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LESZEK BEDNARCZUK 
Kraków 

Jolanta Rokoszowa 
(1944-1997) 

Dnia 31 marca 1997 r. zmarła w Krakowie Jolanta z Tłustochowskich 
Rokoszowa, docent w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropej
skiego UJ, a od kilku lat wykładowca języka polskiego w Institut National 
des Langues et Civilisations Orientales w Paryżu, uczona o szerokich hory
zontach naukowych. Zajmowała się filozofią języka, semiotyką, teorią komu
nikacji, pragmatyką językoznawczą, socjolingwistyką, dialektologią i języ
koznawstwem historycznym. Szczególnie interesowały Ją problemy składni 
logiczno-semantycznej (kategoria strony), filozoficzne aspekty języka (po
jęcie czasu, zjawisko antropocentryzmu), metodologia badań lingwistycz
nych, polityka językowa i język polityki. Zajmowała się również tłumacze
niem prac językoznawczych, uprawiała twórczość literacką, angażowała się 
w działalność społeczną, wiele wysiłku i zapału wkładała w dydaktykę uni
wersytecką w kraju i za granicą. 

Urodziła się 29 marca 1944 roku w Sandomierzu, a przyroda, architek
t ura i historia tego miasta oraz patriotyczne wychowanie rodzinne ukształ
towały Jej świat wartości i przyszłe zainteresowania naukowe. Wybrała stu
dia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizując się w dia
lektologii i historii języka. W 1966 roku obroniła pracę magisterską z fleksji 
historycznej na seminarium prof. Taszyckiego, a roczny staż w Katedrze 
Językoznawstwa Ogólnego i wykłady profesorów Kuryłowicza, Safarewi
cza, Heinza i Pobożniaka pociągnęły Ją do językoznawstwa teoretycznego 
i porównawczego. Pracę jednak w 1967 roku znalazła w Pracowni Małego 
Atlasu i Słownika Gwar Polskich PAN u prof. Karasia, gdzie opracowała 
m.in. dwie ważne mapy na temat mazurzenia (nr 587: Kontynuanty stpol. 
ś, i , c) i upodobnienia postępowego (nr 595: stpol. w po spółgłosce bez
dźwięcznej) , wydala też teksty gwarowe z Sandomierskiego (ZNUJ, 1971). 
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Do Katedry Językoznawstwa Ogólnego wróciła w 1970, uzyskując w 1978 
doktorat na podstawie pracy „Kategoria strony. Sudium teoretyczne", a w 
1990 habilitację w oparciu o rozprawę „ Czas a język. O asymetrii reguł języ
kowych". Od 1993 roku prowadziła zajęcia z językoznawstwa w paryskim 
Institut National des Langues et Civilisations Orientales, przygotowując 
monografię na temat miejsca i roli milczenia w komunikacji ludzkiej. Nie 
zdołała jej jednak ukończyć, przedstawiając jedynie samą koncepcję w dwu 
artykułach drukowanych w „Biuletynie PTJ", t. XL (1983), L (1994). Ode
szła przedwcześnie, pozostawiając po sobie dwie monografie książkowe oraz 
kilkadziesiąt artykułów, tóre weszły na trwałe w obieg językoznawczy. 

Pracę badawczą rozpoczęła w sposób nietypowy ale przemyślany, od 
przetłumaczenia „Zasad gramatyki generatywnej" J. Nivette (1976), dzięki 
czemu sama opanowała gruntownie i przyswoiła polskiemu czytelnikowi za
łożenia i terminologię tego kierunku. Następnie zastosowała metodę ge
neratywną w jej wersji semantycznej do opisu kategorii s t ro ny, rozpa
trywanej przez językoznawstwo tradycyjne w obrębie morfologii ( diateza 
czasownika), a przez strukturalistów przy składni ( w związku z dopełnie
niem). W serii artykułów zinterpretowała stronę bierną na materiale języka 
polskiego jako strukturę predykatowo-(trój)argumentową z agensem, pa
cjensem i instrumentem, przypisując im dystynktywne cechy semantyczne 
i doszła do wniosku, że każdy z nich może być opuszczony (wyzerowany). 
Omówiła stosunek strony biernej do zwrotnej w języku polskim, gdzie są 
sobie bliskie znaczeniowo (inaczej niż w językach zachodnioeuropejskich). 
W skazała na związek aspektu czasownika ze statusem ontologicznym agensa 
(niedokonane passivum wymaga agensa osobowego) . Doszła do wniosku, że 
w języku polskim, łacinie i grece nie ma koniecznego związku między prze
chodniością a stroną. W zmodyfikowanej wersji rozprawy doktorskiej „Zum 
Anthropozentrismus in der Sprache. Ein Beitrag zur Untersuchung des Ge
nus Verbi" (1986) podsumowała swoje badania nad kategorią strony i doszła 
do pewnych wniosków na temat jej genezy w językach indoeuropejskich. Za 
najważniejsze uznała ontologiczną nierównorzędność przyłączanych przez 
predykat argumentów, które tworzą opozycję CZŁOWIEK/ NIE CZŁO
WIEK. Kategoria p'assivum (i odpowiednio: perfectum i medium) mogla 
powstać, gdy argumentem w subiectum był CZŁOWIEK, a jego przesu
nięcie w pozycję praedicatum doprowadziło do powstania nowej jednostki 
językowej - PATIENS, tzn. CZŁOWIEK, który zachowuję się jak NIE 
CZŁOWIEK. Praca doczekała się kilku recenzji i omówień; w opinii L. Zgu
sty (,,Language", t. LXIV: 648) ,,the book contains many interesting ob
servations and interpretations" i stanowi „a good example of structuralist 
thought applied to a historical, or glottogonie, problem". 

Jako przedmiot rozprawy habilitacyjnej wybrała Jolanta Rokoszowa pro
blem stosunku cz as u do języka, rozpatrując go w aspekcie filozoficznym 
i językoznawczym. Za punkt wyjścia przyjęła tezę, że czas fizyczny jest nie
zbędnym składnikiem budowy języka niezależnie od sposobów jego ujmowa
nia, a więc także przy traktowaniu języka jako aczasowy byt intencjonalny 
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o skończonej i zamkniętej strukturze, istniejący w abstrakcyjnym momencie 
synchronicznym (ujęcie strukturalistyczne). Wykazała, Że stała obecność 
czasu fizycznego manifestuje się poprzez możliwość ustalania względnego 
następstwa pewnych faktów językowych w obrębie jednorodnych na po
zór klas dystrybucyjnych, co nazwala asymetrią reguł językowych. Asyme
tria ta wynika z braku odpowiedniości między formalnymi możliwościami 
języka a wyrażanymi przezeń treściami; stanowi ona zapis „kształtu czasu". 
W kolejnych rozdziałach omówione zostały filozoficzne podstawy rozumie
nia zjawiska czasu (czas obiektywny, jako rzecz lub cecha) i jego różne 
wymiary (fizyczny, przyrodniczy, społeczny, psychologiczny), a centralną 
część rozprawy poświęciła stosunkowi językoznawstwa do problemów czasu 
fizycznego (synchronia/ diachronia, dualistyczne / monistyczne rozumienie 
czasu i języka), dokonując krytycznej analizy filozoficznych podstaw struk
turalizmu z podkreśleniem precyzji jego metod badawczych. Dwa końcowe 
rozdziały dotyczą „ kształtu czasu" i asymetrii reguł językowych. Autorka 
rezygnuje z pojęcia zmiany językowej, proponując wprowadzenie „kształtu 
czasu", który przysługuje wszystkim obiektom językowym, niezależnie od 
tego , czy ulegają zmianie czy też nie. Ilustruje to licznymi przykładami 
z zakresu słowotwórstwa ( współistnienie derywatów o różnym kształcie 
czasu), morfologii czasownika (funkcje passivum), semantyki wyrażeń per
formatywnych, intensjonalnych, złożonego charakteru 2. osoby ( odbiorcy 
komunikatu) . Reguły językowe niezależnie od ich charakteru (równoważ
nościowe bądź porządkujące) mają charakter asymetryczny, ponieważ są 
wpisane w nieodwracalny (asymetryczny) porządek językowy, wynikający 
z asymetrii czasu jako atrybutu istniejącego świata . Ta niełatwa w lektu
rze praca pełna oryginalnych propozycji i pomysłowych rozwiązań stanowi 
drugą w językoznawstwie polskim po Rozwadowskiego „Prawdzie Życia" 
refleksję filozoficzną nad językiem, czasem i światem. 

Kolejną dziedziną zainteresowań naukowych Jolanty Rokoszowej stało 
się mi 1 cze n ie w jego filozoficznym, semiotycznym, pragmatycznym i sty
listycznym rozumieniu. Poświęciła temu zagadnieniu dwa wspomniane wy
żej artykuły w „Biuletynie PTJ" i komunikat naukowy w „Sprawozdaniach 
Komisji Językoznawstwa PAN w Krakowie" (1991). Cały Jej wysiłek sku
pił się na uporządkowaniu problematyki i klasyfikacji rodzajów milczenia. 
W oparciu o test wymienności zjawisk z dziedziny milczenia i języka wy
różniła : 1) milczenie transcendentne (nie-mówienie, cisza) oraz 2) milczenie 
znaczące obecne w akcie mowy. To ostatnie może dotyczyć a) mówiącego: 
mówić/ nie mówić, b) znaku: wyrazić/ nie wyrazić i c) wartości: powie
dzieć/ nie powiedzieć . Zwróciła też uwagę na milczące akty mowy, milczenie 
jako tło mówienia, jego związek z pauzą, funkcje stylistyczne, rolę słucha
cza, uwarunkowanie socjo-kulturowe. Domyślać się można, że rozważania 
te miały doprowadzić do syntezy „Język a milczenie", której nie zdążyła 
zrealizować. 

Szerszym kręgom społecznym Jolanta Rokoszowa znana jest ze swej dzia
łalności organizacyjnej i publicystycznej na temat „n owo-mowy", czyli 
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języka propagandy politycznej systemów totalitarnych. W styczniu 1981 
roku zorganizowała na ten temat konferencję interdyscyplinarną pod patro
natem „Solidarności" Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowując w 1984 
roku podziemne wydanie jej materiałów, które rok później ukazały się 
w Londynie, a w 1989 zostały przetłumaczone na język francuski przez 
Ch. Zarembę pt. ,,La langue de bois en Pologne". Sama wielokrotnie wy
powiadała się w sposób naukowy i popularyzujący na temat manipulacji 
językowej i walki z nią (antyslogany), struktury i politycznej funkcji dow
cipu językowego, systemowej roli kłamstwa w „nowo-mowie". Po odzyska
niu przez Polskę suwere ności zajęła się innym rodzajem zagrożeń wobec · 
języka polskiego, jakim stał się zalew pseudoangielszczyzny wymieszanej 
z innymi językami. Zjawisko to nazwała „polskim pidginem" (,,Kultura", 
1994, nr 4) ze względu na jego prymitywny charakter. Wraz z Walerym 
Pisarkiem przedstawiła na Forum Kultury Słowa we Wrocławiu (1995) pro
gramowy referat pt. ,,Prawne ramy troski o język" na tle dzisiejszej sytuacji 
socjolingwistycznej w Polsce i innych państwach Europy. Kilka lat wcześniej 
omówiła problem mniejszości narodowych i językowych w PRL oraz spo
soby mówienia o nich w wypowiedziach oficjalnych i dyspozycyjnych publi
kacjach naukowych (,,Język Polski", t. LXIX, 1989). Ostatnio zajęła się kon
taktami językowymi w Polsce, charakteryzując je pod względem demogra
ficznym, terytorialno-historycznym, politycznym, statystycznym i socjo
lingwistycznym, i opracowała w postaci artykułu hasłowego w encyklopedii 
,,Kontaktlinguistik" (Berlin 1997, t. I: 1583-1594). Poza wspomnianą wy
żej niemiecką wersją rozprawy doktorskiej opublikowała kilkanaście artyku
łów w wydawnictwach zagranicznych, wygłaszała referaty na konferencjach 
międzynarodowych. Była członkiem czynnym „Academiae Scientiarum Eu
ropaeae" w Salzburgu i należała do kilku polskich towarzystw i korporacji 
naukowych, a Komisja Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie posta
nowiła wydać wybór Jej najważniejszych prac pt. ,,Język, czas, milczenie" 
wraz z wykazem publikacji naukowych. 

Jolanta Rokoszowa odeszła niespodziewanie w pełni sił twórczych, nie 
dane Jej było zrealizować zamierzeń naukowych, nie doczekała tytułu pro
fesorskiego, to jednak, co pozostawiła po sobie, zapewnia Jej trwałe miejsce 
w językoznawstwie polskim. 
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Obraz świata we współczesnych teoriach językoznawczych 

Motto: 

Robinson J effers, Kochaj dzikiego łabędzia 

,, Wstręt mam do moich wierszy, do każdego słowa . 

Och blade, kruche kredki, zawsze nadaremnie 
Falistą linię trawy chciały narysować 
I ptaka, jak się stroszy w pierwszym białym świetle 
Och popękane moje zakopcone lustra. 
Niechbym nie splendor rzeczy, odbłysk jeden chwytał 
Niezdarny ja myśliwy, z wosku moja kula. 
Gdzież piękność lwa, lot łabędzia, huragan skrzydeł?" 
- Ten dziki łabędź świata nie cel myśliwemu. 
Lepsze kule niż twoje w białą pierś godziły. 
Lepsze lustra niż twoje pękały w płomieniu . 

Wstręt ... do siebie, czy ważne? Umysł , który słyszy 
Grzmot i muzykę skrzydeł, oko, co pamięta, 
To kochać masz. Kochaj dzikiego łabędzia. 

(Przełoży! Czesław Milosz, Ogród nauk . Paryż 1979 s. 115.) 

W językoznawstwie współczesnym modernizm jako cechę negatywną 
przypisywała krytyka marksistowska teoriom strukturalistycznym szkoły 
kopenhaskiej, której głównym przedstawicielem i teoretykiem był duński 
językoznawca Louis Hjelmslev. Glossematyka L. Hjelmsleva została uznana 
za „formę przejawu upadku językoznawstwa burżuazyjnego" . Zarzucano jej 
właśnie modernizm, formalizm, antyhumanizm i nazwano „lingwistyką pu
stej przestrzeni" . 

Inspiracje dla takiej postawy metodologicznej wychodziły z „krainy 
sprawiedliwości społecznej" rządzonej przez „ wybitnego językoznawcę" -
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Józefa Stalina. Główne ich nasilenie przypadło na pierwsze lata powojenne, 
kiedy to teorie Hjelmsleva i strukturalistów zgromadzonych wokół czasopi
sma „Acta Linguistica" a następnie „Acta Linguistica Hafniensia" kształ
towały strukturalistyczne myślenie humanistów na tak zwanym Zachodzie. 

W teoriach Hjelmsleva tzw. strukturalizm europejski faktycznie osiągnął 
swój najbardziej skrajny wyraz. Był odpowiednikiem asemantycznego 
dystrybucjonizmu amerykańskiego. Choć obydwa wyrosły z diametralnie 
odmiennych postaw filozoficznych, doszły do bardzo podobnych rezultatów 
„ technicznych" - posługiwania się „czystą formą". W wypadku Hjelmsleva 
oddzielona ona została tl substancji, wyrzuconej poza granice autonomicz
nego językoznawstwa, w wypadku strukturalizmu amerykańskiego „czysta 
forma" przybrała mechaniczny kształt klas dystrybucyjnych likwidując zna
czenie i wszelką semantykę jako przedmiot zainteresowania językoznawstwa. 

Szkoła kopenhaska Louisa Hjelmsleva wyrosła z europejskiej tradycji fi
lologicznej a obiektywizmu poszukiwała poprzez rezygnację ze wszystkiego, 
co cielesne, substancjalne, nasycone treścią, subiektywnością a więc niedo
skonałością. Tworzyła algebrę immanentną - system zależności, który sam 
stwarza własne pojęcia istniejące jedynie na mocy ich wzajemnej zależno
ści. Po raz pierwszy L. Hjelmslev określił język jako „ un systeme ou tout se 
tient". Struktura w jego rozumieniu i w jego definicjach stała się systemem 
totalnym - obiektem nie dającym się derywować z elementów, które nie są 
ani jego zbiorem ani sumą. W ten sposób - sądził Hjelmslev - struktura 
staje się hipotezą pozbawioną spekulacji metafizycznych i transcendent
nych, hipotezą weryfikowalną przy pomocy faktów stricte językowych -
jednostek, funkcji i relacji a nie odniesień do świata zmysłowego i umy
słowego. Językoznawstwo to według niego taka dziedzina, w której nauka 
o płaszczyźnie wyrażenia ( expression) nie jest fonetyką a nauka o płaszczy
źnie treści ( contenu) nie jest semantyką, język zaś to stosunek między formą 
dźwięków i formą znaczeń. 

Asemantyczny dystrybucjonizm amerykański wyszedł od psychologii be
havioralnej, od skrajnego empiryzmu; przeciwstawiając się w praktyce ba
dawczej racjonalistycznemu neopozytywizmowi Europy, osiągając jednakże 
identyczny efekt. Doszedł do perfekcji w stosowaniu procedur formalistycz
nych, odrzucających znaczenie jako nienaukowe. Stworzył szkoły taksono
miczne, gramatykę struktur frazowych, syntaktyczną wersję gramatyki ge
neratywnej, wszystko w oparciu o „czystą formę" lingwistyczną, która je
dyna sama w sobie spełnia kryteria naukowości - identyfikowanej z kryte
rium obiektywności - utopijnego marzenia scientystów. 

M. Joos - wybitny twórca amerykańskiego dystrybucjonizmu nakazuje 
„albo o języku mówić precyzyjnie albo wcale nie mówić". Współbrzmi ten 
postulat z europejskim testamentem neopozytywistycznym Ludwiga Witt
gensteina - Język wyznacza granice mojego świata. O czym nie można 
mówić, o tym należy milczeć. 

Jak wspomniano, krytyka marksistowska w krajach zdominowanych 
przez system sowiecki odrzucała „modernizm" skrajnego strukturalizmu. 
Stawiała się w ten sposób na pozycjach jakby „antymodernistycznych" , 
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co kłóciło się poniekąd z zasadą „postępowości" ideologii dominującej. 
Przymiotnik „ burżuazyjny" ratował trochę pełną sprzeczności sytuację, ale 
teorie strukturalistyczne, początkowo obce, burżuazyjno-modernistyczne 
dość prędko przedostały się do polskiej humanistyki. Najwybitniejszym ich 
przedstawicielem był Jerzy Kuryłowicz, uznany na świecie polski struktu
ralista najbliższy w swoich poglądach L. Hjelmslevowi i szkole kopenha
skiej. Modernizm, formalizm, antyhumanizm razem z pełną paletą bardzo 
zróżnicowanych wersji strukturalizmu - zostały w latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych zaadaptowane w Polsce i przeżyły burzliwy rozwój. Z dzi
siejszego punktu widzenia sytuacja w polskiej lingwistyce nie różni się od 
sytuacji w lingwistyce światowej . Mamy wszędzie do czynienia z bogactwem 
postaw i koncepcji, które można określić jako „postmodernistyczne" . 

Terminu „postmodernistyczne" chcę użyć tutaj jako synonimu terminu 
,,poststrukturalistyczne", co oznacza, że wszystkie liczące się dzisiaj po
stawy wobec języka wynikają z rozpadu wielkiego, spójnego, totalnego, 
prężnego i silnego -choć wewnętrznie zróżnicowanego „imperium struktu
ralizmu". W tym sensie we współczesnej humanistyce strukturalizm i mo
dernizm są obecne jako „ wygłos" z poprzedniej epoki, aby nawiązać do myśli 
Cypriana Norwida z jego szkicu o milczeniu i aby odróżnić poststruktura
lizm i postmodernizm od antymodernizmu czasów stalinowskich. W tym 
sensie antymodernizm jest we współczesnych postawach humanistycznych 
nieobecny - pomimo deklaracji antymodernistycznych brzmiących z po
zoru identycznie jak w tamtych wypadkach - jako totalne odrzucenie wszy
stkiego, co ma cechy modernizmu. 

Co stało się z totalnym imperium strukturalizmu? Uległo destrukcji, 
której proces generalnie przebiegał drogą rozmywania ostrych granic pra
cowicie wyznaczanych jednostek i relacji oraz rozszerzania autonomicznego 
królestwa języka - saussurowskiego langue. Zjawiska te są znane i opi
sane we wszystkich podręcznikach językoznawstwa. Nie będziemy ich tu po
wtarzać. Przypomnijmy tylko pokrótce jedną ścieżynę w wielkim procesie 
dekonstrukcji. Wiodące kierunki współczesnego językoznawstwa od teorii 
aktów mowy do językoznawstwa kognitywnego stopniowo i systematycznie 
odchodziły od pojęć absolutnych i zastępowały je pojęciami relacyjnymi. 
Proces ten porównać można do rewolucji, jaką wprowadziła w fizyce teoria 
względności w konfrontacji z mechaniką Newtona, z tym, że proces ten prze
biegał stopniowo, bez znamiom rewolucyjności. Przede wszystkim zachwia
niu uległo pojęcie prawdy - jedynej drogi sprowadzania wyrażeń języka 
do realnego świata. Strukturalizm klasyczny uzmysłowił badaczom parado
ksalną sytuację rzekomego zamknięcia na rzeczywistość struktury języków 
naturalnych. Jak pisze Barbara Stanosz „systemy językowe nie zawierają 
jednostek wskazujących przedmioty rzeczywistości pozajęzykowej (w ści
słym rozumieniu terminu wskazywania - ostensio)". Istnienie w świecie 
realnym i fikcyjnym jest z lingwistycznego punktu widzenia nieistotne -
językowo są to istnienia równoważne. Wyjściem z tego paradoksu poznaw
czego była próba związania teorii referencji z pragmatyką aktu komunikacji, 
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co jednak w konsekwencji przyniosło przeniesienie pojęcia prawdy z obiek
tywnej rzeczywistości fizycznej do rzeczywistości kulturowej i personalnej. 

Jak fenomenologia odrzuciła fundamentalizm epistemologiczny i prze
niosła centrum swego zainteresowania do rzeczywistości słownej (języko
wej), tak językoznawstwo stwierdziło, Że pojęcia ludzkiego języka nie odpo
wiadają inherentnym cechom rzeczy lecz ich cechom interakcyjnym. Zain
teresowania przeniesione zostały na płaszczyznę socjalną. Prawda przestała 
przynależeć rzeczom w sposób absolutny, stała się dostępna w działaniu 
i w zależności od wielu czynników. Stała się mianowicie funkcją naszego sy
stemu pojęciowego a nie"' jego objawieniem danym z zewnątrz, obiektywnie 
przynależnym światu pozajęzykowemu . Opiera się ona na doświadczeniu 
i zrozumieniu - akcie permanentnego odnoszenia poprzez procedury umy
słowe do warunkowanych kulturowo i gromadzonych w osobowej pamięci 
konfiguracji i wzorców - stanów naszej wiedzy. Nastąpiła zatem zmiania 
zasady kwalifikacji postrzeganego świata - rzeczy i cech. Opiera się ona 
obecnie nie na tworzeniu wyobrażeń-znaków mających kształt obrazu lecz 
na permanentnym uczestnictwie, konstruowaniu sceny, tworzeniu układów 
komunikacyjnych, operowaniu ruchomą skalą odniesień, która choć nie
dowolna, jest podatna na tworzenie nowych układów. Każdy użytkownik 
języka ma możliwość wyboru spośród sposobów budowania sceny, może 
wybrać strukturę poznawczą, wymiar i skalę obrazowania, zidentyfikować 
prototyp pojęciowy według własnej konfiguracji wiedzy itp. 

· Wszystko jest relatywne i wszystko jest w ruchu: planeta Mars jest bli
sko ale do sklepu mamy daleko, słoń jest mały (jak na słonia), natomiast 
w lesie widziano ogromną mrówkę, polanę możemy zidentyfikować tylko 
w konfiguracji z lasem, natomiast płatna autostrada jest innym obiektem 
we Francji a innym w Grecji . 

Semantyka klasyczna przyznawała językowi „ warunki prawdziwości", 
możliwość weryfikacji sądów poprzez pragmatykę, użycie języka w akcie 
mowy. Coś wiedzieć, coś powiedzieć znaczyło umieć zweryfikować . Pewne 
kategorie gramatyczne jak zaimki, wyrazy kwantyfikujące, nazwy własne , 
modulanty, rodzajniki itp . miały „moc weryfikacyjną" - zdolność odno
szenia do rzeczywistości poprzez swoją własną logikę i gramatykę. 

Semantyka poststrukturalistyczna, postpragmatyczna zakłada, że ludzie 
nie mają tak bezpośredniego dostępu do prawdy, co nie znaczy, Że nie mogą 
zrozumieć i posłużyć się sądem, nawet jeśli nie wiedzą, czy jest on praw
dziwy. 

Akt odniesienia do rzeczywistości nie jest jej obrazem, odbiciem czy 
prostą mediacją. Jest skomplikowanym procesem mentalnym o określonej 
strategii postępowania, procesem porównywania wzorców determinowanych 
kulturowo i personalnie. 

Poststrukturalizm po raz pierwszy burzy funkcjonujący od starożytności 
mit ikoniczności języka - naiwną wiarę semiologów i poetów, że w naszym 
stosunku do świata ukrywa się stoicka zasada „stare pro"- występować 
zamiast - wspólna dla wszystkich użytkowników języka - podmiotów 
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idealnych, że naszym boskim zadaniem i tragiczną nieumiejętnością jest 
próba dotarcia do tego świata zawsze poprzez jego obraz, jego symulację. 

Pisze Marcel Proust (W poszukiwaniu straconego czasu, t. I W cieniu za
kwitających dziewcząt, Warszawa PIW 1957. Przekl. T. Boya-Zeleńskiego, 
s. 142): ,,Bez wątpienia nazwiska, nazwy to są fantazyjni rysownicy, kreślący 
szkice ludzi i krajów tak mało podobne, że często jesteśmy zdumieni, kiedy 
ujrzymy przed sobą zamiast świata wyrojonego świat widzialny (który zre
sztą nie jest światem rzeczywistym, bo zmysły nasze posiadają nie o wiele 
więcej daru chwytania podobieństwa niż wyobraźnia, tak iż rysunki możli
wie zbliżone do rzeczywistości są co najmniej równie odmienne od widzial
nego świata, ile ten był odległy od świata urojonego)." 

Poeta - noblista Czesław Miłosz „dzielny zapaśnik", zmagający się 
z wyjątkową samoświadomością z prawami języka i stawiającą opór du
chową czy fizyczną rzeczywistością, ucieka do spokojnej przystani świata 
uporządkowanego - świata formy - w bezpieczne objęcia „imperium iko
niczności": ,, Od młodości starałem się uchwycić słowami rzeczywistość taką, 
o jakiej myślałem, chodząc ulicami ludzkiego miasta i nigdy się to nie uda
wało, dlatego każdy mój wiersz uważam za zadatek niespełnionego dzieła. 
Wcześnie odkryłem nieprzyleganie języka do tego, czym naprawdę jesteśmy, 

· jakieś wielkie na niby podtrzymywane przez książki i stronnice gazetowego 
druku. I każda moja próba powiedzenia czegoś rzeczywistego kończyła się 
tak samo, zagnaniem mnie z powrotem w opłotki formy, niby owcy odbija
jącej się od stada". (Czesław Miłosz, Nieobjęta ziemia, Paryż 1984, s. 35). 

Wróćmy teraz do utworu wybranego jako motto naszego szkicu, do prze
łożonego przez Miłosza wiersza Robinsona Jeffersa pt. Kochaj dzikiego ła
będzia. Sam Miłosz zdaje się przywiązywać do niego wielką wagę, co wie
lokrotnie ujawniał w swoich wykładach akademickich w Krakowie na po
czątku lat 80-tych. Dla językoznawcy - dla mnie, aby włączyć wątek oso
bisty do niniejszego tekstu - jest to najpiękniejsza znana mi metafora re
ferencji - odniesienia do realnego świata: obraz dzikiego łabędzia, którego 
poeta - niezdarny myśliwy trafia w locie, w białą pierś kulą z wosku. Jest 
tu i splendor rzeczy i huragan skrzydeł, niezdarność ich odbicia w lustrze 
słów pękającym w płomieniu zderzenia z realnością. Jest ten, który to sły
szy, tragiczny, którego słowa zawsze nadaremne budzą w nim wstręt do 
samych siebie - bladych, kruchych kredek błądzących po papierze, zderza
jących się z huraganem, grzmotem, muzyką, światłem, dzikością, swobodą 
i pięknem. Dla poety ta figura - metafora referencji jest wystarczająca dla 
wyrażenia skomplikowanego stosunku słowo - rzeczywistość. Spotkamy ją 
u wielu „rzemieślników słowa" - zawsze podobną choć rzadko tak piękną. 
Dla językoznawcy mieści się ona jednak zaledwie w jednym tylko sposobie 
odnoszenia do rzeczywistości, przyjmującym ikoniczność znaku. 

Dla poety to, co powiedział, jest obrazkiem rzeczywistości - tak jakby 
poeta zrobił tej rzeczywistości realistyczny portret i zawiesił w językowym 
muzeum, w którym wiszą na ścianach lub tkwią w magazynach i obrazy 
realistyczne i nowoczesne w pełnej swojej gamie . Próba tworzenia obrazu 
świata, konstruowania teorii referencji na podstawie korpusu tekstów -
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(jeszcze jednego pojęcia upadającego starego świata - imperium struktu
ralizmu) to jakby próba poznawania i wyprowadzania praw fizyki z zasobów 
muzealnych. 

Pytania i wątpliwości poety rozwiązywane są przez poststrukturalizm 
z drastyczną brutalnością: w muzeum języka przepis kucharski funkcjonuje 
na takiej samej zasadzie jak wiersz noblisty. Dramat drukowany czy wy
stawiony przypomina o istnieniu protokółu z przesłuchania, itp. Trudno 
powiedzieć, do czego częściej sięgają użytkownicy języka. Zrównani w swo
jej masie i wartości tworzą oni kulturę masową - zdumiewające zjawisko 
współczesności detroniz jącej w swojej mitologii to, co wymyślić może po
jedynczy twórca. Każdy jest twórcą, każdy ma swój udział w wielkim pro
cesie językowego „dziania się". Poststrukturalizm to wielki upadek mitu 
prawdy obiektywnej. Wiek prawdy i jej obrońców zastąpiony zostaje przez 
wiek informacji i jej użytkowników. Współczesna semantyka oddziela wie
dzę deklaratywną - to muzeum języka - wraz z jej noblistami i twórcami 
przepisów kucharskich od wiedzy proceduralnej - jedynej przynoszącej re
ferencję, uczestnictwo, poznanie. Twórcą jest każdy, metafora jest wszędzie, 
to ty tworzysz pojęcia, konfigurując to, co widzisz, z tym co już znasz, język 
to „energeia" - wieczne stwarzanie a nie „ergon" - dzieło, utwór, tekst. 
Problemów opisu świata, dotarcia do jego istoty nie rozwiąże literatura 
i filozofia. Pozostaje pytanie, gdzie one się znajdują. 

W wieku informacji, który właśnie, jak się wydaje, przeżywa swój roz
kwit, np. biologowie rozwinęli białko DNA - zapis informacyjny kodu ge
netycznego. Ma ono charakter sekwencji - jest linearne. Jedną z większych 
zagadek życia jest „przekład" struktury linearnej białka kodu genetycznego 
na żywą istotę noszącą jej cechy informacyjne. Językoznawcy dawno zauwa
żyli linearność sekwencji kodu językowego. W jednym i w drugim przypadku 
pytanie wydaje się brzmieć podobnie. W jaki sposób informacja - prawda 
jest cząstką realnie istniejącego świata. 

Paryż, maj 1996. 

Summary 

Modern linguistics has its roots in European structuralism and American distri
butionism. Both these currents rejected meaning and concerned themselves with 
linguistic „ pure form", which was supposed to meet the criterion of scientificness, 
identified with the criterion of objectivity. In contemporary linguistics there is a 
tendency to render fuzzy the clearly defined limits of the units and relations di
stinguished by the structuralists. The main currents of modern linguistics: speech 
act theory and cognitivism, have been gradually and systematically abandoning 
absolute notions and have replaced them with relative concepts. This process can 
be likened to the revolution introduced in physics by the theory of relativity in 
contrast with Newtonian mechanics. Post-structuralism has meant the fali of the 
myth of objective truth, and its replacement by the idea of information, which 
forms part of the real world . 
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Kontekst a rozumienie tekstu 

Wraz z charakterystyczną dla ostatnich dziesięcioleci koncentracją uwagi 
na tekście jako przedmiocie badań lingwistycznych zwiększa się też zainte
resowanie językoznawców problematyką rozumienia tekstu. Liczne współ
czesne prace językoznawcze poświęcone tej kwestii cechuje odejście od cha
rakterystycznego dla strukturalizmu ograniczania się do rozumienia tekstu 
jako do wykrywania skonwencjonalizowanych znaczeń jednostek systemu 
językowego w tekście (por. np. Zawadowski 1966). Obecnie zaciera się róż
nica między językoznawczym a hermeneutyczna-krytycznym interpretowa
niem tekstu 1 : staje się ona bardziej różnicą akcentów, wnikliwości badaw
czej związanej z podstawową profesją interpretatorów, aniżeli odmiennością 
zasadniczych pytań, na które starają się one odpowiedzieć. Te pytania to: co 
tekst znaczy? i: jak znaczy? Odpowiedzi na nie są stosunkowo jasne w od
niesieniu do tekstów użytkowych, komplikują się natomiast, kiedy dotyczą 
dzieł literackich. Przejawem tych komplikacji jest wielka liczba teorii inter
pretacji we współczesnym literaturoznawstwie2 . Wiele z nich kwestionuje 

1 Por. np. sformułowania S . Schmidta (Schmidt 1970: 63): ,,Do (wpływających na znaczenie 
tekstu) czynników zewnętrznojęzykowych w szerszym tego słowa znaczeniu należą czynniki sytu
acyjne [ ... ). Wśród nich można wyróżnić: a) odniesienie interpretacyjne z najbliższego otoczenia 
tekstu: językowo-literacką tradycję [ ... ], teorie estetyczne dotyczące poetyki etc., mające znacze
nie dla interpretacji tekstu; b) odniesienia z dalszego otoczenia tekstu: ogólny klimat kulturowy, 
a także polityczno-społeczną sytuację autora[ .. . )" . (przekład mój, JP) . Por. też np. Beaugrande, 
Dressler 1990: 140- 150; Busse 1992, rozdz. 5. pt. ,, Textsemantik und Kontextsemantik": 78- 106; 
Verdonk ed. 1993: 1-3 i in. - Wielu autorów posługuje się terminami znaczenie i sens (ang. me
aning i sense, niem. Bedeutung i Sinn) . Jak piszą Beaugrande i Dressler (!. cit ., s . 84) ,, Sens jest 
rzeczywistą wiedzą przekazywaną przez element tekstu w ramach ciągłości koherencji" . W przy
padku hipotetycznych interpretacji trudno mówić o rzeczywistej wiedzy, natomiast istotne jest, 
że chodzi tu o znaczenie uzupełnione i zmodyfikowane wnioskami z różnego typu przywoływanych 
kontekstów. 

2 Por. na ten temat np. Czerwiński (red.) 1987; Markiewicz 1989; Nycz 1993. 
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przy tym istnienie jakiegokolwiek stabilnego znaczenia tekstu literackiego3
, 

usiłuje skompromitować dotychczasowe narzędzia badawcze, wprowadza 
nowe pojęcia lub modyfikuje dotychczasowe4 . 

Językoznawcy zainteresowani problematyką znaczenia tekstu nie posu
wają się na ogół tak daleko. Zainspirowani teorią semantyczną Grice'a, 
także w zakresie literatury pięknej chcą docierać do znaczeń intencjonal
nych (lub przynajmniej możliwie zbliżać się do nich), szukają ich natomiast 
nie ograniczając się do aparatu wąsko rozumianej semantyki. Do badań nad 
strukturą tekstu wkroczyła bowiem pragmatyka lingwistyczna z jej zainte
resowaniem konkretny wypowiedziami i tekstami, partnerami i sytua
cjami aktów mowy. 

Wraz z wtargnięciem pragmatyki do językoznawstwa i powstaniem 
lingwistyki tekstu uległo zmianie pojęcie kontekstu jako narzędzia ba
dawczego językoznawcy. Ważne stają się tzw. konteksty pozajęzykowe , 
przedtem uznawane za nierelewantne w lingwistycznych opisach znaczeń 
elementów tekstu. Do niedawna wyodrębniane również terminologicznie, 
jako konsytuacje przeciwstawiane kontekstom (por. np. Zawadowski 1960: 
272 i n.; Komincz 1971: 23-39), obecnie traktowane są jako różne typy 
kontekstów, zgodnie zresztą z utrwaloną tradycją literaturoznawczą 1 
ogólnohumanistyczną5 . 

3 Por. np. charakterystyczny dla „negatywnej poetyki kultury" cytat z książki J . Cullera On 
D econstruction. Theory and Criticism after Structuralism. Ithaka- New York 1982 s . 176 przy
taczany przez Nycza 1992: 50: ,,rozumienie jest specjalnym przypadkiem błędnego rozumienia, 
konkretnym odchyleniem czy ustaleniem błędnego rozumienia. Jest to błędne rozumienie, którego 
błędy uznawane są za nieznaczące . Interpretacyjne procedury działające w tym zgeneralizowa
nym błędnym rozumieniu wytwarzają zarówno to, co zwykle nazywamy rozumieniem, jak i to, 
co nazywamy błędnym rozumieniem." 

4 Por. np. wprowadzane przez J. Derridę terminy-pojęcia dysseminacji, różni, suplementu 
(Nycz 1992: 43-47) . 

5 [( on t ekst jest jednym z często używanych wyrazów w publicystyce, eseistyce, humanistycznej 
literaturze naukowej i popularnonaukowej . Oto kilka przykładów : 

„Nauka stanowi intelektualny schemat służący do operowania faktami, ogromny i względnie 
stały kontekst , w którym można zrozumieć cale klasy faktów" (Langer 1976; 401 ). - ,, Czym jest 
humanizm chrześcijański, gdy miliony ludzi muszą opuścić z powodu prześladowań i terroru wła
sny kraj ( ... )? [ ... ) Czym ma być w tym kontekście humanistyczne wychowanie?" (V .J . Duminuco 
SJ. Niektóre wyzwania dla wychowania chrześcijańskiego na progu nadchodzącego tysiąclecia . 
W : Kultura i media 1. (Katolickie Biuro Informacji i inicjatyw Europejskich) . Warszawa 1995 
s.69) . - ,,Polska sztuka ludowa. KONTEKSTY. Antropologia kultury, etnografia, sztuka" -
tytuł czasopisma z nad- i podtytułem . 

Znamienne, Że szerszego znaczenia kontekstu nie notują ani „Słownik języka polskiego" pod 
red. Szymczaka (wyd. VII, 1992), ani suplement do niego (1992), ani „Słownik wyrazów obcych" 
PWN z r. 1995. W „Słowniku języka polskiego" pod red. W . Doroszewskiego cytat z wyrażeniem 
kontekst dziejowy ma kwalifikator przenośności . W „Słowniku poprawnej polszczyzny" pod red. 
W . Doroszewskiego podane jest jako „niepoprawne" wyrażenie „w kontekście czegoś (zamiast: 
w związku z czymś)", z dziwnym przykładem: w kontekście tej sprawy powstała wątpliwość. 
„Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny" pod redakcją A. Markowskiego z 1995 r . powtarza 
zastrzeżenia SPP z osłabionym kwalifikatorem „ lepiej: w związku z czymś". Dopiero „ Słownik 
współczesnego języka polskiego" pod red. B. Dunaja z 1995 r. podaje dwa znaczenia kontekstu . 
Drugie z nich zdefiniowane jest jako „okoliczności towarzyszące powiązane z czymś, otoczenie, 
tło". Wśród przykładów użyć jest wyrażenie w kont ekście, zupełnie nie rażące: ,,Sytuacja przed
stawia się inaczej w kontekście ostatnich wydarzeń". 
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Ważność kontekstu pojmowanego jako związane z daną jednostką oto
czenie językowe uznawana była przez językoznawstwo strukturalne ( a także 
generatywne). W szczególny sposób podkreślano selektywną rolę konte
kstu, istotną dla jednostek polisemicznych, tj. zarówno dla rozpoznawa
nia ich znaczeń w poszczególnych tekstach, jak też dla systemowego opisu 
tych znaczeń (por. np . Zawadowski 1960: 272-280; Adamus 1962: 25; Ko
mincz 1971: passim) . Ta rola kontekstu językowego nie jest w zasadzie ne
gowana przez nowsze lingwistyczne teorie interpretacji tekstów6

• W języ
koznawstwie poststrukturalistycznym zmienia się natomiast samo pojęcie 
znaczenia jednostek językowych . Wpływa na tę zmianę myśl późnego Witt
gensteina (przesuwająca akcent ze znaczeń na użycia jednostek języko
wych). Wpływają także kognitywne teorie lingwistyczne. Charakteryzują 
je m.in. istotne dla problematyki rozumienia tekstu założenia ogólne do
tyczące braku wyraźnych granic między kategoriami zjawisk, wraz z po
jęciami zjawisk prototypowych i peryferyjnych, oraz przekonanie o „zanu
rzeniu" aparatu językowego w ogólnym układzie pojęciowym człowieka i o 
trudności oddzielania tzw. wiedzy językowej od pozajęzykowej. W kręgu 
tych teorii dowartościowane zostają tzw. znaczenia kontekstowe - a także 
konteksty pozajęzykowe jako ich determinanty. Jednocześnie lingwistyka 
kognitywna uznaje dawno już przyjęte w psychologii „postaciowe" ujęcia 
zjawisk; różnego typu całości tekstowe przestają być postrzegane jako kom
binacje elementów o ustalonych wartościach, to raczej sens całości nadaje 
ostatecznie wartość wielu poszczególnym jej elementom. A sens całości -
wraz z intencją autorską - jest zależny przede wszystkim od kontekstu 
pozajęzykowego 7 . 

Z takim widzeniem metody ustalania znaczeń tekstowych ma też 
związek teoria implikatur Grice'a (por. Grice 1977), która w szczególny spo
sób przyczyniła się do usankcjonowania roli kontekstów pozajęzykowych w 
badaniach nad tzw. semantyką rozumienia. 

Semantyka tekstu zwana „semantyką rozumienia" (understanding se
mantics) lub „semantyką ramową" (frame semantics) przez J . Fillmore'a, a 
,,semantyką integracyjną" (integrational semantics) przez B. Hrushovskie
go, sięga w sposób wyraźny do kontekstów pozajęzykowych jako instrumen
tów analizy. 

,,( ... ) in determining the situated meanings of use of the sentence, one 
integrates the sentence's conventional meaning with its linguistic and extra-

6 Przykładem ważności selektywnej roli kontekstu we współczesnej lingwistyce i psycholingwi
styce są liczne badania z tego zakresu referowane w pracy H. Strohnera (Strohner 1990: 185- 202) . 

7 Dietrich Busse (Busse 1992: 96) tak kończy swoje omówienie holistycznych i kompozycjo
nalistycznych teorii rozumienia tekstu: ,,Choć wypowiedzi językowe mogą być określone na pła
szczyźnie teoretycznej tylko poprzez ich cele komunikacyjne i socjalne, to jednak na płaszczyźnie 
analitycznej kompozycjonalność i holistyczność znaczenia tekstu nie stanowią wyraźnej opozycji. 
Analiza wkładu poszczególnych elementów tekstu do znaczenia całościowego lub całościowej funk
cji tekstu musi być połączona z analizą tekstu jako całośc i nie dającej się wyjaśnić na podstawie 
[danych dotyczących) poszczególnych elementów. Ani 'wyjaśnienia gramatyczne' ani interpretacje 
opierające się wyłącznie na „sensie i celu" tekstu nie mogą same ukazać znaczenia tego tekstu" 
(Przekład mój, JP). 
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linguistic context" - pisze Fillmore w swoim, należącym już dziś do kla
syki, artykule „Frames and the semantics of understanding". (Fillmore 1985: 
233). Jeszcze dalej idzie Hrushovski, u którego czytamy: ,, To sum up: it is 
not the inmediate context which specifies the meaning of an expression. It 
is rather a 'patterned relationship' which has to be established between an 
utterance and specific FRs [= Frames of Reference] selected from a wide 
network of information". (Hrushovski 1982: 170). 

Problem relacji między kontekstem a rozumieniem tekstu chciałabym 
pokazać na przykładzie interpretacji wiersza Norwida ,,[Powiedz im, że duch 
odbrzmiał myśli wiecznej]" 8 : 

I 

Powiedz im, że duch odbrzmiał myśli wiecznej, 
Nerwy Że poszły palcami na klawisz, 
uginający się i niebezpieczny 
Most nad przepaścią! .. . 

5 ... oni, Że ich bawisz, 
Szepną, i chrząchną, i krzesły swojemi 
Stwierdzą, że siedli, i Że są na ziemi, 
I Że istnieją na planecie - który 
Niesie ich rączo (a pono do góry! ... ). 

II 

10 Więc ty im rzeknij, że żywot i słońce 
Zatrzymał człowiek na włosie pęzlowym, 
Jako na rzęsach-ducha, Że w bezkońce 
Otchłani wziera spojrzeniem takowym: 
Oni, to słysząc, utrą nos, by jasno 

15 Stwierdzić, że czujni są i wraz nie zasną. 

III 

A przeto krzyknij już, że w Betlejemie 
Bóg się narodził.. . 

. . . i że więc co roku 
Cieszą się ludzie - zaś niebici w ciemię 

20 Jadają sporo na sianie o mroku 
Pod rozżarzonej Konstelacji znakiem: 
Jadają ryby, miód i kluski z makiem! 

Sama interpretacja, którą będę przytaczać i poddawać analizie z punktu 
widzenia interesującej mnie relacji, nie jest w całości moja, opiera się 
częściowo na artykule Aleksandry Zawłockiej z tomu „Czemu i Jak czy
tamy Norwida" (1991) oraz na glosie dyskusyjnej Jacka Leociaka z tegoż 

8 Tekst podaję na podstawie: Cypria.n Norwid. Pisma. wszystkie. Red. J.W. Gomulicki . T.2 . 
Warszawa 1971 , s . 219- 220. 
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tomu. Znajdą się tu jednak również elementy mojej polemiki z obiema 
interpretacjami9

• 

Całą problematykę relacji między kontekstem i rozumieniem tekstu po
kazuję świadomie na przykładzie interpretacji utworu literackiego, jako typu 
tekstu kumulującego szczególnie dużo różnorodnych uwarunkowań konte
kstowych znaczenia - nieobcych jednak także innym typom wypowiedzi. 

Zaczniemy od spraw niewątpliwie - także w ujęciu strukturalistycznym 
- językoznawczych. Postawimy sobie najpierw pytanie: które elementy na
szego tekstu możemy objaśnić komuś, kto słabo zna język polski, wskazując 
mu na bliskie konteksty leksykalno-semantyczne i gramatyczne, pełniące w 
tekście rolę selekcyjną przy wyrazach wieloznacznych (por. Komin cz 1971). 

W tekście analizowanego wiersza rolę taką pełni np. zaimek ich (B lmn) 
konotowany przez formę bawisz w w. 5, wykluczający znaczenie 'przebywasz 
gdzieś', a wskazujący na znaczenie 'zajmujesz kogoś czymś zabawnym' lub 
też ' powodujesz śmiech, wesołość tego kogoś' ( co wydaje się prawdopodob
niejsze); nieco inną rolę pełni nos we frazie utrą nos: ze względu na formę 
biernikową wyklucza on odczytanie czasownika utrzeć jako 'przytrzeć, przy
ciąć' (przen. utrzeć komu nosa), natomiast ze względu na swoje znaczenie 
czyni mało prawdopodobnym zinterpretowanie czasownika utrzeć jako 'ze
trzeć na miałko, rozetrzeć'; tym samym kontekst ten wskazuje na trzecie 
możliwe znaczenie czas. utrzeć, tj. 'wytrzeć, obetrzeć'. 

Kontekst rzeczownika ciemię z w. 19 wskazuje fakultatywnie na jego 
funkcję jako elementu idiomatycznego związku frazeologicznego - w XIX 
w. niebity w ciemię to to samo co dziś nie w ciemię bity - 'żartobliwie o 
kimś niegłupim w sensie praktycznym, o kimś sprytnym.' W tym wypadku 
dla zrozumienia wypowiedzi trzeba było przywołać kontekst leksykalno
semantyczny epoki, w której powstał analizowany wiersz. 

Kolejne nasze pytanie będzie dotyczyć roli kontekstu w wykrywaniu me
tafor i ich znaczeń. Otóż tu kontekst leksykalno-semantyczny sygnalizuje 
przede wszystkim niespójność znaczeniową tekstu przy jego odczytaniu nie
przenośnym, a tym samym sugeruje szukanie uspójniającego odczytania na 
poziomie tropów: metafory, metonimii, synekdochy lub tp. Stykamy się z 
taką sytuacją już w 1. wersie: duch może odbrzmieć myśli wiecznej tylko 
w sensie przenośnym: nie odpowiada jej przecież brzmieniem ani też nie 
odbija jej brzmienia, bo myśl nie jest czymś, co ma brzmienie. Tę inter
pretację umożliwia kontekst leksykalno-semantyczny, wzbogacony o zało
żenie stałej obecności - zwłaszcza w języku poetyckim - mechanizmu 
metaforyzacji10 . Odbrzmienie ducha można na tej zasadzie rozumieć jako 

9 Interpretacja tu przytaczana i dyskutowana nie jest pełna, pomija szereg elementów tekstu i 
ich treści. Jej celem jest ukazanie mnogości typów kontekstów wykorzystywanych w analizie ich 
rozmaitych funkcji, i ich skomplikowanej nieraz gry. 

10 Lingwistyka kognitywna akcentuje w sposób szczególny ważność mechanizmów metaforyzacji 
i metonimii w kodowaniu i dekodowaniu tekstów . Por. np. Lakoff 1987: 77- 90; Lakoff i Johnson 
1988 passim; Croft 1993, passim. Teoria metafory prezentowana przez T. Dobrzyńską wskazuje 
na mechanizm jej rozumienia polegający na poszukiwaniu wspólnych predykatów tematu pomoc
niczego i głównego, sugerowanego przez kontekst treściowy) . Por. Dobrzyńska 1994: 11-27. 
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'czynienie tego, co podsuwa myśl wieczna' - albo też jako 'czynienie cze
goś, co jest samodzielną odpowiedzią ducha na to, z czym się do niego 
zwraca myśl wieczna'. Jednakże i myśl wieczna, i duch wymagają dalszych 
eksplikacji. Określenie myśli jako wiecznej przy zachowaniu któregokolwiek 
z jej znaczeń podstawowych ( a więc 'czynności myślenia' lub 'jego wyniku, 
tj. sądu lub zamysłu') wydaje się dziwne: trzeba by rozumieć, że to 'myśl 
kogoś, kto jest wieczny', 'myśl, tj . zamysł Boga' (zakładając mechanizm 
skrótu myślowego opartego na metonimii) albo też samą myśl odczytywać 
jako personifikację, jako wieczny myślący Byt, analogicznie do greckiego 
Logosu, który bywa r&vnież personifikowany. Kontekst syntaktyczny: ce
lownikowe dopełnienie czasownika odbrzmiewać umożliwia oba odczytania 
( odbrzmieć w sensie przenośnym można i komuś, i czemuś) . Do sprawy du-
cha wrócimy później. . 

Następne wersy zawierają jeszcze oczywistsze niespójności semantyczne: 
nerwy idące palcami na klawisz, klawisz utożsamiony z niebezpiecznym mo
stem nad przepaścią. Podobnie niespójne w sensie nieprzenośnym jest zda
nie ze strofy II mówiące o tym, że „żywot i słońce / Zatrzymał człowiek na 
włosie językowym, jako na rzęsach-ducha". 

Aleksandra Zawłocka tak interpretuje te metafory: 

Konstrukcję [nerwy] poszły palcami można rozumieć następująco: 
poszły przez palce, za pomocą palców, tj . 'nerwy uak autorka wcześniej 
stwierdza - antropomorfizowane lub przynajmniej animizowane] za 
pomocą palców wprawiły w ruch klawisze' [ ... ]. Klawisz znaczy tu : kla
wiatura fortepianu. [ ... ] Artysta i fortepian w akcie twórczym stanowią 
jakby jedno ciało. Wszystkie elementy: duch, nerwy, palce, klawisze 
funkcjonują jak jeden organizm. 

W drugiej strofie pojawia się inny istrument sztuki - pędzel, sko
jarzony z rztsami ducha. Oto włos ptzlowy zatrzymuje (w sensie me
taforycznym) Życie i słońce, tak jąk rzęsy zatrzymują światło w sen
sie dosłownym . Malarstwo jest tutaj spojrzeniem, wejrzeniem w nie
skończoność. W słońce spogląda się przez rzęsy. Włos ptzlowy (znów 
synekdocha) jest zatem dla malarstwa tym, czym są rzęsy dla perso
nifikowanego ducha. Warto również zwrócić uwagę na to , co „zatrzy
mywane" : życie (ruch) i słońce to nie tylko elementy krajobrazu - to 
także znaki istotnych wartości . Opozycję życie - śmierć (martwota) 
Norwid odnosi najczęściej do duchowego wymiaru istnienia. Słońce -
jest metaforą dobra, Boga, wartości sacrum, które zdaniem Norwida 
przekazuje sztuka. 

Klawisz i włos ptzlowy odsyłają do muzyki i malarstwa, te zaś do 
sztuki w ogóle. Taki „synekdochiczny" sposób mówienia o sztuce jest 
właściwy Norwidowi. 

Dalej autorka interpretacji wraca jeszcze do strofy pierwszej, zadając 
pytanie: 
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,, Czym jest [ ... ] most nad przepaścią?" i tak na nie odpowiada: 
„ Można [ ... ] przypuścić, że owo zrównanie metaforyczne [klawisza z 
mostem] ogarnia cały wyżej opisany proces twórczy. Most byłby wów
czas obrazem tego, co dotąd nazywaliśmy 'transmisją' . Przepaść byłaby 

otchłanią między myślą wieczną a dźwiękiem, pomiędzy metafizyką, 
transcendencją, porządkiem pierwotnym a dziełem sztuki, które ma go 
wypowiedzieć . Most ponad tą otchłanią jest wątły i niebezpieczny, bo 
czyż można wypowiedzieć transcendencję". 

