy (1971) i ogólnoj ęzykoznawczej charakterystyki zaimka (1972) 
dokonał S. Jodłowski. Funkcjami zaimków zajmowała się K . Pisarkowa (1969) 
i W . Miodunka (1974). Powstało kilka prac o czasowniku (K. ·wilczewska, 1966; 
H . '\Vróbel, 1975; Z. Saloni 1976 a ; B . Bartnicka, 1982), przymiotniku (M. Szu
pryczyńska, 1980), przysłówku (R. Grzegorczykowa, 1975), przyimkach, party
kuł::.ch, spójnikach. Spośród monografii poszczególnych kategorii morfosyntak
tycznych najważniej szą metodologicznie jest rozprawa A. Heinza (1965) o syste
mie przypadkowym. Teorią przypadka, ilustrowaną również polskim materia
łem, zajmował się Z. Kempf (1978) . Omówienia doczekały się: rodzaj (Z. Saloni, 
1976b; M. Kucała, 1978), stopień (H. Orzechowska, 1976), strona (S. Szlifersztej
nowa, 1969), osoba (T. Rittel, 1985) i związane z trybem zjawisko modalności 
(S. Jodłowski, 1953; A. Mirowicz: 1956; S. Urbańczyk, 1971). Wjększość autorów 
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omawia tę problematykę ze składniowego punktu widzenia, ale w niektórych 
opracowaniach większe znaczenie przywiązuje się do strony morfologicznej 
i semantycznej, co w dyskusji (np. o kategorii rodzaju) prowadziło do znacznej 
rozbieżności stanowisk. Tych niekonsekwencji i pozornych sprzeczności można 
uniknąć, jeśli uświadomimy sobie, że nie są to zjawiska ani czysto składniowe, 
ani czysto morfologiczne, lecz należą do odrębnej - morfosyntaktycznej płasz
czyzny języka . . 

Chcąc określić stosunek morfosyntaktyki do składni, należy pamiętać, że 
pierwsza z nich zajmuje się częściami mowy, konstrukcjami peryfrastycznymi 
i wyrazami złożonymi, podczas gdy przedmiotem składni są: 1) zespoły wyrazowe 
(różnie nazywane: skupienia, syntagmy, frazy, grupy) , 2) struktury synt aktyczne 
(zdanie i jego części), 3) ich mechanizmy spójnościowe (rekcja i konotacja), 
4) związki linearne (szyk wyrazów i zdań), 5) prozodyczny kontur wypowiedzi 
i sygnały graniczne. Natomiast przedmiotem tzw. składni stylistycznej jest 
badanie nacechowanych ekspresywnie odstępstw od reguł składniowych, spowo
do', -anych czynnikami indywidualnymi, środowiskowymi, itp. Marginesowo 
trzeba tu wspomnieć, że od stylistyki, którn bada funkcję ekspresywną we 
wszystkich płaszczyznach języka, należy odróżnić lingwistykę tekstu, opisującą 
jego strukturę (płaszczyznę) ponadzdaniową. Trudno jednak przy obecnym 
stanie wiedzy rozstrzygnąć, czy płaszczyzna tekstu, należy do systemu grama
tycznego języka, czy też zgodnie z założeniami klasycznego strukturalizmu 
należałoby ją zaliczyć do „parole". Kwestia ta nie ma jednak bezpośredniego 
związku z morfosyntaktyką, której kategorie noszą wyraźnie systemowy cha
rakter, · wyrażają bowiem relacje paradygmatyczne (związki asocjacyjne) . 

IV. Kategorie morfosyntaktyczne 

Przyjrzyjmy się teraz bliżej z typologicznego punktu widzenia poszczególnym 
1rategoriom morfosyntaktycznym, odgrywają one bowiem ważną rolę w klasy
fikacji typologicznej języków. Jak wiadomo, klasyfikacja ta bierze pod uwagę 
stosunek morfemu semantycznego do gramatycznego w obrębie wyrazu. ,v języ
kach bezwyrazowych jednostką tą jest konstrukcja peryfrastyczna (typ anali
tyczny) lub compositum składniowe (typ polisyntetyczny). Jednostkę taką 
'T. Milewski (1951) nazywa „członem syntaktycznym", czyli w naszej termino
logii „syntaktemem". Tak więc klasyfikacja języków na analityczne, synt e
tyczne (fleksyjne, alternacyjne, aglutynacyjne) i polisyntetyczne jest klasyfika
-cją morfosyntaktyczną. Stwierdza to również A. Martinet : ,,This would certainly 
str ('ngthen the traditional view according to which a non-genet ic classification 
-0f languages should be based upon morpho-syntactic traits" (1962, s. 72). 

Kategorie morfosyntaktyczne, podobnie jak cechy dystynktywne w fonologii, 
mają w zasadzie charakter lmiwersalny, ale w poszczególnych językach mogą 
być realizowane w różny sposób lub nie pojawiać się w ogóle, są więc dogodnym 
.kryterium klasyfikacji typologicznej. 
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Liczba. We wszystkich językach istnieje liczba naturalna, której wykładni
kiem leksykalnym są liczebniki. Z liczbą gramatyczną mamy do czynienia· 
w przypadku składni zgody (przymiotnika, liczebnika, czasownika z rzeczowni
kiem). Gdy natomiast przy liczebniku i rzeczowniku w pluralis występuje 
określnik w singularis, mówimy o collectivum, od którego w niektórych językach 
(np. nowoceltyckich) utworzona może być wtórnie indywidualizująca liczba 
pojedyncza - singulativum. Obok singularis i plurnlis i stnieć może dualis, 
trialią, quadrialis, czasami nawet paralis (przedmioty parzyste), paucalis (trochę), 
universalis (wszystko ), distributivus (każdy). Kategoria liczby najwyraźniejsza 
jest u zaimków, zwłaszcza osobowych, gdzie mogą być odróżniane formy inclu
siwu ('my z tobą/z wami') i excltisiwu ('my bez ciebie/bez was' ), a potem kolejno 
u rzeczowników osobowych, żywotnych; w pozostałych częściach mowy jest 
ona już tylko wykładnikiem składni zgody (por. H. Jensen, 1952) . 

Rodzaj . Nie jest kategorią ogólnojęzykową. Służy do wydzielania klas 
znaczeniowych w oparciu o różnice płci, kształtu, hierarchii (społecznej, psycho
logicznej, etnicznej, a nawet religijnej) oraz ich wzajemne kombinacje. Rodzaj 
może być naturalny (w rzeczowniku) lub gramatyczny (pozostałe części mowy) . 
Niekiedy wykładnikiem tej kategorii jest specjalny wyraz gramatyczny - ro
dzajnik, którego funkcją prymarną jest determinacja (por. T. Milewski, 1945; 
1955) . 

Przypadek. W j ęzykach wyrazowych nominalne człony zdania występują 
w zależności od funkcji w określonej formie (przypadku). Odróżnia się przypadki 
gramatyczne, wskazujące na relacje pomiędzy głównymi członami zdania, oraz 
konkretne, nacechowane znaczeniowo, które w zdaniu są określnikami jego 
głównych części. Są to tzw. przypadki lokalne, a liczba ich zwłaszcza w językach 
aglutynacyjnych może być znaczna. W niektórych j ęzykach istnieją specjalne 
statusy składniowe rzeczownika, np. w semickim, gdzie zmienia on swoją 
formę w zależności od t ego z czym się łączy. Tak też należałoby interpretować 
wykładniki fleksyjne subiektu, obiektu, possessiwu w językach Indian amery
kańskich (por. T. Milewski, 1952, s. 88). · W językach analitycznych funkcję 
przypadków pełnią przyimki (prepozycje, postpozycje), w inkorporacyjnych 
specjalne afiksy zaimkowe. Bliski kategorii przypadka jest także spójnik wy
razowy, np. indoeuropejskie *kt'e 'i' - postpozytywna enklityka, stawiany 
pierwotnie, jak końcówka, po każdym wyrazie, do którego się odnosił. Podobny 
spójnik występuje do dziś w szeregu języków poza.indoeuropejskich (por. L . Bed
narczuk, 1971, s. 103, 156-157). O tzw. przypadkach kontekstowych, pozy
cyjnych i semantycznych (zwanych statusami), por. Z. Kempf (1978). 

Stopień. Występuj e zwykle przy przymiotniku i przysłówku, rzadziej 
przy rzeczowniku, sporadycznie przy czasowniku. Stopniowanie regularne 
(gramatyczne) w przeciwieństwie do opisowego (peryfrastycznego) nie jest 
kategorią ogólnojęzykową. Obok trzech podstawowych stopni: positivus, com
parativus i superlativus istnieć może jeszcze aequativus ('tak - jak'), admira
tivus ('och! jak'), np. w celtyckim, i elativus (absolutny superlativus). 
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Determinacja. Nie jest kategorią ogólnojęzykową. Wykładnikiem jej jest 
zwykle rodzajnik, fakultatywnie zaimek wskazujący, sekundarnie też anafo
ryczny. Rodzajnik zwykle odnosi się do wyrazu, rzadziej do grupy, wyjątkowo 
do zą.ania podrzędnego (np . w staroormiańskim). Funkcję rodzajnika może 
pełnić odpowiedni afiks lub specjalna seria końcówek, jak w przymiotniku 
bałto-słowiańskim ( odmiana złożona). 

Posesywność. Wykładnikiem jej są przymiotniki i zaimki dzierżawcze 

oraz specjalne afiksy. Odnosi się do rzeczownika, rzadziej także czasownika. 
W niektórych językach istnieje tzw. posesywność organiczna (obligatoryjna),. 
która polega rn,, konieczności dodania specjalnego wykładnika (zwykle afiksu)· 
do wyrazów oznaczających naturalną część większej całości , np. części ciała,. 

stopnie pokrewieństwa , gałęzie drzewa, itp . (por. H . Jensen, 1955/56). 
Os ob a . Występuje z reguły przy czasowniku, rzadziej także przy rzeczowniku 

i przymiotniku, użytych w funkcji czasownika jako t zw. predykatywy. Wykład

nikami jej są zaimki, często spadające do roli afiksów (końcówek osobowych). 
W niektórych językach istnieją zgramatykalizowane grzecznościowe formy 
osoby (zjawisko znane w gwarach, tzn. ,,wyka.nie", ,,onaczenie" ). W zależności 
od hierarchii społeczno-obyczajowej formy grzecznościowe mogą tworzyć 

rozbudowane systemy, np. w językach Dalekiego Wschodu. 
Czas. Nie jest kategorią ogólnojęzykową. Fun}cję jego może pełnić aspekt 

i rodzaje czynności, których liczba (np. w językach australijskich) może być 
znaczna; te ostatnie są jednak kategoriami słowotwórczymi (ieksykalnymi), 
a nie morfosyntaktycznymi. 

Strona. Określa stosunek czynności do jej podmiotu i przedmiotu. Opozycja 
między stronami występuj e tylko przy czasownikach przechodnich. W językach 
ergatywnych w miejsce strony pojawia się kategoria stanowości (por. I. Mesca
ninov, 1949, s. 93-133). 

Modalność. Określa stosunek nadawcy do czynności lub całego komunikatu. 
Jej gramatycznymi wykładnikami są tryby, których liczba może być znaczna 
(uniwersalną zdaje się być tylko opozycja trybu oznajmującego i rozkazującego ). 
Niekiedy do trybów zalicza się tzw. auditivus (zwany też: perceptivus, rl:llativus, 
testimonialis), oznaczający informację przejętą ('podobno, jakoby, mówią, że' ). 
Obok trybów istnieją też leksykalne (m. in. partykuły) i prozodyczne wykładniki 
modalności zdaniowej. 

Scharakteryzowane tu szkicowo kategorie morfosyntaktyczne, podobnie 
jak morfonologiczne, łączą centralną część systemu językowego - morfologię 
z peryferyjnymi: fonologią i składnią . W oparciu o te związki oraz podobieństwa 
w budowie (izomorfizm) poszczególnych płaszczyzn języka można będzie 
w przyszłości podjąć próbę ustalenia całościowych (izomorficznych) typów 
języków. 
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P ozycja morfosyntaktyki w systemie gramatycznym języka 

Płaszczyzny 

FONOLOGIA 

MORFONO
LOGIA 

MORFOLOGIA 

MORFO SYN· 
TAKTYK.A. 

SKŁADNI.A. 

I 

Cechy kategorialne J ednostki 

CECHY DYSTYNKTYWNE FONEM 

CECHY KONFIGURATYWNE l\fORFONEl\f 
alternacja, sygnały graniczne, 

akcent 

CECHY KATE ORIALNE MORFEM 
MORFEM.U 

funkcja (znaczeniowa/gramatycz
na), pozycja (centralna/pery
feryjna), spójność (złączo

ny/luźny) 

KATEGORIE l\fORFOSYN-
TAKTYCZNE 

liczba, rodzaj, przypadek, sto-
pień, determinacja (rodzajnik), 
posesywność, osoba, czas, stro -
na, modalność (tryb) 

--
KATEGORIE SKŁADNIOWE 
rekcja i konotacja, szyk, kontur 

prozodyczny, sygnały granicz-
no zdania i jego członów 
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Position of morphosyntactics 

Sum mary 

Similarly as morphonology, which.,,investigates the morphological functions of phonemcs 
as well as the border marks and the phonemic structure of morphological units, morphosyn
tactics considers : 1) syntactic functions of morphological categories, such as gender, number, 
case, degree, definiteness, possessiveness, person, tense, voice, mood; 2) morphemie structure 
and border marks of syntactic units. These functions are fulfilled by grammatical (inflectional} 
morphemes and the so-called grammatical words (prepositions, postpositions, particles, word 
type conjunctions). They are simultaneously border marks of syntactic units. Parallcl to 
morphoneme a morphosyntactic unit may be called morphosyntacteme. It is formed 
by a set of the above m entioned morphosyntactic categories. In the languages which have 
words (in linguistic sense) morphosyntactemes are simply parts of speech . .As morphosyntac
temes we must also consider composita (including the so-called „holophrase" in polysynthetic 
languages) and periphrastic constructions (e.g. English compound tenses), whereas the group 
of words and the mechanisms forming them (rcction and connotation) belong to syntax. This 
last considers the structurc of sentence as well as the word-order and the prosodic contour of 
utterance. Morphonology and morphosyntactics connect morphology (the central level of the 
grammatical system) with the peripheric phonology and syntax, so their categories are very 
important in typology as they allow to constitute the isomorphic (whole-system) types of 
languages. 
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ANDRZEJ BOGUSŁAWSKI 

1Varszawa 

O pojęciu wyjaśniania 1 o wyjaśnianiu w lingwistyce 

Nikomu nie trzeba wyjaśniać, że t rudno o hasło mocniej zrośnięte z pojęciem 
nauki niż „wyjaśnianie" . Było ono zawsze wyraziście obecne w wypowiedziach 
metalingwistycznych 1 ; ze szczególnym wigorem obracają nim w ostatnich 
dziesięcioleciach niektórzy generatywiści, zwłaszcza „natywiśoi" 2 • 

Ponieważ wyraz wyjaśniać bywa stosowany nawet do najprostszego powie
dzenia czegokolwiek (por. pierwsze zdanie w tym tekście), a jednocześnie Inimo 
wszystko nie jest dubletem mówić, nie może dziwić, że w różnych ujęciach 
terminologicznych przypisywano mu różne zakre y. 

Nie będę tu przypominał lub konstruował alternatywnych pojęć, do których 
lepiej czy gorzej mógłby pasować nasz wyraz. Wskażę wprost pojęcie, które 
uważam za należycie pojemne, zamzem zaś niezbędne, a nawet kluczowe, dla 
całej nauki; przyjmuję, że nazwa wyjaśnianie ze względu na swą faktyczną 
tradycję w nauce nadaje się bardzo dobrze jako jego oznaczenie. Dalsze uwagi, 
dotyczące bliższego przedmiotu mojego zainteresowania, czyli językoznawstwa, 
odnosić się będą do tak rozumianego wyjaśniania. 

Ma ono miejsce t am, gdzie sens t ekstu daje się przedstawić (ewentualnie 
po dokonaniu pewnych przeformułowań, uzupełnień lub rozwinięć) jako dobranie 
do pewnego zdania (tekstu) jego racji logicznej, a więc jako wskazanie relacji 
wynik a nia logicznego (rozuinianego w zwykły sposób) między tą racją 
a owym zdaniem - następstwem, przy czym: 

(1) następstwo jest co najmniej rzeczywistą hipotezą (a może też być kon
statacją), 

(2) racja (a ) ma większą niż następstwo zawartość informacyjną, (b) jest 
t aka, że w przypadku jej prawdziwości zawartość informacyjna następstwa jest 
równa lub mniejsza niż mogłaby być w przypadku jej fałszywości, (c) nie jest 
sfalsyfikowana, (d) jest potwierdzona , (e) jest niedowolna. 

1 Por . D. Cohen (ed.), Explaining Linguistic Phenomena, New York: John Wiley and 
Sons 1974. 

2 Reprezentatywny w tym odniesieniu t om prac stanowi książka: N. Horn stein, 
D . L ig h t foot (eds .) , Explanation in Linguistics. The Logical Problem of Language Acquisi
tion, London-New York: Longman 1981. 
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Informacja zawarta w następstwie jest więc pokazana jako część właściwa 

zawartości informacyjnej innego zdania (warunek (2a) ), a ponadto owentu2ilnio· 
jako mniejsza przy prawdziwości racji niż możliwa (warunek (2b) ). 

Przez zawartość informacyjną danego zdania rozumiem. tu liczbę zdań 

logicznie nierównoważnych i nie stanowiących wzajemnych odpowiedników 
negacyjnych, z których wynika logicznie negacja tego zdania,. 

Należy tu pamiętać o wynikających logicznie ze zdań szczegółowych typu Fa, 
ze wskazaniem przynależności a do określonej populacji, zdaniach typu „dl'a. 

przedmiotu i w popufo,cji P prawdą jest, że Fi", ze wskazaniem wyłącznie 
odrębności przedmiotu wobec wszelkich innych w tej populacji, zdaniach dają
cych się odnieść do dowolneg przedmiotu w tej populacji. Takich zdań musi 

być tyle, co odpowiednich przedmiotów; określona powtarzalność F w pewneji 
populacji obniża zaw::1rtość informacyjną zdań typu Fa, ponieważ są one wyklu
czane wówczas przez mniejszą liczbę zdań z orzecznikiem G (H .. . ) wyklucza,ją
cym F (,,dla przedmiotu jw populacji P prawdą jest, że Gj") niż w przypad~u 
unikalności lub mniejszej powtarzalności F. (.Ale zdania mówiące po prostu 

o istnieniu F, czy też odpowiednie zdania typu JJ'a, poza określoną skończoną. 

populacją nie zmniejszają liczby zdań z G (H .. . ) wykluczającym F w odniesieniu 

do danego dowolnego przedmiotu, ponieważ przy założeniu nieskończoności 
stanów rzeczy odjęcie od niej tej lub innej skończonej liczby stanów r.:r,eczy z F 

pozostv,wia wciąż nieskończoność stanów rzeczy dla G (H .. . ). 

Przez potwierdzenie zdania rozumiem istnienie zdania lub zdań stanowiących 
przynajmniej część zestawu weryfikującego je. 

P.rzez niedowolność zdania rozumiem fakt, iż na gruncie danej wiedzy 
nie jest się skłonnym przyjmować lub przynajmniej nie odrzucać jego negacji 
(przy nieodrzucaniu tej negacji analogicznym do ewentualnego nieodrzucania 
samego zdania). 

Tak scharakteryzowaine wyjaśnianie jest podstawową operacją w jednym 
z dwóch aspektów działania naukowego, tzn. wartościowania informacyjnego 

tekstów, mianowicie w dziale wartościowania ilościowego. Wyjaśniając 

staramy się zrelatywizować informację zawartą we wziętym pod uwagę zdaniu 
do innych zdań i osłabić jego ciężar informacyjny. J est to zasadnicza droga do 

nadrzędnego celu nauki, jakim jest obok specyfikacji prawdy i fałszu uzyskanie 
prawdziwego bilansu informacji. 

Trzeba tu zwrócić uwagę, że wyjaśnianie według przedstawionego sformuło

wania obejmuje wskazanie obok j akiegoś Fa po prostu występowania w określo
nej populacji innego lub innych przedmiotów o charakterystyce F. Są to oczy

wiście wyj aśnienia skrajnie słabe, może nie bardzo pasujące do nazwy „wy
j aśnianie", ale trudno jest znaleźć niearbitralną granicę liczbową w obserwacjach 
egzystencjalnych, o które tu chodzi; tradycja pojęcia wyjaśniania nie wymaga 

z pewnością przywoływania faktu, że jakieś F-y stanowią większość w danej 
populacji. 

Nasze wyjaśnienia różnicują się przede wszystkim ze względu na uznawanie 
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lub nieuznawanie przez badacza w punkcie wyjścia prawdziwości racJ1 1 na
stępstwa. Możliwości są tu trzy: (1) brak uznania prawdziwości zarówno racji 
jak i następstwa (wyjaśnienia czysto hipotetyczne), (2) uznanie prawdziwości 
następstwa przy braku uznania prruwdziwości racji (wyjaśnienia konst::,,tacyjno
hipotetyczne), (3) uznanie prawdziwości obu zdań (wyjaśnienia konstat a,cyjne). 

z tym podziałem krzyżuje się zróżnicowanie ze względu na występujące 
w następstwie i racji typy zdań istotnie odmienne co do zawartości informacyjnej: 
zdania szczegółowe, zdania ściśle ogólne pozytywno-egzystencjalne, zdania. 
ściśle ogólne negatywno-egzystencjalne (z założeniem pozytywno-egzystencjal
nym). Pierwsze z nich występują zasadniczo w wyjaśnieniach konstatacyjnych 
i jako następstwa w wyjaśnieniach konstatacyjno-hipotetycznych, drugie - jako 
następstwa w wyjaśnieniach konstatacyjnych, trzecie - w wyjaśnieniach 
czysto hipotetycznych i jako racje w wyjaśnieniach konstatacyjno-hipote-
tycznych. . 

Trzeba tu podkreślić, że zdania negatywno-egzystencjalne, o które tu chodzi, 
są, po pierwsze, niesprowadzalne do podstawień prawa niesprzeczności, tzn. nie 
orzekają faktycznie, że nie istnieją F-y; które nie są F-ami (założona jest nie
zależność logiczna zestawianych predykatów), po drugie, niesprowadzalne 
do zdań szczegółowych (mówiących o intensjonalnej ogólności czegoś, czego 
sobie ktoś na przykład życzy albo co sobie wyobraża ). 

Wreszcie wśród układów wyjaśniających, kMre angażują tylko zdania 
szczegółowe (lub pozytywno-egzystencjalne, które można tu potra,ktować 
łącznie ze szczegółowymi, symbolizując je wszystkie za pomocą Fa, Gb itd.} 
wypada wyróżnić następujące podrodzaje: (al) wynikanie Fa z Ga takie, że 
negacja F wyklucza wprost G, (a2) wynikanie Fa z Ga t akie, że Fa = Ha /\ la, 
Ga = Ha /\ Ja, gdzie la jest dodatkową charakterystyką a wynikającą z Ja 
na zasadzie różnicy między pojęciem obejmującym element określony jako 
,,pewien" a pojęciem obejmującym w tym samym miejscu odpowiednią specy
fikację (por. wyjaśnienie As jest psem rasowym/ należącym do pewnej rasy przez. 
As j est terierem), (b) wynikanie Fa z koniunkcji Fa i Gb (por. wyjaśnienie Ta Ło
wiczanka nosi swój strój ludowy przez Większość Łowiczanek nosi swoje stroje: 
ludowe (Gb), gdzie do wynikania logicznego konieczne jest oczywiście powtórzenie 
następstwa w racji) . 

Wskazane rozróżnienia prowadzą do następującej listy głównych typów 
wyjaśnień: (la) zdań szczegółowych zdaniami negatywno-cgzystencjalnymi,. 
(Ib) zdań negatywno-egzystencjalnych zdaniami negatywno-egzystencjalnymi, 
(II) zda,ń szczegółowych (ewentualnie pozytywno-egzystencjalnych) zdaniami 
szczegółowymi (Hal) według (al), (II a2) według (a.2), (IIb) -według (b). 

Wyjaśnienia typu (I) można nazwać nomotetycznymi, typu (II) idiogr:3,ficz
nymi, typu (Ila) rozwijającymi, typu (Hal) inkorporującymi, typu (IIa2) 
specyfikującymi, typu (IIb) analogizującymi. 

Zapytajmy teraz: jak się mają do zaproponowanej siatki pojęć badania. 
językoznawcze~ 
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Odpowiedź brzmi: w j ęzykoznawstwie znajdujemy wiele autentycznych 

wyjaśnień idiograficznych, natomiast warunki nałożone na układy nomote
tyczne nie są spełnione. 

Zegzemplifikujmy naprzód te pierwsze. 
Typowym przypadkiem wyjaśnienia, które nazwaliśmy inkorporującym, 

byłoby wyjaśnienie gotowości• mówiącego posługiwania się określoną operacją 

gramatyczną w odniesieniu do pewnych wyrażeń tym, że stanowią one podklasę 

klasy, w odniesieniu do której zachodzi analogiczna gotowość (por. polski 
dopełni acz I. poj. na -a w rzeczownikach osobowych i w rzeczownikach żywot

n ych ; pewna nadklasa t ego r odzaju może być przedmiotem „reguły grama
tycznej" ). 

Innym przykładem może by wskazanie, iż dewiacyjność pewnego wyrażenia 

wynika z zawartej w nim sprzeczności (dewiacyjność ,;wciela się" w dewiacyjność 
.sprzecznościową). 

Do wyjaśnień specyfikujących zaliczylibyśmy zajmujące w językoznawstwie 

chyba najbardziej poczesne miejsce wyjaśnienia genetyczne, a wśród nich 
.szczególnie ważne wyjaśnienia funkcjonalno-genetyczne (teleologiczne) wskazu
jące na brak szkód lub pożytki płynące z pewnej zmiany 3• Tak więc znajdą 

tu miejsce charakterystyki pojawienia się określonych wyrażeń jako zapożyczeń, 

kalek, efektów wyrównania analogicznego, uwieloznacznienia nie natrafiającego 

na przeszkody w postaci ewentualnych utrudnień komunikacji 4, zróżnicowania 
funkcjonalnego na miejscu poprzedniej promiscuitas (por. polskie -e przy imio

nach, -owie przy nazwiskach jak w Tomasze - Tomaszowie) i in. Warto t u 
zwrócić uwagę, że normalnie wyjaśnienie specyfikujące ma jednocześnie aspekt 
analogizujący, ponieważ wskazuje się na charakterystykę stosującą się do wielu 
innych wyrażeń. 

Przykładem wyjaśnienia analogizującego byłoby ukazanie paralel angiel
skiego zestawu allomorfów pluralis z / s / iz z właściwą im dystrybucją, paralel 
w postaci końcówki 3. os. sg. lub kontrakcji is, has (ortogr. 's) . Obecność tych 
paralel zmniejsza teoretycznie możliwy ciężar informacyjny zdania o regułach 

tworzenia pluralis w języku angielskim jako ewentualnie całkowicie niepowta
rzalnych (to samo dotyczy naturalnie i owych innych zjawisk morfologicznych). 

Wskazanie ich ma więc moc określoneg o typu wyjaśnienia (przy dość 
liberalnej konstrukcji tego pojęcia). Jednakże mówienie o jakichś bytach 
nadrzędnych (morfem bazowy, reguły transformacji) w stosunku do listy przy-

3 O wyjaśnianiu genetycznym i funkcjonalnym pisze obszernie J. Kmit a , Z metodologicz

nych problemów interpretacji humanistycznej, Warszawa 1971 (głównie rozdz. IV, V). 
• Przykładem może być obarczenie wyrazu może specjalnym znaczeniem w pytaniach typu 

Kto to może być?; pytania o to, do kogo lub czego odnosi się zaledwie możliwość jakiegoś 

stanu są normalnie bezprzedmiotowe, a więc użycie ;wyrazu może w jego zwykłym znaczeniu 

odznacza się w tym kontekście nikłym prawdopodobieństwem, co dość skutecznie wyklucza 

niej asność, o które z dwóch przywołanych tu znaczeń może chodzić i w konsekwencji ułatwia 

nadanie owego drugiego znaczenia naszemu wyrazowi. 
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padków konkretnych, które trzeba tak czy inaczej wyliczyć, mówienie o nich 
jako o przedmiocie niezależnej hipotezy wyjaśniającej typu nomotetycz
nego, nie ma żadnego uzasadnienia 5• To mówienie można co najwyżej traktować 
jako szczególnego rodzaju technikę notacyjną, która jeżeli ma mieć charakter 
opisowy (a nie konstrukcyjny), wymaga rozszyfrowania i za którą nie ukrywa 
się nic poza ową listą (w oczywisty sposób możliwe jest, choć niewygodne 
i nieprawdopodobne, wprowadzenie do języka angielskiego jakiegoś zestawu 
allomorfów, gdzie na przykład s będzie występować po ubezdźwięcznionych 
dźwięcznych, a z - po udźwięcznionych bezdźwięcznych). 

Dotknęliśmy w ten sposób sprawy wyjaśnień nomotetycznych. Z tego, co 
mówią niektórzy lingwiści współcześni, można się dorozumiewać, że przewidują 
oni w zastosowaniu do języka możliwość takich właśnie wyjaśnień lub nawet 
sądzą, że w ich pracach już została zrealizowana. Wprawdzie nie precyzują 
wyraźnie, czym jest dla nich „wyjaśnienie", ,,siła wyjaśniająca" (jeżeli wyjaśnie
niem miałoby być po prostu powiedzeni@ czegoś na temat języka, co nie 
jest oczywistym banałem, to naturalnie dostarczyli oni wielu takich wyjaśnień), 
ale z nacisku, jaki kładą na przyrównanie owego „wyjaśnienia" do tego, co 
przynosi nam fizyka czy chemia, wynika w sposób raczej przejrzysty, że chodzi 
im o te szczególnie mocne wyjaśnienia, jakie nazwaliśmy wyżej nomotetycznymi. 

Rozróżnijmy tu trzy przypadki kandydatów do roli wyjaśnienia: (1) reguły 
gramatyczne, czy to generatywne, czy nie, (2) konstrukcje generatywistyczne 
(gramatyczne i fonologiczne), (3) tezę o wrodzonej wiedzy językowej jako 
przygodnym stanie biologicznym leżącym u podłoża ludzkiej mowy. 

Oo się tyczy reguł w ogóle, to wprawdzie mogą one być formułowane w sche
macie negatywno-egzystencjalnym (,,dla każdego rzeczownika ... " ), ale jest to 
tylko skrót faktycznego zdania szczegółowego na temat określonego mówiącego 
(określonych mówiących), opisującego jego (ich) decyzję czy też gotowość 
takiego a takiego posługiwania się wyrażeniami. Nie ma tu mowy o żadnym 
niezależnym zdaniu negatywno-egzystencjalnym dokładnie w tej samej 
micrze, jak w przypadku zdania „J an chce, by wszystkie kobiety nosiły spodnie" 
(można to jedynie na sposób czysto techniczny przeformułować na : ,,Dla :każdej 
kobiety, Jan ... " lub „Nie ma takiej kobiety, co do której nie byłoby prawdą, 
że J an ... "; szczegółowość zdania wyjściowego jest nieusuwalna). 

Konstrukcje gTamatyczne i fonologiczne generatywistów wprowadzają 
symbole, które nie mają żadnych korelatów w wyrażeniach lub ich właściwoś
ciach poza faktem, że przy użyciu tych symboli oraz określonych zabiegów 
móżna dojść drogą przekształceń do empirycznych ciągów językowych 6• 

Z takiej możliwości nie wynika żadną miarą istnienie owych korelatów, a jego 

• Rozważania z pozycji „abstrakcjonistycznej fonologii generatywnej" na temat allomor
~ów angielskiego pluralis przedstawia B. E. Dresher w art. Abstractness and E:xplanation 
m Phonology, w zbiorze pod red. N. Hornsteina i D. Lightfoota, o. c., s. 98 nn . 

• 
6 Ocenę fonologii generatywnej idącą w kierunku tu przedstawionym dal (omawiając 

książkę : N. Chomsky, M. Hall e, The Sound Pattern of English, New York 1968) A. S. L i b er
man w art. Porozdajuscaja fonologija : pret enzii i rezultaty, Voprosy jazykoznanij a 1972, 6 . 
4 - Biuletyn PTJ, t. XL 
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głoszenie ma charakter czysto dowolny . Kiedy fizyk wprowadza pewien 
teoretyczny układ r elacji z symbolami w rodzaju pozytronu czy neutronu 
i twierdzi, że pewien istniejący efekt nie istnieje inaczej niż w związku z takim 
układem, to na serio i z dobrą motywacją odrzuca on możliwość innych układów, 
w których wystąpiłby t en efekt (nawet j eżeli odrzuca ją niejako· ,,na próbę"). 
Lingwista natomiast nie ma najmniejszego powodu widząc serię grup pokr ew
n ych funkcjonalnie, lecz różnych mat er ialnie form przypisywać im wszystkim 
odpowiednio jeden element formy (element „abstrakcyjny" ), obecny jakoby 
w niedostępnych, ani obserwacji zewnętrznej ani introspekcji, odmętach jeste
stwa ludzkiego i przekształcający się w różne rzeczy obserwowalne. .Jeżeli 
głosi on taką tezę, t o głosi tezę niepotwierdzo ną. 

Konstrukcje gramatyki i onologii generatywnej ( o wir.domych właściwoś
ciach) mogą być znakomitymi s twierdz eniami na temat ni esp r zeczności 
pewnych syst emów przekształceń, lecz nie wyjaśnieniami w sensie, jaki wyżej 
przedstawiłem, tzn. w zwykłym sensie (a więc co najmniej po twier dzo n y mi 
zdaniami o właściwościach wyrażeń, z których wynikają inne zdania na temat 
właściwości tych wyrażeń) . 

Wreszcie t eza natywistyczna. Że nie każdy żywy organizm mówi i żo coś 
jest szczególnego w organizmie mówiącego - jest oczywistością. I nie o to chodzi 
natywist om. Że natomiast mowa mogłaby być teoretycznie inna co do pewnych 
istotnych zasad swej budowy, w tym sensie, w jakim koń mógłby być mięsożerny, 
i że na przeszkodzie stoją pewne przygodne szczegóły biologiczne, bez których 
z kolei nie byłoby t akiej właśnie mowy, jaką znamy, t ylko j akaś inna, to rzecz 
więcej niż wątpliwa . 

Właściwości, o które chodzi Chomskiemu, to właściwości, bez których nie 
mielibyśmy dogodnego narzędzia komunikacji, jakim jest język. I otóż wyj aś
nieniu podlegać miałoby właśnie stwierdzenie istnienia i nabywania przez 
dziecko dogodnego j ęzyka (w pojęciu języka naturalnego zawarte jest już 
bardzo dużo). Nie istnieje on bez istnienia dogodnego języka, to pewne . .Ale jest 
to tautologia (nawet nie specyfikująca, bo innego języka dogodnego nie ma); 
nie jest to teza nomotetyczna . 

Co zaś się tyczy s zczegółów biologicznych, nie mówiąc już o szczegółach 
. potwierdzonych, to ich w wyjaśnieniu Chomskiego brak. 

Są za to w tezie Chomskiego szczegóły lingwistyczne (konstrukty pojęciowe ), 
dla których korelatów nie ma żadnego potwierdzenia . J ako elementy inżynier
skie mogą one doskonale spełniać swą rolę. Nie mają jednak żadnej mocy jako 
racja dla t ezy, która ma być wyjaśniona - głoszll!cej, że dzieci uczą się mówić 
i że proces ten jest szybki; zwróćmy tu dodatkowo uwagę na to, że ma się tu 
wyjaśniać nie obiektywne tempo tego procesu, lecz estymację Chomskiego 7 • 

7 .Argument Chomskiego na rzecz tezy natywistycznej oparty na· szybkości procesu uczenia. 
się j ęzyka został odrzucony (właśnie ze względu na brak jakichkolwiek jednostek tej szybkości) 
przez apologetę natywizmu G. Sampsona w książce The Form of Language, London: Weiden
feld and Nicolson 1975, s. 17 n. 
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Wiele wskazuje na to, że z istnieniem języka jest podobnie jak z istnieniem 
liczby 18. Nie istnieje ona bez liczby 18. Nie istnieje też osiemnastka niepo
dzielna przez trzy. Ale też nie ma innej osiemnastki. 

On the concept of explanation and on explanation in linguistics 

Summ ary 

The author fonnulates a definition of „explanation" as one of the key concepts of science: 
to explain is to indicate the relation of entailment between a consequent and an antecedent such 
that (1) the consequent is at least a real hypothesis, (2) the antecedent is such that (a) its infor
mation content is larger than the information content of the consequent, (b) if it is true, the 
information content of the consequent is equal to what it might be should the antecedent be 
false or is lesser than it might be should the antecedent be false, (c) it is not falsiiied, (d) it is 
confirmed, (e) it is non-arbitrary. A taxonomy of kinds of explanation is then presented. It is 
the author's claim that nomological explanations, unlike the ideographical ones, are not present 
in linguistics. Three candidates for the status of nomological explanation are dismissed: gram
matical rulcs, generativist constructions, the „nativist" thesis of innate knowledge of language 
as a contingent biological state underlying human speech as we know it. 

, 

• 

•• 
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Osobliwość zaimków jako części mowy 

Na temat zaimków pisano bardzo wiele (por. Pisarkowa, 1969; Jodłowski, 
1973; Kuryłowicz, 1973; Laskowski, 1974) i wydaje się, że nic nowego na ten 
temat nie da się już powiedzieć. Jednakże przy dokładniej szej analizie szczegó
łów okazuje się, że w dalszym ciągu są jeszcze pewne punkty niejasne. Ze względu 
na to, że wyrazy te odznaczają się ogromną nieregularnością nie tylko formalną 
(j ak supletywizm odmiany zaimków osobowych), ale i kategorialną (brak 
pewnych kategorii gramatycznych), wiele zaimków stanowi klasy same dla 
siebie nie mieszcząc się w przyjętych podziałach, opartych na określonych kryte-• riach, co powoduje niejasności w ich interpretacji. 

W artykule tym chciałabym zebrać wszystkie owe „osobliwości" zaimków 
proponując pewną ich interpretację. Wydaje się to celowe przede wszystkim 
ze względów dydaktycznych, które wymagają jasnego określenia statusu anali
zowanego zjawiska , a także, j eśli nie można inaczej, przyznania, że zjawisko 
nie mieści się w proponowanych klasyfikacjach. Owa „kapryśność", niemieszcze
nie się w schematach i klasyfikacjach od dawna zostały uznane za jedną z cech 
charakterystycznych języka. 

1. Zaimek "' dotychczasowych podziałach leksemów na części mowy 

W tradycyjnych podziałach leksemów na części mowy zaimek był wyodręb
niany na podstawie specyficznego sposobu komunikowania, jakim jest wskazy
wanie (por. Biihler, 1934; Milewski, 1965; Jodłowski, 1973). W koncepcji części 
mowy zaproponowanej przez Kuryłowicza (1936), rozwijanej następnie przez 
Reinza (1965) zaimek nie został wyodrębniony jako osobna część mowy, ale 
znalazł się w różnych klasach: rzeczownikach, przymiotnikach, przysłówkach 
ze względu na to, że syntaktycznie pełni funkcję właściwą tym częściom mowy, 
a także znaczeniowo odnosi się do substancji, cechy, bądź cechy drugiego stopnia 
(funkcja przysłówka). Tę myśl kontynuują następne propozycje klasyfikacji 
leksemów: Saloniego (197 4), dzieląca leksemy ze względu na charakterystyczne 
dla nich kategorie gramatyczne i Laskowskiego (1984) oparta w zasadzie na, 
kryteriach syntaktycznych. 
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Według Saloniego zaimki należą do przysłówków (ściślej partykuło -przysłów
ków) będących jedną z n~eodmiennych klas leksemów (tu, tam, ówdzie, tamtędy, 
wtedy, wówczas itp.), do przymiotników (taki', tamten, ten, jakiś, każdy, żaden ), 
charakteryzujących się odmianą przez przypadek, rodzaj i liczbę oraz do rze
czowników odmiennych przez przypadek i liczbę (ale nieodmiennych przez 
rodzaj ). W obrębie rzeczowników stanowią one jednak .klasę osobliwą nie tylko 
dlatego, że nie odmieniajll! się przez liczbę : (my, wy - 1. mn.; ja, ty, ktoś, coś, 
nikt - l. poj .); tę właściwość posiadają także niektóre niewątpliwe rzeczowniki 
fokie jak pluralia i singularia tantum. Swoistą ich właściwością jest także brak 
rodzaju jako kategorii selektywnej {przy dużej części zaimków), co jest wy
jl!tkowe przy rzeczownikach ( or. sierota, niedołęga itp .). Rodzaj w zaimkach 
rzeczownych stanowi odrębny problem, o którym będzie mowa dalej . 

W propozycji Laskowskiego, która jako podstawę podziału przyjmuje 
właściwości syntaktyczne, odróżnia się zaimki rzeczowne, które podobnie jak 
nazwy własne nie przyjmują jako ośrodki grup nominalnych określeń atrybutyw
nych (*Odważny ja, Mały ty itp.). Grupy zawierające określniki są. najczęś
ciej połączeniami predykatywnymi z inwersją szyku (Ilfy młodzi, Ktoś mą_dry, 
Coś małego itp.). Ze względu na funkcję syntaktyczną wydzielają się też, zda
niem Laskowskiego, zaimki względne mające funkcj ę łączącą . 

W sumie więc można by wydzielać tzw. zaimki rzeczowne w osobną klasę 
(część mowy) na podstawie pewnych cech morfologicznych (brak rodzaju) 
oraz właściwości syntaktycznej polegającej na nieprzyjmowaniu określeń. 

Przy 1n·zyj ęciu omówionych podziałów okazuje się, że pewne leksemy zaim
kowe nie mieszczą się w nich i wymagają odrębnego traktowania. . 

2. Rodzaj w zaimkach rzeczownych 

Zaimki rzeczowne, do których należą. osobowe, tradycyjne pytajne (kto, co), 
nieokreślone (ktoś, coś), zaprzeczone (nie , nikt), zaimek siebie, nie mają 
rodza ju jako kategorii fleksyjnej, a także przy dużej części zaimków 
brak rodzaju selektywnego. Nie mają też kategorii liczby. Wyjątek 

stanowi pod t ym względem zaimek trzeciej osoby: on, ona, ono, który 
rozróżnia zarówno rodzaj jak i liczbę . Zaimek ten nie przez wszystkich 
jest zaliczany do zaimków osobowych (szerzej o różnych stanowiskach w tej 
sprawie mowa jest w książce Jodłowskiego , 1973). Ze względu na funkcję syn
taktyczną zaimek ten zachowuje się tak jak rzeczownik: jest ją.drem grupy 
nominalnej, a nie członem określającym (por. On (Piotr ) to zrobił, Dałem jej (Basi) 
ksią_żkę) i podobnie jak inne osobowe nie przybiera określeń, np. *Głupi on to 
zrobił ( Ona niemądra opowiedziała o wszystkim jest połączeniem predykatywnym). 
Potrzeba rozróżniania rodzaju przez ten zaimek wynika z dwóch powodów: 

(1) Wskazanie na osobę trzecią (nie-nadawcę i nie-odbiorcę, którzy są 

wystarczająco pod względem płci określeni) stwarza możliwości wyboru jednej 
z trzech form, informującej o płci osoby, o której s,ię orzeka (w tym wypadku 
formy te mają funkcję semantyczną, Sl:J! syntaktycznie niezależne) . 
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(2) Zaimki t e pełnią j ednocześnie funkcję anaforyczną, odsyłają do wcześniej 

użytych w tekście wyrazów i wówczas rodzaj zaimka zależy od rodzaju uprzednio 
użytego rzeczownika : Z naleziono starą gazetę, była ona zupełnie pognieciona. 
Trzeba było ją rozprostować itp. Forma rodzajowa tych zaimków jest synt aktycz
nie zależna . 

Można by w związku z t ym uważać, że mamy do czynienia z dwoma odręb
nymi zaimkami. J ednym, w którym rodzaj jest selektywny i wówczais byłyby 

niejako trzy lekse:my (a ~noże nawet pięć): on, ona, ono, oni, one, i drugim -
mającym rodzaj fleksyjny, syntaktycznie zależny : byłby to więc osobliwy 
zaimek rzeczowny odmieniający się przez rodzaje, a więc o formie przymiotnika 
(według klasyfikacji Saloniego ). Wystarczy może jednak po prostu zdać sprawę 
z osobliwości rodzajowej zaimka trzecioosobowego , traktując go jako podtyp 
zaimków rzeczownych ( mający kategorię rodzaju ). 

Pozostałe zaimki rzeczowne są pod względem r odzaju oboj ętne, co jest 
zrozumiałe z powodu ich funkcji: zaimki ja i ty wskazuj ą na osoby zdetermino
wane pod względem płci, przy liczbie mnogiej jest fakultatywność : my i wy 
obejmuje za.równo zbiór osób rodzaju męskiego jak i żeńskiego, a także zbiory 
mieszane. Różnica. uwidocznia się w rodzaju wyrazów określaj ących (my cho
dziliśmy - my chodziłyśmy, wy chodziliście - wy chodziłyście ) . Różnicowanie 
rodzaju wyrazów określających prow&dzi niekt órych badaczy (por. Laskowski, 
1974) do uznawania także w zaimkach 1. i 2. osoby głębokiej kat egorii r odzaju 
o zneutralizowanych ·wykładnikach formalnych. P rzy t akim ujęciu zaimek 
t rzecioosobowy różniłby się od pozostałych tylko t ym, że wyraża rodzaj także 
na powierzchni. 

Zaimki pytajne, nieokreślone i zaprzeczone rozróżniają jedynie osobowość 
(kto, ktoś, nikt) i nieosobowość (co, coś, nic), mają więc rodzaj selektywny, 
determinujący syntaktycznie formy męskie i nijakie. Osobowość wyraża 
się w wymaganiu formy męskiej wyrazów określających (Ktoś upadł -
zarówno kobieta jak i mężczyzna), a nieosobowość w wymaganiu formy nijakiej 
( Ooś upadło). 

, 

3. Osobliwość zaimka .siebie, sobie, sobą 

Defektywność tego zaimka polega na tym, że nie posiada on mianownika, 
co oczywiście wynika z jego funkcji: informuje on mianowicie o koreferencji 
rzeczownika wyrażonego przypadkiem zależnym i podmiotu wyrażonego 
mian.own.ikiem: J an brzydzi -się siebie ( = J ana), J an przygląda się sobie w Lustrze 
( = J a:iowi) , J an widzi w lustrze siebie ( = Jana ), J an zachwyca się sobą ( = Ja
nem), Jan opowiada o sobie (=Janie ). W wypadku biernika może wystąpić 
forma enklityczna się : J an widzi s'ię w lustrze. Zaimek ten oczywiście nie rozróżnia. 
rodzaju (Jan widzi siebie, Maria (dziecko ) widzi siebie ); a także liczby: Dziew-
czynki opowiadają o sobie ( = dziewczynkach ). . 



56 R. GRZEGORCZYKOWA 

Na :marginesie warto zauważyć, że paralelny zaimek przymiotny swój, 
oznaczający cechę przynależności do podmiotu (np. Wziął swój parasol) , także 
nie :ma mianownika (por. *Swój parasol leżał na stole, oczywiście swój w zdaniu 
Przyszedł swój człowiek nie jest zaimkiem, ale przymiotnikiem o znaczeniu: 
'bliski, nieobcy'), nie można bowiem j ednocześnie być posiadaczem i przedmio
tem posiadanym. Właściwości tej !3-ie zauważają istniejące słowniki (por. SPP r 

SJPD, Słownik Szymczaka) . 

4. Każdy - wszyscy 

" Osobliwość tych zaimków polega na tym, że chociaż mają cechy morfolo-
giczne i syntaktyczne przymiotników (w klasyfikacji Saloniego znajdą się w kla
sie leksemów charakteryzujących się cechami + przypadek, + rodzaj) , jednakże 
nie odmienia.ją się przez liczbę: każdy, ka.żda, każde mają wyłącznie liczbę poje
dynczą (niemożliwe *każdzi), wszyscy , wszystkie mają wyłącznie liczbę :mnogą. 
Tą cechą zbliżają się do klasy liczebników w ujęciu Saloniego. I w istociet 
okazuje się, że pod względem funkcji semantyczno-syntaktycznej wyrazy te 
mają pewne elementy wspólne z wykładnikami kwantyfikacji ilościowej . Lekse
my każdy i wszyscy (wszystkie ) pełnią funkcję kwantyfikatorów uogólniających 
(por. Grzegorczykowa, 1972), a więc informują o tym, że predykat odnosi się 
do każdego okazu całej klasy ujętej dystrybucyjnie (Każde dziecko otrzyma 
świadectwo), lub do całego zbioru kolektywnie (Wszystkie dzieci otrzymają. 

świadectwa). 

O ile nie ma wątpliwości, że leksem każdy występuje wyłącznie w liczbie 
pojedynczej (form:::, liczby mnogiej jest niegramatyczna), o tyle przy lekse:rnie 
'l!)Szyscy, wszystkie możemy mieć wątpliwości . Istnieją przecie poprawne zdania 
typu: Wyjadł wszystek miód ze słoika , Wsypał wszystką mąkę, Wypił wszystko 
mleko. Użyte w nich formy mają jednak charakter przymiotników o znaczeniu 
'cały' w odniesieniu do zbioru, a bai:·dziej może - do nieokreślonej ilościowo 

substancji. Niemożliwe jest np. użycie ich przy rzeczownikach oznaczających 
przedmioty (por. *Opróżnił wszystką szafę, * Pomalował wszystek stół itp.). 

Nieco innej interpretacji wymaga forma nijaka wszystko, którą należy chyba 
traktować jako samodzielny zai:rnek (rzeczowny): Zrobił wszystko, co było w jego 
mocy, niszczył wszystko, co napotkał, wy:rnagający jednak uzupełnienia precyzują

cego, jaki to zbiór desygnatów podlega w całości działaniu lub posiada cechę 
wskazaną przez predykat: Wszystko, co zrobił, było udane. 

5. Sam 

Wyraz ten ze względu na cechy morfologiczne podobny jest do przymiotnika 
(lub zaimka przymiotnego): odmienia się przez przypadki, rodzaje, liczby. 
Nie :mówimy tu o sam przysłówkowy:rn w znaczeniu 'tu' (skróconym z samo), 
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zachowanym w wyrażeniu tam i sam, które kontynuuje pra.slowiańskl:l! formę 
przysłówka od z::i.imka Sb (paralelnego do tam ~ ta). Przysłówkowe sam wystę
puje w wielu tekstach staropolskich, np. w Biblii Zofii: ,,Rzekł już sługa, iże 
nie będzie żona sam ić" (cyt. za Słownikiem staropolskim). 

Syntaktycznie przymiotnikowe sam zachowuje się w sposób szczególny: 
nie jest określnikiem w grupie nominalnej, ale pełni funkcję jakby przydawki 
predykatywnej (w terminologii Klemensiewicza), określajl:l!cej jednocześnie 
grupę werbalną: Przyszedł sam, Została sama, Zrobiła to sama, Nauazyła się sama, 
tzn. 'bez nikogo, bez niczyjej pomocy'. 

Znaczeniowo wyraz ten, zaliczany tradycyjnie do zaimków (por. SPP), . 
bliski jest dziś przymiotnikom oznaczającym relacje, takim jak: inny 'nie ten', 
tożsamy, różny, wspólny i in. Informuje on, że podmiot działa bez udziału innej 
osoby, przedmiotu. Teksty staropolskie potwierdz:;i,ją użycia czysto zaimkowe, . 
jako zaimka anaforycznego, np. z Rot Poznańskich: ,,Kazał [ ... ] do starosty 
jechać i sam miał jechać a tego nie uczynił" (cytuję za Sł. Stp.), ,;Do wrocb
wianów poszli, do takich jako i sami" (Tęczyński, cytuję za Sł. Stp.) . Inne użycia, 
niezaimkowe, poświadczone są także w staropolszczyźnie, np. ,, Tako nagle 
ony skorupy się samy zlepiły" (Rozm. Przem. cyt. za Sł. Stp.), tzn. ' samoistnie, . 
bez niczyjej ingerencji'. 

Dzisiejsze znaczenia tego wyrazu widoczne są w zdaniach : 
• 

(1) Dziecko przyszło samo 
(2) On sam to zrobił 

(3) On siedzi sam 
( 4) Drzewo rośnie samo 
( 5) Drzewo zwaliło się samo 
( 6) Czuła to sama, że nie powinna tak postąpić 
(7) Dali do ręki jemu samemu 
(8) Sam to wiem, nie musisz mówić 
(9) flam Pan Bóg nie pomoże 
(10) flam minister interweniował w tej sprawie 

Z wyjątkiem dwóch ostatnich przykładów, w których zawarte jest znaczenie · 
:nawet, aż', wyraz sam informuje we wszystkich przytoczonych zdaniach tyle co: 
'nikt inny wraz z podmiotem nie wykonuje czynności (podlega procesowi)', 
inaczej : 'nikt inny (nic innego) nie ma udziału w czynności (procesie) orzekanej 
o podmiocie' . Istotny jest tu element znaczeniowy 'wraz z podmiotem', ponieważ 
wyraz sam (w przeciwieństwie do tylko) nie oznacza, że nikt inny nie wykonuje 

. czynności (por. Tylko dzieako przyszło i Dzieako przyszło samo, tzn. ktoś inny 
mógł przyjść, ale nie razem), informuje jedynie, że nikt inny nie wykonuje czyn
ności razem z podmiotem. 

To znaczenie ogólne, w zależności od tego, jaki predykat orzekany jest 
o podmiocie, może uzyskiwać nowe znaczenie, w szczególności znaczenie 'bez 
pomocy': Zrobił to sam 'nikt wraz z nim tego nie robił' - 'bez pomocy'. Istnienie 
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-dwóch znaczeń : 'bez towa.rzystwa' i 'bez po:mocy' powoduje, że zdanie (1) jest 
dwuznaczne: 'nikt z dzieckiem nie przyszedł' (np. inne dziecko) i 'nie zostało 
przyprowadzone'. Podobna dwuznaczność występuje także w zdaniach (3) i (4), 
natomiast zdania (2) i (5) mają wyłącznie znaczenie 'bez po:mocy, interwencji'; 
być może powoduje to znaczenie rezultatywności w nich zawarte. Podkreślenie, 
że wył!l!cznie podmioi jest źródłem (i nosicielem) stanu orzekanego pojawia się 
w zdaniu (6) i (8), w których występują predykaty mentalne. 

Jakież z t ego wnioski1 Wyraz sam pod względem treści przypomina party
kuło -przysłówki lub przymiotniki, pod względem formy zaś przy:miotniki, 
natomiast syntaktycznie odróżnia się od przymiotników tym, że pełni funkcję 
wyłącznie przydawki predykatyw ej. Stanowi więc, jak widać, zjawisko specy
ficzne, niejako klasę leksykalną odrębną. Od strony znaczeniowej wyraz ten 
-przedstawia obraz skomplikowany i podane wyżej uwagi dalekie są od wyczer
pania całej kwestii . 

Omówione zjawiska potwierdzają sfor:mułowaną na początku refleksję : 
fakty językowe z trudem dadzą się ująć w ścisłych schematach i podziałach. 
Ścisłe kryteria potrzebne są jednak po to, żeby móc zanalizować zjawisko 
i uznać je ewentualnie za wykraczające poza schemat. 
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Kraków 

Ego w systemie językowym 

O tym, że por ozumienie j ęzykowe przebiega poprzez filtr sytuacji komunika
cy jnej, czyli jest nastawione wobec nadawcy, wiemy już o'd dawna. Wiemy, że na 
komunikacie j ęzykowym „odciska się" egocentrycznie człowiek poprzez ego, hi<J, 
nimo, że szczególnie predysponowane są do tych funkcji czasowniki z ich katego
riami osób i czasów, nadt o zaimki, zwłaszcza osobowe i dzierżawcze, służące 
aktualizacji wypowiedzenia w stosunku do uczestników aktu mowy. vV struktu
ra,Jizmie bada się t e przede wszystkim środki, które r egularnie, gramatycznie ów 
,,filtr egocentryczny" realizują . .Ale i siatka opozy ji między leksemami zaimko
wymi, swoist a dla każdego j ęzyka, też podlega ścisłym badaniom. Poszczególne 
języki swoiście rozbudowują przestrzeń wokół nadawcy, co się przejawia w bo
gatszym lub uboższym systemie zaimkowym danego języka. 

W tym miejscu chciałabym się zatrzymać na pewnym szczególe dotyczącym, 
jak bym to nazwała, ,,przestrzeni pamięciowej" wokół rozmówców. Chodzi 
o formy rozbudowujące czy różnicujące ową przestrzeń pamięciową, pełniące 
funkcję Biihlerowskiej deixis am Phantasma niekoniecznie tylko kierującej 

ku wilkołakom 1• Chodzi tu o przestrzeń będącą poza bezpośrednim zasięgiem 
nadawcy i odbiorcy a apelującą do ich pamięci. Szczegółowe badania polskiego 
systemu zaimkowego rozpatrzyły już te kwestie, wychodząc od sytuacji dialogo
wej. I tak wiemy, że istnieje np. system opozycji zaimkowych sygnalizujący 
nam fakty wywoływane z pamięci rozmówców, znane obu stronom lub znane 
jednej 2 • Mianowicie osoby, 1zeczy, wydarzenia wywoływane z pamięci wspólnej 
obu stronom opatruje nadawca zaimkiem ten, ta, to. Natomiast osoby, rzeczy, 
wydarzenia znane nadawcy, a nie znane odbiorcy nadawca określa zaimkiem 
taki , a ·wreszcie nie znane obu stronom - sygnalizuje zaimkiem jakiś. Jest to 
naturalnie garnitur zaimkowy używany w luźnych sytuacjach kolokwialnych, 
należy do swobodnego j ęzyka mówionego, j ęzyka w działaniu, o czym dalej. 
Zwłaszcza zaimek taki nie występuj e w t ej funkcji w sytuacjach poz9Jdialogo-

1 K . Bii h ler, Sprachtheorie, 2 . .Aufl. Stuttgart 1965, s. 123. Termin niewątpliwie uwydat
nia element twórczej fikcji, lecz obejmuje też i Erinnerungen. 

2 Funkcję tę określił W . Mio dunka w pracy : Funkcje zaimków w grupach nominalnych 
współczesnej polszczyzny mówionej, Warszawa. 1974, s. 77. 
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wych, w opowiad::miu lub mowie zależnej, chyba że użyty jako środek konstruu
jący mowę pozornie zależną, ale to już sprawa skomplikowanej stylizacji. 

W powyższy sposób język dokonuje zróżnicowania przestrzeni pamięciowej 
wokół nadawcy i odbiorcy 3• Poza omówionymi, przestrzeń pamięciowa wydaje 
się wykazywać jeszcze inne rozwarstwienia. Miałam możność tego doświadczyć 
w drobnej sytuacji kolokwialnej. Była to rozmowa z mężem na temat ogrodu 
i różnych gatunków kwiatów. Powiedział: Pamiętasz, ta K r-ysia miała ładne 

gerbery. Zdziwiłam się, zaskoczyła nmie forma ta Krysia. Krysia była znaną nam 
wspólnie urzędniczką w męża przedsiębiorstwie. Wyjaśnienie przyszło po chwili : 
mąż mówił o innej Krysi, zresztą też urzędniczce , która przed kilku laty wyje
chała. Drobne to wydarzenie uświadamia nam istnienie możliwości a zatem 
i potrzebę zróżnicowania niekiedy przestrzeni pamięciowej wspólnej obu roz
mówcom na bardziej oddaloną · i bliższą. Temu bowiem posłużyło opatrzenie 
wyrazu indeksowego Krysia (a więc w zasadzie nie przyjmującego nakładania. 

nań drugiego indeksu) zaimkiem ta. To zresztą sprawia, że omawiane zdanie 
odczuwamy jako osobliwe, a w każdym razie niedopuszczalne w literackim 
języku pisanym. Należy nadto zaznaczyć, że wyraz ICrys,ia nie zatracił t u swych 
właściwości indeksowych, nie stał się wyrażeniem predykatywnym, jak się to 
dzieje w sytuacjach Ludwiku do rondla czy Wszystkie Marysie są takie same 4• 

To, że rozpatrywane środki występują tylko w sytuacjach kolokwialnych, 
nie jest tylko sprawą większej lub mniejszej literackości tekstu. Kryje się za tym 
cezura o wiele głębsza: język dialogu i opowiadania , cezura w istocie wytworzona 
w oparciu o to samo kryterium : język dialogu manifestuje w wieloraki sposób 
swój egocentryzm (także modalny, o ~zym dalej), język rela<;;ji, opowiadania -
swoje wyłączenie odniesienia do ja mówiącego na. rzecz innego punktu odniesienia 
(fr. dialogiie i reoit). Ta dwudzielność ma swoje językowe odpowiedniki, które 
można by nazwać : ego: [-ego]. Pierwszy człon opozycji dysponuje np . formami 
dziś, wczoraj, jutro; drugi - w tym dniu, poprzedniego dnia, nazajutrz. Opozycja 
jutro : nazajutrz jest szczególnie ważna, bo przez język wspólną podstawą 

słowotwórcz~ zasygnalizowana (identycznie we franc.: demain i lendemain) 5• 

Głębsze od czasowych i przestrzennych zależności od jednostki mówiącej, 
czyli od ego-nadawcy wyraża modalność. I tu badało się zrazu gramatyczne 
środki modalności, czyli przede wszystkim tryby czasownikowe, a nieco później, 
rozrosła się niezwykle problematyka „modalnościowa", badaj~ca zarówno 
gramatyczne, jak i o wiele liczniejsze (przysłówki modalne, czasowniki mo
dalne itd.) leksykalne środki ustosunkowania nadawcy do treści komunikatu1 

• Istnieją i inne środki kolokwialne służące t ej funkcji, niektóre z domieszką modalności, 

np. ten twój: Jak będzie ubrana ta twoja koleżanka, żebym mógł ją poznać; tu znana odbiorcy, 
nie znana nadawcy. 

' O czym pisze Z. Topolińska, Wyznaczoność grupy imiennej w tekście polskim, II. 
w: Polonica III, 1977. 

5 Pisze o tym Benveniste w: Problemes de linguistique generale, II, P aris 1974, s. 77- 78. 
Nikt, o ile wiem, nie badał zasięgów wymienionych, jak i innych z tej serii, np. zeszłego roku, 
-tamtego roku : poprzedniego roku, członów opozycji w języku polskim. 
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a więc stopień jego wiedzy o prawdziwości komunikatu (modalność epistemolo
giczna) lub wyrażenie potrzeby, konieczności, zakazu, możliwości (modalność 
deontyczna). Modalność jednak nie wyczerpuje całości oddziaływań nadawcy. 

W miarę rozwoju nowych, poststrukturalistycznych gałęzi językoznawstwa, 
zwłaszcza tych o nachyleniu pragmatycznym, rozpoznajemy coraz to więcej 
środków językowych służących „odciskaniu się" ja-nadawcy na referencjalnej 
funkcji komunikatów. Okazuje się, że piętno ego, hic, niinc wżera się głęboko 
w treść i formę językowych komunikatów, w językowy system znaków, czyniąc 
go niemal nieporównywalnym z innymi systemami semiotycznymi. Szeroko 
dziś dyskutowana teoria aktu mowy wywodząca się z angielskiej szkoły filozofii 
jP.zyka (.J. L. Austin, H . P . Grice, .J. R. Searle) 6 całą uwagę skupia wyłącznie 
na formach językowych produkowanych w sytuacji ja, tu, teraz, czyli w sytuacji 
dialogowej, wyłuskując z nich i oddzielając od konstatywnych elementy perfor
ma,tywne, czyli będące przejawami działania nadawcy, a więc jego czynnego 
zaangażowania . Performatywnymi są tylko czasowniki, których współudział, 
tzn. aktualizacja w formie wypowiedzenia przez ego-nadawcę stanowi komponent 
określonego działania. Stąd performatyw zjawia się tylko w formie 1. os . czasu 
teraźniejszego (np. obieouję, przysięgarn , chrzczę, radzę , proszę, rnówię . . . ). 

O ile angielska szkoła teorii aktu mowy jest już u nas nieźle znana, to fran
cuskie prace z tej dziedziny wolniej do Polski docierają. Francuska szkoła 
pragmatyczna 7 w oparciu o st are tradycje stylistyczne z niesłychaną subtel
nością rozpatruje poszczególne wydarzenia komunikacyjne, operując wprowa
dzonl:I! przez Benvenista 8 jednostką enonciation obejmującą całą sytuację 
komunikacyjną. Następuje nowe rozbudowanie przestrzeni wokół rozmówców. 
Zróżnicowanie dotychczasowe na przestrzeń wokół mnie - nadawcy, ciebie - · 
odbiorcy i tę poza nami wydaje się nie wystarczać. Np. Oswald Ducrot 9 sięga 
po skomplikowane sytuacje, w których wyróżnia dwu niejako nadawców bądź 
też dwu odbiorców. Zjawiska takie opatruje terminem polifonia. Np. za j edną 
z ilustracji zjawiska polifonii służą mu wybrane wypowiedzenia (enonces) 
zawierające spójnik piiisque; ukazuje jego odrębność na tle innych spójników 
o relacji przyczynowej parce que, car. W korpusie omawianych przykładów, 
po dokładnym rozpatrzeniu każdorazowo całej sytuacji komunikacyjnej 

O Przypominam głęboko wprowadzający w te zagadnienia art. K . Pisarkowej: Pragma
tyczne spojrzenie na akt mowy, w: Polonica II, 1976, s. 265-279. 

7 J. C. Ans com bre, Delocutivite benvenistionne, delocutivite generalisee et porformativite, 
w: L angue fram;iaise 42 (1979), s. 69; tenże, La problematique de l'illocutoire derive, w: Langage 
et Societe 1977, nr 2, s. 17-41; Oswald Ducrot, Dire et ne pas dire, Paris 1972 (1980 2. wyd); 
ten że, Les mots du discours, Paris 1980; Fr. Recanati, Le developpement de la pragmatique, 
w : Langue frarn;;aise 42 (1979); tenże, La transparence et l'enonciation (pour introduire a la 
pragmatiquc), Paris 1979. 

8 „Le privilege de la langue est de comporter a la fois la signifiance des signes et la signi
fiance de l'ćnonciation" (Problemes ... , s. 65) . 

• Les mots du discours. 
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(enonciation ) 10 przekonująco wykazuje, że nadawca może wprowadzić piiisqiie 
wtedy , kiedy uchyla się od odpowiedzialności za motywację, przeciwnie - akcen
tuje, że jest to motywacja cudza. Nieufność do takich intuicyjnych rozw·ażań 
zmniej sza się w momencie, gdy sobie uświadomimy, że wfaściwie identycznie 
dałoby się scharakteryzować niektóre użycia (nieinicjalne) polskiego spójnika 
skoro na tle innych przyczynowych (ponieważ, gdyż) , przynajmniej w zakr esie 
podobnych sytuacji. Taką funkcję skoro odkryjemy np. w tekście: No to wyjdź-my 
się przejść, skoro jest pogoda. Sytuację tę może podkreślić odpowiednia intonacja. 
uwydatniająca izolowanie się nadawcy od prawdziwości zawartej w zdaniu 
podrzędnym asercji . Naturalnie nie ma to oznaczać, że każde franc. puisque 
i pol. skoro spełniają podobną f keję. Dzieje się t ak wyłącznie w odpowiedniej 
konstelacji, czyli w pewnych określonych powiadomieniach . Skomplikowane 
fakty polifonii nie t ylko kryją różnych nadawców czy różnych odbiorców, ale 
przede wszystkim skomplikowane intencje komunikacyjne, różnorodne formy 
oddziaływania na odbiorcę, co pozostaje w zgodzie z ujęciami twórców t eorii 
aktu mowy. Polifonia jest zj awiskiem, w którym wypowiada się niejako i na
dawca, i odbiorca albo, inaczej ujmując, nadawca przyjmuje ze względu na 
odbiorcę odpowiednią taktykę j ęzykową. J est to więc dalsze potwierdzenie 
faktu, że komunikat językowy przebiega })rzez filtr sytuacji komunikacyjnej, 
której ośrodkiem jest ego-mi,dawca, z tym że mechanizm ten okazuje się o wiele 
bardziej skomplikowany niż się to dawniej wydawało . 

Badania szkoły francuskiej, choć ogromnie interesujące, niewątpliwie 
niepokoją językoznawcę może nie tyle swym zasięgiem, ile z góry założoną 
niepovrtarzalnością obiektów badania, czyli owych powiadomień, utrudniając 
uogólnienia a stąd wszelkie implikacje. Mimo to wydaje się, że nowe teorie 
aktu mowy łącznie z pragmatycznym nachyleniem stanowią dalsze konsekwentne 
odkrywanie uwikłania języka w ego-nadawcę, nadawcę już nie tylko 1. referują
cego, ale i 2. oddziałującego na rzeczywistość a nawet 3. stwarzającego rzeczy
wistość. 

ad 2. wprawdzie gramat yczne formy oddziaływania na rzeczywistość nie 
stanowią badawczego novu.m w językoznawstwie. Imperativus, optativus 
mieszczą się w ramach funkcji impresywnej 11• Nowsze jednak poszukiwanin, , 
po części bliskie starożytnej retoryce, idą w kierunku nie tylko r egularnych, 
a przede wszystkim nie tylko javmych form oddzi2,ływania nadawcy IJ.a otocze
nie, nie stroniąc nawet od śledzenia manipulacji j ęzykowych ego-nadawcy. 

ad 3. t eoria aktu mowy zdąża do wyeksponowania aktów działania j ęzyko 
wego, a w konsekwencji poszukuje środków realizujących ową aktywność. 
Są nimi czasowniki performatywne. Czasowniki performat ywne, w myśl tej 
teorii, cechuje asymetryczność funkcyjna : ich 1. os. czasu teraźniej szego pełni 

10 Proponuję nie zanadto poradne odpowiedniki polskie: enonce - wypowiedzenie, enon
ciation - powiadomienie, wyraz nieco przestarzały, ale mało zleksykalizowany, sugeruj ący 
zaangażowanie nadawcy w efekt komunikatu. 

11 .Albo konatywnej w terminologii Romana Jakobsona. 
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zgoła inną funkcję od reszty form paradygmatycznych 12 • Ego-nadawca poprzez 
znak: gratitluję, obiecitję, przysięgam . . . tworzy rzeczywistość wcześniej nie 
istniejącą . ·w szystkie pozostałe formy paradygmatu powyższych i podobnych 
im czasowników 13 pełnią funkcje konstatywne 14 • 

Tak r ozumiane performatywa gratuluję, przysięgam ... stanowią jeszcze 
jeden egocentryczny filtr ji>zykowy . Trzeba jednak jasno sobie powiedzieć,, · 
że ten ostatni filtr zawiera składnik etyczny. 

Ego dans le systeme linguistique 

Resume 

L'article essaie de montrer qu'on decouvre dans un nombre de plus en plus grand de do
maines linguistiques la presence du locuteur. L 'article en cite quelques exemples. 

Ego - d'apres ccrtaines de ces methodes - s'impregne non seulement sur le systeme 
grammatical mais aussi sur la forme de chaque enonce. La theorie de l 'acte de discours en donne 
des temoignages les plus profonds: ego parlant est capable de creer la realite. Et memc -
trouvent certains - chaque enonce declaratif non seu.lement performatif est lie avec une in
tention illocutionnaire du locuteur. De la n'est qu 'un pas a la responsabilite. Donc, on peut 
dire que l'ethique commence a s'inscrire dans la langue. • 

, 

12 Por. Fr. Recanati, Les enonces performatifs, Paris 1981, s. 60. 
13 Korpus czasowników performatywnych nie został jeszcze ustalony, toczą się na ten temat. 

liczne dyskusje. 
14 Termin Austina. 



BULLETIN DE L.A. SOCIE.TE POLON.A.ISE DE LINGUISTIQUE, fasc. XL, 1983 
PL ISSN 0032·3802 

ST.A.NISŁ.A. W K.A.ROL.A.K 

Cracovia 

Jnterpretation semantico-syntaxique des phrases impersonnelles 

Le present article se voudrait une intervention dans la discussion sur le 
statut des phrases impersonnelles ( ou phrases sans nominatif) dans les langues 
sJaves, sur leur valeur semantico-syntaxique et leur rapport aux phrases person
nelles (ou phrases a nominatif) correspondantes. 

Toute proposition pour une mise en ordre des problemes qui se posent au 
cours de l'analyse des phrases impersonnelles ( comme de toutes les autres, 
evidemment) doit etre fondee sm une theorie dońt la justification am ait un 
caractere generał. 

Je pose les premisses suivantes, dont la justification est bien connue ou 
evidente: 

1. le point de depart de l'interpretation proposee est la these de la dominance 
de la structure semantico-syntaxique ( ou structure de relations entre les unites 
de sens) sur la structure formelle ou superficielle. Cette these se reflete dans 
la hierarchie descriptive de telle fagon que la syntaxe semantique precede la. 
syntaxe formelle1 c.-a-d. la description des proprietes semantico-syntaxiques 
des phrases domine celle de leurs proprietes non-semantiques, auxquelles 
appartiennent: le degr d'explicitation des composants du sens (leur explicitation 
complete ou reduite) et la structuration ou lexicalisation des composants 
explicites . 

.Au niveau semantique, je postule l'existence d'unites de sens et de leurs 
produits logiques nommes r espectivement predicats simples et complexes. 
Les predicats ( en version symbolique - f) ouvrent des positions referentielles 
ou positions pour indications d'objet (en version symbolique - x, y, z , v). Les 
indications realisees constituent des arguments objets. Les predicats avec les 
arguments impliques forment des structures predicat-argume:rits et ils y jouent 
le role de membres constitutifs. La complexite des structures predicat-arguments 
est fonction de la complexite semantique des predicats. 

En vertu de la definition du predicat, il est necessaite de rejeter toute possi
·bilite d'existence de predicats intrinseques absolus ou avalents ( en polonais -
samoistne), c.-a-d. tels qu'ils ne puissent ouvrir aucune position pour argument; 
5 - Biuletyn PT.J, t. XL 
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Les prćdicats de ce type, postu1es d3,ns beaucoup de travaux linguistiques
1 

seraient incapables de prediquer quelque chose de quelque chose, ce qui contredit 
la definition. Une structure semantico-syntaxique minimale est don.c constituee 
par un predicat et un argument. Les structures non ruinimales monopredicntives 
contiennent un norubre d'arguments plus eleve. 

2. Le niveau formel ou niveau de representation de la structure semantique 
est defini comme un des tennes de la relation de representation, et r>lus precise
ment, comme le premier argument de cette relation, c.-a-d. le x dans l'expres
sion R(x, y ). La, relation de reprćscntation est univoque: a tout constituant 
de la structure predicat-arguruents est associe un maTquant (une expression) . 
La valeur du marquant est determinee par le sens. En vertu de cette relation, 
a toute structure predic:>,t -ar~ments correspond une expression predicat
-arguments, dont les constituants sont respectivement une expression predica
tive, c.-a-d. une expression qui represente un predicat ( en version symboli
qae V ou W ) et une ou plusieurs expressions :1rguments ( en version symbolique 
Oi, 0 2 , Oa, 04). 

La classe des expressions arguments ne s'identifie pas a celle des expansions 
(en polonais - uzupełnienia o wyrn,żenia uzupełniające). Elle est en relation 
d'inclusion avec celle-ci, certaines positions pour arguments pouvant etre 
remplies par des expressions predicat-arguments representant des arguments 
propositionnels (en version symbolique - Pu P 2 , P 3). 

Il existe donc des relations de representation entre des term0s tels que V ( O) 
et f(x), V(Ou 02) et f(x, y), W(01, 02, Pu P2) et cp (x, y,p, q), notamment 
R{[V(O)], [f(x)J}, R[V(Ou 02), f(x, y)], R[W(Ou 0 2 , Pu P2), cp (x , y, p, q)] . 
Dans les sequences de symboles citees, le symbole V represente le sens predicatif f 
(predicat de premier ordre), le symbole W - le sens predicatif <p (predicat d'ordre 
superieur ), les symbolos 0 1 , 0 2 les sens referentiels x, y ( arguments o bjets ), 
et les symboles P 1 , P 2 - les sens p, q (argu:ments propositionnels). 

3. La phrase - conc;me comme une structure semantique - est constituee 
par une structure predicat-arguments dite noyau ou dictum, et un costituant 
modal, temporel et locatif. Le dictum est le contenu principal de la phrase. 
Il est fonde par une refa,tion entre un objet indique dont on par le dans la ph~ase, 
dont on predique une propriete (au sens large du terme), qu'on decrit, d'une 
part, et sa description ou caracterisation de l'autre, c.-a-d. entre ce dont on 
parle et ce qu'on dit de l'objet indique. Le premier termo de la relation constitue 
le topique ou therue de la phrasc, l'autrc le comruentaire ou rheme. La notion 
de theme dans cette acce:ption est identique a celle de sujet dans sa definition 
originaire heritee de l'antiquite ( celle d' Aristote) . 

La structure predicat-arguments, indifferente a l'ordre communicatif, 
doit etre communicativement ordonnee avant de devenir un constituant de la 
phrase. Cette exigence est dietce par la structure a deux membres, caracteri~ 
stique de la phrase. 

En cas de structure predicat-argument du type j(x), il n'y a qu'un scul 
ordre resultant des sens des constit uants, le x etant un theme, et le f un rheme 
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virtuel. Mais quand les structures sont plus complexes, comme p. ex. f(x, y), 
J(x, y, z) etc., ellcs doivent etre ordonnees par le sujet parb nt conformement 
a, son intention communicative. Le calcul des ordres est le suivant: v,) pour la 
structure f(x, y ) il y a trois ordonnements virtuels x li f (y ), y li f( x ), x, y li f, 
b) pour la structure f(x, y , z ) il y en a sept x li f(y, z ), y li f( x, z ), z llf(x, y), 
x, y li f(z), x , z li f(y), Y, z II f(x), x, Y, z li f . 

Du point de vue systemique, aucun ordonnement n'est privilegie, ils sont 
tous a un memc niveau et s'accordent avec les definitions de !'argument et des 
predicats non-dćrives ou convenablement derives. On dira que la structure est 
non-derivee, quand le predicat seul constitue le rheme. Il existe tout au plus des 
privileges pragmaitiques: de ce point de vue, il faudrait evaluer comme les plus 
importants les ordres ou le t heme est a un argument ( communic:=-.tivement 
distingue) et le rheme est complexe, comme p . ex. x li f(y), y li f( x ) etc. 

4 . .Au nive::m formel, 1:1 phrase est rcprćsentee par une expression phmstique. 
Les differences d'ordonnement des structures propositionnelles se r efletent 
dans diffćrents ordres des constituants des expressions phrastiques, p. ex. 
01 li V ( 02) corres:pond a X li f(y), 02 li V ( 01) a y li f( x ), Oi, 02 li V a x, y li f etc. 
Les constituants G1 , G2 des structures 0 1 li V ( 0 2 ), G2 li V ( 01 ) et 0 1 , 0 2 li V, 
ce sont des expressions th 'matiques ou expressions-themes, en vertu du rapport 
qui le lie aux themes des phrases respectives . L'autre partie de chaque phrase, 
c'est une expression-rheme ou marquant du rhem . 

Les definitions formulees ci-dessus ont un C8Jracterc relationnel semantique: 
elles ne contiennent dans leurs definientes aucun constituant qui puisse indiquer 
les formes morphologiques des expressions en fonction de theme ou de rheme. 
Elles s'ecartent donc d'un certain morphologisme qui existe encore dans la 
syntaxe des langues sl:wes, et associent les notions syntaxiques aux proprietes 
relationnelles des faits de langue. 

Un probleme pertinent se pose, parmi les questions liees a la lexicalisation 
des constituants en surface, c.-a-d. a la substitution de constantes aux variables 
des modeles symboliques ; c'est celui de la selection des va,riantes diathetiques au 
niveau de la representation lexemique du predicat . 

.Analysons une situation. Supposons qu'il existe des expressions phrastiques 
avec le dictum f (x, y) ordonne de deux manieres diffćrentes x li f(y) et y li f(x). 
Pour generer ces ord.res differents en SUl'face, il faut selectionner deux formes 
differentes d'expressions predicatives ( deux lexemes diffćrents, ou bien deux 
formes grammaticales d'un lexeme). En cl'autres termes, l'ordre G1 li V(G2 ) 

exige une forme de la constante en position V autre que l'ordre 02 li V ( 01 ). 

Une autre forme encore est exigee dans le cas de la structure 01 , 0 2 li V. Une telle 
situation theorique est bien illustree par !'ensemble d'expressions {mąż, żona, 
małżeństwo} en polonais, p. ex. Piotr j est mężem Anny = G1 li V(02 ), Anna j est 
żoną Piotra = 0 2 li V ( 0 1 ), Piotr i Anna są małżeństwem = Ci, G2 li V. Oet exem
ple inclique bien le róle de l'expression predicative dans l'ordonnement commu
nicatif. Il est commode pour une raison encore: les expressions prćdicatives 
selectionnees bloquent la permutation des expression arguments qui rendrait 
s• 
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possible la formation d'un autre ordonnement theme-rhe:me que celui incorpore 
dans la forme du marquant. Dans cette situation, toute expression qui represente 
un me:me predicat est destinee a former un ordre theme-rheme a part. 

Mais on sait que ce type de situation n'est pas tellement caracteristique 
des langues slaves ou, la plupart du temps, les formes d'expressions predicatives 
admettent des permutations modifiant l'ordre theme-rhe:me qui leur est propre, 
p. ex. ożenić się en polon.ais ou OMoJSCa ce en bulgare. Pour rendre compte de ces 
faits, on distingue l'ordre the:me-rheme non marque, primaire ou perspective 
fonctionnelle primaire d'avec l'ordre marque ou perspective fonctionnelle 
secondaire. L'ordre primaire est celui incorpore au marquant, l'ordre secondaire 
apparait comme le resultat de l'application a l'expression predicative d'une 
operation formelle, co:mme celle de permutation, et il est different par definition 
de l'ordre incorpore au marquant. 

Il serait peut etre ut~le d'introduire une distinction entre la notion de theme 
et celle de sujet, distinction.fondee sur l'opposition entre, d'une part, l'expression 
thematique dans la pcrspective primaire = sujet, et d'autre part, l'expression 
thematique dans la perspective secondaire. Cela permettrait de distinguer 
le constituant sujet parmi les constituants thematiques virtuels i:mpliques par 
les marquants particuliers de memes predicats. 

5. La premisse suivante, c'est la necessite d'analyser aux niveaux differents 
des constructions syntaxiąues (enonces) recensees. La division prealable est 
faite en: structmes de base, et structures derivees des structures de base. Les 
structures phrastiques de base, ce sont des expressions completes, se:mantique
ment autonomes et formellement independantes. En d'autres ter:mes, ce sont 
des representations autono:mes, independantes du contexte linguistique et 
situationnel, de structures semantico-syntaxiques. En outre, un trait obligatoire 
des structures phrastiques de base, c'est le caractere non marque de l'ordl·e 
theme-rheme. 

L'engendrement des e:X'.pressions derivees se ferait par l'application aux 
expressions de base de differentes operations. Il serait probable:ment necessaire 
d'introduire une hierarchisation de ces operations. En l'occurrence, j'en allegue 
quatre sans les ordonner. 

Une premiere operation serait la transfor:mation de la perspective primaire en 
perspective(s} secondaire(s). 

Une autre operation serait de remplir les positions d'argument dans 
le cadre du constituant rhematique complexe par des expressions predicatives 
au lieu de les specialiser (introduire des constantes d'argu:ments). 

Une operation suivante consisterait a laisser non-remplies les positions 
d'argument dans le cadre du constituant rhematique. On engendrerait de la 
sorte des expressions reduites (incompletes) mais toujours autonomes. 

En.fin, on pratiquerait l'operation d'engendrement des expressions phrasti
qu-es dependant du contexte linguistique et / ou situationnel, co:mme effet 
de l'elision des constituants particuliers ou de l'anaphorisation de ceux-ci. 
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]i-ąidemment, les operations mentionnees n'epuisent pas l'inventaire. 
Quelle serait l'interpretation des phrases impersonnelles (sa,ns nominatif) 

dans cette perspective, 
La. division des phrases, ou plus precisement des expressions phrastiques, 

en phrases a nomi:p.atif (personnelles ) et sans nominatif (impersonnelles) s'avere 
non pertinente a ce niveau. La selection de telle ou telle forme de l'expression 
them\:\Jtique dans la perspective fonctionnelle primaire ou expression sujet 
depend exclusivement des exigences d'accommodation formelle de la variante 
diathetique selectionnee de l'expression predicative. Il ne saurait donc s'agir 
de ce niveau-ci d'interpretation. 

D'autre part, il existe des expressions phrastiques a nominatif 011 le sub
stantif au nominatif ne satisfait pas aux conditions exigees par la definition 
des expressions thematiques, et par consequent il doit etre range parmi les 
expressions predicatives. Il est, ou bien la seule expression predicative dans la 
structure formelle de la phrase, c.-a-d. qu'il represente son rheme, ou bien 
l'un des constituants de l'expression predicative complexe, polypredicative, 
qui represente un rheme comple:g:e, . 

La premiere situation est caracteristique des expressions phrastiques 011 le 
verbc, pivot de la structure formelle, a un caractere quasi a,uxiliaire, comme 
dans les phrases polonaises Z Piotra wyrośnie dzielny mężczyzna, Sąsiadowi 
przydarzyło się nieszczęście, Przedstawienie cechuje ryginalnośó, Młodzież męczy 
bezczynność, Chorego ogarnęła rozpacz, Nauczyciela oburzyło oszustwo; Zrobił się 
hałas, Zrobiła się awantura, Wybuchł pożar ou russes J/fa Ilem.pa 6bzpacmem ytte
Hbzu, B Hamaute 3peem xopoutuu nuanucm, Y coceoa cmpRc1zacb 6eoa, Cne1<ma1ut,b om/lu
'laem opuzu1-ta/lb1-tvcmb, Mo/lOOblx mo.łtum 6e3oeucmeue, EollbHbUt oellaOe/lo om'laR11ue, 
Y'lumeAR 603Mymu/la llO:»eb, Y nym11uK06 pacceRllacb mpeeoza; IIoonR!lCR iuyM, I'pRHyll a 
eouHa, Bcnbzxny!l no:>K:ap, IIo!ly'lu/lcR c1<a11oa/l et d'autres. 

Pour illustrer l'autre situation, pensons a des phrases 011 le verbe a 1lI1: ca
ractero autosemantique, mais 011 par contre le syntagme nominał au nominatif 
qui remplit la position pour expression argument n'est pas une description 
definie, et ne se prete pas par consequent au role de representation 
d'argument, p . ex. EollbHO.Aty epa'loM Oe/la10mcR yxo/lbl, Oxomnuxy ecmpemull
CR 60/ll( . 

La condition sine qua non d'une analyse adequate est un choix de criteres 
de selection du sujet-theme, dans une perspective primaire autre que la forme 
du nom substantif en position pour argument. 

Passons maitenant en revue les differents types d'expressions phrastiques 
i:mpersonnelles dans les langues slaves. Par definition, la structure semantique 
de phrase minima.le eorres:pond au mod~le f ( x). L' ex:pression :phrastiq_ue minimale 
non-derivee qui lui est associee contient donc deux membres et realise le modele 
explicatif V ( O). A ce modele correspond un nombre de types structurels auxquels 
appartiennent par exemple: 

1. N 1 Vfimp - en polonais W Krakowie się oziębiło, W Paryżu pada, W War
szawie dziś leje, Za oknem siąpiło, N a dworze si~ rozwidnia, en russe Ha oeope 
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6pe3:>1CUllOCb, Ha oBope .,uopocu!lo, B KOM1tame cozpe!locb, Ha EaAmuKe utmop.,uum, Ha BO 
cmoKe y:>1ee 3a6e!lellOCb, B !lecy xo!looneem u me1,t1teem, Y nac y:>1ce Bettepeem; 

2. N 1 (Vj) Adv - en polonais W Warszawie dziś jest bezwietrznie, N a dworze 
jest mokro, W górach dziś jest słonecznie, N a północy jest mroźno, N a dworze było 
szaro, W sali jest cicho, W auli j est prawie pusto, W mieście jest jitż spokojnie, 
en russe Ha CeBepe .,uopo3no, Ha OBope 6billo cepa, B KOM1tame Cbipo, Ha YllUtfe muxo 
u nycmo. 

Dans ces types, le membre Nz (w sali, na EallmUKe, 6 KOAt1tame) correspond 
au lllembre O du modele explicatif V ( O), et reprćsente en surface le constituant 
thematiquo dans la perspective prim!:1iJ:e. Il est par consequont le sujet des 
phrases en question. ~ 

Les enonces avec des expressions predicatives seules, telles que Pada, Ochło 
dziło się, Jest mroźno, 3arne:>1cuAo, C.,uepKaemcn, IJoxo!looeAo, Mopoctfm, Mopo3no, 
tres frequents dans la communication de tous les jours, appartiennent aux 
structures derivees. On n'y a pas rempli la position pour expression argument, 
c.-a-d. il n'y a pa,s d'expression them?.tique (sujet) en surface, mais le thellle 
est present dans la structure se:mantique. En d'a,utres termes, les themes des 
phrases en question n'ont pas d'equivalents explicites dans les representations 
formelles . Il y a la donc une asymetrie: f( x) = V(O). Le zero d'expression 
thematique (de sujet) qui col'l'espond au membre x du modele semantique 
indique d'habitude le lieu ou est situe le sujet parlant . 

.A.ux types structurels 011 dominent les sujets personnels appartiennent 
entre autres: 

1. N a V Jtmv - en polonais Piotra mdliło, Żołnierza zamroczyło, en rus se 
Me1t.R 3fto6um, Eo!lb1lOW motU1lUllO, Ilempa oceT-tUllO, Pe6e1-tKa llUXopaoUllO, Te!lezy mp.Rcem; 

2. Nd Vfimp- en polonais Żonie się zmarło, Janowi się szczęści, en russe 
Pe6e1tKy 1te3oopo6umc.R, Tambflne 1-te cnumc.R, Ce,1te1-ty J/l6al-t06U'lY Bopyz 3apo6e!lOCb," 

3. Na (Vf) Adv - en polonais Piotrowi j est smutno, Wszystkim było nudno, 
en russe Ilempy zpycnmo, A1-te 6bzllo BeceAo, Oml,fy 1Moxo, Pe6e1-tKy xoAoouo . 

Dans les realisations completes, les formes d'accusatif et de datif 'representent 
les themes des phrases, elles sont donc des expressions sujets. Les realisa
tions r eduites, la plupart du t emps, au present, p. ex. Mdli, J est nitdno, 3uo6um, 
Toumum, Jluxopaoum, He cnumc.R, CKy'll-tO font l'objet d'une interpretation analogue 
a celle des phrases avec loc:1tif. Oe son.t des sti'ucturos derivees 011 le theme 
present dans leur structure de sens n'a pas de representation formelle . Le zero 
d'expression sujet indique d'habitude le sujet parlant, se rapportant a la, pre
miere personne, d'o11 le caractere asemantique ou tout au moins l'etrangete 
d'enonces tels que * Zmarło się, ,:,zamroczyło, 3apo6eAocb etc. On retrouve la 
l'asymetrie mentionnee ci-dessus: f( x ) = V(O). 

Les phrases construites d'apres le modele a trois membres representent 
une diversite de types structurels. Le premier, range souvent, mais .a tort, 
parmi les structures qui realisent le modele f ( x, y) ---+ V ( Cu 0 2 ), et qui en fait 
appartient a un type constitue par un predicat d'ordre superieur, a comme 
theme-sujet dans la perspective primaire un accusatif. Oe type est caracteri-
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stique surtout du russe, p. ex. JlooKy T<a'tallo eollHou, J{amep onpoKuHyllo 60/lbtuou 
eollHOu, Tpomyapbz nllomHo 3aea/lU/lO cHeZOAt, Cemu c6ullo eempoM u oo:»cORAtu, MeuR 
CAOBHO utapaxHy/lo MO/lHUeu, KoAtuccapa y6Ull0 Uta/lbHOU ny/leu, KoAtaHoupa yoapullO no 
ZO/lOBe BblCmpellOM, Eou14a paHU/lO OCKO/lKOM, Ezo X/lOnHyllo oeepbJO. 

La perspective secondaire, telle que la represcntent des phrases comme 
BempoAt u oo:»eORMU c6UJzo cemu, Moll1tueu y6ullo pe6i!HKa ne se realise que dans 
un contexte convenable, parce que les formes d'instrumental en question ne 
sont pas des cxpressions ll,rguments, et ne se pretent pas au role de the:me
-sujet . 

La variante derivee ou l'on a efface le constituant a l'instrumental presente 
la :meme structure se:mantique, a une exception pres: le rhe:me complexe y devient 
sim.ple. A la difference des phrases a deux me:mbres citees avant, on efface non 
seulcment l'instru:mental de la structure superficielle, mais aussi le sens a,uquel 
il est associe. C'est donc une operation de non remplisse:ment de la position 
cl'argument, dans la structure semantique, qui laisse cette position ouverte, 
p. ex. JloiJKy Ka'taem, Cemu c6u;w, Eou14a paHullo, Ko.Muccapa y6ullo, MeuR iuapaxHy
Ao, Ezo noutamHyllo. 

On peut prouver que l'accusatif representant le x du modele semantique 
a un statut de sujet par le fait que la position pour !'argument exprime par 
l'instru:mental peut etre non-remplie, tandis que celle pour !'argument x ne le 
peut pas. C'est donc une preuve semantique et non pas une motivation structu
rclle co:mme le propose par exemple la Grammaire Russe de 1'.Academie des 
Sciences de l'URSS1, d'apres laquelle l'enonce du type Na Vftmp represente 
un minimum structurel ou un schema structurel de phrase ( en russe -
CTPYI<TYPHnn':i MHHHMYM ou CTPY:KTypHaJI cxeMa npep;nomerurn). 

Le modele a trois membres f (x, y) ---+ V ( 01 , 02) est realise entre au tres par 
les typ es structurels: 

1. Ni Vftmp Nu - en polonais W stawie ubywa wody, W Jugosławii brakitje 
kawy , Na sali wciąż przybywa słuchaczy, Do izby naszło młodzieży, en russe 
B :mtOAt llecy He nonaoaemcR zpu6oe, Ha nllOUjaOU npu6aeU/lOCb Hapooy, Bo,<pyz MeHR ece 
npu6ae;memcR .Mampocoe; 

2. Na V]imp Nu - en polonais Janowi nie starcza pieniędzy, Nie zostało mi 
grosza w kieszeni, en russe Jl100RM He xeamaem Xlle6a u 3pellUUf,' 

3. itNg V]tmp Nu en russe Y cneKyllRHma HaKonu/locb oeuez, Y Hac no'tmu He 
BbmyCJ<aemcR KHUZ, y MeHR He ocma/lOCb oa:»ee KOneUKU. 

La Grammaire Russe citee interprete ces phrases d'une fagon telle, que 
c'est seulement le verbe et le genitif qui representent ledit minimum structurel 
(schćma structurel de phrase). D'apres la tradition grammaticale polonaise, 
le genitif y assume la fonction de sujet grammatical. 

Voila que du point de vuc semantique le genitif ne satisfait aux conditions 
e:xigees du constituant thematique (sujet). Par consequent, il ne peut etre que 

1 PyccI<aH rpaMManrna, T. II, AI<a.n;eMIDI HayK CCCP, I1HCTHTYT pyccKoro H3hH<a, l13.n;aTeJihCTBO 
,,HayI<a", Moc1<Ba 1980. 
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l'un des membres de l'expression predicative complexe qui represente le rheme. 
En revanche, ce sont les premiers constituants des sequences qui jouent le róle 
de sujets, c.-a-d. les syntagmes nominaux prepositionnels et ceux au datif, 
p. ex. W stawie li ubywa wody, Janowi li nie starcza pieniędzy, B 3moM 1iecy li He 
nonaoaemcR 2pu600, Y cneKyJl.HJ-lma li Hal<onuJlocb ome2 . 

L'expression thematique peut en etre effacee ( comme dans le type a deux 
membres, p. ex. Mew,. moumum--+ Toumum), dans le cas ou. l'on situe la phrase dans 
un contexte convenable en la transformant en une structure semantiquement 
non autonome. Mais cet effacement ne concerne que la structure de surface, 
la position d'argument dans la structure semantique etant toujours remplie. 

On observe donc la meme aisymetrie que dans les cas cites precedemment: 
f(x, y ) = V (O, 02 ), ou la, struture theme-rheme complete n'est representee en 
surface que par l'expression rhematique seule O li V(C2 ). 

Les expressions phrastiques du type Przybywa wody, Ubywa słuchaczy , 

Brakuje pieniędzy, He nonaoaemrn 2pu600, llpu6aouJ10Cb Hapooy, He xoamaem OeHu 
ne seraient guere interpretables, si on les produisait sans relation avec le lieu 
ou se trouvent les locuteurs, ou bien sans aucune indication prealable. 

Les expressions phrastiques avec genitif thematise representent une per 
spective fonctionnelle secondaire, le genitif etant employe en supposition 
materielle, et le theme etant, la plupart du temps, complexe, p. ex. Chleba li 
w Polsce nie brakuje, I'pu6oe li B 3mo.,1t J1ecy He nonaiJaemcR ou Chleba w Polsce li nię 
brakuje, I'pu6oo e 3moM Jlecy li He nonaoaemcR. Dans les expressions reduites, 
le genitif seul est une expression thematique, bien que le theme 1:misse etre 
complexe, p. ex. Chleba li nie brakiije, Słuchaczy li wciąż przybywa, I'pu6oe li He 
nonaoaemcR, Ey.,1ia2u Jl He HamJ1ocb, )JfoJ106 Jl He nocmynaem. Mais ce m~me principe 
regit la structme des phrases avec le verbe thematise, comme p. ex. Brakuje 11 

chleba, He nonaoaemc.fl. li 2pu6oe. Du point de vue semantique, il n'y a donc pas 
de difference de principe entre le verbe et le genitif en question. 