21 

Do przytoczonej interpretacji można by jeszcze coś podopowiadać, coś w 
niej zmodyfikować, ale nie jest to miejsce po temu. To, nad czym chciałabym 
się zastanowić, to problem procesu poznawczego prowadzącego do takiej, w 
zasadzie przekonującej przecież interpretacji, a szczególnie rola kontekstu 
w wyborze takiego a nie innego rozumienia analizowanego tekstu. 

Dla eksplikacji całego układu występujących tu metafor istotna jest 
struktura formalno-treściowa ich tematów pomocniczych. W naszym wy
padku chodzi o owe klawisze, włosy pęzlowe, most, rzęsy-ducha, żywot i 
słońce, powiązane w określone całości tekstowe. W rozbudowanych obrazach 
metaforycznych, z jakimi tu mamy do czynienia, poszczególne elementy ta
kiej struktury stają się leksykalnym kontekstem ułatwiającym odczytywa
nie znaczeń metaforycznych kolejnych elementów tekstu (np. klawisz dla 
mostu, myśl wieczna i most niebezpieczny dla przepaści). Jednakże to by 
nie wystarczało dla dotarcia do „drugiego dna" tych metafor: uogólnionego 
mówienia o sztuce i jej roli w ludzkim życiu. Wydaje się natomiast, że pozo
stając w obrębie samego wiersza, można wskazać na dwa typy kontekstów 
wspierające tezę o odniesieniu obu metafor do charakterystyki sposobu ist
nienia i funkcji sztuki. Są to konteksty, które można nazwać treściowymi 
( choć ich wykładniki formalne są również w tym wierszu powiązane z in
terpretowanymi elementami tekstu). Po pierwsze, to, co się mówi o muzyce 
w strofie I, zostaje wsparte tym, co się mówi o malarstwie (poprzez włos 
pęzlowy) w strofie II - łącznie wyłania się uogólnienie wyższego stopnia 
- sztuka w ogóle. Drugi typ kontekstu wspierającego omawianą tezę -
to obrazy „onych" z I i II strofy, tak wyraźnie kontrastujące z sylwetkami 
duchowymi artystów i ich spojrzeniem na świat. Te dwie kategorie ludzi: 
artystów i „onych" przeciwstawia sobie podmiot tego wiersza, niewątpliwie 
tożsamy z autorem. I tu trzeba już sięgnąć po konteksty treściowe z innych 
utworów Norwida - nazwijmy je kontekstami autorskimi. 

Interpretatorzy tego wiersza (łącznie z Juliuszem Wiktorem Gomulic
kim) przypominają podobne kontrasty w wierszach ,,[Co jej powiedzieć]" i 
,, Ostatni despotyzm", można tu też dołączyć „Spółczesnych" (gdzie arty
stom przeciwstawia się krytyków) oraz „Pismo", ,,Słuchacza" i „Lapidaria". 
Konteksty treściowe autorskie to bardzo istotny i często wykorzystywany 
argument dotyczący tez interpretacyjnych 11 • 

11 W cytowanym urywku interpretacji A .Zawłockiej ogólny kontekst treściowy autorski jest 
również wyraźnie przywołany. 
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Ogólna struktura przeciwstawności dwóch postaw Życiowych pozwala 
przybliżyć referentów ducha z w. 1 i 12, człowieka z w. 11, pomaga też w 
ustalaniu referencji zaimków oni z w. 5 i 14. Kontekst treściowy z w. 1 wska
zuje na znaczenie ducha jako jednostkowej 'istoty bezcielesnej, duszy'; w w. 
14 duch staje się reprezentantem zbiorowości ludzkiej wrażliwej na trans
cendencję, piękno, dobro, reprezentantem zbiorowości artystów. Człowiek z 
w. 11 to bowiem nie określona jednostka, ani też 'jakiś człowiek ' czy też 
'każdy człowiek' - to człowiek jako reprezentant tejże grupy rozbudzonych 
duchowo artystów, na to wskazuje jego kontekst treściowy. 

Oni, jak pisze Alek'h ndra Zawłocka, to „publiczność. Publiczność głu
cha, krnąbrna i - wzgardzona" . Sądzę, że tak jak metaforyka związana 
z muzyką i malarstwem została z kolei wpisana w synekdochę sztuki, tak 
też należałoby oderwać się od metaforyczno-synekdochicznego obrazu pu
bliczności „chrząkającej" i „ ucierającej nosy" i widzieć w „onych" całą tę 
część społeczeństwa, do której nie dociera przesłanie wielkiej sztuki i która 
przeżywa świat na poziomie materii i wartości hedonistycznych. Za takim 
uogólnieniem przemawiają znów konteksty treściowe: po pierwsze kontekst 
bliski, z trzeciej strofy (wiersze 19-22), po drugie kontekst autorski, w 
którym przeciwstawieniem ludzi ducha nie jest publiczność, lecz różnego 
typu jednostki i zbiorowości nie stanowiące „publiczności", a dające się 

scharakteryzować tak, jak to wyżej proponowałam . Dla poety wyraźnie 
bolesny jest brak porozumienia między tymi dwiema niewątpliwie proto
typowo przeciwstawianymi typami ludzi, a jak o tym mówią takie wiersze, 
jak np . ,,Marionetki", ,,[Co jej powiedzieć?]" czy też „Kółko", bolesny jest 
po prostu fakt istnienia ludzi zamkniętych na sprawy ducha. 

Jednakże poza kontekstem treściowym (bliskim i autorskim) na rozumie
nie wiersza często wpływa kontekst sytuacyjny w jego dwóch odmianach: 
biograficznej i historyczno-kulturowej . Kontekst historyczno-kulturowy po
zwala interpretować „onych" w naszym wierszu jako typowych przedsta
wicieli epoki biedermeierowsko-pozytywistycznej 12 : dla obu tych prądów 
kulturowych charakterystyczne było „ trzymanie się ziemi", niechęć wobec 
wielkich romantycznych ideałów, dla pozytywistów także naiwna wiara w 
postęp, o której mówią ironicznie wersy 8 i 9. Odwołanie się do tego konte
kstu pozwala określić „onych" jako pewną, formację historyczno-kulturową. 

Do kontekstu biograficznego odwołują, się wszyscy kolejni interpretato
rzy wiersza, wiążąc zawartą, w nim gorycz, ironię, nawet sarkazm (w ujęciu 
Przesmyckiego i Zawłockiej) z ogólną złą, sytuacją materialną i psychiczną 
Norwida w 1875 roku, a także z faktem, że nie udało mu się dotrzeć na 
bożonarodzeniowe przyjęcie do zaprzyjaźnionej z nim rodziny Wagnerów, 
którym po paru dniach wraz z przeprosinami przesłał ten właśnie wiersz. 
Gomulicki - szczególnie ceniący konteksty biograficzne jako tropy inter
pretacyjne - wysuwa nawet przypuszczenie, że ostatnia strofa wiersza jest 
być może reminiscencją wigilii spędzonej wśród takich właśnie „niebitych 
w ciemię" jakich opisuje poeta w trzeciej strofie (por. Gomulicki 1966:926). 

12 Ten kontekst twórczości Norwida omawia Janusz Maciejewski (Maciejewski 1992, 112- 137) . 
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Ta ostatnia, trzecia strofa - mimo że nie metaforyczna - nasuwa naj
więcej wątpliwości i problemów interpretacyjnych. Jest ona inaczej niż dwie 
poprzednie zbudowana, na pierwszy rzut oka robi wrażenie zaprojektowa
nej wypowiedzi lirycznego „ ty", tj. aktora w tym mini-spektaklu, reżyse
rowanym przez podmiot wiersza13 , bez relacji wobec „onych" . Jednakże 
kim są tu ludzie z wersu 19, a kim niebici w ciemię z tegoż wersu? We
dług większości interpretatorów ludzie i niebici w ciemię to dwa odrębne 
zbiory: pierwsi - z pozytywnym nacechowaniem aksjologicznym - prze
żywają autentyczną radość z narodzin Chrystusa, drudzy - nacechowani 
negatywnie - przekładają ją na uciechy kulinarne . ,, Tamci przeżywają -
ci przeżuwają", jak pisze Zawłocka. Jednakże taką interpretację zaatakował 
zdecydowanie Jacek Leociak w swojej obszernej glosie interpretacyjnej (por . 
Leociak 1993: 97- 105). Według niego „niebici w ciemię" stanowią podzbiór 
ludzi cieszących się z Bożego Narodzenia, a ich sposób obchodzenia wigilii 
nie jest wcale przez Norwida przedstawiany negatywnie, z ironią czy też 
sarkazmem. Dla udowodnienia swojej tezy Leociak posługuje się różnego 
typu kontekstami. Rozważa kontekst składniowo-treściowy, stwierdzając, 
że przeciwstawne zaś może odnosić się do „niebitych w ciemię" jako jednej 
z grup w obrębie zbioru ludzi przeżywających radość. Rozważa leksykalny 
kontekst autorski, wskazując na to, że nigdzie w utworach Norwida nie po
jawiają się wyrażenia ryba, miód i kluski z makiem. Rozważa też treściowy 
kontekst autorski, akcentując ambiwalentny, nie zawsze negatywny stosu
nek Norwida do polskiej szlachty, wyrażany w jego pismach. Przywołuje 
wreszcie kontekst biograficzny - pochodzenie samego Norwida z dworku 
szlacheckiego - oraz kontekst psychologiczno-światopoglądowy - katoli
cyzm Norwida, doceniającego „Kościół prostaczków, prymitywnych paste
rzy i rybaków" (s. 102), a wobec tego - w Jego mniemaniu także zapewne 
tradycyjny, związany z kulinariami obchód Swiąt Bożego Narodzenia (kon
tekst kulturowy) . 

Dyskusja wokół ostatniej strofy naszego wiersza uwidacznia fakultatyw
ność interpretacji opartych na implikaturach (por. Grice 1977) - a na 
nich się przecież opierają analizy przywołujące jako argumenty konteksty 
sytuacyjne i treściowe. Niewątpliwie istnieją wnioskowania implikaturowe 
zupełnie lub niemal zupełnie pewne. W naszym wypadku są to np. wniosko
wania dotyczące sposobów odczytania wyrażeń utrzeć nos czy też niebici 
w ciemię„ Co stanowi o stopniu prawdopodobieństwa wnioskowań opar
tych na implikaturach? Przede wszystkim budowa tekstu, ułatwiająca lub 
utrudniająca stawianie hipotez interpretacyjnych i wzajemne wspieranie się 
różnego typu kontekstów jako argumentów przemawiających za daną inter
pretacją. Ale są także czynniki osłabiające prawdopodobieństwo implika
tur, takie jak wydobywana przez Jacka Leociaka ambiwalencja kontekstów 

13 Wielu badaczy Norwida wskazuje na teatralne cechy nie tylko dramatów, ale też prozy, 
poematów i liryki tego autora. Por. np. Świątek 1983: 30, por. też słowa samego Norwida z jego 
eseju „Milczenie": ,,Mowa, dlatego, że jest mową, musi być nieodzownie dramatyczną! I jakże 
byłaby inaczej mową? Monolog nawet jest rozmową ze sobą albo z duchem rzeczy" . 
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autorskich treściowych oraz kontekstu psychologiczno-światopoglądowego, 
inaczej mówiąc ambiwalencja poglądów autora, które można przywołać na 
rzecz proponowanych implikatur. 

Sądzę, że na rzecz ironicznej, nie zaś . tylko dobrotliwie Żartobliwej inter
pretacji wersów 19- 22 z trzeciej strofy można jednak przytoczyć dodatkowe 
argumenty oparte na różnego typu kontekstach. 

Po pierwsze - dziwne by było, gdyby podmiot-reżyser kazał swemu ak
torowi krzyknąć nie tylko, że się Bóg narodził i że ludzie się cieszą - ale też 
krzyknąć to wszystko, ( o czytamy o „niebitych w ciemię" po myślniku w 19 
wersie. Wydaje się bardziej prawdopodobne, że w tym miejscu, podobnie 
jak w poprzednich strofach zaczyna się odrębna wypowiedź podmiotu wier
sza: opis reakcji na Bożonarodzeniową wesołą nowinę „niebitych w ciemię" 
jako tych, których sposób przeżywania radości święta W cielenia drażni au
tora. Jest to wniosek opartym.in. na kontekście leksykalno-gramatycznym 
( aspekt dokonany, połączony z krótkotrwałością czynności krzyknięcia). 

Istotnym argumentem za takim rozumieniem wersów 19-22 jest też 
kontekst struktury formalno-treściowej wiersza. W obu pierwszych stro
fach mieliśmy do czynienia z dwudzielnością: pierwsze części tych strof 
mówiły o świecie artystów, sięgających krainy „myśli wiecznej", ,,bezkońców 
otchłani"; części drugie - o świecie ludzi nie dostrzegających elementów du
cha, pogrążonych w przyziemnej codzienności. Wydaje się prawdopodobne, 
Że i trzecia strofa zachowuje tę przeciwstawność. Dziwna by była po sile iro
nii i niechęci wyrażanej wobec „onych" w dwóch pierwszych strofach nagła 
zmiana nastawienia do nich, potraktowanie ich z żartobliwą sympatią. Kon
tekst strukturalno-treściowy wskazuje raczej na intensyfikację negatywnego 
wartościowania: oto „reżyser" wobec dwóch nieudanych prób uzyskania po
rozumienia między aktorem-artystą a „onymi" rezygnuje z osoby artysty w 
dialogu z „onymi", każe przemówić do nich po prostu przedstawicielowi 
autentycznych chrześcijan. (Językowym wykładnikiem tej zmiany roli te
kstowego „ ty" i tematu jego projektowanej wypowiedzi są słówka przeto i 
już w wersie 16) . Okazuje się, że i ta próba nie ma szans powodzenia. 

W dalszych wersach znajdujemy słowa o treściach aluzyjnych lub sym
bolicznych: siano - znak ubóstwa związany z narodzinami Chrystusa, ryby 
- jeden z symboli chrześcijaństwa, miód - symbol m.in. boskiej miłości, 
najwyższego dobra, objawienia14 • Cóż z tymi symbolami czynią „niebici w 
ciemię"? Jadają ryby i miód, jadają sporo - w tym czasie - co ważne -

14 Do Norwida stosuje się świetnie charakterystyka umysłów zachowujących zdolność rozumie
nia symboli i operowania nimi z książki S.K. Langer Nowy sens filozofii (s. 420-421): ,, Umysł, 
który dzięki jakimś - obojętne jakim - świadomym lub nieświadomym symbolom ma orientację 
w rzeczywistości materialnej i społecznej, może swobodnie i z ufnością funkcjonować nawet pod 
wielkim ciśnieniem okoliczności i w obliczu trudnych problemów. Jego Życie polega na gładkim i 
zręcznym przechodzeniu od funkcji znakowych do funkcji symbolicznych, równomiernym przepla
taniu interpretacji sensorycznych, reakcji językowych, wnioskowania, pamięci, pełnego wyobraźni 
przewidywania, faktycznej wiedzy i milczącej oceny( .. . ]. W takim umyśle wątpliwości dotyczące 
'znaczenia Życia' nie powstają, ponieważ sama rzeczywistość wewnętrznie jest 'pełna znaczenia': 
ucieleśnia symbole Życia i Śmierci, Grzechu i Zbawienia". 
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znaczy to: 'obficie, dużo', także 'szybko, z zapałem, skutecznie' 15 
- jadają 

na sianie, symbolu ubóstwa wiążącego się z narodzeniem Chrystusa. Koń
czą jadłospis kluski z makiem - kluski są w Polsce symbolem ospałości, 
ciamajdowatości (por. cieple kluski notowane już w 2. połowie XIX w.), 
mak - jako środek usypiający - jest znanym symbolem snu, obojętności, 
lenistwa. Ostatni wers zderza więc dwa różne typy kulinarnych symboli -
te, które mówią o sprowadzaniu do funkcji profanum tego, co symbolizuje 
sacrum - i te, które w puencie wiersza charakteryzują to, co najbardziej 
drażni Norwida w „onych", tj. ospałość , lenistwo, brak ducha. 

Pomiędzy wersem 20 i 22 inajduje się bliski a ważny kontekst treściowy: 
wers 21 , mówiący o tym, że to wigilijne objadanie się odbywa się „pod rozża
rzonej Konstelacji znakiem" - kontrast tego znaku i zajadania smacznych 
dań jest uderzający, odczytuje się go jako jeden z Norwidowskich parado
ksów (mówiąc tak odwołuję się z kolei do kontekstu autorskiego w sensie 
charakterystycznych dla tego autora tropów semantycznych). 

Sugerując przywoływanie przez autora symboli, uruchamiam zarówno 
kontekst autorski (istotna rola znaczeń symbolicznych w poezji Norwida 
jest rzeczą ogólnie znaną), jak też intertekst kulturowy: to, że ryba i miód 
mają przytoczone znaczenia symboliczne w licznych dziełach o inspiracji 
judeo-chrześcijańskiej i w samej Biblii, jest rzeczą ogólnie znaną. 

W tym punkcie doszliśmy do problemu intertekstu, bardzo istotnego dla 
badaczy literatury ostatnich lat. Czy językoznawca ma się zajmować inter
tekstami w ich podstawowym, wąskim znaczeniu aluzji do tekstów innych 
autorów - i o ile? Sądzę, Że powinien on sięgać po interteksty tam, gdzie 
to potrzebne dla rozumienia szeroko pojętej treści analizowanego dzieła, 
pozostawiając ewentualnie badaniom literackim poszukiwania tych z nich, 
które służą ukazaniu miejsca utworu na mapie twórczości literackiej danego 
okresu, gatunku literackiego czy też historii idei. Oczywiście jest rzeczą 
pożądaną, by i językoznawca, interpretując utwory literackie ogarniał te 
obszary, ale czyniąc to znajduje się on już wyraźnie w granicach badań 
literaturoznawczych. 

Jest natomiast jeden jeszcze ważny obszar badań tekstowych należący 
niewątpliwie do kompetencji lingwisty, a wiążący się z problematyką kon
tekstu: jest to interpunkcja. Stanowi ona kod parajęzykowy, dodatkowy 
system znaków włączony w tekst językowy i niejednokrotnie niezbędny dla 
jego rozumienia16 . Kod interpunkcyjny jest równie jak językowy zmienny 
historycznie i wieloznaczny. Dla ujednoznacznienia go w poszczególnych te
kstach konieczna jest przede wszystkim znajomość reguł budowanych na 

15 W Słowniku Lindego sporo/ sporze to (m.in .) 'hojnie, obficie', 'stokrotnie, sowicie '. Wśród 
cytatów m.in. ,, Ziarno, co padło na dobrym ugorze, Wydało z siebie owoc sporze". Odym. Św . 
,, Wszystko idzie sporo z rąk boskich". Zab. 6 . 317. Nar. W tymże słowniku sporość to m .in. 
' obfitość', a spory 'wielki; obszerny, przestronny'. 

16 W tekstach pozbawionych interpunkcji, jak wiele wierszy współczesnych, czytelnik na własną 
rękę przeprowadza delimitację interpunkcyjno-prozodyczną tekstu. 
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uogólnieniach z kontekstów interpunkcyjnych danej epoki, konieczne jest 
też odwoływanie się do interpunkcyjnych kontekstów autorskich17

. 

Dla potrzeb wiersza trzeba było sprawdzić, czy istotne dla utworu prze
ciwstawienia bywają przez Norwida interpunkcyjnie n ie sygnalizowane, jak 
to ma miejsce z sugerowanym przeze mnie przeciwstawieniem ryby i miodu 
kluskom z makiem w wersie ostatnim. Po przyjrzeniu się części zachowanych 
autografów wierszy Norwida znalazłam podobny zapis przeciwstawień np. 
w wierszach „Do zeszłej" 18 , i „ Cnót oblicze" 19 • 

Problemem interpu cyjnym jest w tejże strofie myślnik z w. 19, oddziela
jący - jeśli uznać moJą (i A. Zawłockiej) wersję interpretacyjną - zdanie 
z mową zależną, kończące się słowem ludzie, od niezależnego, opisująco
oceniającego aktu mowy, który zaczyna się spójnikiem przeciwstawnym 
zaś. Jednakże śledząc liczne funkcje myślnika w poezji Norwida, można i 
w innych jego utworach znaleźć podobną kumulację funkcji kropki - i sy
gnału dystansu, często przeciwstawności treści. Przykładem może tu być 
ostatnia strofa „ Epos naszej": 

Ale cóż? - ptaki, co im się przywidzi 
To wyśpiewują, przysiadłszy na tarczy 
Albo na hełmie moim - a duch widzi 
Że kłamią - prawda jedynie wystarczy 
Nam, co za prawdą gonim, Don Kichotom 
Przeciwko smokom, jadom, kulom, grotom!. .. 

Myślnik pomiędzy wyrazami kłamią i prawda podobnie jak w naszym 
wierszu zastępuje kropkę i sygnalizuje przeciwstawność treści. 

Zaprezentowany tu i komentowany przeze mnie dyskurs interpretacyjny 
nasuwa szereg wniosków i refleksji: 

- Ogromna większość stwierdzeń dotyczących rozumienia tekstu po
etyckiego ma charakter probabilistyczny. Charakter taki mają nie tylko 
stwierdzenia oparte na przywołaniu kontekstów pozajęzykowych, ale także 

17 Pomocą w poznawaniu tych kontekstów w obrębie twórczości Norwida mogą być (m.in.) 
badania Barbary Subko dotyczące dywizów i kropek Norwidowskich, (por. Subko 1986 i 1990 ) , 
a także artykuł Zofii Mitosek (Mitosek 1986). 

18 Pierwsza strofa „Do zeszłej" jest zapisana w następujący sposób: 
Sieni tej drzwi otworem poza 

sobą 

Zostaw - wzlećmy już dalej! ... 
Tam, gdzie jest N ikt i jest 

Osobą: 

- Podzielni wszyscy, a cali . 
Przeciwstawienie: Nikt - i Osoba nie zostało uwydatnione ani spójnikiem przeciwstawnym, 

ani myślnikiem . 
19 W wierszu tym czytamy: 

Cnoty spotkałem trzy różne oblicza: 
Jak światło, c ień i złudzenie; 

Te trzy kontrastujące ze sobą oblicza cnót zostały wyliczone bez sygnałów przeciwstawności . 
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wiele z tych, które opierają się na bliskich kontekstach językowych. Z wnio
skowaniem opartym na implikacjach mamy do czynienia tylko wtedy, kiedy 
kontekst w sposób jednoznaczny wskazuje na wybór jednego ze znaczeń po
lisemicznego wyrazu lub formy gramatycznej. Z tym, że w utworze poetyc
kim także wtedy można podejrzewać jakąś modyfikację indywidualną, grę 
słowną. Probabilizm konstatacji dotyczących rozumienia tekstów, zwłaszcza 
tekstów z zakresu literatury pięknej, jest rzeczą znaną i nie musi prowadzić 
(jak to często ma miejsce) do tez dotyczących ich całkowitej względności 
i subiektywizmu. Horyzont poznawczy i aksjologiczny interpretatora ma 
rzeczywiście istotny wpływ na jakość analizy tekstu. Jednakże trzeba się 
zgodzić z tym, że im szerszy horyzont i im lepsza znajomość świata prze
konań, a także utworów autora badanego tekstu, tym większe szanse do
tarcia przynajmniej „ w pobliże" znaczenia intencjonalnego danego utworu. 
Jeśli chodzi o horyzont poznawczy lingwisty, to pomaga on w szerokim 
uwzględnianiu wszelkich typów kontekstów językowych i interpunkcyjnych, 
w tym kontekstów językowych danej, należącej już do przeszłości epoki, 
często przeoczanych przez literaturoznawców. 

- Konteksty mogą pełnić rolę sugerującą określone rozumienie tekstu 
(jak np. zatrzymanie żywota i słońca na „ włosie pęzlowym" z w. 10- 11 )., 
mogą też stanowić tylko o możliwości posłużenia się daną sugestią inter
pretacyjną (jak przywołanie anakolutów Norwidowskich dla interpretacji 
wersu 19), mogą wreszcie wskazywać jedynie na niespójność tekstu, wy
magającego dalszych zabiegów interpretacyjnych (np . stosowania jakichś 
mechanizmów mowy nie wprost, jak w przypadku metafor opartych na sło
wach klawisze, most, przepaść w naszym wierszu). Najczęściej mamy do 
czynienia ze współdziałaniem różnego typu kontekstów, a także kontekstów 
i mechanizmów mowy nie wprost, jako argumentów przemawiających za 
daną tezą interpretacyjną (lub przeciw niej). Było to widoczne w przebiegu 
całej zaprezentowanej w tym artykule analizy wiersza,, (Powiedz im, że duch 
od brzmiał myśli wiecznej)". 

- Na przykładzie interpretacji naszego wiersza można wyróżnić na
stępujące typy kontekstów pomocnych w rozumieniu poszczególnych ele
mentów, a także całości analizowanego tekstu: 

1. konteksty językowe 
1.1. skład n i owe 
1.1.1. bliskie (tj. konteksty w obrębie danego tekstu) 
1.1.2. autorskie (tj. charakterystyczne dla tekstów danego autora) 
1.1.3. ogólne (tj. charakterystyczne dla współczesnych autorowi tekstów, 

inaczej mówiąc dla normy językowej danej epoki20 ) 

1.2. 1 e k s y k a 1 n e i fr a z e o 1 o g i c z n e 
1.2.1. bliskie 

20
W naszym wierszu np . rozumienie czasownika bawić w w. 5 lub też interpretacja wersów 

16- 22 pozornie zależnych od wyrażenia krzyknij. 
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1.2.2. autorskie 
1.2.3. ogólne 
2. parajęzykowe 
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2.1. i n ter p u n kc y j n e 
2.1.l. bliskie 
2.1.2. autorskie 
2.1.3. ogólne 
3. treściowe ( w tym dotyczące świata przedstawionego) 
3.1. bliskie " 
3.2. autorskie 
4. strukturalne (tj. odnoszące się do struktury formalno-treściowej 

danego tekstu, ro.in. związane z gatunkiem i stylem 
tekstu) 

4.1. bliskie 
4.2. autorskie 
4.3 ogólne 
5. intertekstowe 

6. społeczno-kulturowe ( w tym dotyczące świata przedstawionego) 
7. dotyczące osoby autora 
7 .1. psychologiczne 
7.2. światopoglądowe 

7 .3. biograficzne 

Omawiana interpretacja nie stworzyła okazji dla wskazania roli konte
kstów fonetycznych, fleksyjnych, a także parajęzykowych ortograficznych, 
prozodycznych i należących do tzw. języka gestów. Nie uwzględniono też 
roli kontekstu w ustalaniu zapisu trudno czytelnych lub zdefektowanych 
tekstów. 

Komentarza wymagają konteksty językowe i interpunkcyjne określone 
ogólnie jako „ bliskie". W rzeczywistości dzielą się one na dwie podklasy: 
na konteksty pozwalające ustalić (w sposób pewny lub prawdopodobny) 
znaczenie elementu tekstu z nimi bezpośrednio związanego (jak np. kon
tekst nos wobec utrzeć w naszym wierszu) - oraz konteksty pomagające 
w uwiarygodnieniu hipotez interpretacyjnych poprzez wskazywanie na fakt 
występowania danego elementu językowego lub parajęzykowego w tymże 
utworze w roli analogicznej, istotnej dla proponowanej interpretacji, a z 
jakichś względów dla danego elementu nieoczywistej 21 • 

W tekście interpretacji pojawiały się złożone określenia typów konte
kstów: konteksty leksykalno-semantyczne, składniowo-semantyczne, stru
kturalno-treściowe . Drugie człony tych określeń akcentowały nie tylko for
malny charakter tych kontekstów, ważność ich aspektu znaczeniowego. 

21 Ana]jzowany wiersz był utworem zbyt małym, by się w nim ujawniła taka rola bliskiego 
kontekstu językowego lub interpunkcyjnego. W proponowanej interpretacji funkcję taką pełnił 
natomiast b]jski kontekst strukturalno-treściowy. 
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I wreszcie sprawa bardzo istotna: odbiorca w prezentowanym tu ujęciu 
jest tym, który poprzez swój horyzont poznawczo-aksjologiczny chce - jak 
o tym była mowa - zbliżać się do znaczenia intencjonalnego tekstu. Czyni 
to posługując się wyżej wyodrębnionymi typami kontekstów. Inaczej przed
stawia się typologia kontekstów - zarówno językowych, jak i pozajęzyko
wych, które by służyły odczytaniu tekstu w sposób najbardziej adekwatny 
do idei i wartości właściwych danej, współczesnej odbiorcy epoce; jeszcze 
inaczej - typologia kontekstów istotnych dla subiektywnego odbioru czy
telnika. Ale ta problematyka pozostaje poza zakresem mojego opisu. 

- Istotną rolę w docieraniu do znaczeń poszczególnych większych i 
drobniejszych elementów tekstu mają konteksty, które określiłam jako tre
ściowe. Konteksty te, wespół z historyczno-kulturowymi, biograficznymi i 
psychologiczno-światopogądowymi służą do konstruowania hipotez doty
czących pewnych całości treściowych utworu (por. uwagi dotyczące „posta
ciowego" ujmowania zjawisk nas. 2 oraz towarzyszący im przypis 7). Wy
chodząc od tych całości sugeruje interpretator takie lub inne rozumienie 
elementów tych całości; w naszym wypadku np . synekdochiczne rozumie
nie muzyka i malarza wobec ogólniejszego - artysty czy też symboliczne 
znaczenia miodu, ryby i klusek z makiem z wersu 22, wspierających tezę 
przeciwstawności postaw także i w tej strofie. 

Pojęcie kontekstów treściowych oraz pozatekstowych można by ujmo
wać jako uszczegółowienie ram Fillmorowskich ( czy też Langackerowskich 
matryc dziedzin), służących do interpretacji tekstów. Jednakże wydaje się, 
że dla wielu tekstów (jak choćby i naszego) ,,pole ram", adekwatne dla 
rozumienia tekstu, stawałoby się niezwykle skomplikowane. Przy tym opis 
ingerowania tych ram w interpretację tekstu trzeba by uzupełniać lub zde
rzać z funkcjonowaniem kontekstów językowych. W sumie szczegółowa in
terpretacja tekstu z aparatem ram wydaje mi się bardziej skomplikowana 
aniżeli interpretacja ukazująca współgranie różnego typu kontekstów, ta
kich , jakie starałam się pokazać w tym artykule. Natomiast mówiąc ogól
nie o kontekstach treściowych utworu, można wskazywać na podstawowe 
ramy referencyjne. Dla naszego wiersza byłyby to ramy: poglądów autora 
na twórczość artystyczną, jego poglądów na kontakt człowieka z sacrum 
oraz na przeciętnych „zjadaczy chleba", prawdopodobnie utożsamianych 
przez niego z współczesną mu szlachtą. Trzeba by też wprowadzić ramę 
symboli jako charakterystyczną dla konstruowania treści licznych utworów 
Norwida oraz ramę społeczno-kulturową okresu, do którego odnosi się ten 
wiersz. 

- Ostatnia kwestia, którą nasuwa rozważanie kontekstu w powiązaniu 
z rozumieniem tekstu, to miejsce tej problematyki w myślowym opanowy
waniu rzeczywistości. Jawi się ona jako jedna z licznych dziedzin, w których 
człowiek usiłuje - z mniejszym lub większym szczęściem - ustalać relacje 
między różnego typu całościami i ich elementami: stara się określić możli
wości pojawiania się danych elementów, uwarunkowania takich lub innych 
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ich konfiguracji, takich lub innych ról i znaczeń w większych całościach. 
Istotnym mechanizmem w stawianiu hipotez i wyciąganiu wniosków jest 
przy tym mechanizm analogii. 

Rolę kontekstu w procesie rozumienia tekstu przedstawiałam posługu
jąc się przykładem świadomej, naukowo podbudowanej interpretacji . Sądzę 
jednak, że wszystkie przywoływane tu typy kontekstów odgrywają również 
ważną rolę w intuicyjnych procesach myślowych zmierzających do rozu
mienia tekstów . Nie zawsze oczywiście odbiorcy uświadamiają sobie fakt 
posługiwania się tym"właśnie narzędziem, rzadko przywołują jego nazwę. 
Jednakże znamienne są utarte wyrażenia językowe mówiące np . o potrzebie 
cytowania czyichś wypowiedzi w szerszym kontekście czy też o rozumieniu 
jakichś faktów lub ich występowaniu w kontekście jakichś zdarzeń22 • 

Obecnie - powtórzmy to raz jeszcze - także w lingwistyce kontekst 
stał się terminem nazywającym różnego typu - językowe i pozajęzykowe 
- uwarunkowania znaczenia tekstu . Jego obecne, poststrukturalistyczne 
rozumienie w obrębie lingwistyki obejmuje dziś swoim zasięgiem ogólno
kulturowe pojęcie kontekstu. 

Summary 

With the help of an example interpretation of C .K. Norwid's poem 'Powiedz 
im, że duch odbrzmiał myśli wiecznej', the author attempts to show the role played 
by various typ es of contexts in the process of reaching the intended meaning of the 
text . The wide understanding of context, which has entered .linguistics together 
with pragmatics and cognitive linguistics, embraces - apart from various types of 
linguistic contexts - also all of what was called consituation in traditional lingui
stics. Additionally, it comprises contexts that the author calls content-related, i.e. 
bound up with some semantic elements of the text, and author-related, i .e . con
nected with some meanings and/ or forms in the other texts of the author. The 
article contains a complete typology of contexts that are useful for the semantic 
interpretations of utterances . · 

The contexts, apart from those which have a clearly selective function, can 
help in the probabilistic fixing of text meaning. Once an interpreter can skillfully 
employ various types of contexts in order to support his interpretative hypothesis, 
he can be assumed to be approaching the meaning intended by the author of the 
text. 

22 Por. przypis 5. Jeśli wierzyć słownikom, to szersze rozumienie kontekstu w polszczyźnie jest 
późne, w każdym razie powojenne . Słowniki niemieckie, aż po „Deutsches Worterbuch" B . Wah
riga z 1986 r . podają nadal tylko znaczenie kontekstu językowego. Natomiast we francuskim i 
angielskim znaczenia ogólniejsze pojawiają się już około połowy XIX w. Słownik oksfordzki (The 
Oxford English Dictionary, t. 3, 1989) określa je jako przenośne, bliżej nie precyzując. Natomiast 
,, Le Grand Robert" (t . 2, 1985) parafrazuje swoje znaczenie 2. jako „Ensemble des circonstan
ces dans lesquelles s'insere un fait donne". Wszystkie przykłady użyć w słownikach angielskim , 
francuskim i polskim dotyczą okoliczności: faktów, sytuacji, zjawisk, pojęć czy też (rzadziej) 
otoczenia przedmiotów z zakresu kultury, nie odnoszą się nigdy do zjawisk naturalnych. 
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Językoznawstwo słowiańskie wobec nowych prądów 
w typologii lingwistycznej 

Typologia lingwistyczna to jeden z rodzajów badań porównawczych nad 
językami. Porównywaniem języków interesowano się od dawna, zwłaszcza 
zaś od okresu odkryć geograficznych, kiedy to zaczęto poznawać coraz to 
nowe języki. 

Charakter naukowy lingwistycznych badań porównawczych zaczął się 
kształtować jednak dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku. Dzieli się 
je na diachroniczne i synchroniczne. Pierwsze obejmują językoznawstwo 
historyczno-porównawcze, do drugich zaś zalicza się najczęściej typolo
giczną klasyfikację języków. Oba te rodzaje lingwistycznych studiów po
równawczych rozwijały się przez pewien okres paralelnie i wzajemnie na 
siebie oddziaływały. 

Autorem pierwszej . typologicznej klasyfikacji języków był Fryderyk 
Schlegel, który w swojej pracy z roku 1808 dzielił języki na dwa typy. Do 
jednego zaliczał języki, w których znaczenia i funkcje gramatyczne są wyra
żane przez zmiany wewnętrzne w rdzeniu oraz przez fleksję, do drugiego zaś 
języki, w których takie funkcje są sygnalizowane przez dodanie specjalnego 
wyrazu. Fryderyk Schlegel nie ograniczał się do podzielenia języków na te 
dwa typy, ale wyodrębnionym przez siebie typom wystawił ocenę, za typ 
doskonalszy uznając języki fleksyjne. 

Klasyfikację zaproponowaną przez Fryderyka Schlegla udoskonalił jego 
brat, August Wilhelm Schlegel. Dzielił on języki na trzy typy: języki, w 
których wyrazy nie mają form gramatycznych (izolujące), języki posiada
jące afiksację oraz języki fleksyjne. August Wilhelm Schlegel wyodrębnione 
przez siebie typy językowe także hierarchizował od najmniej doskonałego, 
izolującego, poprzez bardziej doskonały, aglutynacyjny, po najdoskonalszy, 
fleksyjny. W tym ostatnim wyróżnia dwa podtypy, a mianowicie synte-
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tyczny, jak sanskryt, greka, łacina, oraz analityczny, jak język angielski czy 
języki romańskie (Schlegel, August Wilhelm 1818). 

Dalszym krokiem naprzód była koncepcja Wilhelma Humboldta (Hum
boldt 1836- 1840), który wyróżnione poprzednio typy uzupełnił o języki 
alternacyjne, tzn. posiadające fleksję wewnętrzną. 

Istotny wkład do typologii lingwistycznej wniósł także August Schleicher 
(Schleicher 1861 ), który wysunął hipotezę, że typ językowy nie jest czymś 
stałym, lecz zmienia się w taki sposób, iż fleksja wywodzi się z aglutyna
cji, aglutynacja zaś z typu izolującego . Schleicher podkreślał, że kierunek 
ewolucji odbywa się od t.zolacji poprzez aglutynację do fleksji, ale rozwój 
na tym się nie kończy, bo fleksja z kolei podlega rozkładowi i przechodzi w 
izolację. 

W okresie dominacji szkoły młodogramatycznej w językoznawstwie zain
teresowania problematyką typologiczną zmalały na rzecz badań historycz
no-porównawczych. Wreszcie strukturaliści, których na ogół charakteryzo
wała tendencja do ostrego kontrastowania synchronii i diachronii, odłączyli 
typologię od językoznawstwa historyczno-porównawczego i zepchnęli tę 
pierwszą na dalszy plan na dłuższy okres, bo aż do lat pięćdziesiątych 
XX w. Chociaż się tego specjalnie nie podkreślało, to jednak zwykle ba
dania typologiczne traktowano z niewielkimi wyjątkami jako odnoszące się 
do języków niepokrewnych, natomiast porównywanie języków pokrewnych 
pozostawiono językoznawstwu historyczno-porównawczemu. 

Dziedzictwem tego okresu jest też fakt, że jeszcze dziś często w obrębie 
badań porównawczych nad językami przeciwstawia się ostro językoznaw
stwo historyczno-porównawcze jako typ diachroniczny dwóm podtypom 
językoznawstwa porównawczego synchronicznego, tj. typologii lingwistycz
nej i studiom kontrastywnym czy konfrontatywnym1 . 

Problematyka typologiczno-lingwistyczna nie została jednak całkowicie 
wyparta z badań lingwistycznych ani na przełomie wieku XIX i XX, ani 
w połowie wieku XX, dzięki takim uczonym, jak przede wszystkim Jan 
Baudouin de Courtenay i Edward Sapir oraz lingwiści ze szkoły praskiej, 
jak Roman Jakobson i Vladimir Skali eka. 

Baudouin de Courtenay przez cały niemal okres swojej działalności na
ukowej poświęcał zagadnieniom typologicznym wiele uwagi. Typologię poj
mował bardzo szeroko. Już w programie wykładów z roku akademickiego 
1876- 1877 (Baudouin de Courtenay 1877) przedstawił bogatą koncepcję 
problematyki typologicznej, o problemach typologii lingwistycznej na tle 
innych rodzajów badań porównawczych pisał też w ostatniej swojej pracy, 
która wyszła już po śmierci autora (Baudouin 1930) . Baudouina de Cour
tenay interesowały nie tylko problemy ścisłej klasyfikacji typologicznej, za
równo fonetycznej, jak morfologicznej i syntaktycznej, ale także wzajemne 

1 Terminy studia kontrastywne i studia konfrontatywne odnoszą się do tego samego typu badań ; 
różnica między nimi sprowadza się do tego, że terminu pierwszego używają na ogól autorzy 
piszący po angielsku, natomiast drugiego autorzy piszący po niemiecku lub francusku. 
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stosunki między nimi oraz stosunek klasyfikacji typologicznej do genetycz
nej a nawet jej związek z uwarunkowaniami zewnętrznojęzykowymi, przede 
wszystkim zaś ze stosunkami społecznymi. Próbował również zestawiać ty
pologię lingwistyczną z typologią organizmów żywych, roślin i zwierząt. 

Baudouin de Courtenay był autorem pierwszych typologicznych opisów 
języków słowiańskich (Baudouin de Courtenay 1875, 1881, 1912). Uwzglę
dniał w nich również aspekty statystyczne. 

Sapir problematyce typologicznej poświęcił rozdział szósty i część roz
działu piątego swojej znakomitej książki Language (Sapir 1921). Wielką 
zasługą Sapira jest to, że zakres problematyki typologicznej, którą jego 
poprzednicy ograniczali zasadniczo do strony formalnej języka, poszerzył o 
aspekt semantyczny. Dzieląc pojęcia na 4 typy (pojęcia podstawowe, pojęcia 
derywowane, pojęcia relacyjne konkretne, pojęcia relacyjne abstrakcyjne) 
(Sapir 1921: 106-107), postulował badania nad sposobami ich wyrażania w 
różnych językach. 

Przyczyną tego, że większość struktura.listów nie zajmowała się proble
mami typologii, był fakt, iż strukturaliści zasadniczo odrzucali koncepcję 
gramatyki ogólnej ( uniwersalnej) i sceptycznie odnosili się do pojęcia uni
wersaliów, uważając, że różnych języków nie wolno opisywać w tych samych 
kategoriach. A bez pojęcia uniwersaliów nie można skutecznie uprawiać ty
pologii, jako że wszelkie porównywanie zakłada jakieś cechy wspólne zesta
wianych przedmiotów. 

Strukturaliści twierdzili, że języki mogą się różnić od siebie w zasadzie 
nieskończenie i że mało jest takich cech, które można by przypisać wszy
stkim językom. Wymieniano tu przede wszystkim takie, jak otwartość sy
stemu językowego, dwuklasowość języka (Biihler 1934: 73-75) czy podwójna 
artykulacja języka (Martinet 1960: 17-19) . Martinet w swojej książeczce 
stwierdza: 

Hors cette base commune, rien n'est proprement linguisti
que qui ne puisse differer d'une langue a une autre (Martinet 
1960: 25). 

Później do niekwestionowanych uniwersaliów oprócz wymienionych wy
żej dodano takie, jak występowanie w języku nazw własnych i elementów · 
deiktycznych, w zakresie zaś systemu dźwiękowego występowanie samogło
sek i spółgłosek. 

Minimalistyczne stanowisko w tym zakresie reprezentują także inni kla
syczni strukturaliści. Charles Hackett jako jedyne uniwersalia językowe wy
mienia takie cechy języka ludzkiego, które go odróżniają od języka zwie
rzęcego, tj. jego twórczy charakter, kanał głosowo-słuchowy, arbitralność, 
dyskretność itp . (Hackett 1963: 1-29). Wypowiadał się na ten temat na 
konferencji poświęconej uniwersaliom językowym, która odbyła się w 1961 
r. w Dobbs Ferry w stanie Nowy Jork (USA) i powoływał się przy tym na 
swojego mistrza, Leonarda Bloomfielda, który o uniwersaliach pisał: 
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The only useful generalizations obout language are inductive 
generalizations. Features which we think ought to be universal 
may be absent from the very next language that becomes acces
sible (Hackett 1963: 1, por. też Bloomfield 1933: 20). 

Poza tym strukturaliści zarzucali uniwersalistom, że próbują opisywać 
wszystkie języki w kategoriach języków klasycznych, przede wszystkim zaś 
łaciny. W pewnej mierze trzeba im zresztą przyznać rację, ponieważ grama
tyka ogólna, taka, jaką lansowała szkoła z Port-Royal, uniwersalność spro
wadzała głównie do łaciny~ języka francuskiego, rzadziej odwołując się do 
innych języków, takich jak greka, niemiecki, włoski, hebrajski. 

W czasie, w którym odbywała się konferencja w Dobbs Ferry, poglądy 
strukturalistów na temat uniwersaliów zaczynały się już jednak zdecydo
wanie zmieniać. Świadczyć o tym może już fakt, że większość uczestników 
konferencji opowiedziała się za koniecznością prowadzenia szerszych badań 
nad uniwersaliami, badań obejmujących także uniwersalia diachroniczne . 

Wielki wpływ na wzrost zainteresowań uniwersaliami wywarły prace 
Romana Jakobsona (Jakobson 1941, Jakobson, Fant, Halle 1952, Jakob
son, Halle 1956), w których rozwijana jest i propagowana uniwersalna te
oria cech dystynktywnych. Opiera się ona na założeniu, że istnieje stosun
kowo prosty, uporządkowany, uniwersalny system psychologiczny dźwięków, 
który leży u podstawy całego nieuporządkowanego bogactwa różnych rodza
jów dźwięków obserwowanych przez fonetyków. Zdaniem Jakobsona system 
ten jest związany z wrodzonymi cechami umysłu ludzkiego. Teoria cech 
dystynktywnych w tym ujęciu różni się wyraźnie od stanowiska, jakie w 
odniesieniu do cech dystynktywnych zajmują inni strukturaliści. Według 
Jakobsona cecha dystynktywna to taka, która może być użyta w funkcji 
rozróżniania form w języku ludzkim w ogóle, natomiast większość struk
turalistów wiąże dystynktywność z określonym językiem. W tym ostatnim 
ujęciu ta sama cecha dźwiękowa w jednym języku może być dystynktywna, 
a w innym języku niedystynktywna, tzn. na przykład związana z wariantem 
fakultatywnym lub pozycyjnym. 

Od lat pięćdziesiątych obserwuje się stały wzrost zainteresowań pro
blemami uniwersaliów i typologii lingwistycznej. Następuje też zasadniczy 
zwrot w badaniach nad tą problematyką, ponieważ strukturaliści wzbo
gacają je o dorobek teoretyczno-metodologiczny swojego kierunku lingwi
stycznego. Poszerza się też zasadniczo zakres problemów, którymi zajęli się 
typologowie, obejmując teraz wszystkie działy języka od fonologii poprzez 
składnię i słownictwo po pragmatykę, podczas gdy przedmiotem rozważań 
nad typologią lingwistyczną w XIX w., a także w znacznej mierze w później
szym okresie, zanim uniwersaliami i typologią lingwistyczną zajęli się struk
turaliści, były prawie wyłącznie problemy morfologiczne. Jednym z pierw
szych badaczy, który zwrócił uwagę na konieczność podjęcia badań nad 
typologią syntaktyczną, był Charles E. Bazeli (Bazeli 1949) . Coraz większy 
nacisk kładzie się teraz też na badania nad stroną znaczeniową, treściową, 
funkcjonalną języka (Milewski 1950, 1962; Klimov 1983). Nawiązuje się tu 
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w jakiejś mierze do nurtu zapoczątkowanego przez Sapira. We wcześniej
szym okresie 'terminy typologia lingwistyczna' i 'morfologiczna klasyfikacja 
języków' były niemal synonimami. Poza tym badacze coraz wyraźniej za
czynają podkreślać fakt, że skoro język nie jest systemem homogenicznym, 
lecz zbiorem krzyżujących się różnych struktur, typologia powinna punkt 
ciężkości swoich zainteresowań przenieść z klasyfikacji języków na klasyfi
kację struktur czy środków gramatycznych (Bazell 1949, 1958) . 

Prace zwiastujące ten zwrot pojawiły się już w okresie międzywojennym 
w kręgu szkoły praskiej (np . Jakobson 1929). Zaczynają się pojawiać prace 
typologiczne w ujęciu statystycznym, tzn . dotyczące aspektu frekwencyj
nego (por. np . Greenberg 1957, Kramsky 1959 oraz liczne prace Mańczaka 
publikowane w Polsce i za granicą). Ukazuje się wiele prac typologicznych 
o charakterze szczegółowym, w których zestawia się różne zjawiska grama
tyczne w poszczególnych językach słowiańskich z innymi językami. Znako
mitą typologię fonologiczną języków słowiańskich przedstawił Edward Stan
kiewicz (Stankiewicz 1958). 

Następuje ponowne zbliżenie badań typologicznych i historyczno-porów
nawczych. Zdano sobie sprawę z tego, Że te dwa nurty badawcze wzajemnie 
się uzupełniają w wyjaśnianiu różnych aspektów nauki o języku (Jakobson 
195 7, Benveniste 1952: 99-118). Przy pracach nad rekonstrukcją różnych 
działów prajęzyków zaczyna się brać pod uwagę fakty z typologii językowej , 
które mogą potwierdzać lub czynić mało prawdopodobnymi poszczególne 
hipotezy. Trzeba jednak podkreślić, że kryterium prawdopodobieństwa wy
stąpienia takiej czy innej cechy językowej może tylko wesprzeć daną re
konstrukcję, nie może natomiast być czynnikiem rozstrzygającym (Awedyk 
1993) . 

Wpływ Jakobsonowskiej teorii cech dystynktywnych jest szczególnie wi
doczny na kształtowanie się poglądów Noama Chomsky'ego na problem 
uniwersaliów. Pojęcie uniwersaliów wprowadził Chomsky do swojej teorii 
gramatyki transformacyjna-generatywnej dopiero po zapoznaniu się z kon
cepcjami Jakobsona. 

Chomsky, podobnie jak Jakobson, wiąże uniwersalia z wrodzonością 
języka. W jego ujęciu w gramatyce każdego języka można wyodrębnić część, 
która ma charakter uniwersalny, oraz część, która jest idiosynkratyczna, 
tzn. charakterystyczna dla danego języka. Pierwsza to gramatyka uniwer
salna ( Universal Grammar, w skrócie UG), wspólna wszystkim językom 
(por. na przykład Chomsky 1986: 17-29, 37-40, 145- 152 i in .) . 

Chomsky dzieli uniwersalia na substancjalne i formalne (Chomsky 
1965: 27-30) . Pierwsze odnoszą się do kategorii językowych, drugie nato
miast do samej teorii gramatyki generatywnej, tzn. do typów i kształtu 
reguł gramatycznych. Do pierwszych należą np. takie kategorie, jak zda
nie, fraza nominalna, fraza werbalna, rzeczownik, nazwa własna itp., na
tomiast przykładem uniwersaliów formalnych są według niego takie cechy 
gramatyki generatywnej, jak przede wszystkim podział reguł na frazowe i 
transformacyjne. Wydaje się jednak, że z punktu widzenia typologii lin-
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gwistycznej uniwersalia formalne Chomsky'ego nie są interesujące, jako że 
należą one raczej do metody opisu języków niż do samych języków (por. 
Hagege 1986: 11). 

Dziś już w zasadzie nikt nie neguje celowości badań nad uniwersaliami 
językowymi i równoległego ich prowadzenia ze studiami typologicznymi. 
Bez studiów w tym zakresie nie można sobie wyobrazić nauki o języku, 
albowiem od naukowego opisu nawet poszczególnych języków wymaga się 
obecnie, ażeby taki opis był ujęty w kategoriach, które nie ograniczają się 
do jednego tylko języka, jednej rodziny, czy jednego typu językowego. Kate
gorie, którymi się operuje w analizie lingwistycznej, powinny mieć charak
ter uniwersalny, tzn. nadający się do zastosowania do wszystkich języków 
na świecie. Uniwersalia mogą przeto być stosowane jako jedno z istotnych 
kryteriów w ocenie teorii lingwistycznych oraz w sporach i kontrowersjach 
między nimi. Wiele jest tu jeszcze do zrobienia, albowiem mimo postępów, 
jakie osiągnięto w studiach typologicznych i badaniach nad uniwersaliami 
językowymi wiele kategorii, którymi językoznawcy do tej pory wciąż się po
sługują - nie wyłączając kategorii najbardziej podstawowych, takich jak 
części zdania czy części mowy - pozostawiają pod tym względem wiele do 
Życzenia, albowiem nie zostały one tak zdefiniowane, ażeby można je było 
odnieść do dowolnego języka. Stan taki jest wynikiem tego, że cały aparat 
pojęciowy nauki o języku i terminologia lingwistyczna zostały ukształto
wane głównie na materiale języków europejskich. 

W obrębie uniwersaliów przeprowadza się rozmaite podziały. Jednym z 
pierwszych był podział nawiązujący do pojęcia implikacji, które było uży
wane w szkole praskiej do opisu języka. Zostało ono do językoznawstwa 
zapożyczone z logiki i jest stosowane w opisie różnych płaszczyzn języka, 
o ile między określonymi zjawiskami stwierdza się związki następującego 
rodzaju: jeśli w danym języku występuje zjawisko x, to język ten posiada 
także zjawisko y, ale niekoniecznie odwrotnie. 

W dotychczasowych badaniach stwier'dzono wiele tego rodzaju zależno
ści. Należą do nich takie, jak np. stosunek implikacji między samogłoskami 
nosowymi i ustnymi, między liczbą podwójną i mnogą, między zaimkami 
zwrotnymi pierwszej i drugiej osoby a trzeciej i in. To znaczy stwierdzono, 
że jeśli w danym języku występują samogłoski nosowe, to język ten posiada 
także samogłoski ustne, jeśli dany język ma liczbę podwójną, to ma on także 
liczbę mnogą, jeśli w jakimś języku istnieją zaimki zwrotne pierwszej i dru
giej osoby, to w języku tym występują także zaimki zwrotne trzeciej osoby. 
Na przykład w języku polskim zaimek zwrotny występuje we wszystkich 
trzech osobach: 

(ja) myję się 
(ty) myjesz się 
( on, ona, ono) myje się itd. 

Podobnie jest w języku angielskim: 
I wash myself 
you wash yourself 
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he washes himself 
she washes herself itd. 

Natomiast język francuski ma zaimek zwrotny tylko w trzeciej osobie: 
je me lave 'myję się' 
tu te laves 'myjesz się' 
il (elle) se lave 'on (ona, ono) się myje' itd. 

Wreszcie w języku anglosaskim nie ma w ogóle zaimka zwrotnego: 
ie slog me '(ja) uderzyłem się' (dosłownie 'ja uderzyłem nie') 
he slog hine '(on) uderzył się' (dosłownie 'on uderzył jego') itd. 
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Joseph H. Greenberg, odwołując się do pojęcia implikacji, wyróżnia uni
wersalia implikacyjne i nieimplikacyjne ( Greenberg 1966). Do pierwszych 
zalicza cechy językowe, które wynikają z innych cech. Stosunek implikacji, 
jaki obserwuje się między poszczególnym.i uniwersaliami, Greenberg próbuje 
niekiedy tłumaczyć pojęciem nacechowaności. Jak wiadomo z logiki i ogól
nej metodologii badań naukowych, człony nacechowane, tzn ., innymi słowy, 
bogatsze w treść, bo posiadające cechę, której pozbawione są człony niena
cechowane, odznaczają się tym, że ich zakres występowania jest mniejszy 
niż członów nienacechowanych. Greenberg zatem twierdzi, Że jeśli w języku 
występuje jakaś kategoria, która jest nacechowana, to język ten posiada 
również jej odpowiednik nienacechowany, tzn. pozbawiony określonej cechy. 
Jako przykład podaje samogłoski nosowe jako nacechowane w stosunku do 
ustnych, które są nienacechowane. Samogłoski ustne występują we wszyst
kich językach, samogłoski nosowe natomiast tylko w niektórych, a zatem 
jeśli jakiś język ma samogłoski nosowe, to musi on mieć także samogłoski 
ustne. I chociaż - jak zobaczymy niżej - sprawę zależności istnienia sa
mogłosek nosowych od ustnych można wyjaśniać także inaczej, to jednak 
samo wyodrębnienie uniwersaliów implikacyjnych i nieimplikacyjnych jest 
dla badań typologicznych niezwykle istotne. 

Pojęcie implikacji okazało się niezwykle pożyteczne w analizach typolo
gicznych. W kategoriach implikacji próbuje się określić na przykład hierar
chie i ograniczenia w łączliwości kategorii gramatycznych. Okazuje się, że 
kategorie językowe dadzą się ułożyć hierarchicznie w stosunku do procesów 
czy reguł gramatycznych, którym można je poddać. Keenan i Comrie (zob. 
Keenan & Comrie 1977, Comrie 1981) badali cztery kategorie nominalne 
(podmiot, dopełnienie bliższe, dopełnienie dalsze i posiadacz) z punktu wi
dzenia możliwości ich relatywizacji, tzn. rozwinięcia ich za pomocą zdania 
względnego. Hierarchia ta układa się w tej kolejności, w jakiej zostały tu one 
wymienione. Są języki, w których wszystkie te cztery kategorie nominalne 
mogą być rozwinięte za pomocą zdania względnego . Do takich języków na
leżą np. słowiańskie. Są jednak także i takie języki, w których tylko niektóre 
z tych składników można relatywizować. W takim wypadku ma zastosowa
nie sformułowana przez Keenana i Comriego zasada hierarchii w obrębie 
wymienionych kategorii . W znacznej mierze ograniczenia takie zależą także 
od szyku wyrazów w zdaniu, którym się charakteryzuje dany język . 
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Ciekawszym przykładem dla slawistów jest hierarchizacja, której podle
gają konstrukcje ze składnią zgody. Greville G. Corbett (1983) wykazał, że 
ich hierarchia układa się od najmocniejszej pozycji , którą jest funkcja atry
butywna określeń przymiotnikowych, poprzez predykatywną, zaimki rela
tywne (względne) aż po najsłabszą, którą reprezentuje zaimek osobowy. To 
znaczy, że najłatwiej popada w konflikt z gramatyczną zgodą na rzecz zgody 
semantycznej ( constructio ad sensum) zaimek osobowy, potem kolejno na
stępują zaimki względne i orzeczenie. Innymi słowy prawdopodobieństwo 
wystąpienia konstrukcji ad sensum rośnie w takim kierunku. Jest tu wy
raźnie widoczny stosunek i plikacji: gdyby tę hierarchię ułożyć liniowo od 
strony lewej do prawej, to wystąpienie zgody semantycznej zamiast grama
tycznej można określić w następujący sposób: jeśli zgoda semantyczna jest 
możliwa w danej pozycji na linii, to będzie ona możliwa także we wszystkich 
pozycjach na prawo od niej (Corbett 1983: 10- 11) . Por. przykład z języka 
czeskiego: 

To devce 'Ta dziewczyna' 
To devce se vdalo 'Ta dziewczyna wyszła za mąż' 
Najmula jsem devce, kteni prislo vcera ... ' Przyjęłam dziew

czynę, która przyszła wczoraj ... ' 
To devce pi'islo vcera, ale ja jsem je/ji nenajmula 'Ta 

dziewczyna przyszła wczoraj , ale ja jej nie przyjęłam' (Corbett 
1983: 11- 12). 

Podobnie pod tym względem zachowuje się także język polski, por.: 

Te łajdaki 
Te łajdaki były/byli 
Te łajdaki, którzy ... Oni ... 

Corbett wykazał także zależność różnych zachowań tego rodzaju kon
strukcji od takich czynników, jak szyk, w szczególności zaś od tego, czy 
składnik pozostający w relacji zgody ( w jego terminologii target) do wyrazu, 
który tę zgodę dyktuje (w jego terminologii controller), występuje w tek
ście przed tym ostatnim czy po nim. Bardzo istotną rolę pełni tu także typ 
kategorii semantycznej, do której należą wyrazy dyktujące składnię zgody, 
przede wszystkim kategoria żywotności (por. także Comrie 1981: 187, 190, 
191- 194, 200 i in.). Spostrzeżenia odnoszące się do składni zgody poczy
nione na językach słowiańskich zdają się znajdować potwierdzenie także na 
materiale innych języków (Corbett 1983: 242- 243). 

Obok podziału na uniwersalia implikacyjne i nieimplikacyjne propo
nuje się także inne ich klasyfikacje. Na uwagę zasługuje tu przede wszy
stkim przeciwstawienie uniwersaliom dedukcyjnym czyli absolutnym, które 
są obligatoryjne dla wszystkich języków, uniwersaliów indukcyjnych, wy
stępujących w językach , które się przebadało. Uniwersalia absolutne stawia 
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się niekiedy w opozycji do uniwersaliów statystycznych, których zakres wy
stępowania w językach można określać w kategoriach frekwencji występo
wania. 

Uniwersalia, które nie są absolutne, tzn. takie, które mają wyjątki, okre
śla się niekiedy raczej jako tendencje, aniżeli właściwe uniwersalia ( Comrie 
1981: 19- 23, Hagege 1986: 9- 12) . 

Ważny jest podział uniwersaliów na synchroniczne i diachroniczne. Te 
ostatnie dotyczą kierunków i typów zmian językowych, które ostatnio są 
przedmiotem szczególnego zainteresowania zarówno ze strony kompara
tystów historycznych jak i typologów. Zakłada się, że kierunek rozwoju 
wszystkich języków jest podobny, ale jednocześnie podkreśla się probabi
listyczny charakter uniwersaliów diachronicznych ( Greenberg, Osgood & 
Jenkins 1963; Perlin 1997: 7-13). Tłumaczą one wspomniane wyżej uni
wersalia, które nie mają charakteru absolutnego, tzn. tendencje. Nadają 
się one zatem do wyjaśniania zmian językowych, które już zaszły w da
nym, natomiast nie mogą być użyte do przepowiadania przyszłych zmian. 
Jako przykład można tu przytoczyć hipotezę o charakterze uniwersalnym, 
a mianowicie twierdzenie, że samogłoski nosowe rozwijają się zawsze z po
łączeń samogłosek ustnych ze spółgłoskami nosowymi zamykającymi sylabę 
(Ruhlen 1978: 230). Hipoteza ta wyjaśnia genezę samogłosek nosowych w 
językach typu prasłowiańskiego czy francuskiego, ale na jej podstawie nie 
da się przewidzieć, czy w danym języku taka zmiana zajdzie i jeśli zajdzie, 
to kiedy to nastąpi. Hipotezy tej nie można też użyć do wytłumaczenia 
przyczyn, dla których taka zmiana nie zaszła w jakimś języku. 

Wyjaśnienie diachroniczne, tj . takie, które stwierdza, jak dana cecha 
językowa powstała, musi być przedłożone nad wyjaśnienie synchroniczne w 
rozważaniach nad uniwersaliami implikacyjnymi. W odniesieniu do nosówek 
oznacza to, że stosunek implikacyjny między samogłoskami nosowymi i ust
nymi należy wyjaśniać nie nacechowanością pierwszych wobec drugich , jak 
to próbuje robić np . Greenberg (zob. wyżej), lecz diachronicznie. 

Problemom związanym z wyjaśnianiem uniwersaliów językowych po
święca się dziś wiele uwagi. Jakobson i Chomsky istnienie uniwersaliów 
tłumaczą wrodzonością języka . Można się z takim wyjaśnieniem zgadzać 
lub nie, albowiem wygląda ono na tłumaczenie typu ignotum per ignotum 2

, 

ale jakieś wyjaśnienie dla istnienia uniwersaliów trzeba dać, bo bez wyja
śnienia nie ma nauki . Podkreślał to już ponad sto lat temu Baudouin de 
Courtenay, przeciwstawiając się postawie młodogramatyków ze schyłkowego 
okresu działalności tej szkoły, którzy zatracili wiarę w teorię i upatrywali 
zadanie i sens badań językoznawczych w gromadzeniu faktów. 

Podobne stanowisko jak młodogramatycy w kwestii wyjaśniania i sto
sunku do aspektu teoretycznego zajmowało też wielu strukturalistów, zwła
szcza amerykańskich, w szczytowym okresie działalności tego kierunku. Dziś 

2 Ażeby wrodzoność języka można było przytoczyć jako wyjaśnienie dla istnienia uniwersaliów, 
musielibyśmy mieć na nią dowody niezależne, a takimi nauka na razie nie rozporządza. 
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już jednak nikt nie kwestionuje tezy, że wyjaśnianie jest celem wszelkiej na
uki, a więc także nauki o języku. 

Jest rzeczą uderzającą, że także w kwestii rozwiązań szczegółowych do
tyczących wyjaśniania zjawisk językowych szuka się dziś dróg, na które 
wskazywał Baudouin de Courtenay. Warto tu przypomnieć, Że Baudouin de 
Courtenay językoznawstwo traktował jako część nauki o człowieku, część an
tropologii . W wyjaśnianiu zjawisk językowych odwoływał się zatem do przy
czyn nadrzędnych, związanych z takimi czynnikami, jak miejsce człowieka w 
przyrodzie, budowa narząd 'w mowy, natura percepcji ludzkiej. Dwa ostat
nie czynniki są identyczne w całym świecie ludzkim i mogą być przed
stawiane jako podstawa dla wyjaśnienia uniwersaliów językowych. Bardzo 
podobnie zresztą na te sprawy patrzył Sapir (1921: 157-204; por. też ko
mentarz Vennemanna do koncepcji Sapira, Vennemann 1975: 269-305). 

Do takich właśnie czynników odwołuje się dziś wielu badaczy, którzy 
argument wrodzoności języka uważają za niewystarczający dla wyjaśnienia 
uniwersaliów (Vennemann 1975). 

Wychodzi się tu przede wszystkim z założenia, że języki ludzkie zarówno 
te, które są używane dziś, jak i ich wcześniejsze stadia historyczne oraz 
języki wymarłe reprezentują w zasadzie wspólny typ rozwojowy. W szcze
gólności o uniwersalnych cechach języka decyduje jego dźwiękowo-słuchowy 
charakter. Jest on odpowiedzialny za wszystkie cechy języka, które wiążą 
się z linearnością mowy. Sam zaś kształt struktury dźwiękowo-słuchowej 
języka jest zdeterminowany budową anatomiczną i fizjologią człowieka oraz 
związanymi z nimi jego zdolnościami percepcyjnymi. 

Bardzo istotną rolę w wyjaśnianiu faktów językowych odgrywają czyn
niki psychologiczne, które pozostają w związku z sytuacją mowną ludzi. 
Tłumaczą one m. in. jedno z uniwersaliów językowych, a mianowicie zja
wisko redundancji. Istnienie redundancji w języku pozostaje w związku z 
faktem, że język służy do porozumiewania się ludzi . Wypowiedzi muszą 
zatem być zrozumiałe, i to nie tylko w idealnych warunkach, ale także w 
okolicznościach, kiedy mówieniu towarzyszą rozmaite przeszkody. Redun
dancja jest właśnie tym czynnikiem, który znacznie zwiększa stopień zro
zumiałości wypowiedzi. Jej przejawem jest np. dobrze znany dziś fakt, że 
liczba cech dystynktywnych w każdym języku jest mniej więcej dwa razy 
większa niż jest to potrzebne do rozróżniania fonemów. 

Szczególne miejsce w badaniach syntaktyczna-typologicznych nad języ
kami świata zajmują ostatnio problemy związane z szykiem i zmianą szyku 
elementów w zdaniu. Pod uwagę bierze się przede wszystkim relacje po
przedzania i następstwa między trzema składnikami zdania, a mianowicie 
podmiotu (S, po angielsku Subject), dopełnienia, inaczej przedmiotu (O, po 
angielsku Object) i orzeczenia, albo raczej czasownika w funkcji orzeczenia 
(V, po angielsku Verb). Okazuje się, że w językach świata występują tu 
wszystkie logicznie możliwe kombinacje, tj. SOV, SVO, VSO , VOS, OVS , 
OSV, z tym jednak, że trzy pierwsze zdecydowanie przeważają ( Comrie 
1981: 87) . 



JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE WOBEC .. . 43 

W badaniach typologicznych nad szykiem szuka się związków o cha
rakterze implikacji między określonymi rodzajami szyku a innymi cechami 
języka. Już od dawna było rzeczą dobrze znaną, że w językach pozbawio
nych deklinacji w jakiejś mierze ją zastępują szyk i wyrazy gramatyczne, 
służąc między innymi do sygnalizowania związków syntaktycznych między 
składnikami zdania. Ostatnie badania w tym zakresie zdają się wskazywać 
na pewne zależności typu implikacyjnego między szykiem trzech podstawo
wych składników zdania (tj.podmiotu, przedmiotu i orzeczenia werbalnego) 
a preponowani em względnie postponowaniem afiksów. 

Trzeba tu jednak wspomnieć o językach, w których sprawa ta z różnych 
powodów nie przedstawia się tak klarownie. W niektórych językach można 
zauważyć pewne zróżnicowania, na przykład występowanie dopełnienia rze
czownikowego po czasowniku, ale lokowanie klitycznego dopełnienia zaim
kowego przed czasownikiem, jak na przykład w języku francuskim lub szyk 
SVO w zdaniach głównych, lecz SOV w zdaniach podrzędnych, jak w języku 
niemieckim. W innych, jak np. w większości języków słowiańskich, szyk jest 
bardziej swobodny, ale typ SVO występuje najczęściej, zwłaszcza wtedy, 
kiedy przy braku formalnej różnicy między podmiotem a dopełnieniem wy
stąpiłaby niemożność jednoznacznej interpretacji, co jest podmiotem a co 
dopełnieniem, na przykład w zdaniach typu 

Cielę kopnęło źrebię . 

W językach słowiańskich szykowi wyrazów w zdaniu poświęcano do tej 
pory raczej mało uwagi, zadowalając się stwierdzeniem, że mają one szyk 
swobodny, ponieważ zachowała się w nich (z wyjątkiem bułgarskiego i mace
dońskiego) deklinacja. Wydaje się jednak, że także w językach słowiańskich 
sprawy szyku wyrazów zasługują na dokładniejsze zbadanie, aby można 
było się włączyć w ogólny nurt prac nad tą problematyką. Do tej pory 
nie przywiązywano większego znaczenia nawet do pewnych faktów doty
czących szyku, które były znane, np. do tego, że polszczyzna średniowieczna 
miała szyk SOV, tj. z orzeczeniem na końcu zdania (zob. Klemensiewicz 
1965: 239). 

Podobny szyk miał też wczesny język staroindyjski, greka, łacina, star
sze fazy rozwojowe języków germańskich i inne języki indoeuropejskie. Taki 
szyk występuje w języku niemieckim w zdaniach podrzędnych. Wysuwa się 
dziś hipotezę, że szyk SOV charakteryzował język praindoeuropejski (Leh
mann 1962: 183-204, 1974: 30- 44) . Jest to teza nowa. W świetle ostatnich 
badań wydaje się, że jest ona bardziej prawdopodobna, aniżeli dawne opinie 
przypisujące językowi praindoeuropejskiemu i wczesnym dialektom indoeu
ropejskim po rozpadzie wspólnoty szyk swobodny. Jako reprezentanta ta
kich opinii wymienić tu można Jana Safarewicza, który w swojej gramatyce 
historycznej języka łacińskiego pisze m. in.: · 

W języku łacińskim, jak i w prajęzyku indoeuropejskim, 
każdy samodzielny wyraz określał swą funkcję w zdaniu swoją 
budową morfologiczną, wobec tego szyk wyrazów nie służył do 
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scharakteryzowania funkcji składniowej poszczególnych wyra
zów, jak to jest dziś np. w języku francuskim ... Szyk był w 
zasadzie dowolny. Tę swobodę język łaciński odziedziczył i utrzy
mał na ogół bez zmian: w łacinie szyk wyrazów jest dowolny o 
tyle, Że nie wyznacza on funkcji składniowej wyrazu (Safarewicz 
1950: 128). 

Czasowniki inne niż esse stawiano w łacinie w epoce archaicz
nej przeważnie na końcu zdania. Ustalenie takiego szyku, przy
najmniej w zdaniach łównych, jest niewątpliwie innowacją ła
cińską, jakkolwiek innowacją bardzo starą. W epoce historycznej 
zwyczaj ten nie tylko się nie rozpowszechnia, ale odwrotnie, traci 
na znaczeniu, tak że w łacinie mówionej epoki późnego cesarstwa 
umieszczenie czasownika na końcu zdania staje się zjawiskiem 
rzadkim (Safarewicz 1950: 132). 

Szyk wyrazów w wypowiedzi wiąże się ściśle z jej funkcjami komunika
cyjnymi, tzn. z takimi jej aspektami, jak związek z sytuacją i kontekstem, 
w szczególności nawiązywanie do wiedzy odbiorcy, którą mówiący zakłada, 
podkreślanie pewnych elementów w przekazywanych wypowiedziach itp. 
Wiążą się one zarówno z budową składniową wypowiedzi, jak też z takimi 
aspektami ich struktury, które bywają rozmaicie klasyfikowane w lingwi
styce, np. jako struktura tematyczno-rematyczna, struktura pragmatyczna, 
aktualne rozczłonkowanie, czy też funkcjonalna perspektywa zdania. N a te 
tematy publikuje się dziś bardzo dużo. Na uwagę zasługują tu próby formu
łowania w terminach uniwersalnych takich kategorii, jak przede wszystkim 
podmiot i temat, orzeczenie i remat, passivum reflexivum i in . Chodzi oczy
wiście o definicje, które można by odnieść do wszystkich języków. 

Jedną z pierwszych prób zdefiniowania podmiotu w kategoriach formal
no-gramatycznych i z wykorzystaniem metod typologii lingwistycznej pod
jął Zbigniew Gołąb (1958). Był to znacz.ny krok naprzód w tym przedsię
wzięciu, ale nie dostrzeżony w świecie lingwistycznym. Bardzo podobną, 
chociaż niezupełnie identyczną definicję podmiotu proponuje J. R. Payne 
(1990: 283- 293), nie cytując jednak artykułu Gołąba, chociaż ukazał się on 
także w wersji angielskiej3. 

Wiele uwagi w pracach z tego zakresu poświęca się ostatnio stosunkowi 
podmiotu do tematu, które się starannie rozróżnia. Podkreśla się przy tym 
fakt, że niektóre składniki struktury tematyczno-rematycznej mogą wyka
zywać pewną niezależność od budowy formalno-gramatycznej. Na tej pod
stawie niektórzy autorzy dzielą języki na takie, w których główną rolę w 
wypowiedzi odgrywa związek podmiotu z orzeczeniem ('subject-prominent 
languages') i takie, w których główna rola przypada związkowi tematu z re
matem ('topie-prominent languages', zob. Li & Thompson 1976). W języ-

3 Subject as a Linguistic Category. Przytaczam na podstawie odbitki, którą dostałem od Au
tora. Artykuł ukazał się chyba pod koniec lat sześćdziesiątych lub na początku lat siedemdzie
siątych, na odbitce nie ma jednak bliższych danych bibliograficznych. 
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kach drugiego typu składnik występujący w roli tematu nie pozostaje w 
związku formalnym (selekcyjnym) z orzeczeniem. 

Talmy Givón twierdzi, Że podmiot w rozwoju języków rozwinął się z 
tematu w wyniku gramatykalizacji określonych składników zdania (Givón 
1976). 

Językoznawstwo słowiańskie może nie tylko samo zyskać, jeśli w szer
szym zakresie sięgać będzie do typologii lingwistycznej, ale także wnieść 
do badań typologicznych istotny wkład. Wiele zjawisk językowych w sło
wiańszczyźnie łatwiej będzie zrozumieć, jeśli wskaże się na podobne fakty 
w innych językach, także odległych typologicznie. 

Wyżej wspomniałem o propozycji podziału języków na „subject-promi
nent" i „ topie-prominent". Jeśli się pod tym względem będzie dokładniej 
obserwowało języki, zwłaszcza ich odmianki mówione, to się okaże, Że w 
tego typu struktury obfitują także takie języki, jak słowiańskie czy inne 
europejskie. Chodzi o takie wypowiedzi, w których na początku stawia się 
jakąś grupę rzeczownikową w celu zwrócenia uwagi na jakiś przedmiot4 , 

a w dalszej kolejności występują odpowiednie formy zaimkowe związane 
gramatycznie z orzeczeniem. Por. przykłady z różnych języków: 
Język polski: 

Ta wizyta do Chin, ona pokazuje ... 
Te ankiety, tam są wszystkie informacje. 
Ta konstytucja, ona ma i wady i zalety5 • 

Język francuski: 

Ma petite enfence, je l'ai passe <i la campagne. 
A Marie il lui a donne un livre. 

Nieco inną funkcję, ale także i budowę, mają wypowiedzi, które wykazują 
odwrotną kolejność składników : 
Język polski: 

Ja mu dam, temu draniowi. 
Ja ją czytałem, tę książkę. 

Język niemiecki: 

Ich habe ihn gefunden meinen Schliissel. 

Język francuski: 

Tu l'as lu ce bouquin? 6 

4 Przedmjot jest tu rozum.iany szeroko jako obejmujący także ludzi , zwierzęta, pojęcia abstrak
cyjne itp . 

5 Przykłady zasłyszane przeze rnnje w różnych wypowiedziach. Słyszy się takkh mnóstwo. 
6 Przykłady obcojęzyczne cytuję z artykułu T . Bynon 1993. 
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Summary 

Linguistic typology has made considerable progress in the study of all langu
age levels recently. In particular, however, !atest accomplishments in word order 
typology deserve attention . In close connection with the typological study of word 
order essential steps have been taken in an attempt to define the fundamental 
concepts of syntax, semantics, and pragmatics, such as the concepts of subject 
and predicate, agent and patient, topie and comment, given and new, etc. 

It is characteristic of present day linguistic typology to carry out its research 
in relation to the study of lau:guage universals. This kind of investigation not only 
allows us to better understand the nature of language from the synchronie point 
of view, but also can help explain many aspects in the historical development of 
both Proto-Slavonic and particular Slavonic languages . 

According to the present author, historical comparative studies on the Slavonic 
languages only too rarely take advantage of recent advances in linguistic typology. 
Yet, having recourse to typological evidence could be advantageous for two reasons. 
First, it may help notice new facts in the Slavonic languages, especially in their 
every day colloquia! varieties, and second, it may shed new light on some historical 
developments , such as the law of open syllables, the changes in the grammatical 
genders, etc. 
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ALICJA NAGÓRKO 
Warszawa 

Miejsce słowotwórstwa w teorii języka 

O. Sygnalizowany w tytule problem nie jest oryginalny ani nowy. Świadczy 
o tym także program LIV Zjazdu PTJ, w którym całkowicie niezależnie od 
siebie pojawiły się dwa niemal identycznie brzmiące tematy. Wydaje się, 
że po okresie wyczerpania problematyki słowotwórczej i nawet pewnego nią 
znużenia obszar ten zaczyna na nowo przyciągać uwagę językoznawców. 

W swoim wystąpieniu ograniczę się do zagadnień formalnego ujęcia kon
strukcji wyrazowych. Następnym krokiem powinno być testowanie ogólnych 
reguł semantyki jako mechanizmu sterowania powierzchnią, w tym m. in. 
morfologią. 

1. Głoszona przez strukturalizm zasada autonomiczności języka, koncen
trowanie się na immanentnych właściwościach systemu, pozwoliły stworzyć 
procedurę synchronicznej analizy słowotwórczej, przedstawić modele słowo
twórcze, ustalić hierarchię jednostek ( od typu słowotwórczego do kategorii), 
rodzaje i funkcje formantów ze wskazaniem ich cech inwariantnych, konte
kstowych i fakultatywnych itp., jednakże wiele pytań, w tym pytanie o 
charakter reguł słowotwórczych, strukturalizm pozostawił bez odpowiedzi. 

Przyjmowana współcześnie coraz szerzej perspektywa antropologiczna 
w językoznawstwie (nie tylko w wersji kognitywnej, ale także neohumbold
tiańskiej) pozwala wyjść poza samoograniczenia strukturalizmu i spojrzeć 
na nowo na dobrze znane trudności. Wytłumaczenia (pozornych, jak się 
często okazuje) luk i blokad w funkcjonowaniu reguł słowotwórczych, niere
gularności semantycznych w derywatach itp. poszukiwać można w mecha
nizmach postrzegania i konceptualizacji świata zewnętrznego, w sposobach 
memoryzacji leksyki, słowem: w biologicznym i kulturowym wyposażeniu 
człowieka. Ważne staje się w tej perspektywie słownictwo okazjonalne, in
dywidualizmy, gra językowa, stylistyka i pragmatyka słowotwórcza, czyli to, 
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co pozostawało tradycyjnie na płaszczyźnie parole (por.: Ziemskaja 1992, 
Winogradowa 1992, Nagórko 1996). 

2. Generalnie żaden z podsystemów języka nie pobudzał w takim stopniu 
do dyskusji na temat swojego statusu, z negowaniem celowości wyznaczania 
słowotwórstwu osobnego miejsca w opisie języka włącznie (por. Nagórko 
1993). 

2.1. Kategorialne przeciwstawienie gramatyki i słownika, jedno z za
łożeń europejskiego strukturalizmu, łączyło się z opowiedzeniem po stronie 
gramatyki: z umieszczenieqi słowotwórstwa w jej komponencie morfologicz
nym. Stanowisko takie przyjęło się w slawistyce (lub ściślej na obszarze 
słowiańskim, bo już slawistyka niemiecka plasuje słowotwórstwo w obrębie 
leksykologii). 

2.2. Generatywizm, który definiował język jako nieskończony zbiór zdań, 
traktował podział na gramatykę i leksykon jako problem raczej technicznej 
niż zasadniczej natury, toteż umieszczanie słowotwórstwa w leksykonie (np . 
w postaci reguł analizy Aronoffa 1976 lub reguł redundancji Jackendoffa 
1975) albo w części bazowej (jako reguł struktur frazowych, np. u Tomana 
1983) nie świadczy o skrajnie różnym podejściu do derywacji. 
Problem statusu słowotwórstwa sprowadza się do pytania: 
czy derywaty stanowią swoisty typ struktur formalno-znaczeniowych, nie
sprowadzalny do innych rodzajów struktur językowych, np. syntagm? 
Albo w innym sformułowaniu: 
czy istnieją swoiste reguły derywacji słowotwórczej? 

3. W polskiej tradycji słowotwórczej zdaje się dominować nastawienie 
syntaktyczne. Jest ono starsze nawet niż słowotwórstwo synchroniczne: 
można je dostrzec u Rozwadowskiego (1904), a przede wszystkim u Do
roszewskiego, który jak wiadomo strukturalizmu nie uznawał. Logiczno
syntaktyczna teoria Doroszewskiego stosowana była także przez jego 
uczniów (np. Kurkowska 1954, Pomianowska 1963, Judycka 1971). 
Wczesny generatywizm z jego transformacyjnym ujęciem nominalizacji in
spirował także polskich badaczy do traktowania reguł słowotwórczych na 
wzór składni (por. J. Puzyniny 1969 spojrzenie na nazwy czynności w 
języku polskim). 
Wreszcie gramatyka akademicka (1984), jak dotąd najpełniejsza i najnowo
cześniejsza synteza polszczyzny, przyjmuje jednolity dla składni i morfolo
gii schemat struktur predykatowo-argumentowych (spa). Derywaty wywo
dzone z spa zachowują przynajmniej implicytnie strukturę syntaktyczną 
podstawy. 

3.1. Poza ramy syntaktycznego opisu wychodzi przy tym semantyka sło
wotwórcza, bowiem struktury znaczeniowe nie są komponencjonalne para
lelnie do struktur morfologicznych. Prowadzi to do koniecznych rekonstruk
cji nie wyrażanych formalnie składników, jak 'predykat' w wędkarz, rybak 
lub 'obiekt' w łowca. Nieregularność semantyczna takich konstrukcji sta
wia pod znakiem zapytania przydatność aparatu składniowego: 'obiekt' w 
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łowcy można określić leksykalnie, a nie syntaktycznie, bowiem nie wszystko, 
co się łowi, może być przedmiotem aktywności łowcy, por. łowca wilków / 
posagów/ głów, lecz nie: *łowca ryb. 1 

3.2. Ambiwalencja obu punktów widzenia: syntaktyczno-morfologicznego 
i leksykalno-semantycznego zaznacza się wyraźnie w fundamentalnych dla 
opisu polskiego słowotwórstwa synchronicznego pracach J. Puzyniny i R. 
Grzegorczykowej (1979, 1984). Parafraza słowotwórcza jako podstawowe 
narzędzie analizy ma tu charakter definicji leksykalnej: jest eksplikacją 
równoznaczną z parafrazowaną nazwą (por. Grzegorczykowa, Puzynina 
1984: 316) . Zwłaszcza w poglądach Puzyniny widoczne jest pokrewieństwo 
z onomazjologiczną ( a więc w gruncie rzeczy słownikową) teorią Dokulila. 

4. W językoznawstwie generatywnym dominuje od początku lat 70. ( od 
Remarks on Nominalisation Chomskiego 1970) leksykalistyczne podejście 
do słowotwórstwa, w myśl którego derywaty stanowią konstrukcje o cechach 
sobie tylko właściwych i nie mogą być wyprowadzane z reguł transformacji. 
W ujęciu Arono:ffa (1976) reguły słowotwórcze stanowią kompleks wa
runków syntaktycznych, semantycznych, morfologicznych i fonologicznych. 
Taka kompleksowa informacja przysługuje tylko jednostkom leksykalnym. 
Drugą swoistą cechą reguł derywacji jest ich fakultatywny charakter: mogą 
one, choć nie muszą, zostać użyte w funkcji poszerzenia słownika. 
W teorii Jackendoffa (1975), pozostającej w ścisłym związku z Chomskim, 
mamy również do czynienia ze zbiorem danych, jakie można przypisać tylko 
jednostce leksykalnej. Autor rozważa przy tym możliwość rozdzielenia in
formacji morfologicznej i semantycznej w postaci osobnych reguł analizy -
jako płaszczyzn sterowanych przez osobne moduły. 
Z wyraźnym oddzieleniem „struktur wyrazowych" (a więc morfologii) od 
,,interpretacji leksykalnej" (tj. semantyki) mamy do czynienia w również le
ksykalistycznej co do swojej natury teorii struktur wyrazowych ( word struc
ture, Wortstruktur), która w latach 80. zdobyła sobie ogromne uznanie (por . 
Selkirk 1982, Toman 1983). 

5. Równocześnie z hipotezą leksykalistyczną zaczęto mówić o modułowym 
albo modularnym charakterze gramatyki i kompetencji językowej w ogóle. 
Sam termin 'moduł' jest niejednoznaczny i ta niejednoznaczność jest do
strzegalna w jego lingwistycznym zastosowaniu. Można moduł rozumieć 
matematycznie jako pewną wielkość (i to zapewne ma na myśli Toman, 
mówiąc o parametryzacji ogólnych zasad struktur frazowych). Moduł to 
także określenie techniczne, stosowane np. w elektrotechnice. Bliskie ta
kiemu rozumieniu jest pojmowanie gramatyki jako szeregu względnie sa
modzielnych podsystemów, połączonych ze sobą w wybranych punktach, 
które można traktować jako miejsca wymiany informacji ( a więc wstawia
nia zamiast zmiennych określonych wielkości z innego modułu) . To tech-

1 Na marginesie: w coraz szerzej przyjmowanym w semantyce podejściu kognitywnym nie ma 
potrzeby uciekania się do mechanizmu zerowania składników struktury znaczeniowej. Obiecującą 
metodą opisu wydaje się uznanie różnych sposobów profilowania leksykalnego. 
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niczne rozumienie widoczne jest w pracach Bierwischa, Langa, Motscha 
(por. Motsch 1988: 148). 

6. Parametryzacja miała według Tomana usunąć sprzeczności tkwiące w 
idei formalnego ujednolicenia reguł syntaktycznych i leksykalnych, jaka wy
szła wcześniej od Jackendoffa. Ujednolicenie to zakładało analogię między 
regułami leksykalnymi i regułami struktur frazowych. Wydawało się to nie 
do pogodzenia z zasadą restryktywnego oddzielenia gramatyki i leksykonu, 
reguły frazowe należą bowiem do komponentu gramatycznego. 
Pomysł poszerzenia reguł" bazy o część reguł słowotwórczych jest prosty. 
Kanoniczny schemat, z którego można je wyprowadzić, przedstawiony za 
pomocą teorii X-bar, wygląda następująco: 

(1) 

a.: xn -- ... xn-1 
(maksymalna wartość n= 3) 

b.: xO -- (Y) xO 
[+N] 

(wersja Jackendoffa 1977) 

(wersja Tomana 1983) 

Ze schematu Jackendoffa wynika uniwersalna możliwość potrójnego rozwar
stwienia struktur frazowych: 

(2) 

x3 
··· I I \ ··· x2 
··· I I \ ... 

xl 
··· I I \ ... 

xO 

I 

Struktury leksykalne, w przeciwieństwie do syntaktycznych, są dominowane 
tylko przez węzeł z poziomu xO, co oznacza, że nie mogą mieć one kształtu 
frazy. 
Reguła (1) wyklucza także konfiguracje, w których węzeł X dominuje nad 
węzłem innej kategorii niż X. Wykluczone są więc struktury typu: 

(3) 
VP V 

/ ~ albo: /~ 
NP NP A N 
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7.1. Regułom leksykalnym przysługują następujące własności: 
a) struktury przez nie generowane są binarne, składają się z dwu jednostek 

leksykalnych (JL); 
b) etykieta kategorii przy prawej gałęzi musi odpowiadać kategorii bezpo

średnio dominującego nad nią węzła; 
c) afiksy derywacyjne mają status JL. Założenie to ułatwia jednolity opis 

derywacji i kompozycji2; 
d) prawa gałąź w strukturze leksykalnej zarezerwowana jest dla nadrzędnika 

(head, Kopi): określa on gramatyczne właściwości całej struktury: 

(4) 
N N A 

----- ----- ----- ----- ----- -----V N V N V A 
I I I I I I 

bieg acz bieg ame jad alny 

Dzięki swojej ogólności zasady te mają uniwersalny wymiar. Struktury nie 
spełniające podanych warunków należy traktować jako nacechowane i pe
ryferyjne. Nasuwa się pytanie, w jakiej mierze są to zasady specyficznie 
leksykalne. 

7.2. Zasada binarnej budowy, przynajmniej w rozumieniu formalnym, 
jest sprawą technicznej interpretacji i może być równie dobrze stosowana do 
konstrukcji składniowych, jak to pokazuje zdaniowa analiza metodą składni
ków bezpośrednich3 . W odniesieniu do konstrukcji leksykalnych też należy 
założyć możliwość istnienia rozbudowanych drzew - z zachowaniem rzecz 
jasna zasady dychotomiczności. 
Przykład Tomana (1983: 45): 

(5) 
N 
/~ 

N N 

/~ 
A N 
I I 

hoch was ser alarm 

Struktury takie traktuje Toman i inni autorzy (podobnie jak die Wer-was
das-Frage, das Rund-um-die-Uhr-Rennen - por. Wunderlich 1986) jako 

2 W modelu Selkirk (1982) na równi z afiksami derywacyjnymi zostały potraktowane flektywy. 
W typowo fleksyjnych językach słowiańskich zabieg taki byłby rujnujący dla prostoty modelu, 
nie mówiąc już o tym, że intuicyjnie przynajmniej różnica statusu fleksji i słowotwórstwa wydaje 
się zasadnicza. 

3 Także binarność w ujęciu epistemicznym (jako psychologicznie zdeterminowana właściwość 
naszej percepcji) była w nawiązującej do Wundta teorii dwuczłonowości Rozwadowskiego (1904) 
cechą zarówno wyrazów, jak i zdań. 



54 ALICJA NAGÓRKO 

nacechowane. Wartość n pozostaje przy tym dla wszystkich węzłów stała 
i wynosi O, co oznacza, że w przypadku fraz typu das Rund-um-die-Uhr
Rennen mamy do czynienia z jednostką leksykalną. 
Podobne przypadki występują w polszczyźnie - w postaci np. derywacji 
odfrazowej typu tumiwisizm od tu mi wisi, por . schemat 6: 

(6) ----N----V N 
/< ~ 

Adv V 

/~ 
N V 

I I 
tu m1 wis(i) izm 

Tego typu skrajne przykłady plasują się jednak na peryferiach systemu, 
podobnie jak konstrukcje zestawieniowe w rodzaju dieta-cud, szpital
pomnik, samochód-pułapka (specyficznym problemem jest tu prawostron
ność nadrzędnika, o czym za chwilę). 
W odniesieniu do złożeń właściwych problem odróżniania konstrukcji na
cechowanych i nienacechowanych jeszcze bardziej się komplikuje . 
Po pierwsze: za nacechowane trzeba uznać wielotematowe ciągi przymiot
nikowe typu niem. schwarz-rot-gold (Motsch 1988: 159) lub pol. czerwono
żólto-zielona. Są to określenia flag i sztandarów, nie poddają się analizie 
dwuczłonowej i jako takie stanowią rzeczywiście wyjątki. 
Po drugie jednak struktury typu niem. Schreibtisch, Waschmaschine, a więc 
dzielące się bez reszty na dwa tematy, są w polszczyźnie rzadkie. Stare 
composita typu woziwoda, golibroda i nowe typu chłop-robotnik spełniają co 
prawda warunki formalne, por. (7): 

(7) 

N 

/~ 
V 

wozi 
N 

woda 

N 

/~ 
N 

chłop 

N 
robotnik 

jednak interpretacja nadrzędnika jest w nich zachwiana bądź z powodu eg
zocentryczności konstrukcji (jak w woziwoda), bądź współrzędności członów 
(jak w chłop-robotnik). 
Ogromna większość polskich złożeń to kompozycje składające się zarówno 
z rdzeni, jak i afiksów. Tę trudność jest jednak stosunkowo łatwo usunąć . 
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Przy założeniu, że interfiks jako pozbawiony funkcji semantycznej pozosta
wimy przy pierwszym członie , drzewa afiksalnych kompozycji mogłyby się 
przedstawiać następująco: 

(8) 
N A 

/ ----- / -----N N N A 

I /~ I /~ 
V N V A 

pożyczk(o) bior c(a) życi( o) daj n(y) 

7.3. Większy problem nastręcza w związku z tym druga zasada: prawo
stronnej zgodności etykiet gramatycznych. Przyjęcie schematu (9) 
fałszuje rzeczywistość: 

(9) 

N 
list( o) 

N 
nos z 

N 
grot(o) 

N 
łaz 

Pozostaje więc konieczność wprowadzenia do grafu wykładnika sufi
ksu rzeczywiście „odpowiedzialnego" za charakterystykę gramatyczną kon
strukcji - ceną takiego rozwiązania będzie przyjęcie zera sufiksalnego: 

(10) 

N N 

/ ----- / -----N N N N 

I /~ 
I /~ 

V N V N 
list( o) nosz 0 grot( o) łaz 0 

Zerowy wykładnik nie jest pomysłem nowym (przyjmuje go również To
man). Trudno się jednak oprzeć wrażeniu , że jest to rozwiązanie ad hoc. 
Skoro przyjmuje się, że afiksy są jednostkami leksykalnymi, opatrzonymi w 
słowniku wiązką informacji semantyczno-składniowej i morfafonologicznej, 
powstaje problem materialnego zakotwiczenia tych danych w leksykonie. 
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7.4 . Sama idea zrównania afiksów z jednostkami leksykalnymi 
wydaje się na pierwszy rzut oka pociągająca. Morfemom słowotwórczym 
można przypisać takie własności leksykalne, jakie obserwujemy w odniesie
niu do całego słownictwa. Mogą się one odznaczać polisemią (jak np. -ek w 
roli n . attr. śmiałek i n. res . wycinek), homonimią (np. -ak w n. action. kop
niak i w n. attr. ważniak ), wchodzić w relacje antonimiczne (jak prefiksy 
czasownikowe) i hiponimiczne (różne serie znaczeniowe w obrębie struktury 
' coś jakiegoś') itd. 

Względna jest także łiesamodzielność formantu. Uzus językowy po
twierdza przypadki samodzielnego funkcjonowania sufiksów (jak choćby ab
strakcyjne ,, -izmy" i ,,-ośd' używane w znaczeniu odpowiednio 'ideologia' 
i 'cecha, własność' - por.: ,, i jeszcze książki odezwa końcowa: sprawno
ści słowa, wszelkich -ości słowa!'', A. i P. Wierzbiccy, 1968: 243).4 Sama 
granica między morfemami leksykalnymi a słowotwórczymi jest przy tym 
nieostra. Można by raczej mówić o kontinuum, w którym pas przejściowy 
stanowią jednostki takie jak tele, radio, wideo, eko, euro, super, mini itp. 
(por. minispódniczka i spódniczka mini). 

Pod jednym względem różnica między rdzeniami i afiksami wydaje się 
jednak zasadnicza. Dotyczy ona powtarzalności, seryjności afiksów. Dery
waty, wchodząc w paradygmatyczne, ,,pionowe" relacje w obrębie typów 
słowotwórczych , powielają nie tylko wyjściową strukturę, lecz również czę
ściowo jej skład materialny. To różni je wyraźnie od derywacji frazowej 
typu das Rund-um-die-Uhr-Rennen, zestawień typu kaczka dziwaczka, za
liczanych do słowotwórstwa skrótowców i innych rodzajów uniwerbizacji 
bezafiksalnej, które najczęściej mają charakter jednostkowych kreacji (por. 
Szczepańska 1994) . 

Powtarzalność rdzeni jest co prawda obserwowalna w zakresie tzw . pa
radygmatów słowotwórczych (jako swofatej miary potencji podstaw) przyj
mowanych np . przez Ziemską (por. Ziemskaja 1992: ), jednakże mają one 
w mniejszym stopniu systemowy chara:kter. Ważne dla budowy systemu 
proporcje ustalamy przez zestawianie konstrukcji o takich samych wykła
dnikach słowotwórczych (i obserwację zmienności tematów). 

7.5. Teorie struktur wyrazowych podkreślają mocno zasadę prawo
stronności nadrzędnika (Head, Kopi). Wydaje się jednak, że ma ona w 
większym stopniu typologiczną niż uniwersalną wartość . Język angielski lub 
niemiecki „zachowują się" na ogół zgodnie z tą zasadą (z pewnymi ograni
czeniami, do których jeszcze wrócimy) . Natomiast w języku polskim skala 
odstępstw jest większa, por. choćby przytaczane już jednostki zestawie
niowe typu dieta-cud, szpital-pomnik, gdzie za nadrzędnik przyjmiemy lewy 
człon całości. Nawet jeśli uznamy takie konstrukcje za pogranicze składni 
(gdzie funkcjonują jako tzw. apozycje) i słowotwórstwa, tj. nie jako kano
niczne produkty derywacji, różnica w stosunku do innych języków pozostaje 

4 W „ Słowniku wyrazów kłopotliwych" M . Bańki i M. Krajewskiej 1994 pewne afiksy mają sta
tus odrębnych artykułów hasłowych, przy czym chodzi rzeczywiście o cząstki mogące przysparzać 

kłopotów poprawnościowych, jak -yni/-ini, -yzm/-izm. 
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- i to nie tylko względem typologicznie bardziej oddalonych języków ger
mańskich, lecz także w porównaniu z pokrewnym językiem rosyjskim, por. 
metrovokzal, dacevladelec, korablekrusenije itp. 

7.6 . Przyjrzyjmy się kanonicznej derywacji sufiksalnej. Tu istotnie zasada 
prawostronności nadrzędnika zdaje się być uprawomocniona. Rzadkie są 
przypadki, by jeden sufiks obsługiwał różne kategorie gramatyczne (jak np. 
-ow(y) w rzeczowniku gajowy i przymiotniku brzozowy). Przypadki takie 
można zresztą potraktować jako homonimię gramatyczną. 

Rozróżnienie nadrzędnika komplikuje się nieco, gdy weźmiemy pod 
uwagę derywaty modyfikacyjne. Oba człony takiej struktury reprezentują tę 
samą klasę gramatyczną, bowiem modyfikacja z definicji nie zmienia części 
mowy. Semantycznie natomiast członem określanym jest temat. O tym, że 
nie jest to tylko problem dla Dokulilowsko zorientowanego slawisty, świad
czy uwaga Tomana (1983: 52), który wskazuje na nieintuicyjność parafrazy 
dla deminutivum Hćiuschen ( domek) jako: 

'Kleines, das ein Hans ist' // 'Małe, które jest domem' 

Zarazem z punktu widzenia formalnej analizy zarzut ten nie jest jego 
zdaniem istotny, bowiem morfologiczne cechy deminutivum określa jednak 
sufiks . 

Znacznie poważniejsze trudności stwarza interpretacja prefiksalnych wy
kładników derywacji. W myśl zasady prawostronności nadrzędnika derywa
cję prefiksalną ( a zatem ogromną większość derywatów czasownikowych) 
należałoby uznać za peryferyjną i nacechowaną. Toman wprowadza z góry 
do swojego modelu struktur wyrazowych ograniczenie [ + N] (por. schemat 
l.b.) , które wskazuje, że model ten ma zastosowanie tylko do rzeczowników 
i przymiotników. 

Niemieckie czasowniki, jak np. kauzatywne entkernen (pal. odpestczyć) 
lub bestuhlen 'zaopatrzyć w krzesła', odbiegają od schematu i zdaniem au
tora nie jest jasne, czy uda się znaleźć dla nich zadowalające rozwiązanie. 

8. Wolfgang Motsch (1988: 162) natomiast rozpatruje wszystkie główne 
części mowy i możliwe kombinacje głównych kategorii N, A, V ( dla jasności 
przykładu pomijam tu uwzględnione przez autora przysłówki): 

(11) N + N: Kind chen, Kutsch er, Burschen schaft 
N + A: kind lich, damen haft, neb lich 
N + V: angel n, tau en, haus ie ren 
A + N: Frei heit, Groj] e, Herrlich keit 
A + A: klein lich, diimm lich, rot lich 
A + V: lahm en, griin en, sozial isieren 
V + N: Lehr er, Schalt er, Erzieh ung 
V + A: brach bar, einfiihl sam, nasch haft 
V + V: lćich eln 
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Jak widać, czasowniki prefiksalne zostały i tu pominięte, a nawet prze
milczane. Motsch utożsamia afiks z prawostronnym elementem struktury 
wyrazowej, o czym świadczy ogólny schemat (por. Motsch 1988: 159): 

(12) 
(a) (b) 

[[
Stamm] [Stamm]] 

Wurzel Ju~:l 
Wort-. 

[ [
Stamm] l (Flexiv) 
Wurzel " 

Stamm-. 

Powyższa reguła zawiera rekursywny element „Stamm" (,, temat"). Z 
jednej strony generowane przez nią struktury są binarne. Z drugiej: tematy 
mogą być dowolnie złożone, długość kompozycji jest teoretycznie nieskoń
czona. Przy tym, jak dalej stwierdza Motsch: 

„Die Kombinatorik von lexikalischen Kategorien in Derivationen und 
Komposita ergibt sich offensichtlich nicht aus autonomen Wortstrukturprin
zipien, sondern entweder aus generellen syntaktischen oder semantischen 
Prinzipien." (Motsch 1988: 166). 

W ten sposób odpowiedź autora na postawiony w tytule artykułu pro
blem autonomii struktur wyrazowych wypada - choć nie bez wahania -
negatywnie: 

„Die Annahme eines Moduls fiir vollproduktive Wortbildungen kann 
nach diesen Uberlegungen nicht als bestatigt gelten . Dennoch darf man 
wohl behaupten, dafi sie eine wertvolle methodologische Rolle spielt ." (Mot
sch 1988: 167) 

9. Mimo przedstawionych wyżej zastrzeżeń zasada parametryzacji wydaje 
się interesującym narzędziem typologii języków. Jeśli jej założenia mają 
rzeczywiście walor uniwersalności, to nienacechowanymi strukturami sło
wotwórczymi są konstrukcje z prawostronnym nadrzędnikiem, oparte na 
dwu jednostkach leksykalnych, z których jedna może być (w szczególności) 
afiksem. 

Peryferyjne byłyby natomiast: 
- derywaty i kompozycje odfrazowe, jak tumiwisizm, bylejakość; 
- równorzędne złożenia ponaddwutematowe, jak czerwono-żółto-zielona, 

zwierzoczlekoupiór; 
- zestawienia apozycyjne z lewostronnym nadrzędnikiem, jak dieta cud; 
- derywaty prefiksalne, tj. większość czasowników; 
- qerywaty nie należące do tzw. słowotwórstwa morfologicznego, oparte 

na elementach submorfemowych, jak sylaba i morfonem. Są języki (np . 
semickie), w których sposoby takie odznaczają się ogromną produktyw
nością 5 . 

5 Częsty w języku polskim zabieg polegający na alternacji prowadzi w końcu do bardziej „na
turalnych" afiksów. Jako taki można potraktować np. element -ch/-ch(a)/-ch{o) w licznych de
rywatach typu papieroch, radocha, ciacho. 
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Teoria struktur wyrazowych nie zajmuje się semantyką. Pojęcie ideal
nego wyrazu semantycznego (por. Toman 1983: 32) nie poddaje się forma
lizacji. Jednak w sporze o to, czy sterujące słowotwórstwem zasady ogólne 
mają charakter składniowy, czy też semantyczny, opowiadam się za seman
tyką . 

10. Pytanie, jaka semantyka, jest dla badacza słowotwórstwa zajmujące. 
Kastovsky (1988: 192) broni przydatności klasycznej, 'Arystotelesowskiej ' 
semantyki opartej na analizie składnikowej i dychotomicznych opozycjach 
typu obecność / brak cechy, której adekwatność jest podważana przez zwo
lenników będącej swoistym renesansem idei Platońskich semantyki proto
typu. 

Z całą pewnością znaczenie językowe jest czymś innym niż pojęcie (kon
cept), zaś sygnifikacja to nie to samo co desygnacja i denotacja. Przeko
nują nas o tym logicy. Z punktu widzenia słowotwórstwa ważne wydaje się 
natomiast wprowadzenie jeszcze jednego, stosunkowo płytkiego poziomu: 
struktury onomazjologicznej. W trójkącie: 

struktura konceptualna 

/ ~ 
struktura 

semantyczna 
struktura 

- onomazjologiczna 

mielibyśmy do czynienia z wzajemnym uwarunkowaniem. Dająca się odczy
tać z formy struktura onomazjologiczna jest czymś dla rozumienia leksyki 
istotnym, o czym świadczy choćby z jednej strony niezwykle trwały mecha
nizm tzw. ludowej albo naiwnej etymologii (właściwie, ze względu na swoją 
stałość, przedmiot badań psycholingwistyki), z drugiej strony - dowcip 
językowy polegający na reinterpretacji formy. 

W strukturze onomazjologicznej, co jest dość oczywiste, uzewnętrznia 
się profil pojęcia: eksplicytne składniki mają charakter faset. I tak np. fakt, 
że uczeń nie zawiera eksplicytnego składnika 'szkoła', pozwala odnieść tę na
zwę także do pacjensów pozainstytucjonalnych form kształcenia, por. uczeń 
szkoły podstawowej i uczeń czarnoksiężnika, wobec niemieckich Schiiler i 
Zauberlehrling. 

Z kolei, jeśli weźmie się pod uwagę struktury konceptualne, obiecująca 
wydaje się metoda kognitywna z jej programowym subiektywizmem. W ten 
sposób np. leksykalnej „parametryzacji świata" ( określenie Bednarka 1995) 
kognitywizm przeciwstawia ideę „konturowania", w tym możliwość nadawa
nia przedmiotom amorficzym konturu „z zewnątrz" , co jest widoczne w wy
rażeniach wiaderko piasku, butelka whisky (por. Tabakowska 1995). Ważna 
w tym podejściu jest perspektywa oglądu, a więc punkt widzenia nadawcy, 
a usuwanie konturów możliwe jest także w odniesieniu do przedmiotów mor-



60 ALICJA NAGÓRKO 

ficznych (np . Cala klatka schodowa śmierdzi kotem - przykład Langackera, 
cyt. za Tabakowską 1995: 84). 

Analiza kognitywna pozwala spojrzeć na nowo na kategorie słowotwór
cze, w tym takie jak n. collectitva i n. singulativa. Te pierwsze nie 
stanowią zwykłego semantycznego odpowiednika liczby mnogiej - nie ma 
znaku równości między formami: 

chłopi i- chłopstwo 

-4 liście i- listowie 

W derywatach mamy do czynienia z zacieraniem konturu, z ujęciem 
zbiorowości nie jako zbioru indywiduów lecz jako homogenicznej masy. Ta 
istotna różnica tłumaczy zapewne nader ograniczoną produktywność nazw 
tego typu. 

Zarazem przykłady te pokazują nadrzędność kategorii semantycznych, 
bowiem te same w gruncie rzeczy opozycje odnajdujemy na wszystkich 
językowych piętrach, w różny tylko sposób ustrukturyzowane: na poziomie 
czysto leksykalnym pojęcie zbiorowości realizuje się np. w postaci takich 
rzeczowników kolektywnych, jak grupa, zgraja, tłum, horda; na poziomie 
fleksyjnym znajduje wyraz w kategorii liczby, a morfologicznie poprzez ist
nienie klasy gramatycznej liczebników; wreszcie w składni mechanizm kon
gruencji zapewnia odniesienie frazy nominalnej do określonej „porcji" rze
czywistości, w tym do jednostkowych bądź grupowych denotatów. Funkcję 
sterującą należy przypisać semantyce, która staje się kluczem do opisu tego, 
jak mówiący posługują się językiem. 