Les expressions de cette meme forme qui contiennent un genitif de substan
tifs abstraits ont la meme structure semantique, le predicat (rheme) y etant 
complexe, p. ex. Dziewczynie nagle przybyło odwagi, Piotrowi zabrakło wyobraźni, 
Y Ha1taJ1bHUl<a He xeamaem pa3Maxa, B noiJpocml<e y6aeuJ1ocb oJOpcmea, Y Hamamu mooc
maem ucKpmHocmu, ĘupeKmopy npu6aouJlOCb XJlonom. 

Le dernier des types d'expressions phrastiques interpretees ici realise le 
modele semantique <p (x, p ). Sa representation complete - W ( O, P) est structuree 
de preference comme: 

Na Vftmp V,nt - Nie 1uda się panu p rzekrzyczeó świata, BaM ue yoacmcR 
nepel<pu1tamb Atup, Hamame He no1rtemaJ10 6bi omooxHymb, Ba1rt JanpeUJaemcR Kypumb, Te6e 
ue cmoum :»caJlemb MeHR, ou plus rarement comme Na Vf,mp Vtnf - Ezo ue 
ycmpauoaem ocmaeambCR B meHu. 

Dans la perspective primaire le datif ou l'accusatif joue le role de theme
-sujet, p. ex. Ba1rt li sanpeUJaemcR Kypumb. Dans cette perspective, l'effacement 
superficiel du datif / accusatif ne signifie pas necessairement la reduction du 
theme. Le zero de marquant, dans l'usage actuel de la phrase, indique comme 
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theme l'un des interlocuteurs, en premier lieu, le sujet parlant, p. ex. Warto 
byłoby odpooząó, He no.MeUta/lo 6bi omooxNymb. Ce n'est que dans l'usage omnitem
porel, metalinguistique, que la position reste ouverte, et l 'argument proposition
nel devient le theme met alinguistique. Dans ces cas-la on parle d'habitude 
du sujet generique, p. ex. N ie uda się przekrzyozeć świata, Nie warto mnie żalowa6, 

He yoacmc.n nepeKputtamb .Mup, He cmoum ~a/lemb .MeNR. 
Dans une perspective secondaire, c'est l 'un des arguments du composant 

propositionnel qui devient le theme, le sujet originaire etant range parmi les 
constituants du rhe:me, quand la structure est complete, 'P· ex. Świata Jl nie 
uda się panu przekrzyozeó, Mup li Ba.At m yiJacmCR nepe1<puttamb, MeH,Ji li ea.M Ne cmo
um ~a/lemb. 

Dans une version reduite, la structure theme-rhe:me ne change pas; la seule 
difference consiste dans l'appauvrissement du rheme, depourvu alors du com
posant indique par le datif, p . ex. Świata li nit uda się przekrzyozeć, Piotra li nie 
warto żałować, M up li Ne y oacmcR nepeKputtamb, llempa 111-te cmoum ~a/lemb~ 3oecb li 
3anpeUJaemcR Kypumb . 

Je me crois fonde a risquer une conclusion generale: c'est que la perspective 
semantique ouvre une voie nouvelle dans l'analyse syntaxique. Les resultats 
de cette analyse s'averent plus adequats et plus proches de l 'intuition linguistique 
que ceux du for:malisme des theories structurales, ou que ceux des theories 
traditionnelles heterogenes. 

,, 
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Składnia związków frazeologicznych 

Związki frazeologiczne są to jednostki słownika większe, niż jeden wyraz . 
Ponieważ wyraz nie jest klasą jednostek słownika, ale ich typem, komponenty 
związku frazeologicznego mają cechy t ypologiczne wyrazów, a związek frazeolo
giczny ma cechy typologiczne połączenia wyrazów. Typowy związek frazeolo
giczny: 

1) jest połączeniem co najmniej dwu segmentów akcentowych (dwu t aktów) 1 ; 

2) jest połączeniem komponentów kształtowo utożsamianych z formami 
wyrazów, które są powiązane w sposób właściwy połączeniom wyrazów 2 ; 

3) ma charakter nieciągły; tzn. komponenty związku frazeologicznego 
mogą w r ealizacjach tekstowych zajmować względem siebie niestałą pozycję 
i nie muszą pozostawać w styczności na linii tekstu 3• 

Każdy związek frazeologiczny jest jednostką słownika, a nie produktem 
. ystemu językowego 4 • Seria związków frazeologicznych, wykorzystująca ten 

1 Por. W. Mańczak, Próba definicji morfemu, wyrazu i wypowiedzenia, BPTJ XI, 1952, 
s. 69-74; L. Dukiewicz, Intonacja wypowiedzi polskich, Prace IJP PAN, t. 30, 1978, s. 26-27 
(Pojęcie taktu); N. M. Szanskij, Leksikologija sovremennogo russkogo jazyka, wyd. 2, Moskva 
1972, s. 178 (potraktowanie właściwości akcentowych jako cechy klasyfikacyjnej, por. krytykę 
iego stanowiska w pracy: L. I. Rojzenzo n, Lekcii po obscej i russkoj frazeologii. Ucebnoe 
posobie, Samarkand 1973, s. 12-17). 

2 Tej właściwości wiele miejsca poświęca A. I. Mo lotkov, Osnovy frazeologii russkogo 
j azyka, Leningrad 1977 . .Akcentuje on genetyczną, więź frazeologizmu i połączenia wyrazów. 
,,Frazeologizm tylko genetycznie jest połączeniem wyrazów[ ... ] ·wielu właściwości formy fraze
ologizmu nie można wprost zrozumieć, nie zestawiając frazeologizmu z jego prototypem. Dla
tego połączenie wyrazów - potencjalny lub rzeczywiście istniejący prototyp frazeologizmu -
powinno być rozpatrywane przede wszystkim jako konkrotnę połączenie konkretnych wyra
zów" (s. 33). 

3 Tej właściwości (w pracy : Wprowadzenie do frazeologii syntaktycznej. Teoria zwrotu 
frazeologicznego, Kat owice 1976) przypisałem wartość klasyfikacyjną, odróżniającą, związki 
frazeologiczne od wyrazów (tam też bibliografia,). Przy rozszerzeniu pola obserwacji i ogarnięciu 
nim innych niż zwToty związków frazeologicznych kryterium to okazało się jedną z właściwości 
typologicznych. Dałem temu wyraz w artykule: Wskaźniki utrwalenia jednostki słownikowej 
[w :] Słownictwo w opisie języka. Katowice 1986, s. 42-56. 

4 Rozróżnienie jednostki słownika i produktu języka za: A. Bogusławski, Jednostki 
języka a produkty językowe. Problem tzw. orzeczeń peryfrastycznych, · w: Z zagadnień słow
nictwa współczesnego języka polskiego, Prace Językoznawcze, t. 91, 1978, s. 17-30. 
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sam model syntaktyczny, jest wyliczalna w formie listy, a każde rozszerzenie 
serii wymaga akceptacji społecznej, jest bowiem aktem nominacji. 

Cechy typologiczne 6 związku frazeologicznego nie muszą być realizowane 
w pełni w każdej jednostce zaliczanej do związków frazeologicznych. W zasadzie 
powinny być zrealizowane dwie spośród wyżej wymienionych trzech właściwości1 
aby daną jednostkę zaliczyć do związków frazeologicznych. Zrealizowanie tylko 
jednej właściwości st?.wia badacza wobec decyzji arbitralnych. Np. czy do 
frazeologii należą dwuakcentowe połączenia komponentów nie utożsamianych 
z formami wyrazów i ciągłe typu: hokus pokiis, fiu bździu, lub nieciągłe, ale 
jednoakcentowe i niezgodne z zasadami tworzenia swobodnych połączeń syntak
tycznych struktury typu: z dalek (por. z bardzo daleka, z dość daleka), od dawna 
etc.; lub też jednostki ciągłe, jednoakcentowe, których komponenty mogl'.I! być 
rozpoznane jako odpowiedniki form wyrazowych typu: na zabój, na odwyrtkę, 
a nawet na amen, n a bakier. Te pogranicza frazeologii i słowotwórstwa są efektem 
tego, że wymz jest typem jednostki słownikowej, a nie klasą, więc ustalone 
połączenie wyrazów jest też typem połączenia, a nie klasą. 

Związki frazeologiczne w ogromnej większości wchodzą w stosunki określania 
z elementami kontekstu i wywierają na te elementy wpływ gramatyczny lub 
doznają wpływu gramatycznego tych elementów kontekstu. Komponent 
związku frazeologicznego nie jest samodzielną jednostką semantyczną, więc nie 
może wchodzić w stosunki określania, ale zrichowując cechy wyrazu (formy 
wyrazowej) może podlegać wpływowi gramatycznemu ze strony elementów 
kontekstu lub wywierać na te elementy wpływ gramatyczny. 

Zakres badawczy składni związków frazeologicznych jest znacznie szerszy, 
niż zakres badawczy składni wyrazów. Obejmuje on problemy z jednej strony 
składni wewnętrznej jednostek frazeologicznych, z drugiej zaś strony składni 

zewnętrznej tych jednostek. 
W składni wewnętrznej wyróżnia się następujące aspekty badawcze: 

a ) Skład związku frazeologicznego ze wzglQdu na tożs:1mość kształtową 

(morfemową) komponentów jednostki i form gramatycznych wyrazów oraz opis 
typu powiązania komponentów. 

b) Zależność formy gramatycznej komponentu od współwystępowania 

w składzie związku frazeologicznego innego komponentu w przeciwstawieniu 
do zależności formy· gramatycznej komponentu od czynników związanych 
ze składnią, zewnętrzną . 

c) Uporządkowanie linearne komponentów związku frazeologicznego oraz 
ograniczenia nieciągłości całej jednostki lub jej części. 

VV składni zewnętrznej wyróżniamy następujące aspekty: 

• Pojęcie typu i typologii za: L. Koj, On Defining Meaning Families, Studia Logica, t. 25, 
1969, oraz: T. Pawłowski, Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych , 
Warszawa 1978, s. 176-191. 
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a) Adaptację jednostki frazeologicznej do warunków kontekstowych, pole
gającą na możliwości zmiany formy gramatycznej komponentu związku frazeolo
gicznego, uwarunkowanej pozycją tego związku w strukturze zdania i wystąpie
niem w kontekście zdaniowym określonych elementów. Adaptacja kontekstowa 
związku obejmuje nie tylko zjawiska odpowiadają.ce paradygmatom fleksyjnym, 
ale też transformn,cje o charakterze derywacji syntaktycznej. Formami adaptacji 
związku ZBIJ A. BĄKI są. nie tylko formy zbijam b(łki,' zbijaj(ł b(łki, zbijał b(łki, 
zbijać b(łki, ale też zbijający bąki, zbijanie bąków. Możliwość adaptacji związku 
jest uwarunkowana jego składem kategorialnym, ale związki frazeologiczne 
o takim samym składzie kategorialnym mogą mieć różne możliwości adapta
cyjne. Np. świeżej daty ma t aki sam skład kategorialny jak stara piosnka, ale 
świeżej daty występuje tylko w pozycji adnominalnej, np. budynek, pomysł, 
teatr świeżej daty, i nie zmienia formy, gdy stara piosnka 'rzecz dobrze znana• 
może zmieniać formę przypadka w zakresie liczby pojedynczej. 

b) Składnia zewnętrzna obejmuje też problem wpływu gramatycznego 
związku frazeologicznego na elementy kontekstu. Ogarnia z jednej strony całą 
problematykę konotacji-walencji, z drugiej zaś strony możliwość przyjmowania 
przez związek frazeologiczny określeń, które związane są wpływem gramatycz
nym z komponentami związku. Problematyka ta obejmuje również przekształ
canie kategorialne elementów konotowanych, np. j est w rękach ( coś, kogoś) : mia
sto jest w rękach Japończyków : miasto jest w rękach japońskich . 

c) Składnia zewnętrzna obejmuje wreszcie usytuowanie związku frazeolo
gicznego i zdania, w skład którego ten związek wchodzi, w strukturze seman
tycznej wypowiedzenia i tekstu. Problematyka ta ogarnia z jednej strony 
pozycję związku frazeologicznego w strukturze predykatowo-argumentowej, 
z drugiej zaś konsekwencje wynikające z użycia związku frazeologicznego, 
związane z nacechowaniem stylistycznym wypowiedzi, wartością sądów oce
niających etc. 

Stopień poznania składni frazeologizmów w języku polskim, a także w bli
skich genetycznie i typologicznie językach słowiańskich w każdym z tych 
aspektów jest bardzo-niewielki. Opis całego zasobu frazeologicznego (nb. bardzo 
szkicowy) w aspekcie składu kategorialnego przedstawił ostatnio F. Cermak 6• 

Najsłabiej rozpoznane są. właściwości związków frazeologicznych w aspekcie 
składni predykatowo-argumentowej. Dzięki . tej metodologii można jednak 
uchwycić już ważne ograniczenie zakresu badawczego frazeologii. Wszystkie 
niemal jednostki słownikowe, będą.ce przedmiotem opisu frazeologicznego, 
reprezentują predykaty lub części predykatów. Nazwy indywiduowe, mające 
charakter utrwalony, złożone z ' więcej niż jednego wyrazu, należą. do onomastyki, 
np. Nowy Targ, Zielona Góra. J ednostkami spornymi są: a) nazwy obiektów 
geograficznych, wtórne względem istniejącej nazwy prymarnej i nacechowane 
stylistycznie, np. Czarny Ląd 'Afryka'; oraz b) nazwy wyznaczonych wydarzeń 
historycznych o różnym stopniu motywacji wewnętrznej, np. Wiosna Ludów, 

8 F. Cermak, Idiomatika a frazeologie cestiny, Praha 1982. 
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Wędrówka Ludów etc. 7 Nazwy t e nie są przedmiotem onomastyki, natomiast 
niektóre z nich zostały uwzględnione przez SJP, który programowo usuwał 

nazwy własne. Skhmi2Joby to do wniosku, że intuicyjnie takie połączeni 
umieszcza się w zakresie fmzeologii. A może konieczne jest pow łanie frazeologii 
onomastycznej, 

Druga ważna obserwacja : występowanie w skfadzie frazeologizmu kompo
nentu kształtowo tożsamego z na,zwą indywiduową nie przekszt'.1 łca predykatu 
ze zmienną wolną w predykat ze zmienną związaną. Nie ma żadnych różnic 
w sposobie używania jednostek t akich jak: nie odkrywa Ameryki, iron. odkrywa 
Amerykę, pięta Achillesa, wychodzi jak Zabłocki na mydle, i jednost ek takich, 
jak: wyważa otwarte drzwi, 'używa ·ak pies w studni, słabe 1niejsce poza oczywiście 
różnicami znaczeniowymi różniącymi każdą parę jednostek językowych . Ze 
względu na to, że związki frazeologiczne reprezentują predykaty j uż ujęzyko

wione 8 (tzn. ujęte w kształt określonych morfemów leksyb,lnych ) wykorzy
stanie aparatu poj ęciowego składni predykatów dla analizy związków frazeolo
gicznych musi być połączone z analizą bardziej powierzchniowych rel8icji. 

Główne kryterium podziału związków frazeologicznych stanowi rozróżnienie 
jednostek znakowych gramatycznie kompletnych i jednostek znakowych 
fragmentarycznych. Pierwsze funkcjonują jako wypowiedzenia, drugie są budul
cem wypowiedzeń, wymagają uzupełnienia jakimiś innymi jednostkami języko

wymi. Związki frazeologiczne stanowiące znaki kompletne nazywane są frazami. 
Są to przysłowia, powiedzonka, np. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. J edna 
jaskółka nie czyni wiosny. Wyszło szydło z worka. Na dwoje babka wróżyła . Nie ma 
lekko. Bomba wybuchła. Koniec, kropka . 

Frazy są predykatami od argumentów zdarzeniowych, wyrażają bowiem 
ocenę stanów rzeczy oznaczanych prŻez sąsiadujące z nimi zdania lub teksty 
albo zdania presuponowane w danej sytuacji. Przykład : 

Jan mówi Markowi : Piotrowi ukradli dwa tysiące złotych. 

Marek odpowiada: Nosił wilk razy kUka, ponieśli i wilka. 

Dialog jest sensowny t ylko wówczas, gdy założy:my, że Marek twierdzi, że Piotr 
pozbawił innych ludzi j akichś wartości :materialnych. Niektóre frazy dopuszczają 

7 Problemu tego nie zauważa A. I. Molotkov, który zagadnieniu nazw zestawionych po. 
święca cały podrozdział, o. c. , s. 59-61. Inne przykłady togo samego typu ad a) Nowy Świat 
'Ameryka', Czarny Szlak 'droga z Krymu przez południową Ukrainę do Zbaraża i na Wołyń, 

będąca główną trasą najazdów t atarskich'; ad b) Polski Październilc 'wydarzenia w Polsce od 
końca czerwca do listopada 1956', Praska Wiosna 'wydarzenia w Czechosłowacji od stycznia 
do sierpnia 1968', Wojny Krzyżowe, Powstanie Listopadowe, Rewolucja L uto wa, Wielka R ewo
lucja Październikowa (wybuchła 7 listopada) etc. 

• Ujęzykowienie oznacza tu proces, który W . L. Chafe, Meaning and the structure of 
language, Chicago and London 1971, nazywą literalizację, n atomiast A. Wei nsber g, Języ

koznawstwo ogólne, Warszawa 1983, s. 140, nazywa zapisem w uszeregowanych morfemach 
i zapisem w interdiakrytach. Terminy te nie są w pełni udane, odnoszą się one do opisu czynności 

badacza - twórcy modelu, a nie do samej działalności językowej, i p óki nie zostanie utworzony 
zgrabniejszy termin używam mniej precyzyjnego, ale łatwiejszego - ujęzykowienie. 
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aktualizację temporalną, por. wyjdzie szydło z worka : wyszło szydło z worka; 
bomba wybuchła : bomba wybuchnie. Dla zachowania zewnętrznej spójności 
t ekstów frazy mogą być uzupełniane fakultatywnymi składnikami nawiązania 
zewnętrznego, np. fragment wypowiedzi: ... istnieją triidności obiektywne, 
przede wszystkim żużel; z tą Dąbrową Górniczą na dwoje babka wróżyła - a nuż nie 
dostaną wagonów (Ż. W . 238, 1975) 9

• 

Dopuszczalne są też inne elementy na wiązania, stopniow~nia oceny, wy
kładniki prawdziwości sądu itp.: ale, właśnie, chyba etc. Są to człony fakulta 
tywne, mają jednak istotną rolę, bo wyznaczają punkty nieciągłości fraz. 

Fragmentaryczne jednostki frazeologiczne klasyfikuj e się według tego,. 
z jakimi składnikami kontekstu są one zdolne utworzyć konstrukcję gramatycz
nie niezależną, czyli zdanie lub jego równoważnik. 

Pierwszą grupę takich związków tworzą zwroty. Wymagają one uzupełnienia 
jakimś składnikiem nominalnym lub składnikami nominalnymi, reprezentują
cymi powierzchniowo argumenty struktury predykatowo-argumentowej . Po 
wprowadzeniu stosownych wyrażeń i aktualizacji temporalno-modalnej zwrot 
konstytuuje zdanie. Wyrażenia argumentowe mają formę grupy nominalnej 
w :pTzypadku wymaganym :pTzez zWTot, czasem foTmę zdania i, co jest osobli
wością zwTOtów, mogą mieć formę przymiotnika odrzeczownikowego. Por. wpadł 
w ręce (ktoś, kogoś albo czyjeś) : Dokument wpadł w ręce Niemców : Dokument 
wpadł w niemieckie ręce. • 

Zwroty dzieli się 10 na jednomiejscowe, np. zbija bąki (ktoś ), goni w piętkę 
(ktoś), dolewa oliwy do ognia (ktoś albo coś), w krzyk (ktoś), w nogi (ktoś); dwu
miejscowe, np. przyczepia łatkę (ktoś, komuś), dmie (dmą) w jedną dudkę (ktoś 
i ktoś albo ktoś z kimś), nie w smak (coś, komuś) ; trzymiejscowe np. kłallzie 
w uszy (ktoś, komuś, coś), wrzuca do jednego worka (ktoś, coś i coś albo coś 
z czymś) . Podział zwrotów według ilości członów konotowanych może nie odpo
wiadać ilości argumentów struktury predykatowej reprezentowanej :przez 
zwrot, np. bije na alarm (ktoś, że + zdanie) jest strukturą dwumiejscową, 
a reprezentuje strukturę predykatową co najmniej trzyargumentową (powiada
mia ktoś, kogoś, o c7,ymś) . . 

Wyznaczenie granicy między frazami a zwrotami wymaga usytuowania. 
kilku typów związków. Są to: 

1. Związki frazeologiczne, będące wyrażeniami predykatywnymi, konotujące 
składniki nominalne w formie przypadków zależnych, zdań lub przymiotników, 
zaimków dzierżawczych, ale nie otwierajl:!!ce wolnego miejsca dla rzeczownika 
w mianowniku, np. Serce się ściska (komuś), Krew zalewa (kogoś ), Ze świecą szu~ 
kaó (kogoś albo czegoś), L epiej nie mówić (o czymś), Wschodzi gwiazda (kogoś. 

9 Komponent z tą Dąbrową Gorniczą jest gramatycznie zależny od frazy na dwoje babka 
wróżyła, ale reprezentuje zdania tematyczne „X działający w Dąbrowie Górniczej obiecał do
starczyć nam żużel. Czy X dostarczy ten żużel czy go nie dostarczy" . 

10 Por. S. Bąba, Z zagadnień leksykalnej łączliwości frazeologizmu, w: Z problemów fraze
ologii polskiej i słowiańskiej, t. I, pod red. M. Basaja i D. Rytel, Wrocław 1982, s. 91-92. 
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albo czyjaś), Wybija godzina (kogoś albo czyjaś albo czegoś), Ani widu ani 
słychu (po kimś), Ani się śni (komuś, że + zdanie). W pol1 kiej tradycji związki 
te zalicza się do fraz 11• Nie jest to uzasadnione, ponieważ, jakkolwiek wykorzy
stują one jako tworzywo modele związku głównego, są jednak jednostkami 
fragmentarycznymi i tak, jak zwroty, wymagają uzupełnień. Nie różnią się 

funkcjonalnie od zwrotów i wchodzą z nimi w relacje synonimiczne: rzuca cień 
(coś , na kogoś albo na coś): Cień (czegoś) pada (na kogoś albo na coś) lub relacje 
derywacyjne: (coś) jeży włos na głowie (komuś), Włos na głowie slę jeży (komuś). 

Różnice polegające na tym, że zwroty otwierające miejsce dla nominatiwu 
podlegaj ą pod wpływem kont ekstu zmianom adaptacyjnym, tzn. odmieniają 
się przez osoby, liczby i rodzaje, a blokujące pozycję nominatywną podlegają 
jedynie aktualizacji tempora~o modalnej, majl:l! charakter powierzchniowy. 
W razie potrzeby rozróżnienia, pierwsze można nazwać zwrotami grupy werbal
nej , a drugie - zwrotami związku głównego, ale jest to jedna klasa zwrotów. 

2. Drugą wątpliwą grupę stanowią związki zdaniopodobne, wymagające 
obligatoryjnie uzupełnienia zdaniem podrzędnym. Przykłady: Wróble ćwierkają, 

że ... , Słuchy chodzą, że •.. , Sęk w tym, że •.. , Nie ma tak dobrze, by . .. , Najwyższy 
czas, by ... W składni zależności zdania intensjonalne uważa się za równoważne 
członom nominalnym, stąd ich nazwy: zdania podmiotowe, dopełnieniowe etc. 
W składni predykatowej argumentem predykatu może być zdanie (argi;iment 
.zdarzeniowy). W tej sytuacji omawiane związki frazeologiczne trzeba uznać 
za wyrażenia predykatowe - wymagające gramatycznego uzupełnienia, kono
tujące zdanie podrzędne - a więc za typ zwrotów. 

3. Trzecią grupą związków zdaniopodobnych są takie, które występują 
obligatoryjnie w pozycji zdania podrzędnego: (cicho), jak makiem zasiał, (prze
szło), jak nożem uciął, (tyle), co kot napłakał, (kosztowało), że ho-ho. Związki te nie 
s~ samodzielnymi wyrażeniami predykatywnymi. Stają .się predykatami tylko 
w obecności orzeczenia zdania głównego. Nie podlegają aktualizacji. Nie mająi 
właściwości ani fraz, ani zwrotów. W zwfrłlzku z tym wł~czamy je do wyodr~bnia
nej dalej klasy wyrażeń. 

4. Czwartym typem związków fragmentarycznych zdaniopodobnych są 

takie, kt.óre wchodzą w obligatoryjny związek współrzędny ze zdaniami po-
przedza jl:l!cymi. Przykłady: ... i po krzyku, ... ,;, po sprawie, ... i cala parada, 
... i po ptakach, ... i basta, . . . i po balu panno Lalu. Związki tego typu są kom-
pletne gramatycznie, pełnią funkcję komponentów ramy tekstowej, zamykają

cych wypowiedź lub oceniających sytuację jako taki:!!, w której możliwe działania 
zostały wyczerpane. Mogą niekiedy występować jako samodzielne wypowiedze
nia (spójnik i należy do komponentów tych związków). Niekiedy podlegają 
aktualizacji temporalno-modalnej np . O 10 rano wszyscy zebrali się w eleganckich 

11 P or. S. Skorupka, SFJP I, s. 6; .A.. I. M olotkov, o . c., s. 143-147, wyodrębnia je 
w całkowicie niezależną. grupę „glago l' no-prop ozycionalnye". Termin nie jest udany, bo nie 
zawsze te zwią.zki zawierają. czasownik, por. Końca nie widać (czemu}, Konia z rzędem temu, 
co + zdanie, i cytowane .Ani widu, ani słychu (po kim). 
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salach Banku Handlowego. A potem? Półtorej godziny i było po krzyku (Ż. W. 79, 
1983). Te czynniki przemawiają za tym, że są to frazy. Ale dla zaznaczenia ich 
swoistości trzeba by je nazwać frazami leksykalnie nawiązanymi. 

Po wyodrębnieniu z fragmentarycznych związków. frazeologicznych zwrotów 
wśród pozostałych wyodrębnia się wyraźnie grupa związków nazywanych 
wyrażeniami frazeologicznymi. Są to jednostki, które mogą utworzyć orzeczenie 
zdania tylko w obecności czasownika. W głębokiej strukturze semantycznej 
odpowiadają im jednak predykaty. Dzieli się je na takie, które mogą pełnić 
funkcję podmiotu gramatycznego w normalnej, tzn. niemetajęzykowej funkcji 
znakowej i bez przekształceń słowotwórczych oraz na takie, które do tej funkcji 
są nie przystosowane. Pierwsze nazywamy wyrażeniami rzeczownikowymi. 
Przykłady : biały kruk, wąskie gardło, oko cyklonu, boża krówka, konik polny, 
lcocie łby etc. Drugą grupę nazywamy wyrażeniami określającymi. Niektóre 
z wyrażeń określających używane są wyłącznie w funkcji adnominalnej, np. w nie
dzielę iirodzony, kuty na cztery nogi, jaki taki, całą gębą (ktoś), świeżej daty ( coś), 
starej daty (ktoś) etc.; niektóre są przystosowane do funkcji adwerbalnej i ada
diektywnej, np. krótko i węzłowato, tu i tam, tędy i owędy. Większość wyrażeń 
określających nie wykazuje jednak tych ograniczeń i nawet, jeśli podstawowo 
używa się ich w pozycji adwerbalnej, w wyniku nominalizacji mogą wystąpić 
w pozycji adnominalnej, np. obraził się na amen: obraza na amen. Stąd naj
wygodniejszą dla całej klasy jest nazwa: wyrażen·a określające. Przy ich wy
odrębnieniu pojawia się bardzo trudny problem odróżnienia komponentu 
zwrotu i samodzielnej jednostki frazeologicznej. W dyskusjach 12 nad tą kwestią 
przeciwstawia się zwykle motywację jednego z komponentów zwrotu ograni
czeniu leksykalnej dystrybucji innego komponentu. Nie będę tu tego omawiał. 
Sygnalizuję t ylko, że w klasycznym przykładzie chodzi o to, czy (coś) j est na 
rękę (komuś) uznać za zwrot, czy za połączenie wyrażenia na rękę (komuś) 
z łącznikiem jest . 

Drugi poważny problem to wyznaczenie granicy między wyrazami a wyraże
niami określajll!cymi. Wiele z nich to struktury ciągłe jednotaktowe 13• Póki 
rozpoznawalne są ich .irnmponenty jako formy takie same, jak formy wyrazów 
w j ęzyku, a sti'uktura połączenia i dystrybucja w tekście odpowiada zasadom 
łączenia tych form i dystrybucji w tekście analogicznych strukturalnie pro
duktów języka, należałoby je zaliczać do związków frazeologicznych. 

Do wyrażeń określających zaliczam też wszystkie wyrażenia porównawcze. 
YViększość z nich ma wykładnik leksykalny porównania - jak, czasem są to 
inne wykb,dniki, np. co kot napłakał. Każde porównanie reprezentuje w strukturze 

1 2 Por. N. M. Szanskij, 1. c.; .A. I. Molotkov, o. c., s. 42-43; L . I. Rojzenzon, o. c., 
s. 14-19; J. Mlacek, Slovenska frazeológia, Bratislava 1977, s. 60-61; .A. M. L ewicki, 
O minimalnych jednostkach frazeologicznych, Slavica Slovaca 1, 1980, s. 69-74. 

13 W pracach podanych w przypisie 12 sygnalizowany jest problem tzw. minimalnych 
jednostek frazeologicznych. W świetle przedstawionych tu stwierdzeń jest to problem pozorny. 
Nieistotne j est, ile komponentów zawiera związek frazeologiczny, natomiast istotnym proble
mem jest to, że niektóre jednostki frazeologiczne nie realizują w pełni wszystkich cech typolo
gicznych frazeologizmu. 
6 - Biuletyn PTJ, t. XL 
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głębokiej zdanie o różny:m stopniu redukcji przeprowadzonej w trakcie utrwalenia 
porównania jako związku frazeologicznego . Tak samo, jak w wypadku pozosta
łych wyTażeń określających spotykamy się tu stale z problemem granicy jednostki 
frazeologicznej i zagadnieniem ograniczenia łączliwości . Niektóre zwroty po
wstały właśnie z połączenia wyrażenia porównawczego z określanym czasowni
kiem, np. stanąć dęba, stanąć okoniem, leży martwym bykiern, idzie jak woda, 
idzie jak po 1naśle. Tworzone współcześnie wyrażenia porównawcze bez wykład
nika jak, przybierają formę wyrażeń przyimkowych, np . na chama, na wariata, 
na głupiego Jasia, i uje różnją się kategorialnie od wyrar.eń określających typu 
na pych, na zabój. 

Trzecią grupę fragmentarycznych związków frazeologicznych tworzą wskaź 

niki frazeologiczne. Nie mogą o~e pełnir ani funkcji orzeczenia, ani orzecznika, 
ani określnika w normalnym rozumieniu tego terminu. Są to związki typu : 
też mi (temat do rozmyślań), j eszcze by 14, tak ogólnie 15, między innymi, (jest) 
nie do (+rzeczownik odsłowny) - jest nie do czytania, pisania, wytrzymania 16, 
ja ci po- ( +czasownik niedokonany) - ja ci pobiegam, ja ci popfazę 17 etc. 
Stopień rozpoznania wskaźników frazeologicznych jest prawie zerowy. Nawet 
S. Skorupka wyodrębniający wiele z nich w Słowniku frazeologicznym języka 
polskiego, nie om~wia ich w swoich klasyfikacj ach. Wielu frazeologów progra
mowo je omija 18 • Wyodrębniajl:l!c je tutaj, chcę zwrócić na nie uwagę, ale poza 
przykłady i definicję w duży:m stopniu negatywną wyjść obecnie nie można. 

Przedstawione dotychczas najogólniejsze właściwości związków frazeolo
gicznych w aspektach składni zewnętrznej pozwalają na skonstruowanie nastę
pującej klasyfikacji : 

ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE 
t 

t 
jednostki gramatycznie kompletne 

t 
frazy 

______ ,!, 

t t 
frazy } I samodzielne frazy . 

leks~kalnie 
nawiązane 

,!, 
zwroty 
związku 

głównego 

14 Przykład za: S. Skorupka, SFJP. 

t 
jednostki fragmentaryczne 
t t t 

zwroty wyrażenia wskaźniki 

t 
t 

zwroty 
grupy 

werbalnej 

wyraże- wyrażenia 

nia określające 

rzeczo- t 
wnikowe t ,!, 

adnominalne adwerbalne 

] poriwnaJcze I 
t '~ 
niezróżnicowane 

1
• Przykład za: .A. Bogusławski i T. Garnysz-Kozłowska, Addenda do frazeologii 

polskiej, Zeszyt wstępny, Carbondale-Edmonton 1979. 
16 Przykład za: S. Sk orup ka, SFJP. 
1

' Przykład .A. Bogusławskiego (Konferencja frazeologiczna Ol. 12. 81. w Warszawie). 
18 Jedynie Cermak przedstawił kategorialny opis tych wyrażeń, zresztą bardzo powierz-

chowny (o. c.) . 
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La syntaxe des locutions phraseologiques 

On distingue les aspects suivants : 
a) la syntaxe intorne qui onglobo: 

Resu mć 

- les categories de la locution phraseologique (suivant les parties du discours); 

83 

- le probleme de continuite et celui de discontinuite de la locution phraseologique et de 
ses composants c.-a-d. la possibilite ou l'impossibilite de distinguer les composants de la locution 
phraseologique par les ćlements du contexte; 

- le caractere de relation syntaxique entre les composants de locution phraseologique. 
b) la syntaxe externe de la locution phrasćologique qui englobe: 

- les probleme d'adaptation morphologique de la looution phrasćologique dans un óon
texte (p . ex. les locutions p hraseologiques verbales s'accordent aveo leurs sujets); 

- !es probleme de valence de la locut ion phraseologique (tels que L. Tesniere les convoit); 
- la fonction de la locution phraseologique dans la structure du texte, liće aux pro ble mes 

de pragmatique et de syntaxe des prćdicats. 

On a aussi prćsente la typologie des looutions phrasćologiques faite suivant leur indćpen
dance ou leur dćpendanoe communicative et suivant leurs proprićtćs syntaxiques. 

On distingue: 
1. les locutions phrasćologiques qui ont la fonction d'enoncć (appelćes „phrases") . Elles se re
partissent en : phrases independantes (proverbes, dictons ... ) et phrases lexicalement enchainćes 
(pol. i po krzyku, i basta). 
2. los locutions phrasćologiques dćpendantes se rćpartissent en: prćdicats phrasćologiques 
(qui ont la fonction de predicat}, expressions (qui ne peuvent remplir la fonction de prćdicat 
que dans !'entourage d'une copule ou d'un autre verbe) et mots-outils (qui servent de lien syn
taxique entre les mots). Parmi les prćdicats phrasćologiques on distingue: ceux qui suivent 
le schema du groupe verba! et qui admettent le sujet grammatical et ceux qui se basent sur le 
stemma du noeud central (relation entre le sujet et le prćdicat ou le prćdicat impersonuel) . 
En ce qui concerne les expressions on les a divisees en: nominales et determinatives. 

, 
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Kraków 

Istota potoczności 

,,Potoczny" rozumie się jako 'powszechnie używany, codzienny, pospolity, 
zwyczajny'. Z wymienionego szeregu synonimów tylko „powszechnie używany" 
odnosi się do zasięgu społecznego uzusu, zaś pozostałe mieszczą się w sferze 
wartościującej te jednostki językowe. Zresztą waloryzujący charakter ma także 
pierwsza z wymienionych cech, jeżeli „powszechność użycia" będziemy inter
J)l'etowali także jako „ banalność" i „zwyczajność ", co w przytoczonym kontekście 
nie powinno wywołać zdziwienia. Powstaje jednak na samym wstępie wątpli
wość, czy konstytutywnej cechy potoczności można upatrywać jedynie w czyn
niku wartościującym, który w tym wypadku jest wyraźnie ujemny i równo
znaczny z pospolitością i banalnością. Nawet intuicyjnie przypuszczamy, że 
oceny te są skutkiem innych zjawisk, a nie samą, istotą potoczności. Zres~tą 

o cechach elementów językowych: leksykalnych, gramatycznych i fonetycznych, 
które nazywa się potocznymi, wiemy już sporo dzięki wielu pracom lingwistów 
radzieckich, czeskich i polskich, chociaż samej istoty potoczności jako zjawiska 
tkwiącego w systemie językowym dotychczas nie wyjaśniono. Tym się tłumaczy 
podjęta tutaj próba wyjaśnienia systemowej istoty potoczności. 

W związku z eksponowaniem czynnika wartościującego można potoczność 
wiązać z teorią trzech stylów: wysokiego, średniego i niskiego i utożsamiać ją 
z tym ostatnim lub ze średnim i niskim. Tą drogą idzie, zdaje się, radziecka 
teoria, która rozróżnia: 1) skodyfikowaną formę języka literackiego, 2) mowę 
potoczną (russkaja razo-ovornaja rec) i 3) nienormowaną prostą mowę (prosto
recie) (por. E . .A.. Zemskaja, M. V. Kitajgorodskaja, E. N. 8irjaev, 1981, s. 70). 
Również podziały czeskie, które wydzielają: 1) język literacki (spisovny jazyk), 
2) mówiony język literacki (hovorovy spisovny jazyk), 3) potoczny język 
mówiony (bezne mluveny jazyk) i 4) dialekt (por . .A.. J edlicka, 19782 , s. 38-44), 
biorą pod uwagę jako kryteria wydzielenia poszczególnych odmian (stylów 
funkcjonalnych) głównie fakty zewnętrzne, takie jak: formę realizacji - mó
wioną, pisaną; sposób wyrażania - prywatny, publiczny, spontaniczny, przy
gotowany; zasięg - regionalnie ograniczony i nieograniczony; użytkowników -
grupy określone i grupy nieokreślone ; normę - jednolitą lub wyraźnie warian
tywną; kodyfikowalność - skodyfikowany i nieskodyfikowany. Odmianie 
języka, którą nazywamy w polskim „potoczną", odpowiadałyby w zasadzie 
dwie warstwy rosyjskie: ,,russkaja razgovornaja rec" i „prostorecie", których 
cechy konstytutywne wynikają z właściwości aktu komunikacyjnego: nieprzy
gotowanie, naturalność, bezpośredni udział komunikujących się i ustna forma 
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r ealizacji (E. A. Zemskaja , M. V. Kitajgorodskaja, E. N. Sirjaev, 1981, s. 5); 
dwie warstwy czeskie: ,,hovorovy spisovny jazyk" i „bezne mluveny jazyk", 
których wyznacznikami są : mówiona forma r ealizacji, prywatny i spontaniczny 
sposób wyrażania, nieograniczony zasięg geograficzny; zaś różnice między HSJ 
i BMJ sprowadzają się do użytkowników i kodyfikowalności : HSJ ma ograni
czony zasięg użytkowników i jest skodyfikowany, BMJ - nieograniczony 
i nieskodyfikowany. 

Z niesłowiańskich odpowiedników polskiej „potoczności" można przywołać: 

niemiecki Umgangssprache i francuski - langue parlee. Polskie prace zajmują:ce 
się potocznością eksponowały takie jej wyznaczniki, jak: codzienna, bytowa 
tematyka (A. Furdal, 1977, s. 151), indywidualny i lokalny kontakt językowy 
(W. Lubaś, 1978, s. 145-149),"ekspresywność (H. Wróbel, 1982, s. 40), leksy
kalną antropocentryczność i humorystyczną interpretację świata (D. Buttler, 
1978, s. 37-46; 1982, s. 55-66). Wa,rto przy tym dodać, że w pracach polskich 
w małym stopniu eksponuje się przejawy potoczności w gramatyce i fonetyce, 
a nawet wyraża się tu i ówdzie W!ł!tpliwości, czy one w tych składnikach systemu 
językowego występują . Wątpliwości te jednak rozwiewają gruntowne opraco
wania różnych gramatycznych zagadnień potocznego języka rosyjskiego : 
syntaktycznych (por. N. J. Svedova, 1960; O. A. Lapteva, 1976), morfologicz
nych i fonetycznych (O. B. Sirotinina, 1974; E . A. Zemskaja, 1979; E. A. Zem
skaja, M . V. Kitajgorodskaja, E. N. Sirjaev, 1981), a na polskim gruncie ważny 
artykuł T. Skubalanki (1978, s. 77-87), która o polskiej potocznej fleksji pisze: 
,,[ ... ] cechuje (ją) zwielokrotnienie wariancji, w szczególności zaś obecność 

fakultatywnych wariantów nieekspresywnych. [ ... ] znaczne rozszerzenie pro
cesów wyrównawczych, głęboki synkretyzm form fleksyjnych w zakresie koń
cówek poła.czony z d~żeniem do ujednolicenia tematów, a ogólnie rzecz biorlłc -
podatność na innowacje, szybsze odrzucanie form przestarzałych. Były również 
widoczne zmiany w realizacji niektórych kategorii gramatycznych, jak rodzaj 
i liczba" (s. 87). O istnieniu fonetycznych i gramatycznych zjawisk potocznych 
jest przekonany fo,kże H. Wróbel (1982, s. 36- 37), który przytacza odpowiednie 
przykłady polskie i H. Satkiewicz (1978), która opracowała, słowotwórcze 

wskaźniki potoczności. 
Jak widać, wyznaczników potoczności poszukiwano nie tylko w zewnętrznych 

uwarunkowaniach uzusu językowego, ale też w jego cechach systemowych, 
strukturalnych. Jeżeli chodzi o komunikacyjny krąg zagadnień łączących się 
z pojęciem potoczności, to niewątpliwe są następujące jej wyznaczniki : 1) pi'y
marnie ustny przes:az ; sekundarnie może się też pojawić w p1·zekazie pisemnym 
jako przejaw różnego rodzaju świadomej stylizacji, 2) naturalność wykonywania 
ról językowych, bez uprzedniego przygotowania , przy symetrycznym statusie 
komunikujl'l!cych się, 3) bezpośredni kontakt językowy między rozmówcami 
w n mach indywidualnych i lokalnych, 4) liberalna (warianty) kodyfikacja lub 
jej brn.k. Nawet gdyby się n '.1m udało uzupełnić tę listę nowymi w znacznikami, 
to chyba nie ulegnie zmianie ich hierarchia . Najbardziej konstytutywna jest 
sfem bezpośredniości, n;i.turalności i małej liczebności uczestników aktu komuni-
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kacyjnego. Te właśnie zewnętrzne fakty, składniki aktu komunikacyjnego 
powodujące jego mikrosytuacyjność wywołuj ą też określone tekstowe i syste
mowe procesy językowe. ·wspominałem już, że wiemy o nich sporo, ale powołam 
się tylko na niektóre, te najbardziej charakterystyczne, mające paralele w róż 
nych językach słowiańskich . W fonologii są to : 1) tendencja do climinowa,nia re
dundantnych cech dystynktywnych, całych głosek i sylab, tendencja do skra
cania wyrazów często używanych do niezbędnego minimum, np. pol. trzea, trza 
'trzeba', jenc, enc, nc 'więc', człoek, człek, czek 'człowiek', dwaeścia, dwajścia , 
dwaśća 'dwadzieścia'; ros. schod't'i 'schodite', pazlalsta 'pofałuj sta', ch lolt 
'chołod' , v'lan't 'vjanet', fs'lotlti 'vse-taki' (E . ..A. Zemskaja, 1979, s. 201-202); 
maced. covek, cojek, cuek, coek, cek, cojk, cojak 'człowiek'; 2) tendencja do 
ujednolicenia typu akcentowego, np. pol. fizl yka,, bylliśmy, osi lemset, zal~nami; 
tendencja do pełnej redukcji sylab przedakcentowych i poz.!rcentowych w wyra
zach o wysokiej częstotliwościw językur syjskim: znac, nac 'znacit', kadla, kala 
'lcogda', pas libo 'spasibo', kskot' 'kak skazat'' (E . .A. Zemskaja, 1979, s. 206); 
3) tendencja do używania dźwięków paraj ęzykowych, które nie wchodzą w skład 
głosek i fonemów, stano\vią suprasegmentalną obudowę wypowiedzi . albo 
sytuacyjnie stanowią samodzielne równoważniki wypowiedzeń, por. pol. 111-hhDJ 
'potwierdzenie', 'zastanawianie się; znak wewnętrznej mowy, myślenia'; bał
lrnńskie: y H ... 'zdziwienie z aprobatą lub bez niej' . We fleksji: 1) tendencja 
do synkretyzmu, np . polskich końcówek G. pl.: ba ów, teściów, oknów, dniów, 
słoniów (T. Skubalanka, 1978, s. 81- 82), 2) tendencja do analityzmu, zwłaszcza 
nazw wfa,snych, por. pol.: ,,Ozy to mieszkanie państwa Stasik~" (rozmowa 
telefoniczna), ros.: ,,Ty s Óernych znakom~", sch. ,,Da li je to kuća Paviće
vić1" . vV słowotwórstwie: 1) tendencja do uniwerbizacji, np. pol. za
wodówka: szkoła zawodowa, ros. gruzovik : gruzovoj avtomobil, sch. ma
sinka : masinska puska, 2) tendencja do mutylacji (niemorfologicznych obcięć 
podstawy słowotwórczej), np. pol. magnet, ros. mag 'magnetofon'. W składni: 
1) w grupie nominalnej obserwuje się brak precyzji semantycznej, co wyraża się 
m. in. w obecności struktur deiktycznych i hipotaktycznych; w grupie werbalnej 
występuje płynność granic między orzeczeniem złożonym a egzystencjalnym, 
niesamodzielność zdania , elipsy orzeczeń; predykacja znajduje się pod silnym 
wpływem modalności (modalność: życząca, stwierdzająca konieczność, prawdo
podobieństwo, wzmocnioną pewność) (por. K. Pisarkowa, 1975, s. 46-83). 
W potocznej składni rosyjskiej podkreśla się występowanie eliptyczności zwią
zanej ze zróżnicowaną sytuacyjnością aktów komunikacyjnych (por. E . ..A. Zem
skaja, JYI. V . Kitajgorodskaja, E . N . Sirjaev, 1981, s. 212-227). Nieźle opraco
wane słownictwo potoczne (D. Buttler, 1977) i frazeologia charakteryzują się 
właściwościami, które najogólniej można nazwać oglądowo-zmysłowymi. Cecha 
t a uj awnia się zwłaszcza w opozycyjnych zestawieniach wyrazów i wyrażeń, 
które należą do różnych wariantów ( odmian stylistycznych) języka . Oto kilka 
przykładów : spożywać - j eść - wcinać / wtrajać; nastroszyć się - najeżyć się; 
oczywiste - jasne; ripostować - odpowiadać - odgryźć się; denerwować się -
złościć się - żołądkować się J pienić się ; wyegzekwować - wycisnąć; zdumieć 
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się - zdębieć; zawstydzić się - spłonąć; oczy - gały; dużo - wiele - kupa; 
mieć (do kogoś) pretensje - być (wobec kogoś) nieprzychylnym (: być przy
chylnym: przychylać się)/ krzywić się (na kogoś); mieć (na coś) ochotę - prze
bierać nogami; wprowadzać w stan pogotowia - postawić na nogi; około -
w przybliżeniu - na oko; precyzyjnie wykonać - dokładnie wykonać - zapiąć 

na ostatni guzik; słusznie przewidywać - przeczuwać - mieć nos, mieć nosa; 
interesować się (czymś) - wtykać nos (do czego); skarcić - skrytykować -
porozstawiać po kątach; do końca - do upadłego; zrezygnować (z czegoś) -
machnąć ręką (na coś); podziwiać - zapierać dech; napiętnować - wytykać 

palcami; powstrzymać się (od dalszego mówienia) - ugryźć się w język; nie 
udać się - nie kleić się; wóz bez ogumienia - w6z stoi na kapciach . .A. E. Zem
skaja (1979, s. 25-45 ), charakterjzując rosyjskie słownictwo potoczne, wymienia 
takie jego cechy, jak: szeroka tematyczność wychodzl:l!ca poza sferę bytową, 

tendencja do żartu i zabawy słownej, semantyczny synkretyzm i polisemiczność. 
Przytoczone przykłady przejawiania się potoczności w różnych składnikach 

systemu językowego: w fonetyce, gramatyce, słownictwie i frazeologii sprowa
dzają, się w zasadzie do jednej wspólnej cechy. Wszystkie one w jakiś sposób 
w opozycji do wysokiej i neutralnej odmiany języka ( do wysokiego i średniego 
stylu) charakteryzują się mniejszym zakresem a bstr akc ji. W sferze grama
tycznej i fonetycznej widać to na przykładach tendencji do likwidacji precyzyj
nych zróżnicowań semantyczno-formalnych: łamania zasad repartycji historycz
nej końcówek, łamania wyrazistych zasad derywacyjnych (mutylacje), utrwala
nia prostych schematów derywacyjnych (ubogi zasób typów derywacyjnych); 
w składni objawia się ta tendencja w nieprecyzyjności semantycznej grupy 
nominalnej zastępowanej często ekwiwalencją, zaimkową,, w występowaniu 

wyrażeń eliptycznych, anakolutów. W sumie można zauważyć tendencję do 
rozluźnienia logicznych struktur gramatycznych i fonetycznych, do „rozmaza
nia" wyrazistości formalnej syst emu. W słownictwie i frazeologii obserwujemy 
bardzo wyraźną tendencję do transformacji semantyki intelektualnej na oglą,
dową, zmysłową (por. zadziwić się : zdębieó) . Na to wszystko nakłada się jeszcze 
ekspresja, która nieodłącznie towa'rzyszy potoczności a która, jak wiadomo, 
jest subiektywnym składnikiem systemu językowego (S. Gra.bias, 1981, 
s. 19-28). Można więc uznać, że mechanizm potoczności w języku jest filtrem 
transponującym wyższe stopnie abstrakcji na niższe, jest pośrednikiem między 
językiem a mową, między kompetencją lingwistyczną a wykonaniem. Twier
dzenie to pozostaje w zgodzie z tym, co wiemy o różnych stopniach abstrakcji 
językowej. Warto powołać się choćby na Hjelmsleva (1943, s. 9-17), który 
wyróżniał co najmniej trzy stopnie abstrakcji języka: najwyższy - schemat, 
średni - normę i najniższy - uzus. Potoczność jest po prostu uzusowym stop
niem abstrakcji języka. Owa stopniowalność abstrakcji językowej uwidacznia 
się także w ewolucji rozumienia systemu językowego, która rozwijała się od 
ujęcia substancjonalnego, żywego aż do XX wieku, do ujęcia asubstancjonalnego 
właściwego językoznawstwu współczesnemu (.A. Heinz, 1979, s. 113-121). 
Należy jeszcze dodać, że między różnymi stopniami realizacji abstrakcji języ-
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kowej nie ma granic ostrych. Także w komunikacji bezpośredniej podstawowe, 
te najwyższe schematy abstrakcyjne są zachowane, ale ze wszystkimi możli
wymi modyfikacjami wynikającymi z potr~eb komunikacyjnych w małych. 
grupach społecznych. Realizacja najwyższej ogólności w pojedynczość czy· 
mniejszą ogólność uzusu dokonuje się w procesie emergencji, która występuje. 
na różnych poziomach abstrakcji w zależności od socjologicznych cech grup. 
komunikujących się (.J. Szmatka, 1980, s. 26-27). 

I stota potoczności leży więc w zjawisku przekształcania wysoce abstrak
cyjnego systemu językowego w procesie bezpośredniej i naturalnej komunikacji 
w niższy stopień abstrakcji dążący do konkretyzacji; inaczej mówiąc, potoczność 
jest filtrem przekształcającym najwyższy w niższy stopień abstrakcji systemu 
językowego. Mechanizm t en genetycznie i funkcjonalnie ukształtowały psycho
społeczne warunki komunikacyjne. 
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The essence of colloquiality 

Summary 

Colloquiality depends on: 
1) the external factors, e.g.: directness straight forwardness and a small amount of p arti

cipants of speech acts; 
2) the structural factors which make the logical and grammatical rigour of language system 

more lax and reduce the abstractness of language. 
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Prawo de Saussure'a-Fortunatowa na tle rzeczywistości akcentuacyjnej 
języka litewskiego 

I. Ogólne normy akcentuacyjno-intonacyjne 

W roku 1894 de Saussme w referacie pt. A propos de l'accentuation lithua
nienne poświęconym zagadnieniu „przenoszenia akcentu" informował, że 

przenoszenie takie ma miejsce ze zgłoski cyrkumflek!sow:=mej na zgłoskę następną, 
jeżeli ta jest akutowana 1 • Pogląd ten de Saussure powtórzył w tym samym 
roku w komunikacie wygłoszonym na X Kongresie Orientalistów w Genewie 2 • 

W dwa 18,ta później de Saussure w artykule pt . Accentuation lithuanienne 
nieco szerzej rozwinął swój pogląd na temat tzw. ,,przenoszenia" akcentu 
pisząc : ,,W okresie poprzedzającym podział na dialekty, akcent, jako reguła, 
był przenoszony na zgłoskę do przodu, jeżeli znajdował się uprzednio na zgłosce 
cyrkumfleksowanej, następna zaś zgłoska miała intonację akutową" 3• 

Z przedstawionej wypowiedzi wynika w sposób zupełnie wyraźny, że de Saus
sure oddzielał intonację od akcentu, sądząc widocznie, że akut i cyrkumfleks 
pojawiają się na zgłoskach długich niezależnie od przycisku. 

Pogląd taki podzielała i nadal podziela pewna część autorów, m. in. J. Ma
rouzeau, autor Słownika terminów lingwistycznych, który w wydaniu 3. z 1951 r. 
pod hasłem „intonacja" nadal informuje, że „B nmoBcKoM JI3bIKe lIHTOHaQHJI He 
CBJI3aHa c TOHoM; OHa o6ycnoBJieHa rrpoco,n;nen ,n;onrnx cnoroB JCaK y,n;ap1-11,1x, TaK lI 6e-
3y,n;apHbIX 4 • 

Przedstawione stanowisko de Saussure'a jest całkowicie niezgodne ze 
strukturą akcentuacyjno-intonacyjną języka litewskiego m. in. z przyczyn 
na,stępujących: 

1 F. de Saussur e, A propos de l' accentuation lithuanienne, Memoires de la Societe de 
linguistiquc de Paris, t. VIII, 1894, s. 445. 

2 Actes du dixieme Congres international des Orientalistes, 1894, premiere partie, p. 89. 
Zawarty tam pogląd de Saussure wypowiedział w następujący sposób: ,,Douce tonique + rude 
atone donne douce atone + rude tonique". 

3 F . de Sau ssure, Accentuation lithuanienne, Indogermanische Forschungen, Anzeiger, 
Bd 6, 1896, s. 157- 166, cytuję za Illiczem-Svityczem. Informację o prawie de Saussure'a i tzw. 
przesunięciach przycisku podał J an Otrębski w rozdziale: Z dziejów przycisku w języku litew
skim, w: Gramatyka języka litewskiego, t. I, Warszawa 1958, s. 145. 

• )I( . Mapyso, CnoBapb JillHI'BHCTnqec1mx TepMIIBOB, nep. c cppam-1., MocKBa 1960, c. 125. 
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Po pierwsze, intonacja jest organicznie związana z akcentem i nie funkcjonuj o 
niezależnie od niego. Na identycznych podprzyciskowych długich monofton
gach oraz dyftongach i połączeniach dyftongicznych z pierwszym komponen
tem i lub ib krótkim 5 w tych samych warunkach może powstawać opadający 
akut i wznoszący się cyi.·kumfleks, np . bigti 'biec' : b2gis 'bieg', guiti 'pędzić' : zu?
kis 'zając', ilgas 'długi' : ilgis 'długość', saris ' ser' : sflris 'surowizna', minti 
'deptać' : minti 'pamiętać' itd. 

Warto również zaznaczyć, że w większości wypadków O. liczby podwójnej. 
w wyrazach z tzw. ruchomym akcentem różni się od N. jedynie typem intonacji, 
np. O. dviem sunum, - dwom synom i N. dviem sunu1n - dwoma syna.mi. 

Po drugie, okoliczność, że akc nt z właściwą mu intonacją pada w określo
nych wyrazach w czasie odmiany na jeden morfem, w innych zaś na dwa mor
femy, czyli pozornie przesuwa się z jednego morfemu na drugi, związana jest 
z podstawowymi akcentuacyjno-intonacyjnymi normn,mi języka litewskiego 
oraz dystynktywnymi funkcjami jego prozodii. Normy te możemy sformułowa.ć 
w sposób następuj~cy: 
1. Wszystkie litewskie monoftongi, dyftongi oraz połączenia dyftongiczne 

n:10gą być wymówione wyłącznie z akcentem i odpowiednią intonacją. 

2. Nie akcentowane monoftongi, dyftongi oraz połączenia dyftongiczne mogą. 
pojawiać się w języku litewskim tylko w określonym sąsiedztwie akcent owa
nych monoftongów, dyftongów i połączeń dyftongicznych dwuzgłoskowego 
lub wielozgłoskowego wp·azu, względnie tzw. zestroju akcentowego. 
W izolowanej postaci wymienione elementy językowe nie powstają, 

są bowiem niemożliwe do wymówienia. 
W związku z omówionymi normami nie akcentowane monoftongi, dyftongi 

i połączenia dyftongiczne mogą powstawać li tylko w wyniku procesów derywa
cyjnych i zaniku w ramach tych procesów akcentu i intonacji na określonych 
morfemach wyrazu. 

Np. litewskie zapożyczenie Varta z polskiego Warta uzyskuje na gruncie 
litewskim zespół końcówek -a wymawianych przed złożeniem ich z tematem 
Vart-, zgodnie z omówioną pierwszą normą, z akcentem i odpowiednią intonacją. 
W procesie jednak złożenia tych dwóch akcentowanych morfemów przycisk 
i intonację zachowuje jedynie rdzeń Vart-, ponieważ akcentowane połączenie 
dyftongiczne ar zamknięte spółgłoską t uzyskało na gruncie litewskim intonację 
akutową i w związku z tym akcent fleksji (gravis) po złożeniu jej z akutowanym 
tematem znikł 6• W języku litewskim bowiem działa norma, którą możemy 
zdefiniować w następujący sposób : wyraz lub zestrój akcentowy (qioHern:qeCI<oe. 

6 Por. T. Buch, O intonacjach współczesnej litewszczyzny literackiej, Slavia 36, 1967, 
s. 59. 

8 Por. M. Olechnowicz, Teoretyczne zasady dystrybucji rosyjskiego akcentu wyrazowego, 
Łódź 1974, s. 6, oraz: CiCT3M3 Haa;ic«y H330yHlliay 3 BI,ITBOpHail: aCHOBail: y 6enapycmui: MOBe, 

'W: Eenapyc1<ae H CJiaBaHc1<ae MOB33Haycrsa, Mmic1< 1972, s. 26 i n. 
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CJIOBO) może posiadać tylko jeden akcent główny. W określonych sytuacjach 
akcent zanikający może przekształcić się w akcent poboczny. 

O tym, jakie morfemy w procesie derywacji zachowują akcent i intonację, 
w jakich zaś on zniknie, decydują akcentuacyjna-intonacyjne właściwości 
formantów słowotwórczych i formotwórczych, funkcjonujących w języku 

litewskim w trojakiej postaci, a mianowicie: stale akcentowane (typ A), 
stale nie akcentowane (typ B), bądź też równocześnie akcentowane lub nie 
akcentowane (typ C) 7• 

To ostatnie zjawisko zależy od różnych czynników, np. od struktury morfo· 
logicznej podstawy słowotwórczej, od sposobu derywacji, od typu akcentu 
i intonacji podstawy słowotwórczej, bądź wreszcie od dystynktywnej funkcji 
formantu. 

Samogłoska o w języku litewskim wymawiana jest z akcentem i intonacją 
cyrkumfleksową, ponieważ jest samogłosk~ długą. Pełniąc natomiast funkcję 
spójki (interfiksu) o występuje również w funkcji akcentowanej, ale już z into
nacją akutową, np. w złożeniu clirvózemis 'grunt', który powstał z dwóch wyra
zów dirva 'rola' i źeme 'ziemia', akcent z intonacją akutową pada na interfiks o, 
zaś przycisk komponentów złożenia zanika. Mamy więc tu zjawisko zanikania 
akcentu, ale nie ściągania go, jak błędnie sądził de Saussure i zwolennicy jego 
t eorii. 

W funkcji wykrzyknika akcentowane o ma intonację cyrkumfleksową: 
O, lcaip graźu - 'o, jak pięknie' . 

W zapożyczeniach natomiast nazw geograficznych akcentowane o jest 
krótkie i ma intonację krótką, oznaczaną znakiem gra vis : J aponija, V ołga, 
Os las, Londonas. 

Dla porównania warto wskazać, że wschodniosłowiańska spójka (interfiks) 
o występuje zawsze w funkcji nie akcentowanej, np. w złożeniu dwóch rosyjskich 
wyrazów Kufl' o ze stałym akcentem na o i melamp kompozyt ma akcent Kuflomelamp; 

htemp lo i cmlafl1,JUR - Mempocml afllJUR; 600la i llenpOllUljlaeMblU - 60001tenpOllU1,Jlae· 

1,:bzu itd., a więc spójka o w złożeniach wschodniosłowiańskich, odmiennie 
niż w litewskim, jest, zawsze nie akcentowana (typ B ). 

Il. Akcentuacyjno-intonacyjna struktura języka litewskiego 

1. R zeczo wni ki i przymiotniki pochod ne z j ednomorfemowym a kc entem 
urabi a ne za pomocą formantów typ u A i C 

Wymienione w nagłówku wyrll,zy są urabiane za pomocą : 

la) stale akcentowanych przyrostków, funkcjonujących zawsze łącznie z nie 
akcentowaną fleksją, 

1 b) stale akcentowanych spójek, 
le) przedrostków akcentowanych jedynie w określonych typach derywacji oraz 
ld) akcentowanych pierwiastków (rdzeni). 

7 Por. M. Olechnowicz, Akcent rosyjski, Wrocław 1977, s. 3 i n. 



94 M. OLECHNOWICZ 

Przykłady : 

la) Formanty ze stale akcentowanym przyrostkiem i nie akcentowainą fleksją: 
-ejas (-eja): atradejas (-eja) 'odkrywca' z 3. praet. czas. atrasti, atranda, atrado 

'odnaleźć, odkryć'; audejas (-eja) 'tkacz, -ka' z 3. praet. austi, 
audzia, aude 'tkać' ; davejas 'dawca' z 3 . praet. duoti, duoda, dave 
'dać'; piovejas (-eja) 'żniwiarz, -ka' z 3. praet. piauti, piauna, 
pióve 'żąć'; vedejas (-eja) ' kierownik, -ka' z 3 . praet . vesti, veda, 
vede 'kierować'; 

-'!}nas: akmenynas 'kamieniste miejsce, grunt' z B. 1. poj. akmenj (akmuo 3b) 

'kamień'; seser.vnas ' siostrzeniec' z B . l. poj . seseri(sesuo 3b) 'siostra'; 
kaimynas (-e) 'sąsiad, -ka' z B. 1. poj. kaimą (kaimas (1)) 'wieś'; 
vandenynas 'ocean' \ B. 1. poj . vandeni (vanduo 3a) 'woda'; 

-enas : anylcstenas 'mieszkaniec Onikszt' , Anykśćiai (l. mn. ); brolenas 
'kuzyn' z B . 1. poj. brólj (brólis (1)) 'brat'; dukterenas 'syn córki' 
z B. 1. poj . dukteri (ditkte 3b) 'córka'; kupiskiJnas 'mieszkaniec 
Kupiszek'; seserenas 'siostrzeniec' z B. 1. poj . sesert (sesito 3b) 

' siostra'; 
-ókas, -óka: aukśtókas 'dość wysoki' z B. 1. poj. przym. aiikśtas (3) 'wysoki'; 

gerókas 'dość dobry, porządny' z B. 1. poj. przym. geras (4) 'dobry'; 
saitsókas 'dość suchy' z B. 1. poj. sausas (4) 'suchy'. 

Do wymienionego typu formantów należą ponadto: -a'itis (- aite), -iena, -yba, 
-ybe, -ytis (-'!}te ), -ójus, -'linas, -óve i inne urabiające rzeczowniki oraz -iJtas , -a; 
-iausias, -a; -ingas, -a; -ódas, -a; -ót<Ls, -a; -uistas, -a; -uotas, -a i inne urabiajll!Ce 
przymiotniki. 

1 b) Spójki (interfiksy) ze stałym akcentem: 
i : zemiJlapis 'mapa', eilerastis 'wiersz'; 
i: ak"imirka ' chwila' , nakt'iba.lda 'włóczęga nocny' ; 
y: darbymetis 'czas pracy' , dailyraśtis 'kaligrafia'; 
6: dangóraiźis 'drapacz chmur' , dirvóźemis 'grunt' ; 
u: vidudienis 'południe', 'Vidimalctis 'północ'; 

'fi: lwjagalis 'miejsce w nogach' . 

W złożeniach z akcentowanymi spójkami przycisk i int nacjn, poszczegól
nych komponentów, np. zeme 'ziemia' i lapas 'arkusz' ze złożenia źemelapisr 
jak wspomniałem wyżej, znika . Spójka a funkcjonuje w litewskim jako :>.kcento
wana i nie akcentowana (typ O), np . antrodienis 'wtorek', ale berźagrybis 'pod
brzeźniak' (podgrzybek). 

1 c) Akcent owane przefuostki: 
Rzeczowniki i przymiotniki z jednomorfomowym akcentem urabiane s~ 

również za pomoc~ formantów należll!cych do trzeciego typu akcentuacyjnego 
(typu O), które mogą występować w podwójnej funkcji - akcentowanych i nie 
akcentowanych. Należą do nich liczne przyimki, które urabiajll! liczne rzeczow
niki i przymiotniki z wyrażeń przyimkowych za pomocą nie akcentowanych 
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końcówek - -is, -a, -e, zachowując swój akcent. Np. z wyrażenia przyimkowego 
ant rankos lub ant rank'!ł powstają za pomocą fleksji -is dwa rzeczowniki z jedno
morfemowym akcentem na przyimku antrankiai (1) "kajdanki' i antrankis (1) 
"bransoletka' . 

W funkcji przyimków akcentowanych mogą wystąpić w litewskim m . in. i, i§ , 

nuo, per, po, prie, prieś, pró, s4, su, uz i inne. 
W artykule Słowotwórcze funkcj e przyimków i przedrostków wyrażałem 

pogląd, że przyimki t e zachowują w derywatach cechy znaczeniowe i słowo 
twórcze przyimków i mogą być zaliczone do przedrostków jedynie ze względów 
formalnych, czyli ze względu na ich miejsce w wyrazie 8 • .Antakis "brew' jest to to, 
co znajduje się ant akies czyli "nad okiem', pódukra "pasierbica' jest to dziecko 
płci żeńskiej , które przyjęte zostało po dukros, czyli zamiast córki lub po córce. 

·vv procesie derywacji intornwja cyrkumfleksowa przyimka, po ulega zamianie 
na akut, np. z wyrażenia po sunaus, albo po sunij powstaje derywat pósunis 
"pasierb' . 

Przykłady derywatów utworzonych z wyrażeń przyimkowych za pomocą 
akcentowanych przyimków: 

i: idukra "przybrana córka', 'ivaikis "przybrane dziecko', ,~rankiai (1. mn.) 
• narzędzia pracy' ; 

iś : iśsunis "przybrany syn' , i§nakeiai "późna nocna pora' ; • 
prie: priegalvis "wezgłowie', prienamis "ganek', pri:mote "nałożnica', priekrosnis 

"przypiecek' ; 
uz: uzkampis ·zakątek', uzgiris • zalesie' . 

ld) .Akcentowane pierwiastki (rdzenie): 
Przy tworzeniu wyrazów pochodnych w funkcji akcentowanej mogl:!! wystąpić 

pierwiastki (rdzenie), które w litewskim systemie akcent uacyjno-intonacyjnym 
należą do morfemów typu O. Np. za pomocą przyimka be "bez' oraz fleksji -is 
urabiane są wyrazy (rzeczowniki i przymiotniki) z jednomorfemowym czyli 
stałym akcentem w odmianie, pod warunkiem, że akcent wyrazu podstawowego 
ma intonację akutową. Jeżeli wyraz ma intonację inną, to tworzy się derywat 
z dwumorfemowym akcentem, należącym do litewskiego typu (2) 9• Przykłady : 

8 Slavia Orientalis 1980, nr 1/2, s. 20 i n., por. równi eż Derywacja t ak zwanych przy
miotników przedrostkowych w języku rosyjskim, Język Rosyjski 1980 nr 5, s. 281 i n. 

9 W słownikach litewskich stosowana jest następująca numeracja akcentuacyjnych typów: 
l, 2, 3, 3•, 3b, 34•, 3•b, 4. Niektórzy autorzy wyodrębniają również 5 typ, zob. A. Laigon a ite, 
Lietuvil! kalbos kirciavimas, Kaunas 1970, s. 27 i n.; Dabartines lietuvil! kalbos zodynas, 
Vilnius 1972, s. XIV i n.. Podział na typy został przeprowadzony w zależności od akcentu 
końcówek C. i B. l. mn. wyrazów dwumorfemowych. Jeżeli końcówki C. i B. l. mn. są nie akcen
towane, mamy typ I; jeżeli są akcentowane, mamy typ 4; j eżeli zaś końcówka C. I. mn. jest 
akcentowana, natomiast B. I. mn. nie, mamy typ 3; wreszcie, jeżeli końcówka C. I. mn. jest 
nie akcentowana, zaś B. l. mn. akcentowana, mamy typ 2. W wyrazach wielomorfemowych mogą 
wystąpić ponadto typy: 3", 3b oraz 3 ... , 3'b w zależności od tego, na jaką zgłoskę od końca wy
razu - trzecią, czy też czwartą - pada akcent. Symbol a oznacza intonację akutową, zaś b
cyrkumfleksową lub gr avis. 
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z wy.rażenia przyimkowego be s6ties 'bez sytości' powstaje przymiotnik bes6tis 
(1) 'nienasycony'; z wyrażenia be gedos 'bez wstydu' powstaje przymiotnik 
begedis (1) 'bezwstydny'; z be varpos 'bez kłosów' - przymiotnik bevarpis (1) itd. 
Derywaty z akcentem dwumorfemowym: z wyrażenia be galvos 'bez głowy' -
przymiotnik begalvis (2) 'bezgłowy', z wyrażenia be garso 'bez głosu' - begar
sis (2) 'bezgłośny', z be j egos 'bez siły' - bejegis (2) 'bezsilny' itp . .Akcent i into
nację rdzenia zachowują w danym akcentuacyjnym typie (2) wszystkie przy
padki, z wyjątkiem N. I. poj. i B. l. mn., w których akcent pada na końcówki. 

Z przytoczonych przykładów wynika, że nieruchomy w odmianie (jedno
morfemowy) akcent może powstawać w języku litewskim na rdzeniu, na przy
rostku, na przedrostku oraz SP.ójce 10

• Nie może go mieć jedynie fleksja. 
Występowanie akcentu na ońcówce świadczy, że dany wyraz ma dwu~ 

morfemowy (ruchomy ) akcent, fleksja natomiast w języku litewskim może 
występować w procesie derywacji w funkcji nie akcentowanej w całym para
dygmacie. 

2. Rzeczowniki i przymiotniki pochodne z jednomorfemowym akcent em 
ur a biane za pomocą nie akcentowanych form ant ów (typ B or a z 'C) 

Wymienione w nagłówku derywaty zachowują jednomorfemowy akcent 
podstawy słowotwórczej oznaczany w słownikach, podobnie jak wyrazy ze stale 
akcentowanymi formantami, cyfrą (1). Podstawą słowotwórczą s3e dla nich 
konkretne formy (przypadki, osoby) wyrazu pojedynczego, wyrażenia przyimko
wego lub syntaktycznego, konkretnej wypowiedzi lub zestawienia zachowujące 
akcent i intonację, ponieważ w językach z tzw. ruchomym i swobodnym akcen
tem przycisk może padać w różnych formach (liczbach, przypadkach, osobach , 
·czasach i trybach) na różne samogłoski. Twierdzenie więc, że wyrazy pochodne 
tworzone są w tych językach od bliżej nie określonej podstawy słowotwórczej 
(pnia wyrazu), nie wystarcza. Np. w wyrazie litewskim sesuo (3b) 'siostra' mamy, 
uwzględniając akcent, cztery podstawy: 1) ses-uo (M. l. poj.), czyli podstawę 
.ses- bez akcentu, 2) seser-s (D. I. poj .), czyli podstawę seser- z akcentem na 
połączeniu dwugłoskowym er, 3) seser-i (B. l. poj.), a więc podstawę z akcentem 
na pierwszej samogłosce pnia, oraz 4) seser-yje (Msc. 1. poj.), czyli podstawę 
seser- bez akcentu. 

Podstawy słowotwórcze 1) ses-uo i 4) seser-yje bez akcentu nie są możliwe 
do wymówienia. W związku z tym duża część litewskich podstaw słowotwórczych 
typu: śird-is (3) ·serce', galv-a (3) 'głowa', vand-uo (3) ·woda', dukt-ó (3b) 'córka' 
lub podobnych jest możliwa do wymówienia tylko z akcentem i odpowiednim 
typem intonacji, trudnym do ustalenia na samogłoskach długich, dyftongach 
i IJOłączeniach dyftongicznych, ponieważ może ... o być akut lub cyrkumfleks, 
co z kolei w zasadniczy sposób zmienia kształt foniczny podstawy słowo · 
twórczej 11• 

10 W litewskiej nomenldaturze ma numerację (1). 
11 Zob . .A. Laigonaite, o. c., s. 21. 



PR.A.WO DE S.A.USSURE'.A.-FORTUNATOW.A. 97 

Ponadto w języku litewskim i wschodniosłowiańskich czasami pień wyrn.zu 
(podsta.wa, temat) różni się w mianowniku liczby pojedynczej od podstawy. 
przypadków zależnych, np. men-uo (1) 'miesiąc·, ale menes-iai 'miesiące'; 
akm-uo (3b) 'kamień', ale akmen-ys 'kamienie'; rud-uo (3b) 'jesień', ale ruden-s 
'jesieni' oraz w ros. Atamb, ale Mlamep-u, oo<tb, ale olo•tep-u, ttlyo-o,· ale ttyoecl-a, 
cbzH, a,le cbmoe-blR itd. 

Szczególnie często różnice podstaw poszczególnych form występują w cza
sownikach litewskich, np. w : inf., 3. praes. i 3. praet. 12: 

bliauti ( bliauna, blióve) 'beczeć'' 
śauti (śauna, śóve) 'strzelać', 
bafisti ( baudzia, baude) 'karać', 
glausl'i (glaudźia , glaude) 'jednoczyć', 
dreksti ( dres kia, dreske) • drapać'' 
listi (lenda, lindo) 'leźć', 
eiti (eina, ejo) 'iść', 
akti ( a11ka, ako ) •ślepnąć', 
bristi (brenda , brido) 'brodzić' itd. 

Z zestawień licznych wyrazów pochodnych z odpowiednimi podstawami 
słowotwórczymi omówionymi przeze mnie m. in. w artykule Z zagadnień pod
stawy słowotwórczej 12 wynika, że określone formn.nty języka litewskiego oraz 
wschodniosłowiańskich tworzą derywaty z odpowiednim akcentem (i intonacją) 
od określonych form, a mianowicie: 

2 a) Formant -iśkas urabia przymiotniki od B. I. poj. odpowiednich rzeczow
ników, np.: 
piemuo (3a) 'pastuch', B. l. poj. piemeni, stąd piemeniśkas 'pastuszy', 
vanduo (3a) 'woda', B. I. poj. vandeni - vandeniśkas 'wodny', 
sesiio (3b) 'siostra ', B. I. poj. seseri - seseriśkas 'siostrzyn', 
suo (4) 'pies', B. l. poj. suni - śuniskas 'psi', 
.śirdis (3) ' serce', B. I. poj. śirdi - sirdiśkas 'sercowaty', 
arklys (3) 'koń', B. I. poj. arkli - arkliśkas 'koński'. 

Za pomocą formantu -iśkas urabiane Sł:!! również przymiotniki od wyrażeń 
przyimkowych, np. z wyrażenia be atódair-os 'bez względu na cokolwiek' -
.beatódair-iśkas (l) 'bezwzględny, zdecydowany'; be idejos 'bez idei' - beidejiś
kas (1) 'bezideowy', be dievo 'bez Boga' - bedieviślcas (1) 'bezbożny'. 

Jeżeli akcent w rzeczowniku lub wyrażeniu przyimkowym pada na koń
,cówkę, wówczas przy zamianie jej formantem -iślcas przycisk ulega przesunięciu 
na przedsufiksalnl:l! samogłoskę, dwugłoskę lub połączenie dyftongiczne, np. be 

10 W języku litewskim formy 3. praes. i 3. praet. są wspólne dla liczby pojedynczej i mnogiej, 
np. eina oznacza 'on, ona, ono - idzie, oni, one idą', zaś ejo 'on, ona, ono, oni, one - szedł, 
·szl:a, szło, szli, szły'. 

13 Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, Łódź 1981, t. XXVII. 
'1 - Biuletyn PTJ, t. XL 
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jegif ·bez siły' - bejegiśkas (1) ·bezsilny'; be lyties •tez płci' - belytiskas (1) 'bez
płciowy' itd. 
2b) Formant -inis urabia przymiot niki odrzeczownikowe z dwoma typami 
akcentuacyjno-intonacyjnymi, a mianowicie: jednomorfemowym (typ 1) oraz 
dwumorfemowym (typ 2) w zależności od miejsca akcentu i intonacji w dopeł
niaczu liczby mnogiej wyrazu podstawowego. 

Jeżeli akcent w·D. 1. mn. pada na pień wyrazu (temat, podstawę), wówcEas 
derywat zachowuje go na tej samej zgłosce w całej odmianie, np.: 
dogma (2) •dogmat', D. 1. mn. dogm4, stąd dogminis (1) 'dogmatyczny', 
dujos (2) 'gaz', D. l. mn. duj'!ł, stąd dujinis (1) 'gazowy', 
dvasia (2) ' duch', D. 1. mn. dviisios, stąd dviisinis (1) ·duchowy', 
vieta (2) 'miejsce', D. l. mn. viet'!ł, stąd vietinis (1) 'miejscowy'. 

Jeżeli natomiast akcent pada w D. 1. mn. na końcówkę zastępowaną w pro
cesie derywnicji formantem -inis, wówczas przymiotnik pochodny posiada. 
dwumorfemowy akcent, a mianowicie na przyrostku -in- i w dwóch przypa,dkach 
na określonych końcówkach, czyli należy do typu (2): 
akis (4) 'oko', D. I. mn. akiif, stąd alcinis (2) 'oczny', 
ausis (4) 'ucho', D. l. mn. aiis~, stąd 0,us'tnis (2) ·uszny', 
darbas (3) 'praca', D. I. mn. darbif, stąd darbinis (2) 'roboczy', 
diena ( 4) •dzień', D. 1. mn. dieni/:, stąd dieninis ( 2) ·dzienny', 
doras (4) 'uczciwy', D.1. mn. dor,ii, stąd dorinis (2) 'moralny', 
gelezis (3b) 'żelazo', D. l. mn. geleź~,, stąd geleźinis (2) •żelazny'. 

2c) Formant -estis urabia derywaty od formy 3. pracs. czasowników. 
Np. gailestis (1) 'współczucie' od 3. praes. czas. gaileti (gafli, gailejo) 'współczuć'; 
lukestis (1) 'oczekiw::mie' od 3. praes. czas. luketi (lil,ki, lukejo) 'oczekiwać'; 
mókestis (1) 'podatek' od 3. praes. czas. moketi (mólca, mokejo) 'płacić'; riipestis (1) 
'troska' od 3. praes. czas. rupeti (rupi, ri7,pejo) 'troszczyć się' itd. 

2d) Formant -iava urabia rzeczowniki od 3. praet. czasowników. 
Np.: lygiava (1) 'zrównanie' od 3. praet. czas. lygti (lygsta, lygo) - 'równać'; 
giiniava (1) 'pastwisko' od 3. praet. czas. ganyti (giino, giine) 'paść'; baudźiava (1) 
'pańszczyzna' od 3. praet czas. bausti (baudźia, baude) 'zmuszać' itp. 
W języku litewskim d przed i przechodzi w dź. 

2e) Formanty urabiajl:!!Ce derywaty od formy bezokolicznika. 
Do wymienionej grupy formantów należą: 
-uvas, -uva (-tuvas, tuva), np.: 
keltuvas •prom' od kelti 'przeprawiać się przez rzekę' ; pjautuvas 'sierp' od pjauti 
•żąć'; skiltuvas 'krzesiwo' od skilti 'krzesać ogień'; sautuvas • strzelba' od sauti 
• strzelać' ; 
-ojas, -oja (-tojas, -toja): 
gydytojas 'lekarz' od gydyti 'leczyć'; mókytojas 'nauczyciel' od mókyt·i 'uczyć'; 
rasytojas 'pisarz' od rasyti 'pisać'; galvótojas 'myśliciel' od galvóti 'myśleć'; 
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-sena: np. eisena 'chód' od eiti 'iść'; galvósena ' sposób myślenia' od galvótfr 
•myśleć'; laikysena 'sposób trzymania się' od laikyti 'trzymać się'; raśysena 
• charakter pisma' od raśyti 'pisać' . 

z przedstawionych przykładów wynika, że urabianie wyrazów pochodnych 
od formy bezokolicznika następuje również przez zamianę końcowej samo
głoski krótkiej -i formantem. Powstające w procesie derywacji w spojeniu 
między dwoma stykającymi się morfemami grupy spółgłoskowe i geminaty 
ulegają przeobrażeniom, a mianowicie: tt w st, np. pjaut-i 'żąć' plus -tyti daje 
pjaustyti ; td w geminatę dd, która jest wymawiana jako zwykła d, np. praśyt-i 
plus -davo daje praśydavo; est-i plus -dinti daje esdinti 'karmić' ( o zwierzętach); 
ts przeobraża się w s: raśyt-i plus -sena daje raśysena 14• 

W językach wschodniosłowfańskich wyrazy pomniejszające są urabia.ne 
od formy M. 1. poj. rzeczowników, np. .Atamb, .Atamepu, ale Mlamyiw<a, olo'lb, 
c)lotJ,epu, ale olotJ,ellbKa, .Ate06e:>K:101lOI(, Me06e:J1clama, ale Ateo6e:JICl01lOtJ,eK, cle.AtJl, cleMellll, 
ale cle,1tetJ,1<0. 

W języku litewskim z nielicznymi wyjątkami deminutywa są urabiane 
za pomocą licznych formantów od B. 1. poj., np.: akmuo (3b), B. 1. poj. iilcmenj 
'kamień' - alcmenelis (2) 'kamyczek'; śuo, B. 1. poj. śuni 'pies' - sunelis (2) 
'piesek'; piemuo (3a), B. l. poj. piemeni 'pastuch' -piemenelis (2), piemenukas (2) 
'pastuszek' itd. 

3. Wyrazy pochodne z dwumorfemowym (ru chomym) akcentem ur a biane 
za pomocą okr eślonych formantów 

Jak wspomnieliśmy, prozodia języka litewskiego posiada bardzo złożony 
system ściśle związany z określonymi formantami i w związku z tym ma wy
raźnie morfologiczny charakter, który przejawia się w kolumnowym, czyli 
pionowym jego rozmieszczeniu na jednym lub dwóch morfemach. 

Jeżeli wymieniona prozodia (akcent i intonacja) przy odmianie wyrazów 
przesuwa się z jednego morfemu na drugi, mówimy wówczas o jej ruchomości 
(rro.n;mrnrnocrn). W ten sposób ruchomość akcentu języka litewskiego określana. 
jest w sposób formaln przez fakt rzekomego przenoszenia (przesunięcia) go 
bez względu na przyczyny, powodujące to pozorne przesuwanie się. 

Dwumorfemowy akcent występuje w języku litewskim w rzeczownikach, 
przymiotnikach, liczebnikach, zaimkach, czasownikach oraz w przysłówkach. 

Rzeczowniki z dwumorfemowym akcentem mogą być podzielone, uwzględnia
jąc ich morfologiczną budowę, na kilka grup: 

3a) Do grupy pierwszej należy zaliczyć wszystkie dwumorfemowe i jedno
cześnie dwuzgłoskowe wyrazy, w których akcent pada w określonych przy
padkach na rdzeń, w pozostałych zaś na końcówkę, np.: 

u Por. J. Otrębski, Gramatyka języka litewskiego, t. I, Warszawa 1958, s. 336 i n., 
315 i n . [Ujęcie przez M. Olechnowicza form pjaustyti, prasydavo, esdinti i rasysena jako dery
watów od osnów na -t- jest błędne . Wymienione formacje mają za osnowę temat infinitivi, 
tj. pjau-, prasy-, es- i rasy-, Red.]. 
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M. 1. poj . ranka (2) 'ręka', ale wołacz ranka; M. 1. poj . galva (3) 'głowa', ale 
N . 1. poj. galva; M. 1. poj . sunus (3) 'syn', M. l. mn. sił,nus, ale B. 1. mn. s11,nus 
(z krótkim u); D. 1. p. źiemos (4) 'zimy', ale M. 1. mn. źiemos itd. 
Wymieniona grupa dwuzgłoskowych rzeczowników należy do 2, 3 i 4 typu 
akcentuacyjnego 15• 

3 b) Do drugiej grupy należy zaliczyć rzeczowniki z trzema morfemami, a miano
wicie rdzeniem, przyrostkiem i końcówką, w których akcent (i intonacja) 
w pewnych przypadkach pada na przyrostek, w pozostałych zaś na końcówkę, 

czyli tzw. ruchomość akcentu dotyczy tylko przyrostka i fleksji, np. w M. l. poj. 
wyrr.izu malunas (2) 'młyn', utworzonego z 3. praet. czasownika malti (mała, 
małe ) 'mleć' za pomocą forman~u -unas, akcent z intonacją pada na przyrostek 
-un-, zaś w N. i Msc. I. poj. oraz B. I. mn. na końcówkę malunu, malune, ale 
wołacz malune. 

Z podobnym akcentem należącym do typu (2) urabiane Sll! rzeczowniki 
i c~asami przymiotniki za pomocą m. in. następujących licznych formantów: 
-aiinis (-aina ), -alis , -elclis, -elis (-ele), -eldas, -elis (- ele ), -esis, -ide, -iene, -ilclis, 
-ykla, -imas, -ykles, -inas, -ine, -inis, -ininkas-e, -yne, ~yste, -oklis, -onis, -one, 
-ote, -ovas, -ukas, -ule, -uoklis , -uolis, -umas, -unas, -ute, -uzis, -uvas, -uvis (-uve, 
-uves ) itd. 

Ponadto z podobnym typem akcentu urabiane są przymiotniki za pomocą 
następujących formantów: -ienis, -e, -ylis, -e, -Ulcis, -e, -ujis, -e, -ulis, -e, -utinis, -e, 
utis 16• 

3c) Do ti,zeciej grupy należy zaliczyć rzeczowniki również z trzema morfem.ami: 
rdzeniem, przyrostkiem i fleksją. W funkcji jednak akcentowanej występuje 
w tym zasobie wyrazów w określonych przypadkach tylko fleksja, np. w wyra
zie siuvinys (3b) 'szycie, gotowa odzież , konfekcja', utworzonym od 3. praet. 
czasownika siati (siuva, siuvo) 'szyć' za pomocą formantu -inys, akcent pada na 
końcówkę w D., O., B ., N. i vV. I. poj . oraz B. 1. mn. Pozostałe przypadki zacho
wują akcent podstawy, np. D. 1. poj . siuvinio , ponieważ formant występuje 
w tych formach w funkcji nie akcentowanej . Ruchomość więc akcentu dotyczy 
t ylko rdzenia i fleksji, przyrost ek zaś -in- w całej odmianie jest nieakcentowany. 

3d) Do czwartej grupy należą rzeczowniki z trzema morfemami, a mianowicie 
przedrostkiem, rdzeniem i fleksjll!. W funkcji akcentowanych występuje w tym 
typie derywatów tylko przedrostek i fleksja. Rdzeń i przyrostek w całej odmianie 
jest nie akcentowany. Np. uzrasas (3b) 'zapis' został utworzony od formy 3. praet. 
czasownika uzraśyti (uzraśo , uzraśe) 'zapisać' za pomocą fleksji -as. W funkcji 
formantów akcentowanych występuje przedrostek uz- w M., D., O., B ., N., W . 
1. poj. oraz B. I. mn., w pozostałych przypadkach akcent pada na fleksję. 

Rzeczowniki grupy czwartej urabiane za pomocą fleksji: -a, -is, -ys, -e, np. apdan-

16 A. Laigonaite, o. c., s. 21 i n. 
16 Ibidem, s. 32 i n. oraz 51. 
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ga (3b) 'ubranie', iśeitis (3b)_ 'wyjście', paakys (3b) 'miejsce pod oczami', pa
varde (3b) 'nazwisko', mają akcentowane przedrostki w D., O., B., N. 1. poj. 
oraz B.1. mn., zaś akcentowane końcówki w l\L, Msc., W. 1. poj. oraz we wszyst
kich przypadkach 1. mn., z wyjątkiem B. Rdzeń w całej odmianie występuje 
w funkcji nie akcentowanej. 

3e) Do piątej grupy należy zaliczyć rzeczowniki z czterema morfemami, a mia
nowicie: przedrostkiem, rdzeniem, przyrostkiem i fleksją. W funkcji akcento
wanych morfemów występują w tym zespole w określonych przypadkach t ylko 
przedrostek i fleksja. Rdzeń i przyrostek funkcjonują w odmianie jako nie 
akcentowane. Np. wyraz apmuśalas (34b) 'obicie' utworzony od 3. praet. czasow
nika apmuśti (apmusa, apmuśe) 'obić, obszyć' za pomocą formantu -alas ma 
akcentowane przedrostki i końcówki takie same, jak w typie czwartym, utwo
rzonym za pomocą fleksji -as. Jeżeli formanty, za pomocą których urabiane są 
rzeczowniki należące do grupy piątej (typ 34a, 34b), mają w M. 1. poj . końcówki 

-a, -is, -ys, -e, to akcent w innych przypadkach pada na te same końcówki, 
co w omówionej wyżej grupie czwartej . 

m. Uwagi końcowe 

Przedstawione w poprzednich rozdziałach rozważania oraz skrócony opis 
struktury akcentuacyjna-intonacyjnej języka litewskiego pozostają w sprzecz
ności z poglądami de Saussure'a. Nie ma bowiem w języku litewskim żadnego 
przesuwania się (względnie ściągania) akcentu ze zgłoski cyrkumfleksow::1noj 
lub krótkiej na następną, jeżeli ta ma intonację akutową. Występuj e naton1iast 
zjawisko zanikania akcentu na określonych morfemach spowodowane faktem 
istnienia w j ęzyku litewskim i j ęzykach wschodniosłowiańskich trzech podsta
wowych norm dotyczących akcentu, omówionych w rozdziale pierwszym, or:::,z 
różnorodnych jego dystynktywnych funkcji, m. in. rozróżniania: a ) form posia
dających jednakową budowę w pamdygmacie, np.: gon. sg. galvos i nom._ pl. gal
vos, form dualis, np. d~t. dviem dukterim i inst. dviem dulcterim ; b) forn:1 różnych 
części mowy, np. gintis 'bronić się' i gintis (4) 'obron:1', dviratis (1) 'rc,wcr' 
i dvfratis (2) 'dwukołowy', w ros. n'ooamb 'podatek' i noiJ'amb 'podać' 17 ; c) różno
rodnych funkcji samogłosek, np. a, kaip śalta 'o, jak zimno' oraz a, źinail, źinail , 

' fok, wiem, wiem' ; d) znaczenia różnych wyrazów, np . auśti 'stygnąć' i auśti 
'świtać' , antfs, -ies (1) 'kaczka' i antis , - ćio (2) 'pazucha' ; aiilcśtas (3) 'wysoki' 
i ailkstas (2) 'strych' itd. 

Powstaje więc pytanie, w jakim celu de Saussure stworzył tę niezgodną 

z akcentuacyjna-intonacyjną rzeczywistością teorię, która uzyskała później 

szeroki rozgłos i została nazwana w Rosji prawem Fortunatowa--de Saussurc'a, 
w innych zaś krajach prawem de Saussure'a. Wytłumaczenie jest dość łatwe. 

17 M. Olechnowicz, Akcentuacja wyrazów pochodnych i zapożyczeń w języku rosyj skim, 
Rozprawy Komisji Językowej ŁTN 1959, t. VI, s. 68 i n. 
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De Saussure, podobnie jak większość ówczesnych badaczy, był zdecydowa
nym zwolennikiem poglądu, że praindoeuropejski akcent zgłoskowy nie był 
pierwotnie zróżnicowany i nie spełniał żadnych funkcji znaczeniowo-fleksyj
nych 1s. Z taką tezą pozostawał w spr1;eczności akcentuacyjno-intonacyjny 
system języka litewskiego, którego opis podał F. Kurschat w r. 1876 w swej 
gramatyce litewskiej 19• 

Pragnąc zachować przeciwstawienie barytonezy i oksytonezy, panujące 
wówczas głównie w językoznawstwie francuskim, de Saussure zaliczył litewski 
jednomorfemowy akcent w ·wyrazach dwuzgłoskowych t ypu: liepa (1) ·upa', 
krtimas (1) ·krzak', zirnis (1) ·groch' do barytonezy, zaś tzw. rucholny akcent 
utożsalnił z indoeuropejską oksytonezą 20• 

Dla udowodnienia t ego d Saussure stworzył omówioną wyżej hipotezę, 

którą Jan Otrębski sf rlnułował w n::i.stępujący sposób: ,,w języku litewskim 
w okresie przed powstaniem dialektów przycisk wyrazowy przesuwał się ze 
zgłoski cyrkumfleksowancj lub krótkiej na następującą, gdy ta miała intonację 
akutową ; w innych warunkach przycisk wyrazowy utrzylnywał się na dawnym 
miejscu" 21 • 

W r. 1895 Filip Fortunatow (1848-1914) ceniony badacz języków bałtyc
kieh i wykładowca języka litewskiego w Uniwersytecie Moskiewskim, autor 
prac o akcencie litewskim 22 , dokonując analizy pracy swego ucznia G. ffijanowa 
pt . 3Haąemre rnarOJI.bHhIX OCHOB B JI:HTOBCI{O-CJiaBJrnCI<OM J.!3hllie 23 wyraził „nie
zależnie od de Saussure'a" 24 pogląd, że „p;mnenl>Hfill p;onroTa em,e B mnoBcKo
-cnaBJ.1Hc1<oi1'1 H3hn<e rrepeHoc1rna Ha ce6a y.n;apeHMe c · rrpe.n;ll!eCTBOBaBll!ero cnora, ecmt 
nocnep;H»H He :HMeJI caM p;mrrem,HoiI p;oJirOThI», powołując się przy tym na for
my 1 os. 1. poj. czasu teraźniejszego cza,sowników 25• 

Przytoczony pogląd Fortunatowa został nazwany praweln i następnie 

poł~~czony we wspólne prawo Fortunatowa-de Saussure'a. Prawo to nie znaj
duje jednak potwierdzenia ani w rzeczywistości akcentuacyjno-intonacyjnej 
języka litewskiego, ani też w akcentuacji języków wschodniosłowiańskich, 

18 T. Lehr-Spławiński, w: Gramatyka historyczna języka polskiego (Z. Klemensiewicz, 
T . Lehr-Splawiński, S. Urbańczyk), Warszawa 1955, s. 45. 

19 F. Kurschat, Grammatik der littauischen Sprache, Halle 1876. 
20 W. Illicz -Switycz, autor monografiipt.łfo1eHHaJI am~eHrya~ B 6aJimiirnoM H CJJaBIDICKOM 

(cYAb6a aK11eHTya11HoHHh1x napaAKrM) wydanej w Moskwie w 1963 roku, gorący zwolennik prawa. 
Fortunatowa - de Saussure'a, nazwał ten pogląd „ocrpoyMnoii nmore3oH", która rzekomo 
precyzyjnie tłumaczy przejście kolumnowego paradygmatu oksytonezy w paradygmat rucho
my (s. 11). 

2 1 J. Otrębski, o. c., t . I, s. 145 i 146. 
22 Por. M. H. IlerepcoH, QqepK JIHTOBCKoro JI3h!Ka, MocKBa 1955, c. 6; J. Otrębski, o. c. 

t. I, s. 146; W. Kubicka, Języki bałtyckie, Bibliografia, oz. IV, Język litewski, Łódź 1977, 
8. 572. 

23 ·warszawa 1891-1895, t. II. 
"J. Otrębski, o. o., t. I, s. 82; Jl. B. Marneena-Hcaena, 3aKOH <l>opryHaToBa-.D;e-Coc· 

cropa, H3n. no pyccK. H3. H cnon. AK. Hayi<, 1930, T. 3, s. 138. 
•· <I>. <l>. <l>oprynaron, KpHTHtiecmrn: pa36op co•mnemrn r. R. Ym,HHona, lfa.D;. OTJJ;. pyccJ<. 