Semantyka słowotwórcza nie stanowi jakiegoś odrębnego modułu w tym 
opisie. Jednakże w jej swoistości można by poszukiwać różnic, jakie dzielą 
struktury leksykalne od struktur zdaniowych. Zadanie to przekraczałoby 
jednak szczupłe ramy tego artykułu. 

Summary 

Determining the place of word-formation in linguistic analysis is connected 
with answering the question about the nature of word-formation rules . The author 
analyzes four major criteria which define the nature of derivates within the theory 
of word syntax: binarity, lexical interpretation of affixes, the right-handed position 
of the head , and congruence of the charateristics of the dominant node with the 
grammatical value of the affix . 

It turns out that those criteria are of a typological rather than universal charac
ter. There are languages, such as Polish, in which the principle of the right-handed 
position of the head are of a very restricted scope. Generally speaking, the status 
of the criteria presented above seems doubtful, and they can be viewed as technical 
in character (this refers e.g. to the lexical approach to affixes). 

Overall, it must be assumed that lexical structures are governed by generał 
semantic mies rather than the forma! principles of word syntax. 
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Lehra-Spławińskiego O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian 
po 50 latach 

Książka ta, opublikowana w r. 1946 i głosząca, że praojczyzna Słowian 
leżała w dorzeczu Odry i Wisły, była wielkim sukcesem autora: miała po
nad dwadzieścia recenzji, które przeważnie były pozytywne, a nieraz wręcz 
entuzjastyczne. Dziś sytuacja przedstawia się diametralnie inaczej: wszyscy 
językoznawcy polscy z wyjątkiem piszącego te słowa uważają, Że praojczy
zny Słowian należy szukać poza dorzeczem Odry i Wisły. W tym stanie 
rzeczy uznałem, że 50 rocznicę ukazania się owej książki powinienem uczcić 
artykułem . 

Wśród tych, którzy prakolebkę Słowian lokalizują poza dorzeczem Odry 
i Wisły, za największy autorytet poczytywany jest archeolog Godłowski, 
który w r. 1979 (s . 2,0) utrzymywał, Że „krystalizacja kultury słowiańskiej 
i uformowanie się jej w takiej postaci, w jakiej jest nam ona znana z mate
riałów archeologicznych wczesnego średniowiecza ... , dokonało się w V w. na 
rozległym terytorium rozciągającym się od podnóża wschodnich Karpat aż 
po Prypeć i na lewobrzeże środkowego Dniepru i obejmującym w przybliże
niu obszar 300 OOO km2", natomiast w r. 1986 (s. 45) twierdził, Że „siedziby 
Słowian czy też ich bezpośrednich przodków znajdowały się w pierwszej po
łowie I tys. n.e. w Europie Wschodniej, najprawdopodobniej przede wszy
stkim w górnym i może także częściowo w środkowym Poddnieprzu [sic]". 
W tym, że w poglądach Godłowskiego dokonała się tak radykalna zmiana, 
ani językoznawcy, ani archeolodzy nie widzą nic niepokojącego, mnie nato
miast ta radykalna zmiana napawa nieufnością do metody badawczej sto
sowanej przez krakowskiego archeologa. Równie radykalna zmiana poglądu 
zaszła niegdyś, jeśli chodzi o praojczyznę indoeuropejską, u innego arche
ologa, a mianowicie u Kossinny, na temat czego Rozwadowski (1911: 191) 
nie omieszkał powiedzieć, że takie zmiany „same się sądzą: sądzą też same 
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swych twórców i ich metodę". I Rozwadowski miał rację. Metoda Kossinny 
była tyle warta co termometr, który raz wskazuje, że ktoś ma 37°, a w pięć 
minut potem pokazuje, Że ta sama osoba ma 39°. 

N a poparcie tezy, że praojczyzna Słowian leżała w dorzeczu Odry i Wi
sły, Lehr-Spławiński przytacza przede wszystkim dwa argumenty. Pierwszy 
(s. 38) dotyczy nawiązań w budowie gramatycznej: 

Narzecza słowiańskie wiążą się z germańskimi ściślej niż narzecza 
bałtyckie, bo aż w trz eh ... punktach ... , gdy odwrotny stosunek, wspól
ność bałtycko-germańska z pominięciem słowiańszczyzny spotyka się 
tylko w jednym ... zjawisku ... Ze względu ... na to ... należy przypu
szczać, że ... przodkowie Słowian zajmowali miejsce bliższe Germanom 
niż przodkowie Bałtów ... Pozostaje to w zgodzie z faktem, że także 
w stosunku do narzeczy celtyckich i ilirskich nawiązania słowiańskie są 
bliższe od bałtyckich. 

Drugi argument odnosi się do nawiązań słownikowych (s. 42): 

N aj więcej wspólności słownikowych łączy zespół słowiańsko-bałtycki 
z germańskim: ... słowiańsko-germańskich ... 94, bałtycko-germańskich 
... 52 .. . Wspólności .. . słowiańsko-celtyckich 27, bałtycko-celtyckich 12; 
z łaciną łączy Bałta-Słowian 12 wspólnych wyrazów, samych Słowian 
17, samych Bałtów 7. Razem więc nawiązań wyrazowych bałtycko
słowiańskich z zespołami zachodnia-europejskimi mamy 425. Natomiast 
wspólności bałto-słowiańsko-aryjskich (indo-irańskich) znalazło się 45. 

Co do tych argumentów miałbym następujące zastrzeżenia . Od 300 lat 
powszechnie się aprobuje pogląd Ludolfa, że „die Sprachverwandtschaft 
offenbart sich nicht im Worterbuch, sondern in der Grammatik" (Schu
chardt 1928: 198), jednak przeprowadzone przeze mnie obliczenia wykazały, 
że podobieństwa leksykalne pozwalają zawsze określić pokrewieństwo języ
kowe we właściwy sposób, natomiast zgodności gramatyczne nie zawsze. 
Oto przykład. Jest rzeczą oczywistą nawet dla laików, że polszczyzna jest 
spokrewniona bliżej z ukraińskim niż z rosyjskim. Jednak jeśli rozpatrzymy 
najbardziej rzucające się w oczy zbieżności fonetyczne, to między polskim 
a ukraińskim znajdziemy ich 2, a między polskim a rosyjskim 10. Nato
miast jeśli porównamy słownictwo w paralelnych tekstach, to się okaże, że 
leksykalnych zgodności polsko-ukraińskich jest znacznie więcej aniżeli ta
kichże zgodności polsko-rosyjskich. Tak więc zbieżności nie fonetyczne, ale 
słownikowe pozwalają we właściwy sposób określić stosunki pokrewieństwa 
między językiem naszym a ukraińskim i rosyjskim (Mańczak 1992: 22- 23). 

Inny przykład. Wiadomo, Że łacina jest bliżej spokrewniona z francu
skim niż z gockim, gocki jest spokrewniony bliżej z angielskim niż ze staro
cerkiewna-słowiańskim, a polski jest spokrewniony bliżej z bułgarskim niż 
z litewskim. Gdy zaś w paralelnych tekstach policzyłem podobieństwa fle
ksyjne i leksykalne między tymi językami, otrzymałem następujące wyniki: 



LEHRA-SPLAWIŃSKIEGO O POCHODZENIU ... 

Łacina a gocki 
Łacina a francuski 
Gocki a staro-cerkiew
no-słowiański 
Gocki a angielski 
Polski a litewski 
Polski a bułgarski 

Podobieństwa 
fleksyjne 

103 
18 

83 
31 
62 
52 

Podobieństwa 
leksykalne 

47 
222 

74 
93 
51 

291 
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Z tych danych statystycznych wynika, że o tym, że francuski jest słusznie 
zaliczany do języków romańskich, angielski - do języków germańskich, 
a bułgarski - do języków słowiańskich, decyduje nie fleksja, ale słownictwo 
(Mańczak 1992: 23- 29). 

Jeśli chodzi o zbieżności leksykalne między różnymi językami, Lehr
Spławiński badał słownictwo w słownikach. Otóż należy zwrócić uwagę na 
fakt, że liczenie słów w słownikach i w tekstach nie zawsze prowadzi do 
tych samych wniosków. Np. na pierwszej stronie słownika pt. Oxford Ad
vanced Learner's Dictionary of Current English figuruje 17 następujących 
wyrazów: a, aback, abacus, abaft, abandon, abase, abash, abate, abattoir, 
abbe, abbess, abbey, abbot, abbreviate, abdicate, abdomen, abdominal, spo
śród których 3 są pochodzenia germańskiego, a 14 (wydrukowanych kur
sywą) pochodzenia obcego, z czego by można wnosić, że angielski nie jest 
językiem germańskim. Natomiast w przedmowie do tegoż słownika są dwa 
następujące zdania: ,,In this revised impression, the representation of pro
nunciation difjers somewhat from that shown previously. The phonetic no
tation now conforms to that to be found in the majority of important English 
dictionaries used by non-native learners of English, and in particular to the 
latest (14th) edition of the English Pronouncing Dictionary." W tym krót
kim tekście proporcja słów rodzimych i zapożyczonych jest odwrotna: są 32 
wyrazy germańskie i 18 obcych (wydrukowanych kursywą). Z tego wnio
sek, że jedynie liczenie słów w tekstach pozwala uzasadnić germańskość 
angielszczyzny. 

Z przedstawionych powodów, aby odpowiedzieć na pytanie, gdzie le
żała praojczyzna Słowian, posłużyłem się metodą inną niż Lehr-Spławiński, 
a mianowicie badałem jedynie słownictwo, i to tylko w tekstach ( a nie 
w słownikach). Doszedłem do następujących wniosków: 

1. Języki germańskie są bardziej podobne do słowiańskich niż do bał
tyckich, z czego wniosek, że w epoce przedhistorycznej Słowianie musieli 
przebywać - podobnie jak w okresie historycznym - między Germanami 
a Bałtami (Mańczak 1981). 

2. Polski jest bardziej podobny do staropruskiego niż do litewskiego, 
z czego wniosek, że Słowianie pierwotnie mieszkali bliżej siedzib dawnych 
Prusów niż Litwy (Mańczak 1986a). 

3. Polski jest podobny bardziej do niemieckiego niż do osetyńskiego, 
najbliżej Polski używanego języka irańskiego (Osetowie są potomkami sta-
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rożytnych Sarmatów). Odległość między Hamburgiem a Kijowem jest nie
mal równa odległości między Kijowem a Władykaukazem, stolicą leżącej 
na północnych zboczach Kaukazu republiki osetyńskiej, z czego wniosek, 
że praojczyzna Słowian nie mogła leżeć nad Dnieprem, bo gdyby tam była 
położona, to ilość leksykalnych zbieżności polsko-osetyńskich byłaby mniej 
więcej równa liczbie słownikowych zgodności polsko-niemieckich (Mańczak 
1987). 

4. Słownictwo łacińskie nawiązuje bardziej do polskiego niż do litew
skiego, z czego wynika, Że w epoce przedhistorycznej - podobnie jak 
w okresie historycznym -"-- Słowianie mieszkali bliżej Rzymu niż Bałtowie 
(Mańczak 1981: 118-119). 

5. Języki germańskie są bardziej podobne do słowiańskich niż do ro
mańskich. Jeśli zaś wziąć pod uwagę, Że z Hamburga do Rzymu jest w li
nii powietrznej 1300 km, do Poznania 500, a do Kijowa bez mała 1500, 
to leksykalne zgodności germańska-słowiańskie liczniejsze od germańsko
romańskich też przemawiają za zachodnią praojczyzną Słowian (Mańczak 
1986b ). 

6. Język irlandzki nawiązuje bardziej do polskiego niż do litewskiego, 
z czego wynika, że w epoce przedhistorycznej - podobnie jak w okresie 
historycznym - Celtowie mieszkali bliżej Słowian niż Bałtów (Mańczak 
1992: 96). 

7. Nowa klasyfikacja języków romańskich oparta na podobieństwach le
ksykalnych w paralelnych tekstach (Mańczak 1991) wykazała, że z grub
sza zachodzi związek między liczbą podobieństw słownikowych, jakie po
szczególne języki wykazują w stosunku do pozostałych języków romańskich, 
a chronologią podbojów rzymskich: 

Język 

Włoski 
Portugalski 
Hiszpański 

Kataloński 
Francuski 
Prowansalski 
Roman che 
Sardyński 
Rumuński 

7498 
7159 
7114 
6985 

. 6851 
6560 
6318 
5333 
3564 

Początek podboju 

Italia 396 r. przed Chr. 
Hiszpania 226 r. przed Chr. 

-- ,, --
-- " --

Galia (125) 58 r. przed Chr. 
-- " --

Recja 15 r . przed Chr. 
Sardynia 237 r. przed Chr. 
Dacja 101 r. po Chr. 

Pierwszy wniosek, jaki z tych danych wynika, jest ten, że włoski, uży
wany w kolebce ludów romańskich, wykazuje najwięcej podobieństw leksy
kalnych do pozostałych języków romańskich. Z obliczeń przeprowadzonych 
na językach słowiańskich wynikło, że z pozostałymi językami słowiańskimi 
najwięcej zbieżności leksykalnych wykazuje polszczyzna (Mańczak 1986c). 

8. Z tabeli zamieszczonej w poprzednim punkcie wynika także, że w zasa
dzie im wcześniej jakaś prowincja została zdobyta, tym więcej podobieństw 
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leksykalnych do pozostałych języków romańskich wykazuje język lub języki 
używane w danej prowincji. Z obliczeń przeprowadzonych na językach sło
wiańskich w celu wykrycia przedhistorycznych migracji Słowian wynikło, 
że języki zachodniosłowiańskie wzięte jako całość wykazują więcej podo
bieństw leksykalnych do pozostałych języków niż języki wschodniosłowiań
skie, a te z kolei więcej niż południowosłowiańskie, z czego wniosek, że 
ekspansja Słowian na wschód poprzedziła migrację na południe . Dane te 
stanowią zarazem dodatkowy argument przemawiający za zachodnią pra
ojczyzną Słowian (Mańczak 1985). 

Biorąc pod uwagę te wszystkie ustalenia, nie sposób zlokalizować praoj
czyzny Słowian gdzie indziej niż w dorzeczu Odry i Wisły. Tak więc mimo 
zastosowania innej metody doszedłem do tego samego wniosku co Lehr
Spławiński. 

Głównym celem książki Lehra-Spławińskiego była odpowiedź na pytanie, 
gdzie leżała praojczyzna Słowian . Jednak ubocznie Lehr-Splawiński zajął się 
innym problemem, a mianowicie tym, co się działo, zanim doszło do wyo
drębnienia się Słowian . Aby rozwiązać tę kwestię, autor posłużył się danymi 
hydronimicznymi, archeologicznymi i antropologicznymi, a jego koncepcja 
przedstawia się następująco (s . 134- 135 i 137): 

Zasadniczym podkładem etniczno-językowym, z którego wyrośli 
Prasłowianie, była indoeuropejska ludność kultury ceramiki sznurowej , 
która w III okresie doby neolitycznej, tj . między r. 2000- 1700 przed 
Chrystusem ekspandując ku wschodowi z ośrodków swych w środko
wych Niemczech wtargnęła poza Odrę na obszar zaludniony od nie
dawna i dość luźnie przez plemiona pochodzące z pogranicza pólnocno
wschodniej Europy i Azji reprezentowane przez tzw. kulturę ceramiki 
grzebykowej a będące etniczno-językowymi przodkami ludów ugrofiń
skich. Wskutek etniczno-kulturowej i językowej asymilacji tej ludności 
przez liczniejszą i kulturalnie wyżej stojącą ludność ceramiki sznurowej 
powstał na ogromnym obszarze, ciągnącym się od Odry aż po dorzecze 
Oki i Wołgi środkowej, zespól protobałtycki, pod względem językowym 
indoeuropejski a pod względem antropologicznym będący mieszaniną 
zasadniczych elementów, z których powstał : tj. rasy nordycznej repre
zentowanej przez indoeuropejską ludność ceramiki sznurowej oraz la
ponoidalnej rasy wschodnioeuropejskiej właściwej starszemu podłożu 
ugrofińskiemu .. . 

Drugie stadium rozwoju, prowadzącego ostatecznie do sformowania 
się zespołu prasłowiańskiego, rozpoczęło się z chwilą nowej inwazji indo
europejskiej, idącej ku wschodowi w zasadzie z tych samych terenów, co 
pierwsza inwazja „sznurowców" i ogarniającej stopniowo od początku 
epoki brązowej (tj. po r. 1700 przed Chr.) coraz szersze przestrzenie 
ziem zindoeuropeizowanych poprzednio przez osadnictwo ludności cera
miki sznurowej . Była to fala ludności indoeuropejskiej ... , która w ciągu 
II okresu epoki brązowej przekształciła się w tzw. kulturę łużycką i ... 
ogarnęła całą zachodnią Polskę wraz z Kujawami, ziemią Chełmińską 
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i Pomorzem a w ciągu IV i V okresu brązowego oraz w okresie halsztac
kim doby żelaznej dzierżyła w swym posiadaniu cały teren późniejszej 
Polski aż po średni Bug, sięgając po Wołyń i w dorzecze Dniestru ... 
Od tej chwili została zerwana wspólność językowa między przodkami 
późniejszych Bałtów i Słowian. 

Niestety nie podzielam tego poglądu. Moim zdaniem problemy etnoge
netyczne mogą być rozwiązywane tylko przez językoznawstwo, ponieważ 
jedyną rzeczą, która jest wspólna np. wszystkim Indoeuropejczykom a za
razem ich różni od reszty" ludzkości, jest nie kultura czy rasa, ale język. 

Poza tym nie sądzę, żeby badanie hydronimii mogło służyć do rozwiązy
wania kwestii etnogenetycznych. Np. na temat nazwy rzeki Drwęcy wy
sunięto aż sześć hipotez, a mianowicie, że to jest nazwa słowiańska, bał
tycka, wenedzka, iliryjska, celtycka lub praindoeuropejska. Podobnie jest 
z wieloma innymi nazwami wodnymi (Mańczak 1981: 60-65), co tłumaczy, 
czemu opierając się na hydronimii, można sytuować praojczyznę Słowian, 
gdzie się komu żywnie podoba: Rudnicki ją lokalizował między Labą a Bu
giem, Lehr-Spławiński w dorzeczu Odry i Wisły, Rozwadowski za Dnieprem, 
Gołąb nad górnym Donem, Udolph na północnych stokach Karpat (gdzieś 
między Zakopanem a Bukowiną), a Trubaczow nad średnim Dunajem. 

Wreszcie nie podzielam rozpowszechnionego poglądu ( właściwego także 
Lehrowi-Spławińskiemu, por. s. 137), jakoby języki bałtyckie były bardziej 
archaiczne od słowiańskich. W rzeczywistości języki bałtyckie są bardziej 
konserwatywne od języków słowiańskich jedynie pod względem fonetycz
nym, natomiast pod względem leksykalnym ( a ten jest najważniejszy) języki 
słowiańskie są bardziej archaiczne od bałtyckich (Mańczak 1995). 

Jak już o tym była mowa, język włoski, który powstał w kolebce ludów 
romańskich, charakteryzuje się tym, że jego wyrazy mają najwięcej odpo
wiedników etymologicznych w pozostałych językach romańskich. Podobnie 
wyrazy języka polskiego, powstałego w praojczyźnie Słowian, mają naj
więcej odpowiedników etymologicznych w pozostałych językach słowiań
skich. W tym stanie rzeczy doszedłem do wniosku, że aby ustalić, gdzie 
była praojczyzna indoeuropejska, należy zbadać, który z dzisiejszych języ
ków indoeuropejskich zajmuje wśród nich takie stanowisko, jakie włoski 
zajmuje wśród języków romańskich, a polszczyzna wśród języków słowiań
skich. W tym celu dokonałem porównania słownictwa w paralelnych te
kstach w językach, z których każdy reprezentował inną gałąź języków in
doeuropejskich. Chodziło o następujące języki: albański, hindi, irlandzki, 
litewski, niemiecki, nowogrecki, ormiański, polski i włoski. Okazało się, że 
słownictwo polskie ma najwięcej odpowiedników etymologicznych w pozo
stałych językach indoeuropejskich, z czego wniosek, że praojczyzna indoeu
ropejska jest identyczna z praojczyzną Słowian. Innymi słowy, Słowianie są 
potomkami tej części ludności praindoeuropejskiej, która pozostała w pra
ojczyźnie, podczas gdy Bałtowie, Germanie, Celtowie itd. są potomkami tej 
części ludności praindoeuropejskiej, która praojczyznę opuściła i osiedliła 
się na obszarach zamieszkanych przez ludność nieindoeuropejską, na skutek 
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czego języki bałtyckie, germańskie, celtyckie itd., które się rozwinęły na ob
cych substratach, mają słownictwo mniej archaiczne, mniej indoeuropejskie 
(Mańczak 1992). 

W konkluzji artykułu pragnę podkreślić, że główna teza książki Lehra
Spławińskiego (tzn. pogląd, że praojczyzna Słowian leżała w dorzeczu Odry 
i Wisły) jest prawdziwa, natomiast mylą się ci, którzy na przykład głoszą, że 
,,słowiański Biskupin to historyczna legenda" 1 . A poza tym tych wszystkich, 
co się dziś do głównej tezy Lehra-Spławińskiego odnoszą z lekceważeniem, 
wzywam do tego, żeby argumentów Lehra-Spławińskiego nie przemilczali, 
ale żeby je obalili. Niech ktoś na przykład wyjaśni, dlaczego bezsporny 
fakt, że języki germańskie nawiązują bardziej do języków słowiańskich niż 
do bałtyckich, ma być bez znaczenia dla zagadnienia praojczyzny Słowian. 

Summary 

Lehr-Spławiński's book, O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian [On the origin 
and original homeland of the Slavs], which was published in 1946 and asserted that 
the original homeland of the Slavs was in the basins of the Oder and the Vistula 
rivers, had over twenty reviews, most of which were positive if not outrightly 
enthusiastic. Today the situation is quite different: all Polish linguists with the 
exception of Witold Mańczak believe that the original homeland of the Slavs is 
to be found outside the basins of the Oder and the Vistula. In the circumstances, 
Witold Mańczak decided to mark the fiftieth anniversary of the publication of 
Lehr-Spławiński's book by a commemorative article. His analysis of the book shows 
that some of Lehr-Spławiński's arguments are open to question, but the main thesis 
presented in the book, namely that the Slavs' original homeland lay in the basins 
of the Oder and the Vistula rivers, remains valid . Concluding his article, Mańczak 
criticizes those who deride Lehr-Spławiński's book for their tendency to ignore the 
arguments put forward by Lehr-Spławiński instead of dealing with them by way 
of substantive debate. 
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Socjolingwistyczne aspekty języka inteligencji małych 
i dużych słowiańskich grup etnicznych 

(na przykładzie Lużyczan i Chorwatów) 

O. Artykuł jest poświęcony badaniu autostereotypu językowego inteli
gencji jako miary maksymalnie pozytywnego stanu funkcjonowania języka 
literackiego. Autostereotyp ten jest rozumiany jako zbiór subiektywnych 
sądów o języku, charakterystyczny dla użytkowników języka literackiego, 
stanowiący swoisty stopień stabilności języka literackiego (normy literac
kiej). Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na nową perspek
tywę, jaką stwarzają badania autostereotypów językowych elity intelektua
lej narodów różniących się wielkością (tu głównie na przykładzie Łużyczan 
- jako narodu małego - i Chorwatów - jako narodu dużego, w relacji 
do Łużyczan) . Perspektywa ta umożliwia uzupełnienie innych socjolingwi
stycznych spojrzeń na język, także typologii małych języków i podział typów 
języków literackich z uwzględnieniem elementów subiektywnej samooceny. 

0.1. Maksymalnie pozytywny stan funkcjonowania języka ma miejsce 
wśród elity intelektualnej, głównie inteligencji o wykształceniu humani
stycznym. Jest w każdym poszczególnym języku wypadkową możliwości i 
ich realizacji. Jego zakres poza wspomnianą grupą społeczną jest zależny od 
stopnia stabilności języka literackiego / normy literackiej1. W świetle prze
prowadzonych badań stopień stabilności wiąże się z kulturą języka w sensie 
podmiotowym. Zwięzłe objaśnienie wyrażenia kultura języka w Encyklope
dii kultury polskiej XX wieku brzmi następująco: ,, Wyrażenie kultura języka 

1 Chodzi tu o normę użytkową, czyli zbiór jednostek językowych i społecznie zaaprobowanych 
reguł ich łączenia, w odróżnieniu od normy skodyfikowanej (zbiór reguł posługiwania się jedno
stkami językowymi sformułowany i skodyfikowany przez językoznawców), o znaczeniach pojęcia 
norma językowa, por. A. Markowski , J . Puzynina 1993: 57 i n. 
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bywa używane w dwóch podstawowych znaczeniach: 1 - jako określenie 
związanej z językiem części ogólnej kultury społeczeństwa lub jednostki -
jest to kultura języka w sensie podmiotowym; 2 - jako nazwa dziedziny 
humanistycznej i działalności poświęconej kształtowaniu kultury języka w 
znaczeniu pierwszym, podmiotowym - jest to kultura języka w sensie nor
matywnym". 

0.2. Pełny obraz autostereotypu językowego wymaga naświetlenia sy
tuacji zewnętrznojęzykowej, w tym charakterystyki środowiska inteligencji 
danej grupy etnicznej i Jej roli w kształtowaniu życia kulturalnego. Jest 
to temat wymagający odrębnych, szczegółowych studiów. Pełniejsze rozwi
nięcie tematu nie jest tu możliwe, dlatego wspomnę tylko niektóre dane 
dotyczące badanej grupy na Łużycach i w Chorwacji, najważniejsze dla 
opracowywanej problematyki: 

0.2.1. Podstawową różnicą między inteligencją łużycką i chorwacką jest 
to, iż pierwsza stanowi warstwę wykształconą małego, liczącego kilkadzie
siąt tysięcy członków, narodu żyjącego w otoczeniu i w tle wielkiego narodu 
niemieckiego i jego kultury, druga reprezentuje kilkumilionowy naród po
siadający własne państwo. 

0.2.2. Język inteligencji łużyckiej - podobnie, jak wszystkich użytkow
ników łużycczyzny - charakteryzuje stała, dotycząca niemal wszystkich 
sytuacji komunikacyjnych konkurencja z językiem niemieckim. Brak jest ta
kiej konkurencji - z reprezentującym duży naród językiem niesłowiańskim 
- w wypadku języka chorwackiego. Jednak fakt funkcjonowania języka 
chorwackiego w sytuacji języka państwowego w młodym, odrębnym pań
stwie chorwackim sprawia, iż poprawność (w tym najczęściej też dbałość o 
odróżnienie od serbskiego), forma, rozpowszechnienie chorwackiego języka 
literackiego są objęte szczególną troską zarówno elity intelektualnej, jak i 
elity politycznej. Podobnie jak w wypadku Łużyczan, również w wypadku 
Chorwatów można mówić, że funkcjonowanie ich języka wiąże się z silnym 
etycznym ( o znaczeniu patriotycznym) stosunkiem do własnej mowy, w 
odróżnieniu od oczywiście istniejącego również, stosunku praktycznego. O 
stosunku etycznym i praktycznym do języka i związanymi z nimi sferami 
użycia pisze H. Faska przy opisie współczesnej łużycczyzny (por. Serbsćina: 
5.2.1.). 

0.2.3. Wyjaśnienia wymaga pojęcie elita intelektualna. Nie myślę tu o 
uniwersalnym znaczeniu, które też może być zróżnicowane, w zależności od 
społeczności, do której dana elita należy. W wypadku użytkowników łużyc
czyzny i języka chorwackiego jest to grupa inteligencji władająca najpo
prawniejszą, należącą do normy użytkowej, formą języka literackiego (por. 
przypis nr 1). Jest to też grupa w istotny sposób wpływająca na postać 
tej normy poprzez swoją działalność literacką, naukową, publicystyczną, 
popularnonaukową, pedagogiczną, religijną. 
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0.3. Do badanych cech stanowiących stopień stabilności należą 2 : 

0.3.1. Jednolity / zróżnicowany stosunek badanej grupy do struktury 
danego języka. 

0.3.1.1. W wypadku badanych języków łużyckich i chorwackiego istotne 
są sądy dotyczące zagadnienia: Czy badany język literacki należy do dia
systemu, którego elementem jest inny / inne języki literackie, czy stanowi 
odrębny diasystem. 

0.3.1.2. Czy język literacki stosowany jest w ustnej komunikacji przez 
wszystkich badanych. 

0.3.1.3. Jednolity / zróżnicowany stosunek do istniejącej kodyfikacji. 

0.3.1.4. Czy jednakowy jest stosunek badanych przedstawicieli inteligen
cji do cech dialektalnych w pisanej i ustnej postaci języka literackiego, czyli 
do akceptowania dużej wariantywności systemu. 

0.3.2. Aktywność w propagowaniu własnych sądów. 

0.3.2.1. Publikowanie własnych tekstów: literackich, publicystycznych, 
naukowych, popularnonaukowych itp. 

0.3.2.2. W wypadku języków łużyckich - znajomość innych języków 
słowiańskich. 

Wyraźne zróżnicowanie postaw dotyczących wymienionych cech, a szcze
gólnie p. 0.3.1., stanowią o osłabionej stabilności języka literackiego. 

1. Łużyczanie 

W artykule wykorzystuję moje rozważania na temat autostereotypu 
językowego inteligencji łużyckiej, oparte na ankiecie socjolingwistycznej od
pytanej w 1992 r.(uzupełnianej do 1994 r.) na Łużycach, wśród 94 osób, 
dzięki współpracy i opiece Pracowników Serbskiego Instytutu w Budziszy
nie, prof. H. FaBke, dr I. Serakowej, dr H. Jenła, B. Pawlikec (tu wykorzy
stuję tylko niewielką część zebranych materiałów)3 . Informatorami ankiety* 

· są osoby wytypowane przez wspomnianych wyżej pracowników Serbskiego 
institutu, należące do pięciu grup wiekowych (1 - 18-35 lat: 23%, 2 -
36- 50 lat: 26%, 3 - 51-65 lat: 24%, 4 - ponad 65 lat: 11%, 5 - 16-18 
lat, są to uczniowie gimnazjum łużyckiego w Budziszynie, z częścią zajęć w 
języku górnołużyckim: 16%. Dorośli respondenci należą w zasadzie do dwu 
grup, osób związanych z łużyckimi instytucjami kulturalnymi i społecznymi, 

2 Zestaw cech może być zróżnicowany w odniesieniu do różnych języków . Przedstawiony zestaw 
cech jest propozycją wstępną. Dalsze badania autostereotypu językowego zapewne wpłyną na 
rozszerzenie zestawu o następne punkty. 

3 W dalszej części artykułu, przy cytowaniu materiałów ankiety łużyckiej zatytułowanej Śto 
mysia zastupjerjo serbskeje inteligency wo swojej reci, stosuję skrót ankieta*. Opublikowałam 
kilka artykułów na podstawie jej materiałów. Cel badań i część zebranego materiału przedstawi
łam m .in. w dwu ostatnio opublikowanych, por. E . Wrocławska 1996 i 1997. 
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(są to przeważnie osoby o wykształceniu humanistycznym) i osób uczest
niczących w życiu kulturalnym Łużyczan, ale w zasadzie nie związanych z 
wspomnianymi instytucjami. Podział respondentów ankiety* na grupy osób 
według wykształcenia przedstawia się następująco: osób o wykształceniu 
humanistycznym jest 39%, niehumanistycznym 45%, uczniowie stanowią 
16%. Wśród wszystkich respondentów dorosłych przedstawiciele inteligencji 
dolnołużyckiej (należy do niej też grupa inteligencji górnołużyckiej dobrze 
znająca język dolnołużycki) stanowią 20%. Są oni związani z instytucjami 
łużyckimi i prawie wszysc posiadają wykształcenie humanistyczne. Dokła
dniejsze dane dotyczące doboru respondentów z Łużyc można odnaleźć w 
opublikowanych już artykułach (E. Wrocławska 1996 i 1997) . Z tej repre
zentatywnej dla inteligencji łużyckiej grupy wybrałam - dla porównania z 
sondą chorwacką - odpowiedzi 14 osób należących do różnych grup wie
kowych (10 inteligentów górnołużyckich i 4 dolnołużyckich), w przewadze o 
wykształceniu humanistycznym. 

1.1. Uwagi o diasystemie zostały ukazane poprzez odpowiedzi na pytanie 
ankiety*: ,,Maće Wy za to, zo stej delnjoserbsćina a hornjoserbśćina dwe 
samostatnej spisownej reci abo warianće jedneje rece z rozdźelnymi ortogra
:fiskimi a gramatiskimi normami?" Cztery osoby uważają, że są to warianty 
jednego języka, siedem, że mamy do czynienia z odrębnymi językami. Dane 
liczbowe, podobnie jak w innych rubrykach tabeli, chociaż nie dają obrazu 
statystycznego, ukazują zróżnicowanie sądów o języku. 

1.2. Dla socjolingwistycznego opisu języków łużyckich ważne jest zwróce
nie uwagi nie tylko na sfery użycia, ale też na rozpowszechnienie języka 
literackiego. W badanej grupie użytkowników języka 6 osób używa tylko 
języka literackiego w różnych sytuacjach komunikacji, u 8 łużycczyzna li
teracka konkuruje z dialektami (pomijając tu dodatkową konkurencję z 
niemieckim) . 

1.3. Spośród wybranych 14 osób należących do inteligencji humanistycz
nej dobrze zna normę języka literackiego 12 osób, a dwie uznały swoją zna
jomość normy za niewystarczającą. 

1.4. Częsta konkurencja języka literackiego i dialektów w łużycczyźnie 
wiąże się także z problemem akceptacji wariantywności w ramach języka 
literackiego. W tabeli 1 zwróciłam uwagę na charakterystyczne dla części 
respondentów zachowania językowe uzależnione od partnera i sytuacji ko
munikacji. 

1.5. W wypadku Łużyczan, propagowanie sądów o języku elity intelek
tualnej ma znaczenie dla kształtowania normy użytkowej. Do tego samego 
może służyć znajomość języków słowiańskich - jako fakt o znaczeniu etycz
nym i praktycznym ( między innymi dla kształtowania kontaktów ze Słowia
nami). Orientacyjne liczby z tego zakresu ukazuje tabela la. 
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Tabela 1 
Z sądów o 1. diasystem 2. używanie 3. ocena 4. akceptacja 
jęz . literac- wspólny dla skodyfikowa- własnej wariantyw-
kim i osy- jęz . gł. i dl. nego ustnego znajomości n ości 
tuacjach w języka normy skody-
których jest literackiego fikowanej 
używany: 

Tak/odp . 
pozytywna 4 6 12 8 
nie/odp._ 
negatywna 7 - 2 6 
częściowo tak - 8 - -

Tabela la 

Aktywność w propagowaniu własnych sądów 

Kształtowanie normy użytkowej publikowanie własnych znajomość innych 
tekstów i inne jęz . słowiańskich 

Tak/odp . pozytywna 13 12 
nie/odp . negatywna 1 2 

2. Chorwaci 
Materiały chorwackie - odpytane wśród 14 przedstawicieli inteligen

cji chorwackiej w 1997 roku - uzyskałam we współpracy z dr Barbarą 
Kryżan- Stanojević z Uniwersytetu w Zagrzebiu i dr Branką Tafrą z Insty
tutu Języka Chorwackiego i Językoznawstwa (Institut za hrvatski jezik i 
jezikoslovstvo )4 w Zagrzebiu. Respondenci byli wytypowani głównie w śro
dowisku nauczycieli akademickich i pracowników naukowych. Są w różnym 
wieku. Trzy osoby mają 30- 35 lat (pierwsza grupa wiekowa), sześć osób 
jest w wieku 36-50 lat ( druga grupa wiekowa), 3 osoby mają powyżej 50 
lat (trzecia grupa wiekowa), dwie osoby nie podały swojej daty urodze
nia. Pochodzą głównie z Zagrzebia ( w tym z rodzin Zagrzebian i z rodzin 
mieszanych, wywodzących się z różnych stron Chorwacji, lub składających 
się w części z osób o narodowości niechorwackiej), z Koprivnicy, ale też ze 
Slawonii lub Bośni . Pełniejsze porównanie autostereotypów językowych łu
życkiego i chorwackiego winno być przeprowadzone na znacznie bogatszym 
chorwackim materiale ankietowym, ale już nawet przy obecnie uzyskanych 
danych można zauważyć pewne interesujące tendencje charakterystyczne 
dla inteligencji chorwackiej, inne niż te, które zauważamy u Łużyczan. Po
niższe tabele (2 i 2a) przedstawiają liczbę osób, których odpowiedzi na an
kietę** można przedstawić jako odpowiedzi na zagadnienia przedstawione 
w rozdziale 0.3. 

4 W dalszym ciĄgu artykułu stosuję skrót ankieta** przy cytowaniu wyników badań 
chorwackich. 
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2.1. Pojęcie diasystemu jest zrozumiale głównie w środowisku lingwistów 
i innych humanistów interesujących się strukturalizmem. W wiedzy potocz
nej inteligencji istotny jest problem świadomości odrębności i stopnia bli
skości systemu gramatycznego i leksyki języków chorwackiego i serbskiego. 
Przy dalszych badaniach autostereotypu językowego chorwackiej inteligen
cji, w pytaniach ankiety winien być zawarty ten ostatni problem. W ankie
cie** pytanie o diasystem brzmiało następująco5 : a) ,,Kakav je vas odnos 
prema Brozovićevoj teoriji, da su jezici hrvatski, srpski (sada i bosanski) 
jedan dijasistem, na bazi kojega su postale tri posebne knjizevne norme: 
hrvatska, srpska i bosans a i koje su u posljednjim godinama dobile rang 
posebnih knjizevnih jezika? ai) Da li tako razumijete jezicku situaciju u 
bivsoj Jugoslaviji? a 2 ) da li ste pristalica neke druge teorije? a3) koje?". Sie
dem osób tak jak D. Brozović rozumie charakterystykę strukturalną języka 
chorwackiego. Kilka osób spośród nich uzupełniło swoją odpowiedź uwa
gami, głównie względem określenia „ u posljednim godinama" . Sądzą, Że 
chorwacki i serbski język standardowy nie tylko ostatnio, ale już od dawna 
wytworzyły odrębne normy. Jedna osoba (tłumaczka i bibliotekarka, pocho
dząca z mieszanej rodziny chorwacko-serbskiej) napisała, że tylko częściowo 
zgadza się z zacytowanym w pytaniu ujęciem. Opatrzyła swoją odpowiedź 
następującą uwagą: ,,Moj je dojam da te norme nisu bile tako cvrsto ra
zgranicene. Raspadom Jugoslavije one se previse potenciraju i politiziraju 
(nerijetko jezik sluzi za demoniziranje zbog etnicke pripadnosti)". Ponadto 
cztery osoby nie zgadzają się z możliwością istnienia jednego diasystemu 
serbsko-chorwackiego, lub wręcz z teoretycznym pojęciem diasystem. Poza 
tym dwie osoby nie rozumieją tego pojęcia. 

2.2. Nie jest łatwo uzyskać informacje o zakresie i stopniu użycia ust
nej postaci języka literackiego za pomocą krótkiej ankiety. W materiale 
ankiety** można odczytać pewne informacje na ten temat z opisu różnic 
między znaczeniem pojęć knjiźevni jezik i govorni jezik. Respondenci zwra
cali uwagę na znaczną różnicę między ustną realizacją języka literackiego 
a językiem mówionym, potocznym, którym posługują się też często główni 
użytkownicy języka literackiego, jakimi są na przykład nauczyciele akade
miccy. 

Oto na przykład odpowiedzi należącej do najstarszej grupy wiekowej 
lektorki łaciny na uniwersytecie i tłumaczki: 

(1) ,,Knjiźevni jezik - normirani stokavski idiom, makar ravnopravnim 
smatram isto tako i kajkavski i cakavski idiom; govorni jezik - u raznim 
prilikama: sluzbeno stokavski (akcenatski ublazena varijanta), privatno za
grebacki kolokvijalni żargon ili ponekad slang". 

Młody asystent w katedrze chorwackiego języka standardowego (Kate
dra za hrvatski standardni jezik) napisał: 

5 W pytaniu odwołuję się do załoźeń teoretycznych zawartych w ksiąźce D . Brozovicia {1970) 
oraz do rozmowy, którą przeprowadziłam z Autorem na początku lat dziewięćdziesiątych . 
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(2) ,, Knjii evni jezik - normirani sustav, u nekim normativnim pravilima 
nedovoljno elastican prema govornoj praksi suvremenih hrvatskih govor
nika; govorni jezik - skup govornih navika reprezentativnih za suvremene 
hrvatske govornike". 

Polonistka (z drugiej grupy wiekowej) z Uniwersytetu Zagrzebskiego na
pis ała : 

(3) ,,Hrvatski knjiievni jezik shvaćam kao slijed hrvatske jezicne i gra
maticne tradicije preko knjizevnosti i jezicnih normi. U hrvatskom nema 
termina język ogólny, a kad bi postojao kao „opći jezik", shvaćala bih ga 
sociolingvisticki kao stokavsku normu temeljenu na ijekavici uz kajkavske i 
cakavske elemente. Govorni jezik izrazito razlikuje 3 dijalekta uz tzv. grad
ske govore." Autorka tej wypowiedzi w ustnej rozmowie powiedziała mi, że 
cechy potoczne, dialektalne swojej wypowiedzi różnicuje w zależności od 
rozmówcy. 

Wśród takich (szczególnie por. (1)) i podobnych wypowiedzi potwier
dzających fakt, że ustny chorwacki, także ten realizowany przez środowisko 
inteligenckie , posiada wyraźnie rozgraniczony styl „oficjalny" i „prywatny", 
pojawiły się też inne odpowiedzi . Swiadczą one iż istnieją z jednej strony 
osoby (grupy osób?), które używają języka standardowego we wszystkich 
sytuacjach komunikacyjnych, z drugiej, osoby używające kolokwializmów 
(=dialektyzmów) w sytuacjach oficjalnych. Spośród odpytywanych osób, 
jak można wywnioskować z ich odpowiedzi tylko jedna (lub dwie) używają 
języka literackiego w codziennej komunikacji. 

2.3. Materiał dotyczący stosunku do najnowszej kodyfikacji uzyskałam 
za pomocą pytania o akceptację lub nieakceptację zmian normy, które na
stąpiły od początku lat dziewięćdziesiątych 6 . N aj częściej ( tak postępuje 11 
osób spośród respondentów ankiety**) stosuje się nową normę selektywnie. 

2.4 . Problem akceptacji wariantywności dotyczy tutaj tylko odpowie
dzi na pytanie o to, jakie zmiany spośród zaleceń nowej normy kodyfiko
wanej wprowadza respondent do własnej twórczości. Wspólną cechą tych 
wypowiedzi była tendencja do puryzmu leksykalnego, realizowanego różnie 
przez poszczególnych użytkowników języka literackiego (11 respondentów 
ankiety**). Tylko dwie osoby akceptujące w pełni najnowsze zasady normy 
uznałam za częściowo akceptujące wariantywność, gdyż sama nowa kodyfi
kacja proponuje wprowadzenie do języka literackiego wariantów o charak
terze regionalnym / dialektalnym 7 • 

2.5. Zakładam, że respondenci pracujący na uczelni i w instytutach nau
kowych poprzez publikację własnych tekstów i zajęcia ze studentami propa
gują własne sądy o języku chorwackim. W ankiecie** brak jest odrębnego 
pytania dotyczącego sposobu propagowania własnych sądów respondentów 
na język . 

6 Por. S . Babić , B . F inka, M . Moguś, Hrvatski pravopis (1994) . 
71. Pranjković (1995) zwraca uwagę na dopuszczanie przez nowy słownik ortograficzny szeregu 

wariantów leksykalnych , fonetycznych, ze wskazaniem , która z form jes t bardziej p olecana, ale 
j ednocześnie nie wyklucza używania też formy mniej p olecanej . 
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Tabela 2 
Z sądów 1. przekonanie 2. przekonanie 3. akceptacja 4. akceptacja 
o języku o wspólnym o istotnym u-

. . 
wariantywnoś-naJnowszeJ 

literackim: diasystemie dziale w ko- normy skody- ci, np . neo-
języków munikacji us- fikowanej logizmów, 
chorwackiego tnej skodyfi- w pisanej od-
i serbskiego kowanego jęz. mianie jęz. 

literackiego inteligencji 
Tak/odp. " pozytywna 7 1 2 11 
nie/odp . 
negatywna 4 - - -

częściowo 

tak 1 13 11 2 

Tabela 2a 
Aktywność w propagowaniu własnych sądów 

Kształtowanie normy użytkowej publikowanie własnych tekstów mne 
Tak/odp. pozytywna 12 6 

3. Wybrane języki, chorwacki i łużycczyzna ( dwa literackie języki łużyckie, 
górno- i dolnołużycki) charakteryzują się - z różnych powodów - niższym 
stopniem stabilności niż na przykład polszczyzna, dlatego stanowią dobry 
przykład proponowanej perspektywy badawczej. 

Określenie stopnia stabilności ma istotne znaczenie dla badań porów
nawczych (konfrontatywnych / kontrastywnych) różnych języków. 

Sumrnary 

This paper concerns the study of linguistic autostereotype of the intelligentsia 
as a measure of the maximum positive state of the functioning of literary language. 
This autostereotype is understood as a set of subjective opinions on a language, 
characteristic for the users of literary language; it constitutes a certain degree of 
stability of liter ary language (literary norm) . The purpose of this paper is to point 
out at the new perspective brought about by the study oflinguistic autostereotypes 
of the intellectual elites of nations differing in size (this primarily pertains to 
the example of Lusatians - being a smaller nation, and Croatians - being a 
larger nation, in its relation to Lusatians). This perspective makes it possible to 
supplement other sociolinguistic perspectives of a language, as well as the typology 
of smaller literary languages, taking into account the elements of subjective self
evaluation. 
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PIOTR STALMASZCZYK 
Łódź 

Stanowisko języka kumbryjskiego i piktyjskiego 
w podgrupie brytańskiej języków celtyckich 

W pierwszych wiekach ery nowożytnej na Wyspach Brytyjskich i w Irlan
dii rozwijały się języki celtyckie należące do dwóch podgrup - goidelskiej 
i brytańskiej. Z upływem czasu z grupy goidelskiej wyodrębnił się język ir
landzki, a później szkocki gaelicki i mański, natomiast z grupy brytańskiej 
walijski, karnicki, bretoński, kumbryjski, i prawdopodobnie piktyjski. Ni
niejsze rozważania poświęcone są dwóm najmniej znanym z tych języków 
- kumbryjskiemu i piktyjskiemu. 

Na terenach dzisiejszej Walii i Anglii, aż po rzeki Clyde i Forth na pół
nocy, rozwijał się język brytański1, przez wielu językoznawców uważany za 
bliski ówczesnemu galijskiemu. M.in. Fleuriot (1988: 223- 30) zwraca uwagę 
na czysto geograficzny charakter rozróżnienia pomiędzy brytańskim i galij
skim, podczas gdy z punktu widzenia ściśle językowego należałoby raczej 
mówić o podgrupie gallobrytańskiej. Dostępne dane językowe świadczą o 
bliskim powinowactwie celtyckich dialektów Galii i Brytanii (zob. Evans 
1990, Koch 1995, Schmidt 1990). Za istnieniem gallo-brytańskiej wspól
noty przemawiają również źródła klasyczne2 , fakt ie niektóre celtyckie ple
miona zamieszkiwały zarówno tereny Galii, jak i Brytanii, np. Belgae (por. 
współczesna nazwa 'Belgia'), których dominacja rozciągała się na Galię i 
płd. Brytanię, oraz wspomniani przez Pliniusza (w Hist. Nat. IV, 106) Bri-

1 Tak przyjmuje się nazywać celtycki język Brytanii, z którego wyodrębniły się walijski, karnicki 
i bretoński ; w terminologii angielskiej używa się - nie zawsze wymiennie - terminów: British (a 
także Old British, Common British), Brittonic lub Brythonic, zob. Jackson (1953: 4- 5), Evans 
(1990: 156-7), Schmidt (1990: 125) . Czasami rozróżnia się także pomiędzy brytańskim jako nazwą 
grupy, a brytyjskim jako najwcześniejszą formą tego języka, tak np. Price (1984 : 84) i Russell 
(1995: 7- 8). Por. t~kże Schrijver (1995 : 12) i Bednarczuk (1988a:685) . 

2 Np. Tacyt w Zywocie Agrykoli, który tak pisze o mieszkańcach Brytanii: ,,proxirni Gallis et 
similes sunt" (cytat za Evans 1990: 153), zob. też Juliusza Cezara Wojnę Galijską . 
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tanni zamieszkujący wybrzeża Picardii (Fleuriot 1988: 223), a także, ścisłe, 
potwierdzone wynikami badań archeologicznych (zob. Fox 1973: 134- 136), 
kontakty o charakterze handlowym prowadzone poprzez wąski kanał oddzie
lający Brytanię od Galii (kanał La Manche). Jednocześnie należy jednak 
zauważyć, Że wiadomości dotyczące języka brytańskiego są bardzo skąpe, 
również nasza niepełna znajomość galijskiego nie pozwala na ostateczne 
formułowanie wniosków. 

Dane dotyczące języka brytańskiego pochodzą głównie ze źródeł klasycz
nych, inskrypcji (na kamieniu, wyrobach garncarskich i w metalu) i legend 
na monetach, ale w przec1wieństwie do inskrypcji galijskich, są to w prze
ważającej większości tylko pojedyncze słowa, prawie zawsze w łacińskim 
kontekście3 . W źródłach klasycznych, np. w Geografii Ptolemeusza, zacho
wały się nazwy plemion (np. Otadinoi) i toponimy (np . Eborakon - York, 
Londinion - Londyn); Tacyt zaś wspomina o celtyckich plemionach Bri
gantes, Ordovices, Silures i wodza imieniem Cogidumnus. Również współ
czesna toponimia dostarcza materiału przydatnego do historycznej analizy 
języków brytańskich: np., nazwa rzeki Avon (sześć rzek o tej nazwie na 
całym terytorium Anglii i Walii) jest tożsama ze współczesnym walijskim 
słowem afon 'rzeka' (śr . wal. auon) i rekonstruowanym brytańskim *abona4; 
walijskie dwfr, dwr 'woda' , rekonstruuje się jako brytańskie * dubro- po
świadczone w m.in. nazwie rzecznej Dour ( w hrabstwie Kent) i leżacym nad 
nią Dover, a także w Doverdale i Wendover; walijskie du 'czarny' (rekon
struowane jako brytańskie * dubo-) w połączeniu z glais 'strumień ' można 
odnaleźć w nazwach rzek i leżących nad nimi miast, m.in. Dowlish, Dowles 
i Douglas5

• 

W historii języka brytańskiego można wyodrębnić trzy okresy: wcze
snobrytański ( dwie fazy) i późnobrytański6 • Pierwsza faza wczesnobrytań
skiego dotyczy okresu sprzed panowania rzymskiego i zamyka się datami od 
ok. 325 r. p.n.e. (pierwsze opisy Brytanii, razem z nazwami, dokonane przez 
Pyteasza z Marsylii) do roku 43 n.e., czyli daty pierwszej inwazji cesarza 
Klaudiusza. Druga faza wczesnobrytańskiego obejmuje cztery wieki pano
wania rzymskiego (43- ok. 450) , natomiast późnobrytański (od 450 r.) koń
czy się wyodrębnianiem poszczególnych nowożytnych języków: walijskiego, 
karnickiego i bretońskiego, co nastąpiło prawdopodobnie u schyłku VI w. 
Jednakże , ze względu na niedostateczną ilość danych dokładne określenie 
daty wyodrębnienia się nowożytnych języków celtyckich nie jest możliwe 
(zob. Evans 1990: 173, Sims-Williams 1990: 260). 

Ludność brytańska dotarła na północ dzisiejszej Anglii, aż po rzeki Clyde 
i Forth, zakładając tam trzy celtyckie królestwa: Gododdin (por. poświad-

3 Zob. omówienia dostępnego materiału w: Jackson (1953: 31- 42), Tomlin (1987: 18- 25), Sims
Williams (1990) i dokładne opracowanie fonologii historycznej w Schrijver (1995) . 

4 Dokładną analizę etymologiczną tego elementu zawiera praca Stalmaszczyk i Witczak (1991) . 
5 Price (1984: 88- 89). Szczegółowe omówienie toponimii Brytanii z okresu rzymskiego przed

stawiają Rivet i Smith 1979. 
6 Zob.: Jackson (1953 : 4) , nieco inaczej Broderick (1985 : 156-7), Schmidt (1990: 126), Sims

Williams (1990 : 260) i Schrijver (1995: 12) . 
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czoną w źródłach klasycznych nazwę plemienia Votadini) w południowo
wschodniej Szkocji (ze stolicą w Dun Eidyn, czyli Edynburgu); Strathclyde 
w południowo-zachodniej Szkocji (stolica w Dumbarton, stolica kościelna w 
Glasgow) i Rheged na granicy dzisiejszej Anglii i Szkocji ( ze stolicą praw
dopodobnie w Carlisle )7 . N a tych terenach język brytański przekształcił się 
w kumbryjski ( od nazwy całej prowincji - Cumbrii), znany dziś jedynie z 
trzech wyrazów. Jackson ( 1953: 9-1 O) podaje jako kumbryjskie następujące 
słowa, znajdujące się w łacińskim tekście prawniczym ( Leges inter Brettos 
et Scotos, ok. XI w.), razem z ich walijskimi odpowiednikami: 

kum. galnes lub galnys, śr.wal. galanas 'cena, kara krwi'; 

kum. mercheta, wal. merch 'córka; pierwotnie: podatek płacony władcy 
przez ojca wychodzącej za mąż córki'; 

kum. kelchyn, wal. cylch, 'okrąg, objazd; pierwotnie: rodzaj podatku 
płaconego z okazji objazdu posiadłości dokonywanego przez króla'. 

Dodatkowych danych na temat tego północnobrytańskiego dialektu do-
starczają celtyckie elementy w toponimii Cumbrii, np.: tre(f )- 'osada', pen 
'głowa, kraniec', blaen 'szczyt', cet- 'las', w, m.in. : Triermain, Penrith, 
Blencarn, Dalkeith, (zob. Price 1984: 148-150, Nicolaisen 1975: 4). Mini
malny materiał językowy nie pozwala na ostateczne określenie stanowiska 
kumbryjskiego w obrębie języków brytańskich, ale materiał toponimiczny i 
późniejsze dzieje języka ('wchłonięcie' przez walijski) skłaniają do uznania 
istnienia podgrupy północnej języków brytańskich, reprezentowanej przez 
walijski i kumbryjski (podgrupa południowa reprezentowana była przez kar
nicki i bretoński). 