JI3. H CJJOB. H~m. AK. HayK, C. Ilerep6ypr 1897, 64, s. 62. 
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Dwumorfemowy bowiem charakter akcentu w językach z tzw. ruchomym 
przyciskiem spowodowany został faktem istnieniu. w tych językach podstawo
wych norm akc~ntuacyjnych, m. in. normy stanowiącej, że wszystkie samo
głoski zarówno długie jak i krótkie, wszystkie dwugłoski oraz połączenia dwu
głoskowe mogą być wymówione tylko z akcentem, w języku zaś litewskim 
z akcentem i odpowiednią intonacją. Dotyczy tp również wszystkich jedno
zgłoskowych wyrazów i morfemów. Ponieważ wyrazy mogą mieć tylko jeden 
akcent główny, w procesie więc derywacji (złożenia morfemów) następuje zani
kanie akcentu na akcentowanych morfemach, z wyjątkiem jednego. A to 
z kolei powoduje powstawanie w wyrazach różnorodnych typów akcentuacyjno
·intonacyjnych, w tej liczbie dwumorfemowych, czyli z tzw. ruchomym akcentem. 
O tym, jaki typ akcentu powstanie w derywacie, decyduje zespół różnych czynni
ków omówionych w referacie, w szczególności zaś typ formantów. Określone 
bowiem formanty mogą tworzyć tylko jeden typ akcentu, inne zaś dwa i więcej. 
Najwięcej typów akcentuacyjnych tworzą zespoły końcówek, występujących 
w funkcji formantów słowotwórczych. Wszystkie z kolei formanty tworzą 
derywaty od określonych form, czyli konkretnych przypadków, osób, wyrażeń 
przyimkowych, wypowiedzeń i zestawień, posiadających akcent na określonych 
głoskach, który następnie może być przenoszony do derywatu. 

Warto też zwrócić. uwagę, że sam fakt występowania w wyrazach morfemów 
nie akcentowanych świadczy o tym, że zostały on utworzone w wyniku dery
wacji, czyli że należą do wyrazów pochodnych. 

The law of de Saussure-Fortunatov and the system of accentuation in Lithuanian 
language 

S ummary 

The paper concerns de Saussure. and Fortunatow's hypothesis, which Jan Otrębski had 
formulated in the following way: ,,In the Lithuanian language, in the period before tne forma
tion of dialects, word-stress moved from the circumflex or short syllable (gravis) onto the follow
ing one if it carried acute intonation; in all other conditions word-stress remained in the original 
position" . 

On the basis of very comprehensive data the author concludes that this law completely 
<iontradicts the facts concerning the accentuation of the Lithuanian language because in Lithua
nian the intonation is strictly connected with stress and it does not function independently 
of it, as de Saussure and Fortunatow had mistakenly supposed. According to the author, the 
fact that in particular words the stress moves during the process of inflection from one mor
pheme onto another is strictly connected with the fundamental norms of accentuation and 
intonation of Lithuanian, which are thoroughly discussed in the paper. 
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Witold Doroszewski en face de I'hypothese de Whorf-Sapir 

l. Introduction 

Nous sommes incites a coucher ces remarques par ecrit a la suite de la reprise, 
de certains travaux du regrette Professeur Witold Doroszewski, parus :recem
ment dans · le volume intitule Język - myślenie - działanie (Langage -
Pensee - Action). Groupes dans un seul livre, ces travaux semblent acquerir 
une valeur nouvelle et provoquent plusieurs reflexions de nature linguistique· 
et philosophique. Doroszewski a ete, nous le savons bien, un linguiste militant
dont on s'imagine tres difficilement l'oeuvre depourvue de conceptions de base 
monistes. Cependant, certaines assertions de Doroszewski sont ou bien trop 
radicales, ou bien suggerent une interpretation extremiste, ou bien encore 
interpretent quelque peu abusivement les positions des autres. Il y a un paradoxe 
en linguistique: elle semble etre une science solidement fondee sur les axiomes. 
philosophiques, une science aussi dont les acquisitions impliquent une vision 
du :monde detei·:minee; mais, d'autre part, au cours de l'histoire de notre discipline 
des chercheurs d'orientations oppo~ees ont parfois abouti a des conclusions 
bien rapprochees. Les chercheurs qui partaient des memes convictions philo
sophiques se separai nt d'ailleurs egalement sur le terrain de la science du 
langage 1 • La vision du monde d'un linguiste s'avere souvent sans im:portance 
apres des decennies ; il est insignifiant par exe:mple qu'un Darmesteter, un de 
Saussure ou un Rozwadowski ont ete des „psychologistes" - leurs travaux 
gardent leur valeur :meme apres une reinterpretation philosophique 2 • Les lois. 
de l'evolution se:mantique des :mots, decrites par Darmesteter ou par Rozwa
dowski restent toujours valables bien que les sources de ces lois ne soient pas. 
la ou les auteurs evoques les avaient cherchees. A.ujourd'hui, quand Doroszewski 
affirme que le contenu se:mantiq_ue d'un :mot n'est point une monade leibni
zienne, nous sommes en plein droit d'observer que personne ne le dit plus. 

1 Voir p. ex. in: E. Grodziński, Monizm a dualizm, Wrocław 1978. 
2 Pou:r le „psychologisme" en linguistique, v. W. Doroszewski, Język ... , p. 81-82,. 

et L. Zawadowski, Lingwistyczna teoria języka, Warszawa 1966, p. 232-258. 
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L'anthologie de textes de Doroszewski contient un article fort critique par 
rapport a l'hypothese de Wb.orf-Sapir. Une co'incidence voulut que, il y a tres 
peu de temps, les textes choisis des auteurs de l'hypothese parussent egalement -
et bien tardivement - en langue polonaise 8 • Tout ceci a stimule l'auteur de ces 
lignes a prendre la parole. 

2. Doroszewski contre Whorf et Sapir 

L'hypothese de Whorf-Sapir est un probleme central en linguistique et en 
philosophie, un probleme face auquel les representants des deux disciplines 
sont alnenes a prendre position. Bien que nos remarques se limitent a la position 
de Doroszewski vis a vis de l' ypothese, quelques observations introductives 
semblent necessaires. dr selon le cas ou le critique de l'hypothese s'interesse 
aux relations de la parole et de la pensee ou bien a celles du langage et de la 
realite, l'hypothese se montre a lui cotnme preuve du materialisme ou de l'idea
lisme, sujctte a etre contredite par un penseur d'orientation opposee. Si l'on 
·comprend l'hypothese co:rnme une theorie qui identifie la pensee avec la parole, 
elle cótoie alors les theses monistes du philosophe allemand F. Mauthner 4• 

:Si l'on attribue aux auteurs de l'hypothese - a Whorf surtout - une affirmation 
·de l'existence de plusieurs realites, comme le fait .A.dam Schaff, prefacier de 
!'edition polonaise de textes de Whorf, la conclusion sera evidente: Whorf 
·est un idealiste philosophique, voire un relativiste confirme niant l'existence 
d'une verite objective. Citant en polonais la plus radicale version du principe 
de la rel:?.tivite langagiere de Whorf, Schaff ecrit: ,,Rzeczywistość jawi nam si~ 
(souligne J. P.) jako kalejdoskopowy strumień wrażeń, strukturę natomiast 
nadają jej nasze umysły". En page suivante le prefacier suggere que Wb.orf 
n'a pas cru a l'existence de l'univers objectif: ,,Whorf natomiast uważa, że 
świat stanowi tylko kalejdoskopowy strumień wrażeń, które mają być organizo
wane przez nasz umysł ... 6". Entre les verbes stanowić ·constituer, former, 
etre' et jawie się komi~ ·se montrer a quelqu'un il y a un abime!. 

L'adverbe natomiast ·cependant; par contre', utilise dans la phrase que 
nous venons de citer, a pour but d'opposer le Sapir modere au vVhorf extremiste. 
D'apres Schaff, Sapir n'a jama.is dit que nous organisons l'llnivers d'une fa9on 
-determinee parce que nous avons signe un contrat qui nous oblige a le faire, 
,contrat codifie dans les structures de notre langue ethnique. Ce conventionna
lisme de Whorf avait ete etranger au systeme philosophique de Sapir, pretend 
Schaff. Qu'il n'en soit pas ainsi, que Sapir ait vu ce contrat codifie comme un 
-dogme fossilise, en voila une p1·euve flagmnte contenue dans son Language: 

3 V. bibliographie. Helas, l'ouvrage principal de Sapir, Language, n'a pas ete traduit 
,en polonais jusqu'a, nos jours. 

' E. Grodziński, o.c., p. 34. 
' .A.. Schaff, preface a: B. L. Whorf, Język, myśl i rzeczywistość, p. 18, 19. 
• E. Sapir, Language, p. 100. 
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I t is almost as though at some period in the past the unconscious mind of the .,, 
r ace had made a hasty inventory of experience, committed itself to a premature 
-0lassification that allowed of no revision, and saddled the inheritors of its 
ln,nguage with a science that they no longer quite believed in nor had the strength 
to overthrow. Dogma, rigidly prescribed by tradition, itiffens into formalism . 
.Linguistic categories make up a system of surviving dogma - dogma of the 
unconscious 6

". 

Il semble bien paradoxal que l'hypothese „idealiste" - pour Adam Schaff -
-,c;;oit combattue avec le meme entrain par l'abbe Józef Życiński dans son livre, 
-d'ailleurs excellent, Język, i metoda 7• Życiński essaie de trouver - comme 
,Quine avant lui - une solution intermediaire a la discussion pour savoir si le 
langage est un createur ou un miroir de la realite, en avan9ant l'affirmation 
.que les deux points de vue sont a defendJ:e selon leurs aspects diffćrents. Mais, 
froniquement, pour une question par excellence fondamentale comme l'opposi
tion NoMEN: VERBUM, a la lumiere des analyses whorfiennes de langues indien
nes d'Amerique, cette formule conciliante ne servira a rien: un Europeen n'accep
tera jamais l'inexistence de noms, comme la realite objective les demande pour 
lui, tandis que les donnees de maintes langues nordamericaines prouvent le 
,contraire. On ne peut ne pas ceder a la pensee qu'une vision la plus rationnelle 
-des relations entre le langage et le monde objectif appartienne au traducteur 
·et a l'interprete polyglottes. On en reparlera par la suite; il est vrai aussi que, 
.afin de confirmer le róle createur du langage, il suffit parfois de s'en referer 
non aux langues des Indiens, mais aux differents sociolectes d'une seule langue 
·OU bien au novlangue de nature orwellienne. 

Revenant a Doroszewski, commen9ons par une question directe: quelle 
,est son attitude par rapport a l'hypothese de Whorf-Sapir1 La rćponse est 
s imple: negative, Doroszewski le dit explicitement et confirme les objections 
-de Schaff 8 • Pourtant, cette ćva.luation pourrait etre attćnuee a la lumiere 
,de nombreuses affirmations de Doroszewski qui impliquent l'accord avec 
l'hypothese, contre leur auteur. Les objections principales avancees par Doro-
zewski sont injuste& il n'est pas vrai que, comme il le suggere, l'h:ypothese 

au.rait etć formulee comme une interrogation abstraite et imprecise; au contraire, 
elle etait issue par la suite de longues enquetes sur les langues indiennes totale
lnent differentes de celles d'Europe (S.&E - Standard Average European). 
Ayant place l'hypothese dans le róle d'un axiome generalise, Doroszewski 
tente de la l'infirmer en evoquant !'exemple de la catćgorie du genre (il s'agit 
notamment du genre humain-masculin en polonais, cf.1 pol. rodzaj męskooso
bowy). Cet exemple est, a notre avis, ma,l choisi: aux fins de mettre en doute 
-0u do confirmer l'hypothese, on a le droit d'evoquer des categories linguistiques 
:tres generales (,,universaux du langage"), telles que Nom et Verbe, Actif et 

·7 J. Życiński, Język i metoda, Kraków 1983. 
·• Język •.. , p. 16. 
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Passif, Virtuel et .A.ctuel, a.fin de ne citer que celles admises dans les travaux de 
Doroszewski. Le gem·e grammatical humain-masculin en polonais n' est pas une de 
ces categories 9• Si meme la categOl'ie du genre en generał possede des implications. 
semantiques - on pourrait citer le fameux symbolisme sexuel, issu de l'apparte
nance des substantifs, en plusieurs langues, a la classe de noms masculins,. 
feminins, neutres - le genre humain-masculin en polonais, et limite encore
au seul pluriel, est strictement conventionnel, c'est a dire grammatical sans 
consequences semantiques. Un locuteur polonais ne s'imagine rien de parti
culier grace a l'existence (au pluriel) dans sa langue d'une division bipartite: 
„humain-masculin" et „autre". ,,La distinction de genre grammatical est l'un 
des traits d'une langue ou apparait de la maniere la plus eclatante le caractere 
conventionnel de l'expression li guistique" 10 - que dire alors d'une variante 
limitee du genre grammatical 1 11 

Comme nous l'avons deja dit, maints travaux de Doroszewski contiennent. 
des passa.ges qui autorisent un lecteur non averti a prendre l'auteur pour un 
partisan de l'hypothese de Whorf-Sapir. En voila un court echantillon: ,,Języki 

różnią się między sobą [ ... ) rozmaitą techniką różnicowania rzeczywistości 
na odrębne elementy oplatane siecią skojarzeń wywoływanych przez te ele
menty", ,,Język jest kolektywną, zbiorową siecią, przez którą każdy patrzy 
na ten świat, łudząc się, że patrzy okiem własnym", ,,Badanie historii słow

nictwa jest badaniem sposobów, przy pomocy których elementy rzeczywistości 
są wydobywane z jej ogólnego tła, wydzielane jako jednostki w pewnym stopniu 
autonomiczne, podnoszone niejako do rangi przedmiotu myśli i w t en sposób 
staJą się one desygnatami, którym w danym języku odpowiadają właściwe im 
elementy oznaczające, to jest nazwy, wyrazy" 12 etc. etc. Le septieme para
graphe de l'article intitule "Fondements syntaxiques de la derivation" 13 nous. 
devoile meme le Professeur Doroszewski en t ant que r elativiste declare: si 
donc un element de la realite n'est rien d'autre qu'un faisceau de relationsr 
que pourrait etre un element du langage? Rappelons qua,nd meme que si de t els. 
passages illustrent le „rnlativisme" de l'auteur, alors explicitement Doroszewski 
s'opposerait a l'hypothese et, de plus, ferait abstract ion de certains faits qui 
parlent en sa faveur, comme la non-universalite de l'opposition NOMEN : VERBUMr 

9 La situation est bien differente pour des phenomenes d' ordre lexical; meme certains 
lexemes particuliers semblent confirmer ou infirrner l'hypothese de Whorf-Sapir. 

10 A. Sauvageot, Portrait du vocabulaire francais, P aris 1964, L arousse, p. 172. 
11 Quant au genre grammatical insolite, on pourrait citer une autre excentricite, i savoir 

la division tripartite en rournain, ou los substantifs qui sont de genre masculin au singulier et 
en meme temps du genre ferninin au pluriel appartiennent a une categorie de genre dite „neutre" . 
On ne peut aucunernent pretendre qu'un Roumain per9oit les designata des noms neutres comme 
asexues, intersexues ou hermaphrodites. 

12 Język ... , pp. 108, 128, 175. Voir aussi: Bulletin de la Soc. P~l. de Ling., fasc. XXIII, 
1965, p. 95-106. 

13 Język ... , p. 313 s. , not. p. 316. 
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demontree par Whorf. Pom Doroszewski, cette opposition est univei'selle 14 ; 

nous tacherons pourtant de montrer qu'elle n'est pas absolue meme dans les 
la,ngues SAE. 

3. Opposition Nomen: Verbum et conversion en SAE 

l3ien que, dans les langues SAE, l'opposition Nol\'IEN : VERBUM ait effecti
vement une grande importance, ces langues connaissent aussi le phenomene 
de l'emboitement notiounel du nom et du verbe, ou du sujet et de l'attribut, 
appele le plus souvent conversion (aussi: transformation, derivation impropre, 
syncretisme). C'est un fait notoire que le phenomene en question joue un role 
tres important en anglais, ou le meme lexeme, sans aucune modification, fait 
office du norn, du verbe et de l'adjectif 15• Un autre phenomene qui rapproche 
les deux termes de l'opposition c'est l'existence, dans les SAE, de l'infinitif 
en tant que forme nominale du verbe. Une grammaire contrastive des deux 
langues peut fournir une preuve du fait que la dychotomie: NOMEN: VERBUM 

€St semantiquement floue; nous pensons en ce lieu aux matrices categorielles 
utilisees en traduction d'une L1 vers une L2 qui poussent le traducteur a rendre 
une forme nominale par une forme verba.le ou inversement, ou bien a se servir 
de l'infinitif ou du participe. Une serie d'exempl s: 

1) Le titre du roman de Ken Kesey et du film homologue realise par Forman, 
One F lew Over the Oiwkoo's Nest, a ete rendu en frangais par Vol au-dessus 
d'11n nid de coucou, et en polonais par Lot nad kukułczym gniazdem 16• 

2) La phrase suivante, puisee dans un recit franyais, decrit le comportement 
€Il classe d'un frere-institutetrr: ,,Hurlant des invectives, le Frere tentait vaine
ment la prise d'une oreille ou l'extraction de quelque touffe de cheveux" 17• 

L'equivalent le plus naturel de cette phrase en polonais contient les infinitifs : 
wytarmosió / naderwać czyjeś ucho, wyrwaó jaką garść włosów; en des langues 
baJk::miques (roumain, serbo-croate) un pareil equivalent contieudra des 
subjonctifs. 

3) Encore une phrase franyaise, extraite d'un roman: ,,Moi, le plus loin que 
j'ai ete, c'est a Clermont pour voir ma soeur avant q1i'elle meure, en 37" 18• 

lei , deux equivalents polon.ais seron.t a peu pres au meme degre n.ormaux: 
,, ... by zobaczyP siostrę przed śmiercią / zanim umrze" . - Dans le premier 
€xemple (proposition anglaise vs syntagmes nominaux en frangais et en polo-

14 Ibidem, pp. 71, 274, 317 etc . Doroszewski n'etait pas specialiste en langues exotiques, 
mais il lui arrivait d'y chercher des exemples confirmant ses idees, v. p. ex. pp. 166, 284 du 
meme volume. 

15 La conversion a ete traitee parWhorf, in: Language ... , p. 96-99 (trad. pol.-p. 146-
150). 

16 Nous faisons abstraction ici du fait que les deux traductions sont maladroites, puisque 
le t itre anglais vient d'une comptine d'enfants. 

17 A. Sył:v.ern, Toinou, Paris 1980, Plon. 
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nais), la nomirntlisation est peut etre provoquee par l'element one, sans equiva-
lent i:rnmediat, utilise pour un sujet inclefini; la version no:rninale eloigne quelque· 
peu le probleme du sujet. Quant au deuxieme exemple, a b question si la phr:.u1e 
fran9aise citee parlait d'un proces ou d'une „chose" (resultat), on r epondra. 
sans doute: d'un proces, car les substan.tifs y out ćte abusivement utilisćs. 

pour des raisons stylistiques. ,,Just as we C[tU verbify the idea
1 
of a quality in 

such cases as reddens ('devient rouge, rougit'), so we can reprcsent a quality 
or an action to ourselves as a thing" - ecrivait Sapir 19• Pour les deux exe:rnples,. 
nous serons donc portes a voir qu'il s'agit ici de distribution primaire et secon
daire, phenomene qui transfor:rne l'ćnonce du type le soleil se leve en le lever 
du soleil. Mais dans le cas du troisie:rne exe:rnple, le proble:rne n'est plus si evident. 
Ne pourrait-on dire en fran9ais, d'une maniere egale:rnent naturelle, avant 
sa mort au lieu de avant qu'elle meure, Le sens reste absolument inchange et la. 
question de savoir s'il s'agit ici d'un proces ou d'un resultat ne peut etre resolue. 
(Cette question est: le locuteur a-t-il voulu voir sa soeur avant l'extinction. 
du proces de mourir que nous pouvons appeler en polonais a l'aide du nom. 
deverbal 1.imieranie, on bien avant qu'un fait, un resulta.t, n'eu.t lieut). 

Ce que l'on vient de dire conduit a la conclusion suivante: la question de· 
l'opposition „fondamentale" du nom et du verbe n'est pas a.ussi simple que 
l'on aimerait le croire; il y a le phenomene de conversion et il existe aussi des. 
categories intermediaires entre les deux termes de l'opposition: la forme rudi
mentaire · et nominale du verbe qu'est l'infinitif; l'adjectif verbal qu'est le 
participe 20• Il s'agit toujours des langues SAE, et que dire de langues t elles. 
que le hopi ou le ningueiio qui ne connaissent point de categorie du nom mais. 
seulement celle du verbeł En paiute, dit Sapir, propositions et phrases entieres 
sont des verbes 21• On ne peut rapprocher les deux termes d'une opposition 
inexjstante. En traduisant d'une langue SAE en une telle langue, il faudra 
suivre le modele N ---. V. L'assertion de Doroszewski sur les deux póles de la, 
pensee humaine qui sont juste:rnent nom et verbe doit etre alors limitee a ccr 
taines langues seulement 22 • 

1s R. Fallet, La soupe aux chou.x, Paris 1980, Denoel. 
19 Language, p. 117. 
20 A comparer la theorie generale des modes de G. Guillaume, 'l'emps et verbes, Paris 1929, 

Champion. De plus, beaucoup de noms designent des proces; on en forge aussi par la substanti
vation de l'infinitif (fr. devenir :.__ le devenir), par la suffixation (suffixes nominalisateurs en 
franc;ais: -tion, -ment etc.). La langue scientifique et celle de la presse contemporaine tendent, 
dans les SAE, a nominaliser l'enonce, a transmettre toute l'information sous la forme de noms, 
les verbes ne servant plus que d'outils syntaxiques indispensables pour „souder" la phrase. 
Donc, dans les SAE le verbe se nominalise; un processus analogue est impossible dans plusieurs 
langues en dehors de !'Europe. 

21 Language, p. 31. Il est vrai que Sapir a ecrit dans le meme ouvrage (p. 119): ,,No language 
wholly fails to distinguish between noun and verb, though in particular cases the natura of the 
distinction may be an elusive one. It is different with the other parts of speech. N o one of 
them is imperatively required for the life of language". 

u Język ... , p. 285. 
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Il arrive aussi a Doroszewski de renoncer dans ses travaux a definir le n.om 
(sujct) et le verbe (predicat) dans les termes fonctionnels, linguistiques, pour 
les definir dans ceux de la logique: le sujet sem. a.insi le signe d'un designatitm 
per~m par les sens, un element perceptible de la realite, tandis que le predicat 
sera un jugement 23• Le sujet de Doroszewski possede la nature ontologique, 
le predicat - la nature gnoseologique. Vu la structure de certaines langues,. 
l'opposition entre un objet de perception et un acte de predication se revele 
relative; si l'emploi d'une forme linguistique comme telle decidait absolument 
si l'enonce est un acte de perception ou de jugement, nous devrions admettre 
que les usagers des langues polysynthetiques, ,,verbales" par excellence, ne 
peuvent guere, faute de noms, percevoir les objets. 

4. Relatłvisme linguistiJlue et pratique traduisante 

La justesse des theories se verifie, comme nous le savons bien, dans la prati
que. Celle des conceptions du relativisme langagier doit etre soumise a la veri
fication dans la pratique traduisante. Le traducteur et l'interprete appartiennent 
a ceux d'entre les linguistes (ou seulement praticiens) qui ont affaire a „l'espace
semantique" dans leur travail quotidien. Sur le terrain de la pratique tradui
sante, les idees relativistes et opposees tel'l.dent a se synthetiser, et l'activite • qui consiste a surmonter laborieusement des obstacles de traduction, defavo-
rable aux „grands mots", aide a les tra.iter commc des „problemes techniques". 

Meme une version des plus extremes de l'hypothese de Whorf-Sapir se 
revelerait confirmee si l'on prouvait qu'il existe des types de In,ngues totalement 
differentes, dans ce sens que la traduction recipreque s'avere impossible. Il s'agit 
en ce lieu d'une categorisation irreductible de la realite objective par des langues, 
differentes et non pas d'une absence, faute de designata, de cert2.iins mots dans. 
certaines langues. (Le traductologue et bibliste americain, Eugene A. Nida,, 
reflechit sur les possibilites - adaptation, description, emprunt - de traduire 
des term.es tels que pain ou ane dans les parlers esquimaux. Les lacunes peuvent 
apparaitre aussi dans le cas de termes abstraits et ceci encore a un niveau 
incroyable pour un Europeen; ainsi dans certains parlers d'indigenes d'Australie 
les numeraux ne vont que jusqu'a quatre, mais le probleme se resout facilement„ 
par la voie d'emprunt a l'anglais de mots numeraux , suivants 2' ). 

Les langues hopi ou ningueiio possedent une structure logique et semantico
·syntaxique qui different beaucoup de celles des langues SAE 25, mais, malgre 
cela, la traduction reste possible. Les militants de !'American Bible Society 
ont fait l'impossible pour prouver qu'il n'y a pas de limites pour la traduction„ 

23 Ibidem. V. aussi: Elementy ... , chap. VIII. 
H V. A. F. Majewicz, The Structure of Cardina! Numbers, II, Lingua Posnaniensis XX, 

Poznań 1977. 
s. A. F. Majewicz, J. Pogonowski, Kilka obserwacji na temat struktury języka ningueiio. 

i konsekwencje dla. teorii lingwistycznej, Poznań 1983. 
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1c'est a dire: il n'y a peut-etre pas une seule paire de langues pour lesquelles 
·il faudrait ad:mettre le principe de l'intraduisibilite; par contre il y a des milliers 
d'obstacles particuliers a la traduction. Oes obstacles resultent cependant 
.des divergences lexicales et non pas grammaticales. Une proposition du type 
.,;Il y a une :maison la-bas" est verbo-nominale en fran9ais (une :maison - objet 
.de perception) et verbale en hopi (,,il maisonne la-bas"), :mais elles sont toutes 
:les deux equivalentes, donc elles se laissent rnutuellement traduire. La cause 
.de l'intraduisibilite des elements linguistiques ne reside pas dans la segrnentation 
lineaire differente des enonces (transposition lineaire differente de b realite), 
mais dans le groupement different de semes en lexemes ( organisation compo
nentielle differente). On a recernment appele ce phenornene par le terme qiwdite 
.terminologique. ,,Pour chaque \ nite linguistique dont l 'identite est marquee 
en langue-source par la permanence d'une merne forme du signifiant, et dont 
. a ce titre la traduction fait difficulte en l'absence d'un equivalent ~uperposable 
en langue-cible, le probleme est de savoir si c'est bien un phenornene de parole 

.essentiel au message a traduire ou seulernent une contrainte irnrnanente a la. 
langue-source. La question est : est-ce terminologique'" 26 Autrement dit, 
il s'agit de savoir si un lexeme se laisse ou non dernonter en composantes lexi
_cales, parallelement aux cornposantes semantiques. En japonais il n'y a pas 
de rnots equivalents de frere, soeur; il y a „seulernent" ani 'frere aine' , ototo 
'frere cadet', ane 'soeur ainee', imoto 'soeur cadette'. Ani etc. sont donc des 
termes indivisibles par rapport aux equivalents fran9ais frere a~ne etc. (deux 
.cornposantes dissociables). Le terme frere est alors intraduisible comme tel en 
japonais sans que le traducteur ne le precise, sans ajout d'une information 
que le contexte ne fournit pas toujours. Une pareille situation a lieu dans le 
cas de terrnes forges en philosophie, de mots cornposes avant tout . .A.insi a titre 

. d'exernple les terrnes philosophiqueś de Kant deviennent descriptions dans la. 
traduction frangaise 27 - l'ajout sur le plan de l'expression doit etre considerable 
si Pon songe a l'equivalence sernantique. La norninalisation et, ajoutons, la. 

. creation de rnots cornposes, rnultiplient les etres, ce que rnontrait deja Baudouin 
de Courtenay. 

L'auteur de ces lignes, dans sa qualite de traducteur, ne se prend guere 
pour un relativiste accuse; neanrnoins il lui serait i:mpossible de ne pas remarquer 
que plusieurs logiciens, philosophes, voire philologues semblent inconscients 
de la forme purernent linguistique de terrnes (lexique, rnorphologie) et d'asser· 
tions (syntaxe); ils ne se rendent pas cornpte jusqu'a quel point la forme 
linguistique „cree" la realite. Si cela est vrai pour une paire quelconque de 
langues SAE, il en va de rneme pom n'importe quelle paire de langues hetero· 

. genes eloignees ou l'hypothese de Whorf-Sapir, dans sa version mitigee, 

26 J .. R . Ladmiral, Traduire: theoremes pour la traduction, Paris 1979, Payot, p. 224. 
27 V . p. ex. G. Martin, Science moderne et ontologie traditionnelle chez Kant, trad. 

fse de J.-C. Piguet, Paris 1963, P . U.F. - A comparer Weltanschauung et vision du monde, etc. 
· (Pour aller plus loin dans cette voie, comp. donnerons et dans le chateau, exemples fameux 
• de Martinet.) 
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trouve necessairement une confirma.tion. Si la traduction d'enonces se referant 
a la vie quotidienne se montre possible (nous partons des elements de la realite 
afin de les restructurer), la traduction de certaines formules logiques, de theses 
abstraites, reste souvent intraduisible (nous partons des structures que la. 
langue-cible nous empeche de realiser) 28• La situation devient paradoxale: 
la science de la logique se veut infaillible (,,formalisee") et pourtant un texte 
en L1 se laisse traduire en L2 mais si, a la base de regles d'une L1 , on construit 
un systeme d'assertions logiques, il y aura surement des L2 qui ne pourront 
pas le rendre. 

L'homme en tant que penseur est donc en quelque sorte esclave de sa langue 
maternelle et un polyglotte - esclave de plusieurs langues successivement . 
.Afin d'attenuer cette phrase peremptoire il faut necessairement souligner la 
crćativite langagiere de l'homme, son attitude cognitive envers la langue en 
tant qu'un des aspects, en derniere analyse, de la rea.lite; l'homme est createur 
de jeux de mots, de calembours, d'un domaine immense du comique verbal, 
et ccci depuis des siecles. Doroszewski a sous-estime cette faculte chez l'homme 
de theoriser et meme de ridiculiser le langage; il ecrit par exemple que la grandeur 
de l'ecrivain consiste entre autres en ceci qu'il n'aspire pas a creer des neolo
gismes lexicaux qui ne prouvent que rarement une veritable puissance crea
trice 29• La fonction cognitive du langage lui est attribuee d'une maniere abstrai
te 30, et par la. suite le langage apparait comme un etre hypostasie ... 
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Katowroe 

Kategoria rodzaju gramatycznego w gramatyce generatywnej 

Analiza zjawisk językowych zaliczanych do rodzaju gramatycznego rzuca 
pewne światło na stosunki zachodzące między poszczególnymi składnikami 
gramatyki generatywnej. W różnych fazach rozwojowych i wersjach gramatyki 
generatywnej wyodrębniano rozmaite jej składniki i rozmaicie interpretowano 
stosunki między nimi. Z jednej strony podział przebiega między trzema głów
nymi składnikami (syntaktycznym, semantycznym i fonologicznym), z drugiej 
strony, biorąc pod uwagę charakter reguł, które się stosuje na odpowiednich 
etapach derywacji syntaktycznej, gramatykę dzieli się na część podstawową 
(bazę) i transformacyjną. Ostatnio jako odrębny składnik opisu gramatycznego 
języka traktuje się leksykon. Ze skrzyżowania tych dwóch podziałów wynika 
częściowo także rozróżnienie między strukturą powierzchniową a strukturą 
głęboką. 

Wprowadzenie do opisu języka poziomu analizy, który nazwano struktlll'ą 
głęboką, wiąże się ze stwierdzeniem braku wzajemnie jednoznacznego stosunku 
między płaszczyzną wyrażania a płaszczyzną treści. Cechą charakterystyczną 
dla strukturalizmu klasycz~ego było podkreślanie konieczności charaktery
zowania każdej wielkości językowej w kategoriach obu płaszczyzn wyoclrębnio
nych przez L. Hjelmsl!;)Va, tzn. postulowanie tylko takich wielkości dla języka, 
które mają swoje wykładniki w obu płaszczyznach. Ten postulat nazwano 
zasadą komutacji. 

Wierne trzymanie się zasady komutacji zubożało opis języka, eliminując 
z niego wiele elementów, którym brak jest takich sprzężonych wykładników. 
Ostatnio stało się jasne, że między płaszczyzną wyrażania a płaszczyzną treści 
stosunek jest bardziej skomplikowany. Zasadzie komutacji przeczy przede 
Wszystkim występowanie w języku w szerokim zakresie struktur homonimicz
nych (polisemicznych) i synonimicznych. Pojęcie struktury głębokiej miało 
'Wyjaśnić ten brak ścisłego paralelizmu między właściwościami formalnymi 
'Wyrażeń języka a odpowiadającymi im strukturami treściowymi. 

Strukturę głęboką rozumie się rozmaicie. N aj ogólniej można powiedzieć, 
że im głębiej schodzimy w interpretacji wypowiedzi, tym wyraziściej rysuje się 
nam semantyczny charakter takiej interpretacji. W niektórych ujęciach struk
tura. głęboka rozumiana jest semantycznie. W tzw. semantyce generatywnej •• 
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utożsamia się ją ze strukturą semantyczną 1 • Natomiast w tzw. wersji stan
dardowej gramatyki transformacyjno-generatywnej i jej różnych odmiankach 
strukturę głęboką ujmuje się w kategoriach formalno-syntaktycznych. Nie
zależnie od tej różnicy w interpretacji pojęcia struktury głębokiej we wszystkich 
odłamach gramatyki generatywnej, a także poza nią, od szeregu lat obserwuje 
się tendencję do przypisywania t ej strukturze charakteru uniwersalnego 2 . 

Zjawiska, które w poszczególnych językach wiąże się z kategorią rodzaju 
gramatycznego, należą niewątpliwie do struktury powierzchniowej. Ponieważ 
jednak pozostają one także w związku z rozmaitymi czynnikami semantycz
n ymi, nasuwa się pytanie, jak je należy traktować z punktu widzenia struktury 
głębokiej . .Aby na to pytanie ożna było trafnie odpowiedzieć, trzeba się przyj
rzeć bliżej tym zjawiskom. 

Często przeprowadza się rozróżnienie między rodzajem gramatycznym 
rzeczownika a tzw. rodzajem naturalnym, czyli płcią osobnika oznaczanego 
przez dany rzeczownik. Samo rozróżnienie jest słuszne, ale może wprowadzać 
w błąd, ponieważ sugeruje, jakoby zjawiska językowe zaliczane do rodzaju 
gramatycznego pozostawały jedynie w związku z płcią. Tymczasem wiadomo, 
że tak nie jest. Jako rodzaj gramatyczny traktuje się bowiem kategorię języ

kową, która z jednej strony opiera się na rozróżnieniaĆh klasyfikacyjnych 
o charakterze semantycznym (takich jak płeć), z drugiej zaś strony służy celom 
składni zgody . .Już od dość dawna wiadomo jednak, że za podstawę tego rodzaju · 
rozróżnień semantycznych służyć mogą nie tylko różnice płci, ale także rozmaite 
inne cechy, j ą,k kształt czy wielkość przedmiotów, przynależność do klasy istot 
ludzkich względnie innych klas ontologicznych (drzewa i rośliny, części ciała , 

przedmioty fizjograficzne typu góra, rzeka, kamień itp., abstracta, produkty 
będące wytworem pracy ludzkiej itp.). 

W wypadkach, kiedy tego rodzaju system rozróżnień opiera się nie na płci, 
lecz innych. opozycjach semantycznych, zamiast o rodzaju gramatycznym 
przyjęto mówić o klasach rzeczowników. Jednakże z punktu widzenia roli 
w systemie syntaktycznym języka tego rodzaju klasy rzeczownikowe niczym 
się nie różnią od klas rodzajowych w takiej postaci, w jakiej znane są one w języ

kach indoeuropejskich. 
Wiązanie w tradycji językoznawczej kategorii rodzaju gramatycznego 

z płcią jest t ak silne, że niekiedy zbija z tropu poważnych autorów. I tak na 
przykład V. Z. Panfilov w doskonałej skąd,inąd gramatyce języka niwchijskiego 
(giliackiego) pisze, że w j ęzyku tym kategorii rodzaju gramatycznego nie ma 2 , 

gdy tymczasem język ten zna kategorię klas rzeczownikowych. 
W niektórych j ęzykach systemy klasowe są bardzo rozbudowane. Wspom

niany wyżej język niwchijski rozróżnia 26 klas rzeczownikowych. Są to w więk-

1 Por. P. M. Postał, The best theory, w: Goals of Linguistic Theory, ed. by S. Peters, 
Prentice-Hall Inc. 1972, s. 21-62. 

2 Por. N. Chomsky, Lectures on Government and Binding, Foris Publications 1981, 
s. 1-152. 

3 V. Z. Panfilov, Grammatika nivchijskogo jazyka, I, Moskva- Leningrad 1962, s. 38. 
. . 
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sz<IBCi klasy zakresowo bardzo wąskie, takie jak klasa łódek, klasa sieci rybac
kich, klasa przedmiotów długich i cienkich, klasa przedmiotów płaskich i cien
kich, klasa ludzi, klasa zwierząt i ryb, klasa miejsc itp. 4 Bardzo rozbudowane 
są także klasy rzeczownikowe w językach bantu. Na przykład w języku ganda. 
(tj. w języku ludności Ugandy) występują takie klasy rzeczowników, jak nazwy 
ludzi, nazwy drzew i roślin, nazwy przedmiotów będących dziełem rąk ludzkich, 
nazwy zwierząt, nazwy przedmiotów długich i cienkich, nazwy stanów i emocji, 
nazwy czynności, nazwy augmentatywne (augmentativa) i in. 5 

W niektórych językach cecha płci łączy się (krzyżuje się) z innymi, por. na. 
przykład język la.kijski (lakh) mający takie klasy, jak klasa mężczyzn i istot 
niebiańskich, klasa kobiet, klasa zwierząt, klasa przedmiotów będlł!cych wytwo
rem rąk ludzkich i in. 6 

Podział na klasy tego rodzaju może być z semantycznego punktu widzenia 
bardziej lub mniej konsekwentny, nigdy jednak nie ma charakteru bezwy
jątkowego , podobnie zresztą jak podział na rodzaje grs,matyczne w językach 
indoeuropejskich. Na przykład w języku lakijskim nazwy osób płci żeńskiej 
należą bądź do klasy drugiej (bardzo nielicznej), -dź do klasy trzeciej obejmu
jącej także nazwy zwierząt oraz przedmiotów martwych. Por. także w języku 
polskim nazwę osoby płci żeńskiej występującej we wszystkich trzech rodzajach: 
(ta ) baba, (ten) babsztyl, (to) babsko, w języku niemieckim nazwę kobiety (das) 
Weib itp . Por. również nazwy przedmiotów martw eh należące do wszystkich 
trzech rodzajów gramatycznych: (ten ) stół, (ta) tablica , (to) pióro. 

O przynależności do określonego rodzaju gramatycznego decydują zatem 
w ostateczności nie czynniki semantyczne, lecz wykładniki formalno-grama
tyczne tworzące w danym języku składnię zgody. 

W j ęzykach, które nie znają składni zgody, nie ma kategorii rodzaju grama
tycznego. Do takich należą na przykład języki: turecki, węgierski, mongolski, 
malgaski. Są to przykłady jasne. W językach tych nawet tzw. zaimek osobowy 
w trzeciej osobie nie dostosowuje się ani do płci, ani do żadnej innej cechy seman
tycznej osobnika czy ·przedmiotu nazwanego przez rzeczownik, z którym pozo
staje w koreferencji, p r. malgaskie i zy • on, ona, ono•, plur. izy ireo • oni, one', 
tureckie o • on, t en, ona, t a, ono, to', plur. onlar • oni, ci, one, te•. 

Bardzo zbliżony do tego typu języków pod względem kategorii rodzaju 
gramatycznego jest angielski, w którym składnia zgody zredukowana jest 
do substytucji zaimkowej: man, boy - he; woman, girl - she; ohild, table, 
house - it itp. Czy dostosowywanie zaimka osobowego w trzeciej osobie do 
płci osobnika nazwanego rzeczownikiem, z którym ten zaimek jest w korefe
rencji, można jeszcze zaliczyć do składni zgody? Podobnie zachowuje się pod 
tym względem język malajalam. Zaimek w trzeciej osobie ma tu trzy postacie: 
avan, aval i atu. Pierwsza odnosi się do osób płci męskiej, druga do osób płci 

' Ibidem, s. 177-194. 
I Por. C. Meinhof, Grundztige einer vergleichenden Grammatik der Bantusprachen, 

Hamburg 1948. 
• Por. L. I. Zirkov, Lakskij jazyk, Moskva 1955, s. 19-28. 
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żeńskiej, trzecia natomiast do zwierząt i przedmiotów martwych, ale także 
do dzieci 7 • Podobieństwo między tym językiem a angielskim idzie jeszcze 
dalej, ponieważ rozróżnienie pod względem płci osobników nazwanych odpo. 
wiednimi rzeczownikami może znaleźć odbicie w sufiksach, por. keman 'mę. 
drzec' - kemi 'mędrczyni', kumiiran 'syn' - kumiiri 'córka', minkiiran 'rybak' -
minkari 'rybaczka', por. podobnie w angielskim actor - actress, prince -
princess itp. 

Również pod względem sposobu i zakresu oznaczania składni zgody języki 
znające kategorię rodzaju gramatycznego są bardzo zróżnicowane. Na jednym 
krańcu są takie języki, jak niwchijski, w którym składnia zgody zredukowana 
jest do połączeń rzeczowników z liczebnikami (por. ?iim mu 'jedna łódka', mim 
mii 'dwie łódki' wobec ńin i"'ivch ' jeden człowiek', men ńivch 'dwoje ludzi', 
ńirs m'u 'jedna para nart', mirś m'u 'dwie pary nart' itp.), tzn. że nawet zaimek 
w trzeciej osobie jest ze składni zgody wyłączony (if 'on, ona, ono' w odniesieniu 
do wszystkich rzeczowników). 

Natomiast w innych językach składnia zgody może mieć zakres bardzo 
szeroki i obejmować połączenia rzeczowników nie tylko z przymiotnikami, 
ale także z czasownikami, liczebnikami a nawet przysłówkami. Tak jest na 
przykład w języku lakijskim 8• Z drugiej strony, w językach, które nie mają, 
rodzaju gramatycznego, mogą istnieć środki słowotwórcze służące do oznaczania. 
płci osobnika nazwanego danym rzeczownikiem. Na przykład w języku mongoł· 
skim w niektórych wypadkach na oznaczenie płci żeńskiej zwierząt używa się 

sufiksów -yćin lub -ź 9 • 

Płeć najczęściej jednak oznaczana jest leksykalnie niezależnie od tego, czy 
dany język zna kategorię rodzaju gramatycznego, czy nie, por. polskie chłopiec -
dziewczyna, mężczyzna - kobieta, ang. boy - girl, man - woman, tureckie 
erkek 'mężczyzna' - kadin 'kobieta', ogul 'chłopiec' - k'iz 'dziewczyna' . Jeśli 
zachodzi potrzeba zaznaczenia płci w wypadku, kiedy dysponujemy jednym 
rzeczownikiem dla osobników płci obojga, wykorzystuje się również środki 

leksykalne, por. tureckie i§<;i 'robotnik' - i§<;i kadfo 'robotnica'. 
Nie ulega wątpliwości, że zjawiska z zakresu składni zgody w poszczególnych 

językach muszą być w gramatyce generatywnej ujmowane za pomocą odpo
wiednich reguł. Sama składnia zgody należy do struktury powierzchniowej. 
Ponieważ jednak reguły ją ujmujące odwołują się do takich faktów, jak klasy 
rzeczownikowe, a t e pozostają w związku z czynnikami semantycznymi, przeto 
rozwiązaniem, które się narzuca, jest umieszczenie tych reguł między strukturą 
głęboką a strukturą powierzchniową. Syntaktycznie zależny rodzaj gramatyczny 
przymiotników, czasowników, liczebników i ewentualnie innych części mowy 
byłby kategorią gramatyczną należącą do struktury powierzchniowej, natomiast 

7 Por. C. Sekchar, Ju. Ja. G l a zov, J azyk malajalam, :M:oskva 1961, s. 36-42. 
8 Por. L. Zirkov, 1. c. 
9 Por. B.Ch. T odaeva, Grammatika sovremennog'o mongol'skogo jazyka, :M:oskva 1951, 

s. 50. 
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syntaktycznie niezależny rodzaj gramatyczny rzeczowników byłby kategorią 
struktury głęb'okiej 10

• 

J ak widzieliśmy wyżej, rodzaj gramatyczny nie pozostaje jednak w stosunku 
wzajemnie jednoznacznym do kategorii semantycznych, por. choćby poi. (to) 
dziewczę czy niem. (das) Weib. Nie może on zatem być rozpatrywany w katego
riach struktury głębokiej pojmowanej semantycznie. W świetle faktów, które 
zostały przytoczone i rozpatrzone wyżej, nie może być wątpliwości, że reguły 
składni zgody muszą sięgać do tego składnika gramatyki, który w najnowszych 
wersjach gramatyki generatywnej gra rolę coraz ważniejszą, tj. do leksykonu 11• 

Leksykon to ta część gramatyki generatywnej, która odpowiada. pojęciu słow
nika w językoznawstwie tradycyjnym. Leksykon zatem to słownik jako składnik 
gramatyki generatywnej w tym sensie, że każda jego jednostka zawiera pełną 
charakterystykę semantyczną, fonologiczną i syntaktyczną. Reguły składni 
zgody muszą sięgać do tej ostatniej. Charakterystyka syntaktyczna danej 
jednostki leksykalnej może w pewnych szczegółach nawiązywać do jej charakte
rystyki semantycznej, ale - j::i.k pokazano wyżej - charakterystyki : synt ak
tyczna i semantyczna nie zawsze się pokrywają. 

The grammatical category of gender in generative grammar 

Summ ary 

The grammatical category of gender is determined by what is called syntactic agreement. 
It is always ba.sed on the differentiai!ion of noun classes, which, in t urn, are related 
to various kinds of semantic categories. However, there is no one-to-one correspondence between 
grammatical noun classes and semantic categories. If the notion of deep structure is to bo 
oonceived of in semantic terms, the grammatical category of gender should be excluded from it. 
The description of linguistic facts clas!!ified as grammatical gender· relates to the lexicon. 

, 

10 Por. R. Laskowski, Rodzaj gramatyczny, struktura głęboka a zaimki osobowe, w: Stu
dia indoeuropejskie - Etudes indo-europeennes, Polska Akademia Nauk - Oddział w Kra
kowie, Prace Komisji Językoznawstwa 37, 1974, s. 117- 118. 

11 Por. N .. Chomsky, o. c., s. 5. 
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Warszawa 

O elementach ocen w strukturze znaczeniowej wyrazów 

Zagadnienie ocen i sposobów ich wyrażania w języku naturalnym do niedaw
na bardziej interesowało aksjologów niż językoznawców 1 • Podobnie było 
i z samym pojęciem oceny, niezwykle istotnym dla aksjologii, w mniejszym 
stopniu dla lingwistykt W tym artykule chciałabym zaproponować roboczą. 
definicję wyrazu ocena (a raczej jednego r;e 'znaczeń tego wyrazu), przede 
wszystkim zaś zastanowić się nad tym, jakie bywają miejsca elementów ocenia
jących w strukturze znaczeniowej wyrazów oraz w ~akim zakresie są te elementy 
jako składniki znaczeń skonwencjonalizowane. 

1.1. Zacznijmy od przykładów tekstów zawierających rzeczownik ocena. 
(1) Piotra poproszono o możliwie szybką ocenę prac Kowalskiego. 
(2) Piotr dokonał w ciągu miesiąca oceny prac Kowalskiego. 
(3) Piotr powiedział, że prace Kowalskiego są nic nie warte; kiedy wygłosił tę, 

swoją ocenę, zapanowała cisza. 
(4) Większość audytorium uznała ocenę Piotra, wyrażoną w ostrych sformuło

waniach, za rażąco niesprawiedliwą. 

Zdanie (2) jest strukturą rewerbalizującą. Zamiast wyrażenia: dokonał oceny 
można w nim podst ić formę czasownikową: ocenił. Rzeczownik ocena wystę
puje często w t ego typu strukturach, por. poddac : byó poddanym ocenie, podlegać 
ocenie, przeprowadzić ocenę. W zdaniu (1) ocena to znominalizowana nazwa 
czynności. Zdanie to można sparafrazować: Piotra poproszono, aby ocenił prace. 
K owalskiego. W zdaniu (3) ocena to wytwór oceniania, t ekst oceniający. W zda
niu (4) to także wytwór, ale w sensie treści tego tekstu, sądów i emocji, jakie 
on wyraża 2 • 

Dla celów, które stawiamy sobie w' tym artykule, istotne będzie to ostatnie 
znaczenie wytworu czynności oceniania. Ocena w tym znaczeniu to sąd lub 

1 Por. na ten temat: J. Puzy nina,, Językoznawstwo a aksjologia, BPTJ XXXVIII, 
1982, s. 23 n. 

• Wszystkie te znaczenia oceny są wariantami tekstowymi „warunkowanymi przez inne, 
jednostki systemowe znajdujące się w tym samym tekście". Por.: A. Heinz, Pojęcie i rola. 
wariantu językowego, BPTJ XXXII, 1974, s. 138. 
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.zbiór sądów wartościujących 3 jakiś przedmiot, cechę przedmiotu lub stan 
rzeczy. Sąd wartościujlł!CY to sąd o tym a) czy ów przedmiot (cecha lub stan 
rzeczy) jest pod jakimś względem dobry, czy zły i w jakim stopniu (jest to 
wartościowanie jakościowe) - lub też b) czy jest on pod jakimś względem 
mniejszy lub większy niż norma i w jakim stopniu (jest to wartościowanie 
ilościowe) 4 • Skale wartości są więc dwie: ilościowa (więcej niż norma - mniej 
niż norma) i jakościowa czyli aksjolog~czna (dobrze - źle). Skale te wbudowane 
są w psychikę człowieka. Są one oczywiście zmienne, wpływają na nie nasze 
doświadczenia i przemyślenia. W dużym stopniu są ukształtowane przez kultury, 
do których należymy. Im większy pluralizm kulturowy, tym więcej różnic 
w skalach wartości członków danego społeczeństwa. 

" 2.1. W tym artykule ograniczymy się do analizy wyrazów zawierających 
-0ceny jakościowe. Wyrażaniu sądów wartościujących jakościowo czyli ocen 
jakościowych służą przede wszystkim liczne słowa o treści wyłącznie oceniającej. 
Są wśród nich takie, które w sposób najogólniejszy określają pozytywną bądź 
negatywną wartość przedmiotu lub stanu rzeczy. Są to przym.iotniki, przysłówki 
i rzeczowniki (nominalizacje) takie, jak dobrze, źle, dobro, zło, wartościowy, nega
·tywny, pozytywny; niektóre z nich mają wbudowany sem intensywności, z którym 
wiążą się elementy emotywne, np. wspaniały, świetny, okropny, straszny. Predy
katy te mogą wyrażać oceny z punktu widzenia różnych wartości: moralnych, 
1·eligijnych, prawdziwościowych, estetycznych, pragmatycznych, witalnych 
.czy hedonistycznych. Ze wszystkich tych względów można jakieś zjawisko 
określać jako negatywne bl:l!dź pozytywne, dobre bądź złe, okropne lub wspa
niałe. 

2.2. Liczne predykaty zawierają w swej treści informację o typie wartości, 
ze względu na którą jakiś przedmiot lub stan rzeczy oceniany jest przez na,dawcę 

tekstu pozytywnie lub negatywnie, np. ładny, piękno - ocena pozytywna pod 
względem estetycznym, pożyteczny, pożytek - pod względem pragmatycznym, 
.szlachetny, szlachetność, dobroć - pod względem wartości moralnej itd. Bardzo 
wiele z tych określeń kryje w sobie dalsze uszczegółowienia, tak np. szlachetność 
i dobroć - dwie nazwy cech ocenianych pozytywnie z punktu widzenia kryteriów 
moralnych, nie są równoznaczne: są ludzie szlachetni, którym brak dobroci 

dobrzy, którym brak szlachetności 5• Określenia takie, jak itczciwy, sprawie-

s Podane tu określenie jest ujęciem poznawczym oceny . Elementy emocjonalne i wolunta
tywne, aczkolwiek często towarzyszą intelektualnym i są ich przyczyną, nie są elementami 
,obligatoryjnymi w znaczeniu oceny. Por.: J. Puzynina, O znaczeniu czasownika oceniać we 
współczesnym języku polskim. Studia gramatyczne IV, Wrocław 1981, s. 113-126. 

4 Na temat ocen ilościowych por. m. in.: J. A.presjan, Semantyka leksykalna. Synoni
miczne środki języka, Wrocław 1980, s. 122- 126. Por. też mój, cytowany w przypisie 3, 

.artykuł: O znaczeniu czasownika oceniać ( ... ). -
5 Człowiek dobry widzi ludzkie potrzeby i biedy i stara się pomagać, także kosztem własnego 

.e,zasu, sił czy pieniędzy . Jednocześnie może on być tchórzliwy, może kłamać, być konformistą itd. 
·Człowiekowi szlachetnemu może brakować spontanicznej dobroci, natomiast ma on odwagę 
.e,ywilną, nie kłamie, jest niesprzedajny, nie krzywdzi słabszych. 
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dliwy, życzliwy w sposób . zupełnie wyraźny uszczegółowiają zakres pozytywnych 
-0ech moralnych ludzi czy też postaw i czynów, które się nimi określa. 

2.3. ·warto się zastanowić, jaki jest status oceny w opisie znaczenia słów 
takich jak np. uczciwy. Można powiedzieć, że uczciwy człowiek to taki, który nie 
wprowadza innych w błąd i nie przywłaszcza sobie cudzej własności. Takie 
określenie zawiera tylko elementy opisowe, brak w nim elementu oceniającego: 
'mówiący uważa te cechy za pozytywne pod ·względem moralnym' . Pytaniem 
jest, czy element ten nalieży do definicji, czy jest konotacją kulturową, a więc 
składnikiem pragmatycznym, pozadefinicyj nym w opisie leksemu uczciwy~ -
Wydaje się, że jest to element pragmatyczny, że w języku jako takim nie ma 
stałej, niezależnej od poglądów mówiącego konwencji użnawania uczciwości 
za cechę moralnie pozytywną 6• Ktoś, komu właściwy jest kult siły i sukcesu 
może wypowiedzieć np. zdanie : on jest uczciwy i właśnie dlatego nim gardzę; 
j est nieprzydatny w budowaniu nowego, wspaniałego świata, k'I,(, któremit zmierzamy. 

Do opisu pragmatycznego przymiotnika uczciwy należy natomiast stwier
dzenie : ,,przymiotnik uczciwy jest oceną pozytywną (pod względem moralnym) 
<l.la wszystkich tych, którzy przyznają się do systemów :moralności uznających 
prawo jednostki do zaufania wobec innych ludzi oraz do własności prywatnej 
w j akimś zakresie". Oczywiście w naszej kult urze jest to postawa przeważającej 
większości społeczeństwa . J e.;eli nawet ktoś jej w rzeczywistości nie przyjmuje, 

• to przynajmniej pozornie do niej się przyznaje, co znajduje wymz w pozytyw-
nym nacechowaniu pragmatycznym uczciwości w ogromnej większości wygła
szanych czy też pisanych tekstów. Stąd łatwość potraktowania tej oceny na-
dawcy jako elementu semantyki, a nie tylko pragmatyki. · 

Tak więc w wielu predykatach opisowo0oceniających ocena nadawcy należy 
do elementów pragmatycznych 7 • W opisie predykatów wyłącznie oceniających 
jest ona oczywiście zawsze elementem semantycznym, definicyjnym. Składni
kiem konwencjonalnym, obligatoryjnym, a więc w przyjętym tu rozumieniu 
semantycznym bywa też ocena w części wyrazów wartościująco-opisowych, 

6 Spośród różnych koncepcji gra.ni.cy pomiędzy pragmatyką i semantyką wybiaramy tę, 
w myśl której do semantyki należy opis tych zjawisk, które podporządkowane są konwencjom 
j ęzykowym, tj. w wypadku których określona forma (leksem czy też morfem lub leksem 
wraz z jego otoczeniem tekstowym, por. odsyłacz 2) determinuje określoną treść. Pragmatyce 
pozostawałby opis tych zjawisk, dla których t aka ogólnosystemowa determinacja nie istnieje, 
w kt órych natomiast można zasygnalizować j akieś typy determinacji stylistycznej, socjolingwi
stycznej, światopoglądowej itp . A. Heinz w Dziejach językoznawstwa w zarysie pisze: ,,Wobec 
wzajemnego częściowego zachodzenia na siebie językoznawstwa i różnych nauk pokrewnych 
w interesie lingwistyki postulatem naczelnym jest konieczność odróżniania, kiedy dana dyscyp-
lina jest tylko aspektem [ ... ) językoznawstwa i języka, a kiedy, na odwrót, j ęzykoznawstwo 
i j ęzyk jest jej aspektem [ ... ] (s. 457). Pragmatykę można pojmować jako próbę językoznawczej 
interpretacji wpływu czynników związanych z sytuacją wypowiedzi j ęzykowej i jej partnerami 
na ul,sztaltowanie i znaczenie tej wypowiedzi. Byłaby to więc próba zdania sprawy z pierwszej 
z dwóch wyróżnionych przez A. Heinza w powyższym tekście sytuacji. 

7 Predykaty opisowo-oceniaj ące to pojęcie szeroko rozważane przez M. Ossowską, Pod
st awy n auki o moralności, Warszawa 1966, r. II. Ocena i opis. 
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takich np. jak oszozerstwo, oczernianie, kalitmnia, mężny, dzielny. Zachowania, 
które nazywają pierwsze trzy z t ych słów zapewne nie przez wszystkich są. 

w rzeczywistości negatywnie oceniane. Jednakże oszozerstwa czy też kalumnii 

nie da się użyć jako określeń pozytywnych, a nawet neutralnych, jak to jest. 

możliwe w wypadku czasowników klama6 czy też zabijać. Z drugiej strony r 
trudno powiedzieć, że ozlowiek mężny czy też dzielny jest godny pogardy (tak 
jak można to powiedzieć o ozlowieku dobrym czy też uozoiwym). 

3.1. Element oceny może się pojawiać jako składnik "struktury znaczeniowej 
wyrazu na różnych jej poziomach. Rozpatrzmy pod tym kątem widzenia grupkę

wyrazów o nacechowaniu ujemnym. Niech to będą,: parwli6, drań, sprzedajny,. 

donosioiel; szykany, knowania, kli ·a. 
Partolió to 'robić ooś źle z punktu widzenia norm wykonywania danej 

czynności'. Drań to • człowiek zdolny do czynów bardzo złych pod względem 
moralnym i/ lub człowiek, który je popełni(a)ł'. Mówiący używając tego słowa. 

wyraża nim jednocześnie swój negatywny stosunek uczuciowy do jego desygnatu. 
Sprzedajny jest człowiek, który za zapłatę lub nagrodę gotów jest robić rzeczy 
złe; donosiciel to 'człowiek, który mówi Y-owi o zachowaniach czy też wypo

wiedziach X-a lub innych osób wiedząc, że może to grozić X-owi i/ lub innym 
ludziom czymś złym dla nich'. (Zazwyczaj dono&iaiel robi to dla własnej ko
rzyści, jest opłacany czy też szantażowany, ale nie zawsze - można być donosi
cielem z nienawiści do tych, na których się donosi. Tak więc ta cecha nie należy 
do definicyjnych)·. 

3.2. Szykany, knowania i klika to przykłady z dłuższej listy wyrazów o treści 

oceniającej podanych przez A. Wierzbicką w Dociekaniach semantycznych 
(Warszawa 1969, s. 45). Według autorki element oceny negatywnej jest w tych 

słowach podany w modusie: Sądzę, że wiesz, podobnie jak np . w wypadku 
czasownika szpiegowaó kogoś : Jan szpieguje Marka : 1) Wiedz, że J an śledzi: 

Marka, 2) Sądzę, że wiesz, że to źle. Autorka nie :mówi wyraźnie, że elementy 
znaczeń podanych przez nią w postaci struktur: sądzę, że wiesz, że to źle to 

presupozycje, jedakże zwraca uwagę na ich tożsamość strukturaln~ z presu
pozycjami w obrębie znaczeń czasowników takich, jak przestać (coś robtó), 

obudzić się . 

Zaproponowana przez A. Wierzbicką interpretacja wybranych przez nas do 
analizy a także i innych wyrazów oceniających budzi wątpliwości. Presupozycje 

rozpoznaje się po tym, że nie ulegają one zmianie pod negacją. Zarówno dla 
zdania J (,1,n przestał palić jak i dla zdania Jan nie przestał palić presupozycja 

pozostaje ta sama: Jan palił (w ujęciu A. Wierzbickiej: ,,Sądzę, że wiesz, że 
J an palił"). W zdaniach typu Jan nie szpieguje Marka lub też: Oni nie stanowią 

kliki negacja dotyczy także i oceny, a może nawet dotyczyć właśnie jej; możliwe · 

są zdania: Jan nie szpieguje Marka, on go tylko śledzi albo: Oni nie stanowią, 

kliki, oni są grupą ludzi wzajemnie sobie pomocnych. Element oceny negatywnej 
jest w tych wyrazach komunikowany na równi z innymi elementami seman-
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tycznymi, nie jest ani presupozycją, ani też fakultatywną, aczkolwiek narzuca
jącą się, konotacją kulturowl}. 

Klika to grupa osób wzajemnie się popierających, dążących wspólnie do 
-0siągnięcia własnych korzyści za pomocą wszelkich, także i złych, środków. 

Szykany to przykrości i utrudnienia skierowane przeciwko komuś ze złą 
wolll!, tj. po to, żeby spowodować jego złll! (pod względem materialnym i/ lub 
psychicznym) sytuację. Zazwyczaj mają one na celu złamanie oporu szykano
wanego, mogll! jednak być stosowane i z czystej złośliwości czy też nienawiści, 
toteż ten element można opisać tylko jako silną asocjację (konotację kulturową) 

Knowania to potajemne przygotowywanie przez grupę ludzi j akichś akcji, 
w części przynajmniej za pomocą złych środków, zmierzających do osiągnięcia 
<lelów z punktu widzenia moralności (indywidualnej czy społecznej) negatywnie 
ocenianych przez nadawcę. 

Używając słowa knowania mówiący komunikuje swoją negatywną ocenę 
tych środków i celów w równym stopniu jak i „nienacechowane" fakty , t akie 
jak przygotowywanie jakichś akcji. 

3.3. Negatywna ocena jako składnik · znaczenia wyrazu może pociągać 

za sobą podobne wartościowanie treści całego wyrazu: knowania, szykany, 
.donosicielstwo są w poczuciu użytkowników tych wyrazów jako zachowania 
w całości złe; każdy, kto używa tych słów w języku ])olskim, chcąc czy nie chcąc 
da,je wyraz ich negatywnemu wartościowaniu. Nie jest tak jednak zawsze. 
Po pierwsze, wyrazy z negatywnym elementem znaczeniowym mogą mieć 
w tekstach znaczenie żartobliwe. W wypowiedzeniu: Ach ty draniu, wreszcie 
się pojawiłeś! - drań oznacza kogoś, z kim jest wprawdzie wiele kłopotów, 
ale kogo się lubi i z kim się w rozmowie żartuje, nie traktując poważnie przekro
-czeń norm :moralnych czy obyczajowych owego drania. W zdaniu: Lubię grać 

w karty z kimś, kto tak partoli, jak Piotr. Jest się przynajmniej z czego pośmiać -
-czynność partolenia została również potraktowana na wesoło. To, że się coś 

ro bi źle, tj. partoli :może być na poważne godne potępienia - bądź też w żar
tach zbagatelizowane, godne śmiechu. Te przewartościowania z potępianej 

· przez :mówiących niewłaściwości na akceptowaną przez nich śmieszność w części 
słownictwa o negatywnym zabarwieniu Sll! wyraźniej zleksykalizowane (tak 
jak np . w wypadku drania, łgarza, kłamczucha ), w części stanowią zjawiska 
czysto tekstowe. 

Tak jest w wypadku donosiciela, szykan czy też oszczerstw. P ejoratywna 
treść tych wyrazów :może być również obrócona w żart (por. np. Witaj, donosi 
ciefo ! Przez twoj e donosy i oszczerstwa dostałem od żony takie manto, że mi w pięty 
poszło . Przez cały wieczór musiałem się tłumaczyć ze swoich domniemanych prze
stępstw.) - j ednakże jest to przewartościowanie nie utrwil,lone s łownikowo . 

Żartobliwe użycie wyrazów pejoratywnych, zarówno tych, w których 
żartobliwość jest wyłącznie tekstowa, jak i tych, które są pod tym względem 
wyraźniej u stabilizowane w słownictwie, :może, ale nie :musi mieć swoich sygna-
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łów kontekstowych. W języku mówionym takim sygnałem bywa zazwyczaj 
żartobliwy ton. Poza tym łączliwość semantyc~na wskazuje często na to, że 
wyraz ma znaczenie żartobliwe, nie zaś potępiająco-pejoratywne. Np. zawarte 
w wyżej cytowanym tekście o donosach i oszczerstwach informacje o ich skut
kach (współ)determinują ich odczytywanie „na wesoło". Żart, podobnie jak 
ironia, nie zawsze jest jednak czytelny, a niejednokrotnie umyślnie maskowany 
przez nadawcę, np. dwuznacznością. Np. o tymże „donosicielu" można komuś 
opowiadać poważnym tonem tak: Jan donosi na mnie już od dłuższego ozasu. 
Mam z tego powodu niemało kłopotów. Ale jakaż może byó rada na płatnego dono
siciela! - Tylko ktoś znający sytuację może się wówczas zorientować, że to 
,,niepoważne" donosicielstwo. ~ 

3.4. Obecność elementu oceny w strukturze wyrazu nie musi też w ogóle 
przesądzać o nacechowaniu tego wyrazu jako całości. Np. niebezpieczeństwo 
można określić jako sytuacj ę, w której ktoś jest czymś zagrożony, tzn. prawdo
podobne jest, że stanie mu się coś złego. Wbudowany w treść tego słowa element 
negatywnej oceny sytuacji nie stanowi o pejoratywności całego wyrazu. Nie
bezpieczeństwa hartują, niebezpieczeństwa są elementem przygody, której 
człowiek często szuka - ich rola w życiu nie jest przez człowieka oceniana 
jednoznacznie negatywnie i to znajduje swoje odbicie w języku. 

Rozpaozliwa decyzja to decyzja podjęta w jakimś momencie trudnym, pod 
presją złej pod jakimś względem sytuacji i mogąca grozić złymi skutkami. 
Mimo tych elementów negatywnej oceny sytuacji i skutków przymiotnik 

· rozpaozliwy w tym znaczeniu nie jest określeniem pejoratywnym 8 • 

3.5.1. Oceny wbudowane są również w predykaty powinnościowe, takie 
jak trzeba, należy, powinien, j est zobowiązany. Nie tu miejsce na ich pełną analizę 
porównawczą. Zanalizujemy tylko dwa zdania: 
( 5) Piotr powinien jutro wyjechaó oraz 
(6) Obowiązkiem Piotra jest jittro wyjecha6. 

Oba te zdania są stwierdzeniami. vV pierwszym z nich nadawca powiada, że 
dobrze by było, gdyby Piotr wyjechał, a źle, gdyby nie wyjechał. Źle, ponieważ 
1) mogłoby to spowodować j akieś niedobre skutki dla niego, 2) nie osiągnąłby 
jakiegoś doraźnego celu, który mówiący uważa za dobry pod jakimś względemr 

3) nie zastosowałby się do czyjegoś nakazu (w t ym : normy pra,wnej), który 
nadawca uważa za obowiązujący, albo wreszcie 4) zachowałby się niezgodnie 
z normą moralną lub obyczajową, którą mówiący uważa za dobrą. 

W zdaniu (6) nadawca stwierdza, że źle by było, gdyby Piotr nie wyjechał. 
Przyczyny tego zła, w wypadku niedopełnienia obowiązku, to albo zachowanie 
niezgodne z normą moralną lub obyczajową uznawaną przez mówiącego, albo 
niezastosowanie się do czyjegoś nakazu - przy czym w gruncie rzeczy ten 

8 Jak się zdaje, pejoratywność w określeniach ludzi i ich czynności wiąże się z ocenami 
negatywnymi z punktu widzenia moralnego, obyczajowego lub też sprawności intelektualnej, 
czy też fizycznej (por. głupek, tępak, łamaga, ciamajda). Nie wiąże się ona z ogólnymi stwier · 
dzeniami zagrożeń (choć także negatywnymi), którym człowiek podlega lub które powoduje. 
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wzgląd daje się sprowadzić do pierwszego; dla mówiącego stosowanie się do· 
nakazów musi być normą aksjologiczną, żeby wiązał je z obowiązkiem. Odpa
dają tu dwie pierwsze ewentualności, obecne w wypadku posłużenia się leksemem 
powinien. 

Mówiąc, że obowiązkiem Piotra jest wyjechać, nadawca komunikuje zara
zem, że jeśli Piotr nie wyjedzie, to spotkają go za to jakieś sankcje bądź w po
staci określonej kary, bądź też potępienia związanego z niepodporządkowaniem 
się normie moralnej, czy też obyczajowej. 

3.5.2. Sygnalizując tylko różnice między tymi wyrażeniami normatywnymi„ 
chciałabym przede wszystkim zwTócić uwagę na fakt, iż oba one stanowią 
skomplikowane struktury oceniające . .Aksjologowie zastanawiają się często 
nad stosunkiem ocen i norm, norm i nakazów (dyrektyw). Sądzę, że zdania 
typu cytowanych wyżej mogą być strukturami wyłącznie oceniającymi, mogą, 
również wyrnżać normy stanowcze, czyli dyrektywy z implicytnym performa
tywem stanowię, stanowimy, że mogą wreszcie być czymś pośrednim: struktu
rami oceniającymi z towarzyszącymi im elementa:mi woluntatywnymi (nie 
tylko: 'konstatuję, że dobrze byłoby tak a źle inaczej', ale i: 'wyrażam swoją 
wolę, by było tak a nie inaczej'). Ten element woluntatywny łatwo zasygnali
zować w języku mówionym odpowiednią intonacją. Można więc przyjąć, że 
w języku mówionym jest on skonwencjonalizowaµy. Niezależnie od swojej 
roli: oceny, normy niestanowczej czy też stanowczej (z sugerowaniem sankcji) -
zawsze wyrazy te zachowują ele:menty oceny negatywnej w swojej treści 9• 

Podsumuj:my wyniki dotychczasowych rozważań: 

1. Oceny mają w języku odrębne wykładniki leksykalne (por. np. pozy
tywny - negatywny), występują też jako składniki znaczeniowe wyrazów. 

2. Jeżeli są one składnikami obligatoryjnymi, skonwencjonalizowanymi,. 
traktujemy je jako elementy opisu semantycznego, jeżeli stanowią konotacje 
kulturowe - jako ele:menty opisu pragmatycznego. 

3. Ele:rnenty oceny negatywnej :mog~ występować w obrębie struktury 
znaczeniowej wyrazu na różnych jej pozio:mach i dotyczyć różnych norm aksjo
logicznych. 

4. Nie zawsze obecność oceny w strukturze znaczeniowej wyrazu wiąże 
się z nacechowaniem tego wyrazu. Nacechowanie to zależne jest od miejsca, 
jakie ocena zaj:muje w tej strukturze oraz od typu norm, których ona dotyczy, 
i ich roli w kulturze, pod wpływem której kształtuje się język. 

5. Znamiennym zjawiskiem jest żartobliwe przewartościowywanie pejora
tywności wyrazów. Nadawca może przy tym wykorzystywać ustabilizowane 
znaczenia żartobliwe wyrazów o nacechowaniu pejoratywnym, może zaś osią
gać swój cel na zasadzie przewartościowań okazjonalnych, czysto tekstowych. 

I Ocena ta odnosi się do ewentualności niewypełnienia obowiązku, czy też tego, co się 
zdaniem mówiącego wypełnić powinno. 



128 J, PUZYNINA. 

Valuations as elements of the meaning-structure of words 

S u mm ary 

Valuations are understood in the present paper as value-judgements or sets of value-jud· 
gements concerning some objects, states of affairs or their features. The value-judgement 
(concerning the quality of an o,bject) determines the object as being - in some degree and 
in some aspect - good or bad. 

Valuations make sometimes the only sense of words (e .g. pozytywny 'positive', negatywny 
'negative') and sometimes they are components of word-meanings and they can be placed on 
various levels of the semantic structures of the words (cf. szpiegować 'to spy upon sb.', uczciwy 
'honest', niebezpieczeństwo 'danger'). 

Valuations are components of wor meaning or they are less or mote stabilized associations; 
so they belong partly to the semantic structure of words and partly to their pragmatic structure. 

Negative valuations aro in some contexts converted into facetious expressions. The degree 
of stabilization of the linguistic meaning of such shifts is differentiated. 

Valuations are also essential components of the sentences expressing obligation. 
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Język a milczenie 

„ JAK TO SIĘ ZROBIŁO, ŻE CAŁA _JEDNA CZĘŚĆ MOWY JEST OPUSZCZONA WE 

WSZYSTKICH GRAMATYKACH WSZYSTKICH JĘZYKÓW' [ .•• 1 Nic z tego nie 
wiem ... Sam zaś, o ile dane jest mi znać, głoszę , iż cała jedna MOWY czĘść, 

jest z dotychczasowych gramatyk wypuszczoną. I to ta, na której buduje się 
i osklepia frazes - i nie t ylko nawet jeden frazes, lecz i następnego logiczne 
zagajenie, i trzeciego i czwartego wątek etc .... Częścią tą mowy jest 
PRZEMILCZENIE" . • Cytat powyższy jak i następne, przytoczone niżej, pochodzą ze studium 
C. K . Norwida zatytułowanego Milczenie 1 : 

,,Milczenie więc, a mówiąc w zastosowaniu praktycznym PRZEMILCZENIE, 

jest niezawodnie częścią mowy". 
„Zdania tak abstrakcyjnie bladego, które by wcale nie przynosiło ze sobą 

PRZEMILCZENIA, prawie niepodobnie jest pomyśleć! I !Jdyby się takowe 
złożyć udało, to musiałoby ono być nienależącym do ogółu żadnej żywotnej 
mowy". 

O milczeniu w języku, językoznawcy j ednakże milczą, choć par excellence 
językowy charakter tego fenomenu, związanego z istnieniem w świecie czło
wieka jako istoty mówiącej, homo loquens, odpowiada najprostszej i naj
banalniejszej intuicji. 

Czym jest milczenie, wszyscy uczestnicy społeczności językowej mnieJ 
więcej wiedzą. W ujęciu najprostszym milczenie jest alternatywą dla języka . 

Mówi się lub się milczy, a milczenie definiowane jest we wszystkich słownikach 
poprzez odwołanie się do „mówienia", ,,pisania", ,,używania języka". Milczeć 
<>znacza 'nie mówić, nie używać mowy, języka' . Bardziej dokładne słowniki 
przytaczają różne, przeważnie pragmatycznie motywowane odcienie znacze
.niowc jak: 'nie odpowiadać', 'nie odzywać się', 'nie przerywać mówiącemu', 
."'zachować tajemnicę' itp. 

1 C. K. Norwid, Milczenie, seria Panteon, wyd. J. Mortkowicza, Warszawa, b. r., s. 37, 
:39, 42 . 

.s - Biuletyn PTJ", t. XL 
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W sferze substancjalnej - dźwiękowej, lub przybierającej inną postaó 
przy odmieraym środku przekazu językowego, alternatywa milczeć lub mówie 
ma charakter dysjunktywny i oznacza konieczność wyboru jednego i tylko 
jednego członu, a zjawiska te łączy relacja naprzemienności. Można tylko albo 
mówić albo milczeć. Jednakże sama tylko sfera substancjalna - dźwiękowa 

języka dostarcza przykładu, że alternatywa milczenia i mówienia nie jest prost~ 
dysjunkcją, a język nie jest zjawiskiem homogenicznym. Wypowiedzenie 
ja milezę ma kształt semantycznego paradoksu. 

To, że relacja między językiem a milczeniem nie polega na naprzemienności, 
prostej dysjunkcji, jest bardzo dobrze odczuwane i formułowane, np. w przy
słowiach: Qui nescit tacere, nesait t lo(J_ui. Kto milazeó nie umie, nie umie i mówić; 
Sposobnym do mówienia nie j est, kto się pierwej niilazeó nie nauczył. 

Milczenie jest zjawiskiem nieodłącznie towarzyszącym językowi. Jest jego 
drugą stroną, tłem. Wydaje się ono niezbędne do jego funkcjonowania. Nasuwa 
się tutaj analogia z rolą powietrza w otaczającym nas świecie. Jest ono nie
zbędne dla wszelkiego życia . .Ale teik jak relacje między światem żywym a ota
czającym je powietrzem nie Sl'l! relacjami rozłącznymi - świat ożywiony karmi 
się powietrzem, lecz jednocześnie je wytwarza, a powietrze w sposób nieodstępny 
przenika każdy żywy byt w dostępnym naszemu poznaniu i doświadczeniu 
świecie - tak też i językowi niezbędne wydaje się milczenie; co więcej, język 
tworzy milczenie, a milczenie przenika język we wszy~tkich sferach jego 
funkcjonowania. 

Jeśli język badany jest w aspekcie fenomenologicznym, który determinuje 
ujęcia strukturalistyczne, także t akie, dla których punktem wyjścia jest obser
wowanie językowego zachowania (behavior) człowieka, wtedy lingwista „nie 
natrafi" na milczenie w wyodrębnionej przez siebie dziedzinie. Skoncentruje się 
na opisywaniu lub interpretacji formalnych i substancjalnych właściwości języka 
jako zjawiska osobnego, oddzielonego m. in. od milczenia na mocy postulatów 
badawczych, a przede wszystkim przedmiotowej autonomii. Ujęcia semiotyczne, 
które powstają na gruncie ogromnej językoznaw~zej litera.tury strukturali
stycznej dostrzegą „znaczący aspekt milczenia" 2 , ale objaśnienie tego zjawiska 
wydawać się będzie niewystarczające i skomplikowane ze względu na odczuwaną 
złożoność fenomenu milczenia. W sposób oczywisty milczenie nie mogło się 

stać przedmiotem badawczym w „filologicznym" okresie językoznawstwa.. 

Milczenie jako problem językowy powinno się pojawić przede wszystkim na 
gruncie teorii pragmatycznych, ujmujących język instrumentalnie, w aspekcie 
ludzkiego działania. 

• Por. I. Dąmbska, Milczenie jako wyraz i jako wartość, Roczniki Filozoficzne XI (1963), 
z. I, s. 73-79 oraz tejże, O funkcjach semiotycznych milczenia, Studia Semiotyczne II (1971) 
s. 77-88; M. Nowakowska, Komunikacja werbalna i niewerbalna jako język wielowymiarowy, 
Studia Semiotyczne IX (1979), s. 181-196, włącza milczenie jako podkategorię w system 
znaków pozajęzykowych towarzyszących mówieniu, nie poświęcając temu zagadnieniu osobnej 
uwagi. 
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W pozornym chaosie zjawisk obejmowanych pojęciem milczenia (których 
sfera zakresowa wydaje się być co najmniej t ak ogromna jak sfera j ęzykowa) 
nasuwa się możliwość pierwszego uporządkowania poprzez próbę wyznaczenia, 
universum dla języka i dla milczenia oraz możliwość wzajemnego dwustron
nego odniesienia tych zjawisk na wyznaczonym planie. 

Jeśli traktować język i milczenie jako zjawiska naprzemienne, pytanie, 
które musi się pojawić, jest pytaniem o sposób współistnienia tych zjawisk. 
Czy relacja między nimi jest zwykłym stosunkiem współistnienia, motywowa
nym na przykład probabilistycznie, czy też istnieją między nimi relacje o cha
rakterze innym, np. hierarchicznym. 

Porównanie zjawisk z dziedziny milczenia i języka wskazuje na istnienie 
między nimi dysymetrii, realizującej się poprzez ograniczoną możliwość wzajem
nej podstawialności, wymienności tych .zjawisk. Przy czym test podstawialności 
będzie zawsze przebiegał jednostronnie, jak też jednostronne będą ograniczenia 
powyższej możliwości. Test wymienności zjawisk z dziedziny milczenia i języka 
pozwoli w pierwszym zastosowaniu wyróżnić co najmniej dwa „rodzaje" mil
czenia wobec jednego systemu semiotycznego, jakim jest język: 

1. Jeśli założymy, że język jest systemem interpretującym 3 w odniesieniu 
do wszystkich innych zjawisk semiotycznych, milczenie okaże się dziedziną 
obejmującą zakresowo takie zjawiska, które nie oddają się „interpretacji 
ję:&ykowej". Natomiast wszystko to, co wyrażamy przy pomocy języka, może 

zostać zastąpione przez milczenie. Relacja ta jest nieodwracalna i jednokierun
kowa. Wyznaczać będzie pierwszy typ milczenif, wobec systemu językowego. 

2. Przy identycznym założeniu „interpretującej mocy języka" wyodrębniać 
się będzie milczenie, które zawsze może być zastąpione przez język, lecz możli
wość odwrotna nie jest realizowana. Znaczy to, że j ęzyk wobec tego milczenia, 
okaże się dziedziną obejmującą zakresowo takie zjawiska, które nie mogą 
zostać zastąpione przez milczenie, podczas gdy sytuacja odwrotna jest w pełni 
realizowana. 

Wobec t akiego wzajemnego układu zjawisk z dziedziny milczenia i języka 
poj ęcie „ j ęzyka jako systemu interpretującego" staje się poj ęciem nieprzydat
nym, bowiem nie obejmuje ono jednego z wyróżnionych typów milczenia. 
Eliminacja tego pojęcia w tym wzajemnym układzie wskazuje, że mamy do 
czynienia z planem pozasemiotycznym, co nie znaczy, że eliminuje to plan 
semantyczny języka, rozumiany jako universum „obarczone ogółem desyg
natów" 4• 

Wzajemna hierarchizacja zjawisk z dziedziny milczenia i języka, włączająca 
semantyczny plan języka, a sygnalizowana przez wskazaną wyżej dysymetrię 

3 Por. E. Benveniste, Semiologia języka, w: M. Głowiński (red.), Znak, styl, konwencja, 
Warszawa 1977, s. 11-42: ,,W ten sposób można wprowadzić i wytłumaczyć zasadę, że język 
jest interpretantem wszystkich systemów semiotycznych", s. 31. Zasada interpretowalności 
przez język odnosi się tylko do hierarchizacji systemów semiotycznych względem siebie. 

' Ibidem, s. 34. · 

9• 
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determinowana będzie natomiast przez zjawisko neutralizacji, które jedno
cześnie wyznaczy „plany neutralizacyjne", stanowiące zhierarchizowane dzie
dziny - universa współistnienia tych zjawisk. 

Pierwszym planem neutralizacyjnym będzie plan milczenia. Można by je 
nazwać milczeniem transcendentnym. Pojęciem tym obejmie się milczenie, 
które w literaturze-:- zresztą ubogiej - bywa nazywane ciszą 5 lub nie-mówie
niem (Nicht-Reden) 6• Język w tej sferze zawsze może zostać zastąpiony przez 
milczenie, lecz nie odwrotnie. Każde zjawisko ze świata postrzegalnego może 
pozo stać w sferze milczenia lub może zostać symbolicznie przedstawione w j ę
zyku. O tym Eamym można milczeć i można mówić, można to kontemplować 

-i opowiadać. Sfera milczenia jest z całą pewnością obszerniejsza niż sfera języka, 
zarówno w aspekcie treśpiowym jak i funkcj onalnym. W aspekcie treściowym 
dotyczyć będzie „tematów" 7 pozostających w sferze milczenia transcendentnego. 

Jest coś, o czym milczymy, co należy do świata, który nas otacza. Milczymy 
o tym, jeśli jest składnikiem ŁADU ŚWIATA, dopóki mamy o tym „wiedzę 
jasną", aby odwołać się do Kartezjusza. Milczenie transcendentne w aspekcie 
treściowym wydaje się łączyć ze ZMIANĄ w ładzie świata. Np. sformułowanie 
wiedzy wyraźnej prowadzić może do zmiany ładu świata, co staje się przyczyną 
mówienia. Nowe poznawane zjawiska wydobywane są z ciszy, z milczenia 
transcendentnego; rozpoznawane w chaosie - i uładzane - stają się elementem 
ładu świata . 

Ten proces wydaje się nader oczywisty w historii ludzkiego poznania, ma 
charakter progresywny i w skrajnych wypadkach daje poczucie „panowania 
nad sferą milczenia transcendentnego" . . 

Pojęcia ładu świata oraz zmiany w ładzie świata wydają się bardzo przy
datne w myśleniu o treściowym aspekcie milczenia transcendentnego. W języ
kach naturalnych lad świata - to milczenie, zmiana - to mówienie, zastępo· 
wanie milczenia mówieniem. Zmiana może mieć różnorodny charakter. Może 
być np. z~burzeniem ładu świata. O chlebie mówi się wtedy, gdy go brakuje, 
o produkcji wtedy, gdy szwankuje, o prawach człowieka t2,m, gdzie się je łamie, 

zapewnia się o czymś wtedy, gdy istnieje podejrzenie, że nie jest to prawda itp. 
Temat zaledwie zasygnalizowany wydaje się ogromny i skomplikowany. 

Jednakże pojęcie ładu świata i jego zmiany wydaje się narzędziem przydatnym 
w tej dziedzinie. 

5 Por. np. T. Gadacz, Milczenie, Tygodnik Powszechny 10 (1758), 1983. 
6 F. Kain z, P sychologie der Sprache, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, Bd. III, 1954. 
7 C. K. N or wid, o. c., przedstawił pr6bę kategoryzacji „tematów", o kt6rych „m6wią" 

epoki literackie wyprowadzane od starożytności w taki spos6 b, że to, co jest milczeniem w jednej 
epoce staje się „wygłosem" epoki następnej. Wyróżnił okresy: legendy, epopei, historii, aneg· 
doty, rewolucji. Np. : ,,Historia przemilcza to, na co wystarczający wyraz jeden znaleźć trudno, 
ale co ze stosownymi komentarzami nazwać się godzi ANEGDOT4,. Tam s~ tajemnice PSY· 

C_HOLOGII DZIEJÓW, BIOGRAFII niezmiernie ważne częstotliwie, lecz za małe .i za mnogie dla historii, 
kt6ra też je przemilcza", s. 85-86. 
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Milczenie transcendentne w aspekcie funkcjonalnym istnieć będzie w języku 
poprzez inherentne właściwości r elacj' mediacji - pośredniczeni n. między _sforl:l! 
przedmiotu a środka przekazu poprzez interpretaiita 8 ... W jakimkolwiek uj ęciu 
semantycznym, jeśli universum wypowiedzi obejmuje także świat wypowie
dzenia, relacja reprezentacji między nimi jest · relacj ą niepełną . Świat wypo
wiedzenia nie jest nigdy samoobecny w pełnym swoim wymiarze 9, lecz zawsze 
jest dany .zastęp~zo - w jakimś aspekcie. J est symbolizowany, ale zawsze pod 
pewnym względem poprzez interpretanta lub signifie. 

W tym sensie „gra językow""'" L. Wittgensteina 10 jest także grą jęŻyka 
z milczeniem, z tym, co „pozostaje", nie ujęto bezpośrednio relacją reprezen
tacji. W oparciu o tę podstawową właściwość semiotyczną znaku - symbolizo
wanie, lecz nigdy w całości - gra językowa z milczeniem polegać będzie m. in. na 
tym, że daje ona :możliwość takiego konstruowania znaku językowego, aby 
obejmował zakresowo jak najbogatszą sferę przedmiotową, pozostawiając ją 
poza rebcją bezpośredniej r epre:tentacji symbolicznej, w sferze milczenia. 
Poezja, aforyzm, aluzja to możliwość wykorzystania gry językowej z milczeniem. 
Sytuacji nie można odwrócić. Zjawisko poezji, aluzji, aforyzmu zniknie, jeśli 
spróbujemy „przełożyć" je na język - opowiedzieć wiersz, objaśnić aluzję, 
zinterpretować aforyzm. Można powiedzieć, że cała literatura - sztuka posłu
giwania się językiem - jest tyleż umiejętnością · opanowania możliwości, jakie 
daje j ęzyk, co sztuką gry z milczeniem. 

Stosując test neutralizacji, który pozwoli nam wyróżnić najpierw milczenie 
trnnscendentne, milczenie, które jest planem istnienia dla języka, stwierdzimy, 
że język jest elementem do tego planu „dodanym". Język jest wytworzony 11 

na planie milczenia. Milczenie jest funkcją świata poznawalnego - mówienie 
jest funkcją człowieka,, który jako cząstka tego świata w tym odniesieniu 
(jako homo loquens) przeciwstawia się µiilczącemu światu. Świat milczy -
człowiek mówi. Homo loquens skonfrontowany ze światem, w którym istnieje, 
sta,je się nacechowanym elementem tego świata, lecz także jako jednostce 
będącej jego cząstką „przysługuje mu możliwość i prawo milczenia" ńa mocy 
wzajemnego układu hierarchicznego. 

W tym sensie milczenie obejmuje wszystko, co nie jest mówiącym człowi<'
kiem, lecz obejmuje także człowieka. Dla Pascala 12 milczenie ma wymiar 
absolutny. Nieskończoność ma wymiar milczenia. 

8 Por. np. Ch. S. Peirce, Selected Writings, Dover Publication 1958; H. Buczyń ska
Garewicz, Semiotyka i filozofia znaku (słowo wstępne do:) l\1ax B ense, Świat przez pryzmat 
zna.ku, Warszawa 1980. ' 

• J>or. H. Buczyńska-Garewicz, o. c. 
10 W tym aspekcie - stosunku języka i milczenia - z L. Wittgensteina (Dociekania 

filozoficzne, przekład B. Wolniewicza, Warszawa 1972) pochodzi tylko termin. 
11 E. Benveniste, o. c., s. 29. 
12 B. Pascal, l\1yśli, wyd. IV, przekład T. Żeleński (Boy), Warszawa 1968. 
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W sformułowaniu krańcowym całą sferę języka można by zastąpić sferą 
milczenia. Bez względu na to, czy będzie istnieć język, bez względu na to, 
czy będzie istnieć homo loquens, sfera milczenia transcendentnego pozostanie 
nie zmieniona. Ma ono charakter naturalny, jest milczeniem neutralnym, 
nienacechowanym, lecz jednocześnie na planie milczenia tmnscendentnego 
człowiek istnieje jedynie jako homo loquens, wyznaczając tym samym uni
versum, w którym - w odróżnieniu od całego poznawalnego, doświadczanego 
świata - on stanowi _element naturalny, nienacechowany. 

Mistyczna dążność człowieka do uczestnictwa w świecie, bycia cząstką 
świata, utożsamiania się z nim, realizować się może poprzez wykorzystanie 
,,prawa do milczenia", danego na mocy wzajemnego odniesienia milczenia. 
transcendentnego i języka. Poni aż jednak jest on z natury homo loquens 
(język jest jego światem) realizowanie tego prawa ogólniejszego od niego przy
chodzi mu z trudnością. Temu celowi służą np. zakony kontemplacyjne - insty
tucje pomagające człowiekowi istnieć w świetle milczenia transcendentnego 18• 

Trudności w realizacji tego zamierzenia pozwala pokonać wiara - właściwa. 

człowiekowi - że, jak np. u Plotyna, ,,Bóg przytomny jest w ciszy" a. Wzajemny 
układ języka i milczenia pozwala wszakże każdemu człowiekowi w wymiarze 
totn,lnym lub ograniczonym „odejść w sferę milczenia" . 

Pytanie o granice języka pojawić się może tylko w odniesieniu do milczenia. 
transcendentnego. Na planie drugim (patrz punkt 2) pytaniu o granice języka 
nie można by przypisać jakiejkolwiek wartości, gdyż na tym planie to język ma, 
wymiar nieskończony, neutralny, nienacechowany. 

Jeśli zestawimy stwierdzenia L. Wittgensteina 15 - nr 5.62: ,,To że świat 
jest moim światem, uwidocznia się w tym, że granice języka (jedynego języka, 
jaki rozumiem) oznaczajlł! granice mego świata"; nr 7: ,,O czym nie można mówić, 
o tym trzeba milczeć" ze stwierdzeniem 6.522: ,,Jest zaiste coś niewyrażalnego. 

To się uwidacznia, jest tym, co mistyczne" - wypełniony zostaje cały plan 
milczenia transcendentnego wraz z najistotniejszymi jego właściwościami. 

Istota stwierdzeń o granicach języka L. Wittgensteina sprowadza się do 
próby wyznaczenia absolutnej granicy między wyrażalnym i niewyrażalnym, 

a w praktyce oznacza próbę eliminacji metafizyki z myślenia o świecie (meta
fizyki, którą w tej relacji można by nazwać próbą mówienia o milczeniu). 

Sfera języka nie pokrywa się ze sfer!'J! poznania, a tym bardziej ze sferą bytu, 
choć gTanice między nimi w historii myśli ludzkiej próbowano stawiać w różnych 
miejscach i w różny sposób. 

Podsumowując najogólniejsze uwagi dotyczące :pierwszego planu neutrali
zacy jnego zjawisk języka i milczenia przedstawić możemy następujący wykres: 

13 Por. podręczniki ascezy, np. L. Cheneviere (o. Maria Szczepan OCR), Rozmowy 
o milczeniu, Kraków 1982. 

14 Plotyn, Eneady, przekład A. Krokiewicza, Warszawa 1959. Cytat ten przytacza. 
I. D ąm b ska, Milczenie jako wyraz i jako wartość, o. c. 

10 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, przekład B. Wolniewicza, War
szawa 1970. 



JĘZYK A YILCZE?HE 135 

cisza 

Wzajemne odniesienie zjawisk języka. i milczenia, które prymarnie wyzna.-
ozone jest przez kierunek: . · 

m --ilc-ze-ni-e -+---8 
możemy rozpatrywać na tym planie także we wzajemnej relacji: 

milczenie -+----0 
Charakterystyczną cechą tej relacji (pamiętając, że występuje ona na 

planie semantycznym, ale jest poza.semiotyczna) jest fakt, że milczenie okre
śbne wyżej jako milczenie transcendentne nie może stać się środkiem przekazu 
dla znaku językowego. Jest to chyba najistotniejsza właściwość milczenia 
transcendentnego. 

Milczenie to jest substancjalnie identyczne z innym typem milczenia, którego 
najogólniejsze właściwości przedstawione zostały pod punktem 2. Substancjalna. 
identyczność różnych typów milczenia, jak również powierzchniowa naprze
mienność wszelkich ich rodzajów, oraz mówienia wymaga szczegółowego i uważ
nego rozdzielania tych zjawisk od siebie. 

Milczenie może stać się środkiem przekazu dla znaku językowego, ale tylko 
na planie neutralizacyjnym języka. Oznacza to, że językiem objąć można 
wszystko to, co daje się wyrazić milczeniem, lecz nie odwrotnie. Milczenie 
to funkcjonuje, w odróżnieniu od poprzedniego - ze wszystkimi konsekwen
cjami wynikającymi z t ego faktu - na planie semiotycznym języka. Pierwszym 
terminem, jaki nasuwa się na określenie tego typu milczenia jest t ermin milcze
nie znaczące. J est on jednak w pewnym względzie niedogodny, przede wszystkim 
dlatego, że sugeruje, iż milczenie transcendentne jest pozbawione znaczenia, 
co oczywiście nie jest zgodne z właściwościami tamtego. 

Milczenie drugiego t ypu będzie funkcjonować zawsze w odniesieniu przede 
wszystkim do języka, a poprzez język w odniesieniu do wszelkich innych syste-
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mów semiotycznych (np. społeczeństwa) 16• I. Dąmbska 17 wyróżnia milczenie 
jako wyraz i środek ekspresji, jako środek taktyczny działania oraz jako objaw 
postawy duchowej człowieka. Wszystkie te typy milczenia mieszczą się w mil
czeniu znaczącym 1s. 

A zatem w tego rodzaju milczeniu zawsze zawarty będzie „jakiś j ęzyk", 

tak jak w języku istniejącym wobec milczenia transcendentnego jest ono zawsze 
obecne: 

\ \ \ I I i I I I 
.:::-" /-::_ 
-=. mówienie - _----<·-+ milczen ie 

//!/// J l \ ł\'' 

Milczenie będzie zatem zawsze na tym planie mówieniem czegoś i przez 
mówienie może zostać zastąpione, a odniesienie tych dwu zjawisk prymnirnie 
wyznaczone będzie tutaj przez kierunek: 

co umożliwia oczywiście wzajemne zrelacjonowanie tych zjawisk na planie 
języka w sposób następujący: 

język 

Wyróżniając milczenie znaczące od milczenia transcendentnego dotykamy 
sfery tyleż ogromnej, co niezbędnej. W niniejszym szkicu trudno przedstawić 
uporządkowany zbiór przykładów, nie mówiąc o systematycznym wyczerpaniu· 
problematyki. Jednakże przedstawiony wyżej test neutralizacji może wprowa
dzić zasadnicze uporządkowanie w dziedzinie zjawisk związanych z milczeniem. 
Do wyczerpania problematyki milczenia wobec języka, i odwrotnie, niezbędne 
jest badanie języka w jego rozlicznych :funkcjach, jak również jego współ

istnienia z innymi systemami znaczącymi. 

16 Por. np. E, Benveniste, Struktura języka i struktura społeczeństwa, w: M. Głowiński 
(red.), Język i społeczeństwo, Warszawa 1980, s. 27-40. 

17 I. Dąmbska, Milczenie jako wyraz i jako wartość, o. c. 
18 Pozostaniemy przy tym terminie, gdyż jego niedogodność w relacji do milczenia trans

cendentnego jest zastąpiona przez eksplicytność w omawianym zakresie. Milczenie t akie jest 
zawsze znaczące - albo w obrębie systemu języka naturalnego, albo w odniesieniu do innych 
układów semiotycznych, ilp. w relacjach społecznych, systemie wartości itp. 
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Jednakże powyższy test jest w stanie - jak się zdaje - bez względu na· 
inne parametry determinujące zjawisko milczenia, wyznaczyć zasadniczą. 
jego wartość w odniesieniu do planu języka, co może stanowić · pierwszy krok 
w przybliżeniu milczenia naszemu rozumieniu. Żaden przykład milczenia w roz
licznych jego funkcjach (których rejestr przekracza możliwości niniejszego· 
szkicu) nie może pozostać nie objęty t ym testem. 