Z terenów Cumbrii (Strathclyde) pochodzi poemat Y Gododdin, a także 
poezje Taliesina (z Rheged, 57 zachowanych wierszy). Wszystkie te utwory 
znane są dopiero z zapisanych wersji średniowalijskich, powstały natomiast 
znacznie wcześniej, Gododdin najprawdopodobniej ok. roku 6008 . Aneirin, 
domniemany autor Y Gododdin, i Taliesin określani są jako Cynfeirdd, czyli 
'najwcześniejsi Poeci', i uważani za twórców literatury walijskiej. 

Germański podbój tych terenów rozpoczął się już w VII wieku, kiedy 
to królestwo Northumbrii podporządkowało sobie południową ('angielską') 
część Cumbrii. Ok. X w. na tereny południowej Szkocji dotarli też Cel
towie goidelskojęzyczni (z irlandzkiej kolonii Dalriady). Język kumbryjski 
wymarł prawdopodobnie na przełomie XI i XII w. po wchłonięciu przez 
królestwo Szkocji dotychczasowego państwa Strathclyde (Jakckson 1953: 9, 
1963: 73). Mimo, że język kumbryjski nie przetrwał, to w prowincji Cumbrii 

7 Zob. Jackson (1953: 9-10, 1963: 67-8), Price (1984: 146-7). 
8 Poemat Gododdin przypisywany jest poecie Aneirinowi i opisuje bitwę stoczoną pod Catra

eth (dzisiejsze Catterick, w północnym Yorkshire), w której 300 konnych Celtów z Dun Eidyn 
(Edynburg) zostało pokonanych przez kilkutysięczne wojska Anglów z Bernicji i Deiry. Z masakry 
miały ocaleć tylko dwie osoby, w tym Aneirin. Poemat ten należy do najstarszych zabytków li
teratury celtyckiej Wysp Brytyjskich, zob. pełny tekst, z równoległym tłumaczeniem angielskim, 
obszernym wstępem, przypisami i słowniczkiem Jarman (red.) 1988. 
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pozostało poczucie pewnej odrębności, które o kilka wieków przeżyło utratę 
politycznej niezależności 9 • 

N a północ do Cumbrii, pod wpływem osadnictwa irlandzkiego, rozwijał 
się język gaelicki ( wywodzący się ze staroirlandzkiego) a także pitktyjski. 
Piktyjski jest kolejnym językiem celtyckim na temat którego nasza wiedza 
jest bardzo ograniczona10 • Od publikacji w 1955 r. książki pod znamiennym 
tytułem The Problem of the Picts ('Problem Piktów', Wainwright, red., 
1955, wznowienie 1980) ukazało się szereg prac dokładnie omawiających 
historię , archeologię, szt ę i kulturę materialną Piktów11 , ale podstawo
wym opracowaniem języka wciąż pozostaje klasyczna pozycja K. Jacksona 
z wyżej wymienionego tomu pod redakcją Wainwrighta (Jackson 1955) . 
Problemem bardzo istotnym dla badań językoznawczych jest definitywne 
ustalenie genealogicznej przynależności języka piktyjskiego i jego związków 
z językami P- i Q-celtyckimi1 2 • 

Nazwa Piktów pierwszy raz pojawia się w panegiryku Eumeniusza na 
cześć cezara Konstancjusza Chlorusa (297 r. naszej ery), gdzie razem ze 
Szkotami ( Picti i Hiberni) określeni są jako wrogowie Rzymian. W źródłach 
rzymskich z Brytanii wspomina się o piktyjskich najazdach od III w. do 
końca IV w. (m. in. w roku 297 i 367). Wzmianki o Piktach można zna
leźć u apostoła Irlandii, św. Patryka (V w.), oraz u walijskiego mnicha i 
historyka Gildasa (VI w.). O zwyczaju malowania twarzy pisał już Juliusz 
Cezar, a nazwę Piktów wywiódł ze zwyczaju tatuowania Izydor z Sewilli 
( ok. 600 r. ). Celtowie z Brytanii nazywali ich Priteni, a irlandczycy Cruithni 
(obie nazwy mające znaczyć 'malowani', por. łac. Picti), w łacińskojęzycz
nych źródłach dla terenów północnej Szkocji pojawia się nazwa Pictavia. 
Pytheasz z Massalii (Marsylii), grecki żeglarz i odkrywca z IV w. p .n .e., 
używa dla terenów północnej Szkocji nazwy Pretania . W języku staro
nordyjskim Piktowie zwani są Pettar, a w staroangielskim Pehtas, Pihtas, 
Peohtas. Większość informacji na temat Piktów i ich języka pochodzi ze 
wczesnośredniowiecznych kronik irlandzkich, brytańskich i anglosaskich 13 . 

W roku 565 n. e. władca Piktów Bridei (lub Brudei) 14 podejmuje 
świętego Kolumbę , misjonarza z wyspy łona, i zapewne przyjmuje wtedy 
chrzest. W tym czasie Bridei, mający siedzibę nad rzeką Ness, władał pół
nocną częścią Szkocji, łącznie z Orkadami. Bridei prawdopodobnie poległ 

9 Owo poczucie odrębności wyrażało się m . in. w specjalnym statusie diecezji Glasgow, a także 
w (trwającej do dziś) rywalizacji pomiędzy Glasgow a Edynburgiem. Zob. Barrow (1973: 142-
144). 

10 Wcześniejsza wersja tej części artykułu ukazała się w tomie pod redakcją J. Sambor et al. 
(1993: 291 -301) . Za pomoc w zdobyciu najnowszych materiałów wdzięczny jestem Susan E . 
Seright z Groam House Museum (Szkocja). 

11 M.in. materiały z konferencji naukowych: Friel i Watson (red .) 1984, Small (red.) 1987, 
przewodnik bibliograficzny: Nicoli (red.) 1995, oraz prace o charakterze bardziej popularnym: 
Laing i Laing 1993, Sutherland 1994 i Foster 1996. 

12 Dla potrzeb tego artykułu używam nazw P- i Q-celtycki , mimo ich ograniczeń i niedoskona
łości, zob. dyskusję w Bednarczuk (1988 : 655-656) i Russel (1995: 14- 15) . 

13 Źródła historyczne dokładnie omawia Ritchie 1994. 
14 Znany również j a ko B rud ei mac Ma e/chon, opisany przez Adamnana w żywocie św . Kolumby. 
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w walce między Piktami z północy i południa w roku 584. Pod koniec siód
mego wieku Piktowie odnieśli zwycięstwo nad królem N orthumbrii Ecgfri
them (bitwa pod Nectanesmere w 685 r.) i stali się najsilniejszą politycznie 
i militarnie grupą w północnej części Wysp Brytyjskich. Potwierdzeniem 
ich siły było zdobycie, pod wodzą Oengusa (Angusa), syna Fergusa, w 736 
r. Dunadd, stolicy Dalriady. Jednocześnie jednak dalsze walki z Celtami 
ze Strathclyde doprowadziły Piktów do upadku. W 839 roku miała miejsce 
przegrana bitwa z Wikingami, w której zginął król Piktów Eoganan, a w 
cztery lata później, w roku 843 król Szkotów z Dalriady, Kenneth MacAl
pine, zjednoczył ludy północnej Szkocji, data ta wyznacza kres historii Pik
tów jako niezależnego ludu. Król Szkocji Domnall mac Constantin (Donald 
syn Konstantyna), znany jako Donald II (panował 899- 900), był ostatnim 
królem, o którym kroniki szkockie pisały jako o królu Pictavii. 

Piktowie nie pozostawili po sobie żadnych źródeł pisanych15
, w tej sy

tuacji jedyne wiadomości na temat języka piktyjskiego ograniczają się do 
informacji z kronik im współczesnych, nazw i imion Piktów odnotowanych w 
źródłach, starożytnych i współczesnych nazw geograficznych oraz inskryp
cji ogamicznych na kamieniach. Z pism współczesnych Piktom najciekaw
szych wiadomości na temat ich języka mogą dostarczyć Historia kościelri,a 
narodu angielskiego św. Bedy Wielebnego ( ukończona w 731 r.) oraz Zy
wot św. Kolumby Adamnana (pisany w latach 692-697). Beda Wielebny 
wymienia cztery języki używane na północy Wysp Brytyjskich: angielski 
(tzn. język Anglów), irlandzki, brytański, oraz piktyjski. Adamnan wspo
mina o tłumaczach towarzyszących wizycie Kolumby u króla Piktów, Bri
dei. Kolumba posługiwał się irlandzkim (tzn. staroirlandzkim), a Bridei 
piktyjskim. Obecność tłumaczy świadczyłaby o odrębnym charakterze pik
tyjskiego. Adamnan wymienia również trzy imiona piktyjskie: Emcat, Em
chat ( oba pokrewne galijskiemu Ambicatus) oraz Bridei. Beda Wielebny 
wspomina bardzo ciekawą, z punktu badań nad językiem, nazwę miejsca, w 
którym przebywali Piktowie: Peanfahel 'koniec muru, palisady' (łac. caput 
valli). Nazwa ta stanowi hybrydę łączącą cechy obu podgrup wyspowego 
języka celtyckiego: P-celtyckie penn (wal. pen 'koniec') i Q-celtyckie fail 
( dopełniacz od ir. fal 'mur') 16 . 

Jeżeli chodzi o nazwy geograficzne zanotowane przez autorów klasycz
nych, należy wspomnieć o nazwie Pretania ( od ludu Pritani lub Priteni) 
określającej u wspomnianego już Pytheas~a, a także u Diodora Sycylijskiego 
(I w. p.n.e.), północną Szkocję. Tacyt w Zywocie Agrykoli (97 r. n .e.) wspo
mina wodza Kaledonów Calgacusa, Dio Kasjusz wymienia innego wodza, 
Argentocoxosa. Mapa Ptolemeusza17 po4aje 38 nazw z terenu Szkocji, z 
których 16 jest z pewnością celtyckich. Zadnej z tych nazw nie można w 

15 Prócz tzw . Kroniki Piktyjskiej, czyli listy królów, istniejącej w późnośredniowiecznych łaciń
skich manuskryptach (najwcześniejsze z XIV w.), a zawierających imiona władców Piktów -
historycznych oraz mitologicznych. Omówienie danych na podstawie Jackson 1955, 1983. 

16 Nazwa ta uległa później przekształceniu w [(inneil (gael. ceann 'głowa, koniec'), zob. Nico
laisen (1996: 28). 

17 Informacje dotyczące Szkocji pochodzą z końca I w. n.e. 
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sposób pewny zakwalifikować jako Q-celtyckiej, natomiast dwie nazwy są z 
pewnością P-celtyckie. 

Analiza do dziś zachowanych nazw geograficznych terenów wschodniej 
Szkocji, zwłaszcza pomiędzy murem Antoninusa a Sutherland ( czyli te
renów tradycyjnie określanych jako piktyjskie), wskazuje na bardzo dużą 
ilość (ponad 300) nazw z elementem PIT-/PETT- (w różnych wariantach: 
pitt-, pet-, pett-, peth-) , np.: Pitlochy, Pitsligo, Pittenween, Pitmedden, Pi
tliver, Pitmurchie, Pitkerro, etc. 18 . Jest to ten sam rdzeń, który znajduje 
się w językach P-celtycki : walijski i karnicki peth 'rzecz, część, kawałek', 
bretoński pez 'kawałek ziemi', oraz galijski petia 'porcja, fragment teryto
rium'. Występowanie tego elementu w licznych toponimach stanowi dla 
niektórych badaczy (Jackson 1955, Lockwood 1975, Nicolaisen 1976) naj
ważniejszy argument za przyjęciem hipotezy o przynależności piktyjskiego 
do języków P-celtyckich i jego pokrewieństwie z językami brytańskimi (zob. 
też dyskusję i bibliografię w Forsyth 1995). Należy tu również zauważyć, że 
nazwy miejscowe z pett nie pojawiają się na południe od muru Antoninusa, 
co można tłumaczyć następująco: w piktyjskim słowo pett zachowało stare 
znaczenie 'część terytorium', podczas gdy w brytańskim wyspecjalizowało 
się w znaczeniu 'rzecz, część' (tak, jak we współczesnym walijskim). Piktyj
ski element często pojawia się razem z imionami własnymi (np. Pitkerrald 
' część (gruntu) Cyryla', Pitcarmick 'część Cormaca', Petmacduffdyl 'część 
synów Dugalda'), określeniami wskazującymi na otoczenie (np. Pitlochry 
'część kamienista', Pittenweem 'część z jaskinią', Pittilloch 'część pagórko
wata'), nazwami zwierząt (Petmarch 'część końska', Pitgoberis 'część ko
zia'), zawodów (Pittentagart 'część księża', Pettinseir 'część rzemieślnika'), 
itd. 19 . 

O pokrewieństwie piktyjskiego z galijskim świadczyć może właśnie słowo 
pett i galijskie petia, łączy je bowiem wspólne znaczenie 'fragment teryto
rium'. Galijskie słowo zostało zapożyczone przez łacinę i w zwrocie petia 
terrae również dotyczy podziału ziemi (słowo to, poprzez francuskie piece, 
dało angielską forme piece 'kawałek, część') 20 . 

Kolejnych wiadomości na temat języka piktyjskiego dostarczają na
pisy w alfabecie ogamicznym. Inskrypcje w tym alfabecie pojawiły się w 
południowo-zachodniej Szkocji (Dalriada) między V a VI wiekiem, a na te
renach piktyjskich między VIII a IX wiekiem. W większości przypadków 
są to inskrypcje upamiętniające wybitną postać lub wydarzenie. Napisy są 

18 Najwcześniejszy zapis znajduje się w Księdze z D eer (ok. 1150 r .) , w formie pett. Toponimię 
piktyjskich terytoriów Szkocji bardzo dokładnie omawia Nicolaisen (1976 : 149-172; 1996) . Innym 
elementem powszechnie występującym na terenach piktyjskich (ale również i brytańskich, np . w 
Walii) jes t ABER- 'usta, ujście (rzeki) ' , np. Aberfoyle, Abercairney, Abercorn, Aberdeen, itd., 
por. t eż nazwy w Walii , np . Aberystwyth, Aberdovey, Aberteifi, itd. 

19 Zob. Nicolaisen (1996: 11- 13) . Osadnictwo gaelickie spowodowało pojawienie się na tych 
terenach nazw z gael. elementem ba ile- 'osada, miasto', w kilku przypadkach doszło do zmiany 
nazwy, np. Pitlorchy - Baile a' Chlaichrigh, Pitourie - Ballourie, Pitchurn ..... Balchurn, 
P itkerrie - Baile-c eirigh , etc. , zob. Barrow (1973: 60) , Nicolaisen (1996: 14- 15). 

20 Szerzej na ten temat piszą Jackson (1955 : 147-148) i Nicolaisen (1976 : 152; 1996: 6-17). 
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krótkie i zazwyczaj ograniczają się do podania imion i nazw21 . Słownictwo 
występujące w ogamicznych inskrypcjach piktyjskich można podzielić na 
trzy grupy (na podstawie Jackson 1955: 139- 141): 
1. Wyrazy pochodzenia staroirlandzkiego: maqq 'syn' i forma dopełniaczowa 

meqq 22 , oraz crroscc 'krzyż' ( staroirlandzkie zapożyczenie z łaciny); 
2. Imiona potwierdzone w innych źródłach : Edarnon, Uoret, Itharnan, For

cus, Nechton (w różnych wariantach, m.in. Nehhton, Neiton, por. u Bedy 
Wielebnego Naiton), Drosten ( odpowiednik walijskiego Trystana); 

3. Wyrazy i grupy wyrazów o niezidentyfikowanym pochodzeniu i nieodga
dnionym znaczeniu: 

ettocuhetts ahehhtannn hccvvevv nehhtons (Inskrypcja z Lunnasting) 
irataddoarens (Inskrypcja z Brandsbutt) 
nehtetri (Inskrypcja z Keiss Bay) 
besmeqqnanammovvez (Inskrypcja z wyspy St. Ninians, Szetlandy) 

Powyższe inskrypcje skłaniają niektórych uczonych (K. Jackson, Loc-
kwood) do wysunięcia hipotezy o istnieniu dwóch języków piktyjskich: jed
nego P-celtyckiego, a drugiego nieindoeuropejskiego, związanego z pier
wotną ludnością terenów piktyjskich 23 • Dane dostarczane przez inskryp
cje ogamiczne należy z dwóch powodów traktować z dużą ostrożnością: po 
pierwsze, nacięcia na brzegach kamieni były narażone na niszczące działanie 
czynników atmosferycznych, po drugie zaś, w piśmie ogamicznym istniała 
tendencja do podwajania, a niekiedy nawet potrajania niektórych znaków 
(zob. Thurneysen 1946: 10- 11, Russell 1995: 208-211). Jako kolejny przy
kład nieceltyckich nazw piktyjskich Jackson (1983: 224-225) podaje: Blies
blituth, Canutulachama oraz Spusscio. Nieceltycki ( ale nie nieindoeuropej
ski!) charakter mają również elementy piktyjskie w toponimach, zwłaszcza 
nazwy rzek: Farrar i Adder (por. Odra) i być może Ness 24. Według Jac
ksona nieceltyccy Piktowie wprowadzili również obcy Celtom zwyczaj tatu
ażu oraz system przekazywania władzy oparty na matriarchacie. Z drugiej 
zaś strony, badania archeologiczne zdają się wskazywać, że Piktowie byli 
„ typowym wczesnośredniowiecznym społeczeństwem północno-zachodniej 
Europy" (Alcock 1987: 90). 

Na podstawie inskrypcji, zachowanych toponimów i analizy porównaw
czej imion z Kroniki Piktyjskiej i kronik irlandzkich, szkockich, brytyjskich 

21 Zob. szczegółowe omówienie w A. Jackson 1984. Nieogamicznymi inskrypcjami piktyjskimi 
zajmuje się Okasha 1985. Obie te prace zamieszczają bogata bibliografię. 

22 Piktyjską wersję tego słowa Thurneysen (1946: 92), rekonstruuje jako maph-an. 
23 Por. Jackson (1955 : 152): ,,Przed przybyciem do północnej Szkocji w V w. Irlandczyków, 

istniały tam dwa języki : jednym z nich był jakiś gallobrytański dialekt pokrewny temu z południa 
Muru Antoninusa, drugim zaś język nieceltycki, prawdopodobnie nieindoeuropejski". Według 
Jacksona, Piktowie używali języka wcześniejszego dla celów rytualnych i epigraficznych. Pisząc 
o przytoczonych tu inskrypcjach, K. Jackson (1955: 141) zauważa, Że „trzeba by wykazać się 
nadludzką pomysłowością, żeby udowodnić celtycki, bądź nawet indoeuropejski charakter tych 
napisów". 

24 Dokładne dane podaje Nicolaisen (1976: 173-191; 1996) . 
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i angielskich można zrekonstruować pewne cechy fonetyczne języka pik
tyjskiego. Niestety materiał porównawczy jest zbyt ubogi by można było 
pokusić się o naukową rekonstrukcję większych fragmentów języka. Poniżej 
podam jedynie istotniejsze cechy, na tle innych języków celtyckich25 : 

l. W piktyjskim nie występują charkterystyczne dla języków brytańskich 
procesy przegłosu : 

wal. Elffin 
2. W piktyjskim nie w 

skich proces aspiracji, czy 
etc.: 

pikt. Alpin 
stępuje charakterystyczny dla języków brytań
przechodzenia [lp] > [lf], [rp] > [rf], [rk] > [rch], 

wal. Elffin, Urich pikt. Alpin, Orc 
(por. również zachowanie w pikt. formy pett, wal. peth) 
3. W piktyjskim nastąpił proces palatalizacji, charakterystyczny dla 

podgrupy goidelskiej: 
celt. Taranis pikt. Tarain 
4. W piktyjskim, podobnie jak i w językach brytańskich i goidelskich, 

występuje proces synkopy: 
celt. Argant-o-coxos pikt. Artcois 
5. W piktyjskim, podobnie jak i brytańskim, nastąpił proces lenicji i 

elizji [g] międzysamogłoskowego lub występującego pomiędzy samogłoską i 
spółgłoską dźwięczną: 

celt. Oinogustus, Lugutrinos, Drustagnus, Maglocunos 
pikt. Onuist, Lutrin, Drosten, Maelcom 
6. Piktyjski zachował głoskę [w] (zapisywana przez uu lub u), przekształ

coną w staroirlandzkim w [f], a w starowalijskim w [gW], i jest w tym bliższy 
językom brytańskim: 

pikt. Uurad st.irl. Forgus st.wal. Gworwst 
7. Celtycka zbitka [ks] uległa w piktyj1>kim zmianie w [x] (jak w językach 

brytańskich, zapisywana jako eh) lub w [s] (jak w językach goidelskich i 
galijskim): 

celt. Ouxelo 
celt. Loxa 

pikt. Ochil 
pikt. Lossie 

Powyżej przedstawione zostały jedynie najważniejsze zmiany, jakie za
szły w języku piktyjskim w porównaniu z innymi językami celtyckimi. Te 
procesy, oraz fakt występowania wielu nazw miejscowych z elementem pit-, 
pozwalają Kennethowi Jacksonowi na wysunięcie hipotezy o przynależności 
celtyckiego piktyjskiego do gallobrytańskiej podgrupy języków celtyckich, 
czyli do języków P-celtyckich. Nawiązując do danych archeologicznych Jac
kson (1955: 156) sugeruje, że piktyjski mógł być językiem wcześniejszych 
osadników, związanych z kulturą halszacką, podczas gdy pozostałe języki 
celtyckie Brytanii związane byłyby z kulturą lateńską. Przyjęcie hipotezy o 

25 0mówienie opracowane na podstawie: Jackson (1955 : 161- 166, 1983). 
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P-celtyckim charakterze piktyjskiego pozwala na przedstawienie zależności 
występujących pomiędzy językami P-celtyckimi w następujący sposób26 : 

P-celtycki 

piktyjski brytański galijski 

walijski kumbryjski karnicki bretoński 

Po zarysowaniu problemu genezy języka piktyjskiego, należy zadać py
tanie o przyczyny jego całkowitego obumarcia. Często obumarcie języka 
związane jest z utratą tożsamości narodowej lub etnicznej (por. też dzieje 
kumbryjskiego). Tak też było w przypadku Piktów. Po zjednoczeniu lu
dów północnej Szkocji w 843 r. przez Kennetha MacAlpine brak jest w 
kronikach szkockich, irlandzkich czy angielskich jakichkolwiek wzmianek 
o Piktach 27 • Powrócą dopiero w późnym średniowieczu w skandynawskich 
sagach i legendach. Te legendy zaciemniają historyczny obraz Piktów na 
kilka wieków, a w połączeniu ze starszymi opisami w źródłach klasycznych 
przyczyniły się do wykształcenia obrazu Piktów, jako ludu agresywnego, 
groźnego i niebezpiecznego28 (wśród innych mitów o Piktach wspomnieć 
należy o ich domniemanym upodobaniu do podziemnego trybu życia). 

Pomiędzy V a X wiekiem na północy Wysp Brytyjskich nieustannie do
chodziło do konfliktów i wojen pomiędzy zamieszkującymi te tereny naro
dami. Również Piktowie często wikłali się w wojny ze Szkotami z Dalriady, 
Brytami ze Strathclyde i z północno-angielskim księstwem Northumbrii. W 
roku 685 po zwycięstwie nad Northumbrią, Piktowie na krótko stali się naj
silniejszą politycznie i zbrojnie grupą na terenie Szkocji. Dysponowali silną 
flotą i kontrolowali wyspy na północy. Jednakże już niebawem pojawił się 
nowy, bardzo niebezpieczny wróg- Wikingowie. Najeźdźcy ze Skandynawii 
szybko zdobyli Szetlandy i Orkady, a także wybrzeża północno-wschodniej 
Irlandii. Piktowie nie dostrzegli nowego niebezpieczeństwa i uwikłali się 
w kolejne konflikty - wygraną wojnę ze Szkotami z Dalriady (741 r.) i 

26 Pomijam w tym wykresie kwestię przynależności północnych i południowych dialektów wa
lijskiego, zob. Russell (1995 : 134). 

27 Niektórzy historycy, zwłaszcza w bardziej popularnych opracowaniach, piszą wręcz o 'znik
nięciu Piktów z historii', cf. Duncan (1975: 101-103), Ross (1990: 14), Tranter (1987: 13) . Zob. 
podsumowanie dyskusji w Stalmaszczyk 1993. 

28 Zob. na przykład opis w Żywocie Biskupa Wilfreda: ,,populi bestiales Pictonun feroci animo" 
(cyt. za Alcock 1987). 
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wyniszczającą wojnę z Brytami ze Strathclyde. W kilkanaście lat później 
wybrzeża północnej Szkocji były już w rękach Wikingów, a walczyli z nimi 
Szkoci (którzy po przegranej wojnie z Piktami zdążyli się już umocnić i 
zjednoczyć) i Northumbria. 

Szkoci i Anglowie wypierani przez Wikingów z wybrzeży zajmowali te
reny osłabionych Piktów. Gdy w 843 r. król Szkotów, Kenneth syn Alpina, 
zjednoczył ludy północnej Szkocji, Piktowie (mimo dużej liczebnej prze
wagi) stanowili grupę całkowicie podporządkowaną nowemu władcy. O utra
cie tożsamości narodowej :tadecydował w przypadku Piktów wyjątkowo dla 
nich niekorzystny przebieg wydarzeń oraz nierozsądne i wyniszczające kon
flikty z sąsiadami. Nie bez znaczenia jest również fakt, że Piktowie zostali 
wchłonięci przez pokrewną ludność celtycką i najprawdopodobniej właśnie 
dlatego tak szybko utracili wszelką odrębność. 

Wzajemne przenikanie się wpływów u tych dwóch grup Celtów widoczne 
jest w toponimii z terenów państwa Piktów - bardzo wiele z nich stanowi 
hybrydy, w których pierwszym elementem jest piktyjskie słowo pit, dru
gim natomiast element z wczesnego gaelickiego, np.: Pitcarmick, Pitcox 
Pitmedden29 • 

Przenikanie się wpływów kulturowych i języków było cechą charakte
rystyczną dla wczesnośredniowiecznej Szkocji (Barrow (1973: 3) pisze o 
'amalgamacie' różnokulturowych elementów), dość przypomnieć, że w tym 
okresie na terenach Szkocji było w użyciu kilka różnych języków: gaelicki, 
piktyjski, kumbryjski, staronordyjski (zwłaszcza na północnych wyspach 
Orkadów i Szetlandach, gdzie wyodrębnił się język Norn), staroangielski 
dialekt Anglów z Northumbrii oraz wykształcający się język szkocki ( czyli 
Scots, zwany Lallans 'nizinny'). Z tych bogatych kontaktów językowych 
najmniej danych zachowało się o kumbryjskim i piktyjskim i dlatego nasza 
wiedza o nich nigdy nie będzie pełna i ostateczna. 

Summ ary 

The paper discusses two lesser known Celtic languages from the British Isles: 
Cumbric and Pictish. Cumbric, closely related to northern Welsh, was spoken 
in ancient Cumbria and though it is represented by only three lexical items , it 
seems to have had a strong literary tradition reflected in early Welsh literature. 
Additional information on this Celtic language is provided by place- names from 
southern Scotland. Cumbric ceased to be an independent language probably by the 
end of the eleventh century. Pictish was spoken in northern Scotland till the end 
of the tenth century. According to scholars , there existed two Pictish languages , 
one Celtic, and one non- Celtic, probably pre-Indo-European or even non-lndo
European . Celtic Pictish was closely related to Brittonic, but also to Gaulish . 
Comparison with other Celtic languages suggests that one more branch, Pictish, 

29 Nicolaisen (1975 : 3) uważa, iż większość tego typu nazw pochodzi z okresu gdy te terytoria 
Szkocji zamieszkiwała ludnośc dwujęzyczna (wiek IX-X) . Historię Szkocji w okresie tych przemian 

dokładnie omawiają Barrow (1973) , Duncan (1975) i Tranter (1987) . 



STANOWISKO JĘZYKA KUMBRYJSKIEGO I PIKTYJSKIEGO 91 

can be postulated within the P-Celtic subgroup . Evidence for Pictish is scanty, 
and consists mainly of place-names and personal names, preserved in secondary 
sources or in the form of Ogamie inscriptions. Some of the Ogamie inscriptions 
and personal names are non-Celtic, but their definite origin has not as yet been 
successfully identified. 
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Polish inflection classes within Natural Morphology 

The morphological framework 

Our investigation is based on principles of N at ural Morphology ( cf. 
Dressler et al. 1987; Kilani-Schoch 1988) and further develops a specific 
approach to inflection and its acquisition as initiated in Dressler & Thorn
ton (1991, 1996), Dressler & Karpf (1995). In this approach, morphological 
grammar is clearly differentiated from extragrammatical morphology2 . 

In our work we assume the following concepts and definitions3 : 

a) An (inflectional) paradigm4 comprises all inflectional forms of one word 
or (more precisely) of one base (word, stem, root, see below p-r). Suppletive 
paradigms are those which contain more than one root, and where these 
root alternants are in complementary distribution, e.g. iść 'to go', 3.Sg.Prs. 
idzi-e, Past szed-l. Suppletive paradigms are, in principle, marginal for in
fl.ection because lexical alternation is involved. A paradigm represents the 
basie inflectional set (as opposed to a single opposition, e.g. Nom. vs. Acc., 
as in some structuralist models). 
b) The high est inflectional set below infl.ectional morphology as a w hole is 
a system of inflection, defined as the set of all paradigms formed from bases 

I We must thank Roman Laskowski { Gothenburg) and Magdalena Smoczyńska ( Cracow) for 
many useful comments to an earlier, smaller version of our account (Dressler et al. 1996). 

2 As a set of h e terogeneous morphological categories, some of them sophisticated and acquired 
late, and which violate at least one principle of morphological grammar. Examples are blends, 
back-formations, surface analogies, truncations , (extragrammatical) reduplications {e.g. echo
words) . 

3 These concepts are only partially comparable to those of generative morphology ( e.g. Aronoff 
1994) , of previous Natura! Morphology (see above and Wurzel 1984), and of similar approaches 
(e .g. Carstairs-McCarthy 1994). 

4 cf. Laskowski (1990: 154- 156) , whose distinction (with other terms) of a morphosemantic 
and a morphotactic paradigm allows simple definitions of syncretism and defective paradigm 
(p. 156- 158). 
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belonging to the same word class . Here we will deal with the two systems 
of declension of nouns and conjugation of verbs. 
c) An infiectional subsystem is then the part of a system defined by one 
morphological category, e.g. present tense or indicative mood or, hierar
chically successively lower, present indicative, present indicative singular, 
present indicative singular active, etc. 
d) Inflectional productivity is the capa bili ty of using rules ( e.g. character
izing inflectional paradigms) with new words. These may be (in order of 
importance) (a) loan-wor (LWs, with or without fitting properties, e.g. of 
gender or of phonological shape) , (b) indigenous neologisms, ( c) ald words 
which undergo class change (prototypically from an unproductive to a pro
ductive inflectional class), ( d) word formation (WF) productivity. We will 
bring in word formation productivity only where no better criterion of pro
ductivity is available. However, if an inflection microclass ( cf. j) below) 
does not fulfil the productivity criteria (a) through (c), but only includes a 
paradigm with a productive WF suffix, then we cannot define this class as 
inflectionally productive, but as stable at best. The antonym is unproduc
tive or stagnant. 
e) More precisely, a recessive class is an inflectional class which looses 
paradigms to another class . The antonym of recessive is dominant. Proto
typically, productive is equivalent with dominant, stagnant with recessive, 
but there are cases of productivity ( c) where a productive class may loose 
paradigms to a still mare productive class, or where a stagnant class may 
loose paradigms to a mare productive class. A class which is neither reces
sive nor dominant is stable. E.g. , productive suffixation in -e/anie and the 
lack of recessivity show that neuters in Nom.Sg. -e form a stable class, but 
a non-productive one, because neither LWs nor indigenous non-derivational 
neologisms go into this class . 

Productive classes/subsystems are central for morphology, unproduc
tive ones marginal, cf. Aronoff's (1976') argumentation that morphologi
cal grammar has to account for morphologically potentia! words - which 
holds , mutatis mutandis , also for inflectional word forms . I.e. the main 
function of morphology, morphosemantic and morphotactic motivation, can 
only be fully served by productive MRs. 
f) A morphological category is a morphologically expres sed grammatical 
meaning with distinct meaning (morphosemantics, sometimes morphoprag
matics) and with ( at least sometimes) distinct form ( morphotactics). 

g) A morphological marker is an overt morphotactic signal of a morphologi
cal category, such as affix, modification ( apophony, metaphony, allomorphic 
or morphonological rule). 
h) A thematic marker is the inflectional marker of an inflectional class , e.g. 
the thematic vowel -a- in czyt-a-ć 'to read ', -i- in gon-i-ć 'to follow '. 

i) Sets of paradigms are classes. We differentiate hierarchically: macroclass 
and its successive subset classes: class, (sub )subclass, microclass. 
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j) An inflectional microclass5 is the smallest subset of an inflectional class 
above the paradigm, definable as the set of paradigms which share exactly 
the same morphological generalizations (but may differ via the application 
of phonological processes, in the sense of N at ural Phonology, which corre
sponds roughly to Kiparskian postlexical phonological rules) 6 . An isolated 
paradigm ( = a paradigm which differs morphologically or morphonologi
cally from all other paradigms) does not form a microclass of its own but 
is considered a satellite to the most similar microclass. 

k) The concept of inflectional class corresponds to the traditional notion. It 
comprises subclasses which differ only in morphological or morphonological 
details . lt is established by a common thematic marker ( e.g. thematic vowel, 
see below) or the absence of it (root-inflection or base-form inflection, see 
below), if there is a consistent difference. It is characterized by same dis
tinctive marker or marker combination of its own. If it proves necessary to 
add hierarchically intermediary classes between microclass and inflectional 
class, they may be called ( sub( sub) )subclasses. 

1) We define an inflectional macroclass not like Carstairs (1987) or 
Carstairs-McCarthy (1994: 745). A macroclass is the highest, most gen
erał type of class, w hich com prises, in hi er archi cal order, several class es, 
sub( sub )classes or at least microclasses, i.e . the intermediate ranks of class, 
subclass, subsubclass, etc. are only posited when needed for a hierarchical 
description of similarities among microclasses. The nucleus of a macroclass 
is a productive class ( or microclass or subclass ). Thus we do not accept a 
macroclass which consists only of unproductive microclasses, i.e. of possibly 
purely rote-learned paradigms, because this would contradict the function 
of morphology to motivate productively potentia! words or word forms. 

The (sub)classes of a macroclass share at least (a) one exclusively iden
tical unmarked-category realization, (b) one exclusively identical paradigm 
structure condition ( see below ). Typically, recessive microclasses loose 
paradigms to dominant microclasses within the same macroclass. 

m) A superstable marker ( cf. Wurzel 1984) is, in case of the existence of 
different inflectional classes, a marker which holds for all inflectional classes 
( e.g. 2.Sg.Ind. -sz) or for at least two otherwise different macroclasses . 

Before we continue with this enumeration of concepts and definitions, 
we liave to insert a generał warning: mare often than not, concepts are 
graduał: for example, the distinction between productive and unproduc
tive may be graduał, e.g. a rule may be (c) -productive but neither (a)
nor (b )-productive. Or there exist often transitions between inflection and 
derivation, therefore Dressler (1989) has distinguished, within this con
tinuum, between prototypical inflection, non-prototypical inflection, non-

5 This term has been suggested to us by Bonifacas Stundzia (Vilnius) . 
6 T hus the interaction with phonological word-final devoicing of obstruents or with phonologi

cal surface palatalisation does not establish a separate microclass . Aronoff's (1994: 64f) definition 
of inflectional class is less stringent. 
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prototypical derivation, prototypical derivation, where all criteria differen
tiating between inflection and derivation hold for prototypical representa
tives of both. 

n) A semantically /pragmatically unmarked category or element thereof is 
( an element of) a category A which is more basie in meaning than a compa
rable category B, as determined by pragmatics and syntax ( cf. Mayerthaler 
1981). Thus , in most languages, present tense is less marked than other 
tenses, singular than plural, lst or 3rd person indicative than 2nd person, 
but 2nd (Sing) imperative4less than other persons. In some languages, the 
in:finitive is relatively unmarked. Thus an unmarked ( element of a) cate
gory is either the least marked part/subcategory of a category (e .g. present 
among all tenses) or the less marked partner of two partners within one 
category (e.g . Singular vs. Plural within Number). Unmarked is equivalent 
with natural, insofar as it is based on the nature of human beings (in regard 
to, e.g., semiotic, cognitive, psychological bases). 

N aturalness must be distinguished according to three subtheories of 
Nautral Morphology: 

A) Within the subtheory of universal markedness, it means universally 
preferred on a given naturalness parameter, such as : constructional iconic
ity, where affi.xes are most iconic - this is preponderant in Polish, whereas 
less iconic modi:fication (particularly without affi.xation which triggers mod
i:fication) is rare, e.g. Imp. piecz 'bake!'. In reference to Peirce's (1965) hy
poicons diagrams and (less i eonie) metaphors, affi.xation is diagrammatic 
( analogi cal relations in morphosemantics and morphotactics), w hereas pure 
modi:fication is only metaphoric. Non-iconic zero-affi.xation in marked cat
egories ia also rare (e.g. Gen.Pl. ryb offem. Nom.Sg. ryb-a ':fish'). 

On the parameter of morphosemantic transparency, Polish inflection is 
very natura! by exhibiting always compositional meaning, with one excep
tion: there is opacity, in the sense of (Matthews's, Mel'cuk's and) Aronoff's 
(1994: 33) parasitic formation, in the fórmation of the conditional czyta
ł-by ' (s)he would read', formed via the past tense in -l, whereas there is 
no meaning of past in the conditional; also in the periphrastic future będl 
czyta-l ' I'lł be reading' there is no meaning of past . In generał, however, due 
to iconicity, there is a preference for a pairing of meaning and form (pace 
Beard's and Aronoff 's 1994 separation of meaning and form). 

On the parameter of morphotactic transparency, the most natur al forms 
are those where there is no opacifying obstruction for ease of perception. 
Purely phonological processes opacify very little, e.g. phonological surface 
palatalization in the pejorative Nom.Pl. Polak-i of Sg. Polak 'Pole' . More 
morphotactic opacity occurs in the frequent intervention of morphonologi
cal rules , such as in morphonological palatalization ( cf. Dressler 1985: 182ff, 
e.g. no,rmal Nom.Pl. Polac-y) . Most opaque is suppletion, which is rare (see 
below). 

On the parameter of biuniqueness (most natura!) - uniqueness -
ambiguity (least natura!), Polish inflection is rather unnatural like other 
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inflecting-fusional languages: as we will see below, there is much allomor
phy (lack of uniform symbolization, in Mayerthaler's 1981 terms), much 
combined expression of categories and much syncretims in declension on 
the one hand. On the other hand, there is mare naturalness in the lack of 
double signalling, with the exception of grammatical agreement ( concord) 
in the domain of syntax. Conjugation, otherwise, approaches biuniqueness, 
with the exception of class differentiation and above-mentioned parasitic 
formation . 

On the parameter of optimal shape of inflected word forms, Polish is 
fairly natural, insofar as inflectional word forms which express relatively 
unmarked categories have the shape of one prosodic foot ( unless they are 
complex words derived by word formation rules ); the most natura} foot is 
binary (bisyllabic), less natur al trisyllabic or monosyllabic: Polish inflection 
follows this hierarchy. Of course analytic verb forms generally consist of two 
feet. 

Grammatical relations are preferentially binary. In Polish, this is true 
for the paradigmatic relations of the majority of inflectional categories and 
for the syntagmatics of sequential application of all rules: thus continuity 
of morphs is never disturbed by either infixation or circumfixation. 

B) Within the subtheory of typological adequacy Polish is largely ad
equate to the inflecting-fusional type (for pertinent notions we refer to 
Dressler 1985: 337ff; 1995). 

C) For the third subtheory of Natural Morphology, we will largely follow 
Wurzel (1984), with notable exceptions in our definitions b-f, i-I, o-r, t. For 
aur present purpose, six (extensional or intensional) definitions (n-s) will 
suffice: 

o) An inflectional system is constituted by system-defining properties, which 
contain: categories ( e.g. tense) and elements of each category ( e.g. present, 
past); all inst an ces where categories combine ( e.g. combination of tense and 
mood, e.g. present indicative and imperative, but past only indicative: this 
is one indication that indicative is the unmarked mood); where a category is 
expressed separately ( syntagmatically, each marker relates to just one cat
egory, as in Turkish declension) or combined ( e.g. l.Sg.Ind.present ); where 
there is syncretism; inflectional classes, if any; differentiaion of the bases of 
morphological rules, se. whether word- or stem- or root-based inflection: 
p) in word-based infiection (Wurzel's base-form inflection), the base of an 
inflectional paradigm is the unmarked autonomous inflectional word form, 
e.g. Nom.Sg. of consonant-final masculines such as Polak 'Pole'. 

q) In stem-based inflection, the root plus a thematic marker, i.e. less than 
an autonomous inflectional word form, is the base of a paradigm, e.g. the 
thematic vowels -a- and -e- of the first and fourth verbal macroclasses . 
r) In root-based infiection, the base of the paradigm is a root ( the non
autonomous lexical base, without a thematic marker), se . nothing intervenes 
between root and affix, e.g. I.Sg. piek-ę vs . Inf. piec, Imp. piecz. 
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According to the universal preference for having words as bases of MRs ( cf. 
Dressler 1988) rather than smaller units, there is a preference scale: word
based > stem-based > root-based inflection. As a consequence, in case of 
ambiguity, the hierarchically preferred option has to be identified as the 
base , e.g. Polak is both an autonomous word-form (Nom.Sg.) and the root 
of the word: therefore its inflection has to be identified as word-based rather 
than root-based. 

s) An implicational paradigm structure condition (PSC) is a condition 
whereby one (or mare) " inflectional form(s) unambiguously predict(s) 
(an)other inflectional form(s) of the same paradigm or class. For exam
ple, if the Gen.Sg. marker is -u, then the Dat.Sg. marker is -owi ( e.g. teatr 
'theater', G. teatr-u, D. teatr-owi). Macroclasses and their subclasses are 
defined by specific shared PSCs; isolated paradigms may or may not share 
them. 

t) A complementary implicational PSC is a PSC where two implications 
complement each other. For example, if the fem. Dat./Loc.Sg. maker is -e, 
then the Nom.Pl. marker is -i/-y, and vice-versa: matk-a 'mother', Dat. 
matc-e, Nom.Pl. matk-i; prac-a 'work', Dat. prac-y, Nom.Pl. prac-e (mare 
in III). 

Polish inflection classes 

In the following we will discuss Polish inflection classes in nominał and 
verbal synthetic inflection, taking as sources Grzegorczykowa et al.'s (1984) 
grammar, reference dictionaries (incl. reverse dictionaries), pu blications on 
new words ( e.g. Witaszek-Samborska 1993; Laskowski 1987), and native 
speakers of Cracow and Poznań, as well as literature surveys on mod
ern loanwords in Polish conducted by Małgorzata Fabiszak and Justyna 
Zborowska and a psycholinguistic experiment conducted by Małgorzata 
Czajczyńska. Because we exclude declehsion of adjectives and pronouns, 
we also exclude those exceptional noun inflection microclasses which follow 
adjective declension. 

N oun Inflection 

The system-defining properties are: The categories (u = unmarked) 
expressed synthetically are: 7 cases (Nom. u); 2 numbers (Sg. u); 3 gen
ders ( masc. u), within the masculine anima te (u) vs. inanimate. Jakob
son 's (1948/1971) insight about Russian morphological gender holds also 
for Polish: feminine gender is most marked and stands in opposition to both 
masculine and neuter. This shows in many similarities between neuter and 
masculine declension (particularly of inanimates). 

There are many syncretisms, e.g. 1) Nom. = Acc. = Vae. a) throughout 
the neuter , b) masc . inanimate, c) in fem.Pl., whereas 2) for masc. animate 
nouns, there holds: Gen. = Acc. 3) fem. Dat.Sg. = Loc.Sg. 
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There is mostly stem-based inflection, but also root- and word-based in
flection. Marker types are: suffixes, thematic vowels and phoneme clusters, 
modification, e.g. stable morphonological palatalisation ( e.g. fem. rzek-a 
'river', Dat. rzec-e), (stagnant) metaphony (e.g. wróg [vruk] 'enemy', Gen. 
wrog-a) , zero (e.g. Nom.Sg. rok) 7

. However, all vowel alternations are un
productive. E.g., in endingless Gen.Pl. the root vowel /o/ of monosyllabic 
roots is changed to /u/ ( <Ó> ): fem. pora 'period' - pór, neuters pole 'field' 
- pól, kolo 'wheel' - kół; this never happens in LWs or abbreviations. 
Therefore vowel modification may be identified as the opposite of a super
stable marker and thus be called a "superunstable marker". 

We assume 3 macroclasses, defined by gender ( cf. Bittner 1994 for Ger
man, Dressler & Thornton 1996 for Italian), plus one mixed class. 

Superstable markers are: for all genders and classes: in the marked Pl.: 
Dat. -om, Loc. -ach8 ; nearly for all: Pl. Instr. -ami: exceptions are unpro
ductive and recessive, e.g. m. koń 'horse', Instr. koń-mi ( with the frequent 
mistake koń-ami. Such mistakes vouch for the psychological reality of su
perstability of -ami). Since, in the plural, Voc. is always identical with Nom. 
and Acc. with either Nom. or Gen., there are only 5 distinct endings, three 
of which are superstable. Thus only Nom. and Gen. (plus the syncretism 
of Acc.) are class-distinctive. 

Superstable, in the sense of being valid for several macroclasses, are also 
masc. & neuter: Instr. -em; neuter & most masc.: Loc. ( expansive) -u aft er 
soft C and velars, otherwise -e. 

Nominał MACROCLASSES are defined by gender: 

I. MACROCLASS Neuter: 

Identical (apart from superstable markers): Nom.= Acc.= Voc.; Sg. Gen. 
-a, Dat. -u, Instr. -em; Pl. Nom. -a, Gen.Pl. default 0 . 
All PSCs go in the direction from the unmarked Nom.Sg. towards the other 
cases, e.g. : If Nom.Sg. -o (vs. -e), then Loc.Sg. -'e (vs. -u, see below). 

Class 1) Nom.Sg. -o 

A) subclass with Loc. -u, when root ends in velar, -c, -j, -l: 

a) productive microclass: ucho 'handle', lico 'face', jajo 'egg', cf. LWs such 
as tango, manko, kargo, ryzyko, studio, radio, lastryko, trio, auto and molo. 
b) unproductive ( two-member) microclass: oko 'eye', ucho 'ear', N .Pl. oczy, 
uszy. 

7 More on these different MPRs in Dressler (1985 : 182-218), where it is shown that post
alveolar formations of the typek --+ cz are concentrated in verba! inflection but rare and recessive 
in nominał inflection, whereas alveolar formations of the type k --+ c occur predominantly in 
verba! inflection. Vowels that trigger such a MPR are marked by a preceding ', e .g . Loc. - ' e 
m eans , that this Loc. ending triggers such a MPR. 

8 An exception is presented by a very small set offem. onomastic pluralia tantum (Grzegor
czykowa et al. 1984: 230) referring to country names, such as Ni emc-y 'Germany' with Loc. - 'ech 
( w Niemczech 'in G . '), with a class change having started in Prusy 'Prussia' : w Prusiech > w 
Prusach. 
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B) complementary sub class with Loc. - 'e: 

a) producti ve micro class: bagno 'swamp', bagnie, wiadro 'bucket', wiadrze, 
dyrektorstwo 'directorship', dyrektorstwie, cf. LWs auto, aucie 'car', konto, 
koncie 'account', tempo, tempie, kimono, kimonie. Of these LWs, Auto, 
Konto, Tempo are neuter in German, the probable source language, whereas 
Japanese has no gender distinctions: thus kimono presumably became a 
neuter, because it is inanimate and had the correct phonological right-edge 
shape for Polish neuters b,41- t not for inanimate masc. nouns. Other LWs in 
the same microclass: getto, kasyno, risotto, salto, tempo, libido, komando, 
awizo, metro, bistro. 

b) unproductive microclass: Loc.Sg. changes also root vowel / a/ to / e/ : 
lato, w lecie 'in summer', cf. miasto 'town' etc. Isolated paradigm: święto, 
Gen.Pl. świąt 'holiday'. 

C) undeclinable LWs: ego, kakao, polo, motto, lotto, patio, mango, judo, 
igło, foto etc. and the abbreviatory neologism xero/ksero 'xerox-copy, -
shop'. Same native speakers form Gen.Sg. and Nom.Pl. forms in -a of same 
of these words but refuse to form all cases. Others do this even with studio 
or even radio (I.1.A.a) 9 • 

Class 2) complementary to lA) but unproductive: Nom.Sg. -e: pole 
'field'. Old LWs such as sake, konklawe, vivace, andante remain undeclin
able. There are two microclasses according to the Gen.Pl.: 

a) Gen.Pl. 0 : pole, verbal nouns in -e/anie (with word formation produc
tivity, supported by LWs e.g.: wideofilmowanie): czytanie 'reading', G.Pl. 
czytań . 

b) Gen.Pl. -i (after root-finał soft cons.), -y (after hard cons.): stulecie 
'centenary', G.Pl. stuleci. 

Class 3) unproductive microclasses w'ith stem-final changes: a) Nom. -ę: 
pisklę 'small bird', G .Sg. pisklęcia; ramię 'shoulder', G .Sg. ramienia, N .Pl. 
ramiona. 

Class 4) Latinisms in -um: muzeum: Sg. indecl.; Pl. normal (muzea), 
but Gen. -ów like Masc. in -ów: muzeów (for similar pluralia tantum cf. 
Grzegorzykowa et al. 1984: 263). 

9 As Czajczyńska shows in her experiment (conducted in the second authors seminar), there is 
qui te a lot of confusion among native speakers of Polish in inflecting neuters. Loanwords which, 
according to dictionaries , are undeclinable, tend to get at least partially inflected (e.g. mango, 

and especially ksero). Some trends in partia! inflection are noticeable in Czajczyńska 's data: 
- plural may remain uninflected 
- Gen.Pl. has preferably the expected neuter 0 ending, but also acquires the masculine Gen.Pl. 

suffix -ów 
- there is variation in Dat .Sg. and Gen.Pl. between the expected neuter forms and masculine 

ones (-u vs. -owi ; 0 vs . -ów) 
- Loc.Sg. (-e) is formed easily, even if it involves a MPR (e.g . dżudo--+ dżudzie). 
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II. MACROCLASS Masc.: 
The only exclusive properties of this macroclass are -owi as the only pro
ductive Dat.Sg. suflix (the variant -u is stable in a few words such as pan-u 
and recessive in animal names) and the defaults Nom.Sg. 0 and Gen.Pl. 
-ów. This macroclass has two complementary classes, animate vs. inani
mate, but animate is dominant, inanimate recessive (in accordance with 
the universal prototypicality of the feature human on the animacy scale) 
10 . 

1) animate Acc. = Gen. Sg. -a (animate-personal = "virile" also Acc. 
= Gen.Pl. -ów, whereas animate non-virile has Acc. = Nom.Pl.); Nom.Pl. 
-owie occurs only with animates (with various allomorphs of Nom.Pl. ac
cording to morphosemantic features of w hich [ + /- personal, + /- pejora
tive] are most important (see Dunaj 1993): -i/y (phonological condition), 
-e). Therefore class organization is determined, first of all, by the feature 
personal or virile. Marked non-assignment of this morphosemantic feature 
[personal] to items which have the corresponding lexical feature [+ hu
man], effects a pejorative connotation. This stable11 pejorative connotation 
is expressed both by the rejection of the virile suflix -owie or, in one mi
croclass (A.c) -e in favor of -y/i (in B.1.d and B.2.b -owie is rejected in 
favor of -e) and by blocking of the "palatalizing" MPR (PAL) of alveolar 
and prepalatal formation triggered by the Nom.Pl. suflix -y/i, which then 
changes automatically to -y after non-velars and to -i after velars, where it 
then triggers phonological surface palatalization ( cf. Dressler 1985: 192f). 
But this differentiation is only possible in the Nom.Pl., as in inżynierowie 
(less frequent inżynierzy) vs. pejorative inżyniery or Polacy vs. pej . Polaki 
or Amerykanie vs. pej. Amerykany, Nom.Pl.s of inżynier 'engineer', Polak 
'Pole', Amerykanin 'American'. For the microclass (B .!) of komputerowiec 
'computer specialist', the normal Nom.Pl. is komputerowcy; here pejorisa
tion cannot be signalled by blocking a MPR (PAL), since the MPR can in 
no way apply to an input -c, thus neither blocking the MPR nor chang
ing the suflix to -y is a possible signal. The way out to change the suflix 
-y ( which is normal here) into another suflix; of the two suffix candidates, 
-owie is ruled out, because it is the prototypical virile suffix. Therefore -y 
is here changed to -e (i.e. pej. komputerowce), wHh the apparent result of 
an exchange rule of pejoration: -e ---> -y in microclass A.c, -y - -e in 
microclass B.!. These distributions can be formulated in terms of PCs: If 
virile N om.Pl. X, then pejorative/ animal Pl. X' ( cf. Stankiewicz 1955: 565, 
570f). 

The assignment of the morphosemantic feature [+ pejorative] may also 
trigger the equation of the Acc.Pl. with the Nom.Pl. (instead of the Gen.Pl.) 
as in, despisingly, widzę/rozumiem te Polaki/inżyniery 'I see/understand 
these (lousy) Poles/engineers' instead of tych Polaków/inżynierów. This is 
commonly considered substandard or normatively unacceptable, but not 

1°For microclasses see Grzegorzykowa et al. (1984: 241ff). 
11 Thus morphosemantic, not morphopragmatic (cf. Dressler & Merlini 1994 : 55f) . 
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as grammatically excluded. The same holds for using the equation Acc . = 
Gen.Pl. and the virile Nom.Pl. in -owie for personifications, as in: państwo 
kot-owie 'Mr. and Mrs. cat' instead of państwo kot-y and in widzę/rozumiem 
tych kot-ów 'I see/understand these cats' instead of te kot-y. Such person
ification is just the reverse of the following distribution: when virile mi
croclasses are "pejorated" in the above-mentioned pejorative ways, they 
become formally identical with actual, or at least potentia!, microclasses 
referring to animals. All the case-forms other than Nom.Pl. and Acc.Pl. are 
identical for pejorative an(]. non-pejorative readings - pejorative mean
ing, therefore, must be expressed by lexical or derivational (e.g. diminutive 
formation) or prosodic or non-verbal means. 