żywa obecność milczenia we współczesnym życiu społecznym pozwala 
zwrócić na nie baczniejszą uwagę, ale j ednocześnie pozwala stwierdzić, że szereg 
pozornie odległych od siebie zjawisk - takich jak odmowa odpowiedzi, odmowa 
zeznań, odmowa uczestnictwa w określonej społeczności językowej, przemil
czanie, nakazy milczenia, a z drugiej strony np. zjawisko badane przez logików 
i językoznawców jako presupozycje, przesłanki dla wypowiedzeń - ma wspólną. 

cechę : neutralizują się w j ęzyku, są na język przekładalne . Natomiast inne, 
jak np. właściwa człowiekowi twórczość j ęzykowa, na język są nieprzekładalne -
istota zjawiska znika w najdoskonalszym nawet omówieniu, czy tzw. krytycz
nym studium. 

Zwróćmy przy tym uwagę, że powyższy test niezależny jest od takich 
sytuacji, jak np. udział w rozmowie (kryterium klasyfikacji milczenia F. Kainza)· 
czy świadome powstrzymywanie się od mówienia (kryterium ·r. Dąmbskiej) r 

co pozwala oderwać się od pragmatycznej determinacji zjawiska, którego· 
natura wydaje się być szer sza niż sfera ludzkiej ziałalności 19• 

Language and Silence 

Summ ary 

A linguistic phenomenon par excellence, for methodological reasons silence has never 
entered the domain of linguistic investigation. On the assumption that language is an inter
pretative system in relation to all other semiotic phenomena, the paper sets forth a proposal 
that a neutralization test be applied to language and silence. The test would make it possible 
to differentiate between transcendent silence (neutralization in silence) and significant silence 
(neutralization in language) - the first step towards a systematization of phenomena related 
to language and silence. 

19 Tekst został wygłoszony jako referat na III polsko-szwedzkiej konferencji slawistycznej 
w Uppsali w 1983 r. 
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Kraków 

Rola cech prozodycznych w rozwiązywaniu zjawisk homonimii syntaktycznej 
w języku mówionym 

Problemy wieloznaczności tekstów językowych były przedmiotem zaintere
,sowania. badaczy od najdawniejszych czasów. Zajmowano się, co prawda, 
przede wszystkim zagadnieniami homonimii leksykalnej, ale już .Arystoteles 
w swoim traktacie O dowodach sofistycznych wymienia i inne rodzaje wielo
_znacznych wyrażeń językowych wykorzystywanych w argumentacji, wspomi
_nając i takie, które są przedmiotem naszego tu zainteresowania 1 • 

W lingwistyce dwudziestowiecznej na zjawisk homonimii syntaktycznej 
zwrócił uwagę Ch. Bally, ale naprawdę ważne miejsce zajęły one dopiero w teorii 
gramatyki generatywno-transformacyjnej. N. Chomsky, wykorzystując wcześ
niejsze obserwacje R. Wellsa i Ch. Hocketta, wysunął homonimię syntaktyczną 
j ako jeden z ważniejszych argumentów na rzecz odróżnienia struktury po
wierzchniowej i struktury głębokiej języka 2 • Homonimy syntaktyczne byłyby 
takimi konstrukcjami, które w strukturze powierzchniowej są ,;takie same", 
.zaś w strukturze głębokiej - różne, co wynikać miało z tego, że generowane 
były co najmniej dwoma różnymi, nierównoważnymi derywacjami syntaktycz
n ymi. 

Zadaniem językoznawcy, i to jednym· z ważniejszych, bo wiążących się 

.z mocno podkreślaną w tej teorii języka kwestią adekwatności opisu języko
wego, było zatem wyjaśnienie faktu, że te same zdania mają więcej niż jedno 
znaczenie i że pewnym zdaniom przypisuje się więcej niż jedną strukturę gra
matyczną. Sprawdzianem adekwatności teorii była zdolność do rozróżniania 
identycznych powierzchniowo wyrażeń języka i przypisywania im wszystkich 
.struktur gramatycznych 3 • 

Jak więc widać, z zagadnieniami homonimii syntaktycznej wiąże się szereg 
:ist otnych pytań. Po pierwsze, co to znaczy, że mówimy, iż dwa (lub więcej) 

1 Arystoteles wspomina m. in. o tzw. podziale (lhczlpe:mc:;) oraz o prozodii, por. Arysto
t el es, O dowodach so#stycznych, Warszawa 1978, s. 242- 246. 

2 N. Chomsky, Zagadnienia teorii składni, Wrocław 1982, s. 37-48. 
3 Obszernie przedstawia te problemy J, G. Kooij, Ambiguity in natural language, Am

s terdam-London 1971. 
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zdania są „ takie same", po drugie, jakie są relacje między znaczeniem a strukturą 
gramatyczną w zdaniach uznawanych za homonimiczne, po trzecie - jakie są 
typy wieloznaczności w zdaniach i jakie są podobieństwa i różnice międ~y 
.zdaniami homonimicznymi (chodzi tu m. in. o podstawowe rozróżnienie, wy
stępujące przede wszystkim w opisie relacji semantycznych między wyra
zami - homonimia: polisemia). Interesujące byłoby też zbadanie podobieństw 
między zjawiskami homonimii leksykalnej i syntaktycznej, zakresu homonimii 
syntaktycznej w językach różnych t ypów itp. 4 

Niniejszy artykuł nie zamierza ani nie może dać systematycznego i wy
czerpującego opisu konstrukcji homonimicznych w języku polskim. Nie jest 
także możliwe poruszenie wszystkich ważnych problemów wspomnianych wyżej. 

Są to tematy czekające na podjęcie i analizy zarówno teoretyczne jak i mate
riałowe . Chcemy jedynie zwrócić uwagę na potrzebę uwzględniania w badaniach 
syntaktyczno-se:mantycznych języka mówionego czynników prozodycznych, 
które w sposób interesujący, a niezbyt systematycznie opisany, współdziałają,, 

zarówno z płaszczyzną semantyczną jak i składniową (nie wchodząc bez reszty 
w żadną z nich i stanowiąc osobny plan językowy). Chcemy również wskazać 
na ii:nplikacje, jakie wynikają stąd dla dyskusji na temat języka mówionego 
i pisanego. 

Jeżeli na problem wieloznaczności zdań popatrzymy z punktu widzenia 
czynników ją wywołujących oraz sposobów jej opisu, to uwzględnić :musimy 
kilka rodzajów konstrukcji wieloznacznych. Rozpatrzmy przykład: 

(1) Karol nie był zadowolony ze swojej diety 

Zdanie to ma dwie :możliwe interpretacje semantyczne. Karol mógł być 
niezadowolony a) z przepisanego mu przez lekarza sposobu odżywiania lub 
b) z wysokości przysługującej mu na delegacji sumy pieniędzy. W tym pr.zy
padku :mamy po prostu wieloznaczność wywołaną homonimią wyrazu dieta. 

Inaczej jest w zdaniu: 

(2) Krowa je trawę 

Żaden z wyrazów występujących w tym zdaniu nie jest homonimem, a jednak 
zdanie jest wieloznaczne, gdyż może być odniesione bądź do całej klasy zwierząt 
('krowy jako gatunek mają tę właściwość, że jedzą trnwę'), bądź do konki'ctnego 
egzemplarza, o którym właśnie :mówimy. 

P odobny charakter ma zdanie: 

(3) Milicjant zatrzymuje kierowców nie przestrzegaj ących przepisów 

w którym określenie nie przestrzegających przepisów może mieć charakter 
wyodrębniający ('tylko tych, którzy nie przestrzegają przepisów') lub stanowić 

. 
' Por. interesującą próbę określenia granic homonimii syntaktycznej w języku rosyjskim, 

jaką podjęła L. N. J ordanskaj a, Sintaksiceskaja omonimija v russkom jazyke, w: Naucno
·techniceskaja informacija, serija 2, 1967, nr 5, s. 9-17. 



ROL.A. CECH' PROZODYCZNYCH 141 

element frazy charakteryzującej ('zadaniem milicjanta jest zatrzymywanie 
kieiiowców, którzy nie przestrzegają przepisów'). 

Powyższe przykłady należy odróżnić od takich zdań, w których wieloznacz
ność ma charakter okazjonalny i wynika z czynników pozagramatycznych lub 
poza językowych . Zda,nie: 

( 4) Przyjdzie dzisiaj do nas Piotr 

można interprctow~ć różnie, jeżeli tylko zna się więcej osób o imieniu Piotr, 
zaś zdanie: 

(5) Staszek otruł się gazem 

może być interpretowane jako celowe ('popełnił samobójstwo'), bądź jako nie
celowe ('był to nieszczęśliwy wypadek'), zależnie od kontekstu lub sytuacji. 

Omówione dotychczas zdania, mimo iż wieloznaczne, nie mogą być jednak 
zaliczone do zdań homonimicznych, gdyż przypisać im możemy zawsze tylko 
jedną strukturę składniową. Inaczej jest w zdaniach: 

(6) Młodzi lekarze i fachowcy rzadko wyjeżdżają na wieś 

{7) Wczoraj oddałem list pani do przepisania 

( 8) Widziałem kobietę z pierwszego piętra 

Są to zdania wieloznaczne .semantycznie, przy czym możemy im przypisać 
przynajmniej dwie różne struktury gramatyczne, por. wykresy: 

.6a 6b 

'Młodzi lekarze i fachowcy rzadko wyjeżdżają na wieś Młodzi lekarze i fachowcy rzadko » yjeżdża,J~ na „i•ś 

7a 

Wczoraj oddałem list pani do przepisania Wczoraj oddałem pani list do przepisania 

,8a Sb 

/ \ 
Widziałem kobietę z pierwszego piętra Widiialem z pierw~zego piętra kobilllę, 
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Takie zatem zdania, które mają przynajmniej dwie różne interpretacje, 
semantyczne i którym jednocześnie możemy przypisać dwie różne struktury 
składniowe proponujemy nazwać zdaniami homonimicznymi syntaktycznie. 
Zdania nie spełniające drugiego warunku (tj. nie mające dwóch strnktur)• 
są zdaniami wieloznacznymi (polisemicznymi) . 

Wieloznaczność zdań, jak wynika· m. in. z analiz J. Apresjana 2 , wywołana. 

może być jednocześnie czynnikami leksykalnymi i składniowymi. Zdanie: 

(9) Sporo kłopotu sprawiło nam wydanie książki 

jest wieloznaczne, gdyż rzeczownik wydanie możemy interpretować albo w zna
czeniu 'czynność wydania', albo 'rezultat wydania , nakład', z czym wiąże się

różne traktowanie rzeczownika książki; w składni szoberowskiej jest to różnica. 
między dopełnieniem a przydawką . 

Obraz wieloznaczności zdań nieco się komplikuje, gdy uwzględnimy zj ~1wiska 
prozodyczne w mowie i ich r elacje w strukturze syntaktycznej języka .. 
Dotyczy to wielu zagadnień, w pierwszym rzędzie wspomnianej już kwestii 
identyczności powierzchniowej zdań uważanych za homonimiczne. Najbardziei 
skrajne stanowisko w tym względzie zajmują badacze, którzy utrzymują, że 
cechy prozodyczne języka w sposób jednoznaczny i całkowity różnicują dane 
struktury składniowe; nie mamy tu zatem do czynienia z „takimi samymi" 
powierzchniowo zdaniami, ponieważ są one różpe na płaszczyźnie fonetyczno
fonologicznej, a więc nie ma mowy o żadnej homonimii, która może występować 
jedynie na płaszczyźnie graficznej (w języku pisanym). To by tłumaczyło fakt , 
że homonimia. syntaktyczna jest jakoby zjawiskiem tak trudno zauważalnym 

w konkretnych tekst ach (poza wyp2,dkami, gdy wykorzystywana jest celowo 
w żarcie, kalamburze, poezji itp.). 

Wydaje się jednak, że nie mamy dowodów na to, iż wypadki homonimii 
leksykalnej są dostrzegane w tekstach łatwiej, że są bardziej widoczne. Wszak 
w konstrukcjach, w których występują, w kontekście , uzyskują zazwyczaj 
również całkowitą jednoznaczność. Różnica może polegać tu tylko na t ym, 
ie kontekst dla homonimów leksykalnych jest głównie językowy, dla homoni
mów syntaktycznych, które są przeważnie całymi, kompletnymi zdaniami, 
może być pozajęzykowy, sytuacyjny. 

Obserwacja homonimów syntaktycznych pokazuje także, że teza o możli

wości całkowitego i jednoznacznego rozwil:!!zywania wieloznaczności składnio
wych przez zjawiska prozodyczne jest przesadzona i w swojej skrajnej p ostaci 
nie do przyjęcia. Wielu językoznawców uważa, że prozodia w ogóle nie ma 
możliwości różnicowania struktur homonimicznych na płaszczyźnie powierz
chniowej, albo że takie różnicowanie jest okazjonalne, przypadkowe i niesyste
matyczne. Intonacja i inne zjawiska prozodyczne miały się stawać ;ważne 

dopiero wówcza~, gdy w tekście mówionym pojawiała się wieloznaczność i kiedy 
zaistniała potrzeba rozróżnienia takich właśnie dwóch struktur. 

• J. D. Apresjan, Semantyka. leksykalna. Synonimiczne środki języka, Wrocław 1980, 
8. 226-240. 
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Analiza możliwości rozróżniania homonimicznych struktur składniowych 
wykazuje, że rzeczywiście różnicowanie prozodyczne jest ograniczone do pew
nych kategorii. Nie wydaje się, aby istniał jakikolwiek sposób zróżnicowania 
fonetyczno-fonologicznego - tak aby wskazać na istotne odrębności struktu
ralne - konstrukcji typu: 

(10) Bardzo zdenerwowała mnie krytyka Jacka 
(11) Zaprezentowano metodę analizy, która okazała się znakomita 
(12) ang. The chickens are ready to eat 
(13) ros. Ja posłał pis'mo materi v Moskvu 
(14) lao. Titus poetam bonum amicum putat 

Łatwo zauważyć, że intonacja i cechy prozodyczne odgrywają mrałą rolę

przede wszystkim w zdaniach homonimicznych sensu stricto, tj. w tych kon
strukcjach zdaniowych, w których różnicom semantycznym towarzyszą różnice 
struktur gramatycznych. Nie jest to jednak zjawisko powszechne. Rozpatrzmy 
następujące przykłady: 

(15) Po wyjściu kierownika do biura przyszedł drugi interesant 
(16) Traktor ciągnie samochód 
(17) Myślałem, że on jest żonaty 

Zdania te reprezentują trzy podstawowe ro~aje wieloznacznych kon
strukcji składniowych, które mogą być wyjaśniane prozodycznie. (Zdanie 15} 
jest wieloznaczne na skutek możliwości dwojakiego potraktowania składnika. 
do biura i uważania go bądź za część grupy nominalnej (po wyjściu ... do biura), 
bądź za część grupy werbalnej (do biura przyszedł). Te dwa znaczenia znajdująi. 
swoje odpowiedniki w różnej strukturze prozodycznej; rozkład akcentów 
i junktur, łącznie z różnym przebiegiem melodii mowy, powoduje, że mamy dwa 
zdania różne fonologicznie. W zdaniu tym mamy wieloznaczność wywołaną. 

możliwością różnego podziału strukturalnego całej konstrukcji na składniki. 
Inny typ reprezentuje zdanie (16), w którym w strukturze powierzchniowej 

nie możemy rozróżnić podmiotu od dopełnienia. Cechy prozodyczne pełnią 
w takich strukturach rolę polegającą na wyznaczaniu tematu i rematu zdania. 
Jeżeli kładziemy nacisk, podkreślamy prozodycznie pierwszy z rzeczowników 
tego zdania, to pełni on w struktm·ze semantycznej rolę rematu, natomiast. 
w strukturze gramatycznej utożsamiony zostaje z dopełnieniem. Rzeczownik 
drugi tym samym uznany zostaje za podmiot (temat). Ta funkcja cech prozo
dycznych jest szczególnie wyraźna w językach, które mają ograniczone możli
wości fleksyjnego różnicowania kategorii składniowych, por.: 

(18) niem. Die Mutter sieht die Tochter 
(19) ang. Paul beats John 
(20) fr. Jean aime Marie 

Trzecim rodzajem struktur składniowych, w których prozodia może odgry
wać istotną rolę w wyjaśnianiu wieloznaczności, są zdania reprezentowane, 
przez przykład (17). Wypowiedź ta. może znaczyć: a) 'od dawna. sądziłem,. 



A. R OPA · 

wiedziałem, że on jest żonaty' lub b) 'sądziłem, że on jest żonaty, okazało się 

jednak, że jest kawalerem' . Zależnie od rozłożenia akcentu głównego i pobocz
_nego oraz konturu intonacyjnego otrzymujemy dwie różne powierzchniowo 
-wypowiedzi 6 • 

Zwróćmy teraz uwagę na zdania, które stają się wieloznaczne dopiero 
·wtedy, kiedy zostają w specyficzny sposób wymówione, to znaczy otrżymują 
przede wszystkim dodatkowy przycisk emfatyczny na którąś z sylab. R oz
-patrzmy przykłady: 
,(21) Piotr napisał zażalenie do ministra 
,(22) Dlaczego nie zostaniesz z nami na kolacji, 

W zdaniach t ych w postaci \>isanej nie ma żadnej wieloznaczności, ani 
:semantycznej, ani składniowej. Odbieramy je w sposób naturalny jako zwykłe 

oznajmienie i pytanie. Jeżeli jednak w zdaniach tych sylaby podkreślone otrzy
mają dodatkowy akcent, zostaną wymówione z większym naciskiem i intonacją 
mocno rosnąco-opadającą na zaznaczonej sylabie, to pojawiają się pewne nowe 
znaczenia i wypowiedzenia te stają się wieloznaczne. Zdanie (21) może wówczas 
znaczyć: a) 'wyobraź sobie, że Piotr napisał aż do ministra' lub b) 'Piotr napisał 

zażalenie do ministra, a nie do kogoś innego', zaś zdanie (22) także zyskuje 
dwie różne interpretacje: a) 'dlaczego nie możesz zostać z nami na kolacji' 
Jub b) 'dlaczego nie zostaniesz na kolacji, zamiast na obiedzie'. 

Taka możliwość różnicowania znaczeń wynika stąd, że dodatkowy akcent 
.zdaniowy - jak się przyjmuje - pełni w zasadzie dwojaki:!! rolę: funkcję kontra
.stu lub funkcję ~mfatyczną. Ponieważ obydwie te funkcje realizowane są tymi 
.samymi środkami fonetycznymi, stąd możliwość wieloznacznej interpretacji. 

.Analiza rodzajów wieloznacimości zdań wykazuje, że mamy konstrukcje 
wieloznaczne trzech rodzajów: 
a) wieloznaczne tylko w post aci pisanej (w języku pisanym), 
b) wieloznaczne tylko w postaci mówionej (w języku mówionym), 
.c) wieloznaczne w postaci zarówno pisanej jak i mówionej . 

Z podziałem tym krzyżuje się podział wypowiedzi na zdania wieloznaczne 
w opozycji do zdań homonimicznych. Zdania homonimiczne w przyjętym przez 
nas rozumieniu mogą, jak się wydaje, występować tylko w typie a i c, natomiast 
nie występują nigdy w typie b. Innymi słowy, nie ma takich zdań homonimicz
nych, które wymówione stają się wieloznaczne, zaś są jednoznaczne w postaci 
pisanej . 

Z naszych obserwacji wynika wniosek, że odmiana pisana i odmiena mówiona. 
języka wykazują różny r epertuar konstrukcji homonimicznych, różne możli

wości tworzenia i rozwiązywania kon strukcji wieloznacznych. Wydaje się zatem, 
.że poszukując różnic między odmianą pisaną i mówioną języka możemy te 
właśnie spostrzeżenia uznać za jeden z przykładów systemowych różnic między 
tymi odmianami. 

• Trzeba tu zauważyć, że przykład ostatni - w odróżnieniu od dwóch poprzednich ---'- ni.e 
_jest zdaniem ,homonimicznym w naszym rozumieniu. 
,; ·.: . ' . . . . . . ' 
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The role of prosodic features in disambiguation of syntactic homonymy in the spoken 
language 

Sum mar y 

The object of the paper is to discuss certain aspects of the ambiguity of sentences in natural 
languages and the relations between syntax and prosody, especially in the cases when prosody 
plays an important part in disambiguationing homonymous constructions. 

Certain types of ambiguous sentences may be indicated unambiguously by an intonational 
contour in spoken language but they remain homonymous in written form and vice versa, 
certain sentences can be interpreted as ambiguous on1y when spoken. 

We assume that spoken and written languages have different repertoires of homonymous 
constructions. 

, 

'IO - Biuletyn PTJ, t. XL 
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Łódź 

Przyczynek do powstania kategorii rodzajnika w języku niemieckim * 

1. W literaturze przedmiotu można się spotkać z twierdzeniem, że języki,. 

które wykształciły kategorię rodzajnika, stoją na wyższym stopniu rozwoju 
niż pozostałe. Takiego zdania był m. in. W . Hodler, który uważał, iż języki 

bez rodzajnika mają proces wykształcenia tej kategorii jeszcze przed sobą 1• 

B. Snell w książce Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des 
europaischen Denkens bei den Griechen (Hamburg 1946) uznał nawet, że ro
dzajnik w języku greckim był czynnikiem sprawczym bujnego rozkwitu staro-
greckiej myśli filozoficznej. , 

W niniejszym artykule stawiamy tezę, że powstania rodzajnika nie należy 
rozpatrywać w kategoriach vVeisgerberowskich „Z,ugriffe" (tj. swoistego myśle

nia językowego ) 2 , lecz jako wynik zmian strukturalnych. 
2. Śledząc pojawienie się rodzajnika w języku niemieckim, stwierdzamy 

najpierw, że jego pierwsze ślady w staro-wysoko-niemieckim są dość nieoczeki
wane. 1iVystarczy powiedzieć; że gocki Codex argenteus, zwany również Biblią 
Wulfili, obywa się jeszcze bez rodzajnika, choć grecki oryginał, z którego był 
tłumaczony, zawierał przecież rozwinięty system tej kategorii. W stwn. Ta
t i:,,nie występuje rodzajnik, choć nie było go w oryginale łacińskim 3 • 

Vv Tatianie nie ma jeszcze wprawdzie w pełni rozwiniętej kategorii rodzaj
nika, ale proces ten odbywał się odtąd bardzo szybko, skoro już w Otfridzie, 
a więc w niecałe 80 lat później, można według Hodlera mówić o pełnej realizacji 
rodzajnika 4 • 

Zapytajmy zatem, co legło u podstaw tak szybkiego rodzaju t ej kategorii. 

* Referat wygłoszony na XL Zjeździe Naukowym PTJ w dniu 6 kwietnia 1981 r . 
1 W. Hodler, Grundziige einer germanischen Artikellehre, Heidelberg 1954, s. 15; kry

tycznie o tym zob. B. Heinrich, Beobachtungen zur Wiedergabe und Verwendung des Artikels 
in deutschen und russischen V-bersetzungstexten, w: I. Nowikowa (red.), Linguistik: Aqui
valenz des Artikels im Russischen; Tautologie im Russischen; Schiiler- und Studentensprache 
in der UdSSR, Helmut Buske Verlag, Hamburg 1979, s. 151. 

2 Por. np. L.Weisgerber, Die Erforschung der Sprach-,,zugriffe",w:H.Moser (red.), 
Das Ringen um eine neue deutsche Grammatik, Darmstadt 1962, s. 23 n. 

10• 

3 Por. H. Wunderlich & H. Reis, Der deutsche Satzbau, Stuttgart 1925, s. 288. 
' W. Hodler, o. c., s. 9. 
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Należy zacząć od tego, że - chronologicznie prymarny - tzw. rodzajnik 
określony obejmował pierwotnie dwie konkurujące ze sobą formy: rodzajnik 
anaforyczny w dwóch wariantach thie / da; rodzajnik generalizujący - rea. 
lizowany w wariantach ther / dar 5 • Pierwszy jest kontynuacją germańskiego 

zaimka anaforycznego, realizowanego w j ęzyku gockim w formach sa, so, 
pata (konkurujących z odpowiednimi zaimkami wskazującymi sah, soh, patuh). 
Warto podkreślić, że jeszcze w Tatianie r elacja między rodzajnikiem anafo. 
rycznym i generalizującym jest wyraźnie na kGrzyść tego pierwszego 6• W języku 
niemieckim zaszły jednak w stosunku do okresu germańskiego istotne zmiany 
i niewyrażanie funkcji anaforycznej stało się najważniejsze - to tłumaczy 
ekspansję rodzajnika generalizuj cego, który z czasem wchłonął również ro· 
dzajnik anaforyczny, stając się formą synkretyczną. 

Od dawna już dostrzegano związek między powstaniem kategorii rodzajnika 
i zanikiem form przypadkowych'· Jeżeli jednak przyjąć najbardziej roz· 
powszechnioną interpretacj ę przypadków jako eksponentów funkcji syntaktycz
nych 8, to wspomniany związek staje się mało przekonywający np. w przy
padku rodzajnika angielskiego. Sprawa zmienia się radykalnie, gdy przyjmiemy 
za Jakobsonem „morfologiczną" interpretację przypadków: ,,Die Ubertragung 
der Frage der kasuellen Gesamtbedeutungen aus der Morphologie in die Syntax 
konnte nur unter dem Druck eines sp:rachlichen Denkens entstehen, welchem 
die Kasus als morphologische Kategorie fremd sind"-9• 

O tym, że funkcje syntaktyczne przypadków mają jedynie charakter eksten
sjonalny, świadczy fakt, że różne przypadki mogą alternować z tą samą formą 
bezokolicznika - w każdorazowo semantycznie ekwiwalentnych zdaniach: 

(1) Nauczyłem się gotowania/ gotować 
(2) Lubię gotowanie/ gotować 

Interesujący nas związek między zanikiem przypadków i kategorią rodzaj
nika polega raczej na tym, że podobnie jak przypadki 10 również i rodzajnik 
sprowadza się genetycznie do zaimka wskazującego (anaforycznego) albo 
względnego 11 • Geneza końcówek przypadkowych wskazuje, że ich podstawową 

6 Por. H. M. Heinrichs, Studien zum bestimmten .Artikel in den germanischen Sprachen, 
Giellen 1954, passim; R. Neumann. Der bestimmte .Artikel ther und thie und seine Funktionen 
im ahd. Tatian, Dissert., Gie13en 1967, passim. 

6 R . Neumann, o. c., s. 118. 
7 Por. np. H. Paul, Deutsche Grammatik, t. 3, Halle/S. 1959, s. 166; z najnowszych prac 

por. J. Hewson, .Article and noun in English, The Hague-Paris 1972, s. 66. 
8 Por. W . .Admoni, Der deutsche Satzbau, Moskva-Leningrad 1966, s. 108. 
• R. Jakobson, Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre, TCLP 6, 1936, s. 245. 
10 Por. F. Specht, Der Ursprung der indogermanischen Deklination, Gottingen 1944, 

s. 353. 
11 Są podstawy, by wywodzić rodzajnik anaforyczny od zaimka wskazującego, natomiast 

rodzajnik generalizujący - od zaimka względnego (por. E. Benveniste, Problemes de lin· 
guistique generale, Paris 1966,' s. 222); niewykluczone jednak, że zaimek względny rozwinął 
się z zaimka wskazującego, por.: '.Ale tego ninie wiodą do Piłata, jest skaradszy' (J. i W. Twar
dzik owie, Osobliwa funkcja zaim)rów ten i tenże w staropolszczyźnie, JP LV (1975), z. 2, s. 95), 
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funkcją - niezależną od późniejszego nawarstwienia funkcji syntaktycznych -
jest przeciwstawianie języka przedmiotowego (Objektsprache) metajęzykowi. 
Por.: 

(3) W przeciwieństwie do milośai .. . 
(4) W przeciwieństwie do 'miłość' .. . 

Wraz z zanikiem końcówek przypadkowych zanikła zatem również opozycja 
metajęzyk : nie-metajęzyk; rodzajnik pojawił się celem reaktywowania tej 
opo2iycji. 

Ostatniemu stwierdzeniu tylko pozornie przeczy fakt współistnienia kategorii 
rodz11jnika i spójnego systemu przypadków w języku greckim: nic nie stoi il.a 
przeszkodzie, by uważać tutaj rodzajnik i przypadek jako morfem nieciągły. 

Argumenty za taką interpretacją znajdujemy również w języku niemieckim: 
końcówki przypadkowe mogą być opuszczane w konkretnych przypadkach 
jedynie wraz z rodzajnikiem: 

(5) ... ein der letzten Kurtisanen mit Herz 12 

ale : '~mit dem H erz vs. : mit dem Herzen 
(6) l\fonsch hat Recht auf Mensah 13 

a,le : *auf den Mensch vs. : auf den Menschen 

3. J ak już o tym była mowa, rodzajnik określony we współczesnym języku 
niemieckim charakteryzuje się synkrntyzmem funkcjonalnym - łączy funkcję 

generalizującą i anaforyczną (referencjalną). Zastanówmy się, jak mogło dojść 
do tej fuzji. Otóż wspólnym mi::mownikiem obydwu funkcji jest to, że nie wnoszą 

żadnych nowych informacji 14 : 

- funkcja generalizująca odnosi się jedynie do znaczenia intensjonalnego 
(intrajęzykowego) 15 rzeczownika: kto zna dany j ęzyk, zna również znaczenie 
(intensjonalne) danego rzeczownika; 

- funkcja anaforyczna odsyła do antecedentnego kontekstu bądź konsytuacji, 
a więc również nie wnosi nic nowego ponad to, co już wiemy. 

Innymi słowy: rodzajnik określony ma w przypadku obydwu wymienionych 
funkcji charakter presupozytywny. 

4. W odróżnieniu od presupozytywnego charakteru rodzajnika określo

nego rodzajnik nieokreślony charakteryzuje się użyciem asertywnym 16• Wyraża 

się tom. in. w tym, że rzeczownik poprzedzony rodzajnikien1 nieokreślonym 'ein' 
nie może występować w zdaniu zanegowanym - zanegować można jedynie 
całą klasę nazywaną przez rzeczownik przy pomocy 'kein' ( < nechein): 

12 Vv. Hoyer, [Posłowie do:) A. Dumas, Die Kameliendame, Leipzig 1958, s. 251. 
13 A. Schweitzer, Die Lehre der Ehrfurcht vor dem Leben, Berlin 1974, s. 45. 

u Por. J. A. Edmondson, Reference Acts, w: Akten der 2. Salzburger Friihlingstagung 
fiir Linguistik, Tiibingen 1977, s. 387. 

1• Odnośnie do pojęcia znaczenia intensjonalnego (i ekstensjonalnego) rzeczownika zob. 
R. Grzego rczykowa, Wykładniki kwantyfikacji w polskim zdaniu, w: Z polskich studiów 
slawistycznych, Seria 4 (Językoznawstwo), Warszawa 1972, s. 15. 

18 O opozycji presupozytywny: asertywny mówi m. in. R. R. Hausser, Presuppositions 
and quantifiers, CLS 9, 1973 (Chicago). 
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(7) Ein Schiff legt im Hafen an (Jakiś statek zawija do portu) 
(8) *Ein Schiff legt nicht im H afen an 
(9) Kein Schiff legt im Hafen an 17 

Zatem opozycja asertywny : presupozytywny przeciwstawia rodzajnik nie
określony funkcji generalizującej i funkcji anaforycznej rodzajnika określonego. 

Jak wiadomo, rodzajnik nieokreślony wywodzi się genetycznie z liczebnika 'ein' 
(jeden) - wyjaśnienie tego faktu jest bardzo istotne dla zrozumienia opozycji 
rodzajnikowej. 

Zacznijmy od charakterystyki systemu liczebników. 
Liczebniki obejmują praktycznie nieograniczoną liczbę sememów. Nietrudno 

jednak dostrzee, że liczebniki od .\'dwa' w górę implikują opozycję, której czło
nami są archisememy 'niektóre' : 'wszystkie' 18• 

Powstanie rodzajnika. nieokreślonego z liczebnika 'ein' (jeden) łączy się 

ściśle z faktem, że liczebnik ten nie jest - jak by się mogło wydawać - seme
mem, lecz archisememem systemu liczebników, stoi zatem w bezpośredniej 

opozycji do 'niektóre' : 'wszystkie' 19 • Stając się rodzajnikiem nieokreślonym, 
liczebnik 'ein' dalej pozostał w opozycji do 'niektóre' : 'wszystkie', gdyż ro
dzajnik określony implikuje - jak już o tym była mowa wyżej - bądź wszystkie 
elementy danej klasy (funkcja generalizująca), bądź też niektóre elementy danej 
klasy (funkcja anaforyczna) 2°. 

Skądinąd wiadomo, że rodzajnik określony p0wstał wcześniej niż rodzajnik 
nieokreślony 21 • Przedstawiona tutaj strukturalna analiza genezy rodzajnika 
w pełni to potwierdziła. 

On the genesis of article in German 

Summ ary 

This is an attempt to interpret the category of article as a result of structural development. 
The definite article is earlier as the indefinite one - the former supplies the lack of case endings, 
the second fulfills the spot between the two functions of the definite article : generic and 
anaphoric. 

Two items are subject of the present paper: 1. to trace the development of the definite 
article; 2. to discover the matter of getting of the numera! 'ein' (one} indefinite article. 

17 R. R. Ha u s ser, o. c., ilustruje to następująco: John kissed a girl :;:) There existed a girl; 
John d,idn't kiss a girl fJ There exist11d a girl. 

18 .A.. Bogusławski, Semantyczne pojęcie liczebnika i jego morfologia w języku rosyj -
skim, Wrocław-Warszawar-Kraków 1966, s. 50. 

19 Ibidem, s. 51. 
2° K. Biihler, Sprachtheorie, Stuttgart 1965, s. 305. 
21 Zob. H. Brinkmann, ~tudien zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, 

t. I, Diisseldorf 1965, s. 17. 
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O budowie tzw. ciągów definicyjnych 
(na materiale definicji leksykalnych) 

1. Uwagi wstępne 

Zasadą wszelkiej klasyfikacji jest wprowadzanie określonego porządku 
poprzez odpowiednio zhierarchizowany układ pojęć. Daną klasę obiektów 
określa się odpowiednim pojęciem (np. jamnik), zaś przynależność danej klasy 
obiektów do innej _klasy, nadrzędnej, wyznacza pojęcie nadrzędne (pies ), to 
zaś z kolei podporządkowane jest pojęciu w stosunk do niego nadrzędnemu 
(zwierzę ) itd. Ta zasada kla.syfikacji może działać jak gdyby w dwóch kierun
kach: poprzez zaliczanie danego obiektu do klas wzajemnie coraz bardziej 
nadrzędnych ( czemu odpowiada konstruowanie cor az bardziej ogólnych pojęć 
o coraz większej ekstensji i mniejszej intensji), albo też poprzez „odgórną" 
segmentację rzeczywistości, czyli kolejne podziały klas bardziej ogólnych na 
klasy szczegółowe, co w planie pojęciowym ma swój odpowiednik w konstruo
waniu ciągu pojęć o zmniejszających się zakresach (o coraz mniejszej ekst ensji) 
i coraz bogatszej treści ( coraz większej intensji), a więc pozostających wzajemnie 
w relacji podrzędności. 

Oba sposoby klasyfikacji elementów rzeczywistości odnajdujemy np. w kla
sycznej definicji arystotelesowskiej, określającej badany obiekt poprzez wska
zanie klasy nadrzędnej (genus proximum) oraz cech różnicujących ( differentia 
specifica), dzięki którym obiekt ten zaliczyć można do klasy podrzędnej; obie 
t e części definicji stanowią klasyczny definiens: człowiek = zwierzę rozumne 
(homo = animal rationale). 

vV najnowszej literaturze j ęzykoznawczej, podejmującej chętnie problem 
reguł ludzkiego myślenia i poznawania świata , pojawiają się twierdzenia, 
że systemy klasyfikacji oparte na zhierarchizowanym układzie pojęć najbardziej 
odpowiadają strukturze ludzkiej pamięci, że człowiek najlepiej poznaje i zapa
:miętuje dane pojęcie poprzez umieszczenie go we wcześniej już znanej strukturze 
poj ęć zhierarchizowanyc-11 itp . (por. Alt:mann, King 1982). Są to bardzo ciekawe 
hipot ezy, których t ematyka należy do tzw. cognitive science, nowo powstałej 
nauki, stanowiącej pogranicze psychologii, filozofii i językoznawstwa . 
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2. Struktura hierarchiczna definicji w słowniku jednojęzycznym 

2.1. Zhierarchizowana struktura pojęć w ludzkim myśleniu winna mieć 
swój odpowiednik językowy. J est nim zhierarchizowana struktura słownictwa , 
którą najlepiej ukazują ciągi definicji leksykalnych, zawartych w słowniku 
jednojęzycznym . vV słowniku tym definiuj e się zazwyczaj leksem 1 A poprzez 
leksem B, leksem B poprzez leksem O, ten z kolei przez D itd. Elementy B, O, D 
są z reguły tylko częściami definicji, tzn. stanowią wyłącznie ich genus proximum, 
podczas gdy cała definicja jest wyrażeniem zawierającym również differentia 
specifica. 

Jeśli więc w jednym ze slow ików polskich (por. punkt 3.1.) definiuje się 
aptekarstwo jako zawód aptekarza, zaś zawóc1 przez typ, rodzaj zajęcia, to łatwo 
zauważyć, że leksemy aptekarst_wo - zawód - zajęcie stanowią genus proximum 
każdej z tych definicji i układają się hierarchicznie w ciąg leksemów o znaczeniach 
coraz bardziej ogólnych i coraz szerszych zakresach. Oi~gi takie określać bę
dziemy mianem ciągów definicyjnych. Innym przykładem , zaczerpniętym 

z tego-samego s łownika, może być ciąg definicyjny amoniak - gaz - substlM
cja - materia. 

Powstaje pytanie, czy w tak skonstruowanych ciągach definicyjnych można 
zauważyć jakieś prawidłowości i o jakim charakterze. 

2.2. Impulsem do przedstawionej poniżej analizy stała się praca francuskiego 
językoznawcy, R . Martina (Martin 1974), w której autor zbadał próbę 1723 r ze
czowników, wybranych ze Słownika języka, francuskiego Gougenheima (Gougen
heim 1958), wyszukując dla każdego rzeczownika ciąg rzeczowników definiują

cych. Przykładem może być ciąg definicyjny, dla którego punktem wyj ścia był 
leksem pistolet: p istolet - arme - instrument - outil - objet - chose (tzn. pi
stolet - broń - instrnment - narzędzie - przedmiot - coś). 

Aby zreferować pokrótce problematykę pracy Martina, wprowadźmy kilka 
oznaczeń, które ułatwią dalszy wywód, posługując się przytoczonym powyżej 

przykładem polskiego ciągu definicyjnego amoniak - gaz - substancja -
materia. J ak łatwo zauważyć, w ciągu tym element pierwszy jest rzeczownikiem 
definiowanym, natomiast drugi i trzeci są rzeczownikami definiującymi (w sto
sunku do rzeczownika poprzedzającego ) lub definiowanymi (w stosunku do 
rzeczownika następującego w ciągu), zaś człon ostatni (jak się okaże, w pozycji 
tej występują nie zawsze rzeczowniki jako elementy słownika) traktowany jest 
umownie w naszym opisie tylko jako człon definiujący. 

Niech N0 oznacza początkowy rzeczownik definiowany, (Nu ... , Nn-1 ) - ciąg 
rzeczowników, stanowiących równocześnie człony definiujące i definiowane, 
zaś Nn niech oznacza człon końcowy ciągu jako człon definiujący. Elementy 

1 Podstawowe jednostki opisu leksykalnego definiuję w pracy zgodnie z ujęciem Z. Salo
niego: słowo - odcinek tekstu między sąsiednimi spacjami; forma wyrazowa (słowoforma) -
słowo z przypisaną charakterystyką gramatyczną i referencj alną; leksem - zbiór wszystkich 
form wyrazowych (słowoform) o identycznej lub regularnie zróżnicowanej charakterystyce 
referencjalnej (por. Z. S a loni: Klasyfikacja gramatyczna leksemów polskich, Język Polski LIV, 
1974, z. 1. s. 3-4. 
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(No, Nu ... , Nn) tworzą ciąg definicyjny ; człony Nu ... , Nn, czyli człony defi
niujące będziemy nazywać umownie definiensami t ego ciągu, określając tym 
mianem tylko jeden człon klasycznej definicji, a mianowicie genus proximum .. 

Różnym rzeczownikom N0 odpowiadają w słowniku na ogół ciągi definicyjne· 
o różnych długościach, wyznaczonych przez liczbę definiensów; tak np. dla. 
francuskiego rzeczownika pistolet długość ciągu wynosi 5, dla polskiego amo
niak - 3 jednostki. 

Poszczególne definiensy Ni można traktować jako człony, występujące 

w ciągu definicyjnym w i-tej pozycji; oznaczmy ją przez P 1. W omawianym_ 
polskim przykładzie definiens gaz (N1 ) występu~e w pierwszej pozycji (P1 ), . 

sitbstancja (N2) w drugiej (P2), zaś materia (N3 ) w trzeciej pozycji (P 3). Rzeczowni
kom N0 przypisujemy pozycję P 0 • W ten sposób ciągowi definiensów (N11 ... , Nn)· 
odpowiada ciąg ich pozycji (P1 , ••• , P n), Długość ciągu definicyjnego jest wyzna
czona przez liczbę definiensów, czyli liczbę pozycji w ciągu (n). 

2.3. Wylosowana przez Martina ze słownika języka frz,ncuskiego próba. 
1723 rzeczowników stanowi zbiór elementów N0 ; dla rzeczowników tych ustalił 
on - na podstawie tegoż słownika - 1723 ciągi definicyjne o różnych dłu
gościach. 

Zestawienie wyników liczbowych dla całej próby w t abele ujawniło pewną, 

zależność kwantytatywną między numerem pozycji Pi a liczbą definiensów N1, 
występujących w tej pozycji; zależność t a brzmi następująco : wraz ze wzrostem 
numeru pozycji P1 liczba definiensów N; gwałtownie maleje. Altmann i King 
określili tę prawidłowość jako prawo semantyczne Martina i opisali je za pomocą. 

określonej funkcji matematycznej (Altmann, King 1982). Sa1mą zależność nie 
jest trudno wytłumaczyć : wraz ze wzrostem numeru pozycji P; wzrasta poziom 
abstrakcji i uogólnienia rzeczowników definiujących, a więc zmniejsza się ich 
liczba, gdyż słownictwo o znacznej ekstensji i małej intensji stanowi bardzo 
mały procent całego słownika . 

Praca Martina ma charakter wyłącznie ilościowy, autor pominął wszelki 
opis samego słownictwa. Analiza jego danych we wspomnianej już pracy Altman
na i Kinga jest również ujęciem czysto matematycznym. Sądzimy jednak, 
że ten typ danych słownikowych pozwala na bardzo ciekawe obserwacje samego 
materiału leksykalnego. Nasuwa się tu przede wszystkim pytanie o konkretne 
definiensy rzeczownikowe mające najwyższy stopień uogólnienia, dżięki bowiem. 
tej cesze mogłyby one pretendować do roli niedefiniowalnych pojęć pierwotnych, 
czyli swoistych semantic primitives. Równie interesujące byłoby ujawnienie 
grup definiensów najczęstszych, charakterystycznych dla poszczególnych po
zycji P 1 • Pracę Martina można więc traktować jako punkt wyjścia i impuls. 
do dalszym analiz. 

3. Analiza polskich rzeczowników - zależenia ogólne 

3.1. Ce 1 pracy. Analizę ciągów definicyjnych polskiego słownictwa podjęto. 
w ramach badań ogólnych praw językowych, prowadzonych w Instytucie-. 
Językoznawstwa Uniwersytetu w Bochum pod kierunkiem G. Altmanna.~ 
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·Opisana powyżej prawidłowość, określona przez .Altmanna i Kinga jako prawo 
Martina, zasługuje na bliższe zba,danie. Wyniki, otrzymane na podstawie 
-polskiego materiału, miały dostarczyć danych dla dalszych analiz kwantyta
tywnych tego prawa, planowanych przez .Altmanna. Jednakże równie interesu
jąca wydaje się struktura jakościowa uzyskanych ciągów definicyjnych, cechy 
słownikowe definiensów występujących w tych ciągach itd. Wyszukując ciągi 
-definicyjne w określonym słowniku można też przy okazji ocenić jakość opisu 
haseł tego słownika. 

3.2. Materiały. Punkt wyjścia naszej analizy stanowiła próba 1000 haseł 
.rzeczownikowych, wylosowanych z Małego Słownika Języka Polskiego pod 
red. S. Skorupki (Skorupka, .Auder 'ka, Łempicka 1968); w losowaniu systema
tycznym wybierano piąte hasło rzeczownikowe z każdej strony. Dla każdego 
z tych rzeczowników wyszukiwano w odpowiadających im definicjach leksykal
nych hasło, stanowiące ich genus proximum. To z kolei hasło traktowano jako 

.(lzłon określany (definiendum) i w wyszukanej dla niego definicji leksykalnej 
znów wyróżniano człon stanowiący jego genus proximum. Procedurę tę powta
rzano, otrzymując w t en sposób ciągi definicyjne dla haseł N0 • 

Tak np. hasło amoniak definiowane jest w Małym Słowniku Języka Pol
skiego ( oznaczanym dalej przez MSJP) jako gaz o ostrej woni li nieorganiazny 
związek azotii z wodorem. W analizie przyjęto umownie pierwszą z tych definicji. 
Pojęcie nadrzędne gaz ma z kolei następującą definicję leksykalną: substanaja 
nie mają_aa własnego kształtu ani objętośai, wykazująaa zdolność do samorzutnego 
rozprężania się. Kolejnymi definicjami były następujące określenia.: siibstan
aja - jednorodny rodzaj materii o określonym składzie ahemiaznym oraz materia -
sitbstanaja, z której zbudowany jest wszeahświat. 

Łatwo zauważyć, że w wypadku haseł substanaja - materia znajdujemy 
w MSJP błędne koło w definicji, co można wytłumaczyć trudnością dobrego 
zdefiniowania leksemu materia, mającego - we wszystkich niemal swych zna-
· Czeniach - sens niezwykle ogólny, trudny do ścisłego ujęcia (por. 3.4.2.). W po
,dobnych wypadkach człony takie uznawano za definiensy kończące ciąg defini-
cyjny. W naszym przykładzie otrzymano więc ciąg definicyjny amoniak- gaz -
substanaja - materia, cytowany na wstępie. 

W innych wypadkach uznawano za człony ostatnie w ciągach definicyjnych 
-definiensy o znaczeniach bardzo ogólnych, dla których trudno było znaleźć 
w słowniku zadowalające i przejrzyste definicje, a więc hasła typu stan, azynnoś6; 
proaes, przedmiot itp. Przykładem mogą być ciągi definicyjne: anarahia - stan, 
bitwa - walka - staraie się - azynnośó, by kowiea - biaz - rzemień - pas -
przedmiot, bal - zabawa - azynnośó (w wypadku hasła bal w MSJP pojawiły się 
już w pozycjach P1 i P 2 błędne koła w definicjach: bal - zabawa - bal). 

Czytelnik łatwo może zauważyć, że przytoczone powyżej cztery ciągi defi- · 
nicyjne mają inną strukturę, a.niżeli wynikałoby to z danych MSJP - uzasaclnie
niem tych zmian jest występowanie w opisie wielu haseł licznych definicji 

.synonimicznych. Bardziej szczegółowo o wprowadzonych przez nas poprawkach 
•piszemy w punkcie 3.4.2. 
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3.3. Pr ob 1 em po 1 i s em i i. Ponieważ każdy ciąg definicyjny składa się 

z ciągu członów, pozostających wzajemnie w semantycznej relacji podrzędności-
1.1adrzędności, wynika stąd, że ciąg ten można utworzyć, biorąc za punkt wyjścia 
wyłącznie j e dno określone znaczenie leksemu N 0 • Dotyczy to także wypadku, 
gdy leksem t en jest traktowany w słowniku jako leksem wieloznaczny. Przy
kładem niech będzie leksem wieloznaczny mieszacz, mający w MSJP dwa 
znaczenia : 1 . robotnik zatrudniony przy mieszaniu ciał sypkich liib płynnych, 
2. urządzenie albo część maszyny, służące do mieszania. Każdemu z tych znaczeń 
odpowiada inny ciąg definicyjny: 1. mieszacz - robotnik - pracownik - czło
wiek - istota - organizm. lub 2. mieszacz - urządzenie - mechanizm. 

Jednakże nie każde rozróżnienie wieloznaczności, zawarte w badanym słow
niku, uzn:1wano za dwa różne znaczenia; jeżeli w dwóch różnych definicjach 
t ego samego leksemu N 0 występował identyczny człon jako pojęcie nadrzędne 
(genus proximum), przyjmowano oba warianty jako jedno wspólne znaczenie. 
Tak np. dwa znaczenia hasła aberracja, podane w MSJP jako 1. (psych.) odchy
lenie od normalnego stanu umysłowego, 2. (astron.) pozorne odchylenie położenia 
gwiazd od ich położenia rzeczywistego - traktowane były jako jedno : aberracja -
odchyleni e. 

Uwzględnienie w analizie wszystk i ch ciągów definicyjnych, a więc wszyst
k ich znaczeń hasła wieloznacznego, prowadziłoby do dużego zwiększenia mate-• 
ri::tłu , dlatego w naszym wypadku poprzestano na opisie tylko jednego znaczenia 
leksemów wieloznacznych, określanego w MSJ P jako pierwsze. Od zasady tej 
czyniono wyjątki jedynie w wypadkach wieloznacznych rzeczowników odczasow
nikowych, mających często prymarne znaczenia nomen actionis - w takich 
mzach analizowano tylko znaczenie drugie (np. do.iście - część drogi; doniesie
nie - to, co doniesiono, zalcomunikowano; doznanie - to, czego się doznaje itp.). 

3.4. Klasyfikacja definiensów końcowych (N n) 

3.4.1. Ujęcie Martina. Klasyfikacja podana przez Martina nie jest w na
szym przekonaniu podziałem zadowalającym, o czym niżej. Martin wyróżnia 
cztery typy definiensów, występujących w ciągu definicyjnym (nie mówiąc 
nigdzie wprost, że chodzi o człony końcowe, jest to jednak logiczny wniosek), 
a więc cztery typy członów Nn: 

Typ a): człon Nn jest rzeczownikiem, a więc może należeć do zbioru N0 

i nie wystąpił uprzednio w danym ciągu definicyjnym. Tak np. definiens 
przedmiot w ciągu definicyjnym kształtka - rura - przewód - przedmiot stanowi 
leksem, który mógłby się poj awić w próbie jako leksem definiowany N0 ; nie 
wystąpił on także poprzednio w tym ciągu definicyjnym (a zatem nie zachodzi 
wypadek błędnego koła w definicjach). Typ ten reprezentuje znakomita większość 
definiensów N n i to chyba w każdym słowniku jednojęzycznym. 

Typ b) : człon N n jest rzeczownikiem, a więc może należeć do zbioru rzeczowni
ków N0 i wys tąpił poprzednio w danym ciągu definicyjnym, czyli zachodzi 
wypadek błędnego koła w definicjach. Przykładami z naszego materiału mogą 

być definiensy Nn w ciągach definicyjnych: akumulator - urządzenie - megha-
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nizm - urządzenie, amoniak - gaz - substancja - materia - substancja7 

agawa - roślina - organizm - istota - organizm . 

Typ c): człon N n n ie jest rzeczownikiem, a więc nie może należeć do zbioru 
rzeczowników N0 • J est to często wypadek tzw. definicji strukturalnych; przy
kładami mogą być ciągi: baca - pasterz - ten, kto pasie (bydło, owce); be zsens -
to, co nie ma sensii, coś, co jest bez sensii; cucha - kiirtka - to, co służy do okry 
wania, to, co okrywa; ciemiężyciel-ten, kto ciemięży, uciska. W innych wypadkach 
człon N n nie jest parafrazą słowotwórczą : aksamit - tkanina - materiał -
to, z czego coś się wytwarza ; bohater - ten, kto się czymś odznaczył; chudoba -
dobytek - majątek - własność - to, co ktoś posiada; dewocja - pobożność -
cecha - właściwość - to, co jest charakterystyczne (wszystkie powyższe przykłady 
ciągów definicyjnych cytowane są według MSJP). 

Typ d): człon Nn pozostaje w stosunku do poprzedzającego go członu defi
niowanego w relacji metonimii, najczęściej w znaczeniach 'część' lub 'całość'. 

Przykładami mogą być leksemy część (cholewa - część buta; czaszka - glo 'wa -
część ciała; deputat - część uposażenia), ogól, całość, suma, całokształt (drzew
nictwo - na1tka - całokształt wiedzy; fauna - ogól zwierząt ; kolejnictwo - ogól 
urządzeń, instytucji, spmw dotyczących kolei; działalność - ogól, suma czynnofoi, 
dotyczących pewnej dziedziny ), zbiór, zespól (gusła - obrzędy - zespól p ewnych 
czynności o charakterze magicznym, sakralnym), grupa, odłam (frakcja - grupa 
wewnątrz partii politycznej Zub innego iigriipowania; elita - grupa ludz,i wyróżnia

jących się, przodujących w danej zbiorowości ; tliiszcz - grupa związków organicz
nych), warstwa (epiderma - warstwa komórek żywego organizmu), kawałek 

(ćwiek - gwóźdź - ostro zako,fwzony kawałek metalowego pręta), element (Zegar -
belka - element konstrukcyjny). 

3.4.2. Założenia przy j ęte w naszym opisie. W porównaniu z prn.cą. 

Martina, której podstaw metodologicznych autor nie referuje, niestety, zbyt 
szczegółowo, w opisie naszym uproszczono powyższą klasyfikację oraz zde
cydowano się w niektórych wypadkach na odstępstwa od przyjętych w MSJP 
definicji leksykalnych. 

Uproszczenie klasyfikacji definiensów polega na pominięciu wszystkich 
definicji zawierających błędne koła. Jeżeli definicja taka poj awiła się już w czło 

nie N2 , a więc na drugiej pozycji, uzupełniano ciąg definicyjny zgodnie z własną 
kompetencją językową. Tak np. ciąg bal - zabawa - bal zastąpiono ciągiem 
bal - zabawa - czynność, zaś ciąg blankiet - formularz - blankiet ciągiem 
blankiet - formularz - przedmiot. Jeżeli natomiast definiowanie przez błędne koło 
wystąpiło na dalszych pozycjach w ciągu (por. cytowane już przykłady definien
sów typu b) na str. 155-156), powtarzający się definiens po prostu opuszczano, 
otrzymując jako końcowe definiensy takie pary, jak istota - organizm, sub
stancja - materia, urządzenie - m echanizm, układ - struktura, sposób - metoda. 
Czytelnik łatwo zauważy, że wszystkie te leksemy - stanowiące dwa końcowe 
definiensy ciągów definicyjnych - są zdefiniowane w MSJP bardzo nieprecy
zyjnie, a ich kolejność nie zawsze wskazuje na relację mniejszy -t większy 
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stopień ogólności semantycznej (por. takie pary jak istota - organizm, układ -
struktura ). J ednak „poprawienie" tych definicji byłoby możliwe tylko poprzez 
opis słownictwa abstrakcyjnego za pomocą precyzyjnego aparatu analizy seman
t ycznej, co stanowiłoby osobne - i duże - przedsięwzięcie b adawcze. Dlatego 
też w wypadku wystąpienia definicji z błędnym kołem na dalszych pozycja ch 
decydowano się tylko na opuszczenie powtarzającego się definiensa, nie podej
nmjąc się dalszego uściślania semantycznej relacji członów. W tych przypadkach 
zachowano zatem kolejność definiensów, występującą w badanym słowniku . 

W efekcie rozróżniono trzy typy definiensów, wymienione w punkcie 3.4.1., 
a więc typy a ), c) i d) (czyli, mówiąc skrótowo, definiensy-rzeczowniki, defi
niensy-nierzeczowniki i definiensy m etonimiczne). Zwrócić trzeba przy tym 
uwagę na fakt, że definiensy metonimiczne są podtypem definiensów-rzeczowni
ków, n ie jest to więc klasyfikacja rozłączna, przyjmujemy jednak ogólną zasadę 
podziału definiensów za Martinem ze względu na możliwości porównań danych 
liczbowych, odnoszących się do obu j ęzyków. 

Odstępstwa od występujących w słowniku definicji leksykalnych stosowano 
:przede wszystkim w wypadku definicji synonimicznych, a także wtedy, gdy 
relacje definiensów w ciągu definicyjnym okazywały się zupełnie nieprzejrzyste. 
'Tak np. rzeczownikowi kajdany odpowiada w badimym słowniku ciąg definien
sów łańcuch - sznur - taśma - pas, który zastąpiono ciągiem łańcuch -
-narzędzie - przedmiot. Innym przykładem bardzo 'nieudanego ciągu definicyj
n ego był ciąg puzdro - pudło - pudełko - skrzyneczka - skrzynia - paka -
skrzynia, zamieniony na ciąg puzdro - piidlo - pudełko - przedmiot. Takich 
:przykładów znaleziono na szczęście niewiele. Najczęściej zachodziła pot rzeba 
.zast~picnia definicji synonimicznej definiensem o znaczeniu ogólniejszym. 
T ak więc zdefiniowano poligynię jako rodzaj małżeństwa (zamiast wielożeństwo), 
inwencję jako cechę (zamiast pomysłowość), samograj jako coś łatwego (zamiast 
wymieniania szczegółowo rzeczy łatwych - temat, sztitlca, rola), szron jako 
zjawisko atmosferyczne - fakt (zamiast ciągu szron - lód - woda) itd. 

Szczególne trudności nastręczały niektóre rzeczowniki a·bstrakcyjne, dla 
których ciągi definic jne ustalono w wyniku konsultacji z G. .Altmannem. 
Należały do nich np. hasła kluczka (-pętla-figura - kształt), wykrój (- fo r
ma - krój - kształt), przejęzyczenie (- błąd - odchylenie), podcios (- wrąb -
kształt ) , minimalizm (- sposób myślenia, postępowania - to, jak się myśli, postę

p uje), gag (- chwyt komediowy-sposób - metoda ), encyklika (- ittwór-rzecz -
pi·zedmiot myśli). 

Jednakże dla większości an alizowanych haseł można było zestawić n::i. 
podstniwie badanego słownika względnie przejrzyste ciągi definicyjne. Przykła 

·dan1i niech będą ciągi: aksamit - tkanina - materiał - to, z czego coś się wy
,twarza ; amator - zwolennik - człowiek - istota - organizm; barometr - przy
rząd - aparat - 'urządzenie - mechanizm; bucik - but - okrycie - to, co służy 
do okrywania; ciastkarnia - sklep - lokal - miej sce - przestrzeń - obszar -

,część (przestrzeni ); fauna - ogól ( zwierząt); wychowanie - całokształt (zabiegów 
wychowawczych) itp. 
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Zestawione w podany wyżej sposób ciągi definicyjne dla 1000 haseł rzeczow
nikowych N0 sta,nowiły materiał, który służył za podstawę przeprowadzonej 
analizy. 

4. Analiza polskich cia_gów definicyjnych 

4.1. Struktura liczbowa i typy definiensów. Dla wylosowanej pró
by 1000 rzeczowników polskich ułożono 1000 ciągów definicyjnych, z których naj 
dłuższy liczył 8 definiensów ( a więc ostatni definiens tego ci::i~gu wystąpił w pozycji 
P 8). Był to ciąg definicyjny kaplica - kościół- świątynia- budynek-pomieszcze
nie - miejsce - przestrzeń - obi zar - częśó. Następnie dla każdej pozycji P t 
(i = 1, ... , 8) obliczano łączną liczbę definiensów, występujących w tej pozycji 
w całej próbie. Równocześnie wyróżniano wśród nich trzy typy definiensów, 
wymieniane w punkcie 3.4.2., czyli definiensy o następujących cechach: 1. defi
niensy-rzeczowniki, . 2. definiensy-nierzeczowniki, 3. definiensy metonimiczne. 

Ponieważ w każdym ciągu definicyjnym definiens występujący w pozycji P t 
miał znaczenie bardziej ogólne niż definiens w pozycji P1-1, a mniej ogólne od 
znaczenia definiensa w pozycji Pi-1, można było oczekiwać, że im wyższy 
numer pozycji P1, t ym mniejsza powinna być łączna suma definiensów, wy
stępujących w tej pozycji. Innymi słowy: wraz ze wzrostem numeru pozycji P t 
maleje liczba definiensów, występujących w tej pozycji. 

Podana poniżej tabela 1 zawiera dane liczbowe, całkowicie potwierdzaJące 

tę zależność (por. dane kolumny 2). Okazuje się więc, że najwięcej definiensów 
wyst~piło w pozycji Pu prawie dwukrotnie mniej w pozycj i P 2 , zaś w pozycji P 8 

pojawił się już t ylko jeden definiens. 

Tab. 1. Struktura liczbowa i typy definiensów w zależności od pozycji P 1 

Typy definiensów ) 

Pozycja Liczba 
P1 d6finiens6w typ 1. typ 2. typ 3. 

definiensy- definiensy- definiensy-
rzeczowniki nierzeczowniki metonimiczne 

Po 1000 - - -
P1 618 545 68 6 
P, 271 215 50 6 
Ps 110 84 20 6 
P, 44 30 9 

/ 5 
P. 16 13 2 1 
P„ 9 8 - 1 

P1 3 2 - 1 
Ps 1 - - 1 
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Tę właśnie zależność liczbową między numerem pozycji P1 (zmienna x) 
a liczbą definiensów, występujących w tej pozycji (zmienna Yx) określili .Altmann 
i King mianem semantycznego prawa Martina, przypisując je dziedzinie 
semantyki kwantytatywnej, gdyż wraz ze wzrostem numeru pozycji P 1 defi
niensów zwiększa się stopień ich ogólności znaczeniowej ( czyli zwiększa się 
ich ekstensja, maleje intensja). Obaj autorzy, przyjmująC' za punkt wyjścia 
dane Marti.o.a, opisali tę zależność za pomocą określonej funkcji matematycznej 
(Altmann, King 1982 ). 

Tab. 1 ujawnia też strukturę liczbową poszczególnych t ypów definiensów. 
W badanej próbie zdecydowanie przeważa - i to we wszystkich pozycjn,ch -
typ 1., czyli definiensy, mogące być leksemami ze zbioru rzeczowników N0 ; 

ta też grupa definiensów wydaje się również podlegać semantycznemu prawu 
Martina - co jednak wymagałoby dalszego sprawdzenia . R,ównie wyraźną 
tendencję spadkową wraz ze wzrostem numeru pozycji wykazują. definiensy 
nie będące rzeczownikami (typ 2.). Natomiast definiensy metonimiczne (typ 3.) 
stanowią nieliczną , bo tylko 6-elmrnmtową grupę, występującą w pozycjach 
P 1-P4 • Pojawiły się wśród nich takie leksemy, jak część, kawałek, elernent, 
grupa, warstwa, zbiór, ogól, całokształt, siima (:przykłady ciągów definicyjnych, 
zawierających te definiensy , cytowano w punkcie 3.4.2.). W pozycjach wysokich 
(od P 5 do P 8 ) wystąpił już tylko jeden definiens metonimiczny, a mianowicie 
leksem część. Bardziej szczegółową analizę leksykalną danych ta.beli 1 podamy 
w dalszej części artykułu. 

4.2. Porówn an ie struktury liczbowej pols kich i fr anc uskich 
ciągów definicyjn y ch. W analizie tej zestawiamy dane dla języka pol
skiego, ilustrujące prawo Martina, z danymi dla języka francuskiego (Martin 
1974) ~ por. tab. 2: 

Tab. 2. Liczby definiensów w pozycji P1 w języku 
polskim i francuskim , 

I Liczba definiensów 

Pozycja 
p 

I jęz. polski I jęz. francuski 

Po 1000 100,0 1723 100,0 
P, 618 61,8 348 20,2 
P2 271 27,1 108 6,3 
Pa 110 11,0 39 0,02 
P, 44 4,4 13 0,007 
p5 16 1,6 3 

I 
Pe 9 0,9 
P1 3 0,3 

I Pe 1 0,1 
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Zestawienie powyższe należy interpretować bardzo ostrożnie ze względu na 
brak informacji o metodologicznej stronie pracy Martina, dlatego też liczby 
przez niego podane mają ograniczoną wartość porównawczą. Stwierdzić można 

·więc t ylko, że ciągi definicyjne dla. języka francuskiego okazały się o wiele 
krótsze w po:»ównaniu z ciągami polskimi (najdłuższe ciągi w języku francuskim 
liczyły tylko 5 definiensów). Dane liczbowe dla języka francuskiego wykazują 
też daleko bardziej gwałtowny spadek liczby definiensów już w pozycj2Jch P1 
i P 2 (20,2 % i 6,3 % w polskich ciągach definicyjnych w porównaniu z 61,8 % 
i 27,1 % dla ciągów fo:mcuskich). 

Różnice te mogą mieć swe źró o w odmiennej strukturze ciągów definicyj
nych słownictwa obu języków , ale mogą być one także skutkiem różnych 

.sposobów definiowania haseł w obu analizowanych słownikach . 

4.3. Najczęstsze d efin i e n sy w pozycjach P 1-P4 • .Analizując zbiory 
·definiensów, występujących w pozycjach P 1-P4 , a więc zbiory dość liczne, zau
waża się przede wszystkim, że w każdym z tych zbiorów ujawnia się określona 
:struktura częstości : pewne definiensy pojawiają się szczególnie często, inne zaś 
występują zupełnie sporadycznie. Tytułem przykładu przeanalizujemy naj 
bardziej liczny zbiór 618 definiensów, występujących w pozycji P1, a więc 
.zbiór definiensów N1 • 

Okazuje się, że najczęstszy definiens - częśó - powtórzył się t u 28 razy 
( centymetr - częśó metra, lholewa - częśó buta, deputat - część uposażenia, 

garda - częśó rękojeści, głowa - częśó ciała), drugim z kolei był definiens człowiek 
,(20 razy), trzy kolejne definiensy (ogół li siima, przyrząd, roślina) wystąpiły 

_po 17 razy itd. Przykładami dla drugiego co do częstości definiensa metonimicz
nego mogą być ci~gi: dochód - suma wpływów, doktryna - ogól li suma poglądów, 
.doświadczenie - ogól li suma wiadomości, fauna - ogól zwierząt itp. Chcemy 
tu wyjaśnić, iż leksemy ogól li suma traktujemy wyjątkowo jako jeden i ten 
sam definiens, a to z t ego względu, że w bardzo wielu definicjach są one wymie
niane obok siebie jako synonimy (por. hasła doktryna, doświadczenie). 

Okazuje się, że badany zbiór 618 definiensów N 1, opisujących w pozycji P 1 

zbiór 1000 rzeczowników N0 , ma bardzo charakterystyczną · strukturę czę
.stości - ujawnia ją tab. 3. W ostatniej kolumnie tej t abeli podano także 13 naj
częstszych definiensów, występujących w tej pozycji. 

Okazuje się więc, że struktura częstości definiensów N 1 przedstawia rozkład 
typowy: mała grupka definiensów występuje z większymi częstościami, a równo
cześnie prawie 5/6 definiensów pojawiło się tylko raz . .A oto kilka przykładów 
definiensów jednokrotnych: szowinizm - nacjonalizm; sztorc - położenie 

przedmiotu; symulacja - udawanie; sygnet - pierścień; taper - pianista; 
takielunek - olinowanie; tłumacz - ten, kto tłumaczy, pośredniczy; tramp - ten, 
kto wędruje; trzebież - wycinanie lasu itd. Czytając te przykłady nie zapomi
najmy, że Sll! to najczęściej tylko fragmenty ciągów definicyjnych, w rzeczy
wistości bowiem mamy do czynienia w przeważającej liczbie wypadków z cią
garni definicyjnymi o długości n) 1 (np. szowinizm - nacjonalizm - kierunek -
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ogól cech charakterystycznych; symulacja - itdawanie - czynność, sygnet - pier
ścień - obrączka - przedmiot) . Tak więc przedmiotem obecnej analizy jest 
tylko frag ment ciągów definicyjnych, czyli zbiór definiensów N1 , występują

cych w p ierwszej pozycji. 
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Spo~r,:>d 13 częstych definiensów tej grupy (por. tab . 3) dwa najczęstsze -
część oraz ogól li suma - należf!! do definiensów metonimicznych. Pozostałe 
oznac:mj~ klasy nadrzędne w stosunku do szczegółowych znaczeń rzeczowni
ków N0 • Tytułem przykładu przytaczamy pary N0~Nu zawierające definiensy 
podn,no w tab. 3: bałaganiarz - człowiek, barometr - przyrząd, brukiew - roślina, 

hryjówlrn - miejsce, anarchia - stan, kwas.zarnia - pomieszczenie, kołowa
cizna - choroba, kosiarka - maszyna, aksamit - tkanina, cechówka - narzędzie, 

ozlowiec,ceństwo - cecha. 
·warto zi1uważyć, że oprócz obu definiensów metonimicznych znaczenia 

bardzo ogólne mają także trzy inne definiensy, a mianowicie miejsce, stan, 
cecha. Natomiast definiensy pozostałe - człowiek, przyrząd, roślina, pomieszcze
nie, choroba, maszyna, tkanina, narzęd.zie - wyznaczają jakby prymarną kla
syfikację desygnatów rzeczywistości, stanowią w tej ogólnej klasyfikacji jej 
:pierwszy krok. 

Postępując w opisany powyżej sposób, można analizować strukturę defi
niensów występujących w dalszych pozycjach, otrzymując dla definiensów N2 , 

N3 , N4 analogiczne lil,ty rangowe, jak w tab . 3. 
11 - Biuletyn PTJ, t. XL, 
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W tab. 4 podajemy listy rangowe dziesięciu najczęstszych definiensów, 
występujących w badanych ciągach definicyjnych w pozycjach P 1-P4 • Pozycje 
o wyższych numerach winny zawierać słownictwo o znaczeniach bardziej 
ogólnych, warto więc porównać otrzymane na,jczęstsze definiensy N1-N4 • 

Tab. 4. 10 najczęstszych definiensów w pozycjach P 1-P, 

Definiensy 

Ranga 
r 

częst. częst. częst. częst. 

N1 f N. " f Na f N, f 

I. część 28 człowiek 49 istota 70 organizm 57 
2. człowiek 20 część 37 organizm 30 istota 37 
3. ogól li suma 17 stan 25 stworzenie 25 mechaniz1n 22 
4. przyrząd 17 zwierzę 25 część 24 obszar 18 
5. roś Una 17 istota 24 przedmiot 24 część 17 
6. miejsce 15 '1(1,iejsce 23 urządzenie 22 przedmiot 17 
7. stan 12 urządzenie 21 mechanizm 20 stworzenie 15 
8. pomieszczenie 12 ogól li suma 20 przestrzeń 18 przestrzeń 12 
9. choroba 10 czynność 19 ogól li suma 14 to, co jest 

charaktery st. 5 
10. maszyna 10 aparat 17 zwierzę 14 materia 4 

W= 618 W= 271 W= 110 W= 44 

Porównanie liczb definiensów, występujących w pozycjach P 1-P4 , z ich 
częstościami ujawnia, że w miarę jak maleje ogólna liczba definiensów, rosną 
częstości definiensów najczęstszych. Oznacza to, że wśród definiensów, wystę

pujących w pozycjach wyższych, przeważa niewielka grupa definiensów ze 
stosunkowo dużymi częstościami (najczęstsze definiensy w pozycji P 4 mają 

częstości dwukrotnie wyższe niż w pozycji P 1 ). 

W tab. 4 zwTócić trzeba uwagę na dwa definiensy metonimiczne: definiens 
,~zęśó występuje na wszystkich czterech listach, zaś definiens siima li ogól -
na pierwszych trzech. Dwa najczęstsze definiensy w pozycj ach P 1 i P 2 to częśó 
i człowiek, zaś w pozycjach P 3 i P 4 są nimi definiensy istota i organizm. Tylko 
·.v pozycji P 1 występują definiensy o znaczeniach bardziej konkretnych (takie 
jak przyrząd, roślina, choroba, maszyna). Natomiast definiensy wspólne pozy
'~jom P 3 i P 4 reprezentują leksemy o znaczeniach bardzo ogólnych, t akie jak 
istota, organizm, stworzenie, przed1niot, mechanizm, przestrzeń. Tylko w pozycji P 4 

1ależały do najczęstszych leksemy obszar, materia oraz jedyny definiens nie 
1ędący rzeczownikiem - to, co j est charakterystyczne ( definiujący leksem 
olaściwo,~6). 

OlJa definiensy metonimiczne oraz wszystkie definiensy z listy 10 naj
, ·zęstszych, występujące w pozycji P 4 uznać by można za pojęcia pierwotne, 
1.·zyli inddinibilia Qpisu semantycznego. Leksem część występuje jako pojęcie 
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pierwotne np. w znanym modelu semantycznym Wierzbickiej (Wierzbicka 1972). 
Z kolei definiens ogól li suma można by uznać za odpowiednik parametru seman
tycznego MULT (x) w modelu „Smysl - Tekst" Mielczuka (Mel'cuk 1974). 

4.4. Strukt ura liczbowa d efinien s ów bez powtórzeń, występu

jących w pozycjach P 5-P8 • Dane t abeli 4zawierajądefiniensypowtarzające 
się w poszczególnych pozycjach. Wprawdzie w tabeli tej jedynym definiensem 
wspólnym wszystkim czterem pozycjom P 1-P4 jest definiens część, jednakże nie 
trzeba zapominać, że pozostałe defini ensy - np. człowiek, stan, miejsce - mogły 

wystąpić w dalszych częściach list rangowych, tab. 4 ujawnia bowiem t ylko 
10 definiensów najczęstszych . Interesujące byłoby pytanie o strukturę definien
sów występujących bez powtórzeń w poszczególnych pozycjach, przy czym 
najbardziej ciekawe wydają się być definiensy z pozycji dalszych, a więc z po
zycji P 5-P8 • Strukturę liczbową definiensów bez powtórzeń otrzymamy przez 
odejmowanie liczby definiensów z pozycji P1 od liczby definiensów z pozycji P1-1 ; 

dane te zawiera tn,b . 5 : 

Tab. 5. Struktura liczbowa definiensów bez powtórzeń 

Pozycja 
Definiensy Definiensy 

z powtórze- bez Dane leksykalne 
P1 niami powtórzeń 

I 
<Po) (1000) 
P, 618 347 
P. 271 161 
Pa llO 66 
P, 44 28 np.: powierzchnia, proces, konstrukcja, aparat, 

! 
ciecz, właściwość, sprzęt, wytw6r, narząd, 
p omieszczenie, zbi6r, og6l li suma, grupa, 
kawałek; to, z czego się coś wytwarza; to, 
co umożliwia określone postępowanie 

P. 16 7 ciało, miejsce, przedmiot, układ, urządzenie; 

to, co jest charakterystyczne; w, co jest wy-
tworzone 

Po 9 6 istota, mechanizm, organizm, przestrzeń, struk-
tura, substancja 

P, 

I 
3 2 materia, obszar 

Ps 1 1 część 

W ostatniej kolumnie tab. 5 podano wszystkie definiensy bez powtórzeń dla 
pozycji P 5-P8 oraz większość tych definiensów dla pozycji P 4 • Łatwo zauważyć, 

że definiensy bez powtórzeń w pozycjach P 5-P8 pokrywają się w większości 
wypadków z najczęstszymi definiensami z pozycji P 4 (por. tab. 4) - są to te 
same leksemy o najbardziej ogólnych znaczeniach, czyli istota, organi.zm, mecha-

u• 
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'nizm, przestrzeń, obszar, materia oraz najbardziej pow zeclmy, tzn. powtarzający 
. · ię z dużymi częstościami we wszystkich pozycjach 1 ksem metonimiczny część . 

Do definiensów bez powtórzeń, ,rystępujących w pozycjach P 4-P5 , należą. 
b'tkżc definiensy metonimiczne ogól li suma, zbiór, kaicalek 01·;1z definiensy-nic
rzeczowniki (w nawiasach podano definiownnc przez nie h:1sfa) - takie jak : 
to, co jest charakterystyc.zne (właściwość) ; to, z czego się coś wytwarza (materiał); 
to, co wytworzone (wytwór); coś skonstruowanego (konstruJ,cja); coś, co 1tmożliwia 
o lcreślone postępowanie (sposób) . 

Podsumowując: 10 najc,zęstszych definiensów, ,vystępujących w pozycji P 4 

oraz definiensy bez po,vtórzeń z pozycji P 5-P8 wyznaczają słownictwo o n2.j 
hardziej ogólnych znaczeniach, przy czym większość tych definiensów stanowią 
bątlź lek emy metonimiczne ( część~ ogól li suma), bą.dź leksemy mogące należeć 
cło zbioru N0 (obszar, przestrzdi, materia, istota, organi:;m, stri.ktura, substancja, 
mechanizm, przedmiot) - wszystkie te definiensy są najczęściej ostatnimi 
dcfinjenAami w ciągach definicyjnych, a więc członami Nn. Ze względu na swe 
bardzo ogólne znaczenia leksemy te mogą być potencjalnymi kandydatami 
na indefinibilia semantyczne w opisach, wykorzystujących aparat semantyki 
składnikowej. 

5. Uwagi podsumowujące 

5.1. Zależność między numerem pozycji w ciągach definicyjnych a li czbą 

c1cfinieni-;ów występujących w tej pozycji, ujawniona po raz pienn,zy przez 
Martina na materiale słownictwa francuskiego, polega na stosunku odwi·otnie 
proporcjonalnym między badanymi wielkościami : wraz ze wzrostem numeru 
pozycji maleje liczba definiensów, występujących w tej pozycji. Dane słownictwa 
polskiego potwierdzajlł tę zależność, olneśloną przez Alt:rnanna i Kinga mianem 
:;emantyczrn:g0 prawa Martina. Obaj autorzy opiijali tę zależno~ć za pomocą 
olneślonego modelu matematycznego; bardzo wysoki stopień zgodności danych 
empirycznych i teoretycznych, wynikających z modelu, pozwafa wnosić, iż 

prawo M:, rtina ujawnia się jako prawidłowość statystyczna, a więc można je 
dostrzec w słownictwie mimo szczegółowych różnic w budowie słowników, 
mim.o niedostatków definicji leksykalnych, zawartych w poszczególnych słowni
kach itp . - prawo to jest bowiem wynikiem działania prawa wielkich liczb. 
Dalszym zadaniem byłoby sprawdzenie zakresu działania tego prawa, a więc 
przebadanie go na dużym materiale języko-wym, chodzi bowiem o woryfikn,cję 
hipotezy o uniwersalnym charakterze tej zależnoścL 

5.2. Omówione szczegółowo w punktach 4.3. i 4.4. definiensy, cb.ar:,k.tcry
Rtyczno dla poszczególnych pozycji Pi, stanowią bardzo inter0:rnj~c~ seman 
tycznie grupę leksemów. Definiensy ,vystępującc na v,,yższych pozycj,Ich tworzą 
nieliczną grupę leksemów o znaczeniach bardzo ogólnych, trudnych do precyzyj
nego zdefiniowania - mogłyby one stanowić potencjalne pojęci,1, pierwotne 
(somantic primitives) w opisach semantycznych. 
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Sur la stmcture des suites definitionnelles 

Resume 
Dans cct art iclo l':i.utcur cxa.mine la structure statistiquc et sem antiquc des suitcs defini 

tionellc a base d 'un echantillon de 1000 substan t ifs p olonais t ires au sort du dictionnairo. 
Nous obtenons ces suites de 1:1 maniere suivante: lcs substantifs tires au sort (p. ex . amoniak) 

constitucnt los membrns initiaux des suitcs (N0 ). L e membre suivant (N,) on ob tient de la 
dćfinition lcxica.lc du lcxcrne arnonialc comme son genus proxjmum - gaz. En chercha.nt cnsuitc 
b dćfinition lcxicalc du lcxernc gaz, nous obtenons son genus proximum (N2 ) : siibstancja. C'cst 
donc ainsi quo l'on a formć une suite dćfin itionelle suiva.ntc : arnowiak - gaz - substancja -
materia. 

Les dcrniers mcmbrcs formcnt une classc intćressantc du point de vuc de 1:1 sem ::mtiquc 
(K 11)- ce sont justement ces t1n.ites qu'on peut e11.v isagcr cornm o des „indefinibilia" sćmantiquc~. 

L'ćchantillon de I OOO suites dćfiniti onollos prćscnte a ussi une structure .st atistique detcr 
minec conforme lt la J, ,i de ·Mar tin. 

, 
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Kraków 

Staropruskie lekcje i etymologie I 

Mimo z górą stuletniej tradycji badań nad Słowniczkiem elbląskim (SłE ), 
najważniejszym z kilku zabytków języka staropruskiego 1, wiele problemów 
tego rękopisu czeka wciąż na rozwiązanie . I nie są to problemy ściśle etymolo
giczne, jak się to często sugeruje w pracach z porównawczej gramatyki języków 
bałtyckich albo w słownikach etymologicznych. Zważywszy fakt, że SłE nic 
doczeJrnł się dotąd solidnego opracowania historyczno-tekstologicznego, trzeba 
z naciskiem stwierdzić, że zabytek ten stawia przed nami w pierwszym rzędzie 
zagadnienia natury filologicznej. Streszczają się one w pytaniu, jak winno się 
odczytywać zapisy wyrazów staropruskich, które w przekazanej nam postaci 
źródłowej (w pisowni średnioniemieckiej) wydają się niezrozumiałe, czyli etymo
logicznie ciemne. Zapisów takich jest , niestety, sporo. Według mojego szacunku 
około dwustu na zaledwie 802 hasła całego SłE . ,V czasie, jaki upłynął między 
kla,sycznym wydaniem zabytków pruskich przez R Trautmanna (1910) i naj
nowszą ich edycją przez V. Maziulisa (1981), pojawiło się ,1aledwie kiJkanaści0 

rzeczywiście nowych lekcji, które spa-tkały się z ogólnym uzrnmiem. F 2.kt ten 
wymownie odzwierciedla miarę trudności, ale świadczy też - jak się zda je -
o małej skuteczności metod stosowanych tradycyjnie w :prutenistyce. 

Zespół niejasnych wyrazów stanowią w SłE głównie te zapisy, które zostały, 
jak się domyślamy, zniekształcone w toku kopiowania SłE oryginału przez Niem
ców nie obeznanych (dostat ecznie albo zupełnie ) z językiem staropruskim 
X IV- XV wieku. Oryginalny rękopis SłE nie j est, jP,k wiadomo, znany. Co wię-

1 Das Elbinger Deutsch-PreuBische Vokabular - nazwa używana za klasycznym wyda
niem Bezzenbergera & Simona (Konigsberg 1897). Z tej publikacji pochodzi też fotograficzna 
podobizna zabytku, którą zreprodukował Maziulis PKP I 59-75 i na której oparte są nowe 
lekcje ogłoszone w nin. artykule. Słowniczek elbląski jest - obok znacznie krótszego Słowniczka, 
Grunaua - jedynym zabytkiem rękopiśmiennym pozostałym po Prusach .• Test to kopia 
datowana nar. 1400, pisana tzw. gotische Monchschrift. Ogólną, ale nie wyczerpującą wszyst 
kich istotnych szczegółów, charakterystykę tekstologiczną daje Trautmann AS XXII-XXV, 
za nim :i.\faziulis PKP I 27-29. Zawartość Słowniczka stanowią 802 potoczne wyrazy pruskie 
zestawione obok hasłowych wyrazów średnioniemieckich. Układ jest nie alfabetyczny, lecz 
pojęciowy, stąd każdy wymz opatruje się indeksem cyfrowym wskazującym miejsce w rkpsie, 
np. (SŁE) 1 Got : pr. Deyivis; 500 Schuch : pr. Kurpe ; 802 Gzuen : pr. Sardis. 
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cej, jest niemalże pewne, że jedyna ocalała kopia SłE z pocz. XV w. , na. której 
podpisał się Petriis Holcz Wesscher De rnai'en Burg, została wykonana nic wprost 
z orygin:1łu, lecz z ja,kiegoś wcześniej szego odpisu i że ten już zawi en1,ł liczne 
błędy zawinione przez kopistę . 

Nie mając wglądu w pierwotny rękopis SłE, zdani więc jesteśmy na, m zolne 
rckonstruowa,nie domniemany ch postaci oryginalnego zapisu. Polq ;;1, ono, 
mówiąc gólnie, na, ,Yielow::J!tkowym ,vnioskowaniu pośrednim, które odwołuje 
się 1 ° do właściwości 11isownia,nych SłE i cech pisowni kancelarii krzyfackiej 
w ogóle, 2° do uznanych już za pewne (a czasem też regularne) błędów odpisu, 
3° do interferencji dia,lcktów niemieckich używanych na terytorium Prus 
w XIV- X V w., 4° do struktury Języka staropruskiego, którl'!! rozpoznaje się 
dość btwo przez porównanie z pokrewnymi językami: litewskim i łotewskim . 

Osiągnięte tymi sposobami l e k ej e otwierają dopiero drogę dalszemu ba
daniu, tj . analizie fonologicznej i morfologicznej, a to na koniec umozliwia 
postawienie hipotezy etymologiczne j. 

Tak brzmią dezyderat y metodyczne. ·vvspółczesna praktyka badawcz:1 
jest, niestety, odmienna. Zazwyczaj szuka się tu od razu nawiązań zewnętr z

nyc h (bałtyckich, słowia,ńskich lub innoindoeuropejskich) dla nie zanalizowa
nych pod względem filologicznym, surowych zapisów niemiecko-pruskich 
ze SłE. A skutek jest taki, że mamy np. wiele pomysłowych i efektownych 
etymologii indoeuropeistycznych dla form czysto papierowych, których nigdy 
nie odczytano. Po te zresztą, formy , nie mające opa,rcia w żywym języku lit ew
skim czy łotewskim, sięgają najchętniej badacze forsujący pogląd o niezwykłej 

archaiczności języka staropruskiego w rodzinie bałtyckiej i o rzekomo głębokich 
różnicach dzieliJ!cych ga,łąź zachodnią (prusko-jaćwieską) i wschodnią, (litewsko 
-łotewską) tej rodziny językowej . 

Garść wyrazów pruskich ze SłE, które wybrano tu do interpretacji, ma 
una,ocznić pożytki płynące z dania pierwszeństwa filologii i rekonstrukcji 
wewnętrznej przed etymologią. Wszystkie przykłady należą do tzw. kontro
wersyjnych, bo mają po kilka naraz sprzecznych objaśnień. Celem badania, bę

dzie dostarczenie przede wszystkim nowych lekcji i ich dokładne uzasadnienie 2
• 

Konkluzje etymologiczne okazują się w badanych wypadkach na t yle banalne, 
że nie ma potrzeby rozszerzania dyskusji poza materiał samych języków bał

tyckich. 

1. SlE 82 Wllv.I:PRO : pr. WUBRI 'rzęsa' 

Pr. wubri 'rzęsa' nie ma odpowiednika w lit.-łot. i z tego powodu jest od 
dawna obja,śniane jako rezultat metatezy: wiibri < *bruvi, a to rzekomo z bałt . 

*bruv-e ':rzęsa', mającego być synonimem bałt. *briiv-i- 'brew' (lit. bmvis : 
scs. lm,Vb) 3• Objaśnienie to ma dwa słabe punkty : 1. metateza bruv-) vubr- jest 

2 Wszystkie spostrzeżenia, filologiczne, do których odwołuję się przy nowych odczytach, 
może czytelnik skontrolować na, fotografii SŁE wydanej przez Maziulisa PKP I; poszczególne 
karty są tam opatrzone indeksami cyfrowymi wyrazów. 

3 Trautmann AS XVII i 466; Endzelin SPV 277; Maziulis PKP II 18 i 261 s. v. blakstiena. 
Tak też J. Pokorny, Idg. etymologisches Worterbuch, Bern 1949, s. 173. 
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bez pari!ileli na gruncie ta,k bałtyckim jak i słowia.ńskim, 2. znaczenie pr. 'rzęsa' 
trudno jest uzgodnić z faktem, że historyczne języki bałto-słowiańskie konty
nuują, formę *bruvi- wyłącznie ze znaczeniem 'brew'. 

Moim zdaniem, zapis wubri jest wtórny , a do oryginalnego dojść można 
przez koniekturę wubri - wubri. Polega ona na uzupełnieniu pominiętego 
p1·zez kopistę łuczka nad literą, u, będącego skrótem następującej po u spół
głoski nosowej, w tym wypadku m . Daje to lekcję wubri = wumbri i prowadzi 
od razu do wniosku, że wyiaz pruski jest germanizm e m, mianowicie tra.nspo
zycją, śrwn . wimpra 'rzęsa' (w SłE 82 p isane wimpro ). 

Łuczek nad linią, jako średniowieczny skrót pisarski dla m, n w pozycji 
po samogłosce jest w SłE użyty w sumie 24 x , w t ym 9 x w części pruskiej 
i 15 x w części niemieckiej Słowniczka 4• Postulowane tuta j wubri ma pai·a,
lolę z jednej strony w pr. 321 maluakela = malitnakelan 'koło młyńskie' 
(por. pr. 319 malimastab' = rnaliinastabis 'ka.mień młyński') oraz pr. 484 
silkasdr-;;:i,b ' = silkasdrunbis (zam . -drimbis) ' szata jedwabna', z drugiej 
strony - w zapisach nietnieckich: 788 Humele = Hummele, 784 Hutflige = 

Hnntflige i 192 Jucvrowe = Juncvrowe . 
Gdy chodzi o po mi j a ni e łuczka jako diakrytu skrótu, to w SłE jest na to 

więcej niż t ylko dwa podawrmc dotą,d prz:ykłady : 465 cucan zam. cucan 'brązowy ' 
i 108 pette-gislo zam. -gtslo ',r,yła na ramieniu' (lit. glnsla) 5• Oprócz wubri trzeba 
dodać tu 130 drastus zam. wastus 'wielki brzuch' oraz 84 dmskins, popr. druskins, 
zam. druskins 'nieczystości w uszach', które to wypadki omawiam szczegółowo 
niżej. Do tego dochodzi jcs:wze świadectwo sa.mbijskich katechizmów, skąd 
podawano dotą,d wp'rnwdzie tylko dwa. przykłady pomiuiQcia poziomej kres ki 
(równoważnej łuczkowi w SłE) 6, gdzie jcdn :-i.k jest ich dużo więcej, por. choćb~
zapisy form czasownikowych o temacie n a, -in- (lit. -inti) jak klausi1;;ns III 

• N a fo tografii rkpsu nie widać ani jednego skrótu, który by mógł opiewać na m, n po
sa mogło skowe. To, że np . 331 Vumpis czyta się pow&zeclrnie vmnp-ni-s (a nie : vump·in-B) 
jeszcze o niczym nic świadczy. Ta. akurat lekcja została świadomie ,mickształcona przez to, 
że 331 Vunip is chciano interpretować wedle pokrewnego wyrazu 330 Vmnode, z grupą -mn-, 
rzekomo pierwotną . Tymczasem prawidłowo czytane 331 vumpins 'piec do wypieku' objaśnin 
się samo, bez pomocy pochodnego wyra,zu Vmnode 'pomieszczenie, gdzie stoi piec'. Zawicrn 
on o znak pisarski -p- (l), ·wprowadzony dopiero przez kopistę celem rozdzielenia mało czytel
nego ciągu sześciu „lasek" składających się na min (i pisze się w SLE bez kropki), oryginalnego 
zapisu *vumins (por. niżej przyp. 50). To *vumins jest synkopowanym *vumin -is, pochodzącym 
z *umin(is) < *uvin(is) jako transpozycji śrwn. oven 'piec' (nowa etym.). Natomiast Vmnode = 

unini/.te (por. accodis 214 'otwór dh dymu' = akutis) jest synkopowanym *um(i)n-iite. 
i Trautmann AS 364, 397. 465 ciican może stać zam. tucan z śrwn. tunkel. 
6 Por. sindats I ' siedzący' zam. sindats = sindants (por. syndens II) oraz smunets III 

'człowiek' zam. smunets = smunents (por. smunents 4x w III). Zob. Maziulis PKP I 43. Dodam 
t u, i;e zapisy sindats I i syndens Il = partie. praes. act. na -nt- są tożsame z użytymi w III ka 
teclmizmie (w identycznym kontekście ) formami s"idans 79.3 i sidons 31. IG ' siedzący', w których 
skrót n został użyty (w rkpsie) dla n w temacie (s"I,d. = sind-), nie zaś w sufiksie jak w sindiits. 
Przyjęta interpretacja tych dwóch form z sid· jako participium praeteriti *sed-uns (Traut 
mann AS 426, za nim indoeuropeiści; ostatnio znów Maziulis PKP II 309) jest z gruntu błędna .. 
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'gehorcht' zam. -iuns, czyb. lclausin-u-ns 7 (wedle częstych zapisów typu kabiuns 
III 'zawisły' czyt. kabin-iins (lit. kabinti)) albo gubas III 'gegangen' zam. gubas 
(por. gubans III 'ts.' ), błędnie zam. gubus = gub-uns; dalej liczne accusatiwy sg. 
jak krawia III 'krew' zam. krawiii (por. oboczne krawian lub kraugen); sen 
maim obok sen maim = lit. su manim 'ze mną/. Tego rodzaju bezsporne paralele 
wystarczają do uwiarygodnienia koniektury wubri na wubri. 

Zatrzymajmy się teraz przy transpozycji śrwn. wimprii -+ pr. wumbri . 
Pr. zakończenie -i ( = -i), właściwe femininom jak oulczi 138 'kość biodrowa' 
(lit . kulśe), pelky 287 'błoto , bagno' (lit. pelk6) pochodzi ze zwężenia -e, jak 
świadczą z jednej strony odpowiedniki litewskie, z drugiej - oboczne zapisy 
pruskie z -e: kiirpe 500 'but' (lit. "A urpe) . Pr. doaake 732 'szpak' = *dake, które 
jest pożyczką z stwn. daha 'kawka' 8 , dowodzi, że niemieckie fem. na -ii było 
zastępowane przez pr. fem. na -e. Możemy więc śmiało uznać wubri, za refleks 
*wubre, tj . v1tmbre. Stosunek pr. -mbr- : niem. -mpr- jest natomiast dwuznaczny, 
ponieważ pr. b w grupie mb1· może bądź pochodzić z udźwięcznienia (mbr < mpr, 
jak w niem.) 9, bądź odzwierciedlać jedynie pisowniane wahanie niemieckie 
w notacji pruskich dźwięcznych i bezdźwięcznych 10• Tak czy owak postać śi·wn. 
W'imprii zaleca raczej rekonstrukcję pr. *vimpr-e, skąd później ewentualnie pr. 
*vimbre i dalej *vumbre. 

Przejście od pr. *vimpre / vimbre do *viimbre jako ostatecznej podstawy 
zapisu wubri (wiibri) zakłada zmianę i> u w sąsi€dztwie spółgłosek wargowych 
(v-i-mp > v-u-mp) czyli labializację i w j akieś ii, które pisownia niemiecka 
oddawała tak przez u jak przez ue, ui . Gramatyki staropruskie znają jedynie 
zmianę a/ a'> u/ u po wargowych i tylnojęzykowy ch 11• Pewne przykłady, 
wśród nich właśnie wubri, wymagają jednak uznania, że również etymologiczne 

7 Do tego : inf. lclausiton III zam. lclausiton, a więc lclaus-in-, z -in- wtórnym względem 
litewski.ego -i- w klwus-y-ti ' słuchać'. Warto tu napomknąć i o imiesłowie pruskim [madlas ... ] 
p olclausimanas III 39.20 (&rr.).zy.) '[prośby .. . ] słuchane, wysłuchiwane', który cieszy się wciąż 
wzięciem u indoeUl'opeistów jako paralela morfologiczna dla greckiego partie. medii na -µsvo-. 
Niestety, nie jest to forma autentyczna, lecz zniekształcone przez przestawienie lite r n i 1n 
poklausinamas, tj . *pa-klausinam-as = nom. pl. fem. (z akcentem sufiksalnym: in,= in,) od 
regularnego prus. partie. praes. pass. na -ma-: *lclausina-mas 'słuchany' (por. lit . typ buJ,ina
mas 'budzony' od budina 'budzi', inf. bi',,dinti) . 

8 Nowe objaśnienie. Za rodzime podają doacke Chr. S. Stang, Lexikalische Sonderiiber
einstimmungen zwischen dem Slavischen, Baltischen und Germanischen, Oslo-Bergen
Tromso 1972, s. 19, 78 oraz Toporov I 354. 

• Por. pr. strambo 274 'rżysko' : lit. stra?npas 'ts.' (zapoż. z śrn . strump); anxdris 775 'wąż' 
( = angzdris t) : lit. dnlcstiras 'wągier'. 

10 Por. n . m . Dampraw 1411, obok Dambraw 1399 (z pol. Dąbrowa); (b) dla pr. p w boklus
mans III, obok poklusmai III 'posłuszni' oraz na odwrót: (p) dla pr. b w siraplis 524 'srebro', 
obok acc. sirablan III (zapoż. z śrwn . silber: pr. *sil (a)bris ) sirabUs); glenptene 247 'odkład
nica' = *glemb-tine, do lit. glembti 'garnąć'. 

u Trnutmann AS 126 (§ 29a); W. R. Schmalstieg, An Old Prussian Grammar, University 
Park & London 1974, s. 8-13. ( = OPG) 
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pruskie i / i ulegały w otoczeniu wargowych pozycyjnej labializacji, być może 
skutkiem niemieckiej interferencji fonetycznej. Oto zapisy z niejasnym dotąd w 
po wargowej , któ10 należałoby w tym duchu zinterpretować: 

1. wumbaris 556 'wiadro' < *vimbaris, co jest transpozycją stpol. wębor-ek 12 

z odrzuceniem polskiego przyrostka (jak w salow-is 727 z pol. slow-ik; wuys-is 704 
z pol. wyż-el czy sunayb-is 175 z pol. synow-iec ), a nie przej ęciem jakiegoś prapol. 
*vQbor 13• 

2.n.os. Wor-icke ( = Vurik-), W urkus ( = Vur( i)kas, z synkopą) obok Wyr-iko, 
Wirko ( = Virik- ) 14, które to imiona oparte są na app. pr. *vir-ikas 'mężyk' 
od *viras 'mąż, mężczyzna', zapisanego wijrs III, wirs III. Por. lit. vyr-ukas, 
lot. v'ir-elis 'męży k' . 