The possibility to freely produce morphologically pejorative forms in 
these purely morphologically restricted ways shows the importance of po
tentiality of productive inflectional morphology. Since it produces new po
tentia! forms and applies to LWs as well (e.g. boss-owie vs. pej. boss-y 
'bosses'), it creates new paradigms and thus establishes productive micro
classes. This duplication of microclasses, however, does not hold on the 
level of specific microclasses but on the level of the whole class of ani
mates. Thus subclassification of the animate masc. class II.l is effected in 
a tridimensional space. 

We will render this by marking the pejorative-and-animal microclasses 
with a prime (') added to the letter labeling the respective non-pejorative, 
virile microclass (e.g. X.a---+ X.a'). This allows a considerable simplifica
tion and generalization, as opposed to traditional treatments, ind. Grze
gorczykowa et al. (1984: 240-252) who arrive at 10 classes or 16 subclasses, 
even without exhausting the possibilities of pejoration. We will leave out, 
however, personification (not dealt with by Grzegorczykowa et al. 1984), 
hypothesizing that it rather works on an individual level, similar to back
formations 12 . 

A) Subclass with Loc.Sg. and Vae.Sg ." - 'e: 

a) productive microclass with Pl. - 'y/'i: student, aktor, Loc.= Vae.Sg. 
studencie, aktorze, Nom.Pl. studenci, aktorzy, cf. LWs milioner, bokser, 
krupier, moderator, speaker, facet 'guy, chap' (---+ faceci), businessman = 
byznesmen (---+ byznesmen-i, cf. gentlemen-i), bankier, gondolier, kawaler, 
dealer, sponsor, fan. 

a') pej . Nom.Pl. studenty, aktory, milioner-y, facet-y, byznesmen-y, etc.; 
animals: baran 'ram', Loc . (Voc.)Sg. baranie, Nom.Pl. barany, LWs delfin, 
gepard, kardynał (Pl. -y vs . -owie for the ecclesiastic title, thus kardynały 
refers either to animals or, pejoratively, to archbishops); inherently pejora
tive humans: gbur-y = cham-y 'boor-s', cf. neologism ćpun-y 'junkie-s'. 
b) microclass with N om.Pl. -owie: syn-owie 'sons', generał-owie 'generals', 
cf. above inżynier-owie, LWs boss-owie, menedżer-owie. Variation between 

12 For simplification , we also neglect paradigms with superunstable vowel modification, cf. 
Grzegorczykowa et al. (1984) who treat them as exceptions. 
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a) and b) in inżynierzy, bossi, menedżerzy, i.e. only microclass a) and vari
ation of b) with a) is productive. 

b' = a') see above inżyniery, bossy, menedżery; jaguar-y, kuguar-y, kangur
y: this is the same microclass as A.a' . 

c) microclass with (naw unproductive) suffix -anin (generallly denoting 
ethnics) and N om.Pl. - 'e, Gen.Pl. default -ów or zero; in the w hole Pl. 
stem-final -in is deleted, which thus functions as a singulative suffix, with 
pragmatically-based markedness reversal between singularity and plurality. 
This type of iconicity may also explain the possibility of a zero-Gen.Pl. 
(cf. Dressler 1987 for Russian): wegetarianin 'vegetarian', Amerykanin 
'American', Nom.Pl. wegetarianie, Amerykanie, Gen.Pl. wegetarian{-ów), 
Amerykan-ów. 

c') pej. wegetariany, Amerykany. For morphosemantic reasons, there areno 
animal names in this microclass . 

B) Sub class with Loc.Sg. -u and default Vae.Sg. -u: 

B.l. Subsubclass, with Nom.Pl. - 'y/'i in complementary (partially overlap
ping) distribution with -owie: 

a) productive microclass (of roots with finał velars or -c) with Pl. -'y/'i: 
technik 'technician' ( cf. Polak above), komputerowiec (cf. above), kempin
gowiec, weekendowiec, samochodowiec, kaowiec, filmowiec, Loc. = Vae.Sg. 
techniku, komputerowcu, kempingowcu, Nom.Pl. technicy, komputerowcy, 
kempingowcy. 

a') productive pej .: Norn.Pl. technik-i, komputerowc-e (see above); inherent 
pej. neologism dup-ek 'asshole' ( +-- dupa 'ass'); anirnals: rak-i 'cancers', 
fieming-i 'flamingoe-s' . 

b) recessive, unproductive very small rnicroclass (with satellite isolated 
paradigms) with Vae.Sg. -'e: człowiek 'man, human being', Vae.Sg. 
człowiecze, mare frequent człowiek-u ( cf. komputerowiec, kempingowiec 
which for expressive reasons may use this paradigm: komputerowcze, 
kempingowcze) Vae.Sg. - 'e is stable only in the isolated paradigm Bóg, 
Boże 'Oh Gad!'. 

c) rnicroclass of velar-final roots with Nom.PL -owie, productive with 
names: Janek, Jank-owie (from Jan 'John'). Otherwise only productive in 
variation with a): filolog-owie = filolodzy. 

c') pej . Norn.Pl. Jank-i (jocular), filolog-i. 

d) like c) : productive with hypocoristic names and nouns : Nom.Sg. -o: 
Jaśko, Jasio (from Jan), Rycho/Rysio/Ryśko (from Ryszard 'Richard'), 
Nom.Pl. Jaś-/Jaśk-owie, Rych-/Rysi-/Ryśk-owie; wujcio ( +-- wuj-ek DIM 
of wuj 'uncle'), Norn.Pl. wujci-owie. 

d') pej. Jaśk-i, Rych-y/Rysi-e/Ryśk-i; wujcie: sirnilar to Nom.PL kompu
terowc-e, no blocking of MPR PAL is possible; thus when in pejoration 
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-owie is rejected, the variant -i (phonologically necessary after -ć) would 
not render pejoration and is substituted by -e13 . 

B.2. Subsubclass, with Nom .Pl. -e in complementary distribution with 
-owie and with subsubclass default Gen.-Pl. -y/i varying with the macro
class default -ów: 

a) productive microclass ( of roots with finał soft consonants) with Nom.Pl. 
-e, Gen.Pl. -i/y or -ów, where none of the two is excluded, but preferences 
are marked lexically or with derivational suffixes: preferences for Gen.Pl. -i 
in agent nouns in deverbal -ciel, e.g. nauczyciel 'teacher', and other words in 
-l, cf. LWs kumpel, Nom.Pl. kumpl-e, proletariusz, sygnatariusz, notariusz, 
funkcjonariusz, korsarz, also ( -y) in agent nouns in -acz, e.g. gracz ' player', 
badacz, biegacz, palacz, ładowacz, whereas -icz/-ic prefer Gen.Pl. -ów ( due 
to dissimilatory anti-vowel-harmony?), e.g. the productive suffix -owicz in 
weekendowicz, autostopowicz, karierowicz, urlopowicz, biwakowicz. 

a') Microclass a) cannot be pejorated in the Nom.Pl., but potentially by 
equating the Acc.Pl. with the Nom.Pl., as in widzę te nauczyciele ' I see 
these teachers (pej .)'. The result equals the declension of animals, such 
as: słoń 'elephant', Nom.Pl. słonie, Gen.Pl. słoni: the fact that a Gen.Pl. 
variant in -ów ( sloniów) is not excluded, although non-standard, is a further 
argument for appraoching this declension type to that of B.2.a) . 

b) micro class with stable N om.Pl. -owie and Gen. -ów ( although -y/i is 
not excluded): uczeń 'pupil', N.Pl. uczniowie, G.Pl. uczniów (uczni not 
excluded), names such as Grzegorz-owie 'males named Gregor, people like 
Gregor, Gregor and his wife' . 
b') pej. of b ): N.Pl. ucznie, Grzegorze ( cf. B.l.d above) . 

c) animal hypocoristics, with Nom.Sg. -o, Nom.Pl. -e and Gen.Pl. -ów: 
misio 'teddy-bear' (from hypocoristic mis} 

2) inanimate: Nom. = Acc. , D.Sg. always -owi. There is considerable 
allomorphy in Nom.Pl. (never -owie) between -e or -a with the default -y/i 
and in Gen.Pl. between -y/i and default -ów, whereas much more variation 
(but no default) can be found between G .Sg. -u and -a14 . Thus this lat ter 
variation should not be considered to be a class-differentiating factor but a 
phenomenon which overarches microclasses. In fact, Grzegorczykowa et al. 
(1984: 253f) give generał lexico-semantic principles for the distribution of 
the Gen.Sg. variants throughout the inanimate class . In addition there is 
a sociolinguistic and connotative aspect which renders -a more colloquial, 
trivial and concrete (which has to be investigated in detail). This holds 
also for LWs: According to lexical determination, car-makes and currencies 
have only Gen. -a ( although assigned, according to phonological shape, to 
microclasses A.l.a, A.2.b, B.l.b ); other LWs can vary. Therefore we will 
not stick to standard norms , but to the potentiality of variation. 

13 Note the difference with the DIM wuj-ek: Nom.Pl. wujk- owie (wujc - y not excluded), pej . 
wujk- i. 

14 We neglect the pragmatically questionable vocative of inanimate nouns. 
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A) subclass with default Nom.Pl. -y/i: 

l. subsubclass with Loc.Sg. - 'e: 

a) microclass with Nom.Pl. only -y: plot 'fence', Nom.Pl. ploty, Loc.Sg. 
plocie, Gen.Sg. płotu (but also plota); traktor, Gen.Sg. traktora (but also 
traktoru), cf. varying LWs termometr, karabin, tajfun, autobus, rower 'bi
cycle', quiz, strip-tease, It . sufit. The Gen.Sg. is only -a in car-makes: jeep, 
mercedes, volkswagen, ford, fiat, seat; currencies: dolar, funt, gulden, forint, 
lir, skud, piastr; mare fashionable types of sport: tenis, krykiet, serwis 
(in tennis); nouns in - Vr: tranzystor, transformator, procesor, komputer, 
buldożer, It. kalafior, tenor Eng. driver, kursor, challenger ( which look like 
animate agent nouns); sznur ( < G. Schnur); only -u in: plan, gin, film, 
sport, klub, budżet, eksport, import, bar, jacht, rajd, standard, boks, teatr, 
Russ. kombinat, G. torf, szlam, cukier, gzyms, szryft, luft, landszaft, Eng. 
hit, handicap, funboard, interfejs, minilift, thermolift, adidas, video-mix, 
notebook, deskjet. 

b) unproductive, recessive microclass with Gen.Sg. -u and Nom.Pl. reces
sive -a (or default -y): koszt 'cost', Gen.Sg. kosztu, Loc.Sg. koszcie, Nom.Pl. 
koszta (and koszty). Several paradigms are changing to 2.A.l.a (cf. Grze
gorczykowa et al. 1984: 256). 

c) unproductive, recessive microclass of old French LWs in -ans with 
Gen.Sg. -u and Nom.Pl. recessive -e ( or default -y) : bilans 'balance'; those 
in -ens are already all in 2.A.l.a. 

2. subsubclass with root-finał velars, Loc.Sg. -u, Nom.Pl. only -y/i: 

a) microclass with Gen.Sg. -u: zamek 'castle', Gen.Sg. zamku, czołg, spych, 
with earlier LWs from G., e.g. fach, cug, It.bank, fresk, barok. However, 
an influx of English lonwords ending in -ing contributed to the revival of 
this class productivity. Examples:ranking, dumping, catering, time-sharing, 
peeling, windsurfing, factoring, forefeiting, leasing, monitoring; also play
back, bumerang. 

b) productive microclass with Gen.Sg. -a: zamek 'lock', Gen.Sg. zamka, cf. 
LWs cadillac, ( ald) szyling, frank, pingpong, kajak (but also Gen. -u), makak, 
mountain-bike, erg, mustang. 

It must be added that microclass (a) (with Gen.Sg. -u) has higher con
notative status than microclass (b) (with Gen.Sg. -a) (while (b) may for 
instance be also snobish e.g. caddilac-a) . 

B) subclass with Nom.Pl. -e and Loc.Sg. -u: 

l. subsubclass with Nom.Sg. 0 ( default of the macroclass) and Gen.Pl. 
default -ów varying with -y/i: 

a) productive microclass with Gen.Sg. -u: plac 'square', Gen.Pl. placów ( also 
płacy), budyń 'pudding', Gen.Pl. budyni (budyniów not excluded), cf. LWs 
bal, musical, h/motel, kamuflaż, sabotaż, masaż, college, lunch, mecz ( < E. 
match), finisz, esej, cekin, pałac, szkic, trel, E. terminal. 
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b) productive microclass with Gen.Sg. -a: koc 'blanket', Gen.Pl. koców ( also 
kocy); talerz 'plate' , Gen.Pl. talerzy (talerzów not excluded), cf. LWs with 
root-finał -l/j (with fluctuation in Gen.Pl. -ów and -y/i): rubel, G. knebel, 
sznycel, wafel, precel, opel, hokej, trochej, fotel, diesel. There is same fluc-
tuation between Gen. -a and -u in : dryl, szmugiel, fotel, tramwaj. · 

2. subsubclass (and microclass) of productive hypocoristics in -(si/dzi)o 
with Gen.Sg. -a: nosio '( dear) nose'. 

III. MACROCLASS Fem. : " 

Constitutive: Gen.Sg. -i/y15 ; Instr.Sg. -ą; Dat.Sg. = Loc.Sg.; Dat. -e vs. 
-i/y depends on root-finał C. 

Acc.: 2 PSCs: a) If Nom. ends in - V, then Acc. -ę; if Nom. 0, then also 0 
in Acc. 

Pl. Nom. for - V stems: 2 near-complementary PSCs: if Dat/Loc.Sg. - 'e, 
then Nom.Pl. -i/y vs. Sg. -i/y : Pl. -e (i.e., without triggering a MPR): 
only subclass l.C flouts these PSCs. 

PSC: if Nom.Sg. 0, then Nom.Pl -i/y like Dat/Loc.Sg. 

PSC for Gen.Pl.: ff Nom.Sg. -V, then Gen.Pl. 0; if Nom.Sg. 0, then Gen.Pl. 
-i/y. There is no intrusion of the -ów suffix, which is expanding in the other 
macroclasses. 

1) Class 1 (the only one with productivity): Nom.Sg. -a; 2 defaults: 
Vae.Sg. -o, Gen.Pl. 0: 

The subclasses, either identical with productive microclasses or each falling 
into a productive microclass and one or mare unproductive ones are: 

A) subclass: Dat. = Loc.Sg. - 'e, Nom.Pl. ( =Acc., Vae.) -i/y: 

a) productive microclass: ryba 'fish', chata 'hut', cf. LWs elita, Dat. eli
cie, Nom .Pl. elity, cyfra 'number', Dat. cyfrze, maska, Dat. masce, mina 
'mine', Dat. minie, kasa 'cash-desk', Dat. kasie, gaza 'gaze', Dat. gazie. 
Fem. LWs from Fr. (not only if with original finał schwa) go into this mi
croclass: havarie, ton, equipe, enquete-+ awaria, tona, ekipa, ankieta; also 
G. fem. (with or without finał shwa) Laubsage > laubzega, cf. wata, flama, 
flanka; Bahn > regional (Poznań) bana; also: samba, rumba, jojoba, joga, 
spartakiada, estrada, asteroida, propaganda, amplituda, elektroda. 

b) unproductive microclasses and isolated paradigms, if with ( superunsta
ble) vowel changes, same of which are recessive (ongoing class change to 
A.a), such as: wiara 'belief', w wierze/wiarze (Grzegorczykowa et al. 1984: 
230). 

B) complementary (largely phonologically determined) subclass B: Dat., 
Loc.Sg. -i/y (thus = Gen.), Nom.Pl. -e: 

15 This alternation is, as always in inflection, phonologically determined, and thus does not 
distinguish microclasses . 
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a) productive microclass with Gen.Pl. 0: praca 'work', Gen. = Dat. = 
Loc.Sg. pracy, Nom.Pl. prace, Gen. prac, cf. LWs depesza ( < Fr. fem. 
depeche), heca ( < call. G. fem. Hetz(e)), gejsza ( < Jap. geisha with nat
ura! gender); also: mafia, apatia, cola, fobia, dżungla, chlorella. 

b) productive microclass with Gen.Pl. -i/y (homophonous with Gen, Dat., 
Loc.Sg.): LWs aleja ( < F. fem. allee), bestia, emocja, ambicja, lt. kampania, 
aria, galeria, gwardia., E. kompulsja, rekursja, koncesja, depresja, emisja, 
inwersja, prizonizacja, restrukturyzacja, rekomendacja, delegacja, gradacja 
(Eng. -sian --+ Pol. -sja, -cja). Morphological productivity of microclass B.a 
is secondarily reduced by ongoing, phonologically-determined class change 
( of words with root-finał consonant clusters) towards micro class B. b, as in: 
muszla ( < G. fem . Muschel), Gen.Pl. muszel > muszli, studnia 'fountain', 
Gen.Pl. studzien > studni. 

c) microclass with word-formation productivity: (extragramatical and 
grammatical) hypocoristics in Nom.Sg. - Vc/sia: Gen.Pl. 0, overriding spe
cific default Vae. -u: ciocia 'aunt' 

C) small sub- and microclass: defaults of class 1, but Dat. = Loc.Sg. - 'e, 
Nom.Pl. -e: szansa ( < Fr. fem. chance), szansie vs. szanse. 

2) unproductive class ( = microclass) with the properties of l.B .a, except: 
Nom. = Vae.Sg. -i (homophonous with Gen., Dat.= Loc.): productive suffix 
-ynz. 

3) unproductive root-finał consonant class with Nom. = Acc.Sg. 0, 
Vae.Sg. = Gen.Pl. -i/y: 

A) subclass (= microclass) with Nom.Pl. -e: poręcz 'handrail' 

B) subclass with Nom.Pl. -i/y: 

a) unproductive microclass: mysz 'mouse', Gen., Dat ., Loc., Vae.Sg. & 
Nom., Gen., Acc., Vae.Pl. myszy; here belongs the productive derivational 
suffix -ość. Due to word formation productivity this microclass could be 
classified as stable, but it is involved in a class change to the productive 
microclass in -a (lA) in 11 acquisition and errors, e.g. Nom. mysz-+ mysz-a. 

b) recessive microclasses and isolated paradigms with vowel modifications, 
e.g.: powódź 'flood', powodzi. 

IV. MIXED CLASS: 

Morphosemantically defined by Masc. (ind. masc. agreement), morphotac
tically defined by Nom.Sg. default -a, otherwise -o. The Sg. inflects such as 
fem. class III.I, the Pl. such as masc. class II.I. 

This mixed class comprises only words referring to humans (prototypically 
males: common nouns or personal names) . lt does not fulfill aur criteria of 
a macroclass of i ts own ( cf. comments below). 

A) Sub class with Sg. declension of III.I.A.a ( ryba, with palatal MPR): 
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a) productive microclass with Nom.Pl. -i/y ( = II.LA.a.) or Nom.Pl. -owie 
( = II.LA.b.), with no palatal MPR in Pl.(but one in Sg.): 

niedołęga 'goof', Dat.=Loc.Sg. niedołędze, Nom.= Vae.Pl. niedołęgi, cf. coli. 
maruda 'grumbler'. LW garuda, garudzie, garudy; 

starosta 'elderman', Nom.Pl. starostowie, cf. earlier LWs bonza, joga, lama 
'Ti bet an monk'. 

There is a normative division in this microclass into plurals in -i/y vs . 
plurals in -owie. In our int.frpretation these are preferences, whereas po
tentially both pl ural forms are possible ( cf. our discussion of masculine in 
II.1., specifically of the import an ce of potentiality of productive inflectional 
morphology). 

b) unproductive microclass with palatal MPR in the Pl.: kolega 'colleague', 
Nom. = Vae .Pl. koledzy; bandyta. Here belongs the productive agent-noun 
suffix -i/ysta ( e.g. fas zysta, nowelista, statysta, funbordzista) ( thus, produc
tive word formation). 

c) microclass with Nom.Sg. -o: names (Fredro); here a plural form is possible 
in a pejorative/jocular sense, as in masculine (cf. II.L) . 

B) subclass with Sg. declension of III.LB.a (praca): 

1) unproductive subsubclass (= microclass) with Nom.Pl. -i/y (= II.LA.a): 
radca 'counselor', Nom.Pl. radcy. Here belongs productive suffixation in -ca. 
2) subsubclass with Nom.Pl. -owie: 

a) slightly productive microclass: dziadzia 'grand-daddy', Nom.Pl. dziadzio
wie, cf. older LWs pasza, (maha}radża, It. doża. 

b) unproductive microclass with Nom.Sg. -o: names (Puzio), hypocoris
tics tato ( = tata) 'daddy' and dziadzio16 ( = dziadzia) 'grand-daddy'. We 
put the difference in the Nom.Sg. (otherwise a "Kennform") on the lowest 
rank, 1) because everything else is identical, 2) because of the variation 
of hypocoristics between -a and -o, 3) because there are microclasses with 
masc. Nom.Sg. -o also in macroclass II (II.l.B.l.d & B.2.c.). 

3) unproductive subsubclass ( = microclass) with Nom.Pl. -e: pijanica 
'drunkard', Nom.Pl. pijanice, with productive suffix -ica. 

Comments on noun infiection 

Whereas the neuter macroclass I has only one (or two complementary) 
productive microclass( es), the feminine macroclass III has three, and mas
culine macroclass II has severa!. This correlates to the greater number and 
more complex hierarchy of microclasses in macroclass II, a elear symptom 
of masculine gender being unmarked. As to relative productivity it must be 
noted that only the neuter macroclass I has wholly or partially undeclinable 

16 According to Gregorczykowa et al. (1984 : 249), it is inflected according to the masc . rnicro
class II.!! of the other hypocoristics (wujcio) . 
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members . Is this lesser degree of productivity a partial and incipient par
allel to the radical loss of productivity of neuters in Slovene and Croatian 
( cf. Dressler et al. 1996: 13)? 

For the descriptive characterization of a macroclass we have proposed 
that the (sub)classes of a macroclass share at least a) one exclusively iden
tical unmarked-category realization, b) one exclusively identical paradigm 
structure condition, and that c ), typically, recessive microclasses loose 
paradigms to dominant microclasses within the same macroclass. Let us 
check these assumptions within the above classification: 

The neuter macroclass I shares exclusively the Nom.Pl. suffix -a (includ
ing pluralia tantum), and PSCs can be formulated accordingly: if neuter 
Nom.Sg. in -o/e/ę/um, then Nom.Pl. in -a. The unproductive two-member 
microclass I.l.A.b seems to contradict the first PSC, because oko, ucho in 
their meanings 'eye, ear' ( as body parts) have the plurals ( ancient duals) 
oczy, uszy. But notice that, first, all newer meanings of these words force the 
productive Nom.Pl. oka, ucha ofmicroclass I.l.A.a, that, second, also other 
morphotactic deviations are given up in favor of the corresponding produc
tive forms of I.l.A.a, and that, third , this restructuring of each paradigm 
appears to be not strictly simultaneous in both paradigms, at least at the 
level of social standard norms17 ( cf. Grzegorczykowa et al . 1984: 261 on 
different rankings of variants ); therefore it depends on the minimum re
quirement of morphological identity of paradigms for forming a microclass, 
whether we classify both paradigms as forming a completely unproductive, 
recessive microclass in grammatical competence (I.l.A.b) or whether we 
consider them as two very similar isolated paradigms which are satellites 
to the productive microclass I.l.A.a. The fact that they are clearly rote
learned speaks for the second alternative. And even if we choose the first 
alternative, we have to assume an exception to the PSC only for a recessive, 
unproductive mini-macroclass . In any case, their diachronie development 
exemplifies criterion c) above. 

Other properties of the neuter macroclass I recur in other macroclasses, 
although same of them are typical for it. E.g ., Dat .Sg. -u is common to the 
w hole macroclass I ( unless there is no declension in the Sg. at all), w hereas, 
elsewhere, it occurs only with a few words like pan-u and in same animal 
names like lw-u (<lew) . 

More interesting is the equation Nom. = Acc. = Vae., which is a con
stitutive PSC of neuters in Indo-European languages. The fact that it is 
shared by the fem. macroclass III in the pl ural, might be seen as one of those 
typical gender neutralizations in the marked category plural. More impor
t ant is the fact that this PSC is shared by masc. inanimate microclasses 
(II.2) . One may be tempted to see this as a "bridge" between macroclasses 
I and II and thus consider neuters either as a specific case of animates (this 

17 i .e. on the level of language as social institution, not necessarily of grarnmatical competence 
in the Chomskyan sense (or of potentiality of Saussurian langu e, cf. Coseriu 1975) . 
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category being of morphological relevance for masc. but not fem.) or seeing 
this as another argument for lumping both macroclasses into a single one. 

There exist, however, important differences between macroclasses I and 
II: The Gen.Pl. forms in either zero or -i/y are predominant and the only 
productive ones in macroclasses I and III, but are rare and unproductive 
in II (II.l.A.c., II.1.B.2.,II.2.B.l). 

Thus we prefer to see the differentiation between Nom. and Acc. (and 
also Voc.!) in masc. animates of II and in the fem. of III as a signal of 
animateness, which has b n generalized to fem. inanimates and is slowly 
expanding to masc. inanimates . In other words, although macroclasses I 
and II share many exclusive or typical characteristics, also I and III, and 
II and III do share some. 

The mixed class IV, according to our definitions, cannot represent a 
macroclass: 1) all its properties are combined, i.e. it has no exclusive prop
erty of its own; 2) also its PSCs are combined; 3) it has no productive 
microclasses (other than word-formation productivity). The fact that these 
criteria go together proves the coherence of our conceptualization of macro
class. 

As a language which rather closely approaches the ideał construct of 
the inflecting-fusional language type, Polish declension has neither biunique 
nor even unique relations between meaning and form. There is, however, 
less ambiguity if we stick to productive microclasses; then the choice of 
neuter gender determines choice of class I.1 with Nom.Sg. -o; the choice of 
fem. determines choice of class III.1 with Nom.Sg. -a. Only with masculine 
gender ( even counting the division between animates and inanimates) there 
is more ambiguity ! But this may not surprise with the least marked gender 
category, the masculine. 

The main classificatory criterion of macroclasses and of the mixed class 
IV is gender (and animateness for masc. classes) . Phonological shape of 
the right edge of roots, of thematic phohemes or of an autonomous base
form (N om.Sg.) appears to be secondary. N one of the root-finał phonemes 
uniquely determines the choice of one of the macroclasses. Specific the
matic materiał, as in I.3., I.l.B.b., II.l.B.l.b . is rare in nouns. And many 
finał vowels or consonants of the Nom.Sg. occur in more than one macro
class: -a in III, mixed class -e in I.2, -o in I.1, II. (Grzegorczykowa et 
al. 247 ,249,252,259) and mixed class , -ę in I.4 and II (Grzegorczykowa et 
al.249). 

The importance of phonological (right-edge) shape, however, shows in 
other aspects: 

1) if neologisms are formed via abbreviatory devices, it is not original 
gender but phonological shape of the result which determines class mem
bership and the new gender, as in: fem. fabryka lokomotyw 'locomotive 
plant' > masc. fablok (II.2.A.2), państwowa fabryka wagonów 'statal plant 
(for building) waggons' > masc . pafawag. Thus w hen a new shape is formed 
whose finał consonant fits only to masc. macroclass II, then it is assigned 
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to this macroclass ( and to the respective microclass) and changes gender 
accordingly. Further examples: 

fem . Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwatermistrzowskich 'Army Academy 
of Logistics' > masc. WSOSK 

fem. Organizacja Narodów Zjednoczonych "UN" > masc . ONZ [o en zet], 
Loc . with a MPR ONZ-ecie18 

neut. Dowództwo Wojsk Lotniczych 'Air Force Command' > masc. DWLot 
[de wu lot], Loc. with a MPR 

fem. Polska Agencja Artystyczna 'Polish Artistic Agency' > masc. PA
GART, Loc. with a MPR 

fem. Polska Akademia Nauk 'Polish Academy of Sciences' > masc. PAN 

fem. Polska Agencja Prasowa 'Polish Press Agency' > masc. PAP 
neut. Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej' Association of 
architects of the Polish Republic' > masc. SARP 

2) The analysis of loanwords proves that the productivity of genders 
has been changing, and leads to the domination of the masculine gen
der, supporting the hypothesis that it is the least marked gender in the 
Polish language. For example some of the Italian loanwords have, over 
the past century, been assigned various genders: neuter (Nom.Sg. -o,-e) 
and masc. (Nom.Sg. -C): baroko/ barok, fortepiano/ fortepian, soprana/ 
sopran, karbonaro/ karbonar/ karbanoriusz, salto/ salt; neut., masc. and 
fem. (Nom.Sg. -a): fresko/fresk/freska, obligo/oblig/obliga, recitatiwo/ recy
tatyw/ recytatywa, pomarańczo, -ko, -e/ pomarańcz/ pomarańcza, canzone/ 
kancon/ kancona; masc. and fem.: karoc/ karoca, lir/ lira, trampolin/ tram
polina, trel/ trela; and, finally, masc. and mixed class: nowelist/ nowelista, 
bandyt/ bandyta. From these 8 have eventually been adopted as masculine, 
4 as feminine, 2 as mixed class, 1 as neuter and one is currently being used 
in all three genders (pomarańcz -a, -o, -e, -ko, 0), although the prescriptive 
dictionaries assign the femine gender to it ( e.g. Skorupko, 1969). 

Similarily to the Italian loanwords, there are some English loanwords 
whose gender remains indeterminate. These are the names of sport shoes, 
which, naturally, are rarely used in singular, hence the problem with gender 
assignment. Examples: pepegi, tenisówki, trampki. 

LW analysis has rendered another tentative conclusion, namely, that 
a significant influx of foreign words of the same morphological right edge 
shape may reverse a trend in the borrowing language. This is what, appar
ently, happened to the macroclass masculine, inanimate, subclass 2 with 
root finał velars, whose productivity was decreasing. With the appearance 
of the English LWs ending in '-ing' (e.g. leasing, catering, peeling) this 
paradigm has again become productive. 

18 No declinable feminine or neuter forms were found, which is an expected result, since they 
would end in a vowel and thus would be phonologically impossible to decline, e .g . neut. PZU< 
masc . Państwowy Zakład Ubezpieczeń (like undeclinable neut. kakadu, atu). 
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3) Now we can tackle the problem of class assignment of the type państwo 
'Mr. and Mrs. , Ladies and Gentlemen', dyrektorostwo 'Mr. and Mrs. direc
tor', szefostwo 'the boss and his(her) spouse' . Since the meaning is plural 
and triggers masc .Pl. agreement, and since the animate meaning forces the 
syncretism of the Acc. with the genitive, Grzegorczykowa et al. ( 1984: 244) 
take this type as masc. pluralia tantum, assign it the status of a separate 
class (11) and put it into the masc. macroclass. The morphotactic forms of 
the paradigm, however, are identical with the Sg. of the productive neuter 
microclass I.LA.a (jajo), and many words of this microclass also have the 
meaning of neuter collectivłs, e.g. państwo 'state', szefostwo 'bossship', i.e. 
they are evident neuter singulars. Since we have defined the paradigm as 
the basie unit of inflectional morphology, we have to take it mare seriously 
than inherent gender and number agreement. Thus we consider it a type 
of collectives within microclass I.LA.a, with metaphoric personal meaning, 
similar to Lat. iuventus 'youth' referring either to an abstract collective 
or to young people (which may trigger plural agreement in the predicate). 
Also note that the Polish forms may fluctuate in agreement, e.g. To są/jest 
nowi/ nowe dyrektorostwo 'This are/is the new (Pl.masc./Sg.neuter) Mr . 
and Mrs . director ' . What is mare important for morphology is that ambigu
ous państwo etc. belongs to microclass I.LA.a (Loc. -u) in the personal "plu
ral" reading, but to microclass I.LB.a (Loc. -'e) in the abstract/collective 
reading. Finally, as to the accusative, it is clearly identical with the Gen. 
in the case of państwa, whereas with Acc. forms of lower token frequency 
the identity with the Nom. tends to be preferred in colloquial usage, e.g. 
widzę nowych/nowe dyrektorostwo rather than d.stwa 'I ( can) see the new 
(Acc. = Gen.PL/Acc. = Nom.Sg. neuter) Mr. and Mrs. director (Acc. = 
Nom.Sg.)'. 

Verb inflection 

Categories (focus on synthetic forms; u = unmarked): 3 persons (3. u), 2 
numbers (Sg. u), 2 synthetic tenses (present u, past; analytic future): all 
combine; 3 genders in past (masc. u); 2 moods (indicative u, imperative: 
only present: 2.person & 1.Pl; analytic conditional); 1 infinitive; 3 partici
ples ; 2 aspects + iterative. 

Always combined expression of categories; very few syncretisms: masc. & 
neuter gender in Pl.past; mostly stem-based inflection, but also root- & 
word-based inflec tion. 

Marker types: suffi.xes, thematic vowels, modification: stable palatalisation 
(l.Sg. piek-l, 'I bake', 2.Sg. piecz-e-s~, Imp. piecz, Inf. piec), and (stagnant) 
metaphony (LSg. nios-l„ 3.Pl. nios-Z,), zero (3.Sg. piecz-e, niesi-e; 3.person 
past); suppletion rare: strong suppletion only between present & past: ('to 
be, go'); weak suppletion: e.g. 'to have, know'; 4 macroclasses + 1 stagnant 
class. 
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Verb forms given below are (maximally): Inf., I.Sg., 3.Sg. , 3.Pl.Pres., 
2.Sg.Imp., l.Sg.masc.Past, PPP; PSCs = macroclass-defining implicational 
paradigm structure conditions. 

MACROCLASS I 

Inf.-ać(/-eć), I.Sg. -ę, & 3.Sg. -e & 3.Pl. -a, (in productive classes preceded 
by thematic -j-), Imp.-Vj! (with few, unproductive exceptions), Past -alem, 
PPP-any. 

PSC for I & IV: If Inf. -ać, then Imp. - Vj, then past -alem, then PPP -any. 

PSCs for I: If the present has an antesuffixal thematic - Vj-, then the 
Imp. has the same - Vj ending, then past -alem, then PPP -any. If Inf. 
[high]V wać, then thematic present marker -uj-. These PS Cs define class la, 
b1 9 . 

a) most productive microclass (with derivational suffix -ow/uj-): kup
ow-ać, kupuję/-e, kupuj, kupuj!, kupowałem, kupowany. cf. LWs: blef-ow
ać, szmink-ow-ać, reflektować, filmować, flirtować, za-[seiv}ować 'to save', 
G. sorgen ---+ reg. zorgować; akceptować, degenerować, deprywatyzować, 
dezinformować, indeksować, klimatyzować, mediować, restrukturyzować, 
sponsorować, skompresować, formatować, justować, za-/wy-logować się, 
kempingować, czarterować etc. 

b) productive microclass ( -yw,-iw /uj-): pis-yw-ać, pis-uj-e; zakukiwać: 
productive iterative formation from perfective verbs. 

c) unproductive microclass: da-w-ać, sta-w-ać ( also with prefixes ). 
d) productive microclass: siwieć, siwieję/-e/-ą, siwiej!, siwiałem, si

wiano. Productive denominal and deadjectival formation: idiota, torf---+ id
iocieć, torfieć; deadj. cukrowacieć, normalnieć, banalnieć, realnieć, infantyl
nieć. 

Class 2) unproductive microclass: siedzi-eć, siedzę, siedzi, siedzą, siedź!, 
siedziałem, siedziany. 

Class 3) unproductive microclass: grzać, grzeję, grzeje, grzeją, grzej!. 
Class 4) family of isolated paradigms: brać, biorę, bierze ( dial. biere), 

biorą, bierz!, brałem, brany; rwać, rwę, rwie, rwą, rwij!. 

MACROCLASS II 
Inf. ( default) -ąć, Pres.-ę,/-ie/-ą, lmp. -ij!, Past ( default) -ąlem, PPP -ty 

PSC: If Inf. -ąć, then Imp. -ij!, then PPP -ty, whereas the reverse holds 
only for the productive microclass. 

Class 1) Inf. -ąć: 
a) productive microclass: krzyk-ną-ć, krzyknę,/-ie/-ą, krzyknij!, krzyk

nąłem, krzyknięty. cf. LWs : 'to fund ' ---+ fundnąć (impf. fundować), earlier 
19 An alternative suggested by R. Laskowski (pers .comm.) is to identify the lmp. in - Vj as 

identical with the Present stem (with the exception of le : daj- vs . dawaj!) and some verbs in 4. 
This identity would also hold for Macroclass III and II .lb, II.2. 



116 W.U. DRESSLER, K. DZIUBALSKA-KOLACZYK, M. FABISZAK 

G. riigen--+ rugnąć (impf. rugać), kucken--+ kuknąć (zakuknąć, iter. za
kukiwać cf. l.b.), (auf )pumpen--+ pompnąć (impf. pompować); 'to save' 
--+ jargon [seiv}ną-ć, Imp. [seiv}nij!; 'to click' --+ kliknąć. 

b) unproductive microclass: sunąć, płynąć 
c) recessive & unproductive microclass: styg/mok/kis/bieg-nąć 
2) unproductive subclass (without the two defaults): bić, biję, bije, biją, 

bij!, bilem, bity; kryć, psuć; myć, czuć, gnić, pić, żuć, szyć. 
3) isolated paradigms: dąć, dm 'ę, dmie, dmą, dmij!, dąłem, dęty; trzeć, 

trę, trze, trą, trzyj!, tarłem~ tarty; ciąć. 

MACROCLASS III 

Inf. -yć, 3.Sg. -y (plus l.Sg./3.Pl. -ę/-ą), Imp. finał palatal, Past -ylem, PPP 
-ony (phonological variant Inf. -ić, 3.Sg. -i (phonological surface palatal
ization before l.Sg./3.Pl. - ę/-ą ), Imp . finał palatal, Past -iłem, PPP -ony 
( root-finał consonant palatalized) 

PSCs: If thematic vowel -i/y- in present, then also Inf., past, then PPP -
(i)ony; if 3.St.pres. -i, then prod. Inf. -ić, then past -iłem, then PPP -iony, 
then Imp. finał palatal (multidirectional) . 

a) productive microclass: ważyć, ważę, waży, ważą, waż!, ważyłem, 
ważony. Phonologically determined variant ( root-finał consonant palatal
ized) czynić, czyni-ę, czyni, czyni-ą, czyń!, czyn-iłem, czyniony; gonić. 

b) Morphonologically determined variants, such as: nosić, noszę, nosi, 
noszą; prosić, chodzić, zgodzić, cf. productive denominal cukier--+ cukrzyć 
' to sugar', gubernatorzyć, nowatorzyć, faktorzyć, wynaturzyć, awanturzyć 
się. 

MACROCLASS IV 

Inf. -ać, l.Sg. -am, 3.Sg. -a, Imp. - Vj, Past -alem, PPP -any 

PSC for I & IV: If Inf. -ać, then Imperative - Vj, then past -alem, then PPP 
-any. 

PSCs for IV: If l.Sg. -m, (then prod. Inf. -ać, then Imp. -aj!) then Imp. 
- Vj!, then past -alem, then PPP -any; if thematic vowel -a- in present, then 
also in Inf, Imp., Past, PPP; 

a) productive microclass: kochać, kocha-m, kocha, kocha-ją, kochaj!, 
kochałem, kochany; naigra/ywać; trzymać. cf. G. LWs: sprechen, sparen, 
kucken --+ kukać, szprechać, szparać; kucać G. kutzen 'to squat' deadj. 
utelewizyjniać 'to impose TV on somebody', upartyjniać 'to indoctrinate 
with party politics' = u-X-ać ( u-lepsz-ać 'to improve' from COMP) many 
old onomatopoietics: kukurykać, kumkać, 

b) unproducti ve recessive micro class ( transitional to I.3, I.4): pis-ać, 
piszę , pisze, piszą, pisz!, pisałem, pisany. Mistakes: siorbać, siorbię, siorbie, 
siorbią, siorb! --+ siorbam, siorba, siorbają, siorbaj!. 
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c) small unproductive rnicroclass: umieć, umie-m, umie, umie-ją, umiej!, 
umiałem, umiany (rnistakes: l.Sg. umię, 3.Pl. umią like rnacroclass I.3); 
rozumieć, śmieć 

Stagnant/recessive root-inflected CLASS (with many irregularities) 
piec, piekę, piecze, pieką, piecz!, piekłem, pieczony; gryźć, gryzę, gryzie, 
gryzą, gryź!, gryzłem, gryziony; móc; wlec, etc. 

Most evidence we have scrutinized so far 20 points to the productivity of 
rnicroclasses I.l.a. and II.l.a. as well as of rnicroclass IV.a. 

Conclusions 

Many rnorphologists and theorists of language acquisition ( e.g. Corbett & 
Fraser 1993, 1995; Marcus et al. 1992; Bartke et al. 1995) make an exten
sive use of the notion of default . A default class can be identified with a 
productive rnicroclass, if this is the only productive one arnong cornpeting 
rnicroclasses of the same hierarchical rank. This is the case with weak verbs 
in English, German and other Germanie languages, or in Polish nouns with 
the fern. rnicroclass IIl.l.A.a. in Norn.Sg. -a, in Polish verbs with the only 
productive rnicroclass l.a of rnacroclass II ( krzyknąć) and of rnacroclass IV 
( kochać). But for all other productive rnicroclasses within Polish rnacro
classes, it is not obvious how and why they should be identified as defaults 
( or "elsewhere" classes) and the juxtaposition of 3 nominał and 4 verbal 
rnacroclasses renders the notion of default inapplicable. 

The rnore genders a language has, the rnore rnacroclasses and productive 
rnicroclasses it rnay have. This holds, e.g., for Slavic languages such as 
Polish ( with productive neuter) vs. Slovene ( with unproductive neuter, cf. 
Dressler et al. 1996) and for Bantu class languages. On the other side, 
languages without gender should tend to have not rnore than one productive 
declension rnicroclass and therefore no distinction of rnacroclasses. This 
holds, per definitionern, for the (genderless) agglutinating language type 
and for languages such as English, where gender distinction has ceased to 
be a productive rnorphological category of nouns ( cf. Corbett 1991 ). 

Summ ary 

The paper proposes a new analysis of Polish inflectional classes in nominał and 
verba! synthetic inflection, ba.sed on the principles of N atural Morphology (Dressler 
et al. 1987, Kilani-Schoch 1988) and on a specific approach to inflection and its 
acquisition (Dressler and Thornton 1991, 1996, Dressler and Karpf 1995). In this 
approach, morphological grammar is clearly differentiated from extragrammatical 
morphology. A number of concepts and notions are assumed to be essential for the 

20 This is, for instance, the result of the data search conducted by Justyna Zborowska who 
surveyed two of the available new sources (Wawrzyńczak, Jan. Glosy do rejestrów współczesnego 
słownictwa polskiego and Czarnecka, K. & H. Zgółkowa. Słownik gwary uczniowskiej). We do not 
quote those results in full, however, since the LWs surveyed need to be checked for their incorning 
date into Polish (the dates provided in the sources do not seem to be the original ones). 
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analysis in the paper, among others, the notion inflectional productivity, the no
tion of prototypicality , closely related to the naturalness/markedness parameters, 
the concept of an inflectional class ( with hierarchically categorized macroclasses, 
classes, subclasses and microclasses) and the concept of system-defining properties 
which forms the basis for paradigm structure conditions. 

The analysis results in differentiating three macroclasses in the noun inflection 
(plus a mixed class) and four macroclasses in the verb inflection . Among all those 
classes, only one nominał microclass (in the feminine macroclass) and two verbal 
microclasses ( one micro class the macroclass II and one of the macroclass IV) can 
be identified as defaults due to their exclusive productivity among the competing 
microclasses of the same rank. For all other productive microclasses the notion of 
default is inapplicable since it is not obvious why a particular productive microclass 
should be considered a default as opposed to other, also productive, microclasses. 
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Rola kontekstu i sytuacji w rozumieniu neologizmów 

1. Zadaniem podstawowym dla semantyki leksykalnej jest opisanie zna
czenia jednostki leksykalnej poprzez wskazanie zakresu cech uwzględnio
nych w jego obrębie, określenie ich charakteru i wewnętrznego uporządko
wania. Jednym ze sposobów docierania do znaczenia wyrazów w tekście, 
a następnie prezentowania ich w słowniku, są coraz intensywniej rozwijane 
badania, których celem jest ujawnienie, jak rodzimi użytkownicy języka ro
zumieją słowa (wyrażenia). W tym ujęciu znaczenie danej jednostki, mówiąc 
słowami A. Wierzbickiej, najogólniej odpowiada temu, co „ludzie rozumieją, 
co mają na myśli, gdy tej jednostki używają" (Wierzbicka 1996: 297) 1 . 

Tak zorientowane badania są uprawiane m.in. w ramach tzw. seman
tyki rozumienia, jednego z kierunków semantyki kognitywnej. Należą tu 
zarówno mieszczące się w nurcie tzw. semantyki ramowej (Jrame seman
tics) prace teoretyczne Ch. J. Fillmore'a z ostatnich dwudziestu lat oraz 
inspirowane nimi badania leksykograficzne B. S. T. Atkins z ostatniego 
pięciolecia (Fillmore, 1977, 1982, 1985; Fillmore, Atkins, 1992, 1994; At
kins 1996), jak i liczne analizy leksykalne A. Wierzbickiej, m.in. opisy nazw 
artefaktów czy nazw barw [Wierzbicka, 1985, 1990, 1996). W Polsce seman
tycznymi aspektami rozumienia jednostek leksykalnych i tekstu zajmują się 
m.in. J. Puzynina oraz R. Tokarski (Puzynina 1984, 1990, Tokarski 1995, 
1996). 

W pracy tej, odwołując się do wybranych przykładów różnego typu ne
ologizmów, tj. wyrazów, połączeń wyrazowych lub znaczeń , jakie powstały 

1 Oto jej pełna wypowiedź; ,, Znaczenie wyrazu może być, z grubsza biorąc, określone jako to, 
co ludzie rozumieją lub mają na myśli, kiedy tego słowa używają. Ponieważ to, co rozumieją lub 
mają na myśli , może się nieco różnić w zależności od kontekstu i sytuacji, powinniśmy uściślić, 
Że znaczenie jest tym, co stale, a nie tym, co zmienne, w aspektach użycia słowa" (Tłum . moje 
- K.W.) . 
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w polszczyźnie stosunkowo niedawno2 omówię kwestie dotyczące sposobu 
opisu znaczeń wyrażeń językowych z perspektywy semantyki rozumienia. 
W ich interpretacji ważną rolę odgrywają: sytuacja oraz różnego typu kon
teksty i współkonteksty, które odbiorca musi aktywizować, gdy chce dotrzeć 
do nie znanych mu wcześniej znaczeń wyrażeń. Pojęcia kontekst używam 
w odniesieniu do: 

a) bezpośredniego otoczenia wyrazu, a więc struktury składniowej, w ja
kiej pojawia się dane wyrażenie - jest to tzw. kontekst syntagmatyczny 
(inaczej linearny), jego o ianą jest makrokontekst, czyli większa struk
tura składniowa - tekst; 

b) wyrazów (wyrażeń) powiązanych z danym wyrażeniem poprzez re
lacje synonimii, antonimii, przynależności do tego samego gniazda słowo
twórczego, podobieństwa budowy słowotwórczej czy wspólnej etymologii -
tego typu kontekst jest określany jako paradygmatyczny; 

c) tła kulturowego, obejmującego uschematyzowaną, zinterpretowaną 
językowo wiedzę o świecie, wspólną dla nadawcy i odbiorcy, a także spo
sób wartościowania zjawisk i perspektywę, wyrażającą się m.in. w tym, kto 
danej oceny dokonuje. 

Proponowane tu ujęcie neologizmów zasadza się na konceptualnym 
podejściu do zjawisk językowych, zgodnie z którym wyrażenia nie są 
prostym odbiciem rzeczywistości, ale jej językową interpretacją. Różnice 
w stopniu konwencjonalizacji wyrażeń nie są tu istotne: jak wiadomo, jedno
stki tekstowe z czasem mogą się skonwencjonalizować i tym samym stać się 
jednostkami słownikowymi. Wyrażenia tekstowe wydają się przy tym o tyle 
ciekawsze, że często wyraźniej pokazują sposób ich kreowania w tekście, ich 
„żywe" powiązanie z innymi elementami tekstu, które czasem przybiera 
nawet postać uzależnienia od kontekstu. 

Kwestią zasadniczą w opisie znaczeń w tej perspektywie jest sposób 
zdobycia informacji o świadomości mówiących. Stosowane w tym celu me
tody introspekcji czy różnego typu eksperymentów psycholingwistycznych 
potwierdzają, Że „ w głowach mówiących słowa są wzajemnie powiązane na 
różne sposoby, pozwalają też ustalić, jak one są powiązane" (Wierzbicka 
1990: 107). Do znaczenia wyrażeń można też dotrzeć poprzez odwoływanie 
się do użycia danego wyrażenia w kontekście syntagmatycznym lub w kon
tekście paradygmatycznym, odnoszącym do znaczeń innych wyrażeń, ewo
kowanych przez dany wyraz. Działania te prowadzą do odtworzenia właści
wej dla danego wyrażenia siatki pojęciowej, którą ono aktywizuje, a następ
nie pozwalają prześledzić, jaką drogą następuje aktywizacja znaczeń, tzn. 
jaki jest sposób wyprofilowania danego znaczenia3 • Do siatki pojęciowej, 

2 Jako neologizmy traktowane są tu wyrażenia, które w badanym znaczeniu nie są poświad
czone ani w Słowniku języka polskiego, pod red. M . Szymczaka, Warszawa 1978, ani w wydanym 
w roku 1992 Suplemencie do tego słownika pod red. M. Bańki, M. Krajewskiej, E . Soból. 

3 Mówiąc o siatce pojęciowej, leżącej u podstaw danego wyrażenia, nawiązuję do niektórych 
założeń kognitywistycznej interpretacji języka, zwłaszcza do nurtu tzw. frame semantics w ujęciu 
Ch.J. Fillmore'a i jego pojęcia ramy interpretacyjnej oraz do pojęcia bazy kognitywnej R . Langac
kera (Langacker 1987), składającej się z większych lub mniejszych matryc, tzw . domen ( dziedzin) 
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leżącej u podstaw danego wyrażenia, można dotrzeć poprzez odtworzenie 
typowej sytuacji, do której odnosi się to wyrażenie. Sytuację tworzą jej 
uczestnicy i ich wiedza (zarówno doświadczeniowa, jak i naukowa), znajdu
jąca wyraz w ich języku, a także sama akcja (stan rzeczy). Zwykle sytuacja 
ta jest przedstawiana w określonej perspektywie. 

W semantyce ramowej owa siatka pojęciowa odpowiada ramie inter
pretacyjnej, definiowanej przez Fillmore'a jako „system pojęć powiązanych 
ze sobą w taki sposób, że aby zrozumieć jedno z nich, trzeba znać całą 
strukturę, w której się ono znajduje. Wystąpienie jednego z tych pojęć 
w tekście powoduje, że pozostałe stają się automatycznie dostępne" (Fill
more 1982: 111). Warto zauważyć, Że w przytoczonym tu ujęciu ramy kryje 
się pewne uproszczenie. Nie jest ono widoczne przy analizie znanego przy
kładu, dotyczącego sposobu rozumienia nazw dni tygodnia i innych wyrażeń 
z nimi związanych, ponieważ są to pojęcia stosunkowo ostre. Trudniej zgo
dzić się z Fillmore'em w kwestii automatycznej dostępności pozostałych po
jęć, tworzących ramę interpretacyjną danego wyrażenia, gdy zastanowimy 
się nad ramami interpretacyjnymi wyrażeń pojęciowo nieostrych, typu na
ród, tolerancja czy kultura, dla których użytkownicy tego samego języka 
niekoniecznie będą przywoływać takie sa.me pojęcia matrycowe. Jak pisze 
J. Puzynina, dla jednych wyznacznikiem narodu jest wspólnota terytorium, 
języka i kultury, dla innych wspólnota dziejów lub świadomość narodowa, 
a dla innych jeszcze - stosunki i interesy ekonomiczne. Struktura siatki 
pojęciowej, odtwarzanej przez użytkowników języka dla tego typu wyrażeń, 
zależy zatem od bardzo wielu czynników, wśród nich zwłaszcza takich, jak: 
wykształcenie, zasób wiedzy i doświadczeń oraz poglądów użytkowników 
języka (Puzynina, 1996a). 

Ogólnie można zatem powiedzieć, że rama interpretacyjna danego wy
rażenia odpowiada pewnemu odcinkowi wiedzy odbiorcy i stanowi jakby 
warunek wstępny do rozumienia znaczeń wyrazów powiązanych (kojarzo
nych) ze sobą. Dotyczy ona tego wszystkiego, co odbiorca powinien wiedzieć 
o tym wyrażeniu (o jego znaczeniu i użyciu w danym tekście), aby zrozu
mieć je właściwie. 