3. urs III 'stary' (acc. pl. ura-ns III) należy, ze względu na znaczenie po
krewne lit . vyr-esnis ' starszy' jak i na oboczność vir- / vur- poświadczoną 

w imionach osobowych, wywodzić z *vur(a)s, a to z *viras = lit . vyras, lot . virs 
'mąż' i pr. wijrs 'ts.', które zachowało starszą postać fonetyczną i starsze 
znaczenie (pruskie 'stary' < 'mąż' jak pol. potoczne (mój) stary = (mój) mąż 
a . ojciec) 15• 

4. wannitn GrA 100 'czerwony' jc8t formą nom.sg. bez zakończenia prus. -(i)s 
albo -(a )s, podobnie jak np. 1nangoson zam. -sonos GrA 96 „hurenkindt" 
(: sunos I, sou1is III 'syn' czyt . soiiniis: lit. si"inhs ) czy pastewiclc GrG31 'post' 
(: lit. piisninlc-as) . vVg katechizmowego iirm-in-an acc. III 'czerwony', gdzie 
'iir m - z V'Ur'rn- ) varm- (por . worm-y-an 463 = Vlirm -ij-an) musimy odtworzyć 
z Gru11.1uowego war1nim starsze *varmin (- )s „czyrzwiony" - deryw,.t na -in- od 
(lit .) varmas 'czerw, robak'. 

5. zmianę bi ) bu widać 111. in. w stubonikis 550 'łaziebnik' ( czyt. stub-unik-), 
które miało ten sam sufiks -inik- (lit. -iny kas) co balgn-inix 440 'siodlarz' 
i grik-enix III 'grzesznik'. 

6. zmianą, pi ) pu można. by wreszcie wyjaśnić niezwykłe z ie. punktu 
widzenia brzmienie pierwiastka 'pić' w III katechizmie: inf. pu-ton obok zdyfton-

1° Co do pr. in stpol. ę por. golimban 462 (acc .) 'modry' < gołębi 'niebieskawy'; d"inckim III 
'Dank ' a cc. od *dinka < dzięlca. 

13 Tak TrautmannAS 466 i inni. Jeśli jest tu j akaś alternatywa, t o raczej taka, że pr. wum
baris odzwierniedla stpol. wambor-ek > pr. ~'vambar- > vumbar- (por. deiwiits I : lit. diev6tas). 

14 Tu i dalej przytaczam staropruskie n a zwy osobowe za R . Trautm annem: Die alt 
preuilischen Personennamen, Gottingen 1925, zaś n azwy geograficzne za G. Ger ullisem: 
Die altprcuBischen Ortsnamen, Berlin-Leipzig 1922. Interpretacje jednak pochodzą ode mnie. 

15 Nie da się utrzymać w mocy zrównanie pr. urs = lit. dial. viiras ' stary' < prabalt. 
*iu'iras (Trautmann AS 454; Fraenkel LEW 1274; Schmalstieg OPG 13). Tutaj już sam 
cyrkumfleks litewski (zamiast akutu!) sprzeciwia się tej rekonstrukcji. Wyraz litewski, który 
jest znany wyłącznie z Litwy pruskiej (Ruhig 1747, po tem Nessolmann i Kurschat) może być 
tylko pożyczką ze staropruskiego. Nagłosowe lit. vo(ras) oddaje pr. *vu(ras) skutkiem litew
skiej dysymilacj i V'U > vi5, zapobiegającej zlaniu się vu > yu w u (co zaszło w końcu w pruskim 
iirs = *uras) . 
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gizowanych pou-ton, pou-twei, po·u-t < pr. *pi-, które jest bą,dź prapokrewne 
ze slow. pi-t·i, bądź przejęte z pol. pić (por. aii-mu-snan ( pol. umycie) 16• 

·w skazana zmiana i ) u po wargowych ma pendant w i ) u po tylnoj ęzyko

wych 17 • I o tym zjawisku brak wzmianek w gramatykach . 

2. SłE 130 , ,v ANST : pr. DRASTUS 'wielki brzuch' 

Zapis wyrazu pruskiego, odczytywany zwykle lit eralnie 18, uchodzi za całko

wicie ciemny etymologicznie 19
• 

Obecnie, po ro.związniniu lekcji 82 Wimpro : Wubri, nasuwa się podejrzenie, 
że i Drastus kryje w sobie germanizm pruski i że niezwykła jego forma mogła się 

pojawić dopier o pod piór em kopi\ty. Sądzę, że kopista mógł odczytać oryginalne 
wielkie W - (*Wastus ) mylnie jako Dr- 20 i na dodatek przeoczyć łuczek znad 
lit ery a (*ii ). Oryginalny zapis hasła 130 mógł więc mieć postać: 

Wltnst : *Wastus [tj . Wanst-us ], 
porównywalną pod względem t ranspozycji słowotwórczej (prus. suf. -'us ) z t akim 
germanizmem jak 'broda ' w: · 

101 Bart : Bordus 21 • 

1• Dotąd utożsamiano pr. pu-ton 'p i ć' z ie. *po- w gr. col. rrw -vw, sti. aor. a-pa-t, łac . po
tu s it d., powołując się na ogniwo pośrednie (bałt . '-'po -) w lit . puota 'uczta' i puodas 'garnek , 
kubek' (bez etym .!) . .A le puota, nieznane zupełnie w li t . dialektach, a ukazujące się w Litwie 
pruskiej w słownikach litewsko-niemieckich , może być po prostu pożyczką niemiecką : z. śrwn. 
das bot ' zebranie wszystkich członków cechu, bractwa' (stąd i lit . 'biesiada , convivium, pula tio ') . 
L it. puodas pochodzi z lot . puóds < śrdn . pot, p ut m . 'garnek ' . 

Za związkiem etym. pruskiego pu(ton ) < *11i(ton ) i slow. piti przemawia lit. py-ti, praes. 
pfjja (*p i -n-ja) obok p fj na 'moknie' i 'wzbior ::. mlekiem (o wy mieniu krowim)' ; is-p yti 'r oz
moknąć'. 

17 Oto parę tylko form pruskich , których wtórne ku (z ki) albo gu (z gi ) uważają różn i 
bad acze bądź za pierwotne, bądź za „nietypowy błąd kopist y ": 

I. laik-ut III 'trzymać' < *laik-it ( = lit . lai k-yti) 
2. teick-ut III 'robić ; tworzyć' < *laik-it ( = lit . taik-yti 'godzić, dogadz:tć; (za) toso wa,ć' ; 

nowsze tailc-in-ti ) 
3. gun-twei III ' gnać, p~dzi ć' < *gin- (jak w lit . g·if1-t·i ' ts .' , choć od wieku odr;prn. się 

formQ pruską od litow;;kicj i utożsa,m i a pr. gun- ze slow. gon· w :scs. gon-a-ti - nie ba.ezą( \ j akoś 
na 1,o, że g.na(ti ) jest ewidentnie nowym caus.-itcr. na .a:. obok stn,r,;zego gon- iti, = lit. gcm -'!) l i 
('paść hydło'), k tóre miało za osnowę ! en-<) , inf. ! e-ti 'gna ć ; dawać bodźca; bi ć' = lit. gen u, 
inf. ginti : sti. han -ti, gr. -&dvw, hot . k1Jen-zi, łac. o.fj"en-dii) . 

" Tylko Endzolin SPV 162 próbuje emendacji ua *darst11s. 
1• Tra.u tmann .AS 322; Endzelin 1. c. ; Toporov I 365- ::167 (tu nowe spokub cje etym.) . 
2° Co jest prawdopodobne z uwagi na znaczne podobi011stwo kształtu W- i połączenia, Dr-

w „M.i.i nchschrift" . P or. z jednej st rony W - w pruskich 100 lVanso, 112 Woltis i 122, 132 W cders , 
z drugiej strony - kształt D- w niem . 11 4 Dume i 129 Darm na tej sa.mej co Dra.stus karcie SlE 
(fot. w 11Iaziulis PKP I 61). 

n I uordus uważają za rodzimy wyraz pruski (Trautmann AS 313 ; Endzelin SP V 153; 
•.roporov I 241) , mimo że : I. pisano rd wolno czytać rt : pr. *bart-us (li t . vitra 'wichura ' ma 
odpowiednik pruski pisany raz welro SłE 53, rnz wydra GrA 44, widre GrG 19), 2. pr . -u s do
wodzi masculinum = niem . der (Bart) , 3. lit.-lot. barzda 'broda ' fom. samo musi być - z racj i 

·swego -zd- na miejscu -d· (bsłow. *ba,rd-ii) - p rzek s z ta ł c on o, mianowicie wodlo wzont 
slawizmów na -zda(s) jak lit. abrozdas 'obraz', lazda 'łoza'. 
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Por . też pr. abasus 294 = abaz-iis 'wóz' ze stpol. obó.:, obuz-it (por. odmienne 
fl eksyjnie st lit. aba.z-as 'obóz') . 

Pary jak Wanst : *Wdst11s, Bart: Bordits , W irnpro : '~TVubri należą w SlE 
do serii ok. pięćdziesięciu ( !) haseł, których jedyna osobliwość polega na t ym, 
że wyn.z figurujący w kolumnie pruskiej n i c jest oryginalnym wyrazem 
bałtyckim, lecz tylko repliką (pożyczką albo cytatem fonetycznym) stojącego 
z lewej strony wyrazu średnio - lub dolnoniemieckiego 22 • ,,Szczegół" ten umyka 
wciąż uwadze etymologów; widocznie nieczQsto ·poglądaj ą oni na karty Sill. 

3. sm 84 ORSMALCZ : pr. DMSKINS 'nieczystości w uszach' 
Z uwagi na niedopuszczalność grup t ypu dm- w jQzykach bałtyckich zapi 

dmskins trzeba uznać za zniekształcony w części początkowej. Ale żadna z wy
suniętych dotąd emendacji nagłosu nic przekonuje. Dla ,:,dinsldns (Nesselmann 
i Buga) nie widać jakichkolwiek nawiązań, zaś poprawk::t na *druskins (Traut
mann i Maiiulis) , choć filologicznie możliwa (por. gandams 716 'bocian' = 
gand(a)riis, do lit. gandras) prowadzi do powil:l!zania pruskich 'nieczystości 
w uszach' z lit .-łot . tematem drusk-ii-, który nigdy 'nieczystości' nie oznacza 
(por. łot. drnska 'okruch', lit. druska 'ziarnko soli; sól') 23• 

l\1oj· , Jn·opozycja polega na uznaniu dmski-ns za mutylację pierwotnego 
zapisu *drvskins . Do znanej już emendacj i m na nt t rzeba więc dodae; jeszc;~c 
koniekturę ni = ru, czyt. riirn . Otrzymamy z t ego odczyt *clr'ttmskins . Gdy się 
teraz f;ko jarzy -ki- z etymologicznym -ti -, mianowicie na gruncie pruskiej 
neutr.1,lizacji fonemów /t / i /k/ w pozycji przed /i/ 24, to będzie można utożsamić 
11ruski vicr-wiastek drumsl.; - z litews'k:im dritmst-, tkwiącym w drumstai pl. tant. 
masc. 'nieczystości; paprochy ; mQty, osad lub szlam (na dnie naczynia )' 25 • 

Niceo kłopotliwą kwestią jest jednr,k zakończenie -ins. Na podstawie samej 
€tymologii pierwiastkowej nie sposób rou;trzygnąć, czy -ins przedsta,via synko-

" Nie ma t u miejsca n a cafo " '"Ylic:,;enie. Oto parę n azw związanych z cblern luuzkim: 
107 Riteke: Ri7c-isnan (acc .) 'grzbiet', 123 Nabeł: Nabis 'pępek', 13!3 Galle : Dołu 'żółć' (zam. 
Golu u *gal + uva), 156 H mvt: Keuto 'skóra', 97 (hirgel: (],urcle 'gardło'. 

23 Szczegóły zob. u Toporova I 354. On sam <<rokons truuj e>> z dmski11,s złożenie *aus + taukis, 
niby 'uszny tłuszcz' (kalka , niem. Or-smalcz). 

2·1 Jost to znów zjawisko fonetyczne, z którego opisy języka staropruskiego nie zdają 
sprawy, mimo że ściśle paralelna neutralizacja spółgłosek t' : 7/ przed samogłoskami przednimi 
została stwierdzona w dialekcie południowej Litwy - powstałym na substracie prusko-j aćwie
skim (por. Otrębski GJL I 354 n .). 

Etym. *ti oddane jako k·i widać w zapisach SłE: kymis 501 'rzemień do spodni' (lit . tym.as 
'safian'); scibinis 310 'wspornik w saniach' (lot. pl. st-ibini) ; schokis 283 = skukis (!) 'da n\.' 
(do lit . s7mtu, skusti 'drzeć'; nowe obj .). 

Etym. *k·i oddane przez ti: calt-estis 656 'klodny, bartny' (suf. -iskis = lit. -·iski i;) , por . 
n. os. Biig-ist , Ool-iste, Sorrn-est (obok Bir-iske, Pamp-ysche itp.); piw-enitis 38.'i ' wytłoczyny 
słodowe' (stu. -in'i,k-is); kampnit GrG 6 obok camnet GrA 41 'koń' (znacz. blęunc, zam. 'jeździec' 
jak w GrF 41 Eqit,Us : Camnet), czyt. kamnit(is), co jest z *kam(11, )nil~-'is < stpol. komunik, 
lcomonik 'j eździec' (nowe obj. ). 

25 Formy oboczne : lit. drii1i1~dai, drumzles 'ts .' . Podstawo we jest tu adi . druiiist-as (obok 
,drumsti1s) 'mQtny, nieklarowny '. Zob. LKZ II 757- 761. Co do etymologii por. li'raenkel LEW 
107 (łączy drmnst- z scs. dręch-lo, ros. drjacltlyj). 
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powane zakończenie -inas nom. sg. (por. awins 679 'baran, samiec owcy' : lit. 
av-inas 'ts.', od avis 'owca'), czy też jest raczej końcówką accusatiwu pluralis, 
jak -ins w sąsiadująicych z 84 dmskins wyrazach 80 agins (czyt. akins) 'oczy' 
i 83 ausins • uszy' 26• 

W pierwszym wypadku pr. *drumst-in(-)s byłoby z pochodzenia substanty
wizowanym przymiotnikiem 27 , jakich niemało w litewskim, a jakie i w pruskim 
się zdarzajl'l! 28 • W drugim wypadku, który wydaje się bardziej prawdopodobny, 
trzeba _by traktować zapis dmskins łącznie z agins i ausins jako składnik['.mi tej 
samej grupy słownikowej (nazw dotyczących ciała: SłE 68-160) i mniemać, 

że *drumstins było wyrazem używanym jako plurale tantum - jak lit. 
drumstai i jak pr. agins (: lit. akys), pr. ausins (: lit. ausys, auses). Forma 
*drumst-ins jako acc. pl. od t e.(llatu driimsta- (lit. druiństai, acc.pl. drumstus ) 
jest w każdym razie zupełnie możliwa ze stanowiska fleksji staropruskiej 29, 

tak że zbędne byłoby przypuszczenie, że 84 dmskins jest zapisem mimowolnie 
upodobnionym do 83 ausins przez kopistę. 

4. SłE 237 ..A.CK'R : pr. SAMYE 'rola' 
Wyraz pruski (ze skrótem dla n) stoi pomiędzy 236 artoys 'oracz' i 238 gasto 

'działka ziemi'. Ogólnie przyjętym rozwiązaniem skrótu w samye jest samyen 
z -en następującym po spółgłoskowym y = (i)j: *zam-(i)j-en. Formę tę identy
fikuje się z acc. sg. fem. wyrazu 'ziemia' zaświadczonym w katechizmach: 
semmien (też semmin i semman), por. lit. źemę, acc. sg. od źeme 'ziemia' 30• 

Kłopot w tym, że użyte 13' x semmien itp. 'Erde' ani razu nie przybiera 
w katechizmach znaczenia 'ziemia orna = rola'. Z drugiej strony pomezańskie 
samye 237 ukazuje się w SłE w zupełnie innym ugrupowaniu słownikowym 
niżeli same 24 (czyt. zame < *zem-ija, jak semmien III = *zem-ifan), które 
choć otwiera serię nazw określających rodzaje gruntu 31, samo oznacza tylko 
'ziemię, Erde'. Z tych względów mało jest prawdopodobne, żeby samye 237 'rola' 
mogło być po prostu formą fleksyjną (acc.sg.) wyrazu same 24 'ziemia' , tyle że 
użyt~ ze znaczeniem sekundarnym 'ziemia orna'. 

•• Co do tego , że zapisy SłE agi'l'l,8 i aiisins należy ujmować jako formy acc. pl. (por. mnóstwo 
form acc. sg. na -an w hasłach SłE) przekonuje nas świadectwo Enchiridionu, który ma te 
same formy na -ins użyte w tekście wiązanym następująco: III 29. 30-31 As druwe, kai mien 
Deiws Teikiiuns ast ... , mennei kiirmenan bhe Diisin, ackins, ausins bhe wissans streipstans ... 
dauns ast (,,Wierzę, że mię Bóg stworzył..., dał mi ciało i duszę, oczy, uszy i wszystkie członki" ). 

27 Por. rzadkie a.di. lit. drumst-inas 'mętny' (LKZ II 760) oraz derywat rzeczownikowy ze 
wzdłużeniem sufiksalnego -in -: drumst-!)ne 'miejsce, gdzie woda jest mętna i nie nadaje się do 
łowienia ryb' (LKZ l. c. ). 

28 Zob. Endzelin SPV 44--46, zwłaszcza kupsins 46 'mgła' i grumins 51 'grzmot (burzy)'. 
•• Por. acc. pl. masc.: dil-ins (obok dil-ans) III od dilas 'dzieło'; warn-ins III od *varnas 

'kruk'; bislcop-ins III od biskops 'biskup' (lit. vyskupas). 
30 Trautmann AS 418; Endzelin SPV 242; Maziulis PKP II 23 przyp. 59 (ale na, s. 266. 

s. v . dirva interpretuje *samyen jako [zamen]). 
31 Por. 25 laydis 'glina', 26 sixdo 'piasek', 27 layso 'grunt gliniasty' . 
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Zapis samye 237 wymaga, jak sądzę, nowej lekcji. vVystarczy spojrzeć na 
rękopiśmienną postać miejsca SłE 237 32 , by się przekonać, że ogólnie przyjęta 
transkrypcja samye jako samyen jest fałszywa . Chodzi o to, że znak skrótu 
spółgłoski nosowej :ma formę łuku rozciągającego się na,d d wierna literami, 
mianowicie nad y ie (samye), nie zaś nad samym tylko e (*samye), co by mogło 
implikować odczyt *samyen 33• Skoro diakryt skrótu figuruje nad połl:!!czeniem 
y + e, a litera <y) jest w SłE używana m. in. jako wariant litery samogłosko
wej <i) ( = /i/ lub /i/), to nie pozostaje nic innego niż rozwil:!!zać ye jako yne 
( = ine) . Por. bezsporne co do lekcji wypadki, 
jn,k (1) ua = una w 321 pr. maluakela = malimakelan 'koło młyńskie' 

(2) ym = ymm w 531 niem. Czymerbyel = Czymmerbyel 34• 

Wniosek z powyższego, że samye należy transliterować samyne. Transkrypcja 
fonetyczna : zemine, bo pisane a zam. e jest pospolitym zjawiskiem w SłE 35• 

Analiza morfemowa: zem-in-e. Pruska nazwa 'roli' jest więc formacjl:!! po chodną, 
urobioną od nazwy 'ziemi' (same 24, acc. senwnien III) przyrostkiem -in-. Pod 
względem formalnym stosunek pruski sam-yne : same jest podobny do litew
skiego zern-ine 86 : zeme, j ednakże rozwój znaczeniowy nomen na -in- poszedł 
w obu językach odmiennymi drogami. W obrębie SłE p:walele dla sam-yne : same 
st:wowią : 

graw-yne 304 'bokówka (deska w wozie)' : gra·ww1is 120 'bok' 37 

liid-ini 186 • gos1)odyni' : ludis 185 'gospodarz' 
stab-ni 221 'piec' < *stab-ine 'z kamieni&' : stabis 32 'kamień' 38 

mel-ne 161 'siniec' ( *mel-ine, do stlit. rnel-inas 'siny, niebieski'. 

5. SłE 238 STUCKE : pr. GASTO 

Ze względu na kontekst słownikowy (por. 237 samye 'rola' i 239 moargis 
'morg (ziemi)') uściśla się znaczenie wyrazu gasto jako"',,Ackerstiick" (Endzelin 
SPV 17 5 ). Dotychczasowe próby zetymologizowania gasto opierały się na lekcji 
literalnej, tj. *gasta i prowadziły do niezadowalających zestawień już to z lot. 
pagasts (które samo jest pożyczk~, ros. pogóst), już to z łac. hostis 39 • 

32 Maziulis PKP I 64. 
33 Miary nieporozumienia dopełnia fakt, że w całym SłE nie ma ani jednego zapisu ze 

skrótem -en następującego po y (*-ye); co więcej, w pruskiej części SłE nie jest skrócone ani 
jedno n (anim) następujące po samogłosce e (brak *€; są tylko: 2 x -a 321, 654 i 1 x -a- 288; 
2 X -u- 321, 484 oraz 2 x -i- 331, 398 obok 1 x -y-, właśnie w 237). 

34 Tu, tak jak w 237 ye, łuk diakrytu - choć relewantny dla grafemu samogłoskowego y -
"Wyk.racza poza jego kształt i ogarnia następujące m . 

35 Zob. Trautmann AS 105 (§ llc). 
30 'ziemianka', formacja oparta na adi. fem . zem-ine 'z zien,i, ziemna' . Z suf. -in- znajduję 

tylko lit. dial. zem-yna 'matka-ziemia' (w da,jnach) i dawne Źemyna 'Erdgottin' (.A.. Senn & 
&A. Salys, Wortcrbuch der lit. Schriftsprache V, s. 406). 

3
' Por. lit. śon-ine 'bokówka' : ~ónas 'bok'. 

38 Por . n . m. Stabyno-tilte 1331 «lapideus pons>> (Sambia). 
•• Referuje to Toporov II 169- 173. Tera.z znów Maziulis PKP II 311: [gasta). 
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Wydaje się , że najprostsza droga <lo objaśnienia wiedzie przez przyjęcie 
uowej lekcji: gasto = jasto. Spimnt pruski j jest dość często oddawany w pisowni 
niemiecko-krzyżackiej przez (g) , i to nie tylko przed samogłoskalni przednimi 
(jak w oiigis 518 'młot' = lit. kuj-is), lecz także w pozycji przed a i innymi tyl
nymi s3,mogłoskami, por. saligan 468 'zielony' ( = acc. zaUjan : lit . źalias); 

wargien 525 'miedź', poprawiam na warigen ( = acc. varijan: lit. varias); n . jez. 
Gawnus, Gcmnitz = Jaun- (od n.os. Jawne: lit. jaunas 'młody'); n.os. Byg-vne, 
Big-itne obok Byj-itne = ~'Bij-i"inas (por. pr. bia-twei III 'bać się' : lit. bij-ó-ti); 
n .os . Narg-ot obok Nar-iot, Nar-yoth. 

Lekcja gasto = yasto, iasto prowadzi nas od razu do wyrazu pruskiego 
*jastii jako dokładnego odpowiednika litewsko-łotewskiej nazwy 'pasa' : lit. 
juosta, łot . jitosta. ""\iVypada sądzw, że w SłE wyraz 'pas' został użyty przenośnie 
mt oznaczenie 'pasa ziemi' . Użycie takie ma dokładną. paralelę w języku litew-
6kim, gdzie synonimiczny z juosta wyraz dirźas ma obok prymarnego znaczenia 
«rzemień, podłużny kawał ze skóry wykrojony, pas» znaczenie sekundarne 
«reza ziemi» 40 • Por. śrwn . strang( e) 'sznur; pasmo pola'. 

Pr. *jasta i lit . -łot. jiiosta są równoległymi refleksami bałt. *jósta fem., 
tj . substantywizowanego adi. verbale na -to-, por. lit. juostas 'opasany' = gr. 
( wci't·ó c; , a.west. yasta- < ie. ,r-fos-to- . Wokalizm pruski a w jas- tłumaczy się 

pruską neutralizacją. bałt . opozycji o : a> pr. a ~.lbo ó (pisownia niemiecka nie 
pozwala niestety sprecyzować barwy archifonemu) 41 • Grafem <a> w gasto 
ma tę sam~ wartość dźwiękową, co (a) w po-nasse 90 'górna warga' (por. nozy 
85 'nos' : lit. nósis) i w po-matre 180 'macocha' (por. mothe 170 'matka' : lit . móte) 
oraz (a) w katechizmowych zapisach dat, daton, datwei inf. III 'dać' (=lit. duo-ti 
z b ::-i,łt . *dó- < ie. *dch3-). 

6. SłE 411 REISE: :pr. KARYAGO 'pochód wojenny' 

""\i\T zwią.zku z przemienny:m użyciem liter (y) i ( g) na oznaczenie fonemu 
})ruskiego /j/, o czym była właśnie mowa, wolno rozumieć zapis karyago jako 
1·ównoważny *kargayo. Por. <Y> dla, pr. /g/ w GrG 22 noye = SłE 145 nage 'noga' 
oraz (g) dla pr. /j/ w SłE 49 siige = GrG 46 soye 'ulewa', czyt. suja 4z. 

Lekcja *kargayo prowadzi do objaśnienia wyrazu jako złożenia kar + gaja, 
odpowiadajltcego semantycznie łotewskiej grupie atrybutywnej kara giijiens 
'pochód wojenny', por. też lit . karo zygis 'ts.'. 

Człon I kar- przedstawia skrócony do pierwiastka te:mat kara- albo km·i.fa
widoczny ,v lit. karas 'wojna' (por. kifrias 'wojsko'), dalej w łot . karś z *kar_las 

·IO Liton;kij slovar' A.. Juskevica, t. I, Sanktpetcrburg 1897, s. 332. 
41 J'isownianym przejawem tej neutralizacji jest w każdym razie użycie identycznych 

grafemów na oznaczenie pruskich refleksów, z jednej strony bałt. *o, z drugiej strony bałt. *a. 
42 Co do etymologii zob . W. Smoczyński, Pochodzenie litewskiej n. m. PilslJ,da'i, (pol. 

P-ilsudy), Onomastica XXIX, 1984, s. 124. Dalszy przykład na (y) = /g/ to SlE 187 smoy 
'mężczyzna' = smog, czyt. *.zmiig[us] (=lit. zmogus), por. brak końcówki w 714 -wanag 'krogulec 
{: lit. 'Viinagas) i w GrG 42 abbas: SłE 294 abasus 'wóz'. 
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'wojna' ( = stlit. karias 'ts.'), a także w pruskim zapisie kragis 410 'wojsko, 
oddział', popr. na kargis, czyt. 7.arjis (z *kar-ijas). Wydaje się, że w danym 
wyp adku chodzi raczej o temat pochodny kar-ija- o znaczeniu 'wojsko, oddział 
wojska' (por. stlit. karias 'wojsko' i pr. kragis 'ts.' ) i o znaczenie pierwotne 
złożenia kar-gli,ja = 'pochód wojska'. Osnowa kara- jak w lit. kiiras wygląda 
bowiem na stare abstractum 'oddział', od czasownika prymarnego ker-ti 'oddzie
lać się; odstawać, odwisać' (praes. lcer-sta ), skąd dopiero później 'oddział wo
jenny = wojsko' w związku z derywacją przez -ija-. 

Człon II g1~ja jest z pochodzenia abstractum na -a- od pierwiastka bałt. 

*gli-, praes. *gli-j-a, praet. '~gaj-a widocznego w lit. góti, gójii, gójau 'iść 
szybko' i ·w łot. praet. gajit '(po)szedłem'. Jest to odpowiednik ie. *gua
czyli *gt'-eh2- jak w sti. aor. a-ga-t i w gr. aor. e-~YJ '(po)szedł'. Jako abstractum 
oJczasownikowe 'pochód, chód' odpowiada gaja z jednej strony litewskim for
macjom kloja 'pora i miejsce, gdzie się ściele len' (od klóti 'słać' ) , sejo 'siejba , 
pora siewów' (od set-i 'siać') itp . 43, z drugiej strony może być porównane z now
szymi abstrakt ami łotewskimi od gaj- jak gaj-iens 'chód, chodzenie; pochód, 
procesja ', gdi-ta 'ts:, też 'droga życiowa, koleje życia', gaj- iims 'droga, przebieg 
czego' . 

Tłumaczenie niniej sze różni się zasadniczo od obszernych wywodów Topo
rova P.J III 221-225, który w oparciu o literalny odczyt karyago = kar(i)jago 
rekonstruuje compositum pruskie *kar(i)ja + ga- 44 • Podczas gdy temat kar(i)ja
jako człon złożenia można łatwo zaakceptować (por. pr. oaria-woytis 416 'prze
gląd woj ' ka') , to czyste nomen radicale *ga- jako II człon compositum ('pochód' ) 
jest nie do przyjęcia, bowiem gramatyka porównawcza dopuszcza dla indo
europejskiego jedynie nomen agenti s ('idący' por. sti . agre-ga- 'na przedzie 
idący' ), a nie nomen actionis 'pochód, chód' w funkcji II członu złożeń nominal
nych. Rekonstruując *kar(i)ja-ga- 'pochód wojenny' postuluje więc Toporov 
dh1 języka staropruskiego niejako stan starszy od stanu faktycznego, jaki 
zaświadczony jest w archaicznej przecież tradycji staroindyjskiej (por. agre-ga
pl'Zy braku 0 ga-, zamiast czego jest np. sam-gama- z t em a tem ga-ma- porówny
walnym z bałtyckim gaj-a 'chód'). 

7. SłE 648 WESANT: pr. WISSA1.\'.IBS' ' żubr' 

"\i\Tszyscy, od Nesselmanna po JYfaziulisa, czytają ivi ssambs' jako *wissambris 
i wszyscy też dochodzą do wniosku, że wyraz pruski o takiej post aci jest właści
wie niejasny 45• 

Sądząc z rękopisu SłE, lekcja wissambris z -ri-, jako rozwiązaniem sluótu 
pisarskiego -s' (zawijas nad literą końcową s), wygląda zupełnie nieprawdo-

43 P or. O trębski GJL II 70. 
•• Maziulis PKP II 279: [kar'aga]! 
•• Traut maun AS 464; Eudzelin SPV 276; F racnkcl LE W 932 s. v . stumbras; Maziulis 

PKP II 313: [vizambris]. 

12 - Biuletyn PTJ, t. XL 
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podobnie, a to dlatego, że w całym SłE nie można znaleźć drugiego wypadku 
użycia skrótu dla połączenia ri. W pruskiej części SłE pisarz skraca niema} 
wyłącznie jedno połączenie: końcowe -is, tj. zakończenie prus. nom. ag. u 
W części niemieckiej natomiast używa się tylko skrótu dla połączenia er, ta.k 
na końcu 47, jak i wewnątrz wyrazu 48

• Musiał o tym er wiedzieć Briickner 
skoro odczytał sobie wissambs' na wzór wyrazów niemieckich jako *wissamber; 
(por. 5 Morgenstn' = -stern) i zanalizował to na «niejasne» wis- i -sambers 
rzekomo pokrewne tak lit. stwnibras 'żubr', jak i polskiemu ząbrz ' 9• Lekcj~ 
Brucknera nie przekonuje z tych samych powodów, co lekcja -sambris, zaś 

etymologicznie ciemne lit. stumbras (slawizm~) i pol. ząbrz niewiele mogą pomóc 
objaśnieniu prus. *-sambers. Spróbujmy więc innej możliwości. 

Litery b i p ukazują się niekiedy w zapisach staropruskich jako elementy 
insertowane do etymologicznyc grup spółgłoskowych m + t (przy czym trudno 
rozstrzygnąć, czy były to spółgłoski epentetyczne, czy raczej znaki pisarskie 
używane dla rozgraniczenia ciągów literowych typu m + t, a także m + ti, 
m + tw itp.). Por. np. 

inf. lem-b-twey I obok limtwey II 'łamać', czyt. lim-tvei (do lit. palimti 'załamać 
się pod ciężarem') 

dessimpts II, dessempts I 'dziesięć' obok dessimton acc. III 'ts.' 
dessympts II obok dessimts I 'dziesiąty' (lit. deśimtas). 
Załóżmy, że i zapis wissambs' zawiera takie „nieorganiczne" b. Stojąc we 

właściwej dla siebie pozycji w grupie mt, musiałoby ono mieć obok siebie t: 

*wissambt-. Z uwagi na to, że skrót przed spółgłoską zamykającą wyraz może 
opiewać raczej na całą sylabę niż na pojedynczą spółgłoskę (por. 5 niem. Mor
genstn' = -stern), można sobie wyobrazić tutaj skrócony zapis sylaby -tis: 
*wissamb(ti)s. Usunąwszy t eraz b jako element wsunięty do grupy mt, otrzyma
my *wissamtis - formę, która nie może być niczym innym jak tylko pruską 
transpozycją wyrazu śrwniem. wisant, wisent m. 'żubr'. Co do pr. i za niem. 
e por. np. digno 427 'głownia miecza' z niem. Degen 'miecz'; anwirpis 320 
'spust wody (przy młynie)' z · śrdniem. anwerff 'Riegel' (nowe obj.); scink-is 388 
'słabe piwo' z śmiem. schenlce-ber (w lit. też skifllcis 'ts.'). Pr. rnt za niem. nt można 
wytłumaczyć dostosowaniem fonotaktycznym, ponieważ grupy mt (z m nie 
ulegającym asymilacji do zębowej, por. Otrębski GJL I 319) są w językach 
bałtyckich liczniejsze, a więc i częstsze od grup nt. 

Jako alternatywę można by przyjąć rozwój następujący: wisant > pr. 
*wissantis + insercja b jako znaku rozgraniczającego ciąg n-ti + asymilacja, 
nb) mb: *wissambtis 50 • 

•• 4 X : 319, 428, 484, 656. 
• 1 13 x , np. 171-173, 180, 182, 759. 
•• lO x , np. 5, 6, 106, 112, 260, 580. 
49 A. Bruckner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927, s. 667. 
ao Por. wstawne p do imt wytworzonego przez synkopę -in -il·: n. m. Abetym.p.ten 1419 : 

Abetimte 1374, Abetiiite 1405 (*Avit-in-it-); n. o. Sorym.p.te: Sorymte < *Surin(i)t-, por. Sur-ynis. 



STAROPRUSKIE LEKCJE I ETYMOLOGIE 179 

Gdy uzna. się pruską nazwę 'żubra• za. germanizm, to zapis wissambs' stanie 
ię świadectwem tego, że w pruskiej części SłE obok skrótu -is użyty został 
;ównież skrót -ti(s). Prawdopodobieństwo skrócenia -ti(s) w wissambs' stanie 
się oczywistsze, gdy rozpatrzymy zaraz inny długi wyraz, jakim jest smonenawis; 
i on wygląda na skrócony przez kopistę po to, żeby go zmieścić w kolumnie 
(zob. fot. rkpsu w Maziulis PKP I 72 i 60). 

8. SłE 67 MENSCH: pr. SMONENAWIS 'człowiek' 

Na fotografii 1·kpsu (o.c., s. 60) widać łuk skrótu pisarskiego wychodzący 
znad w i ciągnący się nad literami i (bez kropki) is. Już sam ten sposób zazna
czenia skrótu budzi wątpliwość co do trafności ogólnie przyjętej transliteracji 
*smonenawis, z i = in. Konsekwencją jej jest dziwna lekcja, *smonenawins 61 

i jeszcze dziwniejsza ana.liza morfemowa: snion-en-aw-ins 62 • 

Można łatwo wybrnąć z tych kłopotów, o ile się przyjmie, że skrót w smo
nenawis kryje w sobie nie n, lecz właśnie ti zakończenia -ti(s), dokładnie takiego 
samego jak w omówionym wyżej wissamb(ti)s . 

Otrzyma.na lekcja smonenaw(ti)s daje od razu klucz do analizy morfolo
gicznej . Ponieważ synonimiczne nazwy 'człowieka' ma.ją w katechizmach 
temat smunen- (por. smiinents III < *smunen-it-is 53 , obok adv. smunen-iskii 
'po ludzku'), więc wyodrębnimy w naszym wyrazie sufiks o postaci -awtis 
(czyt. -a1.itis). Jest to zdyftongizowana forma typowego pruskiego przyrostka 
zdrabniającego -ut-is, który - jako akcentowany (por. lit. -utis) - ulegał 
widocznie wzdłużaniu i był traktowany w ustach zniemczonych Prusów tak jak 
średnioniemieckie długie u dyftongizujące się w au 54• Zatem: pr. -utis) -autis. 

Nasze smonen-awtis oddające *smonen-utis jest, jak dotąd, pierwszym 
przykładem na, -autis w apelatywach. Ale w antroponimii staropruskiej roi się 
od imion (z pochodzenia hipokorystycznych) zakończonych na -autis, a mają
cych niei·az obok siebie starsze postaci fonetyczne z oryginalnym pruskim -ut-. 
Zanim je zestawię, zwrócę uwagę na to, że mają one w dokumentach bardzo 
zróżnicowa.ną piso,vnię. Ich zakończenia można uporządkować następująco: 

u Maziulis PKP II 328: [zmanenavins]. 
•• Endzelin SPV 251 (temat smonenaw- poza tym nie istnieje!). Trautmann AS 432: ,,Hau

fung von vier Suffixen" (za Leskienem). 
53 Pr. -ents pochodzi więc z synkopy i dlatego nie może służyć za podstawę dla objaśnie

nia słowia.f1skiego suf. -ęt-. Prócz tego: smunentin-an acc. sg. 'człowiek' od tematu na -in
opartego na synkopowanym *zmiinin(i )t-. 

•• W dialekcie wysokoniemieckim na obszarze Prus dyftongizacja ii > au (ou) oraz i > ei/ai 
zachodziła w XIV- XV w. Fakt ten poświadczają setki stprus. nazw geograficznych (i osobo
wych), które w owym czasie urzędnicy krzyżaccy zapisali z ust informatorów pruskich (zob. 
G. Gerullis, Die altpr. Ortsnamen, Berlin- Leipzig 1922, s. 216-217, ze słuszną krytyką 
stanowiska Trautmanna AS 136). 

. O tym, że rzeczoną dyftongizację niemiecką odzwierciedlają również wyrazy pruskie za
pisane w SłE zob. W. Smoczvński w Abstracts of trJc Jst Intern. Conforence of Baltists, Vilna 
1985, S, 108. V 
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-autis / -aud,is, -aute / -aude, -alte / -alde, -olte / -olde, -olt / -old 55• Oto garść 

przykh1dów zaczerpniętych z dzieła Trautmanna 56 : 

Lik-utte 1384 57 , Leyc-ot-in 1338 obok: Leyk-awte, Leyk-aut-yn 
Alg-utte 1399 obok: Abg-aiitis 1540, Alg-aude 1300, Aiig-olt 1325 
Aysk-ut obole Eysk-aitt (pis. -ant!), Aysk-awde 1400 
Samb-1Jd, Samb-ot obok: Samp-alte, -olte, -olt (por. Sambe). 

9. SłE 35 VUNCKE : pr. SOANXTI (~) 'iskra' 

Zapis soanxti od dawna poprawia się na spanxti (*spang-stii), zakfadając 

l O błąd literowy odpisu: o zam. p, 2° związek etymologiczny wyrazu pruskiego 
z lit. spangas 'niedowidzący, ślepy', spingeti 'słabo świecić się , pobłyskiwać' 

oraz z lot. spuogat 'błyszczeć' 58• :Combinacja ta jest trudna do przyjęcia. Ko
niektura ( o) = p, ni.e mająca zTesztą paraleli w całym SłE, została tu wymu
szona względami etymologicznymi, wątpliwymi. o tyle, że brak jest dowodu 
na związek lit . sping-, spang- z domniemanym prus. *spang-sl-. 

vV rękopiśmiennym zapisie SłE 35 jasne są wszy tkic litery prócz tej, któr::J! 
przy lekcji soanxti interpretowano dotąd jako n. Na moje oko nie jest to n , 
lecz połączenie dwuliterowe (ri). Sprawia ono wrażenie n tylko dlatego, 
że litera i jest pozbawiona kroJ)ki (jak często w SlE) i zlewa się z nie dość wy
raźnie napisanym r 59 • SłE 35 trzeba więc czytać soarixt-i, a nie soanxti . Podobne 
nieporozumienie dotyczy zap isu 48iJ, odczytywanego sanfosle albo sauinsle 60 

«gurtel» zamiast po prostu samrisle = *sam-ris-le, tj . 'wiązadło', por. lit. 
są-risa 'ts.\ riś- lus 'gut bindend'. 

Interpretacja wyrazu prus. soarixti nic nastręcza trudności. Zaczyna.j::J!C 
od prawej strony, wyodrębnimy końcówkę -i (tj. -i < -e ), następnie sufiks -ikst- , 
mający odpowiednik w lit. -ykst-, Wl'eszcic mOI"fem leksykalny soar-, który jest 
identyczny z sar- tkwiącym w sari 43 'żar', czyt. zari 61 • Co do obocznej piso-wni a 
bądź przez (oa) , bądź przez (a) por. zal- w sal-igan 468 'zielony' i w soal -is 293 
'ziele' (: lit. zalias 'zielony', źiil-esos pl. fcm. 'zielenina,, jarzyny') . 

55 -w. Smoc zyński, Die Suffixe der altpreullischen P ersononuamen, Rosiimecs der Vur 
triige, XV. Internationaler KongreB fiir N amenforschuug, Leipzig 13-17 VIII 1984, s . 177. 

0• R. Trautmann, Die altpreuf.lischen Personennamen, Gottingen 1925, passim. Badacz 
ten, nie domyśliwszy się, że sufiksalny wokalizm -mi- może pochodzić z dyftongizacji pr .. ;1 ., 
sklasyfikował imiona na -a1tt-/-aud- itp . zgoła opacznie: cz~ść zaliczył do złożeń na -(g)awl, 
-(g)aut, -(n)aut, -(t)aut i -(v)ald (s. 137- 155), a część do sirnplicjów z suf. -aiit- j ako apofo
niczną (!) odmianką suf. bałt. -ut - (s. 182). 

57 Od pr. li7cuts III 'mały', tj. li7c-utis < śrdn . liil,ke ' ts.' . 
68 Trautmann AS 433; Endzclin SPV 252; Maziulis PKP II 15. 
" 9 ZQb. l\faziulis PKP I 59. Por. podobne do n połączenia ( ri) w 82 wubri, 149 nagepr·i:;t-is, 

201 sparis, 211 dauris. Tylko znak diakrytu nad ·i pozwala odróżnić r i i w 483 drfoilxis, 648 ta.lf, 
ris, 665 naric·ie i 450 brisgelan. 

60 'frau tmann AS 418; Maziulis PKP II 276: * savin::le. 
n Prus. sari ma odpowiednik w lit. for-ijos pl. fem. 'żar, żarzące się wQgle'. _!)hie formacje 

są derywatami na stopniu o od pierwiastka widocznego w lit. zcr-/fir-: zeri, zereti 'żarzyć s ię, 
(durat. zo wzdłużeniem), źyra < *źinra, źirt-i 'sypać się - o iskrach' . 
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Pod względem i;łowotwórczym jci:;t soar-ixti = zar-ikste singulativum 
utworzonym od coll . sari 'żar' w podobny sposób, jak stlit. band-ykśtis 'bydlę, 
sztuka bydła' od coli. banda 'bydło' (Dauksza) albo stlit. kirm-ykśt-is 'robaczek' 
od kirmis 'robak' 62 • Etymologicznym znaczeniem formacji było 'cząsteczka 

ża,ru'. Paralelny rozwój widać przy łot . birkst-ele 'i8kra', które formalnie jest 
zdrobnieniem w stosunku do osnowy birlGstis 'iskrzący się popiół'. 

W języku litewskim nie ma wprawdzie *źarykste, które by odpowiadało 
prus. soarixti, a,le sąi formacje pr.r,ypominające pruskąi 'iskrę' w części sufiksalnej: 
Jit.er. kibirk,ffis, dial. źibirkstis. 

10. SIE 164 STYCH: pr. BOA.DIS 'ukłucie' 

Wyra,7, ten jest odczytywa,ny jako Melis, przy założeniu, że <oa) oddaje 
tu prus. li 63 • Z dwóch względów jest to wątpliwe. 

1° Digra,f <oa) ma w pisowni SłE cl woj aką wartość. Czasem, owszem, 
oddaje pru.·. a długie 64, ale w szeregu zapisów oddaje też niewątpliwe a krótkie 65 • 

Taka sa.ma dwuzna,czność iloczasowa związana jest w SłE z grafemami <o> 
( = a lub a) 66 oraz <::1) ( = a lub a) 67 , które są wariantami pisownianymi <oa). 
Wobec tego nie można z góry wykluczać lekcji boadis jako badis. 

2° Lekcja badis stwarza nieprzezwyciężoną trudność morfologicznll!. W oka
lizm picrw-iastkowy ii, znrn za do uznania baclis za formację z vrddhi od bad-, 

rzekomo porównywalnf!! z lit. plokis (*plakis) 'uderzenie, cios' od plaku, plakti 
'bić, tłuc' 68 • Tymczasem jest t o niemożliwe, ponieważ bałt. bad- - w przeci
wieństwie do plak- - nie jest pierwiastkiem, lecz osnową sekundarną z woka
lizmem apofonicznym o od bed- (por. lit. bad-yti 'kłuć' = iter. od bedu, besti 
'wtykać') 69 • 

Z tych powodów należy rozpatrzyć możliwość interpretacji boadis jako 
badfa/bodis. 

Zapis boadis figuruj e w SłE wśród czterech innych wyrazów należących do 
do tej ::;;1,111.ej kategorii .z1rnczeniowej nominu, a,cti. Por. 163 kirtis 'cięcie' ( = lit. 
kii·tis); 165 brokis 'ud 1·;,;cnic', czyt. brfikis : lit . br:JJcis 'pociągnięcie miotłą'; 

166 rncUs 'rzut', czyt . 11u!tis: lit . rnet'is 'ts.' ; Hi7 krnwis 'uprl,(lek' (por. kru- t 
III 63 .20 'up~1.:ć' ). 

n P. SkardziuR, Lietuvit! kalbos zodZiq d.iryb11, Vilnius 1943, s. 373. 
• 3 Zob. 'l'oporov I 238- 239. 
•; Np. w rnoazo 178 'ciotka' (= masa); woasis 627 'jesion' (= vasis) . 
•• Por. soar-ixte soalis, (s. 180), loase E 493 < stpol. loże oraz serię wyrazów z ( oa) przed 

tautosylabicznym sonantem, gdzie długie a jest wykluczone : cloalgis 546 'kosa' (lit. datgis) , 

moargis 239 ' rnorg' (lit. margas), droanse E 749 'derkacz', spoayno 387 'piana na piwie' (lit. 

spainć). 

•• Por. golis 168 'śmierć' (lit. galas), wobse 789 'osa' (lit. vapsa), worrn-yan 463 ' czerwony' 
(lit. vuhnas ' czerw') obok mothe 170 'matka' (lit. móte), glossis E 604 ' wierzba' (lit. gluosnis). 

•· Po!'. srwkis 598 'żywica' (lit. salcai), sagrbis 62!) 'korzeit.' (lit. śaknis) obok pornatre 180 

'macocha' (lit . p a-m.óte), gasto 238 : lit. juosta (zob. s. 176). 
~· Tak Trautm ann AS 125, 313. 
•• V6ddlti otl l!,id- byłoby *bed-, por. lit. melis 'rzut' (prus. metis 166): 'rnetu, m.~st-i. 'rzucić' . 
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Ze względu na ten kontekst słownikowy trzeba boadis ukłucie, dźgnięcie' 

uznać za skonkretyzowane nomen actionis . Zakończenie -is w boadis nie musi 
być jednak identyczne z -is w kirtis, brolcis, metis i kruwis (które są etymolo
gicznymi tematami na -jo-), lecz może być pomezańskim refleksem starszego 
~'-as, jak np. w deywis 1 'Bóg' (: sambij . deiwas III . 63.5, lit . dievas) i wielu 
innych wypadkach 70• Kojarząc ten fakt z pisownią (oa) = a, można widzieć 
w boadis kontynuant bałt. *bad-as 'ukłucie', tj . nomen actionis typu 't'Óµ.oc;, 
utworzone sufiksem -o- z towarzyszącą apofonią o ( e od osnowy prymarnej bed-, 
tkwiącej w lit. bedu, besti 'wtykać, kłuć czymś ostrym'. Stosunek boadis : beclu 
:j est t aki sam, jak w następujących parach: 

prus. dagis 13 'lato', lit. daga 'upał' i 'żniwa' : lit. degu, degti 'palić (się), 

płonąć' 

prus. stabis 32 'kamień', lit. stabas 'porażenie, udar' i 'posąg' : lit. stembu, 
stebti 'wpadać w podziw; osłupieć', steb-iuos, steb-etis 'dziwić się' 

prus. golis 168 'śmierć' (sa,mbij. gallan acc. sg. III 31.16 'ts.'), lit. galas 
'koniec, kres' i 'zgon' : lit. geliu, gelti 'kłuć, kąsać' 71• 

Por. też prus. seydis ( czyt. zaidis) 198 'ściana', lit. zaidas 'piec' ( ( *lepienie 
z gliny) : lit . ziedziu, ziesti 'wyrabiać glinę, lepić z gliny'. 

Wydaje się, że dokładnym odpowiednikiem prus. boadis 'ukłucie' jest litewski 
wyraz badas (łot. bads), oznaczający 'głód, niedostatek jedzenia'. Może to być 
zleksykalizowane abstractum, oznaczające pierwotnie 'kłucie w żołądku, łaknie

nie' . Znaczenie pruskie byłoby tu archaizmem w stosunku do zawężonego 
znaczenia litewskiego 'głód' 72 • Por. dyferencjację znaczeniową przy stabas: 
litewski zachowuje jeszcze znaczenie nomen acti ('porażenie, udar'), natomiast 
pruski ma już tylko zleksykalizowane 'kamień' . 73 

I, II, III 

Gr A, F, G 

LKZ 
SlE 

Skróty 

Źródła 

- Katechizmy sambijskie: I (1545), II (1545), III = Enchiridion (1561) . 
Cytowane wg Trautmanna AS 1-93, Słownik na s. 295- 466. 

- Słowniczek Szymona Grunaua (ok. 1517-1526). Cytowany wg Maziulisa 
PKP II 47-61. 

- Lietuvi11 kalbos zodynas, Vilnius 1941- (do litery S). 
- Słowniczek elbląski (pocz. XV w.). Cytowany wg fotografii rkpsu w: Ma-

ziulis PKP I 59-75 albo wg transliteracji u Maziulisa PKP II J .J - 46. 

70 Wymienia je Trautmann AS 213. 
71 O derywatach typu 't'6µo<; zob. J. Kuryłowi cz, O jedności językowej bałto-słowiańskiej, 

BPTJ XVI, 1957, s. 99 oraz tenż e, Indogermanische Grammatik, Bd. II: Akzent, Ablaut, 
Heidelberg 1968, s. 293. 

72 E. Fraenkel, Litauisches etymologisches Worterbuch, Heidelberg 1955, s. 29, napo
myka o możliwości związku badas i bedu, lecz sam daje pierwszeństwo zestawieniu badas : słow . 

beda : sti. badhate (nie tłumacząc, niestety, rozbieżności wokalizmu!). 
' 3 Inne problemy filologiczne SłE pl'zedstawia autor w art. Philologie u . Sprachwissen

schaft bei der Untersuchung des Altpreul3ischcn, w: V. Pisani & G. Bolognesi, Linguistica 
e Filologia, Milano 1986, s. 515-24. 



STAROPRUSKIE LEKCJE I ETYMOLOGIE 183 

Opracowania 

- J. E., Senpriisu valuoda, Riga 1943. Endzelin SPV 
Fraenkel LEW 
J'lfoziulis PKP I 
Maziulis PKP II 
Otrębski GJL 
Toporov PJ 

- E. F., Litauisches etymologisches Worterbuch, Gottingen 1955-1966. 

Trautmann AS 

- V. M. Priisq kalbos paminklai, [I]. Parenge V. M., Vilnius 1966. 
- V. M., Priisq kalbos paminklai, II. Vilnius 1981. 
- J. O., Gramatyka języka litewskiego, I-III, Warszawa 1956-1965. 

V. N. T., Prusskij jazyk. Slovar', Moskva: t. I A-D 1975, t. II E-H 
1979, t. III I-K 1980, t. IV K-L 1984. 
R. T., Die altpreussischcn Sprachdcnkmaler. Einleitung, Textc, Gram
matik, Wortcrbuch, Gottingcn 1910 (2. wyd. niezmienione 1970 r.). 

Altpreu8ische Lesungen und Etymologien I 

Zusammenfassung 

Das GI1111dproblem der sprachwissenschaftlichcn Betrachtung des Apr. kann man auf 
die Frage zuriickftihren, warum es so ist, da13 dicsc Sprache gegcntiber dcm Lit.-Lett. so viole 
ratselhafte Besonderheiten aufweist. Schon seit langem pflegt man darauf antworten, da13 
diesc apr. Eigenttimlichkeiten indogermanische oder baltische (bzw. balt.-slaw.) Archaismen 
seien. Haute kann man solche Auffassung auch in V. V. Toporovs Etymologischen Wortorbuch 
des AltprcuJlischen finden. 

N ach der Meinung des Verfassers ist es methodisch falsch, von vornherein anzunehmen, 
daJl das Apr. besonders archaisch ist, und daJl man es deshalb eher sprachvergleichend als 
sprachintern betrachten soll. Wir dtirfen nicht vergessen, daJl alles, was sprachlich ftir altpreu13isch 
gilt, nicht von PreuJlen selbst, sondern von Deutschen niedergeschrieben und dazu weitgehend 
gormanisiert wurde. Unter diosen Bedingungen nur die Philologie und die intorne Rekonstruk
tion kann uns dabei helfen, eine realistischere Vorstellung des Apr. zu gewinnen. 

Mit zehn Beispiele aus dem Elbinger Vokakular mochte der Verfasser zeigcn, da13 man 
die apr. Worter in erster Linie philologisch untersuchen muJl. Neue Lesungen und Etymologien 
haben die folgende Worter erhalten: 

1. wubr~ ,,Wimper" 1. wubri (= wumbri), d . i. *vimpre aus mhd. wimpra 
2. drastus „Wanst" 1. wastus ( = wanstus) aus mhd. wanst 
3. dmskins „Ohrenschmalz" 1. druskins (= drumst-ins), zu lit. druińst-ai „Bode:nsatz" 
4. samye „Acker" 1. samym~ = *zam-ine (vgl. lit. źem-ine) 
5. gasto „Ackersttick" 1. yasto, d. i. *jasta = lit. juosta „Giirtel" 
6. karyago „Kriegsreise" 1. lcargayo = *kar + gaja (vgl. lctt . kara giij-iens) 
7. wissambs' ,,Wisent" 1. wissamp(ti)s = *vizamtis aus mhd. wisant 
8. smonenawis „Mensch" 1. smonenaw(ti)s = *zmunin-auUs ( -aut- < -ut-) 
9. soanxti „Fnnke" 1. soarfa;ti = *zar-ikste, zu apr. sari „Glut" 

10. boadis „Stich" 1. badis < *badas (vgl. lit. biidas „Hunger" < ,,das Stechen (in dem Magen)") 
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Struktury funkcjonalne zdań z łącznikiem być 

Przedmiotem niniejszej, z konieczności skrótowej, analizy będą, zdania, 
w których byó jest formalnym składnikiem złożonych predykatów orzeczniko
wych, a więc pełni t ylko funl:ccje gramatyczne. Wyklucza się zatem z analizy 
zarówno pomocnicze funkcje być w budowie czasów złożonych, jak też być 

użyte w zna,czeniu cgzystencjalnyln 1 • 

Przyjmujemy też pewną, ilość t erminów w podanych niżej znaczeniach . 
1. Funkcja - refa,cja dwustronna między elementami równorzędnymi 

kat;rgorialnie 2 • Spośród różnych możliwych rodzajów funkcji wyróżniamy na 
na,sz użytek: 

a) funkcje wewnętrzne - uj:mują,cc sposób organizacji przedmiotu na linii: 
stmktura nadrzędna (np. system) - struktma podrzędna (np. pod ystem), 

b) funkcje zewnętrzne - oddają.ce zależności między przedmiotami w r e
lacji: struktura podrzędna (np. system) - struktura nadrzędna (np. nad
syste:m) 3 • 

2. Zbiory są funkcjonalną organizacją, jednostek (indywiduów) 4• 

3. J ednostki w zbiorach są elementami tych zbiorów 5• 

4. Zbiory mogą być jednoelementowe lub wieloelementowe 6 • 

1 O funkcjach być w zdaniu por. np . J. Safarewicz, W sprawie składniowej fru~kcji łącz
nika, w: Studia jQzykoznawcze, Warszawa 1976, s. 14---17. Według autora łącznik być w zdaniu 
z orzecznikiem „pełni wyłącznie funkcję wyrażania sądu o istnieniu, nie wprowadzając żadnych 
zmian, ani uzupełnień do treści słownikowej orzeczenia". R. Ingarden ujmował funkcje być 
w zdaniach jako czworakiego rodzaju relacje: 1. Istnienia. 2. Formalnego znaku asercji. 3. Przy
należności zbiorów. 4. Posiadania własności. Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki , 
Warszawa 1972, s. 83. 

2 Por. Mała Encyklopedia Logiki, Wrocław 1970, s. 70. 
3 O zależności:wh między zbiorami por. J. Słup ecki & L. Borkowski, Elementy logiki 

matematycznej i teorii mnogości, Warszawa 1969, s. 279 in. , a także Mała Encyklopedia Lo
g.iki, op. cit., s. 361 in. 

• Por. J . Kmita, Wykłady z logiki i metodologii nauk, Warszawa 1975, s. 78. 

• Por. J . Slupecki&L. Borkowski, op.cit., s. 138. 
• Koncepcja zbioru jednoelementowego wynika logicznie z relacji tzw. zwrotnych, tj. re

lacji między „każdym elementem danego zbioru a nim samym". Mab Encyklopedia Logiki , 
op. cit. , s. 257. 
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5. Własności jednostek są ich cechami semantycznymi 7 • 

6. ·własności zbiorów są ich kategoriami semantycznymi 8 • Kategorie 
semantyczne są zatem uogólnieniem, relewantnych ze względu na dany 
zbiór, cech semantycznych jednostek, które są elementami tego zbioru. 

7. Zdania orzekają o funkcjach wiążących przedmioty (zbiory, jednostki, 
elementy). 

Przechodząc do rzeczy rozpatrzmy naprzód takie proste struktury zdaniowe: 

(1) Jan jest chory (gruby, wysoki, zły, itp.). 
(2) Jan jest dyrektorem (ojcem, przewodnikiem, itp.). 
(3) Jan jest w Warszawie (n~ strychu, u matki, itp.). 
(4) Jan jest podobny do ojoa (taki jak, zbliżony do, itp.). 

Jeżeli przez X, Y oznaczymy zbiory przedmiotowe (Jan, Warszawa, ojciec, etc.), 
a przez x - kategorie semantyczne (chory, zły, wysoki, etc.), to dla powyższych 
zdań otrzymamy następujące schematy ogólne: 

(1) X jest x . 
(2)-( 4) X jest Y . 

Widzimy, że zdanie (1) nie spełnia warunku równorzędności kategorialnej 
argumentów funkcji; jest więc pod tym względem zbudowane asymetrycznie, 
podczas gdy zdania (2)-(4) są symetryczne. Patrząc od strony desygnatu 
powiemy, że zdanie (1) określa właściwości immanentne zbioru (cechy charakte
rystyczne zbioru), sposób jego «organizacji», a więc funkcje wewnętrzne. 

Zdania tego typu możemy opisać jako funkcje tylko wtedy, gdy przyjmiemy 
pojęcie zbioru jednoelementowego i z nim związanej funkcji autozwro tnej, 
tj. relacji między elementem X, a nim samym. Orzekanie o funkcji w zdaniu (1) 
polega więc na przejściu od zbioru X (Jan) poprzez kategorię semantyczną a; 

(chory), na powrót do zbioru X 9 • 

Punktem wyjścia jest zbiór nieopisany 'Jan' - punktem dojścia zbiór 
opisany w jednej z wielu możliwych kategorii semantycznych 'wysoki Jan'. 
Formalnie : X jest x (X), gdzie (X) oznacza brakuj~cy (a. konieczny ) argument 
funkcji. 

Zdania takie opisują relacje wła s ności k a tegorii (cechy ) sem a ntycirnej: 

' Por. D. W esolowska, Neosemantyzmy współczesnego języka polskiego, Kraków 1978, 
s . 82 i 85. 

8 W tym ujęciu pojęcie kategorii semantycznej różni się nieco od przyjętego w semantyce 
współczesnej (por. D. Wesołowska, op. cit., s. 83 i in.), nie mówiąc już o rozumieniu logicznym 
(por. J. Słupecki & L. Borkowski, op. cit., s. 260-264.). 

9 W logice tego typu predykaty określa się jako jednoargumentowe. Stąd podobnie w uję
-Oiach językoznawczych, por. np. S. Karolak, O programie składni wyrażeń predykatywnych 
w gramatyce języka polskiego, w: O predykacji, Wrocław 1974, s. 7- 18, oraz M. Grochowski, 
Rola semantyczna a predykat jako sposoby charakterystyki subiectum, ibidem, s. 25-35, 
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z kolei konstrukcja X jest Y określa. funkcje prze ciwzwrotne, tj . relacje 
między dwoma kategoria.lnie równorzędnymi argumentami. Stwarza to możli
wości opisu tych funkcji od strony obu ich argumentów, np. Jan jest u matki -
Matka gości (ma, przechow1,1,je, ukrywa) u siebie Jana. Jan jest podobny do ojca -
Ojciec jest podobny do Jana. Jan jest dyrektorem - Dyrektor to Jan, itp. 1.

0 

w ogólnym schemacie X jest Y mieszczą się trzy przypadki szczegółowe. 
Rozpatrzmy je kolejno. 

1. (2) Jan j est dyrektorem. 
Na pozór mamy tutaj dwa zbiory: 'Jan' (X) i ' dyrektor' ( Y), między którymi 
istnieje funkcja przeciwzwrotna, a jest stanowi jej formalny wykładnik. Jednak 
orzeczniki: dyrektor, ojciec, przewodnik, robotnik, szewc, itp. przedstawiaj~ 
struktury złożone. Przede wszystkim dla części z nich możemy użyć predykatu 
pełnić funkcję, np. Jan pełni funkcję kierownika, ministra, opiekuna, itp., co 
sugeruje, iż są one w jakimś stopniu utożsamiane z funkcją. Nie możemy 
natomiast powiedzieć: Jan pełni funkcję ojca, księdza, ślusarza itp. bez wyraźnej 
sugestii, że Jan de facto nie jest: ojcem, księdzem, ślusarzem, ale jedynie kogoś 
zastępuj e w tych rolach społecznych. 

Predykat jest (być) dotyczy więc, jak się wydaje, tych cech argumentów, 
które A. Wierzbicka nazywa stałymi, zaś predykat pełnić funkcję - cech oka
zjonalnych 11• 

Wyrażenie predykatywne być ojcem w zdaniu Jan jest ojcem odnosi sę za tern 
do dwojakiego rodzaju relacji: 

1. zbioi·u przedmiotowego 'Jan' do niego samego, w aspekcie określonych 
kategorii semantycznych, które można określić jako zbiór psychofizycznych 
predyspoz y cji do «bycia ojcem»; 

2. zbioru przedmiotowego do pewnej rzeczywistości poza nim, do dziecka 
(dzieci), rodziny, sytuacji społecznych, itp. wynikających z faktu jego «ojcow
stwa». 

Związek między funkcjami 1. i 2. jest taki, że predyspozycje funkcjonalne 
wewnętrzne (1.) są warunkiem koniecznym i niezbędnym do spełnienia. 
funkcji zcvmętrznych (2.). Ponadto orzeczniki tego typu zawierają dwa składniki 
semantyczne: 

1. pojęcie przedmiotowe nosiciela kategorii semant ycznych - predyspozycji 
-0raz wykonawcy funkcji zewnętrznych (por. w słowotwórstwie «ten, kto ... »); 

2. zbiór funkcji wewnętrznych i zewnętrznych, które przynależą przed
miotowi. 

Pojęcie przedmiotowe jest oddane przez formę gramatyczną funktywu 
(signifiant), natomiast funkcje stanowią jego treść semantyczną (signifie). 
Forma umożliwia tu relacje funkcjonalne z innymi formami przez spełnienie 

10 J est to t en sam związek, co między stroną czynną a bierną, tyle że nio ma konsekwencji 
gramatycznych. 

u Dociekania semantyczne, Wrocław 1969, s. 160. 
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warunku równorzędności kategorialnej argumentów funkcji, natomiast treść 
określa bliżej rodzn.j funkcji wiążących te argumenty ze sobą. 

Zdania typu (2) możemy więc określić -jako orzekające o dwu rodza jach 
hierarchicznie powiązanych funkcji: 

1. wewnętrmej - ze względu na treść X jest Y (X), 
2. zewnętrznej - ze względu na formę i treść X jest Y. 
Orzeczniki takie oznaczają zbiory funkcjonll,lne (w odróżnieniu do 

zbiorów stricte przedmiotowych), a ogólny typ strukturalny tych zda11 nazwiemy 
relacją wła sn o ś ci funk c ji. 

2. (3) J a.n j est w Warswwie . 

Tutaj zbiory 'J an ' (X) i 'Wn.rszawa' ( Y) nie są połączone żadną relacją seman
tyczną opartą na cechach immanentnie należących do X i Y, tak ja,k t o było 
w zupełności w r elacji własności kategorii se:m.antycznej i częściowo w przy
padku omówionej powyżej r elacji własności funkcji. 

Stosunek X do Y określa, tuta j jedynie związek orga,nizacji przestrzennej 
(lub czasowej) elementów względem siebie. Bliższy rodzaj tej organizacji oddaje 
jej formalny wykładnik (na, pod, koło, u, itp.). 

J est to funkcja czysto zewnętrzna - w przeciwieństwie do relacji własności 

kategorii semantycznej [X j est x(X)]. Nazwiemy ją, relacją styc zno ści i możemy 
przedstawić w postaci wzoru: 
X jest (s) Y, gdzie (.s) - formalny wykładnik rodzaju styczności . 

3. (4) Ja.n jest podobny do ojca. 

J\'Iiędzy zbiorami X i Y pośredniczy fraza predykatywna byó podobnym do -
często z formami określającymi bliżej treść podobieństwa zbiorów, np. by6 
podobnym: kształtem nosa, ze względu na charakter, itp. 

Relacja podobieństwa, która tu :ma miejsce, nic jest rodzaj em częściowej 
tożsamości zbiorów, ale dotyczy porównania i oceny cech se:mantycznych 
zbiorów X i Y względem określonej kategorii semantycznej. 

Pierwiastek wspólny relacji podobieństwa zbiorów st anowi więc kat egoria 
semantyczna, która jest jakby probierzem podobieńst wa dla indywidual
nych cech semantycznych tych zbiorów. Mamy tu oczywiście funkcję zewnętrzną. 
Forma.Inie możemy j~ przedstawić jako X jest (p) Y, gdzie (p) - formalny ,vy
kladnik relacji podobieństwa. 

\V Rzkicu tym wyróżuiliśmy cztery struktury funkcjonalne zdari z łączni-

kiem być . S~ to : 

1) Relacja wł:1sności kategorii (cech) semantycznych - X być x(X) . 
2) Rclacj:1 własności funkcji - X być Y(X) . 
3) Rebcja styczności zbiorów - .X być (s) Y. 
4) nelacja podobieństw a zbiorów - X by6 (p) Y. 

Struktury te przedstawiają jednocześnie cztery t ypy zależno ści logicznych 
między argumentami funkcji. Odpowiednio: 
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1) Tożsamość zbiorów. 
2) Zazębianie się zbiorów. 
3) Komplementarność zbiorów. 
4) Podobieństwo zbiorów. 

P odobny typ analizy można również zastosować do zdań z predykatami 
czynnościowymi, ale jest to już rzecz wykrac.zająo[t znacznie poza ramy ninie j
szej rozprawki. 

być. 

Les structures fonctionnelles avec la copule być 

Rćsum e 

L 'article decrit on abrćgć 4 types de pltrases simples do la lang ue p olonaiso aveo la co p ule 

Au niveau semantiquo ils roprćsentont 4 struc turos fo notionnelles : 
1) Relation d'appartenanco des categories (caractćristiques) semantiques. 
2) Relation d'appartenanco des fonctions. 
3) Rolation de contiguitć des ćlćrn ents (ensembles) . 
4-) Relation d 'analogi.c des ćl ćmen ts . 

La dese ription des types do phrase, ćnumćrćs oxige on plus la d ist inct ion dos fo nctio ns 
i n t orne ot e xt er n o, ot c'ost cette d is tinction qui oi!t di~u utće en dć tail dans l' ar tie le. 

, 
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W poszukiwaniu kryptozaimków 

Twierdzenie, że niepodobnr. tzw. autosemantycznych leksemów polskich 
wg jednolitych kryteriów podzielić rozłącznie na klasy odpowiadające trady
cyjnym częściom mowy nie jest ani oryginalne, ani nowe. Podstawowe cztery 
klasy: czasowniki, przymiotniki, przysłówki i rzeczowniki stosunkowo ostro 
dają się zdefiniować przy pomocy kryteriów :morfosyntaktycznych, natomiast 
wydzielenie zniimków i liczebników wymaga zmiany podejścia i dokonuje się 
dopiero w jednym z dalszych kolejnych kroków klasyfikacji. Stąd w naszych 
gramatykach podklasy zaimków przymiotnych lub przymiotników zaimko
wych, itp. To, co jednoczy w klasę z jednej strony zaimki, z drugiej -liczebniki, 
wydaje się bezpośrednią pochodną ich struktury semantycznej. A jeśli tak, 
to uzasadnione wydaje się pytanie, czy istotnie można te dwie klasy określić 
czysto formalnie poprzez zadanie zamŁ11.iętej i niezbyt wielkiej odpowiednio 
listy rdzeni zaimkowych i liczebnikowych, tak jak to milcząco praktykują nasze 
gramatyki. Wydaje się, że należałoby takie listy zestawiać raczej w drodze 
analizy semantycznej. W stosunku do liczebników bariera została przełamana 
poprzez wprowadzenie kategorii tzw. liczebników niewłaściwych (paranumera
liów), których inwentarz w kolejnych opracowaniR.ch systematycznie rośnie. 
W stosunku do zaimków zasadniczego wyłomu dotąd brak. Inwentarz trady
cyjnie omawianych w gramatykach zaimków rośnie wolno i „po cichu"; można 
tu zacytować takie przykłady, jak przyswojenie w odpowiedniej strefie użyć 
leksemów jeden i pewien z jednej, pan, pani, państwo z drugiej strony, warto też 
powołać się na, najnowszą (1966) morfologię akademick~ języka słowackiego, 
która, rewindykuje jako zaimki leksemy cudzi, vlastny, cely. W dalszym ciągu 
tego tekstu przedstawię rozumowanie, które prowadzi do wydzielenia dwu 
stosunkowo licznych otwartych zbiorów leksemów - kandydatów do tytułu 
zai:rnki niewłaściwe przymiotne. Linia rozumowania, której chciałabym bronić, 
narzuciła mi się jako efekt rozmyślań o warunkach semantycznej łączliwości 
leksen1ów w tekście. 

N a strukturę semantyczną tekstu składają się treśe;i indeksowe, które 
zakotwicza.ją ten tekst w sytuacji :mówienia, oraz treści predykatywne, które 
przypisują określone relacje częściom świata wskazanym przez indeksy. Treści 
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indeksowe to derywaty semantyczne podstawowych indeksów ' ja' i 'ty' . Treści 
predykatywne stanowią zbiór w istocie swojej otwarty . Struktura semantyczna 
leksemów stanowi, jak wiadomo, mniej lub bardziej konwencjonalne uogólnienie 
ich użyć (funkcji) tekstowych, jest więc konstruktem, na który składają się 

w odpowiednich proporcjach treści indeksowe i treści predykatywne. Zważywszy 
że nawet podstawowe formalizacje indeksów, jakimi są np. w polszczyźnie 

wyrażenia ja i ty, mają w użyciu prymarnym wbudowaną treść predykatywną 
'człowiek', możemy zaryzykować twierdzenie, iż nie ma leksemów autoseman 
tycznych pozbawionych treści predykatywnych. Natomiast obecność treści 
indeksowych jest dla znakomitej większości leksemów polskich kwestią takiego 
a nie innego użycfa (pozycji, funk~ji) w tekście . W toku dalszego rozumow~nia 
zajmę się wyłącznie strukturą przypisywanych poszczególnym leksemom treści 
predykatywnych. Zamiast posługiwać się niezręczną syntagml:J!: treści predy
katywne, których wykładnikiem jest leksem x, będę operować zapisem skróto
wym: predykat 'x'. 

Semantyczną strukturę tekstu wyobrażam sobie jako hierarchiczny układ 
predykatów odpowiednio swobodnych lub związanych indeksami . Predykat y 
niżej stojące w hierarchii są argumentami predykatów wyżej stojących w hie
rarchii, różnica między predykatem i argumentem jest przede wszystkim 
różnicą układom}!. W zdaniu Dzieoko zapłakało oioho. predykat 'płacze' jest 
argu:mentem predykatu 'cicho', zaś predykat 'dziecko' - argun1.entem :predy
katu 'płacze' . Otóż w każdym predykacie wyróżnia:m dwa komponenty : 
Sr tj. właściwą treść relacyjną i Sa tj. treść selekcjonującą argumenty zdolne 
być ter:minami tej relacji. "'VV naszym przykładzie Sa dla 'cicho' to 'relacja, 
któr a może być realizowana przy udziale dźwięku uchwytnego dla ucha ludz
kiego', jest to zarazem część Sr dla 'płacze'; Sa dla 'płacze' to 'człowiek', jest t o 
zarazem część Sr dla 'dziecko'. Otóż chciałabym bronić tezy, że wzajemnie 
łączliwe są, t akie i tylko takie dwa predykaty , które posiadają wspólny kompo
nent treści, przy czym jest to dla nadrzędnego predykatu Sa, zaś dla jego 
argumentu (część) Sr. Innymi słowy : t akie i tylko takie dwa predykaty mogą 
tworzyć konstrukcję se:mantyczną, zaś ich wykładniki leksykalne - minimalną 

konstrukcję syntaktyczną. Tak więc inwentarz Sa cha,rakterystycznych dla 
predykatów posiadających w danym języku wykładniki leksykalne jest zarazem 

. inwentarzem wielkości (cech) semantycznych, które są w ty:m języku syntaktycz
nie relewantne. I dalej: jedną z 1·elewantnych klasyfikacji predykatów jest 
klasyfikacja wg właściwych im Sa, czy szerzej - klasyfikacja uzależniona od 
stosunku wzajemnego komponentów Sr i Ba. 

Próbowałam przeprowadzić taką klasyfikację predykatów o wykładn"ikach 

przymiotnikowych. Problem, który zamierzam tu przedstawić, nasunął mi się 
w trakcie tych prób. Istotna okazała się mianowicie klasyfikacja predykatów 
przymiotnikowych w pierwszym kroku na a) t akie, dla kt órych S (a1 ) (tj. część Sa, 
ograniczenie selekcyjne dla pierwszego w hierarchii komunikatywnej argumentu) 
_jest równe lub bliskie zeru - nazwijmy je umownie OPERA.TORAMI kwanty
fikacji i modyfikacji, b) takie, dla których S, (tj. właściwa treść relacyjna) 
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jest równa lub bliska zeru - nazwijmy je KONDENSATORAMI, wreszcie c) takie, 
w których strukturze komponenty Sa i Sr rozkładają się mniej więcej równo
miernie - nazwijmy je MODYFIKATORAMI. Nie jest to podział rozłączny, 

kondensat ory pojawiają się t ak w grupie modyfikatorów, jak i w grupie opera.
torów kwantyfikacji i modyfikacji. W dalszym ciągu tego tekstu interesują 
mnie właśnie operat ory, przy czym abstrahuję od faktu, czy są to zarazem 
kondensat ory czy nie 1 • Innymi s łowy : interesują mnie przymiotniki, kt óre 
nie selekcjonują albo prawie nie selekcjonują swego pierwszego argumentu , 
tj. - mówiąc terminologią tradycyjną - rzeczownika olu'cślanego . 

Jeśli pominąć z kolei numeralia, paranumeralia oraz operatory złożone 

z (para)numeraliów i nazw jednost ek miary, t j. operatory kwantyfilrncj i ilościo
wej, które w zasadzie 2 pierwszego argumentu nie selekcjonują, w grupie opera
t orów pozostaną operatory kwantyfikacji refcrencjalnej oraz operatory mody
fikacji, t j. zaimki przymiotne wszelkiego typu oraz ... chciałoby się powiedzieć: 
zaimki niewłaściwe (parapronomina); jednak zanim zaproponujemy tę ety
kietkę, przyjrzyjmy się bliżej, jakie leksemy przymiotnikowe wchodzą w grę. 

Na początek można by te leksemy podzielić na dwie gru-py : 

.A. operatory kwantyfikacji r eferencjalnej i modyfikacji oparte na negacji, 
a więc należące do rodziny inny (niż) (= nie t en, nie taki jak ... ), (ten, taki) 
sam (= nie nie t en, nie nie taki jak ... ) 3 , por. np A.A. szczególny, specyficzn!J , 
W!Jjątkowy, clziwny, niezwykły, nietypowy, oryginalny (w jednym ze znaczeń), 
AB. zwyczajny, zwykły, normalny, typowy ... 

B. operatory modyfikacji modalnej z wykładnikiem taki jak ... , por. odpo
wiedni , dobry ( do czegoś) i cała seria ich derywatów semantycznych, jak 
świetny, wspaniały, doskonały, wyśmienity ... 
A oto próba bliższej interpretacji obu grup. Zacznijmy od przykładów. 

AA. Znaleźliśmy się w szczeg6lnej sytuacji., Tak postąpić m6gl tylko człowiek 
,iiezwykły., Wpadła mi w ręce zupełnie wyjątkowa książka., Nad łóżkiem wisiał 
jakiś dziwny obraz., itp. Jak się wydaje, dominująca informacja, którą niosą 
interesujące nas predykaty, to konstatacja, że r eferent odpowiedniej grupy 
imiennej jest inny niż można. by oczekiwać, tj. inny niż nasze doświadczenia. 

na temat pozostałych znanych nam elementów odpowiedniego zbioru. Por. 
np. człowiek niezwykły 'nie taki jak inni ludzie', wyjątkowa książka 'nie taka 
jak inne książki', d.ziwny obraz 'nie t aki jak inne obrazy {których można by się 
spodziewać w tym miejscu, w tych okolicznościach)', szczególna sytuacja ·me 
t aka, z j aką się często spotykamy•, itp., a więc 

1 Bliższe dane na tomat proponowanej klasyfikacji oraz szeroką egzemplifikację por . 
w artykule Z. To p o liń sk a, O implikacji semantycznej: P RZYMIOTNIK;!-+ RZECZOWNIKI (w druku, 
w czasop iśmie l'lfakedonski jazik, Skopje). 

2 Zastrzeżenie „w zasadzie" odnosi się do nominalizacji prżymiotnikowych, jak głębokość, 
biel, itp., które pozbawione są samodzielnego bytu w czasie i przestrzeni, i mogą być kwanty 
fikowane jedynie poprzez odniesienie do nosiciela odpowiedniej cechy. 

3 Szerzej o in terpretacji zaimków inny i ten/taki smn por. Z. Topo li ń sk a, Wyznaczoność 

grupy imiennej w tekście polski m, Polonica II, 1976, ss. 33- 72. 
13 - B iuletyn P T J, t . X L 
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(1) szozególny, specyficzny, wyjątkowy, dziwny, niezwykły, nietypowy, orygi-
nalny x 'nie ta,ki jak inne x (spotykane w podobnych okolicznościach )' 

przy czym im uboższa semantycznie nazwa x, tym istotniej szą rolę odgrywa 
odniesienie sytuacyjne. Nie wchodzę tutaj w szczegółowe różnice między po
szczególnymi przymiotnikami. Obok zewnętrznych różnic natury stylistycznej 
są to różnice ekspresji i subiektywnego zaangażowania. Przymiotniki tego typu 
pozwa,lają oczekiwać w najbliższym kontekście kwalifikacji „pod jakim względem 
inny", tj. odpowiedniej predykacji modyfikującej. W podstawowym ciągu 

imiennym' przymiotniki te zajmują pozycję zaimka przymiotnego taki (jak ), 
mogą też wystąpić bezpośrednio stowarzyszone z taki2 , tj. z derywatem seman
tycznym taki (jak), który char ,kteryzuje się blokadą pozycji dla drugiego 
terminu porównania, por. taki dziwny, taki 1'1iiezwykly, itp . 

.AB. Był to normalny przebieg choroby., Po tym wstępie odbył się normalny 
wykład., Pokazano mi typowy dom ochrydzki., Wino piliśmy w zwyczajnych 
szklankach., Zwykle zachmitrzenie nie wywołuje takich skutków., itp. ·wydaje się, 
że interesujl'J!cym nas grupom imiennym można, zależnie od użycia, przypisać 
dwojaką interpretację: normalny wykład to wykład 'nie nie taki jak inne Yl,Y

kłady ( odpowiedniego cyklu)' lub 'nie co innego, lecz wykład, jakiego w tych 
okolicznościach można oczekiwać', typowy dom ochrydzki to dom 'nie nie t aki 
jak inne domy w Ochrydzie' lub 'nie co innego, lecz dom taki jak inne domy 
w Oclll'ydzie', zwyczajne szklanki to szklanki 'nie nie t akie jak inne' lub 'nie co 
innego niż szklanki', itp., a więc 

(2) normalny, typowy, zwyozajny, zwykły x 'nie nie taki jak inne x (spotykane 
w podobnych okolicznościach)' 

lub 

(2') 'nie do innego niż x' czyli 'nie nie a/. 

Jak się wydaje, statyst ycznie dla typowy, normalny częściej narzuca się 

interpretacja (2), tj . interpret acja, cha,rakterystyczna dla operatorów modyfi
kacji, podczas gdy w wypadku zwyczajny, zwykły przeważa interpretacja (2'), 
właściwa złożonym operatorom kwantyfikacji referencjalnej; w grę wchodzi 
jednak identyfikacja zbioru (reprezentowanego przez dowolny element), a nie 
(jak w wypadku ten sam 6 ) wyróżnionego elementu zbioru. Zważywszy obecność 
:9odwójncj negacji, oba typy użyć implikują obecność w kontekście lub konsy
tuacji informacji jakf1! możliwość wykluczamy, uciekając się do ekspresywnej 
· sercJ1; implikacja jest silniejsza przy użyciu (2'), por. np. Po oo zaraz dłuto, 
wystarczy zwykły scyzoryk., Szkoda całego arkusza, daj mi zwyozajną kartkę 

z notesu., itp. Czasem explicite nazwany jest nie wykluczony człon alternatywy, 

' Szerzej o pojęciu podstawowego ciągu imiennego por. Z. Topolińska, Budowa grup 
imiennych w języku polskim, Prace Filologiczne XXVIII, 1978, ss. 105- 142, por. też w zbio- 
rowej Gramatyce współczesnego języka polskiego (w druku). 

• Por. Z. Topolińska, Wyznaczoność grupy imiennej ... , o. c. 
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lecz informa,cja o motywującej ją sytuacji: J.vlimo spóźnionej pory dostałem nor
malny obfod., itp. Zasady linearyzacji są podobne jak w grupie AA. 

B. Ghcąa solidnie zamocować lustro wyszukaliśmy odpowiedni kolek., Nie jest 
dziś łatwo znaleźć dobrą gosposię., Ekspedycja miała wspaniale wyposażenie., 
Wyrzuć tę żyletkę , dam ci świetną temperówkę., itp. Przymiotniki z naszej listy 
we wszystkich wypadkach niosą ocenę przydatności referenta danej grupy 
imiennej w określonej, mniej lub bardziej explicite nazwanej funkcji. Wszystkie 
podane przykła,dy zawierają oceny pozytywne, co jest w tekstach statystycznie 
częstszym, lecz nie jedynym typem oceny, por. np. Złe okulary psują wzrok., 
To był nieodpowiedni strój do takiej roboty., itp. Częściej niż w funkcji atrybutów 
restryktywnych znajdujemy interesujące nas przymiotniki w funkcji konsty
tuujących wyrażenie zdaniowe O predykatów lub też w funkcji atrybutów a.po
zytywnych - obie te funkcje (i pozycje) stwarzają lepsze możliwości wyrażenia 
explicite drugiego argumentu (a2 ) interesujących nas predykatów, tj . określenia 
,,sfery przydatności" pierwszego argumentu (a1 ), por. odpowiednie (coś do czegoś), 
dobre (coś do czegoś), itp., np. Ten namiot jest dobry na włóczęgę bez auta, bo jest 
lekki ., Daj mi kolek odpowiedni do powieszenia lustra., itp. Proponowana inter
pretacja musi uwzględnić fakt obecności w treści odpowiedni infOT:macji o więk
szym ograniczeniu sfory zastosowań, niżby to wynikało z treści pierwszego 
argumentu; w znaczeniu dobry takiego ograniczenia brak. Innymi słowy : odpo
wiedni implikuje eksplicytną obecność w tekście nazwy drugiego argumentu, 
natomiast dobry dopuszcza jej nieobecność. R.zecz prosta, różnica ta dochodzi 
do głosu jedynie przy takim pierwszym argumencie, który niesie treści proce
sualne, por. np. odpowiednia gosposia dla samotnego kawalera vs dobra gospo
sia =I= dobra gosposia dla samotnego kawalera, odpowiedni wy kład dla studentów 
I rokit vs dobry wykład "# dobry wykład dla stiidentów I roku, wobec odpowiedni 
kolek do namiotit ~ dobry kolek do namiotit (gdzie ,, ~" sygnalizuje ekwiwalencję 
komunikatywną). A więc 

(3) odpowiedni, wla,ściwy x 'ti=Lki ja!~ byśmy chcieli, żeby był x w okolicznoś
ciach a2' 

(3') dobry, świetny, wspcinialy, wyśrnienity, doskonały x 'taki jak byśmy chcieli, 
żeby był x' 1 

Różnice między dobry, świetny, wspam,ia,ly, wyśmienity, doskona,ly itd. to różnice 
subiektywnego nacechowUJnia ekspresywnego wypowiadanej oceny. Pozycja 
przedstawicieli grupy B. w podstawowym ciągu imiennym jak dla grup AA. 
i AB. 

• Posługuję się konsekwentnie terminologią, nowej Gramatyki współczesnego języka pol· 
skiego, gdzie zdanie oznacza jednostkę semantyczną, zaś wyrażenie zdaniowe - syntak
tyczną. 

' Jest to interpretacja A. Wierzbickiej, por. Kocha, lubi, szanuje. Medytacje seman
tyczne, Warszawa 1971, por. też wersję zmodyfikowaną w Semantic Primitives, Frankfurt/M 
1972, s. 83-84. 
13• 
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Reasumując powiedzmy, że (a) rozpatrywane przez nas grupy leksemów 
i,rzymiotnikowy ch mają wszystkie wbudowaną treść 'taki jak .. .' z nadbudo
waną negacją i / lub uzupełnioną o treści modalne i ekspresywne, (b) z grupą 
tzw. przymiotników zaimkowych łączy je, a od pozostałych przymiotników 
dzieli, niezdolność do selekcjonowania pierwszego argumentu i motywowana 
przez tę niezdolność pozycja w podst awowym ciągu imiennym . Sądzę, że są to 
kryteria wystarczające do wyodrębnienia tych leksemów w oddzielną grupę 
( część klasy operatorów modyfikacji) i przypisania i:m np. et ykietki zaimków 
n iewłaściwych (parapronominów). 
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Uwagi o monosemicznym znaku językowym 

Zna,k językowy w ujęciu F. de Saussure'a wyraźnie zwilłzany jest z pojęciem 
wyrazu, które zresztą według a,utora koncepcji wy:rnagało rewizji i ukonstytuo
wania na nowych zasadach, ale któremu przypisywane było „centralne miejsce 
w strukturze języka" 1 • Trzeba też stwierdzić, że ujęcie to bardziej przejrzyste 
jest w odniesieniu do płaszczyzny parole niż w rozważaniach dotyczących 
langiie . Jeśli idzie o znak językowy lub wyraz z płaszczyzny języka, to kontymrn
torzy myśli F. de Saussure'a ani nie wyjaśnili zbyt wielu wątpliwości, ani nie 
omówili nawet dostatecznie podstawowych. 

A. Rosetti w swoich pmcach dotyczących wyrazu 2, wyraźnie nawiązujących 
do teorii genewskiej, słusznie dochodzi do wniosku, że trzeba odróżnić wyraz 
jęiyko\vy od wyrazu z płaszczyzny tekstu. Wyraz języko\vy według niego po 
stron.ie signifić może zawierać wiele znaczeń - jest wieloznaczny. 

"\V innych praca.eh, już to nawiązujących do teorii F. de Saussure'a, już to 
w inny sposób traktujących znaczenie form języko·wych, a zmierzających do 
uzyskiwania podstaw wyróżnień semantycznych, przede wszystki:rn operowano 
faktami ·z zakresu diachronii. Jeśli przyjmowano postawę badań synchronicz
nych, to jednym z najważniejszych narzędzi stawały się asocjacje. Nieco inn1 
drogą E. Nida 3, a imią R . Godeł 4 dochodzą do podobnych wniosków dotyczą,

cych polisemii i homonimii. Część poli semiczni:!! jednoczą skojarzenia; znaczeni::t 
t ej części są „rebted in meaning", m:1ją wspólne semantyczne minimum. Byw::i,, 
że i we współczesnych praca,ch występuje ten typ podziału zakresu znaczenio
wego formy językowej . W t;1kim odróżnieniu poliscl11.ii i homonimii zapomina się · 
o dobrym użyciu tych terminów w językoznawstwie XIX wicku, kiedy to pod 
wpływem poja,wiających się tendencji onomazjologicznych wyraźnie dostrze
gano, że mogą i stnieć homonimiczne (homofoniczne) nazwy wyraźni(\ 1·óżnych 

1 F . de Saussu.r c, Co urs dn linguistiquc genćn1l o, P.i,ris 19673, Pa,yot. 
2 A. Ro sett i, E tudes lingni,:,tiqnoi<, The H. guc- Paris 1973, Mouton. 
3 R. A. Nida , M:orphology. A dcscriphvo aualyFii'I of word;,, Ann 1\rbor 1946, The Univ. 

of Michigan Press. 
• R. G odeł, Homonymie et idcntitć, Cahicrs Ferdinand de Saussure 7, 1948. 
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przedmiotów lub tradycyjnie wyróżniane jednostki języka mogą być niejedno

znaczne. Ta,kie wyróżnienia w obrębie formy językowej prowadzą zawsze do 

tego, że pozostaje część polisemiczna. 
We współczesnym językoznawstwie coraz częściej pojawiają się głosy 

zwracające uwagę na to, że pełne opisanie języka wymaga stosowania jednostki 
jednolitej znaczeniowo 5, że najbardziej przydatnym w tej mierze jest pojęcie 
znaku językowego przedstawione przez F. de Saussmc'a. Znak t en powinien być 

znakiem monosemicznym - wynika to z całości teorii języka przedstawionej 
przez niego. Operowanie zn?,kiem polisemicznym prowadzi do rezultatów, 
które prawie zawsze są niezadowalające i budzą wątpliwości. Operowanie 
znakiem niemonosemicznym ,vy: ika raczej z ti.·adycji j ęzykoznawstwa niż 

z obecnego st anu wiedzy o j ęzyku i jego strukturze. Jest najściślej związane 
z istotnymi trudnościami, które uniemożliwiały opisanie podstaw i zasad wy

różniania znaczeń w obrębie form j ęzykowych i tym samym uniemożliwiały 
uzyskanie i opis jednolitego znaczeniowo znaku językowego zarówno w płasz 

czyźnie języka jak i n1ówienia. 
Druga połowa XX wieku upływa pod znakiem zwiększenia. się zainteresowań 

semantyką, znaczeniem i sp osobn,mi uwzględniania znaczenia w opisie języka. 

Także problem poszukiwań monosemicznej jednostki języka i problem poszuki
wania podstaw zasadnego wyróżniania znaczeń w obrębie form wyrazowych 

(także t zw. jednostek dłuższych) częściej niż przedtem bywa uwzględniany. 

Bardzo często dzieje się to z wyraźnym nawiązywaniem do teorii lingwistycznej 
i pojęcia znaku językowego prezentowanych przez F. de Saussure'a . Nie naj

częściej jednak do jego postulatu rewidowania pojęcia wyrazu i roli, jaką przy
pisywał tej jednostce. Tymczasem wydaje się, że uwzględnianie podstawowych 

twierdzeń dotyczących języka i badań językoznawczych zawartych w Kursie 
jest produktywne dla lingwistyki nie tylko nie eliminującej znaczenia z analizy, 
;,1,le budowanej na pojęciu .znaku językowego . 

Nie może więc dziwić fakt, że pojawiły się analityczne lub tylko deklara

tyvmc twierdzenia o potrzebie operowania jednostkami jednolitymi znacz -
niowo 8• Najczęściej idzie tu o wyrazy. Także w pracach ukazujących się z::i. 
granicą problem jednostki monosemicznej pojawił się zupełnie wyraźnie . 

Pojawienie się w niemieckiej literaturze językoznawczej, i to w dużej liczbie, 

vrac nawiązującycll do semiotyk.i i lingwistykt tekstu, a także szersze niż niegdyś 
zs, intcresowanie semantyką stało się po,vocl.em ponownego nawiązania dó 

znaku językowego w rozumieniu saussure'owskini. Zwrócono uwagę na „dogmat 

• Autor artykułu przedstawił takq~ koncepcję począwszy od : U\rngi slowotwórczo-lek,-.v 
);:ologiczne, Biu1. PTJ XVIII, 1959. 

6 We wstępie do: R. Grzegorcz yk o vrn, J. Puz y nin a , Słowotwórstwo współczesnego 

języka polskiego, W arszawa 1979, na stronie 7: ,,My do definicj i wyrazu tekstowego włączymy 

również warunek jego j ednoznaczności"; na stronie 8: ,,Leksem roz11miemy tu jako uogólniony 

zbiór ·wyrazów tekstowych o tym samym temacie fleksyjnym i tym samym znaczeniu". Autorka 

ani nie wyjaśnia, jak rozumie „jednoznaczność", ani n ie powołuje się na żadną pracę. 
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monosemii" 7 występujący w pracach F. de Saussm·e'a. T:1kże na konieczność 
pełniej zego uwzględniania znaczenia w gramat yce 8• W z riązku z problematyk!!! 
lingwistyki tekstu na łamach Linguistische Berichte, 79 (Konstanz, Viehweg) 
na stronicach 1-12 ukazał aię artykuł Giintera Dietricha Schmidta : Kann oin 
„elcmcntarcs" Sprachzcichen polysem sein? vVychodząc z założeń lingwistyki 
t ekstu autor dochodzi do wniosku: ,, ... ein wirklich elell1ent arcs Sprachzeichen 
kann nieht polysem sein" {s . 10). Wyrnźnie też opowiada się za modelem języka 
zbudowanym z jednostek jednolitych znaczeniowo: ,,Trotzdem sollte man das 
polyseme l\iodell - da es gerade fur semantische Untersuchungen kaum ver
wendbar ist - als .Abbild eines Elementarzeichens aufgeben und dmch ein 
monoscme crsetzen " (s. 11). Charakterystyczny jest dalszy ciąg tekstu zawiera
jący wyraźne zarzuty pod ftdresem gramatycznego modelu języka: ,,Denn was 
niitzt ein Stuhl, der zwar wunderschone Verzierungen besitzt, aber jedesmal 
umfalt, wenn man sich daraufzusetzen versucht". Porównanie gramatyki do 
ozdobnego, a.le nieużytecznego krzesła musi wywoływać sprzeciw. Na tym 
gramatycznym krześle opierała się prawie cała wiedza o języku przez wiele 
setek lat. Inną rzeczą jest, że nigdy to krzesło nie stało zupełnie prosto i nigdy 
nie mogło być uważano za coś doskonałego, nigdy nie było wystarczające. 
J est też rzeczą ;mamienną, że prawie zawsze, kiedy podaje się w wątpliwość 
skuteczność operowania jednostkami wieloznacznymi wysuwa się też zarzuty 

• pod [lidresem gramatyki. 
Sprawa jednolitego znaczeniowo znaku językowego, jeclnolitcj znaczeniowo 

jednostki języka sprowadza się do zagadnienia możliwośc i uzyskania takiej 
drogą możliwie jasnych i prostych zabiegów badawczych; sprowadza się do 
dyskusji nad jej uzyskiwaniem i jej przydatnością. Wymaga jednl:l,k dość głę
bokich rewizji dotychczasowych sposobów analizy języka . Struktura j ęzyka 

przedst:twiona przy pom ocy jednostek monosernicznych nicw:o!!tpliwie może być 
bardziej przejrzysta. 