Celem mojego artykułu jest pokazanie procesu rozumienia neologizmów, 
czyli przyswajania sobie przez użytkowników języka nowych znaczeń, a tym 
samym nowych ram interpretacyjnych, właściwych nowym wyrażeniom, po
przez odwołanie się do różnego typu kontekstów i sytuacji użycia tych wy
rażeń jako czynników istotnych w budowaniu tych ram lub dostosowywaniu 
użycia do profili już istniejących, tylko z inną łączliwością. Uwzględnienie 
w analizie wspomnianych wcześniej typów kontekstów pozwoli - jak sądzę 
- ukazać wzbogacenie matrycy dziedzin, a tym samym bazy kognitywnej 
(inaczej ramy interpretacyjnej), leżącej u podstaw danego wyrażenia, albo 
też zdecydować o odrębności dwóch baz. 

poznania - według tej koncepcji poszczególne znaczenia stanowią często różne profile tych baz. 
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2. Na początek przyjrzyjmy się przykładowym neosemantyzmom, po
wstałym pod wpływem języka angielskiego. Jak wiadomo, po roku 1989 
nastąpiła wyraźna intensyfikacja różnego typu pożyczek z tego języka i rów
nież dziś (w połowie 1997 roku) wpływy angielskie bynajmniej nie słabną. 
Oprócz „rzucających się w oczy" licznych pożyczek, w rodzaju show, biznes, 
market, leasing, holding, pager, wcale niemało jest w dzisiejszej polszczyźnie 
„ ukrytych" zapożyczeń (kalk), często dobrze nam już znanych, takich jak 
bezpieczny seks (ang. safe sex), ceny rynkowe (ang. market prices), badania 
rynkowe (ang. market research), rynek pracy (ang. the job market). Zwła
szcza dwa ostatnie nie zwra~ają na siebie uwagi, gdyż mieszczą się w drugim 
znaczeniu przymiotnika rynkowy 'odnoszący się do stosunków handlowo
gospodarczych; dotyczący podaży i popytu, kupna i sprzedaży', por. ko
niunktura rynkowa, artykuły rynkowe. Inaczej jest, gdy w kalkowanym wy
rażeniu występuje jego polski odpowiednik, ale mający w tym połączeniu 
nieco zmodyfikowane znaczenie. Tak jest w przypadku kalk: miękkie narko
tyki (ang. soft drugs) i twarde narkotyki (ang. hard drugs), w których przy
miotnik miękki w odniesieniu do narkotyków ma znaczenie 'słaby, lekki', 
a twardy oznacza 'silny, mocny'. Kontekst składniowy, w jakim wystąpiły 
obie te kalki - jest to artykuł na temat narkobiznesu (notabene wiele 
w nim jeszcze innych anglicyzmów, typu ecstasy, prekursory, speed, desi
gner drugs, coffe-shop) - jedynie trochę przybliża ich znaczenia, wskazując 
na typy desygnatów, do których odnosi się nazwa miękkie narkotyki, oraz 
pośrednio informuje, Że są one nielegalne, por. 

Pojawili się zwolennicy legalizacji tzw. miękkich narkotyków 
(marihuana, haszysz, LSD), którzy powołują się na przykład Ho
landii i argumentują, że wpłynie to na spadek przestępczości 
towarzyszącej nielegalnemu handlowi, ograniczy czarny rynek, 
zmniejszy rozprzestrzenianie się AIDS. Gazeta Polska 1997, 19. 

Inny kontekst wprowadza przeciwstawienie miękkie narkotyki i twarde 
narkotyki oraz informuje, że te pierwsze są mniejszym złem, por. 

Konwencje nie odróżniają miękkich narkotyków od twardych. 
[. .. ] Powstał swoisty lobbying w mediach i wśród polityków. Oczy
wiście chodzi o „mniejsze zło", czyli narkotyki „lekkie". Słowo. 
Dziennik Katolicki 1997, 52. 

Użycie przymiotników miękki i twardy w odniesieniu do narkotyków jest 
niewątpliwie nowe, można rzec dalekie od ich znaczeń prototypowych, por. 
miękki 'uginający się pod naciskiem' (por. miękka kanapa), twardy 'nie ule
gający odkształceniu przy dotykaniu, ugniataniu zginaniu itp.; słabo ugi
nający się pod naciskiem; sztywny' (por. twardy materac), nie wydaje się 
jednak całkiem bezzasadne. Właściwe zrozumienie obu neosemantyzmów 
wymaga przywołania jeszcze innych kontekstów niż te, w których się one 
pojawiły. Idzie tu o konteksty paradygmatyczne, w rodzaju ogólnie znanych 
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połączeń, takich jak miękkie ruchy, miękkie kroki, w których znaczeniu jest 
obecny element 'lekki', czy innych, w rodzaju sport . miękka piłka ' piłka 
lekko podana lub lekko odbita', tzn . 'nie mocno, nie silnie', a także bardziej 
odległych znaczeń przenośnych, typu miękki charakter, miękkie usposobie
nie, w których miękki oznacza 'łatwo ulegający wpływom, uległy, ustępliwy, 
chwiejny'; a więc 'niesilny, słaby ' . 

W rozumieniu wyrażenia twarde narkotyki mogą być pomocne znane po
łączenia, typu twardy sen 'bardzo mocny sen', twardy człowiek 'zahartowany 
w trudach, nie poddający się przeciwnościom, nieustępliwy', w których zna
czeniu jest zawarty element 'silny, mocny', a także wyrażenia twarde słowa 
czy obchodzić się z kimś twardo, w których znaczeniu są obecne pojęcia: 
'ostry', 'mocny', 'silny' . 

Z powyższego widać, Że jeśli odbiorca chce właściwie (tj. zgodnie z in
tencjami nadawcy) zrozumieć wyrażenie miękkie narkotyki, powinien przy
wołać całościową siatkę pojęciową, ewokowaną przez to wyrażenie, po czym 
w szczególny sposób naświetlić (zaktywizować) ten jej fragment, w którym 
umiejscowione jest znaczenie 'lekki'. Pomocny w tym może się okazać 
wspomniany makrokontekst syntagmatyczny ( czyli tekst całego artykułu), 
a także przywołanie antonimu twarde narkotyki i motywacji jego znaczenia. 
Z kolei znajomość obu tych kalk z pewnością ułatwi odbiorcy (zwłaszcza 
nie znającemu języka angielskiego) zrozumienie tekstu, w którym pojawiły 
się nowe frazeologizmy: miękka pornografia ( ang. soft porn} i twarda porno
grafia ( ang. hard porn,) por. 

Społeczeństwo Białegostoku zaprotestowało przeciwko wysta
wianiu w kioskach ruchu pism pornograficznych. Fala protestów 
przeciwko tzw. miękkiej pornografii, aczkolwiek zasadna, nie po
winna przysłaniać faktu niczym nieskrępowanego rozprzestrzenia
nia na kasetach wideo twardej pornografii. Najwyższy Czas 1996, 
45. 

Przykładowo, o ile twarda pornografia jest w Niemczech za
kazana, o tyle w Skandynawii jej rozpowszechnianie jest jak naj
bardziej normalne. Droga 1997, 26/27. 

Kontekst paradygmatyczny, ujawniający powiązania danego wyrazu z 
innymi wyrażeniami, np. z jego antonimami, może okazać się dla odbiorcy 
kluczem do zrozumienia nowych wyrażeń, których ramy interpretacyjne 
mają trochę inny niż w poprzednich przykładach wzorzec konceptualny: 
przymiotnik miękki w wyrażeniu miękka pornografia odsyła do pojęć: 'lekki', 
' łagodny', 'mniej szkodliwie działający ', natomiast twardy do pojęć 'silny', 
'ostry ', 'bardzo szkodliwie działający', 'niczym nie ograniczony'. Dodat
kową rolę w zrozumieniu obu tych wyrażeń odgrywa kontekst rozumiany 
jako tło kulturowe: jak wiadomo, na kasetach wideo dostępna jest (i moż
liwa) bardziej wyrafinowana forma pornografii , tym samym odznaczająca 
się większą szkodliwością . 
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3. Z zapożyczeniem Internet, oznaczającym światową sieć połączeń kom
puterowych, która pozwala użytkownikom komputerów łączyć się z kom
puterami na całym świecie, i na której opiera się poczta elektroniczna4

, 

w jakimś stopniu zdążyliśmy się już oswoić. Pojawia się on, co oczywiste, 
zwłaszcza w języku osób związanych z tym wynalazkiem, zarówno w po
łączeniach bardzo bliskich wersji angielskiej, w rodzaju serfować po Inter
necie (ang. surf the net), surfing internetowy, jak i w stosunkowo licznych, 
bardziej zaadaptowanych, typu szukać, sprawdzać w Internecie, chodzić, 
skakać po Internecie, wejś4_ w Internet, ściągać z Internetu czy dość obra
zowym Żeglować po Internecie. N ad rozumieniem struktury konceptualnej 
ostatniego połączenia, coraz częściej spoty kan ego w języku prasy ( także tej 
niespecjalistycznej), warto zastanowić się przez chwilę . Kontekst syntag
matyczny, w którym znajdujemy to wyrażenie, ogólnie tylko przybliża jego 
znaczenie, por. 

Można też Żeglować w Internecie, to znaczy podawać kom
puterowi przypadkowe kody i sprawdzać, jaka informacja się za 
nimi kryje. Polityka 1997, 4. 

Młodzież ma dziś zupełnie inne możliwości: coraz większa 
liczba uczniów szkól średnich swobodnie radzi sobie z obsługą 
komputerów. Ma to i złe strony. Zbyt wiele godzin uczniowie 
spędzają przed ekranem, bawiąc się grami komputerowymi (w 
których przemoc nierzadko łączy się z czarami). Niektórzy po
trafią godzinami żegl01pać w Internecie lub wymieniać poglądy na 
listach dyskusyjnych. Zycie Warszawy 1996, 133. 

Aby właściwie zrozumieć znaczenie neologizmu żeglować po Internecie, 
który jest kalką angielskiego navigating around the net I I navigating the 
net, być może też surfing Internet, odbiorcy potrzebna jest przede wszy
stkim wiedza o tym, czym jest Internet i jak się z niego korzysta. Oba 
konteksty tego typu informacji nie zawierają, nie tłumaczą też, dlaczego 
użyto czasownika żeglować, a nie np. pływać czy biegać. 

Za tym, że uwzględnienie wiedzy użytkowników w interpretacji rozu
mienia omawianego neologizmu jest konieczne, przekonuje to, że omawiane 
połączenie jest w pełni zrozumiałe jedynie dla osób, które wiedzą, co to 
jest Internet (jak się z niego korzysta). Można powiedzieć, że wiedza ta jest 
,, wpisana" w to wyrażenie . 

Wyrażenie żeglować po Internecie odnosi się do sytuacji ujętej podob
nie, jak w znaczeniu nieprzenośnym czasownika Żeglować (por. żeglować po 
morzu, jeziorze), przy czym wymagane role semantyczne - choć te same 
w obu znaczeniach omawianego czasownika - mają o tyle inną wartość, 
że odnoszą się do innych desygnatów. W wyrażeniu żeglować po Interne
cie osobowy Agens porusza się, korzystając z komputera (który pełni rolę 

4 Por. hasło Internet w Collins, 1995. 
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Środka) po przestrzeni (Lokalizacji), którą stanowi ogromny katalog infor
macji. W związku z tym sama Akcja ma inny niż w znaczeniu podstawowym 
czasownika żeglować charakter: jest to poruszanie się po katalogu informa
cji, zawartych w zbiorze danych, które są przywoływane za pomocą poleceń 
wydawanych komputerowi, którym „steruje" Agens. Charakterystyczne jest 
tu to, Że Agens nie zagłębia się w tę „przestrzeń informacyjną", ale poru
sza się w zasadzie tylko po jej „powierzchni", łatwo przerzucając się z te
matu na temat. Jak widać, neologizm żeglować po Internecie dość wyraźnie 
przenosi część znaczenia zawartego w angielskim czasowniku surf5: 'to, że 
ruch odbywa się po powierzchni '6 • U życie czasownika żeglować w połączeniu 
z rzeczownikiem Internet zawiera w sobie metaforę przestrzeni, która jest 
nieogarniona, przeogromna, ujęta jako przestrzeń podobna do przestrzeni 
wodnej : po niej się bowiem żegluje, a nie np. biega, jak po lądzie. 

Internet jawi się tu jako ogromny, wręcz nieogarniony, bezkresny jak 
morze czy ocean, katalog informacji, po którym można żeglować tak jak 
statkiem po bezkresnym morzu, oceanie, skacząc po tematach, jak po fa
lach i dając się ponieść jak wiatrom informacjom spotykanym na drodze. 
Stąd też biorą się skojarzenia z przygodą, zabawą. Konotacje te wcale nie 
są przypadkowe: przygoda i zabawa wiązane bywają w świadomości wielu 
użytkowników z leksemami żeglować, żeglarstwo. 

Wyrażenie żeglować po Internecie jest używane na oznaczenie właśnie 
całej tej złożonej sytuacji, ujętej w zmetaforyzowany sposób7 . O kimś, kto 
korzysta z Internetu w celach niezabawowych (np. po to, by zdobyć infor
macje do pracy naukowej) jak dotąd nie mówi się, Że Żegluje po Interne
cie. Jak te wszystkie skojarzenia z Żeglowaniem, żegiarstwem są ważne dla 
zrozumienia znaczenia interesującego nas połączenia widać na przykładzie 
zdjęcia, które reklamuje urządzenie ułatwiające wyszukiwanie informacji, 
zamieszczonego w miesięczniku Internet 1997, 38 • Obrazek jest wyraźnie 
dwuczęś,ciowy: w części lewej zamieszczono następujący tekst: Ahoj Inter
nauci! Zeglujcie po morzu informacji z wyszukiwarką Optimus Net i podpis 

5 Por. 'if you surf , you ride on big waves in the sea on special board' [Collins 1995], co można 
przełożyć tak: 'jeśli serfujesz [?], to płyniesz na dużych falach po morzu na specjalnej desce'. 

6 Niewykluczone, że niedługo w polszczyźnie pojawi się słowo surfer lub jakiś jego rodzimy 
odpowiednik na oznaczenie osoby, która ślizga się na desce po fali, a także w miarę rozpowszech
niania się telewizji wielokanałowej połączenie channel-surfer lub jego kalka na oznaczenie kogoś , 
kto, jak pisze R. Kapuściński „ wraca z pracy, siada w fotelu przed telewizorem, bierze do ręki 
pilota i naciskając guziczki nieustannie zmienia kanały - skacze czy raczej prześlizguje się z ka
nalu na kanał, tak jak morski surfer prześlizguje się z fali na falę" (Kapuściński 1997: 41 - 42) . 
Cytat z Kapuścińskiego zawdzięczam prof. A . Pajdzińskiej. 

7 O interpretacji metafory z perspektywy odbiorcy, o tym, jak bardzo jej rozumienie jest uwa
runkowane znajomością j ej kontekstu (także sytuacyjnego) oraz posiadaniem pewnych kompe
tencji kulturowych, a także o wykorzystywaniu w metaforze różnego typu konotacji pisali ro .in . 
T . Dobrzyńska, A . Pajdzińska , R . Tokarski. Tu tylko przywołam po jednej z ich prac dotyczących 
tej bogatej tematyki - por. T . Dobrzyńska, Mówiąc przenośnie ... Studia o metaforze. Warszawa 
1994; A. Pajdzińska, Wrażenia zmysłowe jako podstawa m etafor j~zykowych, Etnolingwistyka 8, 
Lublin 1996, 113- 130, R . Tokarski, J~zykowy obraz świata w metaforach potocznych, (w:] J~zy
kowy obraz świata. Praca zbiorowa pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1987, 68-86. 

8 Za ten przykład dziękuję mojej koleżance z Instytutu, mgr Magdalenie Derwojedowej. 
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Kapitan oraz pomniejszone zdjęcie wybranej strony z Internetu, takiej, jaką 
możemy oglądać na ekranie komputera. Część prawa natomiast przedsta
wia płynący żaglowiec na tle błękitu nieba, a na tym tle adres internetowy 
firmy Optimus. 

4. Do skonwencjonalizowanych konotacji semantycznych języka ogólnego 
odbiorca jest także zmuszony odwołać się, jeśli chce odtworzyć strukturę 
semantyczną wyrażeń tygrysie rynki czy tygrys gospodarczy. Por. 

Chcą mieć u nas woje przedstawicielstwa handlowe państwa 
azjatyckie, o których mówi się „ tygrysie rynki". Interesy nasze 
z Daewoo z pewnością będą dla nas bardziej korzystne niż z przed
stawicielami firm amerykańskich. Gazeta Wyborcza 1996, 45. 

Jesteśmy na dobrej drodze rozwoju gospodarczego, ale do ty
grysów gospodarczych jeszcze nam daleko. Rzeczpospolita 1996, 
16. 

Salwador, o którym tu pisałem, stal się nagle mini „ tygrysem 
gospodarczym" regionu. Gazeta Polska 1997, 18. 

Przymiotnik tygrysi odnosi się tu do tych państw azjatyckich (lub jed
nego z nich), w których w ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój 
gospodarczy i które dziś mają prężnie rozwijającą się gospodarkę. Są to 
przede wszystkim takie kraje, jak: Hongkong, Singapur, Korea Poludniowa 
czy Tajwan. Aktualizowane w obu połączeniach konotacje 'silny, prężny, dy
namiczny, ale i niebezpieczny, bo zagrażający innym' związane są z cechami 
konwencjonalnie przypisywanymi tygrysowi 'silny, drapieżny, krwiożerczy, 
dynamiczny, groźny dla otoczenia' - por. wybrane cytaty zamieszczone 
w SJPDor. 9 

Z naiwnego baranka, co nie umiał przypuścić zlej wiary 
u przeciwnika, z dnia na dzień przekształcił się w tygrysa. 

Gładkim obejściem (. . .) pokrywali tygrysie instynkty. 

W jego tygrysim sercu taiło się jednak jakieś przywiązanie do 
starszego brata, gdyż na myśl, że musi go opuścić w chorobie, 
ogarnęła go rozpacz. 

Rzucił się jak tygrys ku żołnierzowi. 

Obecnie coraz częściej sam rzeczownik tygrys (bez dodatkowych okre
śleń) bywa używany na oznaczenie państwa o prężnej, dynamicznie rozwi
jającej się gospodarce - oczywiście ocenianej tak przez nadawcę. Punkt 
widzenia nadawcy i w związku z tym perspektywa, w jakiej widzi on dane 
zjawisko, oraz jego ocena są widoczne na przykład w następującym użyciu 
omawianego wyrażenia: 

9 Zauważmy, że do tych cech nawiązywała również nazwa tygrys, używana na oznaczenie nie
mieckiego czołgu ciężkiego typu z okresu drugiej wojny światowej . 
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Ze względu na osiągnięcia w dziedzinie gospodarki, Republika 
Słowacka zasługuje na określenie „ Tygrys Europy Środkowej". 
Stopa inflacji była tam w zeszłym roku zdecydowanie najniższa 
spośród wszystkich krajów CEFTA (5,4 proc.), natomiast tempo 
wzrostu gospodarczego należało do najwyższych (6,8 proc) . Nasza 
Polska 1997, 22. 

Cytat ten jest zdaniem rozpoczynającym duży artykuł na temat obe
cnej sytuacji gospodarczej Słowacji, który został zatytułowany „ Tygrys na 
uwięzi". 

Uogólniając powyższe obserwacje, powiemy, że w interpretacji znaczenia 
neologizmów tygrysie rynki, tygrys gospodarczy czy tygrys Europy środko
wej, tak jak i żeglować po Internecie, trzeba odwołać się do kontekstu ro
zumianego jako tło kulturowe, obejmującego pewną wspólną dla nadawcy 
i odbiorcy uschematyzowaną wiedzę o świecie 10 . Zakres tej wiedzy jest oczy
wiście różny w różnych wyrażeniach, podobnie jak i „dostęp" do niej. Wydo
bycie „ ukrytych" znaczeń wymaga nieraz wielu dopowiedzeń, usytuowania 
na szerszym tle kulturowym, por. często dziś używane w języku prasy po
łączenia: turystyka aborcyjna, które staje się zrozumiałe wtedy, gdy odbiorca 
zna to wszystko, do czego odnosi się pojęcie 'aborcja' ( wraz z całą jego nie
dookreślonością, eufemicznością, nadwyżkami konotacyjnymi i wartościu
jącymi), jak i zinterpretowane na nowo pojęcie 'turystyka'11 , czy takie, jak 
brudne pieniądze, prać brudne pieniądze i od tego utworzone okazjonalne: 
pralnia (brudnych) pieniędzy, pracz (brudnych) pieniędzy lub takie, jak par
tia kanapowa. 

W ostatnim wyrażeniu kontekst precyzuje, Że z kanapą łączona jest cecha 
jej 'wielkości'. Idzie tu o dość nieprecyzyjne określenie liczby osób mogących 
usiąść na kanapie, tzn. 'mało', a nie np. jej cechy takie, jak 'wygoda, mięk
kość'. Wyrażenie partia kanapowa jest bowiem odnoszone do takiej partii, 
która liczy bardzo niewielu członków. Obrazowo można powiedzieć, że jej 
członkowie mogą się zmieścić na jednej kanapie. Jak widać, w wyrażeniu 
tym bardzo wyraźnie zaznaczona jest perspektywa nadawcy, w jakiej widzi 
on dane zjawisko oraz jego ocena, podobnie jak w często pojawiających się 
w prasie wyrażeniach z członami neo-, post-, takich jak neozwiązki, postko
muna, postkomunistyczny, radykalny, radykał, radykalizm. 

Zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę przy wyrażeniu prać brudne pie
niądze, które wydaje się podstawowe dla wspomnianych tu derywatów 
o charakterze okazjonalnym, takich jak pralnia brudnych pieniędzy i pracz 
brudnych pieniędzy. 

10 Tak określona tu wiedza o świecie, nazywana wiedzą. leksykalną. {lexical know/edge), trak
towana jest jako niezbędny element definicji słownikowej także w pracach J. Pustejovsky'ego 
i B . Boguraeva (Pustejovsky, Boguraev 1994) . Z kolei R. Tokarski uważa, że zamiast tradycyj
nego określenia „ wiedza językowa" bardziej adekwatny jest termin „ wiedza zawarta w języku" 
(Tokarski 1996). 
li Więcej o rozumieniu znaczenia wyrażenia turystyka aborcyjna piszę w artykule Neologizmy 

tekstowe w świetle ram interpretacyjnych (Waszakowa, w druku). Od niedawna bywa też używane 
analogiczne do poprzedniego połączenie turystyka eutanazyjna. 
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Ustabilizowane słownikowo wyrażenie brudne pieniądze przywołuje dwie 
ramy pojęciowe: 'brudny' i 'pieniądze', przy czym w pierwszej z nich ak
tywizuje ( wydobywa) następujące jej składniki: 'nieuczciwy', 'niemoralny', 
'nieetyczny' - te same, które są profilowane np . w znanym połączeniu 
brudne interesy. Wyrażenie brudne pieniądze jest rozumiane jako 'pieniądze 
zarobione w nieuczciwy sposób; bardzo często mówi się tak o pieniądzach 
pochodzących ze sprzedaży narkotyków'. Znaczenie nowego połączenia prać 
brudne pieniądze wykracza poza znaczenie czasownika prać, ponieważ nie 
odpowiada bezpośrednio pojęciu 'prać', które rozumiane jest: a) dosłow
nie jako 'usuwać brud z t anin (bielizny, odzieży itp.) za pomocą wody 
z dodatkiem środków rozpuszczających brud, np. mydła, proszków, pły
nów'; (SJPSz), albo b) w sposób przenośny, ale tylko w połączeniu prać 
brudy (czyjeś, rodzinne itp.), wykazuje z nim jednak silny związek znacze
niowy, poprzez przywołanie pojęcia 'czysty', jako że prać to 'usuwać brud, 
powodować, aby prana rzecz stała się czysta'. We właściwym, tj. zgod
nym z intencjami nadawcy, odczytaniu nowego znaczenia połączenia prać 
brudne pieniądze pomaga odbiorcy kontekst, pokazujący przykłady złożo
nych czynności, składających się na owo „pranie", czyli mających na celu 
uczynienie pieniędzy nielegalnych (pochodzących z nieuczciwych źródeł) le
galnymi, uczciwie zarobionymi. por. 

Postkomunistyczna Europa Środkowa i Wschodnia stała się 
nowym rajem dla brudnego pieniądza, który można tu szybko 
i łatwo wyprać. [. .. } Profesjonaliści od prania pieniądza in
teresują się bankami prywatnymi i ich zagranicznymi filiami, to
warzystwami ubezpieczeniowymi, hotelami i małymi sklepami, tak 
jak to miało miejsce w Bułgarii. W Czechach i Słowacji posługi
wano się obywatelami tych państw wynajmując ich do firmowa
nia zakupów na licytacjach różnych atrakcyjnych obiektów [. .. } 
W Polsce różne spółki otrzymywały ·propozycje przelania na ich 
konto pewnych kwot z zagranicy. A w zamian za przetrzyma
nie tych kwot przez kilka tygodni i wydanie zaświadczenia o ich 
pochodzeniu proponowano prowizję w wysokości 1 O proc. kwoty 
pranej. Innym sposobem jest zamienianie depozytów w dewi
zach na monetę lokalną, nawet gdyby kurs był niekorzystny. 
Pracze przygotowani są na stratę nawet 1 O proc. W byłym 
Związku Sowieckim w celu prania pieniędzy tworzono spółki 
joint-ventures. Gazeta Polska 1997, 19 [podkr. moje - K.W.]. 

Nieustabilizowane prawo w państwach postkomunistycznych 
sprzyja praniu w nich brudnego pieniądza w rozmaitych 
spółkach joint-ventures, prywatnych bankach bez gwarancji pań
stwowych, spełniających dla osób zainteresowanych legalizacją 
ogromnych sum, pochodzących ze sprzedaży narkotyków, rolę 
pralni . Polityka 1996, 18 [podkr. moje - K.W.]. 
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W przytoczonych kontekstach czytelne stają się również nowe znaczenia 
okazjonalizmów pracz, kwota prana, pralnia brudnych pieniędzy. 

Pokazane przykłady miały ilustrować, co dzieje się z ramą interpreta
cyjną danego wyrażenia wtedy, gdy pojawia się ono w nowym użyciu, jak 
rozmaite konteksty mogą wpływać na sposób rozumienia przez odbiorcę 
znaczeń wyrazów powiązanych (kojarzonych) ze sobą. Poprzez odwołanie się 
do różnego typu kontekstów i sytuacji użycia nowych wyrażeń jako czynni
ków istotnych w budowaniu tych ram lub dostosowywaniu użycia do profili 
już istniejących, tylko z inną łączliwością, chciałam przedstawić proces rozu
mienia neologizmów, niekiedy bardzo złożony, polegający na przyswajaniu 
sobie przez użytkowników języka nowych znaczeń, a tym samym nowych 
ram interpretacyjnych, właściwych nowym wyrazeniom. Osobną kwestią, 
nie podjętą w tej pracy, jest odpowiedź na dwa pytania: co z tego typu 
interpretacji ma wejść do definicji słownikowych wyrażeń, jeśli ulegną one 
z czasem konwencjonalizacji, oraz jaki typ definicji zastosować do ich opisu. 

Summ ary 

The study deals with the description of new meanings of language expressions 
from the perspective of the frame semantics. The aim of the study is to illustrate 
how language users acquire new meanings, and at the same time how they acquire 
new interpretive frames for the new expressions . The author stresses that in under
standing neologisms a special role is played by the situation and different types of 
contexts, which are factors contributing to the formation of the new interpretive 
frames. The analysis of various types of contexts allows the author to demonstrate 
the enrichment of the domain matrix, and at the same time the cognitive base ( or 
interpretive frame) underlying a given expression, or to decide that any two bases 
are distinct . 
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Konteksty stylistyczne wypowiedzeń pytajnych 

Dla potrzeb niniejszego tematu przyjmuję istnienie: 
1) tzw. kontekstu zerowego1 , 

2) kontekstu jako słownego otoczenia badanej jednostki2, 
3) konsytuacji (w tekstach pisanych oddawanej za pośrednictwem słów). 

Kontekst zerowy, czasem nazywany neutralnym, to kontekst nieko
nieczny do tego, by zrozumieć znaczenie jednostki językowej lub określić jej 
kształt formalny. Np. zdanie: Jakiego rodzaju jest rzeczownik gnu? jest py
taniem i niczym więcej (nie rozkazem, nie stwierdzeniem ... ), a więc okazem 
wypowiedzenia określonego typu. Nawiasem mówiąc, w pierwszej kolejno
ści takie właśnie znaczenia nakazują rozpoznawać tradycyjne podręczniki 
gramatyki języków ojczystych oraz podręczniki do nauczania danego języka 
jako obcego. Aby stwierdzić, że przykładowe wypowiedzenie jest pytaniem, 
nie potrzeba żadnych dodatkowych informacji. Nie potrzeba wiedzieć np. 
tego, kto i po co wypowiada takie zdanie3 . 

Kontekst w drugim znaczeniu to językowe otoczenie danego elementu, 
a więc inne słowa, wyrażenia, inne zdania z bezpośredniego lub dalszego 
sąsiedztwa, mające wpływ na rozumienie jednostki wyjściowej i cel jej uży
cia. Np. zdanie: 

Odpowiedziałem twierdząco. 

nakazuje myśleć o poprzedzającym je wypowiedzeniu jako o pytajnym: 

1 Katz (1977), Levinson (1985), Lyons (1989: 205). 
2 0pieram się tu na rozumieniu kontekstu i sytuacji, jakie notuje Urbańczyk, (red.), (1991: 

168-169) oraz Polański, (red.), (1995: 285). 
3 Lyons (1989: 200) mówi, Że pojęcie kontekstu zerowego służy badaczom za kryterium odróż

niania semantyki od pragmatyki, mikrolingwistyki od stylistyki i socjolingwistyki ; mikrolingwi
styki, czyli działu nauki o j ęzyku dotyczącego struktury fonologicznej, gramatycznej i semantycz
nej zdań systemowych. 
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Czy to pan jest nowym redaktorem? [Twain 34] 

Kontekst w rozumieniu trzecim to właściwie konsytuacja, a więc rze
czywistość pozajęzykowa / pozatekstowa przywoływana (także słowami) 
lub uobecniana pośrednio, pomagająca odkryć zamiar użycia danej jed
nostki. Rzeczywistość pozajęzykowa ogarniałaby m.in. fizyczne i społeczne 
komponenty aktu komunikacji, a więc miejsce, czas oraz relacje między 
uczestnikami interakcji. Aby uzyskać pewność, że w poniższym fragmencie 
jest pytanie pozorne, tzn. nie wymagające odpowiedzi, odbiegające więc 
od systemowych znaczeń tań, potrzebne jest rozpoznanie rzeczywistości 
naszkicowanej za pośrednictwem słów poprzedzających to pytanie, zatem: 

Więc zacząłem wyć, że było mnie słychać w promieniu mili, i wybiegłem, 
aby kogoś zabić; bo, wie pan, prędzej czy później może dojść do tego, więc 
czemuż bym nie miał zacząć od razu 'I [Twain 36] 

Przedmiotem rozważań w tym artykule będzie wypowiedzenie pytajne 
rozpatrywane bądź w najbliższym otoczeniu wyrazowym, bądź w granicach 
dłuższego czy bardziej złożonego zdania, w którego skład wchodzi to wy
powiedzenie, bądź też w granicach akapitu, wreszcie strony, rozdziału czy 
całego tekstu. Tak więc zakłada się tu pewną indywidualną i intuicyjną 
gradację kontekstu: od mikrokontekstu do makrokontekstu4. 

W pracy tej zamierzam dochodzić różnych funkcji pytań w zależności 
od stylu tekstu czy odmiany językowej5, w których się pojawiają. Na war
sztat biorę teksty reprezentujące styl potoczny, naukowy, publicystyczno
dziennikarski oraz artystyczny (poetycki). Warto już teraz podkreślić, że 
wskazana kolejność analizy przyjętych kontekstów nie jest obojętna dla 
późniejszych wniosków. 

Twierdzę przede wszystkim, Że jednakowe formuły pytań nie zawsze są 
stosowane w jednym i tym samym celu. Niektóre są wiązane częściej z 
danymi niż z innymi odmianami i stylami wypowiedzi, dzięki czemu mogą 
posłużyć nawet do globalnej identyfikacji komunikatu. 

Podstawowe formuły i funkcje pytaii wydobywa w zasadzie i okre
śla potoczność6 . Są one rejestrowane w codziennych spontanicznych uży
ciach języka i najczęściej bywają motywowane konkretnymi życiowymi re
alnymi potrzebami człowieka. Zazwyczaj na co dzień pytania stawiane są 
ze względu na potrzebę uzupełnienia wiedzy na jakiś temat. Modalność 
pytania ujawniana w ramie „chcę się czegoś dowiedzieć" znajduje w stylu 

4 Terminy te zaczerpnęłam z pracy Komincza (1971: 9). 
5 Styl czy odmiana języka byłaby tu określana przez kontekst i konsytuację jednocześnie . Zob. 

w tym względzie Boniecka (1994) . 
6 Nawiązuję w ten sposób do koncepcji Bartmińskiego (1993), według której styl potoczny 

zajmuje pozycję centralną w systemie stylów językowych, takich jak artystyczny, urzędowy czy 
naukowy. Cytując uczonego, należy podkreślić, Że ta dominacja stylu potocznego nad pozosta
łymi polega nie tylko na tym, że jest to styl przyswajany jako pierwszy w procesie akwizycji 
języka, że jest używany najczęściej, przez największą liczbę osób, w najróżniejszych sytuacjach 
Życiowych, ale przede wszystkim na tym, że zawiera on zasób podstawowych form i sensów i że 
utrwala elementarne struktury myślenia i percepcji świata związane z elementarnymi potrzebami 
człowieka w elementarnych sytuacjach egzystencjalnych. 
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potocznym potwierdzenie w dominacji pytań o charaktarze protokolarnym 7. 

Pytania takie zdradzają prośbę nadawcy skierowaną do odbiorcy o ziden
tyfikowanie czegoś (wyznaczenie, nazwanie, wskazanie), o zidentyfikowanie 
obiektu. Raz może to być osoba: 

A kto to jest Gucio? 8 

Kto gotuje takie smaczne zupy? 
Kto pantofelek najpierw przymierzał? 

innym razem przedmiot: 

A co jadłaś dziś na śniadanie? 
Nic dzisiaj nie jadłaś? 

cecha: 

A jakie znasz pieniążki w ogóle? 

rodzaj wykonywanej czynności, zdarzenia czy stanu: 

Co zdarzyło się wczoraj na skrzyżowaniu kolo poczty? 
Co robiłeś w Zakopanem? 

miejsce: 

Gdzie znalazłaś rannego gołąbka? 
Piotrusiu, dokąd chodziłeś z dziadziusiem? 

czas: 

Kiedy Lobokopa [Robokopa) będziemy montować? 

przyczyna: 

cel: 

A dlaczego ty masz taką rączkę pogryzioną? 

A po co one tam chodzą? [dzieci do szkoły] 
To, to do cego? [służy) 

Identyfikowanie obiektu pojmuję dość szeroko, ponieważ wciągam tu 
również dowodzenie za pośrednictwem definicji rozumienia znaczenia wy
odrębnionego pojęcia obiektu, np.: 

A powiedzcie mi, co, według was, znaczy „ końskie zdrowie"? 
A „ ostry język" co znaczy? 
Powiedzcie mi, kto to jest „przyjaciel"? 

Wydaje się, że podobne role spełniają pytania wymagające podjęcia 
decyzji w jakiejś sprawie, więc pytania typu: 

A baterie też są potrzebne? 
Coś królewna zgubiła czy królewicz zgubił? 

7 Pierwszą opracowaną przez siebie klasyfikację pytań potocznych przedstawiłam w artykule z 
r . 1981. 

8 Przykłady potocznych użyć pytań pochodzą z przygotowanego przeze mnie wyboru tekstów 
dziecięcych Kształt dziecięcego słowa (zob. bibliografia) . Parę ilustracji wybrałam z prac magi
sterskich pisanych w 1995 r . pod moim kierunkiem przez studentów polonistyki zaocznej . Chodzi 
tu o prace Dariusza Chyćki, Ireny Plewik i Barbary Stadnickiej . 
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Czy ubierałaś w tym roku choinkę? 
Szkoda ci było konika? 

Pytania protokolarne operują wyraźnymi wskaźnikami funkcji identyfi
kowania obiektu. W ich strukturze formalnej pojawiają się takie wyrazy i 
wyrażenia pytajne, jak: kto, co, jaki, gdzie, kiedy, dlaczego, po co, czy, co 
znaczy itp. Wyraźnej strukturze pytań protokolarnych odpowiada stosun
kowo jasna w swym kształcie odpowiedź. Repliki mają strukturę paralelną 
w stosunku do pytań. Zwykle odpowiedzi powtarzają większość pozycji ze 
schematu pytania, polaryz'il ąc się z nim. 

Pytania i odpowiedzi są tlla siebie nawzajem punktami odniesienia. Zro
zumienie intencji nadawcy odbiorca potwierdza lub zaprzecza, budując od
powiedź, a więc ujawnia pewną wspólnotę pojęć. Dialogi prowadzone na co 
dzień odbierane są jako łatwe, szybkie i sprawne, są dla uczestników komu
nikacji pewną oczywistością . W dialogach potocznych forma i treść pytań 
wyznacza na ogól i w znacznej mierze formę i w pewnym zakresie treść 
odpowiedzi. Na podstawie odpowiedzi zaś można z lepszym lub gorszym 
skutkiem zrekonstruować formę i treść pytania. Tak wyraźnej zależności 
kontekstowej brakuje kwestiom dialogowym przede wszystkim w poetyc
kiej odmianie, w której kontekst otaczający pytanie nie gromadzi danych 
dobrych na odpowiedź, tylko informacje o sytuacji, która to pytanie powo
łała do istnienia. 

Pytania stawiane na co dzień są stawiane serio i tak też są formułowane 
odpowiedzi na nie. Ten właśnie fakt uważam za główny wyznacznik tekstu 
potocznego w omawianym tu aspekcie. Uwaga niniejsza odnosi się także do 
występujących w wypowiedziach potocznych pytań, które wyrażają intencje 
opisywania zidentyfikowanych obiektów (pytania wymagające odpowiedzi 
koncepcyjnych): 

Jak wyglądała twoja choineczka? 
Jak wyglądała Maja? 
Jak to robisz? [kąpiesz się] 
Ale jak go ... go zacząć? 
Jak go zmontujemy? 
Jak się udała podróż? 

oraz tych wymagających replikowania narracyjnego: 

Opowiesz mi coś o tym weselu? 
A może byś mi opowiedziała coś o tej wycieczce? 

a więc formalnie niekoniecznie odwzorowujące swój pytajny kontekst. 
Pytania stawiane w tekstach naukowych pod kilkoma względami zbliżają 

się do tych z języka codziennego. Zasadniczą cechą wspólną jest to, że służą 
gromadzeniu wiedzy, po pierwsze przez wskazanie na jej braki w jakimś za
kresie ( czynione za pośrednictwem pytania), po drugie przez wskazanie na 
te obszary wiedzy, które mogą być wyzyskane do wypełniania lub korygo
wania wcześniej wskazanych miejsc ( do realizacji takiego zapotrzebowania 
dochodzi za pośrednictwem odpowiedzi) . Pytając o coś i odpowiadając na 
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pytanie, uczony dąży do wydobycia nowych sądów prowadzących do nowej 
wiedzy. Pytania z tekstu naukowego podobnie do pytań potocznych dają 
się odczytać dosłownie oraz sprawdzić, zweryfikować eksperymentalnie lub 
w dociekaniach teoretycznych. 

Różnica w stosunku do pytań uwikłanych w wypowiedziach potocznych 
zasadzałaby się przede wszystkim na pewnej ich ( o ile w ogóle zostaną użyte; 
w tym względzie nie ma żadnego przymusu) schematyzacji i rytualizacji w 
tekście naukowym9 • Schematyzacja i rytualizacja dotyka zarówno treści, jak 
i formy wypowiedzi. Rzecz się rozgrywa. W tekstach naukowych i popular
nonaukowych rozgrywa się w ten sposób, Że pozoruje dyskusję nadawcy z 
samym sobą. Wypowiedzenia pytajne tworzą z resztą tekstu dwugłos po
chodzący od jednego mówcy. Jeden głos ma - ogólnie biorąc - modalność 
interrogatywną, drugi, czyli kontekst - ogólnie biorąc - konstatywną. 
Tekst naukowy nie może się ograniczyć jedynie do głosu pierwszego, pod
czas gdy np. poetycki - tak. Niebawem to zilustruję. 

W tekstach naukowych niemal wyłącznie występują wypowiedzenia py
tajne o wyeksplikowanych wszystkich pozycjach ich schematu składniowego 
i niemal wyłącznie pytania zaimkowe i partykułowe. Można mówić o ich 
trwałym w zasadzie konturze leksykalno-gramatycznym, dzięki czemu są 
łatwo uchwytne. 

Relatywizacja tych pytań do kontekstu pozwala wydobyć pytania, które 
nazywają temat wywodu, czyli komunikują, co będzie w tekście przedsta
wione i w jakiej kolejności, oraz pytania, które organizują tekst jako całość, 
czyli orientujące w tym, jak się przekazu dokonuje. Pytań wprowadzanych 
do tekstu wyłącznie dla podkreślenia jego kompozycji, pytań informujących 
jedynie o tym, że się zaczyna lub kończy komunikat, czy że się stosuje taką, 
a nie inną operację tekstotwórczą, jest niewiele. Takimi byłyby te oto przy
kładowe: 

Cóż możemy powiedzieć po tym krótkim przeglądzie tak wielu przykładów 
z tak różnych obszarów? [Wiedza 32] 
Jakiż wniosek? [Poj. 206] 

Pytania fazowe, czasem zapowiadane metatekstowym: wstęp, na wstępie, 
na początku, wnioski końcowe, podsumowanie, zakończenie itp. są niewąt
pliwym znakiem „świadomości porządkującej" autora i najwyrazistszym 
sygnałem przekształcania zdań w teksty, jak by powiedział W. Bolecki 10 . 

N aj częściej jednak dochodzi do kumulacji funkcji co i jak w jednym 
wypowiedzeniu pytajnym. Np.: 

Powiem od razu na wstępie, jakie aspekty opracowania mam głów
nie na myśli, kiedy traktuję je jako swoiste wyzwanie i funda
mentalny „paradygmat ". [Rec. 197] 

9 Przez schemat za. A. i P. Wierzbickimi (1970; 242) można. rozumieć pewien kompleks ope
racji myślowych i językowych konstrukcji , na.jba.rdziej wypróbowanych w spełnianiu określonych 
funkcji komunikatywnych. Kwestie te rozważa.łam szczegółowo w rozprawie z 1988 r. 

10 Zob. Bolecki (1986: 163) . 
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Jak już powiedziano, cel pracy został zrealizowany. Widać przy tym, co 
nie zostało wykonane i co można jeszcze zrobić. Co jednak wnosi 
osiągnięcie wytyczonego na początku celu, jaką posiada donio
słość'? (Koj 238) 

Związanie owego co i jak widać głównie we wszelkiego rodzaju zdaniach 
początkowych tekstu, np. w mottcie, w tytułach książek, artykułów, części 
i rozdziałów czy podrozdziałów większych całości. W chodzą one w seman
tyczną relację nadrzędności wobec następującej po nich „reszty", wskazując 
zarazem na rozległość i gł bię treści tekstów opatrywanych takimi pytaj
nymi tytułami. 

Wypowiedzenia pytajne (pojedynczo lub grupowo) mogą otwierać 
pierwszy akapit tekstu, mogą też być wprowadzane na początek niemal 
każdego następnego (relatywizacja ciągła) lub niektórych z nich (relaty
wizacja dyskretna, dyspersyjna), za każdym razem zapowiadając tematy 
mniej lub bardziej bezpośrednio lub pośrednio podległe hipertematowi i 
wskazując zarazem stadia przebiegu badania przedstawionego w tekście czy 
etapy rozumowania nadawcy komunikatu. Można więc powiedzieć, że py
tania mimo pewnego przestrzennego oddalenia są dla siebie w tym modelu 
naukowego komunikatu nawzajem kontekstem, podobnie jak kontekstowe 
są wobec pytań odpowiedzi stojące w ich pobliżu. Por. następujące wypo
wiedzenia pytajne wyjęte z początków akapitu: 

Co to jest obraz samego siebie? 
oraz 

Jak powstaje obraz samego siebie? 
z: 

Obraz samego siebie. (Gerst . 93- 4) 

od której to tytułowej formuły oba pytania zostały uzależnione. 
Przestrzenna lokalizacja pytań w tekście naukowym to istotna informa

cja o postanowieniach nadawcy w zakresie kompozycji komunikatu, tym 
samym jawny i zewnętrzny wyraz segmentacji głównego toku myśli. Rów
nocześnie wypowiedzenia te stanowią szkic treściowy komunikatu. Ułatwia 
to odbiorcy zgodne z intencją nadawcy rozumienie tekstu tak w całości, jak 
i na kolejnych etapach ustalania się więzi semantycznej członów składowych 
przekazu. 

Wypowiedzenia pytajne w tekstach naukowych wydobywają podmiot 
wypowiedzi jako ten, który nadaje jej wartość wewnętrznie i zewnętrznie 
zwartej całości o jednolitym i konsekwentnym toku rozumowania. Tak wyra
źnego planu wywodu, świadomie organizowanego oraz w sposób zamierzony 
sygnalizowanego za pośrednictwem pytań, niewątpliwie brakuje wypowie
dziom potocznym. 

Podobnie jak teksty naukowe (także popularnonaukowe) zrytualizowane 
są również niektóre teksty publicystyczno-dziennikarskie11 . Myśleć tu jed-

11 Zob. Boniecka. (1991) . 
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nak należy głównie o tekstach wywiadów prasowych. Schematyczność wy
wiadów polega na częstszej niż w tekstach naukowych i potocznych obe
cności tzw. pytań domyślnych, implikowanych. Osoba przeprowadzająca 
wywiad prowokuje adresata do zabrania głosu, nie zadając pytania wprost, 
ale sugerując je tylko. Pytania te mogłyby przybrać postać: Nieprawdaż?, 
Co pan na to?, Co pan o tym sądzi?, Czy się pan ze mną zgadza?, Czy 
się w swym sądzie nie mylę?, Czy zechce się pan ustosunkować do tego, co 
powiedziałem? itp. Pokazuje to następujący przykład: 

„ Pierwsza gwiazda, pierwsza dama polskiego kina" - to etykietki, które 
chętnie pani przyklejano, a które dosyć konsekwentnie pani odrzuca ... 
(Sztandar 11] 

Reagując na słowa nadawcy, reagując mimo braku eksplicytnych znaków 
zachęty, adresat potwierdza, że rozumie intencje komunikacyjne interloku
tora i chce z jakichś powodów odpowiedzieć na to ukryte pytanie. Odbiorca 
dekoduje komunikat wraz z pytajnym założeniem i zabierając głos, jednoczy 
się z nadawcą. Fortunność komunikatu nadawcy, czyli pytania, bywa nawet 
czasem słownie poświadczana przez adresata. W analizowanym przykładzie 
adresat potwierdził, Że zrozumiał (pytajne) intencje inicjatora wywiadu, 
słowami: Często zadają mi podobne pytania, a ja pytam - jaka gwiazda? 
Ja jestem szarym wyrobnikiem( ... ). 

Kwestia nadawcy z implikowanym Co ty na to? ma szczególną moc od
działywania na interlokutora dzięki konstatacjom, jakie zawiera, i olbrzy
miemu bogactwu skojarzeń, jakie one wywołują. Komponent konstatywny 
w kwestii inicjatora wywiadu wyraźnie dominuje ( w płaszczyźnie powierzch
niowej) nad komponentem wolitywnym, przedstawiając nadawcę jako ko
goś, kto tylko z pewnych względów woli nie pytać wprost. Jak można sądzić, 
jest to forma wypowiedzi bardziej wyrafinowana i przez to prestiżowa, stąd 
zapewne jej przewaga w tekstach reprezentujących styl intelektualny, który 
bez wątpienia przypisywany jest wypowiedziom dziennikarskim. 

Istnienie sensów 'nie wiem i chcę się czegoś dowiedzieć; nie jestem pe
wien i chcę się upewnić; wiem i szukam jedynie potwierdzenia' jest sy
gnalizowane przez kontur intonacyjno-akcentuacyjny wypowiedzi i czasem 
określone leksemy modalne jako najwyrazistsze wykładniki - generalnie 
biorąc - polemicznej postawy nadawcy, będącej wynikiem przyjęcia innej, 
różnej (ale niekiedy podobnej) w stosunku do odbiorcy perspektywy widze
nia zjawisk. Z pewnością nie jest to intonacja przekształcająca wypowiedź 
w pytanie rozstrzygnięcia. Nadawca liczy na to, Że poza krótkim tak / nie 
lub ich ekwiwalentami udzielający wywiadu będzie miał więcej do powie
dzenia. Intonacja tekstu nadawcy jest taka, że wskazuje na dalszy ciąg, 
zapowiada kontynuację tematu, ale już w replice odbiorcy. Można ją więc 
uznać za nośnik konwersacji. Przykładowa wypowiedź inicjatora wywiadu 
została zreplikowana w ten oto sposób: 

Trzeba sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, do czego służy ten ter
min? Na Zachodzie sprowadza się to do wielkiej fabryki pieniędzy. Gwia-
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zdy są tam opłacane bardzo wysoko, ale cały dowcip polega na tym, że 
mnóstwo ludzi z tych gwiazd żyje. A ja muszę sama wystać bilet w ko
lejce na dworcu, aby dojechać na zdjęcia. Rozliczają się z nami za II 
klasę pociągu pospiesznego. Często zadają mi podobne pytania, a ja py
tam - jaka gwiazda? Ja jestem szarym wyrobnikiem, nasza praca to 
niekończące się schody. 

Intonację pytań , o których tu mowa, można też nazwać ekspansywną. 
Polega ona na wydłużeniu jej końcowego odcinka dającym efekt augmen
tacji, czyli znaczącego pod!kreślenia, w tym wypadku ekspozycji swojego 
stanowiska jako tego, które jest warte z racji swej niepewności przedy
skutowania czy zinterpretowania. W piśmie oddawana jest zwykle przez 
trzykropek, kropkę, wykrzyknik, znak zapytania połączony ze znakiem wy
krzyknikowym. 

Ukrywanie pytań w wypowiedzi inicjatora wywiadu należy widzieć jako 
świadomie zamierzone, a kwestie dialogowe z takim pytajnym założeniem 
jako tworzone niemal automatycznie, schematycznie, na mocy pewnych 
przyzwyczajeń czy pewnej konwencji gatunkowej, więc - jednym słowem 
- za chwyt erystyczny dominujący w stylu publikatorów. Zasady owej gry 
dialogowej - co warto podkreślić - niemożliwej (jak się wydaje) w te
kstach naukowych znane są dobrze obu rozmówcom, i przez obu też są 
odbierane jako ten sam estetyczny kod językowy. 

W przeciwieństwie do wszystkich dotąd omówionych odmian i stylów 
językowych pytania w poezji, mimo formalnej tożsamości z potocznymi czy 
naukowymi, nie wymagają odpowiedzi i na ogół są podyktowane innymi 
względami niż potrzeba zapełniania luk w czyjejś wiedzy czy, mówiąc ina
czej, potrzeba rozwiązania niewiadomych. Oczywiście nie znaczy to, że w 
poezji brakuje czysto dialogowych użyć pytań. Poetycka wypowiedź bardzo 
często nawet pozoruje dialog potoczny, czyli stanowi wymianę pytań i odpo
wiedzi, ale, jak można sądzić, ma to służyć jedynie względom strukturalno
kompozycyjnym. Wyraźnym tego przykfadem mogłaby być Maria Anto
niego Malczewskiego, w której odpowiedzią na pytanie początkowe: Czy 
znasz weneckie zapusty?, a właściwie rozwinięciem tematu zawartego w tym 
pytaniu, jest cała reszta następująca po nim, czyli cały w zasadzie utwór. 
Wchodzą tu w rachubę także niektóre teksty polskiego folkloru ludowego, w 
których często stosowana procedura, polegająca na przemiennym łączeniu 
ogniw w postaci pytań i odpowiedzi w niekończący się łańcuch, zapewnia 
byt wierszowi. Por. w tym względzie wiersz Pytała się Kasia z tomu: Poezja 
polska. Antologia w układzie S. Grochowiaka i J. Maciejewskiego (1973 . 1: 
222- 223) 12 • 

12 0to fragment przywoływanego wiersza: Pytała się Kasia Pytała się Kasia 
nadobnego Jasia: nadobnego Jasia: 
,,Co będziewa robiła?" ,,Siła, Jasiu, gęsi masz?" 
,, Jest na polu siano: ,, Tylko jedną gąskę, 
Kasieńku kochana, dziewkom na przekąskę , 

To będziewa grabiła ." ( ... )taki ze mnie gospodarz." 
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Kontekst poetycki w omawianym tu aspekcie zakłada przede wszystkim 
pytania, w których następuje świadome „ wyciszenie" wolitywnego składnika 
w strukturze pytania prowadzące do degradacji pytania jako pytania 13 . W 
utworach poetyckich pytania występują nagminnie, ale zazwyczaj nie są 
replikowane. Przynajmniej nie wprost. Do takich należałyby np. pytania 
deliberatywne w rodzaju tego przechwyconego z satyry Pijaństwo I. Kra
sickiego: 

Jakże nie poczęstować, gdy kto w dom przychodzi? 
Jak częstować, a nie pić? (Kras. 1: 130] 

ujawniającego niemożność podjęcia decyzji w jakiejś kwestii, mimo rozwa
żanych licznych argumentów. 

Należałyby tu także pytania deklaratywne, jak w sielance Pastuszy Sz. 
Szymonowica. 

Jaskółeczko, już eś się na świat ukazała? 
Jużeś ożyła? Jużeś z wody wyleciała? [Szymon. 1: 75] 

Chodziłoby w takich pytaniach jedynie o ogłoszenie czegoś, na przykład 
swojego sądu, mniemania, racji, o obwieszczenie innym jakiegoś faktu, na
zwanie rzeczy znanej lub łatwej do zaobserwowania czy odgadnięcia, po 
prostu słowne jej zauważenie. 

Do pytań, na które się w poezji nie odpowiada, należałyby ponadto te 
wyrażające opinie (pytania opiniodawcze), odsłaniające system wartości, 
jaki wyznaje podmiot mówiący. Takie pytanie odnaleźć można w utworze 
I. Krasickiego Do sąsiada. 

Co po życiu, kiedy w troskach? [Kras . 1: 135) 

Mieściłyby się tutaj również pytania enigmatyczne, czyli służące wyra
żaniu tajemniczości, zgadkowości i niemocy w poznawaniu pewnych zjawisk 
i zdarzeń, jak w wierszu M. Sępa-Szarzyńskiego Fraszka o Kasi i o Annie, 
której fragment brzmi: 

To jedno wiem, że obie bez miary miłuję. 
Jak to może być? Nie wiem. Ale miłość czuję. [Sęp. 1: 69) 

lub w sonecie J. Kasprowicza Z chałupy: 
Dziś wy dla mnie wspomnień skarb bogaty, 
Ale wspomnień, co łzawią obficie -
Hej! czy przyjdzie czas, co łzy te spłoszy?! ... (Kasprow . 2: 10] 

W zakres rozważań wchodziłyby ponadto te spośród retorycznych, które 
służą wyrażaniu jakichś bezspornych prawd ogólnych o wartości nieprzemi
jającej. Takie pytanie jest m.in . w wierszu Cz. Miłosza Na śpiew ptaka nad 
brzegami Potomaku: 

Cóż możesz wiedzieć o zmianie pokoleń 
I o następstwie form w ciągu jednego 
Ludzkiego życia? (Milosz. 2: 543) 

13 Zob. Boniecka. (1998b). 
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a także w utworze A. Naruszewicza Pieśń ciarlatańska na jarmarku. 