Dl'ogą, która prowadzi do uzyskania monosemicznych znaków, jest droga 
uwzględniająca kilka podstawowych zaleceń teorii j ęzyka przedstawionych 
przez F. de Srrnssureia. Istotne jest tu szerokie uwzględnianie wewnątrzjęzy

kowych r elacji między znakami w myśl zasady, że różnica relacji to także różnica 
jednostki. W opisie struktury języka i w badaniu skuteczności stosowanych 
metod językoznawczych niezbędne jest także posługiwanie s ię poj ęciami i jed
nostkami pochodzącymi z epoki badań struktmalist ycznych i zweryfikowanymi 
jednostkami z czasów językoznawstwa strukturalnego. 

7 Tak np. H . E . 1.Vi.eg a nd, Syuch,:oui1:1che Onoma1:1iologi.e und Som.a1:1i.ologie . Kombini.er to 
Methoden zur Strukt urierung de Lexik, Olms 1970. 

8 Tak up. H . H enn e, Semant ik und Lexikographio, Berlin 1972, W . do Gruyter, na stro
nic 27: ,,Es gibt koine Grammatik, zumindest keine zuroicheude, ohne Somantik" . 
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Notes on the rnonosemic linguistic sign 

Summ ary 

The early structural approach usually operates with terms coming from the prestructural 
period of linguistics. The strnctural approach should opperato in terms based on the intomal 
lingu.istic research. One of the most iinportant terms is the monosemic linguistic sign, basod 
and described on the refations botween moa.ningfull forrn s. 
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Remarques theoriqnes a propos de la definitude 

La situation canoniquc d'enonciation se caracterise par: un locuteur, un 
allocutaire (roles const:::,mment interchangeables ), un lieu dans l'espace-temps 
(autrement dit : hic et nimc) . .A.ucun de ces elements n'est determine a priori -
du moins dans une certaine mesure - et varie en fonction du discours. Le dis
cours cree son hic et nuno . 

.A.insi le lieu: il se peut agir de l'endroit reduit ou se deroule le discours, 
mais aussi bien d'une ville, d'un pays, etc. De meme le temps (il n'est pas 
question du temps lineaire du discours mais du ternp3 designe par „maintenant", 
ce qui n'est pas non plus le temps chronologique): ce peut etre la minute meme 
ou l'on parle, aussi bien qu'lm siecle, une ćpoque etc. 

Enfin, le pilier de la situation d'enonciation (a savoir „je") n'est pas forcćment 
le locuteur. Qu'on pense au fran9ais popula,ire De quoi je rne mele? a interpreter 
et a comprendre comme De quoi TU te melesł Il n'en reste pas moins que stati
stique:ment, la situation d'enonciation canonique peut etre dite egocentrique: 
les references (aux personnes, a l'espace-temps) se font 1)ar rapport au locuteur. 

Dans Ie meme ordre d'idees, il est beaucoup plus osć de poser la mernc 
quasi-equivalence entre „tu" et l'allocutaire, ce dernier etant considere comnrn 
present d::ms la situation d'enonciation et donc pouvant <liro „je" . Commc 
preuve a cela, il y a les nombrcuses utilisations generales de „tu", particuliel'c-
1nent dans les proverbes russes et le „you" i:mpersonnel de l'anglais. 

Les ensembles formes par je et t i t :rest ent neanmoins 1'elative:ment :reduits 
compares a fa, troisieme personne qui peut etre presente ou non (physique
rnent) - ceci dit sans prendre en consideration les formes dites de politm;se 
ou l 'allocutaire peut etre traite grammaticalement comme une troisieme per
sonne. Il semble aussi que l'opposition dćictique proche vs eloigne ne se mani
feste qu'a l'interieur de la troisieme personne, le J)oint de 1·efćrence etant stati
quen1ent je, mais pouvant etre une quelconque des personnes prćsentes dans 
l'univers de discours et pas forcement dans !'ensemble physique ego-kio-nunc. 

Le tra.itement grammaticalement different de la troisieme personne par 
rapport aux autres est illus.trć en polonais (au passe) et en hongrois (a la conju
gaison objective - utilisee lorsque le complement d'objet direct du verbc 
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est un pronom de troisieme personne ou bien un groupe nominał dćfi.ni, ce qui 
en fait revient au meme). 

Excmples: pol. ona pisała 
one pisały (-y pluriel des substantifs non-masculin-humains) 
on pisał 
oni pisali (-i pluriel des substantjfs masculins-humains) 
hongr. o i?ja - il ecrit 
ok irjak (-k pluriel des substantifs) 

D'autre part, 1:1 distinction entre la premiere et la deuxieme personne est indi
rectement illustrće en hongrois: lorsque l'objet d'un verbe est un pronorn de 
deuxieme personne, ce verbe rend une desinence specfale a !'interieur du 
paradigme subjectif. 

Exelllples: Zatok - je vois 
latom - je (le) vois 
latlak - je te vois 

Ce qu'on peut resumer sur le tableau suivant: 

personne 

presence (hic et 
nunc) 

proximite 

1 (je) 

+ 

non-marquee 

2 (tu) 

+ (-) 

non-marquee 

3 (il) 

- (+) 

+!-

La troisieme personne est hybride. Par definition, elle est la, personne „dont 
on parle" ou plutót qui ne prend pas part au discours, puisqu'on peut parler 
de „je" et de „tu". Reste a savoir si de ee fait il n'y a pas automatiquement 
un transfert dans le domaine (logico-semantique et non grammatical) de la 
t roisieme personne. Notons au passage que les utilisations de il comme substitut 
a tii sont rares et toujours tres marquees quant au niveau de langue. Ainsi, 
l'aristocratie polonaise s'exprimait toujoUl's de la sorte pour parler aux serviteUl's. 
C'est une fagon comme une autre de souligner la difference de deux mondcs. 
En d'autres termes, l'un n'admettait pas l'autre dans son hio et nuno. 

A ce niveau intervient la uotion d'univers du discours. Il s'agit de distinguer 
deux sortes d'univers: l'univers physique et l'univers linguistique, ce dernier 
etant forme de l'univers de langue et de celui de discours. Les deux premiers 
ont des structures fondamentalement differentes du point de vue scientifique : 
entre autres, seul l'univers linguistique est anthropocentrique. 

L 'univers de discours, comme tout univers, a ses lois et ses points de reference. 
On admettra qu'il consiste de tout ce dont on parle ainsi que de la fagon dont 
on en parle. Il est (statistiquement du moins) egocentrique et comprend par 
ailleurs toute une serie de conventions sociales qui determinent les róles. De ce 
fait, les presupposes et implicites dont parle Ducrot (Dire et ne pas dire) font 
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partie integrante de l'univers de discours. Par analogie avec l ' nnivers physique, 
le temps ctit un composant fondamental cle l'univers du discours. Dans une 
ituniliion d'enonciation donnee, l'univers du discours n'est pas forcćmont le 

meme pour chacun des interlocuteurs. Les cas extremes sont: l'identite 
totale (monologuc, sauf cas pathologique) et la divergence totale (quiproquo) 
ce qui entraine une impossibilite de communication. 

Vu l'importance du temps (a ne pas prendre ici au sens strictement chronolo
gique), une grande partie de l'univers du discours est constituee par le passe 
de discours, lui-meme forme d'une infinite thóorique d'autres hic et nunc. 
Figurativcmeut: 

(ego,) 

ego 7 

(ego ,) 

ego , 
ego 2 

hic et nunc 

temps chronologique 

La partie hachuree forme dans le passe de discoms ce qu'on peut appeler le 
li eu d'accord. Une partie de ce lieu d'accord constitue le domaine de la defini
t ude. On peut distingucr un antrc lieu d'accord, a l'interieur d'un hic et nunc, • et qui serai-t un lieu d'accord „par la. force des choses" (par exemple, la presence 
cl'une seulc fenetre dans la piece ou se deroule le dialogue ). En fait , c'est une 
sorte de lieu d'accord naissant qui ira s'ajouter a.u passe du discours, si bien 
que la distinction semble superflue, cl'autan·t plus que le traitement grammatical 
des deux types de lieu d'accord est identique. D\nitre part, on peut considerer 
qu'un element quelconque, a partir du moment oil on en pa,rle, se place ipso 
facto a l'exterieUl' de hic et nunc - auquel cas la distinction entre troisieme 
personne presente et absente devient inutile. 

La definitnde en tant que telle, concernant des elemcnts de l'univers du 
di scours se situe de ce fait a !'interieur de la troisieme personne. De la decoule 
aussi quo les langues posseda,nt l'article ne distinguent pas - pom autant que 
nous sachions - l'article defini ponctuel et l'article defini generique. 

Il existe des notions t res proches - et qui ne sont guere, malgre la grande 
utilisation qu'on en fait, clairement clefinies, a savoir: la deixis et l 'anaphore. 
La categorie de la personne est consideree, a juste titre semble-t-il, comme 
une cat egorie deictique. P lus generalemcnt, on peut dire que tout element 
linguistique servant a designer (montrer) quoi que ce soit peut etre considere 
conime dćictique . Dans un sens plus etroit, ce quo nous appellerons demon
stra tio n correspond a l'acte precis de montrer quelque chose, et c'est donc 
ce qui 2,pparait clairement sous la forme des demonstratifs . Habituellement, 
on distingue deux types de demonstration: in praesentia et in absentia, en 
d'autrcs t ermos: a !'interieur et a l'exterieur d'un hic et niinc. La demonstration 
in absen,ila a de fortes affinites avcc l'anaphore. D'ou. une terminologie plus 
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generale: delnonstration interne ( dans hic et nunc in praesentia, avec possibiliM 
de montrer llu doigt) et demonstration externe (hors de hic et nunc, in absentia). 

Le róle du demonstra,tif comme point d'ancrage dans l'univers du discours 
a etć maintes fois souligne. Le mecanisme de definition est de ce fait le suivant: 

indefini ~ demonstratif ~ defini 

Il s'agit dans ce ca.s d'un demonstratif interne. Le demonstratif externe (post
-defini) est de nature plus complexe, en tout cas, il n'opei'e plus que sm un plan 
strictement linguistique. A. ce propos, il faut prendre en consideration l'opposition 
proche vs eloigne. Pour autant que nous sachions, toutes les langues qui possedent 
des demonsti'atifs connaissent cctte opposition, et ce par ra,pport a l'egocentre 
tlu discoUl's . .A priori, tout se asse sm un plan puremcnt spatial. Sur le plan 
tempcrel, il y a ncu.tralisat:on dek, distance - souvent sous la forme du demon
stratif eloigne ce qui par ailleurs est comprehensible vu qu'un demonstratif 
de nature temporelle rcnvoic ipso facto dans le passe du oiscours, donc, a l'cxte
r ieur de hic et nunc. Il y a de fortes affinites entre le dfanonstratif extcrne et 
le dfauonstratif eloigne, ce qu'on peut resumer snr le tableau suivant: 

frani;ais ce (-ci) ce (-la) ce (-l<l) 

hongrois ez a az a az a 

polonais 
tamten 

... 6w ten 6w ... ten 

proche eloigne proche eloigne 

espace temps 

Le polonais presente la possibilite theorique de distinguer proche et lointain 
dans le temps, a !'aide des demonstratifs postposes. Toutefois da.ns l'usage, 
cette difference n'appara,it guere: x ten et x ów ne se differencient que p8ir .le 
nivmi,u de langue. D'autre part, le demonstratif prepose J)eut lui aussi fonctionncr 
anaphoriquement. On a dans ce cas une neutralisation comparable a celle qu'on 
observe en franc;ais. 

Entre pa1·entheses, on peut se denrn,ndci: si „proche" et „eloigne" sont 
effectivement des notions spatiales. En fait, H semble bien plutót qu'il s\tgit 
de l'espace (ou univers) du d.iscoms. Le demonstmtif proche semit en fait 
neutre quant a la distanće, le demonstratif eloigne marquerait en fait l'absence 
dans l'espace du discours; il n'en va pa,s exactement de meme sur le plantem
porel. 

On a distingue los demonstratifs pre- et post-definis: entre les deux se situe 
la naissance de la definitude. Pour commencer, voyons le cas le plus siinple: 
l'article defini. A.insi qu'on -l'a souvent repete, l'article defini est neutrc quant 
a la distance. . 
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n n'en reste pas moins que la ou il existc, il est gćnćriquement issu d 'un 
demonstratif de type eloigne. A ce propos, remarquons qu'il existe en hongrois 
un fait pour le moins intrigant : ez mogott a luiz mogott = e mugott a luiz mogott = 
e haz mogott ( = derriere cette maison-ci), compare a: a hriz mogott ( = derrierc 
Ja maison) . L'opposition e vs a est du meme type que ez vs az. Non pas qu'il 
s'agisse ici d'un article defini de type proche, il semble plutót que le hongrois 
a conserve des traces tres visibles de la parcnte ent re le demonstratif eloigne 
et l'article defini. Out're cette affinitć, il en est une autre non moins importante: 
celle de l'article defini et du pronom personnel de troisieme pcrsonne. En fran9ais 
le article et le pronom en sont une claire illustration. De meme en slavon, le 
suffixe ervant a former la forme longue (definie) de l 'adj ectif est le parent du 
pronorn de troisieme personne, ce qui nous amene a affirmer que le pronom 
de troisieme personne est par nattu·e defini. C'est ce dont r end compte la con
jugaison objective du hongrois. 

Les liens qui lient l'article dćfini au demonstratif ćloignć ne sont pas inno
cents. Nous serions fort etonnć de trouver une langue avec un article defini qui 
se serait developpe a partir d'un demonstratif marque comme proche. L'eloigne
ment semblc etrc une condition sine qua non de la definitude. 

La d1'•iinitude pose un probleme plus dćlicat dan· lcs langucs ans article. 
La notion d'a rticle occulte introdnite par Guillaume (Le probleme de l'article 
et sa solution clans la langue fran9aise) est pleine d'enseignement: si l'article 
en tant que tel n'existe pas, on peut s'attendre a ce que sa valeur soit rendue 
a l'aide d'autres categories. Il devient en quelque so1·te une catógorie parasite -
mais ne parasite pas n'impOI"te quoi comme le laisse entrcndre Guillaume. 
Il faut qu'il existe un certain nombre d 'affinitós entre ces deux categories . 
.Ainsi, l 'opposition defini vs indćfini recouvrc, on polonais et d.1ns une certaine 
mesure, l'opposition entier vs partitif. 

Excrnplcs: Daj rwi 1nlelco vs Daj m i mleka. 
Daj rni nóż vs Daj mi noża . 

Le mćca,ni Rme est le suivant: Un substantif ;i,yant le t rait ( + comptable) 
apparait de prefei·ence a l'accusatif. Le gćnitif (partitif) cree un ef fet „ indefini". 
Et vice-versa. Bien evidemment, cette opposition n'est pas systematiquc et ne 
fonctionne qu'avec un nombre restreint (relativement) de verbes et de sub
stantifs. Cepcndant, l'opposition entier vs partitif semble etre une affini tć 
secondaire de la dMinitude, comparee a l'opposition proche vs eloigne. 

Il existe encorc un moyen (parmi d'autres) d'exprimer la dćfinitude en 
polonais : par l'utilisation du localisateur ćloignć tam. Employe senl , tarn , a, cóte 
de sa Rignification primaire peut fonctionner commc riiodalisateur d'ironie. 
La di stanee appar:oi,it de fa9on tres abstraite, 1...1, modalisation ćtrmt une prise 
de distance du locutem par ra,pport a ce qu'il d it . 'l'am. apparait aussi en combi
naison avec l'indefini qualitatif jakiś, c<: dernier ótant souvcnt l'indófini par 
e:xcellence. 
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Exemple,g: Jakiś człowiek czyta gazetę. 
Jakiś tam człowiek czyta gazetę. 

Tam, dans la combinaison jakiś tam, en plus de la nuance d'ironie est porteur 
d'une nuance non pas tant de definitude que de :moindre degre d'indefinitude. 
(D'ailleurs, le polonais ne grammaticalise par les memes do:maines de definitude 
que le hongTois ou le frangais.) 

On a admis que la definitude est une notion clairement precisee. On a observe 
quelques manifestations de la definitude, re:m.pla<;ant ipso facto l'explication 
des faits par leur observation. Nous essaierons :m.aintenant de donner une 
definition, aussi generale que possible, de la definitude. 

D'aucuns considerent la de:finitude comme une deixis a l'interiem du discours. 
Par ailleurs, les notions d'unicite du referent, de referent connu, apparaissent 
souvent dans la litteratme consacree a ce sujet. La fonction de de:monstratif 
intradiscursif peut etre remplie par les de:monstratifs anaphoriques et ne semble 
pas etre la caracteristique la plus importante de la definitude. Le referent 
unique n'explique pas quant a lui l'article generique. La caracterisation linguisti
que de la definitude est possible dans une langue qui possede l'article, c'est-a-dire 
qui a fortement gTammaticalise la definitude. Celle-ci n'est pas une notion 
a priori linguistique, mais plutót pragmatique, du meme ordre que la distance. 
Les demonstratifs etant des unites essentiellemt spatiales, on peut dire que la 
definitude est au temps ce que la demonstration est a l'espace. De meme que 
le demonstratif eloigne n'est 11ossible que secondairement a un demonstrat if 
proche (intrinsequement non-marque quant a la distance), l'article defini 
a besoin d'etre introduit, en generał d'ailleurs par un demonstratif. De l'ord.re 
spatial, on passe a l'ordre temporel, plus precisement a celui du discours. 

Il en decoule que: au lieu que ce soit la troisieme personne qui soit une 
condition de la definitude, c'est cette derniere qui est une condition de la prece
dente, qui existe forcement dans l'univers du discours. Plus: le passe de discoms 
est entiere:m.ent de troisieme personne. 

La definition consiste en la limitation du cha.mp se:m.antique d'une notion, 
ces limites etant le fait du lieu d'accord. Le proces de definition, dont le point 
de depart est l'indefini et le point d'aboutissement l'a:ppartenance au lieu 
d'accord - a la definitude comme etat - est un proces tempore! d'eloigne
men t . La limitation a deja ete operee au niveau du point d'ancrage dans le 
passe de discours, donc par un demonstratif, ce dernier pouvant etre sous
-entendu. L'etape temporelle est posterieure a l'etape spatiale - elles sont dans 
le meme rapport que le demonstratif proche et le demonstratif eloigne. 

La definitude en tant que telle n'est ni plus ni moins qu'un cas particulier 
d'eloignement. 
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O. PoSSESSION as an Operational Dimension of Language ist die clfte 
Arbeit Seilers in der Publikatiousreihe des Kolner Universalienprojekts. Seiler, 
Leiter dieses Projekts, vertritt einen sohr iiberzeugendcn und innerhalb der 
Universalienforschung relat iv neuen .Ansatz. Seilers Intention in dieser Arbeit 
ist es, die universalen Prinzipien aufzuzeigen, nach don.en die A.bbildung des 
au13ersprachlichen Konzepts von „Bcsitz", verstanden als verhaltenssteuernde 
Funktion, in sprachliche Ausdriicke vorgenommen wird, und die es ermoglichen, 
linguistische Strukturen als possessiv zu identifizieren. 

I. Die systematische Erforschung von Universalien in der Spra,chwissenschaft 
begann in den sechziger J ahrcn, nachdem der Begriff der linguistischen Univer
salien durch die Arbeiten von Chomsky, Katz und Posta,l cingefiihrt worden war. 
Die heutige Universalienforschung kennt verschiedene R,ichtungen, die sich 
vor allem hinsichtlich der Definition des Begriifs :,universal" unterscheiden. 
Einen Uberblick liefert hier der Materialienband zur Intemationalen Konferenz 
iiber sprachliche Universalien in Gummersbach (Seiler 1976c). 

Der Grundstein zu einer systematischen Un.ivcrsalienforschung wurde durch 
zwei Konferenzen in den USA gelegt. 1961 fand in Dobby F erry, N. Y. die 
Conference on Language Universals statt. Sie hatte sta,rk interdisziplinaren 
Charakt er und als direkte Folge die Griindung des Linguistic Universal Project 
of Strmford, das unter Leitung von Greenberg und F erguson von 1967 bis 1976 
arbeitete. Die von Greenberg he1:ausgegebenen Universals of Language (1963 ), 
bzw. Universals of Human Language (1978), sowie die Working Papers in 
Language Universals (WPLU 1969-) des Stanford Projekts geben ein Bild 
dieser Forschungsrichtung, die als grundlegend fiir alle weiteren Arbeiten auf 
diesem Gebiet angeseben wenlen kann. 

Die zweite, rein linguistisch ausgerichtete Konferenz fand 1967 in Austin, 
Texas statt. Die A.rbeiten, die in der Tradition dieses Symposium on Universal 
Linguistic stehen, sind in Bach/Harms (1968) enthalten. 

tTherwiegend herrscht in der Universalienforschung die Auffassung, daB 
es gilt, inoglichst viele Sprachen hinsichtlich eines oder mehrcrer Merkmale 
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zu untersuchen und festzustellen, ob sie sich in vielen (und extrapoliert da1nit 
in allen) natiirlichen Sprachen finden lassen. Kurz, universal ist, was alle Spra.
chen gemeinsam ha ben, wie z. B. die Tatsache, daB alle Sprachen zwischen 
Vokal und Konsonn,nt unterscheiden. Einen Eindruck dieses Typs von Uni
vcrsalien gibt der Katalog von 45 Universalien bei Greenberg (1963). Die 
meisten dieser Universalien haben den Charakter von Implikationen, d. h. 
wenn eine Sprache das l\forkmal x hat, so muB sie auch das Merkmal y ha.
ben. So z. B., wenn eine Sprache einen Dual hat, so muB sie a uch einen Plural 
ha ben. 

II. 1972 grtindete Sciler, der selbst einige Zeit am Stanford Projekt mitgear
beitet hatte, das Universalie Projekt in Koln. Ferguson (1978) charakterisiert 
dieses Projekt wie folgt: ,,They were not satisfied with searching for a 'universal 
lHLse' or some other direct characteristic of the form of grammars, and they 
<lid not want to catalog similarities among many (or all) languages. They were 
concerned with universal principles that would connect communicative 
functions with the very varied structural moans which languagcs use to fulfill 
them" (19). 

In einer ersten programmatischen i 'rbersicht des Kolncr Projekts, hei.Bt 
es in einer Kritik zur bisherigen Forschung.: ,,Es geniigt nicht, einfach fest
zustellen, ob eine Sprache L 1 die Eigenschaft x hat oder nicht hat . Viclmehr 
miissen die Gesetzma.Bigkeiten, innerhalb deren die Eigenschaft x eine Rolle 
spielt, geniigend bekannt sein" (Seiler 1973a, 13). ,;Universal" ist nach Seilers 
Konzeption nicht das, was in allen Sprachen vorkommt, weshalb darauf verzich
tet werden kann (iclealtypisch) alle Sprachen auf ein Merkmal hin zu unter
suchen (1973a, 9, 14). Fiir den Begriff „universal" gibt Seilcr kcinc eigentlicbc 
Definition, sondern nur drei mogliche Umschl·eibungen: ,,a) Eine Funktion 
im Hinblick auf das einzelspra.chliche Element, das diese Funkt ion versieht; 
b) Eine Strategie, der die sprachlichen Mittel dienen; c) Die Aufgabe, die mit 
Hilfe der sprachlichen Ausdriieke zu losen sind" (1973a, 12) - Sprache also als 
„problem solving system" (1973a, 11). Der Begriff der Universalien ist ein 
formaler Begriff, der fiir keine bestimmte sprachliche Kategorie oder sprachliches 
Da.tum steht (Seiler 1977 c, 1, 12). Vergleichbare Begriffe sind „essentials" 
(vgl. den Begriff bei Coseriu 1974; 1976) oder „invariante Prinzipien" (Seiler 
1976a, 9). Das, was im Sinne Greenbergs univcrsal ist, hat bei Seiler meist den 
Stn,tus von Generalisierungen (1973a, 14-16; 1975, 9; 1977 b, 11). 

Das In-.:aeziehung-Setzen von Generalisierungen, die dlll·ch typologischen 
V crgleich gefunden werden, fiihrt mittelbar zur Einsicht in die zugrundcliegenden 
Prinzipien. Das einzelsprachliche Datum ist, selbst wenn es sich in allen Sprachen 
nachweisen liel3e, nicht mehr das primum datum der Wirkung der Universalien
for,;chung im Sinne Seilers, sondern nur die F olgc der Wirkung der Prinzipien· 
(1076 a, 14).Es ist eine Variante,so wie das Phon[i]immereine Variantc des P hone
ms /i/ blcibt , anch wenn es in einer Sprache die einzige Realisierung des Phonems /i/ 
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darstellen wiirde (Seiler 1976 b, 192; 1977 a , 13 ). Und vergleichba,r der Phono
logie ist anch hier das Prinzip der Distinktheit (,,otherness"} grundlegend fur 
die Aufstcllung der Programme, Hierarchien oder Skalen. 

Nach Sciler geniigt es jedoch nicht, die sprachlichen Daten zueinander in 
Beziehung zn setzen. Vielmehr gilt es, den Zweckcharakter, die verhaltens
steuernde Funktion von Sprache mit den spracb.lichcn Daten in Beziehung 
zu setzen, um darii.ber die Prinzipien zu rekonstruieren (vgl. Holenstein 1977, 29). 
Seilers Hypothesen gehen mm dahin, d a.13 zwischen den sprachlichen Einheiten 
und Relationcn cinerseits und der Steuerungsaufgabe von Sprache andercrseits, 
ein System, ein Netz von „universally valid orga,nizing principles" besteht 
(1976a, 9, 10-13; vgl. auch van dcn Boom 1976, 47}. vVie allerdings der Input 
cines solche.n Systems aussieht, bleibt noch vi:illig offen (vgl. ebd. }. 

Fiir die verhaltenssteuerndc Funktion von Sprache in dicsem Regelsystem 
verwendet Seiler dcn aus der Biologie cntlehnten Begriff der „Teleonomie", 
verstanden als Prinzip fi:ir „Objekte, die mit eineni Plan ausgestatt et sind" 
(1973a, 9 unter Hinweis auf J. Monocl 1970, 17; 1976a, 10 unter Hinweis auf 
MayT 1975). I n der Diskussion iiber einen von Seiler vorgelegten Fragekatalog 
mit zwolf :F'ragen zur Universalienforschung, wird die Kritik an Einzelpunkten 
dieses .Ans?,tzes dcutlich (vgl. Seiler 1976 c, bcs. Ooseriu 1976, 93- 98; Moravcsik 
1976, 144-152}. Dabei wird vor allem die .Annahme kritisiert, da.13 Universalien 
als funktionale Prinzipien verstanden werclcn und nic 1t alis strukturelle Einheiten 
von Sprachen. 

Die bisher vom K olner Projekt formulierten Univcrsalien sind Prinzipien 
mit binaren Merkmalen. So das Prinzip der Dcskriptivitat , der Relationalitat 
und der Konkomitanz (Seiler 1976 a, 12, 15-26). E s ist Aufgabe jeder Sprache, 
Objekte und Vorgange zu benennen (Deskriptivitat) . Dies kann durch einfache 
Benennung (Etikettierung} geschehen (unmarkierter Pol ), oder durch kom
plcxe Pradikate (markiert) . ..A.uf der andern Seite besteht die ..A.ufgabe, einen 
Begriff zu erklaren. Dies kann durch Paraphrasen, Definitionen usw. geschehen 
(markiert}, oder durch einfaches Zeigen auf das Objekt (unmarkicrt). (Zu 
Einzelheiten vgl. Seiler 1975a; 1975b; van den Boom 1975 und Ultan 1975; 
zum Prinzip der Konkommittanz vgl. Seiler 1974} . 

Das relationale (vs absolute} Prinzip umfa.Bt u . a . das markierte Glied der 
,,ascription" und das unmarkierte Glied der „genitivization" (1976a, 23}. 
„The techniques of ascription and genitivization are used for mapping possession 
onto the appro:wriate surfa.ce realization" (1976 a, 24). Das Konzept „Besitz" 
wird als ,;behavioral-cognitive function" ver standen, dem als sprachliche 
Realisierung des markierten Gliedes z.B. Konstruktionen mit dcm Verb „have", 
mit dem Dativ oder dem Lokativ cntsprechen, gegeniiber Genitiv oder Possessiv
pronomen beim umnarkierten Glied. Die Begriffe „relational" und „absolut" 
sind als Eigenschaftcn scmantischer Gri:i.l3en zu verstehen. Relational sind 
Verben und cine Rcihe von Nomina, die sich dadurch auszeichncn, da.B sie 
sich durch die Zahl ihrcr offenen Argumentpositionen kennzeichnen lassen 
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(,,Vater von x"). Absolut sind die Nomina und logischen Pradikate (s. u.), bei 
denen eine Relation etablic:rt werden kann, jedoch nicht vorgegeben 
ist (1976 a, 25 ). 

III. Dieses 1976 skizzierte Modell findet sich eingebaut in der Arbeit 
POSSESSION as an Operational Dimension of Language (1981). Die .Arbeit 
gliedert sich in sechs Ka.pitol, von denen Kapitel fiinf den Hauptteil darstellt 
(94 von insgesamt 147 Seiten). Kapitel eins bis vier stellen den terminologischen 
Apparat und Seilers K onzeption zum Begriff „POSSESSION" vor. Grundlegend 
und 'universal' ist die Auffassung, daB „linguistic POSSESSION presupposes 
conceptual or notional POSSESSION" (1981, 5). Die einzelnen Teclmiken 
(Wortstellung, Kasus, Derivation etc.) sind als Pósitionen auf einer Skala 
des Besitzes (,,dimension o POSSESSION") angeordnet und in ihren einzel
sprachlichen Auspragungen in Kapitel fiinf eingehend beschrieben. Die inva
rianten Prinzipien „Inharenz" vs „Etablierung" (inalienable vs alienable), 
„pra.dikative" vs „nominale Beziehung" und das Prinzip der Relationalitat 
bilden die Merkmalpaare, unter denen sich die Skala sowie die einzelnen Posi
tionen (Techniken) mit ihren jeweiligen ,;subprograms" ordnen. Die Skala 
„constitutes a representive pool of techniques from which each language makes 
its own selection" (1981, 129). Sie hat folgende Positionen: 

(.A) 

N-N NconnN NclassN NcaseN 

w.o. 
loc. 

Nexist.N 
dir. 
def. 

N-V-N 

Dabei gilt: N = noun, V = verb, conn. = connective, class. = classifier, 
w. o. = word order, loc. = location, exist. = existence, dir. = directionality, 
def. = definitness (1981, 114). 

Das heiBt, von links nach rechts gelesen, haben wir es mit rein adnominalen 
Einheiten, mit inharenten Syntagmen in Juxtaposition zu tun (1981, 23ff, 116). 
Seiler nennt hier Beispiele aus ie. und einigen westafrikanischen Sprachcn. 
Unter bestimmten Bedingungen kann der POSSESSOR eliminiert werden, 
vgl. ,,Il a Ieve le bras" vs „he raised the/his arm" (1981, 30). Wcitere reich 
belegte Einzeldaten finden sich unter den Stichworten „word groups vs com
pound" (45ff) und „persona.I hierarchy scale" (36ff) . 

.A.Is Konnektoren bezeichnet Seiler Erscheinungen wie da.s persische Iżafa (-i) 
(1981, 57). Allerdings I'aumt er ein, daB diese Gruppe noch vergleichsweise 
undifferenziert ist (1981, 116). Vergleichbare Konnektoren sind fiir einige 
austronesische und Indianersprachen festgestellt worden (1981, 57f}. 

Die Gruppe der Klassifikatoren ist v01· allem fur oceanische Sprachen auszu
machen, wo untcrschieden wird, ,,whether it [the POSSESSUM] is one or some 
of one or of more than one, whether it is of an ephemeral or permanent cha.racter" 
(1981, 60; vgl. auch Mosel 1982). 
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„Case marking" ist ein Mittel zum .A.usdruek der Possessivitat, wie es fur 
ie. Spraehen haufig ist. Diese Position bildet den .A.bsehlu.B des nominalen, 
Jinken Tcils der Skala und den Ubergang zum pradikativen, reehten Teil. 
Hier kommen vor allem der Genitiv, der Dativ, aber aueh der Instrmnental in 
Fra,ge (vgl. Topolińska 1977, 212) . Possessive Relationen mit Kasusmarkierung 
sind meist etabliert. Der Genitiv ist hinsiehtlich der Merkmale „inharent" 
vs „ctablicrt" unmarkiert, vgl. ,,Mare-i pater" vs ,;Mare-i liber" (1981, 66). 
Seiler hat darauf hingewiesen, daJ3 fiir .A.usdriicke wie „Karl's house/Karls 
Hans", die eine Vielzahl von verba.len Erweiterungen evozieren (,,Das Raus, 
d M; Karl gefallt", ,,Das Raus, in dem Karl wohnt" usw.) (1973 b, 202 ), gelten 
soll, daJ3 „to the extent that a relation between a genitive and such verbs becomes 
instrumental for the interpretation of the uttemnee, the phenomen - in spite 
of the presenee of the genitive - not be subsumed under possessivity" (1981, 67) . 

.A.uf der pradikativen Seite der Skala unterseheidet Seiler relevante Ersehei
nungcn wie „word order" (1981, 87), ,,loeation" (88ff), ,,existenee" (91f), ,,direetio
pality" (93ff) und „definitness" (96ff) von den Verben des Besitzens wie engl. 
,,to have", ,;to bclong", ,,to grasp" u.a,. (98). 

Zwei Merkmale sind eharakteristisch fur dieses Programm. Die Raupt
skala (.A.) selbst, sowie die einzelnen Positionen mit ihren Subprogrammen, 
sind graduell, nieht kategoria!. Zweitens muJ3 der metalinguistische Begriff 
,,Besitz" als t ertium comparationis in der RelatioTu von linguistisehem „Besitz" 
und sprachliehcr Form gesehen, und in einer (unseharfen) Trennlinie von letzte
rem untersehieden werden. Die Reihe der sog. possessiven Verben z.B. ist nieht 
klar zu sehlie.Den. ,,Find" in „ The man finds a ring" ist schwerlich als possessiv 
einzustufen, obwohl es evt. such die Komponente ,;have" enthalt (vgl. Givón 
1976, 175). ,,From this we conclude that for a verb to qualify for a verb of 
POSSESSION it must imply a certain amount of metalinguistic potential. 
This means that what it asserts or predicates must primarily or predominantly 
rcfer to the mode of the rnhLtionship between the two nominals" (Seiler 1981, 
101). 

Konstitutiv fi.fr di9 Skala ist das Merkmalpaar „inharent" (a uch „intimat e'· ) 
vs „etabliert". Es findet sich in allen possessiven .A.usdriieken und erzeugt dort 
ein Spannungsfcld (1981, 30). ,,In one sense, intimate POSSESSION is taken 
as a starting point, and less intimate relations of POSSESSION a,re handled 
by crcating a 'third', a special relator, in principle a predicative structure; 
in the reverse sense, predieative structures are intcrpreted, and used, as if they 
referrcd to intimate l'OSSESSION" (1981, 13). Seiler hebt dieses Begriffspaar 
vo:rn traditionrllen „inalienable / alicnable" ab . Im letzteren F all handelt es 
sich llm ein Merkma1 von nominr,kn Einhciten oder Konstruktionen selbst, 
im er -teren dagegen u:rn ein Ordnungsprinzip der „dimension of I>OSSESSIOK" 

(1981, lGf). Soweit es urn Konstruktionen geht, ist zu fragen, ob diese Diffcren
zierung releva,nt ist. Hinsichtlieh (kr Bezcielmung von „alienable / inalienable 
nouns" jedoch ist die Unterschcidung sichcr wesentlicb, da inharent besessenc 

H• 
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Nomen oft anch in etablierten possessiven Beziehungen vorkommen konnen 
(Seilcr 1981, 16f; Mosel 1982, 2 und Anm. 2, 55). 

Inharenz selbst scheint ein gradueller Begriff zu sein. Unter Hinweis auf 
Reb et al. (1981) ordnet Seiler partitive Inharenz (Korperteile) unter „localizing" 
und dies wicderum unter „socially determined" (Verwandtschaftsnamen) an, 
(1981, 110). Raumliche Inharenz wird im Gegcnsatz zu dcn beiden anderen, 
Gruppen von Seiler nicht untersucht . 

Der Ubergang von possessivcn N ominalsyntagmcn, die den linken Teil 
der Skala bilden, zu den pradikativcn Ausdriicken auf der rechten Seite, wo die 
possessiven Relationen syntaktisch-lexikalisch spezifiziert werden, stent einen 
Wendepunkt (,,turning point" auf der Skala dar (1981, 123f). In mancher 
Hinsicht weisen der linke und der recbte Teil der Skala P arallelen auf. Den 
vVendepunkt selbst interprctiert Seiler als konstitutiv ffu, die Skala und folgert, 
:,that a distinction between pb.rases and sentential possessive expressions 
belongs to the invariants that hold for all languages" (1981, 124). Dies heiBt 
jedoch nicht, daB z. B. Verben des Besitzens in allen Sprachen der Welt gefunden 
werden, sondern nur, daB die Skala einen „representive pool" bildet, von dem 
jede Sprache ihre eigene Auswahl trifft (s.o., 1981, 128f). Universal ist allein 
die relative Anordnung der Techniken auf der Skala zueinander. 

In einer zusammenfassenden Intorpret ation der Skala heiBt es: ,, The scale 
in (A) is established by a graduał increase in grammaticaliznition. The term 
'jncrease' implies that the scale is directional. It is not uni-directional but 
bi-directional or reversible; predicativity and markedness on the one hand, 
and grammaticalization on the other, progress in opposite directions. The 
ranking or ordering of the teclmiques on the scale is thus doubly justified. 
The functional correlates of this ranking are, respectively , greater or lesser 
intimacy of the possessive relation, or, in other terms : inhorent vs. established 
relation. The term of dimension is used to snbsume that forgoing regularities" 
(1981, 120). 

I V. Sciler weist zurccht darauf hin, daB ein sog. posscssives Vorb wie „havc" 
nicht in jedcm F all eine possessive Relation ctablicrt, erst der Rtickgriff auf 
cin met alinguistisches Potentia! des Ausdrucks kann die Identifizierung des 
Satzes leisten. Eine verglcichbare Problematik wcisen F alle a11f, w-ie der von 
:lYlosel fiil' Tolai untersuchte sog. ,,possessive KA-classifier" (1982), oder das 
oci Seiler (1981, 78) nach Bird (1972) zitierte Bcispiol aus B;1mbara (Manding). 
Possessive KA-Konstruktionen sind in Tolai z. B. ,,The house of the man" 
(,,a pal ka-i n1 tutana") (Mosel 1982, 7). Genauso kommt der KA-classifier 
jcdoch anch in „The going of the :man" (,,a v inavairn ka-i r a tuta.na") vor, 
wohingegcn er in „ The man went" (,1a tutana i vana") nicht s·teht (l\'IoNcl 1982, 10). 

Tatigkeiten, die im dt. oder engl. durch VerbalnominUi ausgedriickt werden, 
zeigen ebenfalls ge:meinsame Merkmale mit possessiven Aus<lxiicken. Die bei 
Reiler (1981, 78) ziticrten Beispiele haben inharcnte l\farkierung hei passiver 
Konstruktion. Dies entspricht den rela,tiona]en Nomina, dmen die Zuordnung 
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zum Subjekt inh arent ist. Sie haben ctablierte l\farkierung in aktivcn Kon
struktionen, wo die Zuordnung zum .Agens etabliert wircl, vgl.: 

Baba ba /Baba mother/ 
Jara fagali /lion the killing/ 

vs 
Baba k:1 so /Baba Genitiv house/ 
J ara ka faga,li /lion Genitiv kilkng/ 

(Seiler 1981, 78). 

Baba's mother 
The lion's killing = 
The lion was killed 

Baba's house 
The lion's killing = 

The killing the lion did 

Es laflt sich dariiber spekulieren, wie diesc Parallelitat im Hinblick auf clas 
Konzept von „Besitz" zu deuten ist. Ffu· den K.A-classifier stellt Mosel ein 
Kontinuum auf, dessen Enclen mit + possessiv (ownership, z. B, ,,my house") 
gegeniiber - possessiv (action /agent, z. B. ,,my going") markiert sind. 

Versuche, dem Problem der Possessivitat durch Konzepte wie bei Bach 
(1967), oder durch lokative Konzepte beizukommen, nach denen der POSSESSOR 

als Ort interpretiert wird, dem das POSSESSUM zugeordnet ist wie bei Lyons 
(1967) oder Clark (1978 ), lehnt Seiler entschieden als „reduktionistisch" ab 
(1976a, 24; 1981, lf). Die Merkmale +Lokativ und + Existenz sind nach 

• Seiler lediglich Modalitaten, mit denen eine possessive Relation etabliert werden 
kann, jedoch keine Gro.Ben, mit denen sich a.Ile possessiven .Ausdriicke cha
rakter isieren lieBen (1981, 106). Er stiitzt sich dabei u.a. darauf, da.B einige 
Sprachen (vor allem Eingeborenensprachen) neben der Inharenz von Ver
wandtschaftsnamen und Korperteilen a.uch eine Inharenz von „orientation 
in space" unterscheiden (1981, 88). Seiler hat zweifelsohne recht, da.B zwischen 
einem echten Lokativ und einem evt. ,,Besitzer-Lokativ" unterschieden werden 
muB. Gleichzeitig mu13 jedoch beriicksichtigt werden, da13 hier eine lokative 
Markierung beim POSSE SSOR von der beim POSSESSU:M'. unterschieden werden 
mufl. Die von Seiler angefiihrten Beispielc sind lokative Markierungen hin
sichtlich des POSSESSU1v! (vgl. 1981, 91f). Klar ist, da13 dies kein echter JJokativ 
sein kann, sowenig wie „u Ivana" in russ. Konstruktionen des Typs „u .A (est') B" 
ein echter Lokativ ist. In .Anlehnung an Isacenko (197 4), den Seiler hier zitiert 
(1981, 89f), konnte man cher vom P OSSESSOR als dem „point of concern" 
sprechen. 

Nach einer .Arbei t von Chvany (1975) ist in Beispielen wie (1) U Peti est' 
masina/Peter has a car und (2 ) Masina u Peti/The car is at Peter's (place) der 
.A.usdruck ,;u Peti" in (2) ein „locative proper" mit der dominanten Lesart 
„The car is at Peter's" (in keinem Fall jedoch „with/at Peter") . .Anders als ein 
echter Lokativ wie „u okna" hat ein u + NP +anim allerdings eine sehr viel 
verzweigte Tiefenstruktur. Wichtig ist hier Chvany's Feststellung hinsichtlich 
der possessiven Lesart von Beispielen wie (1): ,,The surfa.ce Subjects 'u Ivana• 
and 'Ivan' in 'U Ivana est' samovar' + 'Ivan imeet samovar• both originate 
as Indi.rect Objects" (1975, 101). Chvany geht noch weiter, inde:m.· sic annirumt, 
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da.13 der Dativ aus derselben Position her vorgeht: ,, I vanu dali den'gi" /,,Ivan 
polucil dcn'gi" und „U Ivana est' den'gi" (1975, lOlf) . ,,In sum, possessive 
::tnd locativc ii NP differ in syntactic bchiwior as well as in meaning. Perhaps 
t hey arc, as Lyons and Anderson claimed, both 'locativcs', but they are 'loca
t ives' of different types , since they co-occur in sentence · like „ U Peti est' masina 
v garaze" " (1975, 101). 

Es gibt eine ganzc Reihe von Al'beiten, die versuchcn, ffu· Dr,tivkonstruktio
nen, lokathre, possessive und moglicherweise auch existentielle Ausdr iicke 
<'inen gemeinsamen Nenner zu finden (vgl. z. B. Boa.di 1971; Miller 1974): 
Trotz Seilers Kritik, will ich zum Schlu.B versuchcn zu skizzieren, wie ein solchcs 
Konzept ::msschen konnte. 

Allen possessiven Relationen ist gemeinsam, da.B es einen POSSESSOR und 
ein POSSESSUM gibt, die in einer Beziehung zueinander stehen. Zur Identifi
zierung der Art dieser Beziehung gibt es verscbiedene Positionen auf der 
Skala (A), die jede Sprache auf ihre Weise besetzt . Die Entscheidung jedoeh, 
ob eine possessive Beziehung vorliegt, orientiert sich an dcm jeweils gilltigen 
m.etasprachlicben Konzept von „Besitz". Diese Schwclle kann die Linguistik 
nicht iiberschreiten. E s ist folglich notwendig, einen Ausdruck zu finden, 
dei· 1. cinc possessive Interpretation zulii.Bt, 2. eine Aussage iiber die Existcnz 
cines POSSESSUM macht und dieses 3. in Beziehung zu einem POSSESSOR setzt. 

Fiir die logischen Pradikate dt. ,,sein" und „haben" gilt vereinfacht, daB 
sie keinc Selektionsbeschrankungen aufweisen ( dies gilt mit gewisscn Ein
schrankungen, vgl. Olasen 1981, 22, 29ff): ,,For any conceivable argunient it 
may be asserted, that it APPLIES to something, or that it Exrs·rs" (Seiler 
1981, 99) . ,,Haben" und ,;sein" selbst stehen untereinander in der Beziehung 
einer Diathese. Fiir die Beschreibung possessiver Relationen ist die Einfiihrung 
eines logischen Pradikats eine mogliche Bedingung (etwa in der Form HABEN 

als vor-kategoriale Einheit in der Tiefenstruktur) . Selbstverstandlich miissen 
in einer gcgebenen Sprache „baben" oder „sein" nicht als Verben vorkommen. 
Die Verwendung des KA-classifiers in „The going of the man" ergibt sich dann 
daraus, daB das Resultat der Tatigkeit als Objekt aufgefaBt wiTd, das durch 
den Agens ius Leben gcrufen wurde. Dies entspricht der etablierten Relation 
von POSSESSUM in Zuordnung zum POSSESSOR. 

Eine Unterlegung aller possessive Relationen mit HABEN hat jedoch noch 
weitergehende Konsequenzen. Sie verlangt die Aufnahme aller AbstrakL.:1, als 
POSSESSUM wie poln. ,,mam kłopoty" , ,,mam ochotę" usw. Bei Seiler kommen 
als POSSESSUM nur ± animNP s vor, sowie marginal „korperbezogene" NPs ,vie 
„word", ,,Intelligenz" (1981, 2, 103). Pisarkowa schlieBt +abstr. NPs explizit 
von Possessivitat im engeren Sinne aus (1973 , 12). Die Entscheidung, ob die 
Ausweitung des Begriffs „Besitz" auf Abstrakta sich noch mit un . erem Konzept 
von „Besitz" vereinbaren laBt, bleibt letzlich wiedcl' eine n1etalinguistischc. 

Sprachlich gibt es immerhin Hinweise fiir die Rechtma.Bigkeit einer solchen 
Aunahme. ,,Mam kłopoty" , ,,mam ochotę" usw. verhalten sich wie inharente 
~esitzrclationen. D.h. sie lassen den Gebrauch eines possessiv markierten 
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Verbs nicht zu, sondern nur das neutrale „mieć": ,,Karol ma dom - dom należy 
do Karola" vs „Kn.rol ma kłopoty - *Kłopoty należą do Karola" (Pisarkowa 
1973, 12). Wie die NPs in inharenten Relationen des Typs „Teil-Ganzes" (Kor
perteile), enthalten die Relationen mit +abstr. NPs ein Merkmal wie -dislo
zierbar oder +Kontakt, was fur -abstr. NPS in etablierten Relationen nicht 
gilt. Vgl. ,,mam rower" kann bedeuten, dan ich ein Fahrrad besitze. E s befindet 
sich abcr nicht notwendig bei mir. Diese Markicnmg fur +abstr. NPs ist ein
lcuchtend, da es sich um Eigenschaften des jeweiligen Objekts/der Person han
delt , und damit um eine Teil-Ganzes-Relation . 

.Anders als in inharenten Ausdriicken sind die + abstr. NPs „individuelle" 
Auspragungcn eincs Gefiihls, eines emotionalen Zustandes . Nimmt man den 
Begriff „Emotionen" als ii.bergeordneten B egriff, so kann man sagen, daB 
,,Emotionen" cin r elationaler Begriff ist, der in inharenten Beziehungen vor
kommt; vergleichbar dem Ausdruck „Vater von" oder ,;Kopf von". Damit 
verhaltcn sich „mam kłopoty" usw. exakt wie die durch einen rhematischen 
Ausdruck erweiterten inharentcn Relationen des Typs „mam bogatego ojca" 
oder „mam długie włosy" . Am Rande sei angemerkt, dan sich dieselben Ver
haltnisse bei Pradikaten mit adjektivischen Konstituenten finden: ,,jestem 
włochaty" ,,ich bin haarig, ich ha.be mehr Haare als die Norm ist", was der 
,,individuellen" Auspragung einer ansonsten inharenten Eigenschaft entspricht, 
und „jestem cieipliwy" = ,,mam cierpliwość" als „individuelle" Auspragung 
des relationalen Begriffs „Emotionen" (vgl. a.uch Seiler 1981, 52f). 

Eine weitere Gemeinsamkeit besteh1; darin, daB inharente Besitzrelationen 
und solche mit +abstr. NPs Genitiv in der Regel nicht zulassen: ,,Dom jest 
Karola" v s *,,matka jest Karola" bzw. \,kłopoty są Karola" (vgl. Pisarkowi1 
1974, 7). Allerdings ist in geeigneten Kontexten der Genitiv moglich: ,,Kłopoty 
są Karola, nie moje" oder „noga jest Karola, nie moja". In diesen Fallen wird 
durch „kłopoty/noga" keine inharente Beziehung mehr etabliert. Ich nehme an, 
da.B dies an der Topikalisierung von „kłopoty/noga" und dem Gegensatz „Ka
rol : ja" liegt. 

Insgesamt gesehen bilden beide Gruppen einen sehr einheitlichen Typ. 
Die Tendenz, au.Ber konkreten Objekten a.uch Abstrakta, Gefiihle und Ta.
tigkeiten vor allem, wie einen Besitz zu behandeln, beschreibt Fromm (1975, 
31-37). Es scheint mir deshalb angebracht, auch den Relationen mit +abstr. 
NPs ihren Platz a.uf der „domain of POSSESSION" zuzuweisen. 
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Książka. radzieckiego uczonego jest traktatem napisanym w obronie huma
niJ:,tyki, reprezentowanej tu przez językoznawstwo, przed utratą jej humani
styczrn:go oblicza. Tym samym wprowadza w obręb problemat yki filozofii 
nauki. Zaehęca do myślenia i do dyskusji. Informuje, irytuje, prowokuje i do
starcza Ratysfakcji. Jej pierwsze zdanie definiuje, ,,myśl naukową" jako „nie
ustam1e poszukiwanie regularności" (s. 9). Regularność tę mamy rozumieć· 
właśnie jako tytułową konieczność (necessity) podlegania prawom (regułom), 
czyli jako ogólność. Ale odmiany owych konieczności i dedukowalnych z nich 
reguł oraz norm są zależnie od rozpatrywanych obiektów bardzo rozmaite. 
Rościsław Pazuchin przeciwstawia się jednej z modnych, a zakorzenionych 
w tradycji nauki, tez, jakoby język natmalny podlegał podobnie jak język 
rachunków logicznych regułom obowiązującym w logice, jakoby kryterium 
pra.wdy (lub fałszu) sądu miało sprawdzać regularność, czyli zgodność z normą 
Tozpatrywanych przez językoznawcę struktur językowych. Cztery kTótkie 
rozdziały ukazują drogę prowadzącą od starożytnego konceptu logosu w logice 
(i filozofii) Platona, AI·ystotelesa, przez powstanie (,,the rise of grammar") 
gTamatyki w pomysłach Dionizjusza Traka, Apoloniusm Dyskolosa, później 
gramatyków łacińskich, wreszcie gramatyki Port-Royal, aż do współczesnego 
,,ortodoksyjnego" generatywizmu (s. 93), a po nim do utożsamienia prawdzi
wości z poprawnością zdania. Nie streszczam szczegółów wywodu, ponieważ 
·fakty z historii językoznawstwa udostępniają nam liczne kompendia, że wy
mienię, jako dwa najdoskonalsze przykłady, popularn~ w Polsce pracę Milki 
Ivić, Kierunki w lingwistyce (wyd. II rozszerzone 1975) i Adama Ilcinza, 
Dzieje językoznawstwa w zarysie. Zatrzymal:rl się nad służącymi - moim 
zdaniem - sh1sznej sprawie obrony językoznawstwa przed jcd11ostronnością 
i ślepą uliczką krokami strategicznymi. 

Zagrożenie humanistyczności językoznawstwa przez ambicje do matema
tycznologicznej ścisłości jest faktem, ale czytając książkę Pazuchina ma się 
-wrażenie, że .Autor demonizuje to niebezpieczeństwo. Wyolbrzymienie wynika. 
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prawdopodobnie z perspektywy przejętej w kontaktach z logikami. Rekon
struując ich intensywnośP z lektury książki, czytelnik gubi się w poszukiwaniu 
założonego adresata, np.: 

(1) ,,Językoznawcy współcześni mają swoją zasadę-faworytkę, definiowalną 
jako logiczne podejście do języka" (s. 12, § 0.5.); 

(2) ,,Wydaje się prymitywnym nieporozumieniem, gdy niektórzy autorzy 
twierdzą, iż historia językoznawstwa poczyna się dopiero w XIX wieku !" 
(s. 58); 

(3) ,,is linguistic necessity identical with logical necessity'" (s. 93); 
(4) ,,historia lingwistyki emopejskiej jawi się obserwatorowi jako amor

ficzny i chaotyczny zbiór faktó\r, koncepcji, metod i szkół[ ... ] Zgodnie z dość 
popularną opinią lingwistyka związana jest z logiką przez „naturalne" pokre
wieństwo metodologiczne. Przyjmuje się także, że badanie języka nie obyłoby się 
bez ścisłej współpracy wypracowanej między obydwoma dyscyplinarni" (s.114) 1. 

Nie jest chyba tym adresatem językoznawca, który by na pierwszy cytat 
odpowiedział, że suma jego kolegów ma więcej faworytek, na drugi - że nie zna 
takich autorów, trzeci uznał za pytanie retoryczne, a czwarty - za demago
giczne. Nie jest możliwe, aby uczony, postępujący zgodnie z definicją nauki 
daną przez P azuchina (poszukiwać regularności) - jakiegoś ładu w jftkiej
kolwiek (każdej) historii nie dostrzegł, nie obalając owej definicji. Tadeu~z 
Milewski widział porządek historii językoznawstwa jako regularne przeplatanie 
się postaw cpucre:L i .&ecm, a utożsamiał z tą parą m. in. indukcję i dedukcję , 

teoretyczność i empiryczność. Kategorie regularności tak ogólnej pomieszczą 
oczywiście wiele, ale ogólność rozszczepiona czyni poszukiwanie ładu ciekaw
szym. I nawet „faworytki" językoznawstwa współczesnego pozwalają się 
uporządkować. Poza logiką widać więc wśród nich nurty: 1. generał scmantics, 
zainicjowany przez Korzybskiego, kontynuowany przez Hayakawę; po 2. nurt 
wywodzlJiCY się od Humboldta, rozwijany w US.A przez Whorfa, Sapira lub -
inaczej w Niemczech - przez szkołę Weisgerbera (oba nurty łączy przekonanie 
o związku języka z myśleniem, zanurzonym w kulturze etnicznej i bardzo kry
tyczny - właściwie ośmieszający - stosunek do koncepcji, iż logika .Arysto
telesa lub jakakolwiek inna uniwersalna leży u podstaw języka naturalnego); 
po 3. nasuwa się nurt pragmatycznolingwistyczny, zupełnie obojętny na pokusy 
tej logiki, przed. którą ostrzega książka Pazuchina; po 4. nurt językoznawstwa 
zadłużonego również u starożytnych, a wierzącego, że lepiej niż logika wyjaśnia 
reguły użycia języka r etoryka (ostatnia książka reprezentująca ten kierunek, 
która mi wpadł:1 w oko, to praca Michaela J. Shapiro, Language and Political 
Understand.ing, New Haven, Yale University Press 1981); po 5. socjolingwistyka;. 

1 .A.utor pisze o przeznaczeniu swej książki następująco : ,,Nie należy jej traktować ani jako 
publikacji z zakresu lingwistyki ani z zakresu logiki, choć rozpatruję pewne podstawowe koncep
cje obu tych dyscyplin. Moim zamiarem było przeprowadzić badania metalingwistyczne (lub 
semiotyczne w szerokim sensie), które by się tyczyły niektórych zasad obrony i/lub unie-
ważnienia metod lingwistycznych" (s. 13). 
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po 6. psycholingwistyka. Pomijam Polaków włączających się twórczo w wymie
nione nur ty. Pomijam, pomijając Polaków, pominięte przez Pazuchina prace 
Jodłowskiego o kategoriach części mowy i wspomnianą już tu doskonałą książkę 
Heinza, która się pojawia zaledwie ... w przypisie (s. 34, przyp. 17) ! Zamilczę 
„poetyckie funkcje języka" i możliwą, tędy biegnącą linię obrony przed inwazją 
logiki : wystarczy porównać język naturalny do „natmalnego" języka sztuki, 
muzyki, malarstwa, aby się logiczne kryterium prawdy li fałszu zdewaluowało. 
W oczach językoznawców w każdym razie. 

Ale j eżeli książka Pazuchina jest adresowana do logików, i ma wstrząsnąć 
ich sumieniem, obawiam się również niedosytu odbiorcy. Polskich logików, 
którym Pazuchin stawia czoła, w jego książce nie ma. Brak Logicznych podstaw 
języka Barbary Stanosz i Adama Nowaczyka. Brak (mi) konkretnych ilustracji 
owej zwalczanej sprzeczności między logiką języka naturalnego a rozbrajającym 
dla obserwatora z zewnątrz kręgów logicznych wałkowaniem łysego króla 
Francji 2 • Kłopot w tym, że Rościsław P azuchin kocha logikę, i to miłością 
wielbiciela pysznego, niezdolnego do wyrzeczenia się przedmiotu miłości i nie
zdolnego do ustępstw. Przebija ta miłość także w metaforyce. Raz jest związek 
logiki z lingwistyką „nienaturalnym mezaliansem" (s. 13), innym razem okazuje 
się językoznawstwo teoretyczne i logika od początku istnienia „parą syj amskich 
bliźniąt" (s . 15). 

Tu znów n 3,rzuca się skojarzenie ze znaną :polskiemu czytelnikowi książką 
Adama Heinza, który bez perswazyjnej met<iforyki, z przejmującym chłodem 
i dystansem językoznawcy ogólnego i jednocześnie z precyzją filologa klasycz
nego rozwija historię relacji między logiką a lingwistyką (na niemal trzech 
arkuszach) w swych Dziejach językoznawstwa . Jeżeliby książka Pazuchina była 
wznawiana (ma niski nakład 300 egz.) lub przekfadana na inne języki, nie sposób 
sobie wyobrazić jej udoskonalonej wersji bez oparcia, które ma w Dziejach 
językoznawstwa Heinza, lekkomyślnie zlekceważonych. 

Są i w książce Pazuchina miejsca godne (częstego) cytowania, dobre jako 
bodźce do stawiania pytań istotnych, np. 

,, To bardzo am bitne, ale wręcz naiwne zakładać, że jedynym celem komuni
h cji j ęzykowej jest oznajmianie prawdy. W życiu codziennym napotykamy 
niezliczone okazje, w których właśnie fałsz jest obiektywną zawartością zdania. 
Rozważmy np. przestępców odpowiadających w sądzie, leniwych uczniów, 
nieuczciwych sprzedawców, niewierne kochanki, itd. ·w większości wypadków 
a,ni nadawca, ani odbiorca nie mają pewności, czy to, co powiedziano, jest 
ostatecznie :prawdziwe, czy nie (Austin 1975). Konsekwentne logiczno-lingwi
styczne podejście wymagałoby ponadludzkiej wiedzy o uniwersum od obu 
partnerów komunikacji" (s. 102). 

2 Z logików polskich odnajdujemy Ajdukiewicza, Łukasińskiego i Bocheńskiego. Przy 
okazji stwierdzam, że Innocentego Bocheńskiego brak w Małej Encyklopedii Logiki, Ossoli
neum 1970, zaś Encyklopedia Powszechna PWN (2. wyd. 1983) definiuje go jako „logika, 
filozofa i ... przeciwnika marksizmu i komunizmu, h.-ierownika ośrodka sowietologicznego we 
Fryburgu (szwajcarskim)", s. v. 
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,,Z metodologicznego punktu widzenia wysiłek, aby ujarzmić (yolce - K. P.) 
lingwistykę przez logikę jest bardzo dziwaczny. Zakłada się wtedy bowiem, 
że wiedza teoretyczna, która reprezentuje prawa abstrakcyjne i uniwersalne 
dedukcyjne, może zostać zintegrowa,na przez wiedzę empiryczną, która bada 
osobliwości swoiste obiektu danego nam w praktycznym doświadczeniu" 

(s . 115). 
Pytanie 1. Czy w naszych uczonych dyskusjach rzeczywiście musimy jak 

dzieci bawić się w mieszanie światów, konwencji, języków z ich odpowiednikami 
mcta1 Dziecko ba,wiące się w dom, gotują,c kakao z cegły utartej na chodniku, 
śpiewa włożonej do wózka dln. lalek kukle kołysanki znane od matki. P odpowiada 
w t eatrze gąsce, którędy ma rrciekać przed liskiem chytruskiem. Miesza teatr 
z rzeczywistością. Ale nie wierzę, że logik nie odróżnia świata, w którym mówi 
o „prawdzie" przestępcy lub kochanki, od prawdy czy fałszu „pomocy nauko
wych" spreparowanych na użytek nauki, od abstrakcji typu Jeżeli księżye jest 
krążkiem sera, to iimrę w dniu o daeie parzystej. 

Pytanie 2. Czytam yoke za Hornbym, za Websterem, za słownikiem koś
ciuszkowskim jako 'ujarzmiać'. Czy to w ogóle kategoria naukowa, Logika 
i lingwistyka - mezalians między partnerami równorzędnymi, a, więc małżeń

stwo (dla utworzenia rodziny') czy romans (dla przeżycia wzbogacającej 

przygody'), dopravnly nie wiem, która ze stron miałaby grać którą rolę? Syste
matykę nauk zaliczanych do humanistyki można by co jakiś czas odnawiać. 

Różnił:!! się one bowiem między sobą także zależnie od tego, w jakiej fazie roz
woju myśli się je obserwuje. Językoznawstwo współpracujące z logiką, chociaż 
w dużej mierze empiryczne, nie musi być absurdem. Jest więcej kandydatek do 
takiego połączenia. Ważne, czy się dedukcję włącza w odpowiednim momencie 
dokonań empirycznych, czy się uda skoordynować wiedzę teoretyczną z doświad
czeniem. Nie widzę w tej integracji nic nieprzyzwoitego. 

Mit o sztywności i lodowatości logiki chwieje się (dla, mnie) przy każdym 
zetknięciu z tekstem dotyczącym języka. W niewielu pracach językoznawczych 
znajdzie się tyle poezji lub podniet poetyckich, co tam; może jeszcze w pracach 
matematycznych, ze względu na poetycką frazeologię. W pracy Logiczne pod
stawy języka 3 na przykład takim wyrażeniem jest „pusty kontekst kornitn,i!(a
cyjny" (s. 130-133), pierwszy konkretny przykład zbioru (uniwersum) U* : 
,,zbiór logików, zbiór lingwistów, zbiór mą_drych oraz zbiór lysyeh" (s. 63 ). 

Jakże liberalnie określa się tam zadania teorii języka, jak estetycznie defi
niuje poprawność i rozumienie: ,,poczucie rozumieni::l. jest subiektywnym stanem 
psychicznym, którym ludzie reagują na rozmaite idee bodaj niezależnie od ich 
walorów eksplanacyjnych" (s. 15); ,,Określenie «napisy poprawnie zbudowane» 
oznacza tu napisy, które użytkownik języka powinien umieć zinterpretować" 
(s. 30); ,;Natmalne akty eksplikowania wyrażeń, skutecznie wprowadzające 

3 B. Stanosz, A. Nowaczek, Logiczne podstawy języka, Polskie Towarzystwo Semfo · 
tyczne, Wrocław 1976. 
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w umiejętność posługiwania się nimi, zasługują na zaufanie jako podstawa 
semantycznego opisu wyrażeń" (s. 109). 

Możliwość i przydatność integrowania logiki i lingwistyki trzeba by oceniać 
j obserwować ostrożnie dalej 4 • Książka Pazuchina zachęca. 

, 

• Z prac sugerujących ostrożność w tym względzie wybieram książki : S. E . Toulm in, 
The Uses of Argument 1969; P. Watzlawick, J. H. Weakl a nd, R. Fisch, Change, Principlcs 
of problem formation and problem resolution, New York 1974, a analizę przeprowadzoną na 
polskim materiale - z własnych przyczynków: Rozważania o argumentacji w języku natu
ralnym, Polonica III, 1977, s. 79- 88. 
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S1rnGAR Graco W ales & SMOCZYŃSK.A Magdalena: Nowe kierunki badań nad językiem dziecka. -
W: BRJD, 1980, 8-51. 

SrncLAIR-DE-ZWART Hermine: P ~.vcholingwist;yka rozwojowa. (Tłum. Zofia Babska.) -
W : BRJD, 1980, 328- 341. [Oryginał : A po1<sible theory of language acqui~ition within the 
generał frnmework of Piaget's developmentnl theory, in: Studies in cognitive development, 
New York 1969, 326-336.] 

SLOBIN D. I.: Poznawcze przesłanki rozwoj u grnrnat,rki. (Tłu m. Magdalena Smoczyńska.) -
W: BRJD, 1980, 398-451. [Oryginał: Cognitive prerequisities for the developrnent of 
grammar, in: Studies in cltild Ia.ngua ge dcvelopment, New York 1973, 175-208.J 
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SMoczYŃSK.A Magdalena: zob. wyżej SnuGAR Graoe Wales & SMOCZYNSKA Magdalena (red.), 
Badania nad rozwojem języka dziecka ... [oraz] Nowe kierunki badań nad językiem 
dziecka ... 

TŁOK;IŃSKJ W.: Grammatikalisierung und die Code-.Arten. - LPosn 23, 1980, 191-196. 
TŁOK;IŃSKI W. & FRYDRYCHOWICZ S.: Od psychologicznego do gramatycznego szyku wyrazów 

w rozwoju rnowy dziecka. - Przegląd Psychologiczny 23, 1980, nr 2, 261-270, summ, 
Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki. Red . .A. Schaff. - Zob. niżej dział I. 10. 
ZARĘBINA Maria: Język polski w rozwoju jednostki: analiza tekstów dzioci do wieku szkol. 

nego, rozwój semantyczny języka dziecka. - ·wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie ; 
Kraków: Wyd. WSPKr 1980, S. 118, bibliogr. 

ZARĘBINA Maria: The semantic development in child language and the acquisition process of 
so-called formal word classos. Part II. - BPTJ 37, 1980, 59-64. [Part I in BPTJ 36, 
1979, 97-114.] 

11>. Socjolingwistyka 

CIEŚLAK Elżbieta: U źródeł socjologicznej problematyk.i języka. - Studia Socjologiczne 1980, 
nr 1, 197-210. 

JANICK.I K.: Toward contrastive sociolinguistics. -TICL, 1980, 11- 18. 
MIODUNKA W.: Teoria pól językowych. Społeczne i indywidualne ich uwarunkowania. -

ZNUJ 559, Prace Językoznawcze 67; Kraków: Nakładem UJ, 1980. S. 179, res. 
PERCZYŃSK.A Nina: Sposoby zwracania się do rozmówcy we współczesnym rosyjskim języku 

mówionym. - StGr 3, 1980, 65-73. 
VIERECE; W.: Social dialectology: a plea for more data. - SAP 11, 1980, 15-25. 
Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki. Red. Adam Schaff. - PAN, Instytut Filozofii i Socjo

logii; Wrocław: Ossolineum 1980. S. 284. 
ZrnovrnFF M.: La politique linguistique de la France : les relations :franco-polonaises. - Les 

Cahier Franco-Polonais, Paris 1980, 57-65. 

11. Geografia lingwistyczna. Dialektologia 

BARTMIŃSKI J.: Zasięgi zjawisk językowych w gwarze i w folklorze. - BPTJ 37, 1980, 117-
127, summ. 

BASARA J.: Geografia lingwistyczna w słowniku języka ogólnego i w słowniku gwarowym. -
BPTJ 37, 1980, 129- 135, res. 

DuNA.J B.: Zagadnienie interferencji w badaniach dialektologicznych. - BPTJ 37, 1980, 
99- 108, res. 

PuRDAL A.: Zakres bada1i geografii lingwistycznej . - BPTJ 37, Hl80, 73-80, summ. 
HANDKE Kwiryna: Regularność i nieregularność faktów fonetycznych w związku z wyznacza

niem granic gwarowych. - BPTJ 37, 1980, 81-87, summ. 
LESZCZYŃSKI Z.: Geografia językowa i jej skuteczność w badaniach diachronicznych. -

BPTJ 37, 1980, 89-98, summ. 
MAZUR J.: Geografia lingwistyczna a system języka. - BPTJ 37, 1980, 137-152, Zsf., 6 map. 
Z,rn.ĘBA A.: Les isolexes en tant que critere de groupcment cles dialecto8. - BPTJ 37, 1980, 

29-34. 

12. Onomastyka 

KURYŁOWICZ J. : The linguistic status of proper nouns (names). - Onomastica. 25, 1980, 5-10, 
streszcz. [oraz] Miejsce rzeczowników własnych {nazw) w systemie j ęzyko,vym (tłum. 

z ang. Z. Klimek). - Ibidem, 8-10. 
:WoK,IENK;O V. M.: Mestnye geograficesk.ie terminy i toponimija. - SlOr 29, 1980, 189-193. 
ROSPOND S.: Makrotypy czy mikrotypy w badaniach toponomastyczno-osadniczych. -

BPTJ 37, 1980, 65-71, summ. 
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13. Językoznawstwo kontrastywne. Glottod y dak tyka 

ARABSKI J. (rod.): Wybrane metody glottodydaktyki. - Prace Naukowe Uniwersytetu Ślą
skiego, 37 1; Katowice: Wyd. UŚl. 1980. S. 82. 

BAŃCZEROWSKI Jerzy: A proposal for a metalanguage of glottodidactics. - Glottod 13, 1980, 
5-20. 

CHE8TERMAN A.: Contrastive generative grammar and the psycholinguistic fallacy. - PSCL 
11, 1980, 17-24. 

DoGIL G.: .Autosegmental phonology in contrastive linguistics - some applications. - TICL, 
1980, 237-262. 

FISIAK J.: Some notes concerning contrastive linguistics. - A.ILA Bulletin 1980, 1-17. 
FISIAK J.: The contrastive analysis of phonological systems. - TICL, 1980, 215---224. 
FISIAK; J. (ed.): Theoretical issues in contrastive linguistics. - Current Issues in Linguistic 

Theory, 12; Amsterdam: John Benjamins B. V., 1980. S. 430. [Skrót: TICL]. 
HYLGAARD-JENSEN K.: Die Entwicklung der kontrastiven Linguistik in den letzten Jahren. -

Glottod 13, 1980, 71-77. 
,JANICKI K.: Deviance beyond grammar. - SAP 12, 1980, 61-71. 
JANICKI K .: Toward contrastive sociolinguistics. - Zob. wyżej dział I. 10. 
KLJŚ Maria: Przegląd podstaw naukowych współczesnej teorii nauczania j ęzyków obcych. -

BPTJ 37, 1980, 35-45, summ. 
KoROSADOWICz-STRUŻYŃSKA Maria: łVord collocations in FL vocabulary instruction. -

SAP 12, 1980, 109-120. 
KRAKOWIAN B. & CoRDER Pit S.: Polish foreigner talk. - S.AP 12, 1980, 73-81. 
LIPIŃSK;A-GRZEGOREK Maria: Contrastive analysis and modern theory of language. - TICL, 

1980, 127-184. 
MARTON vV.: Equivalence and congruence in transformational contrastive studies. - TICL, 

1980, 19-28. 
NOWAKOWSKI M.: The lexicon and contrastive language studies. - TICL, 1980, 275-292. 
PFEIFFER vV.: Zur Methodologie der Korrelation und Integrntion von Sprache, Sprachunterricht 

und Kulturkunde . - Glottod 13, 1980, 21-35. 
ROCHA DA F. J.: On the reliability of error analysis. - SAP 12, 1980, 83-!JO. 
RouowsK.I A.: Language learning and a search for a theory. An attempt at a methodological 

analysi:s of the cognitive grammar teachiug sequence. - SAP 12, 1980, 91-107. 
STRAUSS W.: Zum Verhaltnis von Fremdsprachendidaktik und Einzelsprachmethodik. -

KNf 27, 1980, 15-21. 
STYGARES J.: Aktualne spojrzenie na sprawności językowe w glottodydaktyce brytyjskiej 

i amerykańskiej. - J S 24, 1980, 17-23. 
zczoDROWSKI lVI. : Zum Prinzip der Doppelfrequenz von morpho-syntaktischen Strukturou. -

LPosn 22, 1980, 161-170. 
SZULC A.: Der Sprachfehler. Erfassung und Theorie. - W: P . Stein (Hrsg.), Sprache-Text -

Geschichte, Goppingen: Kiimmerle 1980, 89-106. 
VACHEK J.: Vilem l\fathesius [1882-1945] as forerunner of oontrastivc linguistic studies. -

PSCL 11, 1980, 5-16. 
ZABROCĘI T.: Theoretical coutrastive studies: somo methodological remarks. - TICL, 1980, 

43-56. 

II. JĘZYKOZNAWSTWO INDOEUROPEJSKIE 

1. Zagadnienia ogólne 

BEDNARCZUK L.: Origiu of Indo-European parataxis. - W: P . Ramat (ed.), Linguistic recon
struction and Indo-European synta:x:; Amsterdam Studies in the Theory and History of 
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Linguistic Science, 4; Current Issues in Linguistie Theory, 4; Amsterdam: John Ben
jamins B V. 1980, 145-154. 

FISIAK J. (ed.}: Historical morphology. - Trends in Linguistics; Studies and Monographs, 17; 
The Hague: Mouton 1980. S. 476. 

KoRTLANDT F.: H,o and 0H2 • - LPosn 23, 1980, 127-128. 
MAŃCZAK W.: Laws of analogy. - W: J. Fisiak (ed.), Historical morphology, The liague 1980, 

283- 288. 
MAŃCZAH; W.: The position of Germanie within the Indo-European languages. - Zob. niżej 

dział II. 9. A. 
RASTER P.: Paradigmatische Strukturen von Vorbalsystemen indogermanischen Sprachen. -

KNf 27, 1980, 259-286. 
WINTER W.: Eino verschiittete armenisch-baltoslavische I soglosseT -LPosn 23, 1980, 209- 214. 
VRACIU .A. & STEINKE K.: Albano-germanskie jazykovye paralloli. K voprosu o rodstvonnych 

otnoscnijach mezdu severnymi indoevropejskimi jazykami i nekotorymi jazykami Bal
kanskogo poluostrova. - ABS 13, 1980, 11-24, Zsf. 

ZABROCKI L.: U podstaw struktury i rozwoju języka. - Zob. wyżej dział I. 1. 

2. Języki indo-irańskie 

P uR RAHNAMA Kaweh: Język perski. Cz. I. dla początkujących. - Uniwersytet Warszawski 
Inst. Orientalistyczny; Warszawa: Wyd. UW 1980, S. 189. 

SKALMOWSKI W.: Notes on the ghazals of Sa'di and Hafiz. - Orientalia Lovaniensia Periodica 
10, 1979, 255-273. 

3. Język ormiański 

WINTER W.: Eine verschiittete armenisch-ba.ltoslavische Isoglosse1 - Zob. wyżej dział II. 1 

4. Język albański. Języki paleobałkańskie 

[BEDNARCZUK L.] BEDNAR9UK L.: Pozita e shqipes ne kuader te gjuheve indoevropiane. [The 
position of Albanian within the IE languages.] - W: I. Ajeti (ed.), Seminari Nderkombetar 
per Gjuhen; Letersine dhe Kulturen Shqiptare, 6; Prishtine 1980, 147-149. 

BEDNARCZUK; L.: Stanowisko języka albańskiego w rodzinie indoeuropejskiej. - SprOPANKr 
22/1, 1980, 35-36. 

PAJĄK;OWSKI W.; Frygowie na Półwyspie Bałkańskim. - Eos 68, 1980, IS!J- 214, summ. 
(Onomastyka; kwestia etnogenezy Albańczyków] . 

PAJĄK.OWSKI W.: Wer waren Illyrii proprie dicti und wo siedelte man sie an7 - Godiśnjak 

centra za balkanoloska ispitivanija 16-18, 1980, 91-162. 
VRACIU A. & S·rEINKE K.: Albano-germanskie jazykovye parnlleli . - Zob. wyżej dział II. I. 

5. Jęz yk grecki 

KOMORNICKA A. M.: Studia nau P indarem i archaiczną liryką grecką w kręgu pojęć prawdy 
i fałszu. [Etude sur Pindare et sur la lyrique archruque grecque: termes designant le vrai 
et le faux.] - Acta Universit. Lodzensis, Nauki Humanistyczno -Społeczne, Folia Classica, 
ser. i, nr 49; Łódź 1979. S. 366, res. 
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MIKOZ.AJCZYK. R.: Formy deminutywne imion własnych w komediach .Arystofanesa. - Eos 67, 
1979, 221-231. 

SAF.AREWICZ J.: Note sur l'aoriste grec du type tyb.lF;-ro. - Studia linguistica in honorem 
Vladimiri I. Georgiev = V cest na akad. V. G-eorgiev. Ezikovedski proucavanija po slucaj 
sedemdcset godini ot rozdenieto mu. Sofija: B.A.N 1980, 135--137. 

6. Język ła c iński 

BEDNARSKI M. : Łacińskie verba deponentia. - Eos 68, 1980, 337-347, Zsf. 
MAŃCZAK vV.: Irregular sound change due to frequoncy in Latin. - Language Sciences 2, 

1980, 62-68. 
MAŃCZAK w·. : Le developpcment des voyelles breves medianes en latin. - Revue roumaine 

de linguistique 25, 1980, 353-357. 
SAF.AREWICZ J.: Język prawnych tekstów Cycerona. - Meander 35, 1980, z. 12, 533- 539, 

argum. 
SAFAREWICZ J.: Note sur l:t c11.tegorie du temps dans la flexion du verba latin. -- LPosn 23, 

1980, 175--180. [Z licznymi błędami druku, zob. Erratum w LPosn 25, 1982, 111-112.J 
SAF.AREWICZ J.: System formacji czasowych łacińskiego coniunctiwu. - Eos 68, 1980, 129-

132, res. 
SAFAREWICZ J.: Uwagi o języku epickich fragmentów Newiusza. - Meander 35, 1980, z. 1-2, 

15-25, argum. 

7. Języki rom ańskie 

A. Zagadnienia ogólne 

JAMROZIK Elżbieta: Les verbes de mouvement en frnn<;ais et en italien - analyse syn taxique 
et semantique. - KonfRom, 1980, 49-58. 

KRmSBERG Alina: Czy aspekt w językach romańskich jest kategorią supletywną , - KonfRom, 
1980, 65--84. 

MAŃCZAK W. : Les langues romancs provienncnt-elles du latin de Pompei 1 - LPo n 23, 1980, 
145-149. 

MAŃCZAK W.: Les participes passes du type esp. dial. cantao, it. dial. vestiu et campid. lliberau. -
W: XVI Congres Intern. de Lingiiistica i Filologia Rornaniques. Resurns de comunicaci.on ~. 
Palma de Mallorca 1980, 151- 152. 

MAŃCZAK W.: Y a-t-il des mots atonesY - Studii ęi cercetari lingvistice 31, 1980, 577-580. 
Materiały II Krajowej konferencji j ęzykoznawców romanistów (Warszawa, 19- 20 III 1976). 

Pod red. Krzysztofa Bogackiego . .A.ctes de la II• Conference des linguistes romanisants 
polonais (Varsovie, 19- 20 mars 1976), edites par K. Bogacki. - Uniwersytet ·warszawski, 
Instytut Romanistyki; Warszawa: Wyd. UW 1980. S. 157, powiel. [Skrót: KonfRomJ 

B. Język francuski 

BOGACKI K.: .A. propos d'un modele-d 'analyse semantique des verbes fran<;ais (en applica tion 
aux instrumentaux). - KonfRom, 1980, 13- 29. 

BoGUSZEWSKA-CZELEJ Danuta: Ex.amen theorique de la segmentation. - SRP 6, 1980, 15--25. 
KĘSIK M.: quelque, vs. plusieurs. - KonfRom, 1980, 59-64. 
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KRZEMIŃSKA Wanda: Mutations methodologiques dans l'orthophonie. - SRP 6, 1980, 27-35. 
ŁozIŃSKA Maria: Tak zwane czasowniki instrumentalne języka francuskiego w opisie leksy. 

kograficznym. - KonfRom, 1980, 85-91. 
PALUSZKIEWICZ Agata: Struktura du groupe nominał dans los romans do Louis Aragon. -

SRP 6, 1980, 43-50. 
PILORZ A.: Hierarchie des fonctions de l 'article. - KonfRom, 1980, 93-100. 
P1L0Rz A.: L'article partitif - probleme didactique. - RHKUL 27, 1979, z. 5 wyd. 1980, 

95-105, streszcz. 
PRZESTASZEWSKI L.: Un aperęu sommaire du systeme des sufiixes de noms d'action dans 

l'histofre du franęais d'apres trois coupes horizontales. - KoniRom, 1980, 101-110. 
SŁAWIŃSKA Grażyna: A propos de l'ambigu'ite des verbes causatifs emotionnels. - KonfRom, 

1980, 111-122. 
SYPNICKI J.: Des tentatives d'analyse des problemes derivationnels dans la perspective genera

tiviste. - SPR 6, 1980, 65--72. 
ŚWL\TKOWSKA Marcela: Interjectio . Problemes generaux. - KonfRom, 1980, 123-132. 
THIEME Monika: Une proposition d'analyse semantique des verbes de mouvemeut en fran<;ais . -

KonfRom, 1980, 133-142. 
ZIELIŃSKA Teresa: La motivation des verbes prefixes en franęais. - KonfRom, 1980, 151-157. 

C. Inne języki romańskie 

CoURTEAU Joanna: The pronoun lhe in the <<Cronica de Rei Dom Pedro>>. - LPosn 22, 1980, 
63-74. 

KREISBERG Alina: Kategorie czasu i aspektu w języku polskim i włoskim. - Zob. niżej dział 
II. 11. B. 

MAŃCZAK W.: Fonetica y morfologia histórica del espafiol. - Uniwersytet Jagielloński, Insty
tut Filologii Romańskiej; Skrypty Uczelniane, 364; Kraków: Nakładem UJ 1980. S. 155. 

MrSTERSKI H.: Le genre neutre en roumain. - SRP 6, 1980, 37-41. 
"WÓJCIK L.: Essai d'une nouvelle interpretation de deux temps espagnols : preterito perfocto 

simple et preterito perfecto compuesto. - KonfRom, 1980, 143-150. 

8. Języki celtyckie 

SrnuNDI6 M.: Keltski toponimi na Jadranskome morn. - Onomastica 25, 1980, 99- 102, res . 

9. Języki germańskie 

A. Zagadnienia ogólne 

MAŃCZAK W.: The position of Germanie within the Indo„European languages. - Folia Lin· 
guistica Historica I/1, 1980, 117-123. 

VRACIU A. & STEINKE K.: Albano-germanskie jazykovyo paralleli. - Zob. wyżej dział I I. 1. 

B. Język angielski 

B A.LD W.-D.: English intonation and politeness. - SAP 11, 1980, 93- 101. 
BORKIN Ann: On some conjuncts signalling dissonance in written expository English. -

SAP 12, 1980, 47-59. 
BRAINE M. D.: Rozwój struktury zdania angielskiego w ontogenezie. Pierwsza faza. (Tłum. 

Magdalena Smoczyńska.) - Zob. wyżej dział I. 9. 
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DuszAK Anna: A seµrnntic description of English vorbs w:ith semantically and formally related 
nominał counterparts in present-day English. - KNf 27, 1980, 49-71. 

FIDELHOLTZ J. L.: English spolling as a near optimal orthography. - SAP 11, 1980, 103-107. 
FIDELIIOLTZ J. L.: Neutralization in English syllables and its relation to rhyme in poetry. -

SAP 11, 1980, 79-85. 
FISIAK: J.: Was there a kl-, gł-, tł-, dl- change in ea,rly Modern English, - LPosn 23, 1980, 

87- 90. 
GREENE Chr. L.: The gospel of the blessed bramble. - SAP 11, 1980, 41-47. [OE godspell, 

brceniblas, bledsian.] 
JASSEM W.: Fonetyka języka angielskiego. Wyd. 7. - Warszawa: PWN 1980. S. 181, indeks. 
JASSEM W. & KRZYŚKO M:. & STOLARSKI P.: Computer-aided classification of generał British 

English monophtongs in monosyllabic words. - Instytut Podstawowych Problemów 
Techniki PAN, Prace, 47; Warszawa: IPPT PAN 1980. S. 61. 

KAZNOWSH;A Anna: Early Modern English verba! auxiliary. - KNf 27, 1980, 73-79. 
KAZNOWSKI A.: Essentials of English transformational syntax. - Warszawa: PWN 1980. 

s. 358. 
KRYK Barbara: Presupposition and its application to the analysis of factitive verbs. - SAP 11, 

1980, 109-125. 
KRZYSZPIEŃ J.: The periphrastic subjunctive with niagan in Old English. - SAP 11, 1980, 

49-64. 
MA:ŃCZAK-WOHLFELD Elżbieta: Clipping in English seen in rolation to Zipf's hypothesis. -

KNf 27, 1980, 359-363. 
NAGUCK:A. Ruta : Directionality and the verb of motion. - BPTJ 37, 1980, 13-27. 
NAGUCKA Ruta: Grammatioal poculiaritios of the contact clause in Early M:odern English. -

Folia Linguistica Historica 1/ 1, 1980, 171-184. , 
NAGUCKA Ruta: The grammar of OE hatan,. - SAP 11, 1980, 27-39. 
P UPPEL S.: Some notes on the non-cyclic assignment of stress contoun; in disyllabic verbs 

and nouns in English . - SAP 11, 1980, 87-92. 
SZWEDER; A.: Lexical cohesion in text ana.lysis. - PSCL 11, 1980, 95-100. 
TAYLOR M:.: Saying. - Zob. wyżej dział I. 3. 
WEGNER Alicja : A note on R. Lecs's nominalizations. - LPosn 22, 1980, 59-62. 

C. Języki: niemiecki, holenderski i duński 

C.ARSTEKSEN D. : The gen er of English loanwords in German. - SAP 12, 1980, 3-25. 
CaRS'.l'ENSEN B.: The influence of English on German - syntactic pro blems. - SAP 11, 1980, 

65-77. 
JANIR;OWSKI K.: Zur phonologischen Matrix der danischen Vokale. - KNf 27, 1980, 347-357. 
JEZIOR.SKI J.: P robleme der Bildung und Verwendung von nomina.len Zusammensotzungen. -

Deutsch als Fremdsprache 2, 1980, 104-108. 
JEZIORSKI J.: Zur Komposition „Praposition + Substantiv" im Deutschon. - Zeitschrift fur 

germani ·ti;;che Linguistik 8. 2, 1980, 211-213. 
K-tTNY A.: Die modalverben im Deutscheu im s11bjektiven und objektiven Gebrauch. -

RND WSP Rzeszów, li'ilologia germańska 2, 1980, 137-144, streszcz. 
1IA:•czYR; A.: Sprachlicher l\Ietabolismus. Vcrsuch einer Intorpretatiou. - AUv\T 441, Ger

manica 36, 1980, 161- 176. 
MAY Iwona: Dywergencje w ramach języka niemieckiego w NRD i RFN. - Przegląd Za

chodni 36, 1980, 153- 163. 
MORCINIEC N.: Das Nicderlandische in der Gcschichte der deutschon Sprache. - KNf 27, 

1080, 3-13. 
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PRĘDOT.A S.: On vowel reduction in Dutsch. - W: W. Zonneveld, F. van Cootsom & O. W. Ro. 
binson (eds.), Studies in Dutsch phonology, The Hague: Martinus Nijhoff, 1980, 123-138. 

W .AWRZYNIAK Z.: Einfiihrung in die Textsprachwissenschaft: Probleme der Textbildung im 
Deutschen. - Warszawa: PWN 1980. S. 136. 

ZYDRO:Ń J.: Einige Bemerkungen zum Terminus tWortfamilie». - LPosn 22, 1980, 87-92. 
[Wortfamilie des Wortos .Frieden.] 

10. Jęz yk i bałtyckie 

[ADOM.AVICIUTE I. E.] ADOMAVICJUTE Irena: K probleme vzaimootnosen:ija litovskich belo. 
rusizmov i polonizmov. - SIOr 29, 1980, 7-12. 

BAL.ALYKIN.A E . A.: Sinonimija adjekt ivnych obrazovanij s suffiksal'nymi -t-, -st- v slavjanskich 
i baltijskich jazykach . - SlOr 29, 1980, 21-26. 

BEDNARCZUK L.: The oldest Lithuanian borrowings in Polish. - Zob. niżej dział II. 12. 
BREID.AKS A.: Iz istorii baltijskogo vokalizma. - LPosn 23, 1980, 65-79. [O bałt. refleksach 

ie. o, a oraz a.] 
GóRNOWICz H.: Staropruskie nazwy wodne na Powiślu Gdaiiskim. - ABS 13, 1980, 25-35. 
HASIUK M.: Depalatalization of consonants in the Lithuanian dialect of Sejny [Lith. Seina1]. -

LPosn 23, 1980, 99-103. 
KOLBUSZEWSKI S. F.: Zur Etymologie des [lett.] PN. Kariger [und] apreuss. ON. Karigesera. -

LPosn 23, 1980, 119-126. 
METUZALE-MuzrK.ANTE Baiba: The morphological structure of the stom of international words 

in Latvian. - LPosn 22, 1980, 51-58. 
PALIONIS J.: Die Neubildungen in Dauksas Wortschatz. - LPosn 23, 1980, 151-157. 
RuiE-DRAVI:Ń.A Volta: Die Sonne als Bezugspunkt fur die Wahrnehmung und Einteilung des 

Raumes und der Zeit. - LPosn 23, 1980, 169-174. [Materiał łot.] 
TEKIELSK.I K.: Lituanizmy leksykalne w [polskim] dialekcie okolic Podbrzezia i Niemenczyna. -

ABS 13, 1980, 67-72, summ. [Z błędami w interpretacji lituanistycznej!] 
TOPOROV V. N.: Baltijskij element k severu ot Karpat: etnonimićeskaja osnova *Galind-

kak znak baltijskoj periferii. - SlOr 29, 1980, 247-252. 
TOPOROV V. N.: Balto-slav. *karv- i *deiv- & *karv-. - LPosn 23, 1980, 197-203. 
WINTER W.: Eine verschiittete armenisch-baltoslavische IsoglosseT - Zob. wyżej dział II. 1. 
ZINK.EVICIUS Z.: A few observations on the origin of the Samogitian dialect. - LPosn 23, 

1980, 223-226. 

11. Studia kon trasty wne 

A. Studia angielsko-polskie 

BOBROWSKI I.: Similarities and d.ifferences between notional passive sentences in English a.nd 
Polish. - PSCL 11, 1980, 69-74. 

DANCYGIER Barbara: Non-typical cases of plural nouns in English and Polish. - PSCL 11, 
1980, 75--94. 

K.AWI:ŃSK.A Maria: Some remarks about the pragmatics of negation in Polish and English. -
PSCL 11, 1980, 119-125. 

LIPIŃSKA-GRZEGOREK Maria: Existontial sentences in English a.nd Polish. - TICL, 1980, 
347-364. 

MA:ŃCZAK-WOHLFELD Elżbieta: The use of stative verbs in English and Polish. - KNf 27, 
1980, 43-48. 
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MONKIEWICZ Anna: A. contrastive analysis of English prepositioits and their Polish equiva.
Jents. - ZNWSP Opole, Dydaktyka 11, 1980, 23-45. 

PosT M.: English the - the constructions and thoir Polish equivaleots. - PSCL 11, 1980, 
25-37. 

SMÓLSKA Janina & RUSIECKI Jan: The generic noun phrase in English and Polish. - PSCL 11, 
1980, 39-57. 

B. Studia niemiecko-polskie 

BZDĘGA A. Z.: Das Adjektiv im Polnischen und Doutschen: Versuch ciner Konfrontation. -
PAN, Komitet Neofilologiczny ; Wrocław: Ossolineum 1980. S. 100. 

!LUK J. : Kontrastive Analyse deutscher Verben mit Dativobjekt und ihre Aquivalente in der 
polnischen Sprache. - AUW 441, Germanica 36, 1980, 131-141. 

K.ąTNY A.: Die Modalvorben und Modalwortor im Doutschen und Polnischon. - Rzeszów: 
Wyd. Uczelniane WSP 1980. S. 154. 

PRĘDOTA S. : Die polnisch-deutsche Interferonz im Boreich der Assimilation. - W: Linguisti
sche Studion, Reihe A: Arbeitsberichte 37, 1977, 88-102. 

PRĘDOTA S.: Die polnisch-deutsche Interferenz im Bereich der Aussprache. - Wrocław: 
Ossolineum 1979. 

WóJ1·owrcz Janina & WóJcrc1u Mieczysław: Polnische und deutsche Redewendungen. Zurn 
sclrnnll11 n Erlernen 1000 Redensarten und Sprichworter. - W arszawa: PWN 1980. S. 220. 

C. Studia francusko-polskie 

WŁODAJWZYK Heleno: Zagadnienie aspektu w czasowniku polskim i francuskim . Studium 
kontra t ywne. - RS 40/ 1, 1980, 19-29, ,res. 

ZARĘBA L .: Polskie awantura i francuskie aventure. Studium kontrastywne. - PorJ 1980, 
11- 23. 

D . luno studia kontrastywne 

lHALAINEN Ossi: Somo rcmarks on word order and definitonoss in Finnisch and English . -
PSCL 11, 1980, 59-68. 

KREISBERG Alina: Kategorie czasu i aspektu w języku polskim i włoskim. - PA.N, Ko mitet 
Neofilologiczny; Wrocław: Ossolineum 1980. ~· 144. 

12. Stosunki międzyjęzykowo 

.BEDNARCZUK L.: The oldest Lithuanian bonowings in Polish. - LPosn 23, 1980, 59- 63. 
[Proper names Gaudemunda, Trojden, .Aldona, Danuta, Ryngalla and common nouns 
dziaklo, pimia, świren, loszyna, gryka, sterta, burty, wi(cierz, dziegieć.] [Także po poh,kll 
w RND WSP Kraków z. 80, PJ 4, 1983, 37-42.] 

°BUDZISZEWSKA. Wanda: Na tropach pożyczek greckich w dialektach Słowian północnych. -
SFPS 19, 1980, 109- 114. 

CARSTF.NSEN B.: The gender of English loanwords in German. - Zob. wyżej dział II. 9. C. 
CARSTENSEK B. : The influence of English on German - syntactic probloms. - Zob. wyżej 

dział II. 9. C. 
CZARNECKI T .: Z historii wyrazów staropolskich pochodzenia. niemieckiego. - SFPS 19, 1980, 

15- 19. 
D.ąBROWSKA Jadwiga: «Decouvrir le Nord» . - LPosu 22, 1980, 27- 35. [O języku ernigrantó W" 

pol. wo F rancji.] 
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KALINIEWICZ Maria Magdalena: Przegląd zapożyczeń francuskich w rosyjskim języku Iiterac. 
kim lat 50-60-tych XX wieku. - SIOr 29, 1980, 111-114. 

L1z1sowA Maria T . : Ze studiów nad słownictwem Statutu Wielkiego Księstwa Litewskiego 
[I. wyd. III Statutu z r. 1614]. - ABS 13, 1980, 37-65, Zsf. [Omawia lituanizmy i biało
rusycyzmy.] 

TOMASZCZYK J.: On accented speech: the Polish of Polish Americans. - SAP 12, 1980, 121-137. 
Wó.JTOWICZ M.: Akcentuacja rzeczowników zapożyczonych z języka angielskiego przez język 

rosyjski. - SlOr 29, 1980, 275-280. 
ZARĘBA A.: Kryteria oznaczania zapożyczeń w interferencji języków pokrewnych. -

SprOPANKr 22/1, 1980, 37-38, mapa. 

13. Słowniki dwujęzyczne 

Wielki słownik francusko-polski = Grand dictionnaire frarn;ais-polonais. Oprac. Stefania 
CIESIELSKA-BORKOWSKA et alii. T . 1: A-L. s. XV+l048. ·r. 2: M-Z. s. 1173. -War
szawa: ,,Wiedza Powszechna" 1980 i 1982. 

Wielki słownik polsko-niemiecki= Grossworterbuch polnisch-deutsch. Oprac. Jan PIPREK, 
Juliusz lPPOLDT, Tadeusz KACHL.A.K, Alina WÓJCIK i Aniela WÓJTOWICZ. Wyd. 3. dodruk. 
T. 1: A-0. S. XLVII+9S3. T. 2: P-Z. S. XVIII+ll38. -Warszawa: ,,Wiedza Pow
szechna" 1980. 

Wielki słownik węgiersko-polski= Magyar-lengyel szótar. Pod red. Jana REYCHMANA. 
Wyd. 2. - Warszawa: ,,Wiedza Powszechna" & Eudapest: Akademiai Kiadó 1980. 
S. LIII + 1246. 

III. JĘZYKI NIEINDOEUROPEJSKIE 

BRIERE E. J. & CHIACRANPONG Sinuan: An investigation of Thai interference in selected 
American English phonemes. - PSCL 11, 1980, 101-117. 

CoMRIE B.: The order of case and possessive suffues in Uralic languages: an approach to the 
comparative-historical problem. - LPosn 23, 1980, 81-86. 

GRAND'HENRY J.: Premiers resultats d 'une enquete dialectologique sur le parler afabe de la 
Saoura (Sud-Ouest algerien) . - SprOPANKr 22/1, 1980, 79-81. 

KLAFKOWSKI P.: Rong (Lepcha): the vanishing language and culture of Himalaya. - LPosn 
23, 1980, 105-118, il. 

LEWICKI T.: Materiały pomocnicze do nauki języka arabskiego. Arabskie teksty dialektyczne. 
Cz. I. Wyd. 2. - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Orientalnej . Skrypty Uczel
niane, 360; Kraków: Nakładem UJ 1980. S. 97. 

: MAJEWICZ A. F.: Ethnonyms of Siberia and their adjectivization in English (Oriental in
quiries into English lexicography). - SAP 11, 1980, 151-154. 

MAJEWICZ A. F.: lncorporation, polysynthesis and typology. - LPosn 23, 1980, 137-144. 
[Por. po polsku: O statusie typologicznym języków polisyntetycznych i inkorporacyjnych, 
BPTJ 38, 1981, wyd. 1983, 89-99.) 

MAJEWICŻ A. F.: The importance of the Polish contribution to the study of the .A.inu and their 
language. - LPosn 22, 1980, 93-122 [z obszerną bibliogr.J. 

PAWLAK Nina: The problem of classification of the Hausa language. - SprOPANKr 22/1~ 
1980, 95-97. 

REDEI Karoly: 'Ober die Herkunft des Flussnamens Konda. - LPosn 23, 1980, 163-164. 
[Ein linker Nebenfluss des unteren Irtysch.J 

RunziTE Marta: Bemerkungen iiber Priifixverben im Livischen. - LPosn 23, 1980, 165-167. 
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SJVERS DE Fanny: Grammaticalisation d'un lexeme: une <<postposition» spatiale en estonien. -
LPosn 23, 1980, l81-185. 

SURONEN S.: Eine estnische Spra.chinsel in Finnland. - LPosn 23, 1980, 187- 190. 
Wrc:K;M.A.N B.: Some case forms in Lappish. - LPosn 23, 1980, 205-207. 
WoźNIAK J., ks.: Implikacje <<Haj Jahwe >> . .Aspekty socjologiczne przysiQgi. - Ruch Biblijny 

i Liturgiczny 33/2, 1980, 93-101. 
WoźNIA.:K; J., ks.: Ugaritic parallel of Jahwe melek, 'altim- FO 20, 1979, wyd. 1980, 171-173. 
Z A.BORSIU .A.: Remarks on the relative chronology of some little known Cushitic languages. -

W: J. Tubiana (ed.), Modern Ethiopia. Proceedings of the Fifth International Conference 
of Ethiopian Studies, Rotterdam 1980, 133-145. 

Z.t..ĘRZEWSKI B.: Kilka uwag o języku tajskim i jego ortografii. - PrzOr 1980, 256-258. 

IV. RECENZJE 

I. Recenzje prac z zakresu językoznawstwa ogólnego 

.A.llwood .J. & .Andersson L. -G. & D a hl O.: Logic in linguistics. Cambridge: CUP, 1977. -
Rec. R. D. Borsley, SAP 11, 1980, 203-205. 

D ecsy G.: Die linguistiscbe Struktur Europas: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wies
baden: O. Harrassowitz, 1973. - Rec . .A. F. Majewicz, LPosn 22, 1980, 182-188. 

D ohmann Ursula: Untersuchungon zum Grammatikunterricht. Tiibingen 1977. - Rec. 
Małgorzata Zimmermann, KNf 27, 1980, 107- 109. 

Florczak Zofia: Europejskie źródła teorii językowych w Polsce na przełomie XVIII i XIX wie
ku. Wrocław: Ossolineum 1978. - Rec. W. Staszek, StFil 1980, nr 8, 135-141. 

Furda! A.: Językoznawstwo otwarte. Opole 1977. - Rec. J. Porayski-Pomsta, PorJ 1980, 
451-455. 

Grodziński E.: Wypowiedziperformatywne. Z aktualnych zagadnień filozofii języka. Wrocław: 
Ossolineum 1980. - Roc. T. Gizbert-Studnicki, StFil 1980, nr 8, 121-129. 

Kil bury J.: The development of morphophonemic theory. Amsterdam: J. Benjamins 1976. -
Rec. W . .Awedyk, LPosn 22, 1980, 188-190. 

Koller W.: Redensarten. Tiibingen 1977. - Rec. Janina Wójtowiczowa., PorJ 1980, 312-315. 
Lang E.: Semantik der koordinativen Verkniipfung. Berlin: .Akademie-Verlag 1977. - Rec. 

L. Bednarczuk, BPTJ 37, 1980, 171-175. 
Lorenz W. & Wotjak G. ~ Zum Verhaltnis von Abbild und Bedeutung. Berlin 1977. -

Rec. Chr. Schatte, KNf 27, 1980, 83-85. 
Lurija A.: Jazyk i soznanije. Moskva 1979. - Rec. Jadwiga Mizińska, StFil 1980, nr 8, 

141-147. 
Moskal'skaja O.: Probleme der systemhaften Beschreibung der Syntax. Leipzig 1978. -

Rec. J. Wiktorowicz, KNf 27, 1980, 88-90. 
Nowakowska Nina: Language of poetry and generative grammar. Toward generative poetics. 

Poznań : Wyd. U.AM 1977. - Rec. Irena Kałuża, SAP 12, 1980, 193-198. 
Nowakowski N.: A study in generative historical linguistics. On language change: some 

spects of Old English nominalizations. Poznań: Wyd. UAM 1978. - Rec. Chr. Green, 
S.AP 11, 1980, 205--208. 

Sandig Barbara: Stilistik. Sprachpragmatische Grundlegung der Stilbeschreibung. Ber
lin & New York: vValter de Gruytor 1978. - Rec. Krystyna Pisarkowa, IlPTJ 37, 1980, 
161- 169. 

Sommerstoin A. H.: Modern phonology. London: .Arnold 1977. - Rec. Elżbieta Górska, 
SAP 12, 1980, 185--189. 

Stopa R.: Clicks - their form, function and their transformati.on or how our ancestors wore-
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gesticulating, clicking and crying. Kraków: Nakładem UJ 1979. - Rac. I. Bobrowski, 
JP 60, 1980, 207-209. 

Szulc .A.: Die Fremdsprachendidaktik. Warszawa: PWN 1976. - Rec . .Anna Łysakowska 
AUW 441, Germanioa 36, 1980, 311-312. ' 

Voegelin C. F. & Voegelin F. M.: Classification and index: of the world's languages. New 
York: Elsevier 1977. - Rec . .A. F. Majewicz, LPosn 22, 1980, 171-181. 

Wellisch H. H.: The conversion of scripts. Its naturo, history and utilization. New York: 
J. Wiley and Sous 1977. - Rec. Janina Pelcowa, Przegląd Biblioteczny rocź. 48, 1980, 
z. 3, 296-301. 

Wierzbicka Anna: Lingua mentalis. The semantics of natural language. Sydney & New 
York: Academic Press 1980. - Rec. J. D. Me Cawley, Language 59, 1983, 654-659. 

2. Recenzje prac z zakresu języków indoeuropej skich 

Bo letim de Filologia, t. XXIII, 1!)74 i t. XXX:V, 1975 (Lisboa). - Rec. S. Pieczara 
LPosn 22, 1980, 199-204. 

Cha,rytonova Irina : Theoretische Grammatik der deutschen Sprache: Syntax:. Kiev 1976. -
Rec . .A. Kątny, RND WSP Rzeszów, Pilologia germańska 2, 1980, 181-182. 

Close R . .A.: .A reforence grammar for students of English. London: Longman 1975. - Ree. 
Elżbieta Mańczak, S.AP 11, 1980, 208- 210. 

Coninck de R. H. B.: Groot uitspraakwoordenboek van de Nederlandsc taal. _<\.ntwerpen 
1976. - Rec. S. Prędota, KNf 27, 1980, 365-366. 

Engel U.: Syntax: der deutschen Gegenwartssprache. Berlin 1977. - Rec. J. Grabarek, RND 
WSP Rzeszów, Filologia germańska 2, 1980, 205-209. ' 

Engel U. & Schumacher H.: Kleines Valenzlexikon deutscher Verben. 2. Aufl. Tti.bingen 
1978. - Rcc. J. Grabarek, RND WSP Rzeszów, Filologia germańska 2, 1980, 199-204. 

Gaters ..-\..: Die lettische Sprache und ihre . Dialekte. The Haguo: Mouton 1977. - Reo. 
S. F. Kolbuszewski, ABS 13, 1980, 257- 261. 

G•niadek S.: Grammaire contrastive franco-polonaise. Warszawa: p,,vN 1979. - Rec. Mał
gorzata Tryuk, KNf 27, 1980, 91-96. 

G us smann E .: Contrastive Polish-English consonantal phonology. Warszawa: PWN 1978. -
Rec. W. Sobkowiak, SAP 12, 1980, 190- 193. 

Hubrich-Messow Gundula: Semantisch-synta.ktische Analyse der deutschen Nominał· 

komposita mit Verb als erstem Kompositionsgl.ied. Kieł 197( - Rcc. J. Jeziorski, KNf 27, 
1980, 85-88. 

Hutterer C. J.: Die germanischen Sprachen. Budapest 1975. - Rec. J. Grabarek, RND WSP 
Rzeszów, Filologia germańska 2, 1!)80, 183-188. 

Kuryłowicz J.: Problemes de linguistique indo-europeenne. Wrocław: Ossolineum 1977. -
Rec. A. L. Sihler, Language 56, 1980, 870-877. 

La Chauss ee Frarn,ois de: Initiation a la pl10netique historique de !'ancien frall!,;ais . Paris 
1974. - Rec. Teresa Giermak-Zielińska, KNf 27, 1980, 103-106. 

Mah moudi an Morteza (cd.): Pour enseignor le fran9ais: preseutation fonctionuelle de la langue, 
Paris: l'UF 1976. - Rec. J. Pleciński, LPosn 22, 1980, 190-195 . 

.Mai a de Azevedo Clarinda.: Os falares fronteiri9os do concelho do Sabugal e da vizinha 
regiiio cle Xalma e .Alamcdilla. Coimbra 1977. - Roc. S. Pieczara, LPosn 22, 1980, 195-199. 

N evskaj a L. G.: Baltijskaja geograficeskaja terminologija. K semanti~koj tipologii. Moskva 
1977. - Rec. J. Duma, .ABS 13, 1980, 261- 263. 

Paardekooper P. C.: ABN-uitspraakgids. Hasselt 1978. - Rec. S. Prędota, KNf 27, 1980, 
365- 366. 

Pisowicz A.: Le developpement du consonantisme armenien. Wrocław: Ossolineum 1976. -
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Rec . A. A. Xac'atryan & E. G. Xac'aturova, I storiko-filologiceskij zurnal (Erywań) 

1979/ 1, 260- 265. 
Renzi L .: Introduzione alla filologia romanza. Bologna 1976. - Rec. Alina Kreisberg, KNf 27, 

1980, 100- 103. 
Soragg D. G.: A history of English spelling. Manchester: University Press 1974. - Rec. 

J. Hladky, SAP 12, 1980, 198- 199. 
~irvydas K.: Pirmasis lietuviq kalbos zodynas. [Pierwszy słownik języka litewskiego.] Vilnius: 

,,Mokslas" 1979. [ = Konstanty Szyrwid, Dictionarium trium linguarum. Vilnae 1642.] -
Rec. J. Reczek, JP 60, 1980, 262- 267. 

Somrnerfoldt K. E. & Schreiber Jl.: Wi:irterbuch zur Valenz und Distribution der Sub
stantivc. Leipzig 1977. - Rec. Krystyna Toby-Tereszyńska, RND WSP Rzeszów, Filo
logifL germańska 2, 1980, 195- 198. 

Szulc A.: Gramatyka języka szwedzkiego: system foniczny i morfologiczny. W arszawa : 
PWN 1979. - Reo. Z. Weigt, Życie Szkoły Wyższej rocz. 28, 1980, nr 4, 119-122. 

'Wik arjak J.: Gramatyka opisowa języka łacińskiego. Warszawa: PWN 1978. - Rec. J. Sa
farewicz, Eos 68/ 1, 1980, 165- 169. 

3. Rec enzje prac z zakres u j ę z ykó w nieindo e urop e j s kich 

Bud a j ev C.: Leksika burjatskich dialektov v sravnitel'no-istoricesJrnm osvescenii. Novo
sibirsk 1978. - Rec. S. Kałużyński, PrzOr 1980, 179- 181. 

H ein e Il.: Sprache, Gesellschaft und Kommunikation in Afrika. Mi1nchen 1979. - Roc. 
S. Piłaszewicz, PrzOr 1980, 176-178. 

Zhongu uo renming diming hanyu pinyin pinxicfa. [Rules for transcribing proper names and 
place names by means of the new phonetic alphabet in Chinese.] Beijing: Wenzi Gaige 
Clmbansche 1975. - Roc. A. F . Majewicz, LPosn 22, 1980, 184- 188. 

V. TŁUMACZENIA PRAC OBCYCH 

APRESJAN J. D.: Semantyka leksykalna: synonimiczne środki języka. (Tł um. z ros. Zofia Koz
łowska & Andrzej Markowski.) - Wrocław: Ossolineum 1980. S. 469. 

BENSE M. : Świat przez pryzmat znaku. (Tłum. z niem. Jan Garewicz. Słowo wstępne : Hanna 
Buc?.yńska-Ga,rewicz.) - Biblioteka Myśli Współczesnej; Warszawa: PIW 1980. S. 194, 
Tyt . oryg.: <<Verroittluag der Realitaten >>, Baden-Baden: Agis-Verlag 1976. 

BENVENISTE E.: Struktura języka i struktura społeczeństwa. (Tłum. z franc. Krystyna Falicka.)
Literatura na świecie 1980, nr 5, 272- 283. 

Duc1to·.r O.: Strukturalizm, wypowiadanie i semantyka. (Tłum. ż franc . Krystyna Falicka.) -
ParnLit 71 , 1980, 321- 342. 

HoRALlsK. K.: Językoznawstwo funkcjonalne a teoria zdania . (Tłum. z czes. Ewa Siatkow
ska. ) - PrzHum 24, 1980, nr 1, 77- 86. 

Język i społeczeństwo. Wybrał i wstępem opatrzył M. GLOWIŃSKT. (Tłum. Joanna Arnold et 
alii.) - Seria Panorama; Warszawa : ,,Czytelnik" 1980. S. 388. 

Język w świetle nauki. ·wybrała i wstępem opatrzyła Barbara STANOSZ. (Tłum. Teresa Hołówka 
et alii.) - Seria P anorama; ·warszawa : ,,Czytelnik" 1980. S. 388. 

KASHE.& Naomi & KASIIER Asa : Akty mowy, konteksty i cenne wieloznaeznośoi. (Tłum. Grażyna 
Cendrowska.) - PamLit 71 , 1980, 301-305. 

KL:!MA V. & RuźICKA K. F. & ZIMA P.: Czarna Afryka : literatura i język . (Tłum . z ang. Maryla 
Metelska.) - Wrocław: Osc;olinoum 1980. S. 456. [Tyt. wersji ang.: «Black Afrioa : litera
ture and language•>. Oryg. czeski : <<Literatura cerne Afriky,>, Praha 1972.] 
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SE.ARLE J. R.: Czym jest akt mowy! (Tłum. z ang. Hanna Buczyńska-Garewicz.) - PamLit 71 
1980, 241-248. ' 

SEARLE J. R.: Status logiczny wypowiedzi fikcyjnej. (Tłum. z ang. Hanna Buczyńska-Ga.re. 
wicz.) - PamLit 71, 1980, 307-319. 

WHORF B. L.: Nauka a językoznawstwo. (Tłum. z ang. Teresa Hołówko.) - Odra rocz. 20 
1980, nr 10, 35-40. ' 

Zob. też dział I. 9: Język dziecka. Psycholingwistyka, gdzie zestawiono szereg przekładów prac 
ameryka1iskich i brytyjskich. 

VI. HISTORIA JĘZYKOZNAWSTWA 

[Artykuły bio- i bibliograficzne poświęcone językoznawcom polskim w książce: A. Sabaliauskas, 
Lictuvią kalbos tyrinejiroo is\ orija iki 1940 m. [Historia badań nad językiem litewskim 
do r . 1940.] Vilnius : ,, Mokslas" 1979:] Baudouin de Courtenay J. , s. 133-136. 
Bruckner A., s. 89- 93. Hanu s z J., s . 138- 139. Karłowicz J., s. 139- 140. Porze. 
ziński W., s. 128- 131. Rozwadowski J. M., s. 140-144. 

MuRRu F.: A propos du septimus casus. - Eos 68/1, 1980, 151-154. 
RosrncH;A Barbara Maria: E lementy diachronii na tle głównego nurtu koncepcji językoznaw

czych Onufrego Kopczyńskiego. - Polonistyka rocz. 33, 1980, nr 2, 90-97. 
SAF.AREWICZ J.: W spomnienie z Wilna. - Meander 35, 1-980, z. 3, 79-81, fot., argum. 
VACHEK J.: Vilem Mathesius [1882-1945) as forerunner of contrastive linguistic studies. -

Zob. wyżej dział I. 13. 

VII. OSOBISTE 

AUTY R. t: G. Stone, Robert Auty <IO X 1914 - 18 VIII 1978) , PorJ 1980, 269- 270, fot. 
BAUDOUIN DE CouRTlrn.AY J. N.: l\faria Doro szkiewi c z, Pięćdziesiąta rocznica śmierci J ana 

Baudouina de Courtenay, Przegląd Rusycystyczny 3, l!JSO, 97- 98. 
CZERNY Z. t: W. Mańczak, Zygmunt Czerny ( 24 VII 1888 - 18 II 1975) , Kronika Uniwer

sytetu Jagiellońskiego, Warszawa: PWN 1980, 318- 319. 
DŁUSK,A Maria: K. Świerzowski, Co w wierszu śpiewa, Osiemdziesięciolecie prof. Marii 

Dłuskiej, JP 60, 1980, 241- 245. 
GNIADEK S.: S. Pieczara, Vie et activite scientifique, didactique et pedagogique cłu p ro

fcsseur Stanisław Gniadek [oraz] Publications du prof. S. G., SRP 6, 1960, 2-13, fot . 
J oDLOWSKI S. t: E. Biedka, Stanisław Joclłowski ( 1902- 1979) , językoznawca, dydaktyk

-społecznik, Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Der.nokratycznego, W arszawa 19804 
z. 3, 81-84; Maria Schabowska, Stanisław Joclłowski, PorJ 1980, 337--340, fot .; J. Z a
leski, Stanisław Jodłowski, JP 60, 1980, 1- 4, fot. [zob. też BPTJ 39, s. 186.] 

KAR.Aś M. t: J. Rusek, Mieczysław Karaś <10 II 1924 - 10 VIII 1977 ) , BPTJ 37, 1980, 
9-11 . [Zob. też BPTJ 37, s . 196.J 

KLAWEK A., ks.: Z. Kapera, O pełniejszą ocenę dorobku onomastycznego ks. Aleksego Klawka, 
Ruch Biblijny i Liturgiczny 33, 1980, 201- 207. 

KuDZINOWSH;I Cz.: M. Hasiuk, Bibliography of works of Professor Czesław Kudzinowski, 
LPosn 23, 1980, 11- 14; .M: . Has iuk, Professor Dr. Czesław Kudzinowski - biographica l 
note, LPosn 23, 1980, 7- 9, fo t . 

KURYŁOWICZ J. t: [Materiały z sesji żałobnej po śmierci prof. Jerzego Kuryłowicza, Uniwer
sytet Jagiello1iski 11 III 1978 r., wydane w osobnym tomie jako:] ZNUJ 257, Prace Języ
koznawcze 66, pod red. J. Ruska i M. Szymczaka, Kraków 1980. S. 101 [skrót: Sesja JK); 
Wersja a.ag.: J erzy Kuryłowicz, 1895- 1978 . .M:aterials from the scientific session orgauized 
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by the Jagiellonian University in Cracow and t he Linguistic Committee of Polish Academy 
of Sciences, hcld in Cracow on March llth 1978. Ed. by J. Rusek and M. Szymczak, Wro
cław: Ossolineum 1980. P. 97 [skrót: Session JK]. J. Fisiak, Profesor Jerzy Kuryłowicz 
jako neofilolog, Sesja JK, 89-94; tenże, Prof. Kuryłowicz's contribution to research and 
teaching in the area of modern langua.ges, Session JK, 47- 52; V. V. Ivanov & V. N. To
porov, Nasledie Kurilovica i Stanga., w: Balto-slavjanskie etnojazykovye kontakty, 
M.oskva 1980, 286- 290; A. Heinz, Profesor Jerzy Kuryłowicz. ·wspomnienie pośmiertne, 
BPTJ 37, 1980, 3-7, fot.; tenże, Profesor Jerzy Kuryłowicz jako teoretyk języka, Sesja JK, 
53-60; tenże, Professor Jerzy Kuryłowicz as a theorist of language, Session JK, 15- 22; 
,J. Pel c, Wspomnienie pozgonne o Jerzym Kuryłowiczu, StSem 10, 1980, 6- 7; K. Po
lański, ,Jerzy Kuryłowicz a nowsze kierunki w językoznawstwie, Sesja JK, 61- 68; tenże, 
Jerzy Kuryłowicz and the recent trends in linguistics, Session JK, 23- 30; J. Reczek, 
Prace onomastyczne Jerzego Kuryłowicza, Onomastica 25, 1980, 295- 297; J. Rusek, 
Introduction, in Session JK, 7- 11; tenże, Jerzy Kuryłowicz jako nauczyciel, Sesja JK, 
49- 52; t e nże, Jerzy Kuryłowicz as a teacher, Session JK, 57-60; J. Safarewicz, 
Jerzy Kuryłowicz jako indoeuropeista, Sesja JK, 69- 73; tenże, Jerzy Kuryłowicz as 
an Indo-Europeanist, Session JK, 31- 35; F. Sławski, Języki słowiańskie w pracach 
Jerzego Kuryłowicza, Sesja JK, 79- 87; tenże, Slavic languages in the works of Jerzy 
Kuryłowicz, Session JK, 37-45; vV. Smoczyński, Bibliografia prac Jerzego Kuryłowicza 
za lata Hl25-1979, Sesja JK, 9-47 LZ indeksem rzeczowym]; tenże, Bibliography of works 
by Jerzy Kuryłowicz, Session JK, 63- 97; A. Zaborski, Języki semickie w pracach 
Jerzego Kurylov.,foza, Sesja JK, 75- 78; tenże, Professor Kuryłowicz and Semitic lingui
stics, Session JK, 53-56. [Zob. także BPTJ 39, s. 186.] 

Ossows1n L.: A. Bartoszewicz, Bibliografia prac prof. dra Leszka Ossowskiego [zal. 1931- -
1978], SlOr 29, 1980, 287- 289; ten że, O działalności JJaukowej prof. dra Loszka Ossow
skiego, SlOr 29, 1980, 3- 5, fot. 

PREJBISZ A. t: M. Olechnowicz, Kartka ze wspomnień o współpracy z drem Antonim Prej
biszem, JOS 24, 1980, 197- 198; Janina Smólska, Wspomnienie o drze Antonim Prej
biszu 1909- 1980, JOS 24, 1980, 195- 197. 

RrnE Silvija t: O. Bu~. Silvija Rago <1928- 1076) , ABS 13, 1980, 7- 9. 
RUDNICK.I M. t: S. F. Kolbuszewski, Mikołaj Rudnicki <1881-1978) , LPosn 22, 1980, 

9- 17, fot.; Z. Za.górski, Prof. dr hab. Mikołaj Rudnicki, Kronika miasta Poznania r . 48, 
1980, nr 1, 67- 69, fot . [Zob. też BPTJ 39, s. 187 .] 

SrnczKOWSliJ. A.: S. Skorupka, Andrzej Sieczkowski jako slawista, polonista i popularyzator 
kultury języka, , PorJ 1980, 401- 409, fot. 

SMOCZYŃSKI P. t: Z. Brocki, Prace onomastyczne Pawła Smoczyńskiego, Zpravodaj Misto
pisne komise CSAV 21, 1980, nr 1, 113- 116; I-I. Górnowicz, Paweł Smoczyński <28 VI 
1914 - 9 II 1979) jako onomasta., Onomastica 25, 1980, 298- 300, fot.; S. Warchol, 
Pa.weł Smoczyński, JP 60, 1980, 4- 8, fot. [Zob. też BPTJ 39, s. 187 .] 

STIEBER Z. t: K. Rym ut, Zdzisław Stieber <7 VI 1903 - 12 X 1980) , Onornastica 25, 1980, 
1- 4, fot. 

SzoB1m S.: Sesja naukowa w Warsza,vie w czterdziestolecie śmierci Stanisława Szobera. Ma
teriały = PorJ 1980, z. 4, 153- 172. 

TASZYCK;I W. t: FI. Borek, Witold Taszycki <1898- 1979) , Kwartalnik Opolski r. 26, 1980, 
nr 1, 149- 151, fot.; [Red.], Witold Taszycki, 20 VI 1898 - 8 VIII 1979, Rocznik Sla
wistyczny 40/ 1, 1980, 2, fot . [Zob. też BPTJ 39, s. 187.] 

URBAŃCZYK S.: Dorota Janeczko, Jubileusz prof. Stanisława Urbańczyka, JP 60, 1980, 
213- 214; K. Zierhoffer, Sylwetki naukowe członków PAN: Stanisław Urbańczyk, 

Nrrnka Polska r. 28, 1980, nr 5, 53-57. 
WINNICZUK Lidia: Barbara. Drcwniewska , Bibliografia prac prof. dr Lidii Winniczuk [za 

l. 1929- 1979], Eos 68/ 1, 1980, 15- 36; lVl. Plezia, Półwiekowa dzialaJność naukowa 
i dydaktyczna prof. dr Lidii Winniczuk, Eos 68/ 1, 1980, 5- 14, fot. 
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ZABROCKI L. t: Bibliografia prac językoznawczych Ludwika Zabrockiego [za 1. 1932- 1977], 
w: L. Zabrocki, U podstaw struktury i rozwoju języka ... , Warszawa-Poznań: PWN 
1980, 23-31; Jerzy Bańczerowski, Ludwik Zabrocki ( 1907- 1977) as a theorist of 
language, w: L. Zabrocki, U podstaw ... , 9- 22; W. Kuraszkiewicz, Życiorys naukowy 
Ludwika Zabrockiego, w: L. Zabrocki, U podstaw ... , 5- 8; Jerzy Bańc z orowski, In 
momoriam Ludwik Zabrocki, LPosn 22, 1980, 19- 26, fot. [Zob. też BPTJ 39, s. 188.] 

VUI. KSIĘGI PAMIĄTKOWE 

Lingua Posnaniensis. Tom 23. Rod. J erzy Ba,ńczerowski. Poma.r\: PWN 1980. S. 226, fot. -
In honorem CESLAI KUDZINOWSKI. 

Slavia Orientalis. Rocz. 29, nry 1- 2. Red. B. Bialokozowicz. " rarszawa: PWN 1980. S. 292, 
fot. - Prof. drowi LESZK,OWI BOWSKIEMU na 75-lecie urodzin. 

Studia Romanica Posnnniensia. Vol. 6, 1980. - Dedykowany Prof. drowi STA.NISŁA.WOWI 
GNU.DKOWI. 

IX. INFORMACJE 

1. l3ib liogr afie 

[Bibliografia slawistyczna ze wszystkich krajów = ] Przegląd bibliograficzny za rok 1975. 
(Red. W. FEDOROWICZ.] - RS 40/2, 1980, 123- 505. 

SMOCZYŃSKI vV.: Bibliografia prac z dziedziny językoznawstwa ogólnego i indoeuropejskiego 
publikowanych przez autorów polskich w kraju i za granicą oraz przez autorów obcych 
w Po lsce w roku 1977 (z uzupełnieniami). - BPT.J 37, 1980, 177- 198. 

2. Sp r awoz dani a naukowe 

GALl~C KI Z.: XXXIX zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w Warszawie 
(w r. 1980). - JP 60, 1980, 302-306. 

l\1AJ.EJt Urszula: Konferencja na tomat „Pojęcie derywacji w lingwistyce", Lublin 15--16 I 
1979. - PorJ 1980, 30-34. 

PELC J.: Kronika semiotyczna: rok akademicki 1977- 1978. - StSem 10, 1980, 155- 178. 
J'ISARKOWA Krystyna: Sympozjum germanistyczno-po lonistyc;mo w Ratyzbonie 22- 27 X 

1979 r . - PorJ 1980, 24-27. 
PRĘDOTA S.: De neerlandistiek aan de Univorsiteit vVroclaw. - W: Nederlitnds 13uitengaats 2, 

1977, 27- 28. 
1'R1~nO'l'A S.: Nederlandse taal en cul tuur - vodeden en hoden. - W: Du Nieuwo Taalgids 73, 

] 980, 459- 460. 
PRJ;:UO'L'A S.: Universiteit van Lublin. - vV: Neorlandica extra rnuros 35, 1980, 8- 9. 
J>RĘDOTA S. : Vcrgadering van de groop VII. - ·w: Vorslag van hot Zosde Colloquium van 

docenten in de neetlandist iek aan buitenlat1dso univorsiteiten, 's-Gravenhage & Hassolt 
1978, 7f>---76. 

J'm-;;no1'A S.: Zevende Colloquium Noerlandicum. - Do Nieuwc Taalgids 72, 1979, 564-565. 
RYMUT K .: X III Międzynarodowy Kongres Onomast yczny w Krakowie 21- 25 VIII 1978 r. -

Onomastica 25, 1980, 308- 310. 
SA:E'AREWICZ J.: Międzynarodowa konferencja „J au Baudouin de Courtenay a lingwistyka 

światowa" . - JP 60, 1980, 301- 302. 
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SOBKOWIAK W.: XVII Międzynarodowa konferencja językoznawstwa kontrastywnego polsko
-angielskiego. - KNf 27, 1980, 111- 112. 

SzALEK M. : III Walny zjazd Polskiego Towarzyst wa Neofilologicznego w Poznaniu 17- 18 XI 
1979. - JOS 24, 1980, 120- 121. 
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X. WYKAZ SKRÓTÓW 

- .Acta Baltico-Slavica. Archaeologia, historia, et[h]nographia et linguarum 
scientia . Insty tut Słowianoznawstwa PAN. Warszawa. 

- .Acta Universitatis Wratislaviensis. Wrocław . 

- Biuletyn Polskiego :l.'owarzystwa Językoznawczego. Kraków. 
- Badania nad rozwojem języka dziecka. ,vybór prac pod red. Grace Wales 

SHUGAR i Magdaleny SMOCZYŃSKIEJ. - Biblioteka Psychologii Współczesnej; 
Warszawa : P ,VN 1980. 

- Eos. Commentarii Societatis Philologicae Polonorum. Wrocław . 

- F olia Orientalia. Revue des etudes orientales. Cracovie. 
- Glottodidcwtica. An international journal of applied linguistics. Poznań. 
- Języki Obce w Szkole . , varszawa. 
- Język Polski. Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Kraków. 
- Kwartalnik Neofilologiczny . Warszawa . 
- Materiały II Krajowej konferencji językoznawców romanistów... pod red. 

K . BOGACKIEGO. - Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki; War
szawa: Wyd. UW 1980. [Zob. dzi ał II. 7. 'A .] 

- Lingua Posnaniensis . Czasopismo poświęcone językoznawstwu porównaw
czemu i ogólnemu. Poznań . [W r. 1980 wydano dwa tomy: 22. i 23.J 

- Onomastica. Czasopismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobo
wemu. Kraków 

- Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii 
Nauk. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź . 

- Pamiętnik Literacki. Warszawa. 
- Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa. 
- Poradnilc Językowy . ,varszawa. 
- Przegląd Humanistyczny . ·warszawa. 
- Przegląd Orientalistyczny. Warszawa. 
- Papers a d Studies in Contrasti've Linguistics . The Polish-English Con-

t rastive Project. Ed. J. FISIAK. - Poznań: Adam Mickiewicz Uniwersity & Vir
ginia : Center for Applied Linguistics. 

- P ar1stwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa. 
- resurne, rezjume. 
- Roczniki H umanistyczne. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego. Lublin. 
- Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły P edagogicznej. 
- Rocznik Slawistyczny. Revue slavistique. Komitety Językoznawstwa i Sło-

wianoznawstwa PAN. Kraków. 
- Studia .Anglica Posnaniensia. Poznaii. [W r. 1980 wydano dwa tomy: Il. i 12 .) 
- Studia z filologii polskiej i slowiafiskiej. Komitet Słowianoznawstwa PAN. 

Warszawa. 
SlOr - Slavia Orientalis. Warszawa. 
SprOPANKr - Sprawozdania z posiedzeu Komisji Naukowych. Polska Akademia Nauk. 

Oddział w Krakowie. Kraków. 
SRP - Studia Romanica Posnaniensia. Poznań. 
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- Studia Gramatyczne. Red. R. LAs11;owsx;r & Zuzanna TOPOI.IŃSK;A.. - PAN, 
Inst. Języka Polskiego; ·wroclaw: Ossolineum, 1980. 

- Studia Filozoficzne. Warszawa. 
- Studia Semiotyczne. ·vvarszawa. 
- summary. 
- Theoretical issues in contrastive linguistics. Ed. J. FISIAK. - Curront Issucs 

in Linguistic Theory, 12; Amsterdam: John Benjamins B. V. 1980. 
- Zeszyty Naukowe Uniwersyt etu Jagiellońskiego. Universitas fagellonica, Acta 

scientiarum litterarumque. Kraków. 
- Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej. 
- Zusammenfassung. 
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Sprawy administracyjne 

Uwaga Redakcji Biuletynu PTJ. Zamieszczone poniżej sprawozdania dotyczą obrad 
Walnego Zgromadzenia PTJ oraz Zjazdu Naukowego PTJ za lata 1981 i 1983. Kumulacja ta 
jest konsekwencją ogłoszenia stanu wojennego pod koniec r. 1981. Ten fakt tłumaczy również 
brak odpowiednich sprawozdań ztt rok 1982, ponieważ w tym roku Towarzystwo nie prowa
dziło swej działalności statutowej. 

WALNE ZGROMADZENIE PTJ w r. 1981 

Walne Zgromadzenie odbyło się dnia 6 IV 1981 r. w Krakowie. Otworzył je prezes PTJ, 
prof. M. Szymczak. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych w 1980 r. członków Towarzystwa: 
prof. Z. Stiebera, prof. H. Safarewiczowej i doc. B. Wierzchowskiej. Sylwetki naukowe zmar
łych przedstawili: prof. J. Siatkowski, doc. W. Boryś (odczytując tekst piór~ prof. W. Witkow
skiego) i prof. M. Szymczak. 

Na wniosek prezesa przewodniczącym obrad Walnego Zgromadzenia wybrano prof. J. Sa-
farewicza. Zaproponował on następujący porządek obrad przyjęty przez zebranych: 

I. Sprawozdanie Zarządu i redaktora Biuletynu, 
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 
3. Udzielenie Zarządowi absolutorium, 
4. Wybór nowych władz Towarzystwa, 
5. Informacje Zarządu, 

6. Wolne wnioski. 
Ad 1. Sprawozdania Zarządu złożyli: sekretarz doc. W. Boryś, skarbnik doc. J. Reichan 

oraz redaktor Biuletynu prof . .A. Heinz (w zastępstwie odczytał W. Boryś}. 
Ad 2. Sprawozdanie Ko isji Rewizyjnej odczytał jej członek dr J. Bubak, zgłaszając 

wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. ' 
Ad 3. Po stwierdzeniu prawomocności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał, 

Walne Zgromadzenie jednogłośnie postanowiło udzielić absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
Ad 4. Kandydatury na nowych członków władz Towarzystwa zgłosił prof. M. Szymczak: 

do Zarządu (w miejsce ustępujących: doc. W. Borysia, prof. H. Górnowicza i prof. M. Szym
czaka) - dra J. Bubaka, prof. A. Heinza i prof. S. Skorupkę; 

do Komisji Rewizyjnej (w miejsce ustępującego dra J. Bubaka) - doc. T. Szymańskiego; 
do S11,du Koleżeńskiego (w miejsce zmarłego prof. Z. Stiebera i ustępującego prof. S. Sko

rupki) - prof. T. Brajerskiego i prof. K. Dejnę. 
W dyskusji nad wysuniętymi kandydaturami prof . .A. Zaręba zgłosił wniosek o powołanie 

komisji, która opracowałaby nową ordynację wyborczą do władz Towarzystwa. W dyskusji 
nad tą kwestią głos zabierali: prof. M. Szymczak, dr J. Zieniukowa, doc. K. Handke oraz prof. 
I. Ha.jerowa i doc. Z. Leszczyński. Stwierdzono, że statut PTJ w sposób zadowalający reguluje 
sprawę zgła.szania kandydatur do władz i wybory. Walne Zgromadzenie większością głosów 
odrzuciło wniosek prof. Zaręby (za wnioskiem głosowało 10 osób). Ponieważ z sali nie zgłoszono 
innych kandydatur do władz PTJ, przystąpiono do głosowania nad kandydaturami zgłoszonymi 
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przez prof. Szymczaka. Do Zarządu wybrano dra J. Bubaka, prof . . A. Heinza i prof. S. Skorupkę 
(przy 1 głosie przeciw i 2 glosach wstrzymujących się), do Komisji Rewizyjnej - doc. T . Szy. 
mańskiego (jednogłośni e), do Sądu Koleżeńskiego - prof. T. Brajerskiego i prof. K. Dejnę 
(jednogłośnie}. 

W imieniu zebranych ustępującym członkom władz Towarzystwa podziękowanie złożył 
prof. F. Sławski. 

Ad 5. Sekretarz poinformował, że Zarząd przyjął do Towarzystwa 28 nowych członków. 
Prof. M. Szymczak zakomunikował, że Zarząd proponuje, by kolejny XLI Zjazd Naukowy 

Towarzystwa odbył się w pierwszej połowie kwietnia 1982 r. w ·warszawie i by był poświęcony 
problemowi Składnia a semantyka. W dyskusji dr A. Majewicz zaproponował, by zjazdy 
naukowe odbywały się także w innych miastach, nie tylko w Krakowie i '\Varszawie. Wyjaśnień 
w tej kwestii udzielił doc. vV. Boryś, przedstawiając nieudane starania Zarządu o organizację 
ostatnich zjazdów w Lublinie i w Kiełcach. Głos zabrali też prof. F. Sławski i prof. S. Urbańczyk, 
zwracając uwagę na trudności finansowe organizacji zjazdów w mmejszych ośrodkach . Zarząd 

zobowiązał się urządzać zjazdy naukowe w innych miastach uniwersyteckich, jeśli tylko sytuacja 
finansowa PTJ na to pozwoli. 

Ad 6. Prof. I. Bajerowa złożyła podziękowanie tym wszystkim członkom Towarzystwa, 
którzy przyczynili się do przywrócenia historycznych nazw miejscowych na ziemiach wschod
nich. 

W nawiązaniu do informacji sekretarza o stanie liczebnym PTJ doc. J. Rieger wyraził 

opinię, że Towarzystwo staje się zbyt liczne i że należałoby przedstawić do dyskusji n a przyszło
rocznym Walnym Zgromadzeniu zasady przyjmowania nowych członków. W odpowiedzi 
doc. W. Boryś przedstawił kryteria, jakim kieruje się Zarząd przyjmując nowych członków 
(co najmniej 2 opublikowane artykuły naukowe). W dyskusji, w której głos zabierali prof. 
I. Bajerowa i doc. A. Weinsberg, wypowiedziano się przeciw wprowadzaniu dalszych utrudnień 
w przyjmowaniu nowych członków. Prof. S. Urbańczyk zwrócił uwagę, że Zarząd niedosta
tecznie wykorzystuje statutowy sposób regulacji ilości członków, a mianowicie skreślenia z listy 
członków osób zalegających ze składkami. 

Po wyczerpaniu porządku dziennego obrady .r;amknął przewodniczący Walnemu Zgro
madzeniu prof. J. Safarewicz. 

XL ZJAZD -NAUKOWY PTJ w r. 1981 

XL Zjazd Nauko"'Y PTJ obradował w dniach 6 i 7 kwietnia 1981 r. w Krakowie w bu
dynku Oddziału PAN. Poświęcony był zaga,dnieniu: Współczesne językoznawstwo historyczno 
porównawcze (problemy metodologiczne). Obra.dy Zj azdu otworzył dotychczasowy prezes 
Towarzystwa prof. M. Szymczak. Wygłoszono następujące referaty: 

1. P . ZwoliI1ski, Metoda świadectw bezpośrednich w diachronii. 
Dysk. : M. Kucała, A. Weinsberg. 

2. A. Weinsberg, Kryterium ekonomii hipotez w językoznawstwie historycznym. 
Dysk.: W. Cienkowski, H. Orzechowska. 

3. J. Wierzchowski, Z problema.tyki metod współczesnej semantyki historycznej. 
4. B. Rocławski, Geneza języka ogólnopolskiego w świetle danych o funkcjonown,niu wspólnot 

komunikacyjnych. 
Dysk.: L. Wierzbowski, W . Mańczak, S. Borawski, I. Ba.jerowa., S. Kania, H. Górnowicz . 

5. H. Orzechowska., Typologiczna odrębność bałkańskich języków słowia1iskich a historyczno
porównawcze badania morfologii słowiańskiej. 
Dysie. A. Weinsberg, W. Mańczak. 

6. K. Handke, Morfologiczne badania porównawcze języków słowiańskich w ich gwarowej, 
odmianie. 
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Dys.: I-I. Wróbel. 
7. W. Cienkowski, Socjolingwistyczna i pRycholingwistyczna typologia zapożyczeń (w ujęciu 

diachronicznym i synchronicznym). 
Dysk. : S. K ania, A. Weinsberg. 

8. R. Sadziński, PowRtanie kategorii rodzaj nika w języku niemiecki 1n. 
9. Jl. Milcjkowska, Rola stylistyczna polonizmów w rosyjskim języku literackim XV- XIX w. 

Dysk. : N. Perczyńska. 
10. W. l\fa1\cza.k, Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją a statystyka. 

Dysk.: L. Wierzbowski, H. Orzechowska, I-I . Milejkowska, B. Rocławski , L. Biedrzycki, 
M. Preyzner. 

11. M. Olechnowicz, Prawo de Saussure'a--F ortunatowa na t le rzeczywistości akcentuacyjnej 
(na materia le wschodniosłowiań skim i litewflkim) . 
Dysk.: H. Milcjkowska. 

12. B. Walczak, Zapożyczenia jako źródło do badań ewolucji systemu fonologicznego . 
Dysk. : A . vVeinsberg, W . Mańczak. 

13. L . W ierzbowski, Reguły substytucyjne wobec historii j ęzyków literackich . 
Obrady Zjazdu podsumowała wiceprezes PTJ prof. I. Bajcrowa. 

WALNE ZGROMADZENIE PTJ w r . 1983 

Dnia 15 IV 1983 odbyło się w K rakowie Walne Zgromadzenie PTJ. Po otwarciu posiedzenia. 
przez przewodniczącego Zarządu prof. A. Heinza uczczono chwilą milczm1ia pamięć zmarłych 
w latach 1981- 1983 członków P TJ : S. Bąka, Z. Brockiego, vV. Cimochowskiego, S. Rosponda , 
E . Sluszkiewicza, J . Tokarskiego, J. ·v\Tikarj aka, ,J. Zaleskiego, P. Zwolińskiego, a następnie 
przedstawiono ich sylwetki. Z kolei przewodnictwo obrad objął prof. F. Sławski. 

W imieniu Zarządu sprawozdania złożyli: sekretarz dl' J. Bubak, skarbnik doc. dr hab. 
J. Reichan, redaktor Biuletynu prof. A. Heinz. Protokół Komisji Rewizyjnej odczytała prze
wodnicząca prof. M. Honowska. 

Po udzieleniu Zarządowi absolutorium w miejsce statutowo ustępujących członków Z&
rządu (prof. I-I. Borka, prof. K. Zierhoffera i doc . J. Reichana) wybrano prof. T. Skubalankę, 
prof. Z. Sobierajskiego i prof. W. Witkowskiego. W związku z t ym skład aktualny Zarządu 
przedstawia się następująco: przewodni czący - prof.~.\.. Heinz, wiceprzewodniczący -
prof. I. Ba.jerowa, sekret a rz - dr J. Bubak, skarbnik - prof. W. Witkowski. Członkowi e 
Z a, r ządu: prof. L. Kaczmarek, prof. S. Skorupka, prof. T. Skubalanka, prof. Z. Sobierajski, 
prof. W. Śmiech . 

W miejsce statutowo ustępujących członków Komisji Rewizyjnej (prof. M. Honowskiej, 
prof. K. Rymuta) wybrano doc. dra hab. L. Bednarczuka i prof. R. Laskowskiego. Aktualny 
skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco przewodniczący - doc. dr 
hab . L . Bednarczuk oraz c złonkowi e Ko m i s ji: doc. dr hab . B . Dunaj, mgr T. Kalicki, 
prof. R. Laskowski, doc. dr hab. T . Szymański. 

W miejsce statutowo ustępującego przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego prof. J ana Sa
farewicza, wybrano prof. J. Puzyninę. Aktualny skład Sądu Koleże 1'i sk i ego : prof. J. Puzy
nina, prof. T. Rrajcrski, prof. K. Dojna. 

Ustalono, że :XLII Zjazd Naukowy PTJ odbędzie się w połowie kwietnia 1984 r. w W ar
szawie. 

\V głosowaniu przyjęto podwyższenie rocznej składki członkowskiej do 200 zł (przy dwóch 
glosach przeciwnych i pięciu wstrzymujących się) . 

Do PTJ przyj(}to 38 nowych członków. 
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XLI ZJAZD NAUKOWY PTJ w r . 1983 

XLI Zjazd Naukowy PTJ odbył się w Krakowie w dniu 15 i 16 kwietnia 1983, po dwuletniej 
p rzerwie spowodowanej ogłoszeniem w grudniu 1981 r. stanu wojennego. Poświęcony był 

problemowi: Składnia a semantyka. Wygłoszono następujące referaty: 
1. J. Puzynina, Składniowe, semantyczne i pragmatyczne rozumienie tekstu. 
2. S. Karolak, Semantyczno-syntaktyczna interpretacja zdań bezmianownikowych. 
3. A. M. Lewicki, Składnia zwrotów frazeologicznych. 
4. J. Wierzewski, Znaczenie a kontekst. 
5. R. Sadziński, Problemy walencji syntaktycznej i semantycznej. 
6. M. Świdziński, Elipsa - problem semantyczny czy składniowy! 
7. N. Perczyńska, Elipsa części zdania złożonego w polszczyźnie mówio110j. 
8. V. Koseska, O pewnej strukturze logiczno-semantycznej i jej wykładnikach strukturalnych 

w bułgarskim i polskim. ,\ 
9. J. Pleciński, W. Doroszewski wobec hipotezy Sapira-Whorfa. 

10. E. Kozarzewska, Informacja o wypowiedzi i jej wykładniki w zdaniach z czasownikami 
mówienia. 

11. Il. Klebanowska, Semantyka w opisie składniowym na przykładzie analizy konstrukcji 
o znaczeniu celowym. 

12. R. Stopa, Słownik prymitywny według Allotta. 
13. K. Kleszczowa, K. Termińska, Funkcyjna synonimiczność wypowiedzeń nakłaniających. 
14. I. Nowakowska-Kempna, Wypowiedzenia o uczuciach-stanach emocjonalnych (pro-

pozycja analizy semantycznej). 
15. K. A. Sroka, Kategorie gramatyczne w aspektach: teoretycznym i porównawczym. 
16. A. Krawczyk, Semantyka a składnia we frazeologii somatycznej. 
17. I. Bogacz, Kultura języka na Politechnice Wrocławskiej (komunikat). 
18. Z. Sa.loni, Formy „nieosobowe" męskich rzeczowników osobowych w polszczyźnie współ-

czesnej - fleksja, składnia, semantyka. 
19. A. Bańkowski, Okoliczniki z przyimkiem za w polszczyźnie XVIII wieku. 
20. J. Figas, Składnia i semantyka w nabywaniu sprawności obcojęzycznych . 

21. T. Lewaszkiewicz, Jeszcze raz o układzie kategorialnym słowotwórstwa. 
22. Z. Weigt, Składnia i semantyka wybranych przyimków wtórnych w języku niemieckim 

i polskim. 
23. J. Ożdżyński, Wariant realizacyjny i wariant ustalony wypowiedzi (na przykładzie prak

tycznej korespondencji). 
24. E. \Vójcikowska, Przymiotniki tworzone od wyrażeń przyimkowych w języku polskim -

analiza semantyczno-słowotwórcza. 
25. M. Marcjanik, Czasowniki tzw. adresatywne we współczesnej polszczyźnie. 
26. A. Ropa, Znaczenie cech prozodycznych dla wyjaśnienia homonimii syntaktycznej w języku 

mówionym. 

Członkowie PTJ w kwietniu 1984 r. 

Aclamiszyu Zbigniew, 45-056 Opole, ul. Kośnego 34 rn. 5 
Adamowski Jan, 20-84.4 Lublin, Smyczkowa 4 ro . 116 
Ampcl Teresa, 35-010 Rzeszów, Turkiewicza 28 m. 17 
Andrzejczuk Marian, 02-904 Warszawa, Bernardyńska 5 m. 49 
Anusiewicz Janusz, 50-550 Wrocław, Śliczna 51 m. 33 
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Awdiejew Aleksy, 31-156 Kraków, Słowackiego 15 m. 9 
.Awedyk Sława, 61-502 Poznań, Langiewicza 23 m. 36 
A.wedyk Wiesław, 61-502 Poznań, Langiewicza 23 m. 36 
Ba.jerowa Irena, 30-124 Kraków, Żelechowskiego 6 m. 27 
Bajor Kazimierz, 90-147 Łódź, Zelwerowicza 13 m. 31 
Bal Józef, 30-612 Kraków, ks. Stojałowskicgo 33 rn. 26 
Banyś ·wiesław, 41-200 Sosnowiec, 22 lipca 94 m. 82 
Bańczerowski Jerzy, 60-645 Poznań, Michałowska 18 m. 7 
Bańkowski Andrzej, 42-200 Częstochowa, Okólna 104 m. 12 

! Bargieł Maria!, 91-704 Łódź, Boya-Żeleńskiego 12 m. 29 (t 12 XI 1986) 

Bartmiński Jerzy, 20-627 Lublin, Wołodyjowskiego 6 m. 111 
Bartnicka Barbara, 00-033 Warszawa, Górskiego 1 m. 61 
Bartwicka Halina, 85-088 Bydgoszcz, Curie-Skłodowskiej 56 m. 179 
Barto! Danuta, 02-760 ·warszawa, Kaspijska 6 m. 33 
Bartoszewicz Albert, 02-763 Warszawa, Marsylska 3 m. 24 
Bartula Czesław, 30-049 Kraków, Czarnowiejska 101 m. 25 
Basaj Mieczysław, 04-015 Warszawa, Waszyngtona 41 m. 4 
Basara Anna, 01-108 Warszawa, J. Olbrachta 19 m. 6 
Basara Jan, 01-108 ,varszawa, J . Olbrachta 19 m. 6 
Bazylko StawomiT, 00-084 Warszawa, Danilowiczowska 11 m. 21 
Bąba Stani;. taw, 60-652 Poznań, Koronna 7 m. 20 
Bą,k Pio tr. !ll-016 Łódź, Tybury 14 m . 40 
Bąkowa W anda, 25-361 Kielce, Boh. W arszawy 13 m. 42 
Bednarcr.uk Leszek, 31-128 Kraków, Karmelicka 41 m. 11 
Bednarek Adam, 87-100 Toruń, Popiela 7 m. 2 • 
Bednarski Michał, 30-867 Kraków, Wallenroda 55 m. 72 
l3elcbnerowska Aleksandra, 78-100 Kołobrzeg, Kupiecka 2 m. 50 
Dellert Irena, 00-679 vVarszawa, Wilcza 69 m. 12 
Biedrzycki Lesr.ek, 00-480 vVarszawa, ·wiejska 9 m . 79 
Bień J"anuRz St., 02-786 Warszawa, Bacewicz 2 m. 45 
Biolik Maria, 10-561 Olsztyn, Żołnierska 22 m. 120 
Bieńkowska Danuta 90-457 Łódź, Piotrkowska 277 m. 23 
Blicharski Michał, 41-205 Sosnowiec, Spokojna 25 m. 6 
Bobra.n Marian. 35-210 Rzeszów, Króla St. Augusta 33 m. 39 
Bochnakowa Anna, 30-045 Kraków, 18 l'ltycznia 64 m. 5 
Bogacki Krzysztof, 01-684 Warszawa, Klaudyny 28 m. 64 
Bogacz Irena, 50-306 Wrocław, Damrota 39 m. 3 
Bogusławski Andrzej, 02-372 Warszawa, Opacr.cwska 25 m. 33 
Bojar Bożena, 03-379 ,varszawa, Krasiczy1iska 2 m. 109 
Bolek A.nna, 30-065 Kraków, Tokarskiego 2 p. 332 
Boniecka Barbara, 20-631 Lublin, Pana Balcera 1 m. 243 
Borawski Stanisław, 54-238 Wrocław, Popowicka 148 m. 33 
Borecki Marian, 31-148 Kraków, Helclów 23 m. 24 
Borejszo Maria, 61-706 Poznań, Libelta 10 m. 14 
Borek Henryk , 4n-052 Opole, Oleska 45 m. 26 
Borońska Maria, 41-200 Sosnowiec, Bando 8 
Borsukicwicz Lija,, 20-130 Lublin, Fr. Jóźwiaka 3 m. 4 
Boryś Wiesław, 31-277 Kraków, Opolska 59 m. 210 
Brajerski Tadeusz, 20-029 Lublin, Skłodowskiej 4 m. 1 
Bralczyk J erzy, 41-200 Sosnowiec, Fornalskiej 3B m. 77 
Broza Edward, 81-866 Sopot, Mickiewicza 63 m. 6 
Bryłowa Władysława, 20-860 Lublin, Paderewskiego 14 m. 273 
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Brzezina Maria, 30-071 Kraków, Skarbińskiego 5 m. 1 
Brzeziński Jerzy, 20-627 Lublin, Pana Wołodyjowskiego 3 m. 68 
Brzeziński Jerzy, 65-001 Zielona Góra, Bieruta 1 m. 4 
Brzeziński Władysław, 78-100 Kołobrzeg, Walki Młodych 29 m . 1 
Brzostowski Mirosław, 01-147 W'arszawa, Górczewska 24 m. 74a 
Bubak Józef, 31-106 Kraków, W ygoda 9 m. 7 
Buczyński Mieczysław, 20-064 Lublin, Żelazowej Woli 13 m. 13 
Budziszewska Wanda, 04-008 Warszawa, ·waszyngtona 45/51 m. 37 
Bugajski Marian 51-649 Wrocław, Bacciarellego 43 m. 8 
Bugalska Halina, 80-513 Gdańsk-Brzeźno, Walecznych- 11 m. 18 
Bulicz-Tornikidis Teresa, 50-140 Wrocław, Nankiera 15 
Burzywoda Urszula, 44-200 Rybnik, Dworek 5a m . 44 
Huttler Danuta, 00-905 ·warszawa, os. Przyjaźń 149 
Bzdęga Andrzej, 60-337 Poznań, Gtochowska 87a 
Cegłowa Barbara, 60-833 Poznań Mickiewicza 1 m. 4 
Charęzińska .Anna, 20-031 Lublin, M. Curie-Skłodowskiej 4 
Chlebda Wojciech, 45-055 Opole, Matejki 12 m . 14 
Chłędowska Krystyna, 52-022 Wrocław, Katowicka 29 m. 4 
Chodurska Halina, 31-845 Kraków Nowa Huta, os. Dąbrowszczaków bł. 10 m. 5 
Chotkowska Jadwiga, 02-123 Warszawa, Korotyńskiego 17 m . 91 
Chromik Zbigniew, 76-200 Słupsk, Spacerowa 1 
Cieńkowski Witold, 00-325 Warszawa, Krak. Przedm. ,20/22 m . 6 
Cieśla.rowa .Anna,, 50-045 Wrocław, PKW 9 m. 2 
Cieślik Aleksandra, 30-106 Kraków, Senatorska 25 m. 58 
Cieślińska Wiesława, 30-074 Kraków, Kaz. Wielkiego 93 m. 10 
Cockiewicz Wacław, 31-868 Kraków, os. II Pułku Lotniczego 16 m. 11 
Cortiade Maria, 02-647 ·warszawa, Baboszewska 6 m. 37 
Cybulski Marek, 92-503 Łódź, Smetany 9 m. 54 
Cygal-Krupa Zofia, 31-103 Kraków, Mała 1 m. 16 
Cygan Jan, 52-425 Wrocław, Piastów 52 
Cyran Władysław, 90-138 Łódź, Narutowicza 79 m . 19 
Czapkiewicz Andrzej, 31-504 Kraków, Rzeźnicza 8 m. 12 
Czarnecki Tomasz, 01-651 Warszawa, Gwiaździsta 29 m. 138 
Czochralski J an, 03-964 Warszawa, St. Zjednoczonych 26 m. 17 
Czopek Barbara, 30-836 Kraków, Winiarskiego 12 m. 29 
Czyżewski Feliks, 20-064 Lublin, Paryska 4 m. 31 
Data Krystyna, 32-700 Bochnia, Langera 2 m. I 
Dąbrowska .Anna, 51 -657 Wrocław, Kazimierska 17 m. 26 
Dąmbska-Prokop Urszula, 31-475 Kraków, Miechowity 7 m. 62 
Dejna Karol, 90-142 Łódź, Kopcińskiego 31 m. 28 
Demartin Adam, 65-562 Zielona Góra, Sucharskiego 20 m. 11 
Dh1gosz-Kurczab Krystyna, 01-814 w ·arszawa, Gwiaździsta 49 m. 12 
DluBka Maria, 31-159 Kraków, Słowackiego 15 m . 5 
Dobrogowska Katarzyna, 61-081 Poznań, os. Przyjaźń 3H m . 145 
Dobrzyńska Teresa, 00-409 Warszawa, Solec 63A m. 39 
Drewni:tk Stanisław, 54-436 Wrocław, Budziszyńska 96 m . 3 
Drobny Władysław, 71 -333 Szczecin, Krasickiego 1 m. 1 
Dubisz Stanisław, 02-594 Warszawa, J. Bruna 22 m. 149 
Dukiewicz Leokadia, 61-674 Poznań, os. Kraju R.ad 9E m. 47 
Dulewiczowa Irena, 01-026 ·warszawa, .Anielewicza 23 m. 108 
Duma J erzy, 01-913 Warszawa, Szekspira 4 m . 107 
Dunaj Bogusław , 31-463 Kraków, Narzymskiego 26 m. 12 
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Dwilewicz Henryka, 80-342 Gdańsk-Oliwa, Chłopska 37 rn. 5 
Dziedziól-Zabierowska Krystyna, 40-877 Katowiee, Mieszka I 15 m. 79 
Dzióbaltoska-Cheiuk Urszula, 91-315 Łódź, ks. Brzóski 34 rn . 54 
Ehrlieh Joanna, 20-448 Lublin, O. Kolberga 28 
:Fal Wanda, 20-625 Lublin, Leonarda 7 m. 90 
Falińska Barbara, 03-823 Warszawa, Grochowska 337 rn. 19 
Faust Małgorzata, 02-784 Warszawa, Pięciolinii 3 m. 51 
Fałowski Adam, 31 -344 Kraków, Na Polach 16 
Feleszko Ewa, 01-814 Warszawa, Gwiaździsta 27 m. 151 
Feleszko Kazimierz, 01-814 Warszawa, Gwiaździsta 27 m . 151 
Figas Janusz, 60-301 Poznań, Jugosłowiańska 44B m. 26 
Fisiak Jad wiga, 60-817 Poznań, Sienkiewieza 7 m. 5 
Fisiak Jacek, 60-817 Poznań, Sienkiewicza 7 rn. 5 
Foland-Kugler Magdalena, 00-189 Warszawa, Inflancka Hi m . 22 
Frankowska Maria, 87-100 Toruń, Rydygiera 20E rn. 70 
Friedelówna Teresa, 87-100 Toruń, Rynek Nowomiejski 25 m. 3 
Furdal Antoni, 45-851 Opole, Zamiejska 45 
Furgalska Aldona, 41-200 Sosnowiec, Naftowa 35c m. 16 
Gajdamowicz-Mazurek Alicja, 45-062 Opole, Kościuszki 7 m. 7 
Gala Sławomir, 91-037 Łódź, Lutomierska 127 ro. 38 
Galas Barbara, 05-510 Konstancin-Jeziorna, Niecała 20 m. 2 
Galster Irena, 00-339 Warszawa, Leszczyńska 8 m. 16 
Gałecki Zygmunt, 08-140 Mordy, Roguziec, woj. siedleekio 
Gawełko Marek, 30-681 Kraków, ·włoska 19 m. 20 
Gawęda Elżbi eta, 41 -200 Sosnowiec, W. Pola 5 m. 80 
Glinka Stanisław, 03-834 Warszawa, Podskarbińska 713 m. ;{5 
Głuszkowska-Babicka ,Jadwiga, 00-159 Warszawa, Nowotki 27 m. 334 
Gniadek Stanisław, 61-814 Poznań, Ratajczaka 27 m . 7 
Godowska Hanna, 01-114 Warszawa, Okocimska 3 m. 197 
Godyń J:m, 30-363 Kraków, Kobierzyńska 51 m. 8 
Gogolewski Stanisław, 94-007 Łódź, Maratońska 81 m . 26 
Gołąb Zbigniew, 1130 East 59th Street, Chicago, Illinois 60637, US A 
Gołąbek Anna, 16-402 Suwałki, Młynarskiego 1 rn. 5 
Gołębiowska Teresa, 31-523 Kraków, Kielecka 36 m. 22 
Górka Józef, 30-347 Kraków, Kapelanka 5 m. 26 

jGómowicz Hubert /, 80-254 Gdańsk, Partyzantów 101 m . 28 (t 2 V 1986) 

G61·ska Halina, 87 -100 Toruń, Mickiewicza 79 m. 12 
Górski Konrad, 87-1 00 Toruń, Bydgoska 14 m. 4 
Grabias Stanisła,w, 20-834 Lublin, Koncertowa 7 m . 12 
Grala Maria, 61 -038 Pozna1i, Czerniejewska 7 m. l 
Grek-T'abisowa Iryda, 00-644 Warszawa, Polna 54 m. 17 
Groehowski Ludwik, 80-624 Gdańsk, Szpaki 4a m. 9 
Grochowski Maciej, 02-530 ·warszawa, Kielecka 46 m. 14 
Gruchmanowa Monika, 61-768 Poznań, Zamkowa 5 ru. 4 
Grucza Barbara, 01 -683 Warszawa, Pelplińska 33 m. 1 
Grucza :Franciszek, 01 -682 ·warszawa, Pelplińska 33 m. 1 
Gruszczy11ski Włodzimierz, 00-146 Warszawa, Nowolipie 7 m. 40 
Gryboś Antonina, 44-100 Gliwice, Konarskiego 9 m . 2 
Gryniewicz Marek, 30-065 Kraków, Tokarskiego 4 
Grzegorczykowa Renata, 02-635 vVarszawa, Balonowa 23 m. 2 
Grzmil-Tylutka Halina, 31-214 Kraków, Narutowicza 20 m. 18 
Grzybowski Stefan, 85-863 Bydgoszcz, Łomży1iska 47b m. 16 
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Gussmann Edmund, 20-631 Lublin, Pana Balcera 12 m. 128 
Habrajska Grażyna, 91-013 Łódź, Czarnkowska 4 m. 31 
!Halicka Irena!, 15-352 Białystok, Wiejska 4A ·m. 34 (t 18 II 1986) 
Handke Kwiryna,, 04-438 Warszawa, Garwolińska 14 m. 63 
Hasiuk Michał, 61-685 Poznań, os. Przyjaźń 11 m . 88 
"fHeinz Adam i, 31-139 Kraków, Łobzowska 59 m. 6 (·j" 1 VI 1984) 
Hołubowicz Kazimierz, 51 -610 ·wrocław-Zalesie, Karłowicza Ila 
Hołyńska-Krassobudzka Tatia.na., 03-727 Vłarszawa, Targowa 15 m . 104 
Homa Edward, 70-783 Szczecin, Napierskiego 81 rn. 5 
Honowska Maria, 31-128 Kraków, Karmelicka 14 m. 7 
Ilorbawiec Halina, 20-900 Lublin, Langiewiczn, 5 rn. 311 
Iglikowska Teresa,, 04-072 ·warszawa, Kirasjerów 8 m. 5 
Jablor'1ska Antoninn., 02-521 vVarsława, Rakowiecka 22a m. 5 
J adacka. Hanna, 01 -814 Warszawa, Gwiaździsta 33 m. 44 
Jakubczak Ireneusz, 41-206 Sosnowiec, Zamenhofa 13 m. 40 
Jakubowska Zofia, 00-590 Warszawa, Marszałkowska 20/22 m. 71 
Jakus-Borkowa Ewa, 45-052 Opole, Oleska 45 m. 26 
Jałowiczor Krystyna, 70-134 Szczecin, Legnicka 13 m. 9 
Janicki Karol, 61-677 Poznań, os. Kraju Rad 27 m. 13 
Janikowski Krzysztof, 51-664 w·rocław, Gersona 31 m. 2 
!Jarodzka Helena!, 53-128 Wrocław, Sudecka 143b (t 21 VI 1984) 
Jasińska-Socha Tcrc,;a, 00-717 Warszawa, Czerniakowska 42 m . 52 
.Jassem Wiktor, 60-744 Poznań, Kniewskiego 15a m. 3 
Jaworski Michał, 00-232 ·warszawa, Ciasna 10 m. 10 
Jeszek Jerzy, 20-080 Lublin, Sławi11 skiego 8a m. 57 
.Jeziorski Jan, 90-602 Łódź, Zielona 25 m. 42 
Jeżowa Ma,ria, 02-368 ,varszawa, Opaczewska 16 m. 3 
Jochym-Kuszlikowa Ludwika, 31-543 Kraków, Fr. Nullo 20 m. 28 
Juraszek Maria,, 00-338 Warszawa, Browarna 4 m. 21 
Jurkowski Ma.rian, 00-850 Warszawa, Prosta 2/14 m. 162 
Juszkiewicz Urszula, 20-627 Lublin, Wołodyjowskiego 6 m. 109 
Kaczmarek Bożydar, 20-633 Lublin, Skrzatów 2 rn. 10 
Kaczmarek Leon, 20-049 Lublin, a l. Racławickie 29 m. 1 
Kakictek Piotr, 41-200 Sosnowiec, Brzozowa 26 
Kaczmarkowski Michał, 20-067 Lublin, Przy Stawie 4 m. 64 
Ka.Ieta Zofia, 30-017 Kraków, ,vrocławska 68 m. 65 
Kalicka Krystyna, 31-548 Kraków, al. Pokoju 21 m. 24 
Kalicki Tadeusz, 31-548 Kraków, al. Pokoju 21 m. 24 
K alisz Roman, 81-881 Sopot, O. Kolberga 19 m. 1 
Kaliszan J erzy, 61-697 Poznań, os. Kraju Rad 26 m. 52 
Kallas Krystyna, 87-100 Toruń, Przy Skarpie 239 n1. 76 
Kalkowska Anna, 30-019 Kraków, Mazowiecka 49 m. 30 
Kałuża Irena, 30-540 Kraków, Dembowskiego 7 m. 1 
Kałużyński Stanisław, 00-905 Warszawa., os. Przyjaźń bi. 162 
Kamieńska Elżbieta, 90-442 Łódź, Kościuszki 106/116 m. 21 
Kamińska Halina, 35-020 Rzeszów, J agiellmiska 53 m. 18 
Kami1iska-Szmaj Irena, 51-650 Wrocław, Canaletta 2a m. 2 
Kamińska Maria, 93-271 Łódź, Dąbrowskiego 63 m. 2 
Kania Stanisław, 65-054 Zielona Góra, Warskiego 28 m. 11 
Kaniuka Barbara, 00-863 Warsza.wa, Grzybowska 30 m. 1403 
Kaniuka Władysbw. 00-863 Warszawa, Grzybowska 30 ro. 1403 
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Kardela Henryk, 20-093 Lublin, Hirszfelda 4 m. 7 
Karolak Stanisław, 30-837 Kraków, Aleksandry 27 m. 7 
Karpluk Maria, 31-141 Kraków, Krowoderska l!) m. 20.A. 
Kaufman Teresa, 53-643 Wrocław, Zachodnia 11 m. 4 
Kawit\.ska Maria, 61-874 Poznań, Marchlewskiego 124 m. 126 
Kaznowski Andrzej, 02-785 Warszawa, Dunikowskiego 4 m. 53 
Kąś Józef, 31-007 Kraków, Gołębia 20 
Kątny Andrzej, 35-310 Rzeszów, Podwisłocze 12 m . 133 
Kempf Zdziflław, 45-263 Opole, Zubrzyckiego 13B m. 4 
Kęsikowa Urszula, 80-304 Gdańsk-Oliwa, Rodakowskiego lB m. 25 
Kielar Barbara, 00-127 Warszawa, Śliska 3 m. 49 
Klebanowska Barbara, 02-495 Warszawa, Zagłoby 10 m. 30 
Kleszczowa Krystyna, 41-200 Sosnowiec, Zamenhofa 26a m . 144 
Klimkowa Kazimiera, 30-009 Kra.ków, Friedleina 28c m. 58 
Klimek Zygmunt, 30-009 Kraków, Friedleina 28c m. 58 
Klisiewicz Edward, 30-734 Kraków, Żeńców 16 m. 1 
Kluszczy11ska-Ledrwoeiz Jolanta, 90-557 Łódź, A. Struga 82/84 m. 20 
Kłósek Izabela, 61-752 Pozna11, Grochowe Łąki 6 m. 15a 
Kobylińska Józefa, 30-045 Kraków, 18 Stycznia 76 m. 7 
Kochański Witold, 04-089 Warszawa, Szczawnicka 10 m. 1 
K ochm an Stanisław, 81-881 Sopot, O. Kolberga 2D m. 3 
Kolbuszewski Stanisław Fr., 60-137 Poznań, Pogodna 57/59 m. 16 
Komincz Leon, 45-851 Opole, Zamiejska 25 
Kondratiuk Michał, 01-922 Wa,rszawa, J. C. Korzeniowskiego 18 m. 265 
Koniusz Elżbieta, 25-525 Kielce, Okrzei 9 m. 11 ' 
Kopeć Jerzy, 51-663 Wrocław, Mielczarskiego 49 rn. 17 
Kopertowska Danuta, 25-361, Kielce, Boh. W arszawy 17 m. 7 
Kopińska Grażyna, 02-757 Warszawa, Burgaska 3 m. 13 
Kortas J·an, 90-254 Łódź, Pira,mowicza 6 
Korytkowska Małgorzata, 02-761 Warszawa, l\fa,l tańska 4 m. 33 
Koseska Violetta,, 02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 139 m . 48 
Kosyl Czesław, 20-850 Lublin, Radzyńska 10 m . 13 
Kota,ński Wiesław, 01-584 Warszawa, Sarbiewskiego 2 m. 117 
Kowalewska Jolanta, 80-346 Gdańsk, Wejhera 3c m. 26 
Kowalik Jadwiga, 31-114 Kraków, Ziai 8 m. 4 
Kowalik Jadwiga,, 41-200 Sosnowiec, Ostrogórska 35 m. 421 
Kowalik Krystyna, 31-279 Kraków, Łokietka 57A m. 11 
Kowalska Alina , 41-250 Czeladź, Paczyńskiej 6 
Kowalska Anna, 05-840 Brwinów, Pszczcli11ska 8 m. 29 
Kozarzewska Emilia, 00-339 ·warszawa, Leszczyńska 6 m. 8 
Kozłowska-Raś Rita , 80-331 Gdańsk-Oliwa, Tatrzańska 4 rn. 3 
Krassowska Halina, 80-268 Gdańsk, F. C opina 35 m. 2 
Kra.ssowski Adam , 80-268 Gdańsk, F. Ch ina 35 m. 2 
Krawczyk Anna, 30-057 Kraków, Chocimska 5 m. 5 
Krawczyk-Kusiba Barbara,, 15-279 Białystok, Podedwornego 8 m. 65 
Krążyr'tska Zdzisława, 61-682 Poznait, os. Przyjaźń 4 m. 314 
Kreja Bogusław, 83-200 Starogard Gda,ński, Gdańska 7 
Krieger Urszula, 41-506 Chorzów, Ka.liny 82 m. 3 
Krupia.nka Aleksandra, 87-100 Toruń, Żwirki i Wigury 60 m. 5 
Krupska-Perek Anna., 91-502 Łódź, Akademicka 5 
Kryszczuk Grażym1, , 20-485 Lublin, Samsonowicza 7 rn. 32 
Kryżan-8ta.nojevi6 Barbara, 05-820 Piastów, ks. Skorupki 8 m. 49 

255 
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Krzemińska Wanda, 61-674 Poznań, os. Kraju Rad bł. lOH m. 80 
Krzeszowski Tomasz P., 80-308 Gdańsk-Zaspa, Burzyńskiego SB m. 24 
Kubicka-Przywarska Wanda, 61-286 Poznań, os. Czecha 19 m. 3 
Kuc Maria, 01-112 ·warszawa, Góralska 3 m . 81 
Kucała Marian, 30-091 Kraków, Bronowicka 52A m. 42 
Kuczyński Andrzej, 61 -627 Poznań, os. Kosmonautów 10 m. 78 
Kudzinowski Czesław, 61-779 Poznań, Klasztorna 4 m. 7 
Kunińska Jolanta 31-279 Kraków, Łokietka 57a m. 76 
Kupiszewski Władysław, 01-856 Warszawa, A. Magiera 24b m. 9 
Kuraszkiewicz Władysław, 60-327 Poznań, Kanclerska 15 
Kuratczyk Magdalena, 01-568 Warszawa, Zaułek 4 
Kurek Halina, 31 -426 Kraków, Wiśniowa 18 m. 114 
Kuroczycki Tadeusz, 61-679 Pozna11, os. Przyjaźni 2C m . 22 
Kurzowa Zofia, 30-037 Kraków, 1. Słowackiego 12 m. 6 
Kuzior Anna, 31-047 Kraków, Sarego 20 m. 12 
Ktinstler Mieczysław, 00-132 Warszawa, Grzybowska 5 m. 1401 
Kwaśniewska-Mżyk Krystyna, Warszawa, Grzelszczaka 5 ro. 45 
Kwiek-Osiowska Janina, 31-917 Kraków, os. Hutnicze 1 ro. Slb 
Kwilecka Irena, 61-765 Poznań, Kramarska 3/5 m . 5 
Labocha Janina, 31-422 Kraków, Powstańców Warszawy 32 m. 25 
Lachur Czesław, 43-130 Mysłowice-Imielin, Dobra 2 
Lankiewicz Danuta, 01-592 Warszawa, Słowackiego 15/19 m. 60 
Laskowski Roman, 31-451 Kraków, os. Ugorek 4 m. 20 
Lebda Renarda, 40-130 Katowice, Marchlewskiego 3Id m. 1 
Lenkiewicz Zenon, 31-564 Kraków, Al. Pokoju 37 m. 59 
Lesz Ma.ria, 91-042 Łódź, Limanowskiego 108 bł. 227 m. 13 
Leszczyńska Irena, 20-128 Lublin, Bieruta 22 m. 63 
Leszczyński Zenon, 20-128 Lublin, Bieruta 22 m. 63 
Lewandowski Andrzej, 65-559 Zielona Góra, H. Sawickiej 31 ro. 1 
Lewaszkiewicz Tadeusz, 61-675 Poznań, os. Kraju Rad 13 m . 124 

JLowicka HalinaJ, 02-512 Warszawa, Puławska 26 m. 14 (t 16 VIII 1983) 

Lewicki Andrzej, 20-836 Lublin, Kurantowa 4 m. 274 
Ligara Bronisława, 31-010 Kraków, Rynek Gł. 32 m. 5 
Lindert Bronisława, 20-032 Lublin, Langiewicza 3 m. 29 
Lipczuk Ryszard, 87-100 Toruń, Łyskowskiego 25F m. 61 
Lipska Barbara, 00-739 Warszawa, Stępińska 15 m. 10 
Lizisowa Maria Teresa, 25-340 Kielce, Konarskiego 10 m. 12 
Lubaś Władysław, 40-583 Katowice, Kępowa 22K 
Łapicz Czesław, 87-100 Toruń, Dziewulskiego 37B ro. 30 
Lapiński Ireneusz, 01-571 Wa.rszawa, Kozietulskiego 1 rn. 10 
Lesiów Michał, 20-624 Lublin, Irydiona 6 m. 37 
I.obacz Petronia, 60-744 Poznań, Kniewskiego l.ia m. 3 
Łojasiewicz Anna, 01-318 Warszawa, K. Wyki ro. 38 
Łozińska Maria, 02-601 Warszawa, Racławicka 33 ro. 36 
Łuczyński Edward, 80-306 Gdańsk-Oliwa, Polanki 63 
Maciejewska Maria, 87-100 Toruń, Krasińskiego 63 m. 9 
Maciejowski Jerzy, 87-100 Toruń, Świętopełka 34a m. 7 
Maciejewski Witold, 62-020 Swarzędz, os. Czwartaków 7 m. 33 
Maćkiewicz Jolanta, 81-435 Gdynia, Wyspiańskiego 10 m. 60 
Madejowa Maria, 30-860 Kraków, J. Grzecha 6 
Majchrowski Jerzy, 91-350 Lódź, Jana 2 ro . 45 
Majewicz Alfred F., 00-427 Warszawa, Dmochowskiego 4 m. 12 
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!fajowa J adwiga, 04-774 W arszawa, W lodzicka 7 
Makarski Władysław, 20-635 Lublin, F araona 6 m. 75 
Malec Maria, 31-462 Kraków, Pilotów 28 m. 17 
Malec Tadeu~z. 20-080 Lublin, Sławińskiego 8 m. 53 
Maleńczyk H alina, 20-032 Lublin, L angiewicza 5 p. 121 
Malicka Anna, 20-849 Lublin, Lipińskiego 21 m. 35 
1VIa11czak Witold, 30-076 Kraków, Zakątek 13 m. 59 
Mańczak-WohHeld Elżbie!;a , 31-139 Kraków, Łobzowska 9 ·m . 3 
lVfarcjauik Małgorzata, 65-069 Zielona Góra , pl. Slowia1i ski 5 
Margańska Krystyna, 30-065 K rakó w, Tokarskiego 4 m . 216 
Marko wski Andrzej, 01-31 3 vVarszawa , K arabeli 4 m. 3 
Martysiuk Mikołaj, 61-674 Poznań , os. Kraju R ad 11 m . 124 
Maryniakowa Irena, 00-644 vVarszawa, Polna 54 m . 60 
Mayenowa Maria Renata, 02-567 Warszawa , Sandomiersk a 21 m. 1 
Mazur J an, 20-242, Lublin, Rutkowskiego 9 m. 39 
Mączy1iski Jan, 91-037 Łódź, Lutomierska 127 m. 70 
Mączyński Maciej, 30-209 Kraków, Królowej Jadwigi 35 
l\Ielerowicz Anna, 61- 627 Pozuari, os. Kosmonau tów 12 m. 3 
lVIendelius Cezary, 60-1 61 Poznań, Newtona 12c m. 9 
Męk<l,rska Barbasa, 30-149 Kraków, K oniewa 61 m. 22 
lVI ich alakowa Maria, 50-307 vVrocław, Wieczork a 105 m. 2 
Michalewska M,.ria Tere3a, 31-007 Kraków, Gołębia 20 
Mich alewsk i K azimierz, 94-101 Łódź, N arciarsk a 15/17 m. 11 
Mieczkowsk:. H alina, 30-065 Kraków, Tokarskiego 2 p . 423 
Mierzejewska Halina, 01-922 Warszawa, Korzeniow8kiego 10 m. 97 
Mikołajczak Bożena, 61-392 Poznań, os. Rzeczypospolitej 90 <ro. 10 
Mikołajczak Stanisław, 61-392 Poznań, os. Rzeczypospolitej 90 m. 10 
Milejkowska H alina, 02-776 Ursynów, Strzeleckiego 8 m . 7 
Miłek Ireneusz, 81-838 Sopot, Al. Niepodległości 757a m. 7 
Mindak Jolanta, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, Inst. Slow. PAN 
lVIinikowska Teresa, 87-100 Toruń, Zjednoczenia 129 m. 54 
Miodek J·an, 51-114 Wrocław, Bezpieczna 50 m. 8 
Miodunka Władysław, 30-528 Kraków, św. Kingi 8/10 m . 24 
Mirowicz Anatol, 00-143 Wars"zawa, Orla 4 m. 16 
Mizerska Teresa, 02-904 Warszawa, Bernardyńska la m . 60 
Mlodyński Józef, 06-100 Pułtusk, l Maja 20 
Morawski Wiesław, 01-029 Warszawa, Dzielna 1.7 m. 4 
Morciniec Norbert, 54-235 Wrocław, Białowieska 78 m. 4 

J Moroń Bogusław[ , 80-671 Gdańsk, Elbląska 67D m. 1 (t 27 XII 1985) 

Morozowa Wanda, 30-132 Kraków, Szlachtowskiego 31 m. 2 
Moszyńska Danuta, 80-398 Gdańsk-Oliwa, Obrońców Wybrzeża 6A m. 80 
Moszyński Leszek, 80-398 Gdańsk-Oliwa, Obrońców Wybrzeża 6.A. m. 80 
Mrózek R obert, 43-400 Cieszyn, P. Kubisza. 8 
Musiolek Karin, 53-673 Wrocław, Legnicka. 18 m. 26 
Muszyński L ucja n, 91-134 Łódź, Rojna 60 m. 56 
Nagnajcwicz Marian, 20-115 Lublin, Kowalska 5 m. 10 
Nagórko Alicja, 02-777 Warszawa, Puszczyka 4 m. 31 
Naguck a R uta, 30-052 Kraków, Dzierżyńskiego 30 m . 5 
Nieckula Franci;,zek, 50-536 Wrocław, Dzierżoniowska. 23 
Niezabito w,ik a Anna, 31-115 Kraków, Garncarska 5 m. 4 
Nizio Krystyna, 61-155 Pozna1i, os. Piastow3kie 56 m. 32 
Nowak Anna. 41-203 Sosnowioc, Obr . P oczty Gdański o j 22 

17 - Biuletyn PTJ ,. t. XL 
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Nowak Henryk, 60-288 Poznań, Promienista l4c m. 7 
Nowakowska Alicja, 51-619 Wrocław, Mickiewicza 18a 
Nowakowska-Kempna Iwona, 41-303 Dąbrowa Górnicza, Kasprzaka 52 m. 34 
Nowakowska Nina, 61-699 Poznań, Estońska 35 m. 38 
Nowakowski :Mirosław, 61-699 Poznań, Estońska 35 m. 38 
Nowicka Irena, 20-631 Lublin, Pana Balcera 1 m. 102 
Nowikow Wiaczesław, 97-300 Piotrków Tryb., Kostromska 62 m. 76 
Obara Jerzy, 54-440 Wrocław, Rogowska 30 m. 11 
Oberlan Edmund, 87-100 Toruń, Piastowska 9 m. 2 
Oczkowa Barbara, 30-549 Kraków, Traugutta 14a m. 1 
Okoniowa Joanna, 30-057 Kraków, Chocimska 5 m . 5 
Olszewska Teresa, 20-004 Lublin, Narutowicza 25 m. lOa 
Orłoś Teresa, 31-005 Kraków, Bracka 1 m. 4 
Orwińska Elżbieta, 30-002 Kraków,!\ Zbożowa 2 m. 11 
Ory1iska Anna, 53-204 Wrocław, Ojca Beyzyma 15 m. 1 
Orzechowska Alicja, 30-305 Kraków, Pułaskiego 10 m. 55 
Orzechowska Hanna, 00-159 Warszawa, Nowotki 35 m. 87 
Ossowski Leszek, 02-564 Warszawa, Narbutta 2 m . 18 
Ostaszewska Danuta, 40-877 Katowice, Mieszka I 15 m. 208 
Ostromęcka-Frączak Bożena, 95-100 Zgierz, Okrzei 1 m. 11 bł. 12 
Otfinowski Andrzej, 85-088 Bydgoszcz, Curie -Skłodowskiej 74 m. 40 
Ozga Janina, 30-049 Kraków, Czarnowiejska 101 m. 28 
Ożdżyński J an, 31-227 Kraków, Zielińska 20 m. 16 
Ożóg Kazimierz, 30-316 Kraków, Słomiana 20 m. 59 
Paderewska Maria, 05-091 Ząbki, Sobieskiego 30 m. 1 
Pado .Anna, 20-633 Lublin, Skrzatów 2 m. 49 
Pająkowska Maria, 86-123 Przysiersk 
Pajdzińska Anna, 21-040 Świdnik, H . Sawickiej 3 m. 11 
Pakosz l\faciej, 00-000 Lublin, Niepodległości 26 m. 43 
Palowska-Kohutek Wanda, 32-087 Zielonki, Pękowice 59 
Pankowski Czesław, 01-703 Warszawa, Gąbińska 18 m. 2 
Papierz Maria, 31-411 Kraków, Nadrzeczna 6 m. 13 
Paryl Władysław, 50-140 Wrocław, Nankiera 15 
Pasieki Adam, 31-276 Kraków, Opolska 29 m. 193 
Pawłowska Regina, 81-393 Gdynia, .Abrahama 62 m. 17 
Pawłowski Eugeniusz, 33-300 Nowy Sącz, Długosza 59 
Peisert Minia, 54-150 Wrocław, Pilczycka 10.9 m. 5 
Pelcowa Halina, 20-031 Lublin, Nowotki 14 
Pepłowski Franciszek, 87-100 Toruń, Krasińskiego 63 m. 8 
Perczy-pska Nina, 00-562 Warszawa, Natolińska 3 m. 93 
Porzowa Henryka, 02-031 Warszawa, Grójecka 41 m. 17 
Pfeiffer Waldemar, 61-610 Poznań, Urocza 13 
Pieczara Stefan, 61-697 Poznań, os. Kraju Rad bł. 26D m. 36 

j Pierchała Mariaj, 00-864 Warszawa, Krochmalna 2 m. 1109 

Piernikarski Cozar, 05-070 Sulejówek, Mokrn 1 
Pilich Jan, 06-400 Ciechanów, Żeromskiego 8 
Pilorz Alfons, 20-601 Lublin, Skierki 1 m. 38 
Piotrnwicz Elżbieta, 97-300 Piotrków Tryb., Narutowicza 7 
Piotrowski Jan, 53-509 Wrocław, Prosta 4 m. 14 
Pisarek Lll,I'ysa , 54-207 Wrocław, Na Ostatnim Groszu 56 m. 6 
Pisarek Walery, 31-956 Kraków-Nowa Huta, os. Słoneczne bł. 2 m. 25 

Pisarkowa Krystyna, 31-956 Kraków-Nowa Huta, os. Słoneczne b. 2 m. 25 
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Pisarska Alicja, 60-218 Poznań, Hetmańska 57 m . 7 
pJeciński Jacek, 60-683 Poznań, os. Chrobrego 7 m. 160 
Pluskota Teresa, 85-808 Bydgoszcz, ·B iałogardzka 16 m. 73 
Pluta Feliks, 45-851 Opole, Zamiejska 63 
Pobożniak Tadeusz, 31-542 Kraków, Sądowa 7 m. 16 
p 0 dlawska Aniela, 76-200 Słupsk, Hubalczyków 10 m. 15 
Podobiński Stanisław, 42-200 Częstochowa, Pieszyniacka 7/9 m. 1 
Podracki J erzy, 02-764 W arszawa , Egejska 8 m . 76 
Pogonowski Jerzy, 61-648 Pozna,ń, os. Zwycięstwa 16 m. 110 
Polański Edward, 40-055 Katowice, Poniatowskiego 24 m. 8 
Polański Kazimierz, 40-537 Katowice, Sikorek 7 
Porawska Joanna, 34-100 Wadowice, 26 Stycznia 29 
Porayski-Pomsta Józef, 00-855 Warszawa, Grzybowska 39 m. 1308 
Pospiszyl Anna, 10-461 Olsztyn, Pana Tadeusza 18 m. 6 
Prechitko Ewa, 02-622 W arszawa, Malczewskiego 49 m. 35 
Preyzner Marcin, 25-531 Kielce, Rewolucji Październikowej 47 m. 95 
Prędowa Stanisław. 50-384 Wrocław, pl. Grunwaldzki 4 m- 25 
Przestaszewski Ludomir, 02-594 W arszawa, J . Bruna 22 m. 186 
Przybysz-Piwko Maria, 05-270 Marki, Szkolna 7 
Puppel Stanisław, 60-1 61 Poznań, Newtona 6c m. 25 
Puzynina Jadwiga, 02-764 Warszawa, Egejska 2 m . 55 
Rachwał Maria, 30-072 Kraków, Nawojki 6/8 m. 99 
Radeva Sabina, 1000 Sofia, Rakovski 189, Bułgaria 

/Ranoszek Rudolf!, 02-679 Warszawa, Modzelewskiego 69 . 10 (t 8 IV 1986) 
Reczek Józef, 31 -548 Kraków, Al. Pokoju 8 m. 48 
Reczek Barbara, 32-020 Wi.eliczka, Puszkina 14 
Reichan J erzy , 30-102 Kraków, Syrokomli 11 m . 7 
Reichan Stanisława, 30-102 Kraków, Syrokomli 11 m. 7 
Rejakowa Bożena, 20-630 Lublin, Żarnowiecka 5 m. 22 
Retelewska Teresa, 61-654 Poznań, ·wójtowska 21 
Richter Lutosława, 60-149 Pozna1i, Gwiaździsta 18 m. 2 
Rieger Janusz, 00-084 Warszawa, Daniłowiczowska 11 m. 25 
Rittel Teodozja, 30-057 Kraków, Chocimska 19 m. 3 
Rocławski Bronisław, S0-268 Gdańsk-Wrzeszcz, Al. Wojska P olskiego 39 m . 48 
Rokoszowa J olanta, 30-010 Kraków, Składowa 12 m . 19 
Ropa Adam, 30-055 Kraków, Dzierżyńskiego 75 m . 61 
Rosiecka Maria, 03-214 Warszawa, Krr.snobrodzka 4 m. 34 
Roszczenko Mikołaj, 20-468 Lublin, Młodzieżowa 5 m. 47 
Rott-Żebrowski Teotyn, 20-040 Lublin, Sowińskiego 8 m. 20 
Rubach Jerzy, 02-784 Warszawa, Dembowskiego 13 m. 6 
Rud.nicka -Fira Elżbieta , 41-200 Sosnowiec, B. Prusa 59 m. 24 
Rudnik-Krirwatowa Zofia, 01-314 Warszawa, Grzelszczaka 4a m. 5 
Rudolf-Ziółkowska Elżbieta, 02-534 Warszawa, Fałata 4 m. 7 
Rusiecki Jan, 02-506 Warszawa, Madalińskiego 106 m . 5 
Rusek Jerzy, 31-450 Kraków, Ugorek bł. la m. 24 
Ruszkiewicz Piotr, 41-200 Sosnowiec, ZMP 6 m. 22 
Rutkowska Maria, 00-625 Warszawa, Polna 10/14 m. 73 
Rybicka Halina, 04-045 Warszawa, Żymirskiego 1 m. 24 
Rycyk Halina, 20-032 Lublin, Langiewicza 5 m. 709 
Rykiel-Kempf Ba,rbara, 01-493 W arszawa, Czerwonych Maków 3 m. 14 
Rymut Kazimierz, 30-009 Kraków, Al. Słowackiego 52 m. 5 
Rytel-Kuc Danuta, 05-160 Nowy Dwór Ma,zowiecki, 29 Listopada 340 m. 36 

17• 
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nzopka Wojciech Ryszard, 61-650 Poznań, os. ZwyciQstwa 22 m. 104 
adzuiski Roman, 94-047 Łódź, Marchlewskiego 51 bł. 318A m . 37 

Safarewicz Jan, 30-010 Kraków, Łokietka 1 m . 1 
Saloni Zygmunt, 01-684 Warszawa, Klaudyny 12 m. 143 
Sambor Jadwiga, 03-343 "\Yarszawa, Rembioli1iska 5 m . 126 
Sa,uiewska Halina, 15-311 Białystok, Wesoła 20B m. 38 
Surnowska-Giefing Irena, 60-683 Poznań, os. B . Ch robrego 2c ru . 21 
S:ttkiewicz Halina, 00-085 1'Varszawa, Biohn1ska 4 m. 27 
Sawicka Irena, 00-367 ·warszawa, Kopernika 8/18 m. 7 
Schabowska Maria, 31-475 K raków, Miechowity 17 m . 6 
;:\chlauoh Margaret, 02-286 Warszawa, Brzozowa 10 ru. 12 

(chnoider Leszek !, 30-049 Kraków, Czarnowiejska 101 m . 34 
Soiffert-Nauka lrona, 50-367 WroolAw, Pasteura 18 p. 606 
f\climski Ludwig, Veliko Tyrnovo, Levski 27a, Bułgaria 
Sendero Bogdan, 30-110 Kraków, Kraszewskiego 34 m. 2 
Sędzik Władysław, 30-063 Kraków, Al. 3 Maja 5 
Siatkowska Ewa, 00-552 Warszawa, pl. Konstytncji 4 m. 8 
Siatkowski J anusz, 00-552 Warszawa, pl. Konstytucji. 4 m. 8 
Siatkowski Sta.nislaw, 00-717 Warszawa, Czerniakowska 56 m. 130 
Siciński Bogdan, 53-021 Wrocław, Tuwima 6 m. 2 
Siekierska Krystyna, 04-355 "\Ya1·szawa, Kordeckiego 62 m . 71 
Sienkiewicz Jan, 20-633 Lublin, Skrzatów 2 m. 22 

iorociuk Jorzy, 20-864 Lublin, Lawinowa 1 m . 7 
Sinielnikoff Roxana, 04-349 Warszawa, Szaserów 122 m. 2 
Siudut Andrzej , Kraków, Stradom 2 m. 5 
Skoczyła -Stawska Honorata, 60-135 Poznań, Raszyńska 38A m . 7 
Skorupka 'tanisław, 00-401 Warszawa, AL 3 l\faja 5 m. 22 
:;;kowronck Barbara, 61-674 Poznań, os. Kraju Rad 13 m. 106 
..:kubalanka Teresa, 20-838 Lublin, Kurantowa 6 m. 24 
Skulimowska Halina, 32-020 Wieliczka, Sienkiewicza 14E 

kulina Tadeusz, 61-699 Poznań, os. Kraju Rad 33 m. 53 
Sławski Frauoiszek, 31-127 Kraków, Kochanowskiego 11 m. 13 
Smoczyńska Magdalena, 31-146 Kraków, Długa 50 u1. 5 
moczyński Wojciech, 31-146 Kraków, Długa 50 m. 5 

Smolikowska Emilia, 00-662 ·warszawa, Koszykowa 75 m. 37 
Smólkowa Teresa, 01-480 W arszawa, Ciołkowskiego 16 
mułkowa Elżbieta, 01-833 Warszawa, Daniłowskiego 1 m. 35 

Sobczak Izabela, 01-310 w ~irszawa, Rozłogi 9 m. 65 
Sobiera jski Zenon, 60-651 Poznań, Szydłowska 39 m. 11 
Sochacka Stanisława, 45-263 Opole, Zubrzyckiego 12D m. 711 
Sokołowska Teresa, 00-714 Warszawa, Czerniakowska 28 m . 30 
Sokołowski Jan, 51-649 Wrocław, Bacciarellego 51 m. 8 
Sołtys Anna, 20-632 Lublin, J. Sawy 11 m. 62 
Sowa Franciszek, 31-122 Kraków, Smoleńsk 27 m. 4 
Sroka Kazimierz, 80-333 Gdańsk-Oliwa, Pomorska 15A m. 30 
Stachurski Edward, 30-149 Kraków, Koniewa 61 m. 2!l 
Stanecka-Tyralska Barbara, 93-256 Łódź, G. Zapolskiej 51 m. 2 
Stanek Teresa, 31-021 Kraków, Floriańska 36 m. 7 
Stamirowska Zofia, 00-714 Warszawa, Czerniakowska 38 ro. 52 
Starzec Anna, 45-061 Opole, Dekabrystów 13 m. 1 
Staszewska Zdzisława, 90-644 Łódź, Żeligowskiego 50/52 ru. 47 
Stefański Witold, 61-245 Poznań, os. Rusa 8 m. 40 
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Steffen-Batog Maria, 61-053 Pozna11, Wiesławy 15 
Stępnial( Klemens, 00-109 Warszawa, pl. Grzybowski 2 m. 26 
Stoffel-Ożóg Ewa, 50-367 Wrocław, Pasteura 16 m. 9 
Stopa Roman, 30-960 Kraków, Mogilska 52 m. 36 
Strutyński Janusz, 30-071 Kraków, Rolnicza 4 m . 60 
Stypka Alicja, 03-902 Warszawa, Jakubowska 22 m. 6 
Suder Paweł, 66-003 Zabór 138 
Suli~:,, Małgorzata, 52-420 Wrocław, Mikulskiego 8 
Sulkowska Jadwiga, 00-367 Warszawa, Kopernika 8/18 m. 10 
Synowice Helena, 43-146 Mysłowice-Chełm Śląski, Oświęcimska 766 
Sypnicki Józef, 64-000 Kościan, Kasprzaka 10 
Szczcpi11ska Bożena, 80-286 Gda,ńsk-Wrzeszcz, Gojawiczyńskiej 4B rn. 30 
Szczo.;niak Krystynn, 80-462 Gdańsk-Zaspa, Buszyńskiego 8F m. 26 
Szczodrowski Marian, 71-118 Szczecin, Kaliny 15 m. 21 . 
!Szewczyk Janinaj, 00-133 Warszawa, Marchlewskiego 20 m. 1104 
Szewczyk Łucja, 85-302 Bydgoszcz, Stroma 7 m . 37 
Szkiłądź Celina, 00-877 Warszawa,, Świerczewskiego 161 m. 17 
Szkiłądź Hipolit, 00-877 Warszawa, Świerczewskiego 161 m . 17 
Szlesiński Iwo, 91-735 Łódź, Źródłowa 41 m . 23 
Szlifcrsztcjn Salomea, 02-567 Warszawa, Sandomierska 18 m. 2 
Szmańda Edward, 85-047 Bydgoszcz, Chrobrego 17 m. 4 
Szulc Aleksander, 30-048 Kraków, Urzędnicza 41 m. 5 
Szupr)-czyiiska Maria, 87-100 Toruń, Krasińskiego 61 m. 7 
Szwedek Aleksander, 85-SG3 Bydgoszcz, Łomży1iska 47b 6 
Szwejkowska Helonn, 50-310 Wrocław, Kl. Zetkin 66 m. 6 
Szymanek Bogdan, 20-037 Lublin, Al. Racławickie 24 m. 48 
Szymaiiska Krystyna, 31-276 Kraków, Opolska 25 m. 151 
Szymański Tadeusz, 31-276 Kraków, Opolska 25 m . 151 
!Szymczak :M:ieczysław J , 02-957 Warszawa, Sobieskiego 10 m. 71 (t 30 IX 1985) 
Szymoniuk Maja, 41-200 So~nowicc, NL Fornalskiej Ila m. 7 
Ściebora Alina, 02-495 Ursus, Mizerkiewicza 42 m . 27 
Śliwi1iski Władyslnw, 30-658 Kr:1ków, l,użycka 51 m. 246 
Śmiech Witold, 90-132 Lódź, Narutowicz:1 75B m . 4 
wiątkowska Marcela, 30-147 Kr::,ków, Na Błonie 3 m. 33 

Świdzi1iski :Marek, 02-622 Warszawa, Malczewskiego 33 
Tabakowska Elżbieta, 3 -450 Kraków, Ulanów 38a m. 32 
Tabakowska Irena, 31-469 Kraków, Młyńska 5 m . 24 
Taborska Ifanna, 00-735 Wa,rszawa, Iwicka 47a m. 37 
Tarajło Zofia, 53-213 Wrocław, Żeglarska 28 
Tarnowska Irena, 02-789 Warszawa, Wiolinowa 8 m . 22 
Tekielski Krzysztof, 30-682 Krnków, Spółdzielców 15 m. 87 
Termińslrn-Korzon Kamilla, 41-200 Sosnowiec, Franciszoka 2 m. 55 
Timoszuk Mikołaj , 02-786 Warszawa, Bacewicz 2 m. 24 
Toby-Tereszyńska Krystyna, 35-206 Rzeszów, Broniewskiego 26 m. 65 
Tokarski Ryszard, 20-253 Lublin, os. linki, Bukowa 19 m . 4,5 
Tokarz Emil , 41-200 Sosnowiec, Borowskiego 12 m . 89 
TomaE<ik-Beck Joanna., 01-913 Vilarszawa, Szekspira 4 m. 464 
Tornaszcwsb, Sławomira, 91-037 Łódź, Lutomierska, 127 m. 45 
Tomaszczyk Barbara, 91- 104 Łódź, Pla,ntowa 13a m. 57 
Ton,aszcz.rk ,Jerzy, 91-104 Łódź, Pla.nto,Ya 13a m. 57 
Tomczak Lucy11a, 50-143 Wrocław, pl. Nowy Targ 20 m. 2 
Ton1iczck Eugeniusz, 54-238 \'Vrocla,w, Popowicka OO m. 4 
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Topolińska Zuzanna, 01-595 Warszawa, Stołeczna l 7c m . 72 
Treder Jerzy, 84-200 Wejherowo, os. Kaszubskie 6 m. 45 
Truszkowski Witold, 30-035 Kraków, Wyspiańskiego 15 
Trześniowska Lidia, 31-503 Kraków, Botaniczna 8 m. 11 
Twardzik Wacław, 31-548 Kraków, Al. Pokoju 21 m . 37 
Twardzikowa Jadwiga, 31-548 Kraków, Al. Pokoju 21 rn. 37 
Ucherek Eugeniusz, 54-237 Wrocław, Popowicka 12 m. 4 
Umińska-Tytoń Elżbieta, 90-302 Łódź, Wigury 15 m. 53 
Urban Krystyna, 40-877 K atowice, Mieszka I 15 m. 33 
Urbańska-Mazurek Ewa, 76-200 Słupsk, Al. 3 Maja 76 m . 36 
Urbańczyk Stanisław, 31-511 Kraków, Rakowicka lOB ro. 10 
·wagner Zdzisław, 31-161 Kraków, Szlak la m. 5 
Wajda .Andrzej, 00-913 Warszawa, Banacha 2 
Wajda Ludwika, 31-475 Kraków, ]\'[" chowity 17 m. 17 
·wajszczuk J adwiga 02-777 Warszawa, Puszczyka 14 m. 2 
Walczak Bohdan, 60-475 Poznań, Ciechocińska 19 
Warchoł Stefan, 20-613 Lublin, Sowińskiego 33 
Waszakowa Krystyna, 02-904 ,varszawa, Bernardyńska 5 m. 52 
Wawrzyniak Zdzisław, 30-347 Kraków, Kapelanka 3 m . 23 
,vąsik Zdzisław, 51-657 Wrocław, Kazimierska 23 m . 8 
Wątor Ignacy, 35-209 Rzeszów, Waryńskiego IO m . 129 
Wątróbska Halina, 80-339 Gdańsk, Grunwaldzka 573 m. 64 
Wawrzyńczyk Jan, 91-104 Łódź, Plantowa 13a m . 7 
Wegner Alicja, 60-161 Poznań, Newtona 12c m. 3 
Weigt Zenon, 91-859 Łódź, Stalowa 18 
"\Voinsberg-,'\-ayda Adam , 03-402 vVarszawa, Świerczewskiego 53 m . 48 
Wolna Jerzy, 00-851 Warszawa, Waliców 20 m . 1507 
Worenicz Wiaczesław, Mińsk, Kalinowskiego 77 m. 82, BSRR 
,vesołowska Danuta, 30-052 Kraków, Nowowiejska 29 m. 20 
Węgier Janina, 70-136 Szczecin, 9 Maja 78 m. 15 
"\Viderman Krystyna, 03-956 Warszawa, Rapperswilska 7 m . 5 
Widfak Stanisław, 30-061 Kraków, AL Krasińskiego 32 rn. 4 
,vieczorok Diana, 53-330 Wrocław, Energetyczna 12 m. l 
Wieczorek Halina, 94-043 Łódź, Olimpijska 7 m. 145 
·wieliczko Kazimierz, 61-415 Poznań, Stefańskiego 5 
Wierzbicka Elżbieta, 05-400 Otwock, Batorego 34c m. 9 
Wierzbowski Ludwik, 80-855 Gdańsk, Łagiewniki 64B m . 10 
Wierzchowski Józef, 02-521 Warszawa, Rakowiecka 22:ci, m . 12 
\Yilcr,owska Krrstyna, 87-100 Toruń, Krasińskiego 63 m. 7 
Vl'ilkoń Aleksander, 41-200 Sosnowiec, B. Prusa 113 m. 6, 
Wiśniewska Halina, 20-043 Lublin, Spadochroniarzy 2 m. 29 
Wiśniewski Zenon, 45-245 Opole, Krajewskiego 3B m . 902 
Witkowska-Gutkowska Maria, 92-501 Łódź, Gorskiego 9 m. 30 
'Witkowski Wiesław, 31 -065 Kraków, Orzeszkowej 6 m . 7 
"\Vojnar-Rymaszmrska Janina, 53-341 Wrocław, Wielka 32 m. 11 
Wojtasiewicz Olgierd, 00-528 Warszawa, Hoża 5/7 m. 31 
Wolińska Olga, · 40-896 Katowice, Tysiąclecia 90 m. 64 
Wolnicz-Pawłowska Ewa, 03-768 Warszawa, Siedlecka 1/ 15 m . 241 
"\Volodźko Emilia, 30-334 Kraków, Komandosów Il m. 45 
Wołowik Barbara, 45-221 Opole, Chabrów 50 m . 23 
W opiński Henryk, 45-052 · Opole, Oleska 45 m. 9 
,Yoronczak Jerzy, 51-663 ·wrocław, Abramowskiego 60 
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Woronczakowa Lucyna, 51-663 Wrocław, Abramowskiego 60 
Woźniak J erzy, 31-150 Kraków, św. Filipa 19 
Woźniak Kazimierz, 31-426 Kraków, ,viśniowa 18 m. 90 
Woźniewicz ,vładysław, 61-642 Poznań, os. Kosmonautów 21 m. 30 
Wójcikowska Elżbieta, 00-851 Warszawa, Waliców 20 m·. 203 
Wójtowicz Janina, 02-341 ·warszawa, Białobrzeska 34 m. 153 
Wójtowicz Marian, 60-611 Poznań, Nad Wierzbakiem 27 m. 12 
Wrochtwska Elżbieta, 00-402 ·warszawa, Solec 79 m. 98 
Wronicz Jadwiga, 30-836 Kraków, Winiarskiego 32 m. 91 
Wronkowska Mirosława, 87-100 Toruń, Gagarina 41, HA-I 
Wróbel Adam, 87-100 Toruń, Buszczyńskich 13F m. 71 
Wróbel Henryk, 40-146 Katowice, Nowotki 17 m. 12 
Wróblewski riotr, 15-269 Białystok, Podedwornego 12 m. 107 
Wyderka Bogusław, 45-055 Opole, Matejski 12 m. 22 
Wysocka li'elicja, 31-534 Kraków, Daszyńskiego 16 m. 36 
Wyżkiewicz Regina, 81-872 Sopot, Słowackiego 30 m. 23 
Zaborski Andrzej, 31-154 Kraków, Worcella 9 m. 5 
Zabrocki Tadeusz, 60-195 Poznań, Lisa Witalisa 24 
Zagórska-Brooks Maria, 63 Lodges La Bala, Cynwyd, Pa 19004, USA. 
Zngórski Zygmunt, 61-687 Poznań, os. Przyjaźni 13P m. 167 
Zaręba Alfred, 31-537 Kraków, Armii Ludowej 6 m. 26 
Zaręba Leon, 30-334, Kraków, Komandosów 14a m. 23 
Zarębina, Maria, 31-537 Kraków, Armii Ludowej 6 m. 26 
Zaron Zofia, 00-905 Warszawa, os. Przyjaźń bł. 79 m. 6 
Zawadzki Zdzisław, 87-100 Toruń, Nowotki 10 m. 2 
Zazowslrn Eugenia, 31-972 Kraków, os. Szklane Domy 1 m. 72 
Zdancewiczowa Leokadia, 61-373 Poznań, os. Manifestu Lipcowego 10 m. 4 
Zdancewicz Tadeusz, 61-373 Poznań, os. Manifestu Lipcowego 10 m. 4 
Zdaniukiewicz Alojzy Adam, 10-124 Olsztyn, Grunwaldzka 24 m. 19 
Zdrojewska Bronisława, 60-580 Poznań, Przegródka 2 
Zduńska Helena, 02-594 Warszawa, J. Bruna 16 m. 23 
Zgółkowa Halina, 60-652 Poznań, Koronna 7 m. 1 
Zieniukowa Jadwiga, 01-508 ·warszawa, A. Sokolicz 3a m. 57 
Zierhoffer Karol, 60-251 Poznań, Hetmańska 43 m. 9 
Zierhoffer Zofia, 60-251 Poznań, Hetmańska 43 m. 9 
Zinkiewicz-Tomanek Bożena, 31-845 Kraków, os. Dąbrowszczaków 2 m. 111 
Zrnarzer ·wanda, 00-316 ·warszawa, Lipowa 7 m. 6 
Zych Edward, 58-500 Jelenia, Góra, skr. pocztowa 58 
Zydroń Janusz, 40-018 Katowice, Sowińskiego 33 m. 38 
Żabska Bogusława, 50-349 Wrocław, Sienkiewicza 88 m. 2 
Żarski Waldemar, 53-030 Wrocław, Przyj. Polsko-Radz. 97 m. J ~ 
Żelazko Kazimierz, 02-646 Warszawa, F. Joliot-Curie 9 m. 34 
Żeberek Teresa, 31-444 Kraków, Śliczna 28 m. 55 
Żmudzki Jerzy, 20-531 Lublin, Fantastyczna 19 m. 30 
Żulińska Anna, 31-020 Kraków, Bitwy pod Lenino 9 m. 12 
Żurowska·' wieca Anna, 20-531 Lublin, Fantastyczna 15 m. li 
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Suplement do XL zeszytu Biuletynu PTJ 

MAGDALENA SMOCZYŃSKA 
Kraków 

Bibliografia zawartości roczników I-XL Biuletynu PTJ 
(1927-1986) 

Spis obejmuje wszystkie artykuły i recenzje zamieszczone w 40. zeszytach Biuletynu PTJ. 
Wyłączono jedynie sprawozdania z zebrań i zjazdów PTJ oraz spisy członków Towarzystwa. 
Poszczególne pozycje ujęto w układzie rzeczowym. Każda z nich opatrzona jest numerem ko
lejnym i zawiera - oprócz nazvriska autora i tytułu - następujące dane: numer kolejny Biu
letynu (cyframi arabskimi, druk półgruby), rok wydania wg strony tytułowej, rzeczywisty rok 
wydania, jeśli różny od podanego na karcie tytułowej (w nawiasach kwadratowych), strony 
oraz dodatkowe informacje o tabelach (tab.), rycinach (ryc.), wykresach (wykr., fig.), foto
grafiach (fot.) oraz obcojęzycznych streszczeniach - ang. summary (summ.), fr . resume (res.), 
niem. Zusammenfassung (Zsfg.) i ros. rezjume (rezj.) . Bibliografię (bibliogr.) sygnalizuje się 
jedynie w wypadkach, gdy jest ona szczególnie obszerna. Dodatkowo wyjaśnienia pochodzące 
od autorki spisu ujęto w nawiasy kwadratowe. 

W obrębie poszczególnych działów zacl10wano alfabetyczny układ wedle autorów, zaś przy 
porządkowaniu prac tego samego autora w ramach jednego działu kierowano się chronologi~ 
publikacji. Każdy artykuł podany jest tylko jeden raz, w najstosowniejszym - zdaniem autorki 
spisu - miejscu. Jeśli odnosi się on także do innych działów, jest wówczas dodatkowo powoł:rny 
w stosownych miejscach przez podanie jego numeru kolejnego. Ponadto zamieszcza się indeks 
autorów artykułów, indeks autorów recenzji oraz indeks autorów prac recenzowanych. W in
deksach tych przy nazwiĘ;ku autora podane są numery stosownych pozycji. 

Układ treści, wzorowany na publikowanej przez Biuletyn bibliografii prnc j~zykoznnw-
czycb, przedstawia się następująco: 

I. Językoznawstwo og6lne i dziedziny pokrewne s. 2G6 
LI. Zagadnienia ogólne. Metodologia językoznawstwa s. 26G 
l.2. Fonetyka i fonologia. P rozodia s. 268 
1.3. Gramatyka: morfologia i składnia s. 268 
1.4. Semiotyka. Semantyka s. 271 
1.5. Leksykologia . Słowotwórstwo s. 272 
1.6. Dialektologia. Geografia lingwistyczna s. 273 
1.7. Onomastyka s. 273 
l.8. Typologia s. 273 
1.9. Psycholingwistyka. Język dziecka s. 274 
1.1.(). Patologia mowy s. 274 
1.11. Socjolingwistyka. Stylistyka s. 274 
1.12. Glottodydaktyka. Językoznawstwo kontrastywu c s. 275 
1.13. Językoznawstwo matematyczne i statystyczne s. 275 
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1.14. Stosunki międzyjęzykowe 
1.15. Historia językoznawstwa 
2. Językoznawstwo indoeuropejskie 
2.1. Zagadnienia ogólne 
2.2. Języki indo-irańskie 
2.3. Język alba11ski 
2.4. Język grecki 
2 .5. Języki romańskie 
2.6. Języki germańskie 
2.6.1. Zagadnienia ogólne 
2.6.2. Język angielski 
2.6.3. Język niemiecki 
2.7 . Języki słowiańskie 
2. 7 .1. Zagadnienia ogólne 
2.7.2. Język rosyjski 
2.7.3. Język ukraiński 
2.7.4. Język serbsko-chorwacki 
2.7.5. Język polski 
2. 7 .5.1. Fonetyka i fonologia 
2.7 .5.2. Gramatyka i leksykologia 

M. SMOCZYŃSKA 

2. 7 .5.3. Gramatyka historyczna. Dialektologia. Onomastyka 
2.8. Języki bałtyckie 
2.9. Języki celtyckie 
3. Języki nieindoeivreopejskie 
4. Recenzje i polemiki 
4.1. Recenzje prac z zakresu językoznawstwa ogólnego 
4.2. Recenzje prac z zakresu języków indoeuropejskich 
4.3. Recenzje prac z zakresu języków nieindoeuropejskich 
4.4. Polemiki 
5 . Osobiste 
6. Bibliografie 
7. Sprawozdania 

Indeks autorów artykułów 
Indeks auto1·ów recenzji 
Indeks autorów prac recenzowanych 

1. JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE I DZIEDZINY POKREWNE 

1.1. Zagadnienia ogólne. Metodologia językoznawstwa 

1 AMMER K.: Sprachgesetz in Synchronie und Diachronie. - 23, 1965, s. 59-70. 

s. 275 
s. 276 
s. 276 
s. 276 
s. 277 
s. 277 
s. 277 
s. 278 
s. 278 
s. 278 
s. 278 
s. 273 
s. 279 
s. 279 
s. 279 
s. 280 
s. 280 
s. 280 
s. 280 
s. 281 
s. 282 
s. 283 
s. 284 
s. 284 
s. 284 
s. 284 
s. 287 
s. 288 
s. 288 
s. 280 
s. 2·90 
s. 291 

s. 292 
s. 295 
s . 295 

2 BAJEROWA Irena: Znaczenie wariancji w ewolucji języka ogólnego. - 40, 1983 [1 986], 
s. 19-23, res. 

3 BAUDOUIN DE COURTENAY J.: Zagadnienia pokrewieństwa językowego. - 2, 1929, s. 104-
116. 

4 BELLERT Irena: Rola gramatyki generatywno-transformacyjnej w rozwoju najnowszych 
kierunków badań lingwistycznych. - 28, 1971, s. 115-124, summ. 
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5 BOGUSŁAWSKI A.: O poj ęciu wyjaśniauia i o wyjaśuianiu w lingwistyce. - 40, 1983 [1986], 
s. 45-51 , summ. 

6 GAWROŃSK;I A.. : La langue, sa nature et son evolution. - 1, 1927, s. 3-36. 
7 HEINZ A.: Der Begriff des Sprachgesetzes. - 23, 1965, s. 5-22. 
8 HEINZ A.: Kategorie przejściowe (pośrednie) w języku. - 25, 1967, s. 45-61. 
9 HEINZ A.: Podstawowe założenia współczesnego językoznawstwa ogólnego. - 26, 1968, 

s. 33-66. 
10 HEINZ A. : Pojęcie i rola wariantu językowego. - 32, 1974, s. 137-157, res. 
11 HEINZ A.: Język a inne dziedziny działalności człowieka. - 38, 1981 [1983], s. 143-157, res. 
12 [KLYCKOV G. S.] KŁYCZKOW G. S.: Modelirovanie jazyka vo vremeui: process i sisteroa. -

29, 1971 [1972], s. 33- 46. 
13 KN O BLOCH J.: Dber die Gestalthaftigkeit dos sprachlichen 1\.usdrucks. - 24, 1966, s. 73-85. 
14 KRZESZOWSK;I T. P .: Gramatyka transformacyjno-generatywna w tradycji językoznaw-

czej. - 34, 1976 [1977], s. 121- 134, summ. 
15 KURYŁOWICZ J.: Alofony i alomorfy. - 18, 1959 [1960], s. 3-10. 
16 KURYŁOWICZ J .: On the laws of isomorphism. - 23, 1965, s. 35-47. 
17 KURYŁOWICZ J .: Kilka uwag o tzw. gramatyce transformacyjno-generatywnej. - 27, 

1969, s . 23-27. 
18 KURYŁOWICZ J.: Some )'elations between expression and content. - 34, 1976 [1977], 

s. 55-Gl. 
19 LEHR-SPŁAWIŃSKI T.: Zagadnienie pokre-wieństwa językowego. (Stroszcz. oraz głosy w dy 

skusji: J. Rozwadowski, S. Szober, K. Nitsch, J . Łoś, W. Porzeziński, Z. Łempicki i A. Klecz
kowski.] - 2 , 1929, s . 130- 142. 

20 LEHR-SPŁAWIŃSKI T.: Zagadnienie tzw. prajęzyków . - 10, 1950, s. lOG--121. 
21 Łoś J. : De la phrnse et du mot. Etude de psychologie li guistiquo. - 2, 1929, s. 3-68. 
22 MAŃCZAK W .: Kryteria prawdy w j ęzykoznawstwie. - 38, 1981 [1983], s. 133-142, res. 
23 MANCZAK W . : Linguistique et :..utres sciences. - 39, 1982 [1983], s. 147-152. 
24 NAGUCKA Ruta : Gramatyka transformacyjna i jej transformacje. - 35, 1977 [1978], 

s. 43-55, summ. 
25 PISAREK W. : Eksperyment - metoda nie tylko fonetyczna . - 27, 1969, s . 181-188. 
26 PISARKOWA Krystyna: Pojęcie kreatywności językowej w nowej lingwistyce. - 36, 1978 

[1979], s. 13-31, summ . 
27 POLAŃSKI K.: Gramatyki generatywne a metoda transformacyjna. - 24, 1966, s. 109-122. 
28 POLAŃS1-:1 K.: Gramatyka transfor macyjno-generatywna a inne teorie j ęzyka. - 28, 

1971, s. 87-98, summ. 
29 PuzYNINA J adwiga: Językoznawstwo a aksjologia. - 39, 1982 [1983], s. 23-32, summ. 
30 Rozw,1.now KI J.: O tak zwanym idealizmie i pozytywizmie w językoznawstwie. -

2, 1929, s . 117- 125. 
31 SAFAREWICZ J.: Krytyka metody ilościowej stosowanej w ocenie pokrewieństwa języ-

kowego. - 8, 1948, s . 30-40, res. 
32 SAFAREwrcz J .: Note sm les limites de l'etude linguistique. - 33, 1975, s. 139-145. 
33 SALONI Z.: .1-\.lien elements in texts of a natura! language. - 31, 1973, s. 141- 151. 
34 SJATJ<;OWSKI S. : O niektórych uieporozumieniach w stosowaniu metody transformacyjnej. -

28, 1971. s. 171- 179, res. 
35 STIEBF.R Z.: On the predictability of linguistic change. - 27, 1969, s. 19-22. 
36 STOPA R. : Struktura tworów językowych. [Streszcz.] - 8, 1948, s. 114-118. 
37 STOPA R. : Metoda czysto językoznawcza i metoda etnolingwist-yczna. - 27, 1969, s. 171-

180. 
38 SZYMURA J .: :Między językoznawstwem generatywnym a filozofią języka potocznego. 

Uwagi o lingwistycznej teorii aktów mowy J. M. Sadocka. - 36, 1978 [1979], s. 131- 148, 
summ. 
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39 VACHEK J.: On the internal and external determination of sound-laws. - 23, 1965, 
s. 49-57. 

40 vV AWRZTNIAĘ Z.: Sposoby istnienia języka . - 32, 1974, s. 87- 91, summ. 
41 W1LLMAN-GR.ABOWSKA Helena: O powstawaniu języków literackich. - 5, 1936, s. 62-67. 
42 W1LLMAN-GR.ABOWSKA Helena: Podkreślenia uczuciowe. - 6, 1937, s. 58-62. 
43 ZAWADOWSKI L. : Induction et dęduction en linguistique. - 23, 1965, s. 71-93. 

Zob. także: 152, 228, 279, 290, 291, 321, 546-548, 595, 599, 604. 

1.2. Fonetyka i fonologi :1. P rozodia 

4-4 ADAMUS M.: Contribution a la phonologie. - 28, 1971, s. 39-47. 
45 DŁUS.K;A Maria: Pogranicze sylabotonizmu i tonizmu. [Streszcz.J - 10, 1950, s. 163-16,5. 
46 DOROSZEWSKI W.: O elementy języka: głoski i fonemy. [Streszcz. oraz głos w dyskusji 

J. Rozwadowskiego .] - 3, 1031.\ s . 110-112. 
47 DUKIEWICZ Leokadia: Trój·wymiarowa analiza mowy. - 18, 1959 [1960], s. 185-207, 

tab., ryc. 
48 J ASSEM W.: Węzłowe zagadnienia fonematyki. - 15, 1956 [1957], s . 13-30. 
49 JASSE:1.1 W., FRĄCKOWIAK Lutosława: Częstotliwości formantów jako cechy osobnicze głosu 

ludzkiego. - 26, 1968, s. 67-99, tab., ryc. 
50 J ASSEM W ., KuDELA-DOBROGOWS'<A Katarzyna: Inwarianty w przebiegach parametru 

F 0 • - 32, 1974, s. 159-171, tab., I"yc., summ. 
51 KUDELA Katarzyna: Synteza mo11ry i jej zastosowania językoznawcze. - 27, 1969, s. 199-

215, rys. 
52 KUDELA-DOBROGOWSKA Katarzyna: Zależność akcent u zdaniowego od intonacji. -

30, 1972, s. 89-101, tab., ryc., summ. 
53 KURYŁOWICZ J.: Contribution a la theorie de la sylla.be. - 8, 1948, s . 80-114. 
54 KuNSTLER M. J.: Toward a phonologic interpretation of toneruatic systems. - 26, 1968, 

,s. 179-195. 
58 LOBA.CZ Piotra: Entropia oraz parametry akustyczne jako kryteria interpretacji fonema-

tycznej. - 29, 1971 [1972], s. 77-93, tab ., wykr., summ. 
55 MAŃCZAK W.: L'accentuation des groupes syntaxiques. - 12, 1953, s . 55-65. 
56 MILEWSK;I T.: Z zagadnień fonologii. - 6, 1937, s. 13-28. 
57 MILEWSKI T.: Derywacja fonologiczna. - 9, 1949, s. 43-57. 
59 RUBACH J.: The concept of an underlying representation. - 34, 1976 [1977], s. 101-109. 
60 STIEBER Z.: Na marginesie <<derywacji fonologicznej >>. [67]. - 10, 1950, s . 72-77. 
61 STOPA R.: Powstanie sybilantów (dźwięków sepleniących, syczących i szumiących). -

14, 1955, s. 128-139, t ab. 
62 ToroLIŃSIU Zuzanna: O poprawny opis akcentu stabilizowanego. - 22, 1963 [1964], 

s. 47- 54. 
63 WIERZCHOWSKA Bożena: Budowa akustyczn11, a artykulacja dźwięków mowy. - 22, 

1963 [1964], s. 3-23, ryc. 
64 WIERZCHOWSKA Bożena: Badania kinorentgenograficzne mowy a akustyka. - 24, 1966, 

s . J 23-135, ryc. 
Zob. ta.kże: 15, 131 , 277, 318, 322, 336, 350, 364, 371-389, 545. 

l.3. Gramatyka: morfologia i składnia 

65 BAŃCZEROWSKI Jerzy: On some morphonological relations. - 40, 1983 [1 986], s. 25-33. 
66 BEDNARCZUK L .: Miejsce morfosyntaktyki w opisie języka. - 40, 1983 [1986], s. 35- 44, 

summ. 
67 BoGUSŁAWSK.I .A.: O za.sadach analizy morfologicznej. - 18, 1959 [1960], s. 87-95. 
68 BOGUSŁAWSKI A. : O typach zależności syntagmatycznej. - 20, 1961 [1962], s. 27-37. 
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69 BOGUSŁAWSKI .A.: O niektórych właściwościach ukbdu syn tagmatycznego wielkości so . 
mantyoznych. - 21, 1962 [1963], s. 41-48. 

70 BOGUSŁAWSKI .A.: O interpolacji. - 22, 1963 [1964], s. 121-130. 
71 BOGUSŁAWSKI .A.: Sentence formatives and meaning. - 33, 1975, s. 47-52. 
72 BRODOWSĘA Maria: O dzierżawczej funkcji oolownika. - . 12, 1953, s. 119-127. 
73 BZDĘGA A .: Struktura zdwojenia (na materiale germańskim). - 21, 1962 [1963], s. 115-

125. 
74 CANGER Una: The category of comparison. - 24, 1966, s . 145-161. 
75 CHLEBNIKOVA I. B.: o· differencial'nych priznakach n a mor!ologiceskom urovne. -

27, 1969, s. 57-67. 
76 D4MBSKA-P1WKOP Urszula: O niektórych funkcjach l i u9arności w składni. - 22, 1963 

[19641, s. 143- 152. 
77 GAER'l'NER H.: Funkcja osoby rzeczownika . - 4, 1934, s. 56-59. 
78 GOŁĄB Z.: The conception of „isogrammatism". - 15, 1956 [1957], s. 3-12. 
79 GoŁ,v: Z.: Problem podmiotu. - 17, 1958 [1959], s. 19-66. 
80 GoŁ4B Z.: Zagadnienie orzeczeń endocentrycznych. - 33, 1975, s . 65-75. 
81 GRZEGORCZYKOWA Renata: Osobliwość zaimków jako części mowy. - 40, 1983 [1986], 

s. 53-58. 
82 HEINZ A.: Związek wypowiedzeniowy wprost i nie wprost. - 13, 1954, s . 147-167. 
83 HEINZ A.: O tzw. bierniku wewnętrznym (figura etymologica). - 20, 1961 [1962], 

s. 39- 56. 
84 Hm xz, A . : Uwa;,ri o strukturze członów wypowiedzeniowych. - 22, l 963 [1964] s. 109-120, 
85 I-ILAVS.t Z.: Some problems of semantics in syntax. - 34, 1976 [1977], s. 73- 79. 
86 HoNOWSKA Maria: O mechanizmach pewnych procesów morfologicznych (z historii jw,y

ków słowiańskich) . - 26, 1968, s. 127- 138. 
87 HoNoWSK.A Maria: La categorie du genre et la dispersion du contexte distributionnol. -

34, 1976 [1977], s. 81- 85. 
88 HoNOWSKA Maria: Ego w systemie językowym. - 40, 1983 [1986), s. 59-63, res. 
89 JASSEJII W.: Próba funkcjonalnej definicji wyrazu. - 19, 1960 [1961], s. 35-49. 
90 JODŁOWSKI S. : O nawiązujących i rozwijających członach zdań. - 4, 1934, s. 64-70. 
91 JODŁOWSKI S.: Istota, granice i formy językowe modalności. - 12, 1953, s. 85-113. 
92 JODŁOWSKI S.: Techniczne kryterium klasyfikacji wyrazów. - 13, 1954, s. 169- 175. 
93 JODŁOWSKI S.: Elementy semantyczne funkcji skla.dnio>\,ych. - 15, 1956 [1957], s. 64-79. 
94 JODŁOWSKI S.: Kryteria klasyfikacji wyrazów ua części mowy. - 19, 1960 [1961], s . 51-

98, res. 
95 JODŁOWSKI S. : O kontekstowym i słownikowym kwalifikowaniu części mowy. - 20, 

1961 [1962], s. 57-66, res. 
96 JoDŁOWSĘI S.: Zestawienia bliźniaczo. - 21, 1962 [1963], s. 49-60. 
97 JODŁOWSKI S.: Wypowiedzenia złożone zmionnorelacyjne. - 33, 1975, s. 77-84, res. 
98 KAROLAK S.: O kryteriach określenia hierarchii w relacji. - 18, 1959 [1960], s. 63-85. 
99 KAROLAK S.: Pojęcie pozycji syntagmatycznej a wyodrębnianie jednostek języka. - 22, 

1963 [1964], s. 131--142. 
100 KAROLAĘ S. : Przypadek a przyimek. - 23, 1965, s. 143-158. 
101 KAROLAK S.: Interpolacja, interpretacja a analiza semantyczna. - 26, 1968, s. 139- 151. 
102 [KAROLAK S.] KAROL.TAKS.: Struktura vyskazyvanija i ego znaconije. - 27, 1969, s . 107-

120. 
103 KAROLAK S.: Syntaktyczne a semantyczne funkcje przypadków. - 33, 1975, s. Si:i- 93, res. 
104 KAROLAK S.: Interpretation semantico-syntaxique des phrases impcrsouuelles. - 40, 

1983 (1986], s. 65-73. 
105 KEMPF Z.: O przypadkach kontekstowych.-30, 1972, s . 173- 180, summ. 
106 KLEMENSIEWICZ Z.: Lokalizacja podmiotu i orzeczenia w zdaniach izolowanych. -

9, 1949, s. 8-19. 
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107 KLEMENSIEWICZ Z.: Problematyka psychologicznej interpretacji zdania gramatycz. 
nego. - 12, 1953, s. 67-84. 

108 KLEMENSIEWICZ Z.: O znaczeniu stosunkowym struktur składniowych. - 17, 1958 [1959L 
s. 3-18. 

109 KLEMENSIEWICZ Z.: O wytycznych definicji zdania uwagi przyczynkowe. - 22, 1963 
[1964], s. 103-108. 

110 KURYŁOWICZ J.: Struktura morfemu. - 7, 1938, s. 10-28. 
111 KURYŁOWICZ J.: Le probleme du classement des cas. - 9, 1949, s. 20-43. 
112 KURYLOWICZ J.: Proposition et verbe. - 9, 1949, s. 76-81. 
113 KURYŁOWICZ J.: Podstawowe kategorie morfologiczne. - 28, 1971, s. 3-12, res. 
114 LAS:K;OWSKI R.: Uwagi o morfemie. - 33, 1975, s. 107-114. 
115 LEWANDOWSKA Barbara: The rule of coreferential complement subject deletion. - 34, 

1976 [1977], s. 87-99. 4 
116 LEWIC:K;I .A. M.: Składnia związków frazeologicznych. - 40, 1983 [1986], s. 75-83. 
117 MAŃCZAK; W. : Próba definicji morfemu, wyrazu i wypowiedzenia. - 11, 1952, s. 69-74. 
118 MARTINET A.: La synt axe fonctionnelle. - 31, 1973, s. 11-13. 
119 MILEWSKI T.: Stanowisko składni w obrębie językoznawstwa. - 11, 1952, s. 74-92. 
120 Mrnow1cz A.: O partykułach, ich zakresie i funkcji. - 8, · 1948, s. 134-148. 
121 Mrnowwz .A.: Z zagadnień struktury zdania. (Wskaźniki językowe konsytuacji. ) - ,, 

1949, s. 57-71. 
1,22 Mrnow1cz A.: Wyrazy pomocnicze w systemie języka. [Streszcz.J - 10, 1950, s. 192- 193. 
123 Mmowrnz A. : Pojęcie modalności gramatycznej a kwestia partykuł. - 15, 1956 [1957], 

s. 81-92. 
124 MIROWICZ .A.: Miejsce aspektów w systemie morfologicznym czasownika. - 18, 1959 [1960], 

s . 109-111. 
125 NAGUCKA Ruta: Directionality and the verb of motion. - 37, 1980, s. 13-27. 
126 ORZECHOWSĘA Hanna: Szczególna rola składniowa szczątkowych form przypadków w ję

zykach indoeuropejskich (słowiańskich, romańskich, germańskich). - 38, 1981 [1983], 
s. 117-125, res. 

127 PANH;HURST J. N.: The notion of grammatical function with reforence to systemie 
grammar. - 33, 1975, s. 115-124. 

128 P ISARKOWA Krystyna : -Ober die Aufhebung syntaktischer Oppositionen. Beitrag zum 
Bereich einiger polnischen Pronomina. - 27, 1969, s. 75-82. 

129 POLAŃSKI K.: Kategoria rodzaju gramatycznego a struktura głęboka. - 40, 1983 (1986], 
s. 115-119, summ. 

130 PORZEZIŃSKI W.: Quelques mots sur les <<parties du discours>>. - 2, 1929, s. 82-103. 
131 ROPA A.: Rola cech prozodycznych w rozwiązywaniu zjawisk homonimii syntaktycznej 

w języku mówionym. - 40, 1983 [1986], s. 137-145, summ. 
132 ROSPOND S.: Funkcja syntaktyczna wskaźników zespolenia z perspektywy historycznej. 

[Streszcz.J - 8, 1948, s. 122-123. 
133 RYSIEWICZ Z.: Uwagi o składniowym stosunku względu. - 4, 1934, s. 59-64. 
134 RYSIEWICZ Z.: O derywacji w składni. - 5, 1936, s. 47-53. 
135 SAFAREWICZ J .: Sur la fonction predicative du verbe personnel. - 9, 1949, s. 71-75, 
136 SKORUPE;A S.: Frazeologia a składnia. - 17, 1958 [1959], s. 96-114. 
137 SQLARZ K.: Struktury funkcjonalne zdań z łącznikiem być. - 40, 1983 [1986], s. 185-189, res, 
138 SROKA K.: Kategoria dystrybucyjna a aktualna funkcja wyrazu. - 26, 1968, s. 165-178. 
139 SROKA K .: Model selekcyjno-generatywny funkcji składniowej. - 27, 1969, s. 137-148. 
140 SRo:K;A K. A.: Dynamizm cech elementu tekstu. Część I: Reguły tekstowe. - 31, 1973, 

s. 75-89, tab., summ. 
141 SROKA K . A. : Dynamizm cech elementu tekstu . Część Il : Proces mowy. - 32, 1974, 

s. 119--128, wykr., summ. 
142 STEIN I.: Pojęcie i definicja zdania gramatycznego. - 10, 1950, s. 18 6-192. 
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J43 śwIDZIŃSKI M.: Pytania zależne będące argumentami czasowników mówienia. - 36, 
1978 [1979), s. 81-96, summ. 

J44 wrnczKows1n W.: O pewnym synchroniczno-diachronicznym aspekcie składni. - 27, 
1969, s. 121-126. 

l45 TOPOLIŃSKA Zuzanna: Charakterystyka kategorialna frazy. - 28, 1971, s. 99-106, summ. 
l46 ToPOLIŃSK.A Zuzanna : Where does the notion 'constitutive member of the noun phrase' 

belongY - 33, 1975, s. 155- 160. 
147 ToroLIŃSKA Zuzanna: W poszukiwaniu kryptozaimków. - 40, 1983 [1986], s. 191-196. 
148 WALCZAK G.: Perintegracja syntaktyczna. - 32, 1974, s. 53-69, summ. 
J49 WALCZAK G.: Konotacja jako jedno z kryteriów klasyfikacji zdań złożonych. - 35, 1977 

[1978], s. 133-140, summ. 
150 W 4srK Z.: Typy struii:turalne wypowiedzeń pytajnych w wybranych współczesnych języ

kach indoeuropejskich. - 38, 1981 [1983), s. 101- 116, Zsfg . 
151 WEINSBERG A.: Okoliczniki miejsca a przedrostki przestrzenne. - 28, 1971, s. 145-151, 

summ. 
152 WEINSBERG A.: Izomorficzna klasyfikacja oboczności formalnych w języku polskim. -

32, 1974, s. 35-51, summ. 
153 WIERZCHOWSKI J.: Morfemy homofoniczne a funkcja semantyczna i gramatyczna. - 25, 

1967, s. 169-175. 
154 WIERZCHOWSKI J.: Jednostka struktury języka - wyraz. - 26, 1968, s. 197-206. 
155 WOLIŃSKA Olga: Struktura a treść w dwuczłonowym ·wypowiedzeniu nieagentywnym. -

34, 1976 [1977], s. 111-120, summ. 
155a ZAREMBA C.: Remarques theoriques a propos de la definitudc.- 40, 1983 [1986), s. 201-

206. • 156 ZARĘBINA Maria: Elipsa a konotacja. - 25, 1967, s. 103-121. 
157 ZAWADOWSKI L.: Les fonctions du texte et des categories de propositions. - 15, 1956 

[1957], s. 31-63. 
Zob. także: 15, 21, 65, 160, 163, 166, 169, 178, 184, 187, 190, 192, 195, 326, 328, 332, 343, 360, 
362, 370, 390-399, 402-404, 406-408, 412, 425, 429, 453, 455. 

1.4. Semiotyka. Semantyka 

158 BAŃKOWS.B;I A..: On the boundary between sema,ntics and gno~iology. - 35, 1977 [1978], 
s. 57-64. 

159 BRALCZYK J.: Leksykalne wykładniki niepewności sądów. - 32, 1974, s. 115-118, tab., 
summ. 

160 CHARITONOWA Irina: Zur Dcfinition der Polysemie und der Homonymie des deutschen 
Satzes. - 28, 1971, s. 135-143. 

161 D:ęBSKI A.: Semantyczna walencja czasownika w aspekcie konfrontatywnym. - 39, 
1982 [1983], s. 79-90, summ. 

162 DOROSZEWSK;I W .: Kilka uwag o semantyce. [Streszcz. oraz głos w dyskusji J. Rozwadow
skiego.] - 3, 1931, s. 112-114. 

163 GROCHOWSR;I M.: Propozycja interpretacji semantycznej zdań zawierających narzędzie 
jako składnik treściowy. - 31, 1973, s. 107-122, summ. 

164 GROCHowsx;r M.: Semantyka a językoznawstwo i inne dziedziny humanistyki. - 39, 1982 
[1983], s. 45-52, summ . 

165 PrSARKOWA Krystyna: O sposobie występowania zmiennych i stałych wskaźników kierun
kowych w znaczeniu nominalnym. - 24, 1966, s. 137- 144. 

166 PISARKOWA. Krystyna: Posesywność jako przykład problemu gramatycznego. - 32, 1974, 
s. 3-17, tab., Zsfg. 

167 PrSARKOWA Krystyna: Der 'I'a,stsinn im Polnischen. - 33, 1975, s . 125-137, tab. 
168 PuzYNINA Ja.dwiga: O elementa.ch ocen w strukturze znaczeniowej ·wyrazów. - 40, 1983 

· [1986), s. 121-128, i;,mnm. 
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169 ROKOSZOWA Jolanta: M:edium a strona bierna. - 35, 1977 [1978], s . 85-102, ry.;; ., summ. 

170 Rou;oszowa Jolanta: Język a m ilczenie. - 40, 1983 [1986], s . 128- 136, su mm. 
171 UcHEREK E.: La preposition - methodes d'analyse semantiquc. - 31, 1973, s. 91-105. 

172 WARCZYK R.: Antonymie et comparaison. - 37, 1980, s. 55-57. 

173 vVE_I.VE.R Zofia: Similarity: its semantic structure and some o.E its sur.face exponents iu 

Poli8h. - 37, 1980, s . 47-53. 
174 WIDLAK S. : Tabu i eufemizm w j ęzykach nowożytnych. - 22, 1!}63 [1964], s. 89-102. 

175 vVIERZCHOWSKI J.: Uwagi o monosemicznym znaku _ językowym. - 40, 1983 [1 986], 

s. 197- 200, ,mmm. 
176 WOJTASIEWICZ O. A., BOJ.AR Bożenna : Descrip tion of meaning by the rnethod of seman tic 

primitivos. ---,- 35, 1977 [1978], s . 65- 74. 
177 ZAWADOWSKI L. : On the elements of semantic systems. - 10, 1950, s. 77-98. 

178 ZAWADOWSKI L .: L a signilicatio du morpheme. - 16, 1957 [1958], s . 3-35. 

179 ZAWADOWSKI L.: L a signification es morphemes polysemos. - 17, 1958 [HJ59], s. 67- 95. 

180 ZAWADOWSĘI L.: La polysemie pretendue. - 18, 1959 [1960], s. 11-48, tab . 

Zob. także: 69, 70, 71, 85, 93, 101-104, 108, 143, 153, 155, 249 . 

1.5. L ek sykologi a. Słowotwórstwo 

181 BuTTLER D anuta, l GLIK;OWSKA Teresa, KURKOWSK;A Halina, SAT~lEWICZ H alina: Polakie 
terminy z zakresu leksykologii i lek sykografii. - 20, 196-1 (1962] , s. 147-162. 

182 DOROSZEWSKI W.: Lois generales dan s le domaine du lexiquo et des structures lexicales . .:_ 

23, 1965, s. 95- 106. 
183 GRzEGORCZYKOWA Renata: Problem regularności w deqwacji (ua materiale przysłówków 

odprzymiotnikowych) . - 27, 1969, s. 93- 100. 
184 GRZEGORCZYKOW.A. Renata, PuZYNINA J adwiga: Gramatyka opisowa a słowotwórstwo. -

30, 1972, s. 79-87, summ. 
185 JODŁOWSKI S.: O dysgresjach słowotwórczych. - 27, 1969, s. 69- 73. 
186 KREJA B.: O pewnych typach derywacji słowotwórczej. - 34, 1976 (1977] , s. 41-53, 

su1n111 . 
1S7 LASKOWSKI R. : Problematyka słowotwórcza w gramatyce trnnsformacyjno-genoratywnej.-

31, 1973, s. 15-34, summ. 
188 MoszYi SKI K.: Słownictwo ludów tzw. prymitywnych. - 15, 1956 [ 1957], s. 93-112. 

189 NAGÓR.K;O-KUFEL Alicja: O eksperym encie w b adaniach słowotwórczych . - 35, 1977 

[1978], s. 141-151, tab., summ. 
190 PuzYNINA Jadwiga: Pojęcie regularnej i nieregularnej konstrukcji morfemowej a fakty 

słowotwórcze. - 25, 1967, s. 91-102. 
191 PuzYNINA Jadwiga: Z metodologii badań nad derywatami odczasownikowymi. - 27, 

1969, s . 83-92. 
192 PuzYNINA Jadwiga: Morfem a formant, analiza morfemowa a a naliza słowotwórcza. -

35, 1977 [1978], s . 75-84, summ. 
193 SALONI Z., SzPAK;OWICZ S., ŚWIDZIŃSKI M:.: Szkic koncepcji ogólnego słownika podstawo

wego współczesnej polszczyzny pisanej. - 39, 1982 [1983], s . 131- 146, summ. 
194 SAMBOR Jadwiga: O budowie tzw. ciągów definicyjnych (na materia le definicji loksy

kaln.,7clt ). - 40, 1983 (1986], s. 151- 165, res. 
195 SIGALOW P .: Niektóre zagadnienia analizy morfemowej i słowotwórczej. - 28, 1971, 

s. 153- 169, res. 
196 SznrczAK M:.: O interferencji j ęzykowej w zakresie formantów słowotwórczych (na przy-

kładzie języka polskiego) . - 34, 1976 [1977], s. 17- 23, res. 
197 WA1wnoL S.: Formacje ekspresywne a system j ęzyka. - 32, 1974, s. 71-86, res. 
198 WrnRzcnowsx;1 J .: Uwagi słowotwórczo-leksykologiczne. - 18, 1959 [1960], s . 223-229. 

199 Vilrn&zcuowsx;I J.: Rozczłonowanie zasobu leksykalnego. - 22, 1963 (1964], ą. 77-87, 
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200 ZAWADOWSKI L .. : Correspondances de lexi.qu;c et identites gramrnaticalcs . - 12, 1953., 
s. 25-54. 

201 ZAWADOWSK;I L.: Etymologie et valeur etymologique des mots, - 14, 1955, s. 157- 189. 
Zob. także: 95, 203, 219, 313, 34i', 349, 354, 355, 401, 409, 42,', 450, 544. 

1.6. Dinlekto lo gia. Geografia lingwistyczna 

202 BARTMIŃSKI J.: Zasięgi zj awisk językowych w gwarze i w folklorze. - 37, 19SO, s. 117-
127, summ. 

203 BAS ARA J.: Geografia lingwir<tyczna w słowniku języka ogólnego i w słowniku gwarowym. -
37, 1980, s. 129- 135, res. 

204 DuNAJ E.: Zagadnienie interferencji w badan iach dialektologicznych. - 37, 1980, s . 99-
108, res. 

205 FALIŃSKA Barbara: Nu.zwy opisowe w kartografii lingwistycznej . - 37, 1980, s . 153- 160, 
summ. 

206 FuRDAL A.: Zakres badaii geografii lingwistycznej. - 37, 1980, s. 73-80, summ .. 
207 HANDKE Kwiryna : Regularność i nieregubmość faktów fonetycznych ·w związku z ,vyzna. 

czaniem granic gwarowych. - 37, 1!)80: s. 81- 87, summ. 
208 KUCAŁA lVI.: O słownictwie ludzi wyzbywających s.ię gwary. - 19, 1960 [1961], s. 141-156. 
209 LESZCZYŃSKI Z.: Geografia językowa i jej skuteczność w l >.adaniach diachronicznych . ...,...,. 

37, 1980, s. 89- 98, rćs . 

210 MM,ECKI l\'I.: Nowsze kierunki dialektologii. - 7, 1938, s. 28-43. 
211 l\IAZUR J.: Geogra.ffa lingwistyczna a system j ęzyka. - 37,, 1980, s. 137~ 151, mapy, Zsfg . 
212 NITSCH IC : Co to jest dialekto logia historyczna, 1 [Streszcz.] - 8, 1948, s . U0- 122. 
213 PAWŁOWSKIE.: Problem normy jQzykoivej w gwarach ludowych i w języku ogólnonarodo· 

wym. - 25, 1967, s. 133- 147. 
214 ZARl~BA A .: O metodach i technice badaii gwarowych. - 14, 1955, s . 140- 156. 
215 ZAllĘBA A. : Uwagi o geografii słowotwórczej . - 16, 1957 [1958), s. 165- 174. 
216 ZARĘUA A.: Les isolexes en tant que criterc de groupement d,es dialectes; - 37, 1980, 

s. 29- 34. 
Zob. t:ikże : 424, 426, 435, 606 . 

1.7. Onomastyk a 

217 KARAŚ l\L: Nazwy własne i ich klasyfikacjo (nazwy osobowe). - 30, 1972, s . 103-150, 
summ. 

218 ROSPOND S.: l\'Iakrotypy czy mikrotypy w badaniach toponomastyczno-osadniczych. ~ 
37, 1980, s . 65- 71, sum m . 

219 SMOCZYŃSKI P.: Nomina appellativa i propria we wzajemnym. oddziaływaniu słowotwór-· 

czym . ...:_ 21 , 1962 [HlG3], s . 61- 82. 
Zob. także: 246, 292, 334, 339, 344, 367, 447, 451, 610. 

1.8. T ypolog ia 

/ 

220 Ku~sTLER M. J.: La typologie et le classement ienealogique des langues . - 38, 1981 
[1983], s. 61- 70. 

221 l\IAmwrcz A. F .: O statusi~ typologicznym języków polisyntetycznych i inkorporacyj · 
nych. - 38, 1981 [1983], s . 89-99, summ. 

222 MILEWSKI T.: Podstawy teoretyczne typologii j ęzyków. - 10, 1950, s . 122- 140. 
223 M:rLEWSK;I T.: Typologia syntaktyczna języków amerykańskich . - 12, 1953, s. 1- 24. 

18 - Biulety n PTJ, t. XL 
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224 MitEWSKl T;: Załoicnfa językoznawstwa typologicznego. - 21, 1962 [1963], ;;. 3- 39. 
225 SzLIFERSZ'rE.JNOWA Salomea: Fakty słowotwórcze w badaniach typologicznych i histo_ 

ryczno-porównawczych. - 18, 1959 [1960], s. 97- 108. 

UJ. P sycho lingwistyka. Jęz yk dziecka 

226 BAŃCZEROWSKI Jerzy: Językoznawstwo stosowane a psycholingwistyka stosowana. _ 
29, 1971 [1972), s. 63- 75, surnrn . 

227 PRZEl'ACZNIKOWA Maria: Rozwój i rola przysłówków w mowie i myśleniu dziecka do lat 
trzech . - 15; 1956 (1957], s. 1:39- 193, tab . 

228 SADZIŃSKI IL Za.łożenia gra.mntyki generatywnej Chom~ky'cgo i ich psycholingwistyczna 
weryfikacja . - 39, 1982 [Hl83], s. 53-'--59, surum. 

229 SMOCZYŃSKA J\fagdalena: Nowe kierw1ki badań nad rozwojem mowy dziecka. - 36, 197S 
[1979], s. 115- 130, summ. 

230 MOCZYŃ SKI P.: Próba wprnwadzenia nowego podzi,1lu do rozwoju mowy dziecka i wyni
ka.ją.ce stąd wnioski szczegółowe . - 10, l!),50, s. 45-72. 

231 STOPA R. : Pa,ra.lelizm m.iędzy rozwojem mowy dziecka ~· rnzwojem języków ludzkich . 
[Streszcz.J - 10, 1950, s. 196- 197. 

232 ZARl):BINA Maria: O powstawaniu fonkeji mctajęz:ykowej. - 33, 1975, il . 171-179 .. 
233 ZAm;BINA Maria : The semantic development in chilcl langua.ge and the acquisition process 

of ,so -ca1led formal word classes. Part I. - 36, 1978 [1!)79], s . 97- 114. 
234 ZARF;BINA Maria: The sema,ntic dcvelopment in child language and the acquisition process 

of so-called fonnal word elasses. Part II. - 37, Hl80, s . 59- 64. 
Zob. tak.że: 25, 189. 

l.10. Patologia mowy 

235 HOŁÓWKA Teresa: Zasięg i metody lingwistycznych bacla11 a.fazj i. - 27, 19GG, s . 217-224. 
23(} ZARĘBINA Maria: O językoznawczą mctodQ w bad:miach nad ~,fazj ,1c. - 27, 1969, s. 189-

197. 
237 ZARĘBINA Maria: Zaburzenia w ka.tegoriach morfologicznyd1 w afazji. - 28, 1971, s. 181-

190, sum m . 

1.11. So c jo lingwi · tyka. Stylisty k ::. 

238 llAJEROWA Irena : ':\icktóre treści i metody socjoliugwt;;tyczne w historii jęiyka. - 30„ 
Hl72, s . 27- 39, res. 

239 FURDAL A .: Językoznawstwo typologiczne a pełny opis języka . - 38, 1!)81 [1983], s . 81- 88„ 
summ. 

240 FUR.DAL A.: Genologia lingwistyczna. - 39, 1982 [1!)83], s . Gl - 70, summ. 
241 HoNOWSKA Maria : Język prasy-osobliwy twór ,;ocjalny . - 30, 1G72, ;, . 61- 6G, res. 
242 KANIUKA W.: Tendencje rozwoj owo Wtlpólczosnej soejolingwistyki . - 30, 1972, s . 41- 48,-

summ. 
243 KURZOWA Zofia, J\IJODUNKA V\T. : Le langage de 1.1 tólćvision par rapport a lit langue parlee

et ćcrite. - 39, 1982 [HJS3) , fl . 71- 77. 
244 LUBAŚ W.: Istota potocznośei. - 40, 19S3 [1986], s . 85-90, summ. 
245 MA,JEWICZ A . F .: L iuguistics anJ the problem of the residtint Ainu popula tion in southern 

Kamchatb . (The auxiliary role of lingui · ti cs.) - 39, 1982 [1983], s . 125-130. 
246 PrsARKOWA Krystyn :1. : O losach wylicz::.nek c;ngl fozki pangliczki i ence dence . - 30r 

l\l72, s. 181- 192, sumrn. 
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247 PISARKOWA Krystyna: Dber die Herkunft des bekanntes.ten polniscl1en Abzii.hlreimes 
mtliczld pentliczki. - 31, 1973, s. 153- 161. 

248 PISARKOWA Krystyna: Language and nationality (implications). (Tłum. na ang. J . Stefa, 
nowicz.). - 39, 1982 (1983], 8. 33- 43, rys. 

249 SROKA K . .A.: S.emantyki niesaussurowskie a socjologiczny aspekt języka . (Główne tezy.)~ 
30, 1!)72, s. 49- 52, summ. 

250 STIEBER Z.: O sprecyzowanie poj ęcia stylu. [Streszcz.] . - 8, 1948, s . 118- 119. 
251 ZABROCKJ L .: Z teorii socjolingwistyki. - 30, 1972, s. 17- 25, Zsfg. 
Zob. także : 202, 254, 397, 400, 422, 435. 

1.12. Glottodyd aktyka. Językoznaw stwo kontrastywne 

252 FISIAK J .: Kilka uwag o Jrnntrastyw'ncj(konfrontatywnej) a nalizie Języków. - 38, l98i 
. [1983], s. 71- 79. 

253 Kuś Maria.: Przegląd podstaw naukowych współczesnej teorii nauczania jężyków obcych. -
37, 1980, s. 35- 45, summ . 

25.J J'FEIFFER W.: Soc;jolingwi;.tyka a nauc?lanie ji::zyków obcych. - 30, 1972, s. 53-;>9, summ. 
255 ZABROCKI T. : Status syntaktyczny ('zasowników rn odalnych w języku angielskim i pol-

l'lkirn. Próba konfronta('ji . - 36, 1978 [1979], s. 43- 57, summ. · 
256 Zob. także : 16'1. 

1.13. J ęzykozn awstwo matematyczne i statystyc zne 

257 BmŃ J. S. : Języki programowania a języki naturalne. wagi do artykułu L. Wierzbow
skiego <<O pewnych różnicnch systemowych między językami naturalnymi a niektórymi 
j ęzykami programow:mia ,> . [2G4]. - 34, 1976 (1977], s. 167- 168. 

258 GRUCZA F.: Językoznawstwo i;.tosowane a tzw. ,,lingwistyka komputerowa" . - 29, 1971 
[1972], s. 47- 61, summ. 

259 KoJ L. : A hitherto ueglected kind of language evolution. - 27, 1969, s. 155- 169. 
260 SAMBOR Jad wiga : The distribution of low frequency words in tcxts of natur al languages. -

28, 1971, s . 125- 133, tab:, fig. . 
261 SAMBOR Jadwiga: Z zagadnień gramatyki w słowniku frekwencyjnym współczesnego języka 

polskiego. - 29, 1971 (1972], s . 117- 129, summ . 
262 SAMBOR Jadwiga: Z zaga:dnicń gramatyki słownictwa rzadkiego. - 31, 1973, s . 47-58; 

rys., summ. 
263 SKALl\IOWSKI vV.: Probleme der Gcsctzmii.ssigkeit in der mathcmatische'n Linguistik. -

23, 1965, s. 23- 33. 
264 ·WIERZBOWSKI L. : O rMa'li ca~h systemowych między językami naturalnymi a ~iektóryroi 

językami programowania. - 32, 1974, s. 129- 136, summ. · 

1.14. Stosunki rnięclzyjęzykowc 

265 FrsrAK J .: Some remarks conccrni ng the _noun gender ar-:signmcnt of loa11words. - 33, 
197 5, s. 59-63. 

266 HRABEC S.: ,,Kresowość" w języku poetów czcrwonoruskich. [Stroszcz.] - 8, 1948, s. 127-
129. 

267 KLECZKOWSKI A. : Slowia11skic wpływy językowe w Szlezwiku i· Holsztynie. [Streszcz.J --
8, 1948, s . 130- 133. 

268 LEWICKA Halina : Pmvicn typ zlożm'i zapożyczonych. z angielskiego w jQzyku francuskim. -
21, 1062 [1963], s. 141- 1 46. 

18• 
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269 Loniuc I.: O kontakta,e,h językowyeh. ' Ruzważania wstępne . - 34, 1976 [1977), s. 140-
165, res . 

270 M.uowA Ja,dwiga: Zagadnienie· skł adni gwa1· pogrnnicza polslrn°czeskiego . - 22, 1963 
[1964), s. 169- 174. 

271 RuDZI ŃSK;A Maria: Przyczynek do stosunków językowyeh polsko-ukraiiiskieh . - 4, 1934, 
s. 22- 27. 

272 S·rrnBER Z. : Existe-t-it des lois eoneemant les contacts entl·e les langues1 - 23, 1965, 
s. 107- 123. 

273 Tv,ARDZIĘOWA J adwiga: Native com,tructions vs. Latin b onowings. (Tłum. na ang. 
D . Zukowska.) - 33, 1975, s . 161- 164. 

274 WrrKOWSK.I \N:: Ein ige B em erkungen i.iber polnisehe Einfli.isse auf die Satzbildung dor 
rnssisehen Schriftspr:.che. - 36, 1978 [i 979), s. 33:_42. 

275 ZAWADOWSKI L.: F undamcntal nilations in Jangunge contact. - 20, 1961 [1!)62), s . 3-26, 
tab. 

Zob. takie: 196, 201, 218, 312, 303, 369, 415 . 

l. 15. Historia językoznawstwa 

276 GOŁĘBIEWSKI K.: L e langage d 'aptes SL Augustin. - 3, 1931, s. 3- 37. 
277 JAKOBSON R.: Kazai1ska szkob polskiej lingwistyki i jej miejsce w światowym 1·ozw;oju 

fonologii. - 19, 1960 (1961], s . 3- 34. 
278 PLECIŃSKI J .: Witold Doroszewski en face de l'bypot.I1ese Whorf-Sapir. - 40, 1983 [1986], 

s. 105- 113. 
279 PoRzEzIŃSKI \V.: Die allgerncine Sprachwissensclrnft in Polon scit 1868. [Z bibl iografią.] -

1, 1927, s. 4 7- 79. 
Zob. także : 14. 

2. JĘZYKOZNAWSTWO INDOEUROPEJSKIE 

2.l. Zagadnieni a ogólne 

280 BEDNARCZUK L.: Spójnik kopulatywny w językach indoeuropejskich . - 19, 1960 [1961], 
s. 99- 115. . 

281 BEDNARCZUK L. : Zum Problem d es P olysyndctons im Indogennanischen. - 21 , HJG2 
(1963], s. 83- 92 . 

282 BEDNARCZUK L.: Spójnik alternatywny w językach indoeuropejskich . - 23, 1965, . 159-
174. 

283 B1mNARCZUK L.: Zur Ellipsc in der indogermanischen Parntaxe. - 24, 1966, s . 163- 171. 
28-f BEDNARCZUK L.: Spójnik dysjunktywny w język:10h indo<mropcj;;kich. - 25, 1067, 

s . G3- 74 . 
285 KuRnowrc z J.: O j edności językow,,j bałtosłowiańskiej . - 16, 19G7 [1958), s . 71-113. 
286 Kmwr.ow1cz J.: On certain analogie;; and differenccs bctween the Sl:wonic, Gothic a nd. 

O. Irish conjugations. - 19, 1960 [1961], s. 117- 124. 
287 KuRYLOw1cz J .: Notes de conjugaison I. (I. La valcur du prescnt thematiquc en i.-e. 2. L a, 

dćsincnce vćdiquc -nu, de la 1re p . pl. 3. I.o vocalismc du present radica,l en hittitc. 
4. La voyclle the111at.ique a de got. ninwda(u.) ct,c. 5. Lm, verbes 6ri·ecs en -6v). - 28, 1971,. 
!'; . 13- 28. 

288 K URYLowrcz J.: Notes d e conjugaison II. (6. L es verbes gcrm:.i.niquos en -e-. 7. Los verbes 
, lituaniens en -1wti. 8. L e parfait slave.) - 29, 1971 [Hl72], s . 13-31. 

289 KURYLow1cz J.: Phonologisches zu1~1 Problem d or idg. stirnrnlosen Aspiraten . - 31 ,. 
1973, s. 3- !l. 
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290 KuRYŁOWJCZ J.: The linguistic foundations of mctrc. - 34, 1976 [1977], s. 63-72. 
291 KURYŁOWICZ J.: Lekt ura «Memoire'u >> w roku 1:!)78: komentarz. (Tłum . z franc. W . Smo

czyński.) - 39, 1!182 [1983], s. 7- 22. 
292 Mn:::EWSK,I 'I'.: Ewolucja modologiczi1a indoeuropejskich zlofonych imion osobowych. -

16, 1957 [1958], s. 37- 69, tab. · · 
292a OLECHNOWICZ M.: Prnwo de Sauesure'a- Fortunatowa na tle rzec.zywi,:;tości akcentua

cyjnej języka lit-Owskiego. - 40, 1983 [1986], s. 91 - 103, summ . 
293 RUDNICKI M.: O JJierwotnych indoeuropejskich mieszkańcach dornecza Wisły i Odry. 

[Strcszcz.] - 3, 1931, s. 104-107. 
294 RUDNICKIM.: ·wartość nazw drzewa. bukowego, łososia i rdzenia lcndh- dla wyznaczenia. 

prakolebki (prnojczyzny) indoeuropejskiej i słowiańskiej. - 15, 1956 [1957]. s. 127- 137. 
295 RYSIEWICZ Z.: Z morfologii przymiotników w bałtyckim i słowiańskim. - 6, 1937, s. 28-

38. 
296 RYsrnw1cz Z.: La construction passive dans quelques langues indo-emopeennes et en 

sćmitique. - 13, 1954, s. 99-107. 
297 SAVCENKO A. N.: Katcgorija mcdiuma v indo-evropcjskom jazyke. - 20, 1061 [1962], 

s. 99- 119. 
298 SzOBER S.: Une łoi genemle de l'ó1·dre des rnots en vieux-grec et latin. - 6, 1937, s. 52- 57. 
299 SZULC A.: Zum R.ealismuś der llekonstrukt.ion. - 30, 1972, s. 67-77. 
Zob . . także: 126, 150, 595, 604, 605. 

2.2. Języki inclo-ira1'.tskie 

300 KuRYŁow1cz J.: Les formes verbales composecs du igveda. - 5, 1936, s. 39-46. 
301 KmwLOWICZ J.: -Le gen. pl. en -(n )ii-m en indo-iranien. - 21, 1962 [1963], s. 93- 101. 
302 MOLE M .. : Problem lokalizacj i języka awest.yjskiego . [Streszcz.J - 10, 1950, s. 156-157. 
303 RYsrnw1cz Z.: Z zagadnień akccntua<;ji staroindyjskiej . [Strcszez.] - 10, 1950, s. 155-156. 
304 RYsrnw1cz Z.: Optativus w funkcji czasu przeszłego w chorezmijskim . - 13, 1954, 

s. 93- 98. 
305 RYSrnw1cz Z.: Un cas de suppletivismc en vćdique. - 11, 1952, s. 171- 174. 
306 SK,ALMOWSK,I W.: Das Nomen im Parthischen. - 25, 1067, s . 75-89. 
307 WILUIAN-GRABOWSKA Helena: Zda.nie w indo-irańskirn (na podstawie tekstów wedyj

skich, staroperskich i awestyjskich). [Streszcz .J - 3, 1931, s. 114--116. 
308 °\'VILLMAN-GRABOWSKA Helena: La negation en indo-iranien. - 4, 1934, s . 39- 56. 
Zob. także: 287, 310. 

2.3. Język albański 

309 SAWICKA Irena: Problemy albańskiej wymowy literackiej na Kosowic. - 34, 197G [1977), 
s. 135-147, summ. 

2.4. Język grecki 

310 KURYŁOWICZ J.: Deux riotes sur la conjugaison grecque. [l. La desiner ce de la 3e p. pl. 
(-oum etc .). 2. L'optatif de l'aoriRte et le prćcatif v. indien.] - 27, 1969, s . 9-17. 

311 SAł'AREw1cz J.: Uwagi o spółglosk:i.ch w greckich tekstach pisma linearnego. - 18, 1959 
[1960], s. 169-184. 

Zob. także : 287, 298. 
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2.5. Jęz yki romański e 

312 .DĄBROWSKA Jadwiga: Język francuski w środowisku kanadyjskim. Stan aktualny w świetle 

współczesnych badań. - 30, 1972, s. 201- 211, r es . 
3_13 GNIADEK: S.: Tworzenie wyrazów zdrobniałych w języku francuskim i włoskim . - 18, 

1959 [1960], s. 145- 150. 
314 LEWICKI T.: . Szczątki języka roma.i'1skiego w północno-zachodniej Afryce w epoce arab

sldei. [Streszcz;J - 10, 1950, s. 158- 159. 
Zob. takie : 268. 

2.6. Języki germańskie 

2.6.1. Zagadnienia ogólne " . 

315 ADAMUS l\L: On the mutualrelatiortS betwceu No-rdie and other Germanie dialeets . - 21, 
1962 [1963), s. 103-114. . 

316 ADAMUS M.: Zur Entstehung des jiingeren Futharks. - 27, 1969, s. 49- 56. 
317 KURYŁOWICZ J.: Problems of Germanie quantity ai1d rnetre . ...;...... 10, 1950, s . 25- 44. 
318 KuRnowicz J.: The Germanie vowel system. - · u, 1952, s. 50- 54. 
319 KURYŁOWICZ J.: Podstawy językowe metryki starogerrnai1skiój . - 30, 1972, ·s. 3-15, 

summ. 
Zob. także: 73, 74, 286- 288. 

2.6.2. Język a.ngielski 

320 CYGAN J.: Syntlletical comparatives in English. - 33, 1975, s . 53-57. 
321 Ji'ISIAK J.: Genera.tywno-transformaeyjna, składnia języka angielskiego: uwagi metódólo-· 

giczne. - 28, 1971, s. 107- 114, summ . 
322 JASSEM W.: Stress in Modern English . - 11, 1952, s. 21- 49. 
323 JASSEM '\V.: Regular changes of vocalic qu::mtity in Early New English. - 12, 1953, 

s. 169'-178 . 
324 NAGUCKA Ruta : A reflexive function of the personal pronoun in Old and Middle English. -

38, 1931 · [1983], s . 33- 46, streszcz. 
325 RESZKIEWICZ A.: The phonemic interpretation of Old English digraphs. - 12, 1953, 

s . 179- 187. 
326 SROI~A K. A.: Critique of the trudition::il syntactic approach to ad vorb/preposition word.s 

in Modern English . - 21 , 19G2 [19G3], s. 127- 140. 
Zob. także : 59, 75, 115, 125, 144, 255. 

2.G.3. Język niemiecki 

327 ClSOŃ J.: Tendencjo redukcyjne r uwularnego w niemieckiej ortofonii współczesnej. -
36, 1978 [1979], s . 75- 80, sum m. 

328 KALETA Slawomirn: Zum deutsch en Substantivflexion. - 36, 1978 [1979), s. 65- 74. 
329 SADZIŃSKI R.: Przyczynek cło powstania lrntcgorii rodzajnika w języku niemieckim. -

40, 1983 [1985), s. 147- 150, sum m. 
330 SucusLAND P.: Zum P roblem d er Expa nsio t1 von Nom inalkomplexon un d de.r E infiihrung 

von Eigennarnon in ciner genorativen Grammatik der deu tsc hen Sprache. - 29, _1!)71 
[Hl72], s . . 141-,153. 

33.l ZELLVDWER R.: Die schweizcrdeutsche Mundar t . - 38, 1981 [1983), s. 47- 60, mapy. 
Zob. tnkżo : 161, 267. 
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2.7. JQzyki slowiaii skic 

2. 7 .1. Z::.gaduienia ogólne 

332 CASTAGNOU D.: Quclqucs rcmarques sur l'aspcct vcrbal <lam; les Jangues slavcs. - 19, 
1960 [1961], s. 125- 139. 

333 GOŁĄU Z.: Funkcja syntaktyczna partykuły da w języlrnch pd.-słowiańskich (bułgarskim, 
macedońskim i scrbo-chorw.tckirn). - 13, 19'34, s. 67- 92. . . 

334 KARAŚ M.: Słowiańskie nazwy miejscowe i ich klasyfikacje. (Uwagi i propozycje.) -
28, 1971, s. 63- 85, res . 

335 K un.ASZKIEWICZ \.V. : Ugrupowanie jQzyków wsd10dnio-słowiarLskich. - 14, 1955, s. 94-
102, mapa. 

336 KURYLOWICZ J .: Dwa przyczynki do akcentologii słowiańskiej. - 12, 1953, s. 115- 118. 
337 LEUR-SPLAWIŃSKJ T.: P1·oblem ugrupowania języków słowiańskich. - 14, 1955, s. 11 2-

. 121. 

338 MAŃCZAK, \.V.: Rozwój ko1'icówki 3 os. ind. praes. w językach słowiańskich [oraz głosy 
w dyskusj i J . Czochralskiego i E. Dccmi:x]. - 25, 19G7, s. 193- 202. 

339 MILEJK;OWSK,A Halina: Patronimica ,vschodnioslowi:111skie w XI- XV w. - 25, 1967, 
s. 177- 192. 

340 [ll1ILEJK;OWSK,A Halina] ~fILEJKOVSKAJA Galina M. : O nekotorych fikcijach v sla;vj:tnskoj 
istori6eskoj morfologii. - 26, 1()68, s. 207- 217. 

341 .MOSZYŃ SKI L.: Od czego zależał różnokierunkowy rozwój tzw. jat' w językach słowiań
skich. - 25, 1967, s. 149- 154. 

342 MoszYŃSKr L.: Fonologiczne nast~pstwa t zw. palatalizacji progresywTicj (baudouinow
skiej). - 27, 1969, s. 29- 37. 

343 ORZECHOWSKA Hanna : Analityczne typy stopniowania w językach słowiańskich. Propo-
zycje terminologiczne. - 35, 1977 [1978], s. 113- 131, r es. . 

344 ROSPOND S.: Struktura i klasyfik, cja slowia1fakich antroponimów. - 24, 1966, s. 203-
224. 

345 RUDNICKI M.: O tzw. autochtonizmie Lechitów. ---'--- 2, 1920, s. 125- 129. 
345a [SL\TKOWSKI S.] S.TATK;OVSKIJ S.: O razvitii neopredelenno-licnych predloi;enij s voz

vratnym glagolom -sk:1,żucmym v pul'skom i russkom jazykadt. - 27, 19<30, s. 127- 135. 
346 SIATKOWSKI S.: Z:ilożcni a typologii dynamicznej accu~:"Lt iwu-gcnetiwu rzeczown ików 

w język:.teh sł owiańskich . - 29, 1971 [19721, s. 95- 115, rós. 
3.47 SrnczKOW 1,;::_1 A.: Z metodyki badań porównawczych nad słowotwórstwem slowiallskim. -

21, 1962 [1!)63], s. 171- 1 o. 
348 SŁAW~KI F.: Ugrupowanie j ęzyków poludniowo-s!owiru\skit h. - 14, 19iiJ, s. 103- 111. 
349 SŁAWSKI F .: tan i zaclani& słowotwórstwa prasłowiańskiego. - 21, 1962 [1963] , s. 161-

169. 
350 SMUŁKOWA El:i:bict,t : O systemie akcentowym w świetle faktów wschodnioolowiańskich. -

32, 1974, S. 9:1- 101 , SU!Hll! . 

351 STrn nER Z.: Z zasięgów wyrazów zachodniosluwia,ński clt. - 4, 1034, s. 9- 12. 
352 8TmBER Z.: Małoruskie i ,,:; dj i czegko - słow:wkie :; ,,:; tlj. - 7, 1938, s. Gu- 75, mapa. 
353 STIEBER Z.: Wzajemne stosm1ki języków zachodnio-słowia11skich. - 14, 1055, s. 73- 93. 
354 ·WARCHOL S.: Z problematyki slowotwórstw..i formacyj ekspresywnych w języku staro-

·cerkicwno-slowiariskiru . - 29, 1971 [1972] , s. 15.3- 173, res. 
355 ZWOLIŃSKI P .: Funkcja st ·uktum ln..i sufiksów -jo, -ja, -je. - 24, 19GG, s. 197- 202. 
Zob. także : 35, 62, 86, 87, 218, 225, 272, 285- 288, 293-295, 601, 607 . 

2.7.2. Język rosyjski 

356 LEEMING U .: The phonology of Russian words in 16th century English sources. - 25 , 
1967, s. 203- 215. 
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357 ~1rLE.JK;OW8K;A. Halina: Zagadnienie rozwoju imiesłowów zaimkowych w j ęzyku rosyjskim 
XII-XIV wieku. (Na podstawie analizy latopisu Hy packiego.) - 22, 1963 [1964], s . 03-
75, tab. 

358 [MILEJKOWSK;A. H alina] M:ILE.TKOVSKA.TA G'. M.: .,S in taksieeskoe stroenie nauenogo stilja 
v russkom jazyko serediny XVIII veka. (Na materiale a naliza <1Rossijskoj gmmmat1kit 
M. V. Lomonosova. K 200-letiju so dnja smerti i. poslednego priźiznennogo izdanij a ,«Ro1,sij-
skoj grammatiki».) - 23, 1965, s. 183- 196. · · 

359 Ossows:s;1 L.: O zwężonym lub dyfto11gi.cznym o w pewnych gwarach i zabytkach rosyj. 
skich. (Ze studiów n ad akcentem rosyjskim. ) - Hl, 1950, s . 141- 146. 

360 SAFARE~YJCZOWA Halina: Ekspresywne użycie zaimka kon wencjonalnego w języku rosyj
skim. - 22, 1963 (1964), s. 161- 167. 

361 STo.FFEL E .. : Dublety akcentuacyjne w języku rosyjskim i ich zróżnicowanie znacze!).iowe. 
[Streszcz.] - 11, 1952, s . 92- 107. 

362 URTSO::. E. V.: Napradeni<i si taksii'eskoj zavisimosti v russkich 3>ppozitivnycb; kon
strukoijach. - 39, 1982 [1983], s . 91- 107. 

Zob. także: 75, 102, 274, 345a. 

2.7.3. Język ukraiński 

363 BĄK S.: Polonizmy w gwarze Łemków w okolicach Grybowa i Gorlic. [Streszoz.] - 10, 
1950, s. 147- 149. 

364 DEJNA K.: Fonologiczny sy$tem języka ukrai1iskiego. - 10, 1950, s . 149-153. 
365 KuRASZK,rnwrcz ,v.: Maz urzenie w ruskiej gwarze pod Siemiatyczami. [Streszoz.] - 10, 

1950, s . 146- 147. 
366 }IAi;cux; ,v.: Repartycja koucówek gen. sg. -a : -u w ukrait'iskim . - 13, 1954, s. 57-05, 
367 STIEBER Z.: Pierwotne osaclaictwo Łemkowszczyzny w świetle nazw miejscowych.~ S. 

193(), s. 53-61. 
Zob. takżo : 271, 272. 

2.7.4. Język serbsko-ohonvacki 

368 B&ozonć D.: O kryteriacl1 strukturalnych i genetycznych w klasyfikacji dialektów oltor
wacko-sorbskioh. - 22, 19()3 [1 964), s . 175- 191. 

369 FRANOLIĆ Il.: La deolinaisou des substantifs oroates d'origine fran<;aise qui se terminent 
par -e, -i, -o, -u. - 35, 1977 (1978], s . 153- 157. 

370 Gm CKAT Irena.: Certaines partioula.ritćs du verbe en scrbocroato. - 18, 1959 (1960], 
s . 137-143. 

Zob. także: 333. 

2.7.5. Język polski 

2.7.5.1. Fonetyk" i fonologia 

371 BARGIELÓWNA Maria: Grupy fonemów spółgłoskowych współczesnej polszczyzny kultural
nej . - 10, 1950, s . 1- 25, rys. 

372 BrnDRZYCI,;i L.: Fonologiczna interpretacja polskich głosek nosowych. - 22, 1963 [1964), 
s . 25-45. 

373 BuLcsu L.: Operacyjno określenie miejsca przycisku w j~zyku polskim. - 27, 1969, 
s. 149-154. 

374 DŁUSĘA Maria : O :ntykulacj i wargowej samogłosek polskich. - 4, 1934, s . 27-39, tab. 
375 DLUSĘA l\Ia1·ia: ·Pokrcwie1istwa fonologiczne sarnoglosck polskich . - 5, 1936, s. 22-38. 
376 DŁUSKA Maria: Etudc sur los affriquecs polonaiscs . - 6, 1937, , . 3-6. 
377 GussMA~N E. : Is the second volar palatalisation a synchronio r ulc of Modern Polish t -

35, 1977 [1978], s . 27- 41. 
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378 JASSEM W.: The distinctive features and the entropy of the Polish phoneme system. -
24, 196(), s . 87-108, fig., tab. 

379 KARAŚ M.: Fonologiczne i fonetyczne badania nad językiem polskim. - 27, 1969, s. 39-47. 
380 KARAŚ .Nl.: Faktyczne i pozorne tendencje we współczesnym systemie fonologicznym języka 

polskiego. - 34, 1976 (1977], s . 7-15, summ. 
381 KONECZNA Halina: Z badań rentgenologicznych nad głoskami polskimi. [Streszcz.] - 10, 

}1)50, s. 193- 195. 
382 KURYŁOWICZ J.: Uwagi o polskich grupach spółgłoskowych. - 11, 1952, s. 54-69. 
383 LESZCZ YŃSK;I Z.: Fonologiczna wartość dźwiękuj we współczesnej polszczyźnie kulturalnej 

i w gwarach . - 25, 1967, s. 217-226, mapa. 
384 ŁOBACZ Piotra, JASSEM '\V. : Ponotaktyczna analiza mówionego tekstu polskiego. - 32, 

1974 , s. 179-197, ryc ., tab. 
385 RICHTER Lutosława: Czas trwania samogłosek polskich. - 30, 1972, s. 151-172, tab. 

rys., summ. 
386 RICHTER Lutosława: Porównanie iloczasu samogłosek polskich wymówionych w logato 

mach oraz w wyrazach. - 32, 1974, s. 173-178, rys., summ. 
387 S1'EFFEN Maria : Częstość występowania głosek polskich. -16, 1957 (1958], s . 145-164, 

tab., rys. 
388 STIEBER Z.: Dwa problemy z polskiej fonologii. (I. Fonologiczna funkcja samogłosek no

sowych. II. Ponologiczne sposoby oznaczania granicy słowa i morfemu w dzisiejszej pol
szczyźnie kulturalnej.) - 8, 1948, s. 56-78. 

389 ZARJfBINA Maria: Tendencje rozwojowe polskich samogłosek nosowych. - 34, 1976 
(1977], s. 25-33, summ . 

Zob. także: 52, 57, 59, 152, 442. 

2.7.5.2. Gramatyka i leksykologia • 

390 BARTNICE;A Barbara: Adiektywizacja imiesłowów przymiot nikowych w języku polskim. -
25, 1067, s. 233~242. 

391 BARTULA C.: Z problematyki orzeczenia i zdania (na przykładzie języka polskiego).-,-
33, 1975, s. 29-33, res. 

392 DAMBORSKY J.: Polskie konstrukcje gerundialne z jako. - 25, 1967, s. 227-231. 
393 GLA.DNEY P. Y.: Próba ekonomicznego opisu morfologii czasowników w języku polskim. -

22, 1963 (1964], s. 55-61. 
394 GLADNEY F. Y.: Toward economy in the doscription of Polish morphology. - 28, 1971, 

s. 29-37. 
395 GoJ,ĄB Z.: Próba klasyfikacji syntaktycznej czasowników polskich (na zasadzie kono.-

tacji). - 25, 1967, s. 3-43. , 
396 GRZEGORCZYK;OWA Renata: O konstrukcjach z bezokolicznikiem JHzyczasownikowym 

w języku polskim. - 25, 1967, s. 123-132. 
397 lWA:SOWA-PERCZYŃSĘA Nina: Przyczynek do składni gra matycznej i stylistycznej mówio

. nego języka polskiego. (Na materiale gwar i języka potocznego.) -17, 1958 (1959], s. 115-:,-
125. 

398 KoBYLIŃS'.K,A Józefa: Funkcjonowanie opozycji we fleksji ·języka polskiego. - 27, 1969, 
8 . 101- 105. 

399 KRUCKA Barbara: Problem szyku wyrazów w języku polskim. - 39, 1982 (1983], s. 109---:,-
124, summ. 

400 Kums:;ows1u Halina: Język współczesnej polskiej eseistyki humanistycznej. - 35, 1977 
[1978], s. 103-111, summ. , 

401 J\fAJEWSR;A·GRZEGORCZYKOWA Renata: Kształtowanie się funkcji znaczeniowych sufiksu 
-ina. - 20, 1961 (1962], s. 1()3- 173. 

402 P ISARKOWA Krystyna: Predykatywność określeń w polskim zdaniu. - 22, 1963 (1964], 
s. 153-159. 
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403 PUZYNINA Jadwiga: Jeden tryb czy dwa tryby, (Problem form trybu przypuszczającego 
w języku polskim.) - 29, 1971 [1972], s. 131-139, summ. 

404 SALONI Z.: Związki z formą osobową czasownika w systemie składniowym języka poi. 
skiego. - 32, 1974, s. 19-33, summ. 

405 ScH.ABOWSĘA Maria: Nowsze związki frazeologiczne w języku polskim. - 33, 1975, s. 147-
154, summ. 

406 $CHENKER A. M.: Kilka uwag o koniugacji w języku polskim. - 24, 1966, s. 225-229. 
407 ToPOLIŃSKA Zuzanna : Układ polskiej grupy imiennej w procesie aktualizacji tekstu._ 

31, 1973, s. 35-46, summ. 
408 Tw.ARDZIKOWA Jadwiga: Wyznaczniki formalnej opozycji zdań podrzędnie złożonych 

w języku polskim. - 23, 1965, s. 197-201. 
409 WESOŁOWSK;A Danuta N.: Zmiany semantyczne w polskim słownictwie 30-lecia. - 34, 

1976 [1977], s. 35-40, res. 
Zob. także: 74, 106, 115, 128, 131, 148, 149, 152, 161, 166, 167, 173, 183, 185, 186, 191, 193, 

196, 197, 255, 261, 262, 265,"696. 

2.7.5.3. Grama.tyka historyczna. Dia1ekto1ogia. Onomastyka 

410 BA.JEROWA Irena: Próba sformułowania kilku praw ewolucji języka (na materiałach z hi
storii polskiego języka literackiego). - 23, 1965, s. 125-142. 

411 BAJEROWA Irena: Rola związku formy z funkcją w ewolucji polskiego języka literac
kiego. - 26, 1968, s. 101-119. 

412 BAJEROWA Irena: Zmiany fleksyjne języka polskiego we współczesnym trzydziestoleciu 
na tle zmian fleksyjnych języka dawniejszego (XVIII w., XIX w.). - 35, 1977 [1978], 
s. 13-25, tab., res. 

413 BRAJERSKI T.: Jak mogło powstać polskie mazurzenie. - 13, 1954, s. 1-7. 
414 BRAJERSKI T.: W sprawie względnego chronologizowania procesów fonetycznych. -

18, 1959 [1960], s. 209-222. 
415 BRZEZINOWA Maria: O potrzebie studiów nad polszczyzną mniejszości narodowych w prze

szłości. - 36, 1978 [1979], s. 59-63, summ. 
416 CYRAN' W.: Ślady iloczasu w głównych zabytkach języka polskiego XIV i XV wieku. -

11, 1952, s. 1-21. 
417 FRIEDRICH H.: Z badań nad mazurzeniem na terenie Mazowsza. - 6, 1937, s. 6--13. 
418 KARAŚ M.: Ze studiów nad polskimi grupami spółgłoskowymi. - 16, 1957 [1958], s. 115-

144. 
419 KARAŚ M.: O strukturach słowotwórczych typu bialny, kt6rny w języku polskim. -

18, 1959 [1960], s. 113-135. 
420 KLECZKOWSKI A.: Gamrat a gach. [Streszcz.] - 3, 1931, s. 101-104. 
421 KLEMENSIEWICZ-BA.JEROWA Irena: Z historii polskich grup spółgłoskowych. - 12, 1953, 

s. 129-167, tab. 
422 KLEMENSIEWICZ Z.: Język jako współczynnik polskiego bytu narodowego i państwowego. -

26, 1968, s. 3-7. 
423 KOBYLIŃSKA Józefa: Rea,lizacja nagłosowych grup TruT-, TryT- w gwa,rach polski.eh. -

33, 1975, s. 95-98, summ . 
424 KONECZNA Halina: Z obserwacji syntaktycznych n::td gwarll, łowicką,. [Streszcz.] - 8, 

1948, s. 126--127. 
425 KOWALSK.A Alina,: Les formes et les fonctions du plus-que-parfait dans la langue polo

naise. - 33, 1975, s. 99- 106. 
426 KOWALSKA Alina: Badania diachroniczne nad regionalnymi odmianami polszczyzny. 

Postulaty i uwagi metodologiczne. - 37, 1980, s. 109- 115, rós. 
427 KRASZEWSKA Janina K.: Próba analizy semantycznej jednego wyrazu [sąsiedztwo]. - 18, 

1959 [1960], s. 49- 61. 
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428 KURASZK;IEWICZ W.: Przejawy leksykalizacji w <<Postylli>> Reja. - 20, 1961 [1962], 
s. 137-145. 

429 KURYŁOWICZ J.: Polski gen.-acc. plur. męskoosobowy. [Streszcz.] - 3, 1931, s. 107-110. 
430 KURYŁOWICZ J.: Uwagi o mazurzeniu. - 13, 1954, s. 9-19. 
431 LINDERT Bronisława: Wpływy mazowieckie w języku polskim na kresach północno

-wschodnich Polski na początku XVI! w. - 30, 1972, s. 213-215, summ. 
432 NITSCH K.: Geneza dialektycznego przedłużania szczelinowych typu S w środku nie

których wyrazów polskich. - 14, 1955, s . 122-127, mapa. 
;!_33 NITSCH K.: Granice mazurzenia w świetle Polski plemiennej. (Streszczenie referatu wy

głoszonego przy mapie dialektów polskich.) - 10, 1950, s. 159-163. 
434 NITSCH K.: Przejście nlc w nk w związku z genezą polskiego języka literackiego. - 4, 1934, 

s. 4:---8, mapa. 
· 435 PIECZARA S.: Specyfika gwary wsi Budzów k. Suchej Beskidzkiej i socjalne uwarunkowanie 

jej zanikania w dobie obecnej. - 30, 1972, s. 193-199, res. 
436 PuzYN.INA Jadwiga: Semantyka w <<Thesaurusie>> Grzegorza Knapskiego. - 17, 1958 

[1959], s. 127-145. 
437 ROSPOND S.: Palatalizacja,, dyspalatalizacja a tzw. mazurzenie. - 13, 1954, s. 21-50. 
438 ROSPOND S.: Badania milenijne językoznawcy. - 26, 1968, s . 9-31. 
439 Sx;oRUrK;A S.: Z dziejów frazeologii polskiej. [Streszcz.] - 10, 1950, s. 165----166. 
440 SKUBALANK;A Teresa: Niektóre problemy historii języka poetyckiego w Polsce. - 26, 

1968, s. 153- 164, tab. 
441 SMOCZYŃSKI P.: Pochodzenie i znaczenie nazwy miejscowej Petrylcozy (na tle struktural

nie jej podobnych). - 31, 1973, s . 123-139, res. 
442 STIEBER Z.: Fonetyka polskiego dialektu kulturalnego w porównaniu z gwarową. -

6, 1937, s. 39-46. , 
443 TASZYCKI W .: Nowy argument za późnością mazurzenia. (O formach miejscownika I. poj. 

rzecz. męskich miękkotematowych.) - 13, 1954, s. 51-56. 
444 TASZYCK;I W.: Nazwy miejscowe typu Konojady, Rakojady, Żabojady. - 28, 1971, 

s. 49-61, res. 
445 TOMASZEWSKI A.: O zbieranie materiału gwarowego z ksiąg ławniczych. - 7, 1938, s. 76-

84. 
446 URBAŃCZYK S.: Kiika spraw dotyczących pochodzenia polskiego j ęzyka literackiego. 

[Streszcz.] - 8, 1948, s. 124:---126. 
447 ZwOLIŃSEJ P .: Funkcja słowotwórcza elementu -sław w staropolskich imionach osobo

wych. - 10, 1950, s. 166-185. 
448 ZWOLIŃSKI P.: Przejście l w u, w języku polskim. - 9, 1949, s. 81-96. 
449 ZWOLIŃSKI P.: Prowincjonalizmy pomorskie w polszczyźnie XVI i XVI! w. - 19, 1960 

[1961), s. 157-167. 
450 ZWOLIŃSKI P. : O chronologii kilku nie dostrzeżonych funkcji niektórych sufiksów w języku 

polskim. - 26, 1968, s. 121-126. 
451 ŻABSKA Bogusława: System nazwisk polskich. - 32, 1974, s. 103-ll3, tab., res. 
Zob. także: 202-204, 208, 209, 211 , 213, 217, 219, 238, 246, 247, 266, 270, 272, 273, 345a, 

397, 596, 606, 610. 

2.8. Języki brdtyckie 

452 BucH Tamara: Użycie participiów w utworach Ch. Doncfajtisa. - 21, 1962 [1963], 
s. 147- 159. 

453 KuRYŁ01YICZ J.: Traces de substantifs ncutrcs en lituanien. - 4, 1934, s. 16-21. 
4,54 KuRYLOWJCZ J.: Łotew ·ko-litewska. monoftongizacja ai, ei ;;;:, ie. - 15, 1956 [1957], 

s. 113-125. 
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455 KURYŁOWICZ J.: L es p resents lituan.iens en -sta -. - 23, 1965, s . 175-182. 
456 SMOCZYŃSKI W .: Star opruski.a lekcje i ety mologie. - 40, 1983 [1986], s. 167- 183, zsfg. 
Zob. także : 285, 288, 292n, 295. 

2.9. J ę z yki ce l t yck ie 

457 KuR YLOwrcz J .: H.ibernioa. - 20, 1901 [1962], s. 121- - 136. 
Zob. także: 74, 286. 

3. JĘZYKI NIEIND OEUROPE J SK IE 

458 BEDNARCZUK L.: P roblem przedindoeuropejskich języków Europy . - 33, 1975, s. 35-45 

m mm. ~ 

459 CARR D.: A characterization of t lrn Chinese national langu:ige. - 3, 1931, s. 38-99. 
460 KuRn,owrcz J.: Semicki system czasownikowy. [Streszcz.] - 10, 1950, s . 153-155. 
461 KURYŁOWICZ J.: Tzw. dyptoty zm deklinacji arabskiej a konstrukcja liczebników. - 11, 

1952, s. 174-180. 
462 KURYŁowrcz J.: La genese de certai.nes altem an ces qualita tives en semitique. - 13, 

1954, s . 109-116. 
463 MILEWSH;I T.: Odpowiedniki indoeuropejskich zdań złożonych w językach amerykańskich.-

13, 1954, s. 117-146. 
464 0BRĘBSH;A-JABŁOŃSKA Antonina: Uwagi o systemie głosowym dialektu pekińskiego 

w świetle reprodukowania wyrazów polskich. - 7, 1938, s . 44- 66, summ . 
.J.65 01m1p3SKA-JABLOŃS:K;A Antonina: Z procesów kontami.nacji sufiksu -arl w dialekcie po

ki1\skim [Streszcz.] - 10, 1950, s. 153. 
4G6 OBRĘBSKA-JABŁOŃSI~A Antonina : Secondary voicing of consonan-ts i.n the P ekinese dia
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467 S1•0PA R. : Pieśni murzyńskiego plemienia Damara a intonacja hotentocka. - 6, 1937, 
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468 STOPA R .: Procesy słowotwórcze w j ęzykach afrykańskich. - 18, 1959 [1960], s. 151-167. 
469 STOPA R. : Prymitywizm kultury i języka B uszmenów. - 22, 1963 [1964], s. 193-202. 
470 STOl'A R .: Einige V-berreste von urspriinglichen Gebardcu in afriknnischen Sprachen. -

24 , 1966, s. 173- 196, t ab. 
471 STOPA R. : Konsonantycz11y syst em j ęzyka zulu w świetle dialektologii historycznej . -

25 , 1967, s. 155-168, t ab . 
ilc72 1'0PA R. : Kategorie morfologiczne w buszme1iszczyfoic. - 30, 1972, s. 217-224, summ. 
473 STOPA R. : Etymologia w ramach prehistorii j ęzyka . - 38 . 1981 [1983], s . 127- 134. 
474 iVILLMAN-GRABOWSKA H elena : L a categorie du genre dans lcs la ngtrni' d ravidieunes. -

11, 1952, s . 162- 170. 
475 ZA130RSKI A. : llemarks on the apophony in Cushitic. - 33, lfl75, s. 16.5- 169. 
Zob. także ; ·37, 54, 74, 105, 220, 221, 22.1, 245, 296. 

4. R ECENZJE I P OLEMIKI 

4.1. R ec e nzj e prac z zakr esu j ęzyko zn aws twa ogólnego 

470 .Achrn a nova N. S., Mel'c uk I. .A., P n du cev a E . Y., J' r umki n a R .1\1. : O tocnych me
t odacl1 issledovanija jazyka. (O t,1k nazyvaemoj mrntcmatifoskoj lingvistike,>.) Moskva: 
Izd. l\foskovskogo UrLiversitet a 1961. S. 162. - Rec. W. SĘALJIIOWSKI [Rosyjskie wpi·o~ 
wadzenie w „j ęzykoznawstwo matematyczne"], 21, 1962 [1%3], s. 103- 195. 



DIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI BPTJ 285 

477 Altm ann G., Lehfeldt W.: Allgemeine Sprachtypologie. Prinzipien und 1\Iessverfahreu. 
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Rec. W. SĘALllIOWSKI, 24, 1966, s. 237-243. 
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492 Isacenko .A. V.: Grarnmaticeskij stroj russkogo jazyka v sopostavlenii s slovackim. 
l\fodologija, I. Brntislava 1954. - Rec. S. KAROLAK [Niektóre zagadnienia struktury 
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J. S.AF.AREWICZ, 33, 1975, s. 191-196. 

512 Simeon R.: Enciklopedijski rjecnik lingvistickih naziva na 8 jezika: hrvatsko-srpski, 
latinski, ruski, njemacki, engleski, francuski, talij anski, spanjolski. Tom I: A.-0, s. LXIV + 
+ 1011. Tom II: P - Z, s. XIII+927. Zagreb: l\fatica Hrvatska. 19G9. - Rec. W. SMo
czyŃsx;r, 31, 1973, s. 177- 183. 



BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI BPTJ 287 

513 Stano s z Barbara, Nowaczyk A.: Logiczne podstawy języka. ·wroclaw: Ossolineum 
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S. 381. - Rec. J. SAFAREWICZ, 13, 1954, s. 177- 181. 
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Berlin: Walter de Gruyter 1970. S. 115. - Rec. J. SAFAREWICZ, 29, 1971 [1972], s. 175-178. 
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532 Niedermann M.: Balto-Slavica. (Universite de Neuchatel, Recueil de travaux publies 
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