Widziałeś kiedy mędrka, co sam wszystko umie, 
Wszystko zna, wszystko gani, Że jest przy rozumie? 
Lub takiego patrona, który broniąc sprawy 
Popiera tylko rzeczy, a nie szarpie sławy? [Narusz . 1: 131] 

ponadto u M. Sępa-Szarzyńskiego Pieśń I na Psalm Dawidów XIX: 

Lecz błędy wszystkie kto swe widzieć może? [Sęp . 1: 67] 

Są wśród pytań retorycznych jeszcze takie, które służą podkreślaniu wielości 
i wielkości czegoś, np. nies ończoności poszukiwań i penetracji życiowej 
przestrzeni . Tak jest na przykład w wierszu K. I. Gałczyńskiego pt. Pieśni. 
Oto fragment przykładowego tekstu: 

Ile razem dróg przebytych ? 
Ile ścieżek przedeptanych? 
Ile deszczów, ile śniegów 
wiszących nad latarniami? 

Ile listów, ile rozstań, 
Ciężkich godzin w miastach wielu? 
I znów upór, żeby powstać 
i znów iść, i dojść do celu? 

Ile w trudzie nieustannym 
wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń? 
Ile chlebów rozkrajanych? 
Pocałunków? Schodów? Książek? ( ... ) [Gał . 2: 474] 

Utwór poetycki może być więc sprowadzony niemal do samych pytań. 
Nie są to - · rzecz jasna - już wszystkie pytania z obszaru retorycz

nych, ale też nie chodzi o ich kompletne wyliczenie. Rzecz we wskazaniu 
na dominację w kontekstach poetyckich pytań nie wymagających żadnej 
odpowiedzi, często nawet bez jakiejkolwiek aluzji do obecności odbiorcy, 
czyli pytań pozornych. Jako takie możliwe są do rozszyfrowania, ponieważ 
reszta utworu jest opisem sytuacji, która te pytania zrodziła. Takie pytania 
są obce przede wszystkim stylowi naukowemu. 

Zbierając wnioski: przy wielu podobieństwach pytań używanych we 
wskazanych odmianach językowych, pytania w stylu potocznym formuło
wane są serio i są stawiane z powodu niedostatków wiedzy na jakiś te
mat . Pytania w tekstach naukowych, zachowując swój wymiar kognitywny, 
świadczą jeszcze o pewnym rytualizmie i schematyzmie w organizowaniu 
całości komunikatu. Pytania w stylu publicystyczno-dziennikarskim wyróż
niałyby się tym, że są w zasadzie tylko implikowane. Wyjątkowość pytań 
poetyckich natomiast polegać by miała na tym, że w większości wypadków 
nie wymagają odpowiedzi, że są pytaniami pozornymi. 

Zarysowana typologia pytań jest efektem ograniczenia kontekstu ich 
użycia do najbliższego otoczenia słownego, bez wykraczania poza całość 
tekstową, jaką w jednym wypadku tworzy utwór poetycki, w innym praca 
naukowa, jeszcze w innym wywiad czy tzw. mała rozmówka (small talks). 
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Przyjęta metoda pozwala na wyraźne oddzielenie przedmiotowych funkcji 
pytań od tych, które pytanie pełni w tzw. kontekście zerowym. Zestawienie 
użyć pytań w tekstach pisanych z ich użyciami w mowie potocznej sprzyja 
wydobyciu różnic i podobieństw między pojęciem kontekstu a pojęciem 
konsytuacji. 

Objaśnienia skrótów 

Anto!. - Poezja polska. Antologia w układzie S. Grochowiaka i J. Maciejew-
skiego, Warszawa 1973 , t . 1- 2. 

Gal. - Gałczyński K. I., Pieśni . [w:) Anto!. 
Gerst. - Gerstman S., Psychologia na co dzień, Warszawa 1973. 
Kasprow . - Kasprowicz J., Z chałupy. [w:) Anto!. 
Koj - Koj L., Stosunek semantyki do pragmatyki, Lublin 1969 . 
Kras . - Krasicki I., Pijaństwo . [w:) Anto!. 
Milosz - Milosz Cz., Na śpiew ptaka nad brzegami Potomaku. [w:) Anto!. 
Narusz. - Naruszewicz A., Pieśń ciarlatańska na jarmarku. [w:) Anto!. 
Poj. - Pojęcie derywacji w lingwistyce. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego 

Rec. 
Sęp 
Sztandar 
Szymon 
Twain 
Wiedza 

Bartmińskiego, Lublin 1981. 
- Recenzje, Poradnik Językowy 1986, z. 3. 
- Sęp-Szarzyński M., Fraszka o Kasi i o Annie. [w:) Anto!. 
- Sztandar Ludu, 1988, nr 11 . 
- Szymonowic Sz., Pastuszy. [w:) Anto!. 
- Twain M., Trzydzieści trzy opowieści, Warszawa 1973. 
- Wiedza a język. Tom I. Ogólna psychologia języka i neurolingwistyka, 

Praca zbiorowa pod redakcją Idy Kurcz, Jerzego Bobryka, Danuty 
Kądzielawy, Wrocław 1986. 

Summ ary 

The paper is devoted to determining the functions of questions depending on 
the style of the text or language variety in which they appear . The texts analyzed 
represent colloquia! style, scientific (scholarly) style, journalistic style and artistic 
(poetic) style. An attempt is made to show that certain questions can be helpful 
in the global identification of a text. Colloquia! style is found to be characterized 
mainly by questions of inquiry (,,for-the-record" questions). Scientific (scholarly) 
style is dominated by questions providing orientation with respect to the subject
matter of the argument and questions helping to organize the text as a w hole , as 
well as by questions providing orientation as to the manner in which the message 
is communicated. Journalistic style is characterized by questions of an implied or 
assumed nature, which provoke the interlocutor to join in the interaction . Artistic 
style is distinguished, apart from purely structural questions (initial, essential or 
dialogical), by rhetorical questions, including declarative, deliberative and other 
questions of the kind . 

An important conclusion that emerges from the analysis is that while there 
are many similarities between the questions used in the above language varieties, 
questions in the colloquia! style are formulated in earnest, and are posed because 
of a lack of knowledge in a certain area. Questions in scientific (scholarly) style, 
while preserving their cognitive dimension, also testify to a certain ritualistic and 
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schematic way of organizing the message. Questions in the journalistic style are 
distinguished by the fact that they are basically only implied. The uniqueness of 
poetic questions would consist in the fact that in the majority of cases they do not 
require an answer, i.e . they are only apparent questions. 

The typology of questions presented in the paper relies on restricting the con
text of their use to immediate verba] context, without going beyond the text as a 
whole constituted, as the case may be, by a poem, scientific (scholarly) work , inte
rview or small talk. The method adopted in the paper makes it possible to draw a 
elear distinction between the actual functions of questions from the functions that 
a question has in a so-called~ ero context . A comparison of the uses of questions 
in written texts with their uses in everyday speech helps bring out the differences 
and similarities between the notions of context (textual context/co-text) and of 
consituation ( situational context) . 
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Propozycja badań kognitywnych 

1. 

,, Powiedzieć, że język jest zwierciadłem kultury, to narazić się na ziew
nięcie ze strony słuchaczy - słyszeliśmy, wiemy, mieliśmy już tego dosyć!" 
- jak słusznie napisała kiedyś Wierzbicka (Wierzbicka 1986: 103). Twier
dzi jednak ona, że ta, powtarzana raz po raz, oczywista prawda, pozostaje 
nadal twierdzeniem programowym raczej niż konkluzją wynikającą z ba
dań empirycznych. A jeśli nawet - według autorki - przytacza się fakty, 
to mają one bardziej charakter anegdotyczny niż systematycznych badań 
i naukowej dokumentacji. A przecież frapujące mogłoby się stać spojrze
nie na polską kulturę np. poprzez pryzmat charakterystycznego dla niej 
systemu nazw własnych przy wstępnym , dość ogólnym założeniu, że kate
goryzacja świata będącego dziełem naszej wspólnoty społeczno-kulturowej, 
odzwierciedla się w języku, zarówno w jego sferze apelatywnej, jak i ( co 
dla mnie bardziej interesujące) w sferze nazw własnych występujących w 
języku polskim. 

W niniejszym artykule chcę się pokrótce zastanowić , czy i w jaki spo
sób jest możliwa interpretacja korpusu współczesnych onimów właśnie w 
kontekście polskiej kultury. Mo ją bazą językową jest Słownik nazwisk współ
cześnie w Polsce używanych {Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używa
nych, 1992-1994} - a ściślej biorąc - lista frekwencyjna polskich nazwisk 
powstała na jego podstawie. Kulturę zaś pojmować będę w podobny spo
sób , w jaki czynią to antropolodzy nurtu kognitywnego (Goodenough i jego 
następcy: Frake, Wallace, Lounsbury): jako pewien system standardów po
strzegania i doświadczania rzeczywistości, myślenia, oceniania, wierzenia i 
działania , który musi przejawić się w porządku fenomenologicznym, mate-
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rialnym - poprzez wytworzony produkt, jawne zachowanie lub zdarzenie 
społeczne, a także (a może przede wszystkim) przez język danej społeczno
ści (Burszta 1986: 97- 127, Tyler 1993: 25-52) . 

Takie dwupoziomowe pojmowanie kultury sprawia, że na słownik współ
czesnych nazwisk spoglądam jako na pewien artefakt, językowy wytwór 
określonego sposobu postrzegania i wartościowania rzeczywistości, cha
rakterystycznego dla polskiej wspólnoty językowo-kulturowej. Co bardziej 
oczywiste w przypadku zbioru antroponimów - dotyczy to przede wszyst
kim postrzegania i wartościowania innych ludzi przynależących do tej samej 
społeczności . Zadałam wię~ sobie pytanie, w jaki sposób poprzez materiał 
onomastyczny, będący przecież składową owego poziomu materialnego, do
trzeć do porządku ideacyjnego polskiej kultury, czyli świata sądów, norm i 
wartości, jakie nią rządzą. 

Drugim więc celem artykułu jest próba ukazania - a właściwie jedy
nie zasygnalizowania - możliwości metodologii lingwistyki kognitywnej i 
proponowanych przez nią niektórych pojęć w rozwiązywaniu tego typu ono
mastycznych problemów badawczych, dotyczących kontekstu kulturowego 
nazw własnych. 

2. 

Lista frekwencyjna polskich nazwisk składa się z ok. 410 tys. antroponi
mów wraz z liczbą ich nosicieli; jest to więc ponad trzykrotnie więcej haseł 
niż zawiera 11-tomowy Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszew
skiego. Nazwiska ułożone są na niej rangowa według malejącej frekwencji. 
Lista rozpoczyna się więc nazwiskiem Nowak wraz z ponad 220 tys. jego no
sicieli a kończy się ponad 150 tysiącami nazwisk, które mają tylko jednego 
nosiciela. W jaki sposób opisać i zanalizować tak ogromną bazę danych? 

Wkraczam tym samym na obszar zainteresowań statystyki leksykalnej. 
Nauka ta w dość powszechnym przekoną,niu ogranicza się do charaktery
styki stricte liczbowej opisywanych zjawisk, stając się łatwo w ten sposób 
przedmiotem rozmaitych anegdot (Mayenowa 1965: 10). Ich ogólny sens 
jest taki, że statystyka jako dziedzina matematyki jest znakomitą drogą do 
wniosków językoznawczych z gruntu fałszywych. Wydaje się bowiem zasa
dniczą trudnością, w jaki sposób pogodzić rzeczywistość „humanistyczną", 
jaką jest język, z matematyczną metodą analizy tej rzeczywistości. Z punktu 
widzenia teoretycznego nie ma istotnego problemu: ujęcie matematyczne 
jest tylko sposobem rozwiązania problemu lingwistycznego. Innymi słowy 
- oczekuję od statystyki odpowiedzi, czy różnice ilościowe we frekwencji 
współczesnych nazwisk są istotne, czy występuje między nimi wzajemna ko
relacja i czy mogą one odzwierciedlać pewne prawidłowości o charakterze 
językowym, a w konsekwencji - prawidłowości o charakterze kulturowym. 
Musi więc tym samym nastąpić interpretacja wyników statystycznych w 
terminach tej czy innej teorii językoznawczej. Należy przy tym, oczywiście, 
pamiętać, że wnioski takie muszą być możliwie ostrożnie formułowane, bio-
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rąc pod uwagę fakt , że efekty badań jednej dziedziny zostają wyzyskane 
jako przesłanki w innej dziedzinie, zgoła niematematycznej . 

Postawiłam sobie dwa pytania: czy lista frekwencyjna współczesnych 
nazwisk polskich, będąca zamkniętą zbiorowością statystyczną, charaktery
zuje się jakimś specyficznym rozkładem frekwencji? Jeśli tak, to czy układ 
tych danych jest identyczny jak w przypadku list frekwencyjnych tworzo
nych dla bardzo różnych tekstów, składających się przecież w swej znako
mitej większości ze słownictwa pospolitego? Odpowiedź na obydwa pytania 
jest jednoznacznie twierdząca (Skowronek 1998). Lista częstości współcze
snych polskich nazwisk (podobnie jak wszystkie znane dotychczas słowniki 
frekwencyjne oparte na' korpusach tekstów) ma charakterystyczną struk
turę: a mianowicie istnieje bardzo mała grupa nazwisk o wielkich często
ściach i zdumiewająco duża liczba nazwisk bardzo rzadkich. Rozkład często
ści polskich współczesnych nazwisk podlega także jednemu z powszechnie 
znanych praw Zipfa, dotyczącego zależności między rangą a frekwencją 
(Sambor 1969: 29- 67, Sambor 1972: 65-73). Oznacza to, że dla pewnego 
przedziału nazwisk istnieje funkcyjna, liniowa zależność między jego rangą 
a częstością, którą można wyrazić za pomocą odpowiedniego wzoru mate
matycznego. 

Nie wdając się w matematyczne zawiłości tego prawa ani nie rozwodząc 
się nad faktem, że ujawnione zostały liczne ograniczenia tego modelu, chcę 
tylko stwierdzić, że podobna regularność, która występuje zarówno w fre
kwencyjnych słownikach apelatywnych jak i w słowniku nazwisk, nie może 
być przypadkowa. 

Wyjaśniając przyczyny działania prawa Zipfa, mówi się zwykle o loso
wym, probabilistycznym charakterze wyrazów oraz o tym, że język, którego 
frekwencję leksyki można opisać za pomocą tego modelu, jest kodem opty
malnie skonstruowanym czyli zgodnym z zasadą ekonomii wysiłku przy ko
dowaniu i dekodowaniu (Sambor 1989: 98- 102). Czy jednak stwierdzenie, 
że polski system nazwisk ma charakter czysto losowy lub podlega „siłom 
Zipfa" (interpretowanym z reguły jako działania nieświadome) jest dla ono
masty całkowicie satysfakcjonujące? Jak wytłumaczyć, dlaczego frekwencja 
jednej formy nazwiskowej przewyższa w znacznym stopniu inną, np . struk
turalnie do niej identyczną? 

W słownikach częstości , w których generalnie przeważa leksyka pospo
lita, problem wyrazów najczęstszych jest mniej skomplikowany: zawsze na 
początku takiej listy pojawiają się wyrazy gramatyczne oraz wyrazy o naj
bardziej ogólnym, abstrakcyjnym charakterze, mające najwięcej znaczeń -
co jest oczywiste. Dlaczego jednak na pierwszym miejscu słownika antropo
nimicznego występują nazwiska: Nowak, Kowalski i Wiśniewski? Wydaje 
się, Że w sferze nazw własnych wyjaśnienia teorioinformacyjne są niewy
starczające i należy poszukać innych, bardziej specyficznych dla tej dzie
dziny przyczyn np. stricte biologicznych, historyczno-społecznych, czy może 
przede wszystkim - językowo-kulturowych. 
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3. 

W świetle więc tego, co wykazała statystyka leksykalna i tego, co wiemy 
o motywacji i sposobach przechodzenia apelatywów lub różnego typu nazw 
własnych do kategorii nazwisk (np. Bubak 1986, Cieślikowa 1988, Cieśli
kowa 1993, Kaleta 1991) można uznać korpus polskich nazwisk jako swoisty 
„ tekst". Termin ten rozumiany jest w kontekście niniejszych rozważań nie 
jako ciąg zdań zespolonych ze sobą za pomocą określonych mechanizmów 
syntaktyczna-leksykalnych, ale jako pewien zamknięty, koherentny, logiczny 
i znaczący układ, mogący odlegać interpretacjom kulturowo-językowym. 
Jego znaczenie możemy odczytać odwołując się nie tyle do znajomości kodu 
językowego, lecz przede wszystkim do wiedzy pozajęzykowej, pragmatycz
nej i kulturowej (Dobrzyńska 1993: 10-11,19-21). Określenie „tekst" za
kłada agentywność. W takim ujęciu Słownik nazwisk jest pisany, chciałoby 
się powiedzieć metaforycznie, przez Biologię, Historię i Kulturę polską, pi
sany nieświadomie przez wspólnotę polską. 

Słownik nazwisk jako tekst cechuje po pierwsze: utrwalenie w znakach 
języka, po wtóre, odgraniczenie od utrwalonych znaków językowych nie 
należących do jego składu, po trzecie - jest on strukturą, cechuje go we
wnętrzne zorganizowanie i logika, wyrażone matematyczną funkcją. Jedno
stki tego tekstu czyli nazwiska spełniają nadto ważne funkcje w komunikacji 
społecznej . 

Tak pojmowany Słownik nazwisk pełni kilka powiązanych ze sobą funkcji 
kulturotwórczych, a przede wszystkim: 

- funkcję akumulującą informacje o rzeczywistości i doświadczeniach spo
łecznych, które następnie w zasobie nazwisk, antroponimów o charakte
rze niezmiennym i dziedzicznym, zostały utrwalone i przekazane następ
nym pokoleniom; 

- funkcję „archiwum kultury" - jako zapis nieświadomej pamięci zbioro
wości, pamięci jej wzorów kultury; 

- funkcję symboliczną - Słownik jest bowiem zbiorem znakowych sposo
bów ujmowania drugiego człowieka (Anusiewicz 1994: 45- 50). 

Można więc przyjąć, że współczesny Słownik nazwisk jest strukturą zna
kową, wykazującą globalną spójność w ramach polskiej kultury. Jest tym sa
mym wielopoziomowym tekstem. Oznacza to, że za pomocą znaków języka 
naturalnego zakodowany jest współczesny system antroponomastyczny, w 
tym zaś systemie przechowywane są informacje kulturowe będące realizacją 
określonego „modelu świata". 

Powstaje pytanie, jak za pomocą narzędzi lingwistycznych dotrzeć do 
owych matryc, wyuczonych wzorów i standardów kulturowych? Czy jest to 
możliwe? Czy też, być może, znajduje się to już przynajmniej częściowo 
poza obszarami zainteresowań językoznawstwa? 
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4. 

Założenia lingwistyki kognitywnej umożliwiają nieco odmienne spojrze
nie na pierwotny proces powstawania i utrwalania się antroponimu jako 
nazwiska w języku. W terminologii tej gałęzi językoznawstwa nazwisko zde
finiujemy bowiem jako: 

1. fakt językowy dostępny naszej bezpośredniej obserwacji, dający moż
liwość jego oglądu. 

2. językowy „ślad" doświadczenia, spotkania z konkretnym człowiekiem i 
wynikającej stąd próby jego językowego określenia. Przyjmujemy, Że spotka
nie to nastąpiło zarówno w określonym wymiarze czasowo-przestrzennym, 
jak i „ wymiarze" kulturowym tzn. w konkretnej społeczności, mającej wła
sne, wyuczone wzory i standardy zachowań, realizowane przez członków tej 
społeczności w określonych kontekstowo sytuacjach. Owo psychologiczno
językowe wydarzenie zostało ukończone, skoro znalazło swoje odzwierciedle
nie we współczesnym zbiorze polskich nazwisk, antroponimów stabilnych i 
niezmiennych. 

Jest więc nazwisko symboliczną realizacją w języku pewnego doświad
czenia mentalnego, obejmującego procesy sensoryczne, procesy tworzenia 
nowych pojęć oraz wiedzę kontekstową. Doświadczenie to kognitywiści na
zywają konceptualizacją. Wydaje się, Że ma ono charakter uniwersalny, 
ogólnoludzki, nie ograniczony tylko do jednej kultury. Zakładam więc tym 
samym, że nazwisko ma swoje znaczenie , ale nie w takim sensie, w jakim 
używa się tego terminu w odniesieniu do wyrazów pospolitych. Przyjmuję 
jedynie, że istnieje obecnie możliwość przywołania jednej lub wielu domen 
kognitywnych na podstawie których kiedyś ono powstało; lepiej więc raczej 
używać określenia konceptualne znaczenie nazwiska. 

W literaturze onomastycznej wielokrotnie wspomina się o społeczno
demograficznych przyczynach powstania nazwisk. Zakładam jednak, że 
istotnym czynnikiem współtworzącym ów proces jest potrzeba określenia 
i nazwania siebie i swojego otoczenia, która jawi się jako jedna z podstawo
wych potrzeb psychicznych człowieka . Możliwość zaspokojenia jej sprawia, 
Że człowiek i świat wokół niego zostają poprzez nadanie im nazw „ ustruk
turyzowani", a tym samym poznani. Potrzeba ta powstaje więc w opozycji: 
ja - inni, w procesie, w którym w polu uwagi staje jednostka postrzega
jąca samą siebie na tle innych członków społeczności oraz innych na tle 
ich środowiska. Rodzaj całościowego przeżycia związanego z zaspokojeniem 
tej potrzeby, odnajduje swoje odbicie w konkretnym fakcie językowym , w 
konkretnym antroponimie; znaczenie i sens tego pierwotnego procesu są już 
dziś dla nas w normalnym użyciu nazwiska nieczytelne lub prawie nieczy
telne; moment badania lingwistyczno-kognitywnego może ów układ i jego 
znaczenie przynajmniej częściowo odtworzyć. 

3. jest też nazwisko złożoną, względnie trwałą strukturą symboliczną, 
mającą swój biegun fonologiczny i semantyczny; osiągnęło ono ten status w 
procesie zwanym habituacją; tzn. proces poznania i doświadczenia innego 
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człowieka , opierający się na konceptualizacji musiał uzyskać swój językowy 
odpowiednik oraz akceptację danej społeczności zarówno co do wymiaru 
konceptualnego tego doświadczenia, jak i wymiaru fonologicznego nowo
powstałej struktury antroponimicznej. Gdyby tak się nie stało , stanowiłby 
rodzaj efemerydy, okazjonalnego przezwania, które nie zostało z jakichś 
względów zaakceptowane przez komunikatywną społeczność, a tym samym 
nie miałoby szansy utrwalenia się w języku i stania się określeniem o cha
rakterze trwałym i dziedzicznym. 

Taki „podwójnie" za ceptowany przez wspólnotę antroponim ma 
szansę pojawić się w normalnych kontaktach językowych stosunkowo często 
lub w odpowiednim nasileniu, a po pewnym czasie zostać utrwalony w pla
nie onimicznym jako nazwisko; możliwa jest następnie jego wielokrotna 
aktywacja przez użytkowników języka, lecz nie wymaga to już poznawczo
konceptualnego wysiłku , który miał miejsce w procesie powstania antropo
mmu. 

Kognitywizm również , co ważne w przypadku onomastyki, postuluje 
nierozdzielanie badań w planie synchronicznym od badań diachronicznych 
(Kleparski, Malicka-Kleparska 1994: 235- 241) . Poddając nazwisko analizie 
jedynie synchronicznej zubożamy jego opis językowy ; nie istnieje bowiem 
możliwość dotarcia do kiedyś istniejącego doświadczenia, które stało się jego 
konceptualną podstawą. W przypadku Słownika nazwisk współczesnych nie 
dysponujemy także materiałem historycznym. Spojrzenie panchroniczne, 
pozwalając na opis zjawisk onomastycznych na styku synchronii i diachro
nii różni się w tym diametralnie od dotychczas obowiązujących schematów 
badań. Słuszne wydaje się bowiem założenie , że w języku naturalnym hi
storia często towarzyszy współczesności - analiza nazwiska, które jest dziś 
jedynie pewną stałą, niezmienną konstrukcją językową, wymusza niemal 
taką właśnie postawę. Kognitywizm uwidacznia więc lepiej fakt, że funk
cjonujące współcześnie nazwisko ma w sobie wbudowany „okruch historii" 
i „okruch" ludzkiego doświadczenia. · 

5. 

Kognitywizm w ramach swej teorii upowszechnił szeroko pojęcie pro
totypu (Rosch 1978: 29- 48, Nowakowska-Kempna 1993: 169- 171, Łozowski 
1994: 244- 248). Co to jest prototypowe nazwisko? Czy w ogóle istnieje? Czy 
prototypem nazwiska jest typowy przykład tej kategorii antroponimicznej, 
czy też jakaś schematyczna reprezentacja istniejąca w umyśle Polaków? A 
może jest nim po prostu to , które jest najczęstsze? Dlaczego niektóre uży
cia nazwisk są bardziej podstawowe niż inne? Dlaczego właśnie Nowaków 
jest najwięcej? Być może, że kognitywizm może w jakiś sposób wyjaśnić to 
zjawisko: 

- wskazując na fakt, Że to najczęstsze polskie nazwisko ujmuje najbardziej 
podstawową domenę naszego spostrzegania drugiego człowieka, którą 



POLSKIE NAZWISKA A KULTURA 151 

określiłabym w kategoriach: ja-ty, mój-twój, swój-obcy (Galasińska 1989: 
136- 140), co tym samym mogłoby wyjaśniać jego ogromną frekwencję; 

- oraz na fakt dość prototypowej struktury słowotwórczej (Skowronek 
1996: 296, 299) - bez względu na pochodzenie sufiksu -ak. Z poczy
nionych badań wynika, Że ten typ budowy słowotwórczej znajduje się na 
drugim miejscu pod względem ilości antroponimów w strefie nazwisk o 
wysokich frekwencjach (Skowronek 1998). 
Na moją prywatną ankietę, jakie nazwisko kojarzy się Polakom jako 

,, najbardziej polskie", w śród 45 moich respondentów najczęściej wymie
niano nazwiska: Nowak, Kowalski (razem aż 32 odpowiedzi) lub takie, które 
pochodziły z pierwszej dziesiątki listy rangowej (13 respondentów), choć, 
rzecz jasna, żaden z moich rozmówców jej nie znał . Badania takie należałoby 
zapewne przeprowadzić na większą skalę, ale już poczyniona tak pobieżnie 
obserwacja pozwala sądzić, Że wśród Polaków istnieje jakiś model polskiego 
nazwiska i że ma on wiele wspólnego z frekwencją . 

N a obecnym etapie badań można jedynie wstępnie odpowiedzieć na py
tanie, czym jest polskie prototypowe nazwisko (w zależności od przyjętej 
definicji prototypu) . Jest to więc: 
1) konkretna struktura leksykalna, np. nazwisko najczęstsze; oznacza to , 

że reprezentatywność takiego prototypu kształtowana jest na zasadzie 
frekwen tywności; 

lub też 
2) struktura pojęciowa czyli nasze wyobrażenie o tym, jak powinno wy

glądać „najlepsze" polskie nazwisko; innymi słowy - zespół cech naj
lepszego reprezentanta tej kategorii, istniejący na poziomie reprezentacji 
mentalnej; 

bądź: 

3) nazwisko najbardziej typowe pod względem struktury morfologicznej lub 
odsyłające do najbardziej typowej dla tego typu antroponimów domeny 
kognitywnej ; oznacza to, że reprezentatywność takiego prototypowego 
nazwiska została ukształtowana na podstawie jego typowości oraz prze
świadczeń i przekonań kulturowych. 

6. 

Kognitywiści twierdzą, że nasze myślenie ma w większości charakter me
taforyczny (Lakoff, Johnson 1988) . Uwypuklony zostaje w ten sposób fakt , 
że również u źródeł nominacji antroponimicznej leży kreatywny charakter 
języka, myślenie o charakterze metaforycznym i metonimicznym. Oznacza 
to, że człowieka częściowo rozumiemy i częściowo opisujemy w kategoriach 
różnych elementów rzeczywistości, jaka go otacza. Co więcej , rodzaj meta
fory zawartej w wielu nazwiskach (np . typu: człowiek to zwierzę - dzięki 

której powstały nazwiska, których podstawą motywacyjną jest wyraz po
spolity, będący nazwą jakiegoś zwierzęcia) ma charakter systematyczny i 
powszechny, poparty faktami z leksyki i frazeologii . Można więc także przy-
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jąć fakt, że w tego typu nazwiskach zawarte zostały stereotypowe, obiegowe 
sądy i opinie (tzw. ,,loci communes"), składające się na wspólną wiedzę o 
świecie i stanowiące dorobek społeczności zawarty w jej tzw. pamięci długo
terminowej (Dobrzyńska 1986: 60- 61). Analiza tej specyficznej metaforyki 
pozwoli, być może, wydobyć na jaw to, co jest ważne społecznie i kulturowo. 

Drugim zjawiskiem pośredniczącym i warunkującym procesy stabiliza
cji przezwisk i ich przechodzenia do kategorii nazwisk jest istnienie dwu 
podstawowych zdolności kognitywnych człowieka - zdolności do schema
tyzowania ( abstrahowaniai oraz zdolności do kategoryzowania. Kognity
wiści zakładają, że jedynymi elementami istniejącymi w języku są jedno
stki fonologiczne, semantyczne i symboliczne, jednakże każdy człowiek po
siada możliwość abstrahowania takich struktur ( tzn. ich charakteryzowania 
z większą schematycznością), a następnie ujmowania ich w relacjach ka
tegorialnych pomiędzy schematami a ich konkretnymi realizacjami (Fife 
1994:16- 20, Langacker 1995:12-15). 

Założenia te wydają się dość dobrze objaśniać niektóre procesy doty
czące powstawania antroponimów. Co ważniejsze, perspektywa taka po
zwala spojrzeć na listę nazwisk jako na ustrukturyzowaną sieć połączonych 
ze sobą jednostek językowych . Każdy węzeł dostępu, jakim jest nazwisko , 
jest połączony z innym przez kategoryzację pełnej schematyczności lub czę
ściowej. Wydaje się kuszącą, rysująca się w takim kognitywnym ujęciu , 
możliwość dotarcia do schematów antroponimicznych najwyższego rzędu 
czyli takich , które nie podlegałyby już dalszemu rozszerzeniu . Umożliwiłoby 
to uzupełnienie naszej wiedzy o podstawowych mentalna-emotywnych pro
cesach, schematach rządzących antroponimiczną sferą języka, stanowiących 
zapewne o jej specyfice. 

W świetle powyższych ustaleń możemy scharakteryzować pierwotny pro
ces powstawania i utrwalania się w języku nowych nazwisk jako sankcjono
wanie. Każde nowe określenie mające funkcję identyfikującą, było bezpośre
dnio sankcjonowane przez swoją schematyczną formę. Owo sankcjonowanie 
i osąd jego gramatyczności odbywał się przez swoiste „ wydedukowanie" 
przez użytkownika języka jego matrycy, utworzonej dzięki bardziej skon
wencjonalizowanym jednostkom. Tylko potrzeby językowe użytkowników, 
nie zaś rodzaj abstrakcyjnej siły rządzącej językiem , decydował o tym, czy 
okazjonalne przezwanie zostało włączone na stałe w obręb nazwisk , czy też 
me. 

7. 

Uczyniłam na wstępie założenie , że język danej społeczności jest po
wiązany z kulturą na zasadzie skomplikowanych, wielopłaszczyznowych re
lacji i że, co ważniejsze , możliwe jest dotarcie do „świata myśli" tę kulturę 
organizujących , wychodząc od faktu językowego , jakim jest współczesne 
polskie nazwisko, nie zaś odwrotnie. 
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W takiej perspektywie badawczej nie powinien też budzić zastrzeżeń 
pogląd, że lista współczesnych nazwisk jest faktem kulturowym, można ją 
bowiem uznać za swoistą manifestację sposobu widzenia, konceptualizacji 
i strukturalizacji rzeczywistości oraz jej oceny, wartościowania. Ważniejsze 
i trudniejsze do rozstrzygnięcia wydaje się jednak pytanie, jak poprzez po
siadany zestaw współczesnych nazwisk i ich strukturę dotrzeć do porządku 
ideacyjnego tej kultury. Ogląd najczęściej używanych obecnie polskich na
zwisk jako reprezentatywnej części polskiego „językowego archiwum kul
tury" pozwala na przyjęcie następujących założeń i dróg badawczych: 

l. Oprócz innych czynników sprzyjających wysokiej frekwencji nazwi
ska (np. biologicznych lub społecznych) istotne wydaje się spostrzeżenie 
faktu, że w danym antroponimie wyprofilowana zostaje wiedza łącząca kon
kretnego człowieka z wiedzą ważną dla danej wspólnoty kulturowej. Takie 
podejście badawcze pozwoliłoby na częściowe przynajmniej odkrycie sądów, 
dyrektyw i normatywów rządzących zachowaniami jednostek we wspólno
cie. 

Tego typu rozumowanie jest uprawomocnione jednak tylko wtedy, gdy 
znamy a ściślej: możemy w sposób uprawomocniony przypuszczać, jaka jest 
pośrednia motywacja powstania danego antroponimu; nie wystarcza w ta
kim przypadku zwykła wiedza o apelatywie, stanowiącym podstawę mo
tywacyjną nazwiska, ale także niezbędna jest znajomość faktu, jaka część 
znaczenia leksemu ( centralna czy też peryferyjna) została w danym akcie 
antroponimotwórczym „ użyta" (np. nazwisko Baran mogło powstać dzięki 
porównaniu: ,,on ma głos przypominający beczenie barana", ale równie do
brze jako rejestracja cechy jego ubioru: ,,on ma czapkę z baraniej skóry" 
lub zajęcia: ,,on hoduje stado baranów"). 

2. Antroponimy, które obecnie są najczęściej używanymi nazwiskami 
polskimi, powstały z pewnością w oparciu o omówione wcześniej procesy 
schematyzacji, kategoryzacji i sankcjonowania. Możliwość dotarcia poprzez 
odpowiednie węzły antroponimiczne do ich matryc podstawowych, a więc 
prototypów nadrzędnych, które nie podlegały już dalszemu rozwojowi, sta
nowi szansę wniknięcia w modele, stereotypy i przeświadczenia, rządzące 
językowo-kulturowymi zachowaniami człowieka. 

3. Przyjęcie założenia, że nazwisko jest złożoną strukturą symboliczną, 
implikuje, że każdą strukturę, w tym i gramatyczną, morfologiczną, która 
pojawi się na dowolnym poziomie analizy, potraktujemy jako mającą niere
dukowalne do końca znaczenie. Morfologia nazwisk stanowi więc kontinuum 
z leksykonem nazwisk i jest całkowicie opisywalna w parach: znaczenie
forma. Badania nad budową słowotwórczą nazwisk mogą więc ukazać swoi
stą kategoryzację świata, ujawnioną przez obecność odpowiednich forman
tów w nazwiskach. Struktura morfologiczna nazwisk odbija zapewne struk
turę ludzkiej myśli w taki sam sposób, jak wyrazy pospolite będące ich 
podstawą, a w szczególności takich podstawowych kategorii pojęciowych 
jak: osoba, płeć, miejsce, pochodzenie, przynależność, podobieństwo, a być 
może i innych. 
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Każdy poziom analizy współczesnego nazwiska, prowadzony z dowol
nego węzła dostępu, powinien w konsekwencji prowadzić do odtworzenia 
ogólnej struktury konceptualnej nazwisk, procesów intelektualnych i emo
cjonalnych rządzących ich powstaniem; mamy przy tym nadzieję odsłonięcia 
pewnych myślowych schematów, przeświadczeń i sądów, mających charak
ter kulturowy, a znajdujących się u podłoża istnienia tego typu elementów 
języka . 

Summ ary 

" There are two main questions the author tries to answer in the paper: (i) what is 
the prototypical Polish surname?; (ii) and why is Nowak the most frequent surname 
in Poland? The answers which are offered are anchored both in the analysis of the 
structure of the surname and its socio-cultural context. 

Methodologically the text is based within cognitive linguistics . The author 
submits that it is "a tool with which to get to the invisible order of the Polish culture. 
While the corpus of contemporary Polish surnames is a 'materiał system' of culture, 
it shows the point of view and structurisation of reality by the Polish cultural 
community and its 'world' of knowledge, opinions, standards, rules, and values 
which in tum form, in theory, an 'ideational system' ( cf. e.g. Goodenough's theory) . 
So the paper is aimed at approaching Polish anthroponyms from a perspective 
which is new for onomastic studies in Poland . 

In the psycho-biological and cognitive aspect the author proposes to look at 
the contemporary Polish surname as linguistic sign of specific, past experience, 
a meeting with another actual human being in a social-cultural dimension . This 
psychological and linguistic event has been completed, because the anthroponym 
became fixed in social memory and in the pool of contemporary Polish surna
mes which are hereditary and stabilised. The surname is a symbolic, compound 
structure, which is a realisation of mental experience. 
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Kontekst wyrazowy w leksykografii 

Od dawna wiadomo, że znaczenie leksykalne wyrazu aktualizuje się w 
kontekście. Innymi słowy: kontekst determinuje lub uściśla słownikowe zna
czenie wyrazu. Celem niniejszego szkicu jest przedstawienie w ujęciu histo
rycznym niektórych - w mojej ocenie istotnych - implikacji leksykogra
ficznych tego stanu rzeczy. Materiał egzemplifikacyjny czerpię zasadniczo z 
dziejów leksykografii polskiej. 

Pierwszym pytaniem, jakie się tutaj nasuwa, jest pytanie o to, w jaki spo
sób - w płaszczyźnie warsztatowo-redakcyjnej - autorzy dawnych słow
ników radzili sobie z wieloznacznością i kontekstowym uzależnieniem zna
czenia wyrazów, zanim doszło do wypracowania powszechnie dziś przyjmo
wanych rozwiązań. 

Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że zasadniczo problem się narodził 
dopiero w słownikach o układzie alfabetycznym. Jak wiadomo, najstar
sze, średniowieczne słowniki miały układ inny. N aj większe i najważniej
sze przedsięwzięcia leksykograficzne średniowiecza miały układ „ tekstowy". 
Chodzi o mamotrepty, objaśniające trudniejsze wyrazy Biblii według kolej
ności ksiąg biblijnych. Mamotrepty nie wyrywały więc wyrazów z kontekstu 
- hasło stanowił tu wyraz w ściśle określonym kontekście, warunkującym 
jego w tym właśnie kontekście określone znaczenie. Mniejsze (z wyjątkiem 
przyrodniczego słownika Stanki, który liczył około 20 000 haseł łacińskich 
i około 2 OOO polskich) słowniki i słowniczki średniowieczne miały układ 
rzeczowy ( często zresztą ograniczały się do wybranej grupy tematyczno
semantycznej, jak nazwy miesięcy, stopni pokrewieństwa i powinowactwa 
rodzinnego itp.). Układ rzeczowy miały też jeszcze pierwsze drukowane 
słowniki szesnastowieczne, na przykład słownik Murmeliusza (1526) gru
puje materiał leksykalny w następujące działy: O Bodze i rzeczach niebie
skich, O czasiech, O żywielech i o tych rzeczach, które się na powietrzu 
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rodzą, O kwieciu, O woniących ziołach, O rozmaitych rodzajoch pokarmów 
itd. W słowniku o układzie rzeczowym jednostką opisu jest nie wyraz, lecz 
jego określone znaczenie, sygnalizowane zakresem ( czasem tytułem) słow
nika (słowniczek nazw miesięcy czy stopni pokrewieństwa), tytułem działu 
(jak we wspomnianym wyżej słowniku Murmeliusza), wreszcie swoistym 
„kontekstem leksykograficznym", czyli sąsiedztwem wyrazów określonego 
pola semantycznego. Takie ujęcie minimalizowało oczywiście wpływ konte
kstu wyrazowego stricto sensu1 . 

W XVI wieku stopnia ' O bierze górę w słownikach układ alfabetyczny. 
I dopiero teraz autorzy słowników stanęli wobec problemu techniczno
redakcyjnego rozwiązania kwestii wieloznaczności i kontekstowego uzależ
nienia znaczenia wyrazu. Wzoru rozwiązania tej kwestii (jak i wielu innych) 
dostarczyła leksykografia łacińska. 

N a gruncie polskim pierwszym dużym słownikiem o układzie alfabetycz
nym (ściślej: alfabetyczna-gniazdowym, co jest tu jednak bez znaczenia) był 
Leksykon Jana Mączyńskiego (1564). Wzorem innych renesansowych słow
ników z łaciną na pierwszym miejscu odrębne znaczenia traktuje Mączyń
ski zasadniczo jako odrębne hasła, np. anima[ .. .} dusza, też żywot i anima, 
item, pro statu et spiritu ponitur, miasto dchu. Raczej arbitralnie drugiemu 
znaczeni u ( a więc drugiemu hasłu) przypisuje sfrazeologizowane połącze
nia z wyrazem anima, które w kontekście naszego tematu można uważać 
za kolejne znaczenia czy odcienie znaczeniowe tego wyrazu maksymalnie 
uzależnione od kontekstu: anima illius foetet, śmierdzi dech jego, śmierdzi 
mu z ust; animam opprimere, zataić w sobie duszę; animam effiare, edere, 
agere, dimittere, amittere, umrzeć itd. 2 W słowniku nie ma jednak pod tym 
względem konsekwencji, np. pod jednym hasłem pater odnotowuje Mączyń
ski prymarne znaczenie 'ociec' i sekundarne 'przodek' (pater aliquando pro 
maioribus, miasto naszych przodków), natomiast osobne, równorzędne ha
sła stanowią sfrazeologizowane połączenia pater patrinus, który już ojcem 
jest a jego ociec jeszcze żywże; pater patrfoe, ociec ojczyzny, pater familias, 
gospodarz itd.3 

Jeszcze dalej w kierunku autonomizacji hasłowej znaczenia (także ma
ksymalnie uzależnionego od kontekstll - w sfrazeologizowanych połącze
niach wyrazowych) poszedł Grzegorz Knapiusz - autor pierwszego dużego 
słownika z polszczyzną na pierwszym miejscu ( Thesaurus polono-latino
graecus, 1621). Odrębnymi hasłami są więc w Thesaurusie puka się drzewo, 
róża etc. v. pąkowie puszcza; puka się orzech, owoc, hiascit nux; puka się 

1 O najdawniejszych polskich słownikach informują m . in. następujące opracowania: P. Grze
gorczyk, Index lexicorum Poloniae. Bibliografia słowników polskich, Warszawa 1967; V. Fal
kenhahn, Das polnische Wórterbuch von seine Anfangen bis Michael Abraham Troc und die 
Wórterbuchtheorie des Grammatikers Onufry Kopczyński, Zeitschrift fiir Slawistik V, 1960, s. 
101-111; Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, Cz. I. Doba staropolska, Warszawa 1961; 
B . Walczak, Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii, Poznań 1991. 

2 J . Mączyński, Lexicon Latino-Polonicum ex optimis Latinae linguae scriptoribus concinna
tum, Regiomonti Borussiae 1564, s . 10 r. 

3 Ibid., s. 283 v. 
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pęcherz, rumpitur vesicula itp. czy ślub, obietnica Bogu uczyniona; ślub 
człowieka, ślubowanie; ślub małżeński itp. Traktując jako osobne hasła 
wszystkie znaczenia i wszystkie związki frazeologiczne, osiągnął Knapiusz 
wyższy od Mączyńskiego stopień konsekwencji w układzie słownika4 • 

Taka atomizująca (ze względu na kontekst wyrazowy) leksem jako całość 
praktyka leksykograficzna utrzymywała się w słownikach XVII i pierwszej 
połowy XVIII wieku. W całej rozciągłości jest jeszcze widoczna w zamyka
jącej ten okres polskiej wersji słownika Daneta. Jak wiadomo, na pierwszym 
miejscu jest w nim język francuski, toteż kontekstowe „rozproszkowanie" 
haseł dotyczy prymarnie wyrazów francuskich, np. a ride [. .. }suchy[. . .} Des 
terres arides [. .. } grunta suche i aride dans le figure [. . .} suchy niewlaśnie 
[. . .} On dit: Un discours aride [. .. } Mówią: mowa sucha. (Jak widać, dodana 
przez księdza Dymitra Kolę część polska jest po prostu tłumaczeniem części 
francuskiej). Im więcej wyraz ma znaczeń, tym więcej odrębnych haseł, np. 
clair powtarza się jako odrębne hasło osiem razy5 • 

Od połowy XVIII wieku zaczyna się proces leksykograficznego scala
nia leksemu w słownikach o układzie alfabetycznym. Trzeba tu wyraźnie 
podkreślić, że scalanie to miało charakter techniczno-redakcyjny i nie doko
nywało się kosztem rezygnacji z ukazania kontekstowego uzależnienia zna
czenia wyrazu hasłowego. Najważniejsze rozwiązania scalające wprowadził 
w swoich słownikach Michał Abraham Trotz. U Trotza każdy wyraz sta
nowi jedno hasło i jest opracowany w jednym artykule hasłowym. Znaczenia 
są ponumerowane w obrębie artykułu hasłowego i nie powtarzają się jako 
osobne hasła. Poszczególnym znaczeniom przypisane są kolokacje i połącze
nia sfrazeologizowane. Jeśli autor ma wątpliwości co do atrybucji w tym 
względzie, bądź jeśli jakieś znaczenie związane jest z określoną formą gra
matyczną wyrazu hasłowego - po zasadniczym trzonie artykułu hasłowego 
następują podhasła. Są one wyraźnie wyodrębnione pod względem typogra
ficznym i niepodobna pomylić ich z odrębnymi hasłami. Tak na przykład 
w Nowym dykcjonarzu hasło głowa najpierw jest opisane w swoich jedena
stu (wyróżnionych numerami) znaczeniach, a potem następują podhasła -
tutaj forma głowy 'chevet, la partie du lit ou l'on met le traversin; dossier 
de lit' i związki frazeologiczne typu głowy jest mocnej, głowa cukru, głowę 
komu psować, nie chce mu to w głowę wleźć, głową mur rozrywać, pusta 
głowa nie osiwieje, co głowa to rozum, z głowy wybić itp. 6 

4 Zob. J . Puzynina, ,, Thesaurus" Grzegorza Knapiusza. Siedemnastowieczny warsztat pracy 
nad j~zykiem polskim, Wrocław - Warszawa - Kraków 1961, s. 15- 16. 

5 P. Danet, Nouveau grand dictionnaire fran~ois, latin et polonois - Nowy wielki dykcjonarz 
francuski, łaciński i polski, t. I, Warszawa 1743, s. 127-129 i 311-312. O słowniku Daneta i jego 
polskiej wersji informuje wyczerpująco monografia A. Bochnakowej Le Nouveau grand diction
naire fran<;ois, latin & polonois et sa place dans la lexicographie polonaise, Kraków 1991. 

6 M. A. Trotz, Nowy dykcjonarz, to jest Mownik polsko-francusko-niemiecki, Lipsk 1764, s. 
398-400. O słownikach Trotza zob. B. Walczak, Co wiemy, a czego nie wiemy o słowniku Trotza, 
Sprawozdania Wydziału Filologiczno-Filozoficznego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
nr 107, cz. 2, 1994, s. 149-158 i idem, Nowe prace o polskich słownikach osiemnastowiecznych, 
[w:] Studia romanica in honorem Stanislai Gniadek, pod. red. H. Misterskiego i J. Sypnickiego, 
Poznań 1994, s . 45-57. 
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Dalszego redakcyjnego scalenia artykułu hasłowego dokonał Linde, który 
zrezygnował z przedstawiania związków frazeologicznych w wyodrębnionych 
podhasłach. Od Lindego więc datuje się współczesny kształt artykułu ha
słowego ( w słownikach ogólnych języka polskiego) w zakresie opracowania 
wyrazu pod względem semantycznym (wyodrębnienia i układu znaczeń) 
oraz frazeologicznym. 

Równolegle z techniczno-redakcyjnymi zmianami ukształtowania arty
kułu hasłowego obserwujemy stopniowy postęp w zakresie opisu seman
tycznego wyrazu (w interesującym nas tu aspekcie: znaczenie wyrazu a kon
tekst). Pod tym względem"leksykografia nasza bodaj najwięcej zawdzięcza 
Lindemu. We wstępie do swojego słownika Linde pisał: 

„Strzec się nadto potrzeba, żeby znaczeń zbytecznie i niepotrzebnie nie 
drobić, co częstokroć jest skutkiem nieuwagi na różnicę zachodzącą między 
znaczeniem pojedynczem słowa, a znaczeniem z całego sensu wypadającem 
[ ... ), z których ostatnie czasem pierwszemu wcale przeciwne się wydaje 
[ ... ]"7. 

Expressis verbis wprowadza tu Linde bardzo ważne rozróżnienie między 
ustabilizowanym w języku znaczeniem leksykalnym a przygodnym, oka
zjonalnym znaq;eniem kontekstowym - z czym nie zawsze umieli sobie 
poradzić jego poprzednicy: 

,,Oczywisty przykład, jak nieuwaga na tę różnicę w błąd nieraz wpro
wadziła Troca, mamy u niego pod słowem pleszczyć się, bo on to tłumaczy 
courir, etre vagabond, aller d'un pays a un autre, herum treiben, im Lande 
.herum laufen. Jużci tego znaczenia pleszczyć się, jako żywo, nie ma, i mieć 
nie może, skądże tedy ten błąd? Oto może czytał Troc w Argienidzie na to 
słowo ten przykład <<pleszczy się on po morzu>>, co tam z całkowitego sensu 
może znaczyć: tuła się po morzach, niby to pluska się; lecz za tym nie idzie, 
żeby samo pleszczyć się znaczyło tułać się" 8 • 

Jak widać, eksplicytne sformułowanie i leksykograficzne rozwiązanie pro
blemu rozróżnienia między ustabilizowanym znaczeniem językowym a oka
zjonalnym kontekstowym nastąpiło za sprawą nowego elementu opisu se
mantycznego wyrazu hasłowego - cytatów, czyli źródłowo udokumento
wanych przykładów jego użycia. 

Cytaty pojawiły się w słownikach jako skutek swoistego poszerzania idio
lektalnej kompetencji językowej ich autorów drogą lektury różnych tekstów, 
co miało na celu pomnożenie zasobu wyrazowego słownikarza. Już Kna
piusz we wstępie do swojego Thesaurusa wymienia wśród jego źródeł „pro
bos libros hominum cultorum", a w tekście powołuje się na słownikarzy, 
gramatyków, autorów innych dzieł specjalistycznych (z których zaczerp
nął niektóre terminy) oraz wybitnych pisarzy i tłumaczy: Kochanowskiego, 
Górnickiego, Klonowica, Wujka, Skargę itp. Łącznie cytuje Knapiusz 43 
autorów polskich, w tym 13 przedstawicieli literatury pięknej i religijnej . 
Jednak, jak stwierdza monografistka Thesaurusa, Jadwiga Puzynina, nie 

7 5. B. Linde, Słownik j~zyka polskiego, t . I, Warszawa 1807, s. IX. 
8 Ibid., s. IX . 
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należy przeceniać roli języka autorów w słowniku, gdyż Knapiusz zupełnie 
przygodnie czerpał wyrazy z tekstów literackich, których słownictwo weszło 
do Thesaurusa w bardzo małym wyborze 9

• 

W szerszym niż Knapiusz zakresie wyzyskał źródła pisane Trotz, ponie
waż jednak nie opublikował ich wykazu, trudno o bardziej szczegółową w 
tym względzie orientację10 . Natomiast dzięki badaniom Franciszka Pepłow
skiego wiemy, że pierwszy krok w kierunku nowoczesnego wyzyskania źródeł 
pisanych zawdzięcza polska leksykografia Jerzemu Samuelowi Bandtkiemu: 

,,[ ... ] Bandtkie jest pierwszym przed Lindem słownikarzem, który obficie 
powołuje się na źródła literackie. Przytacza on 50 autorów, reprezentu
jących 70 tekstów, z których wyrazy lokalizuje dokładnie, podając kolejne 
strony" 11 . 

W niczym to nie umniejsza przełomowego pod tym względem znacze
nia słownika Lindego. Jest to pierwszy polski słownik, w którym - i to, 
trzeba wyraźnie podkreślić, całkiem niezależnie od znanych okoliczności nie
polskiego pochodzenia autora, dla którego polszczyzna nie była pierwszym, 
ojczystym językiem - kompetencja językowa autora jako źródło zareje
strowanego słownictwa schodzi na bardzo daleki plan. Linde powołuje się 
na opinię Kopczyńskiego: 

,, Z pamięci nikt nie potrafi napisać zbioru wszystkich wyrazów, bo na
przód: <<nikt się prawdziwie tym poszczycić nie może, słowa są nieśmiertel
nego autora Gramatyki naszej narodowej, żeby cały swój umiał język. W 
jednym narodzie polskim tyle prawie różnych języków liczyć trzeba, ile w 
nim jest stanów, kondycyj, profesyj, ile kunsztów i rzemiósł, że zamilczę róż
ność prowincyj tak rozległego kraju, różnemi wyrazami jednoż wyobrażenie 
malujących. Któż tę całą rozległość wyrazów polskich ogarnął pamięcią?>> 
Kopcz. Gr. Nar. 2,5. Ja to jeszcze dodam, Że gdyby też nawet kto i znał 
wszystkie szczegóły języka w rozlicznych gatunkach potrzeb i sposobu życia, 
nie będzie ich sobie tam przypominał, gdzie które wyłuszczać wypadnie; a 
zatym wprzód potrzeba zbierać zapasy [tzn. ekscerpty z tekstów pisanych 
- B. W.], a potym samo dzieło układać" 12 • 

Jest to precyzyjne i wyczerpujące uzasadnienie teoretyczne konieczno
ści zestawienia kartoteki słownikowej na podstawie ekscerpcji określonego 
kanonu źródeł ( w wypadku Lindego był to imponujący kanon ponad 850 
tekstów) . Miał też już Linde świadomość dwu podstawowych funkcji cy
tatów (przykładów użycia) w słowniku - filologiczno-dokumentacyjnej i 
ilustracyjna-interpretacyjnej. ' 

Pierwszą miał na myśli, oceniając praktykę swego poprzednika -
Trotza: ,,Niejeden piękny przykład przywodzi też i Troc, z Górnickiego, 

9 Zob. J. Puzynina, op. cit., s. 53-85. 
10 Obszerniej o tym w pracach cytowanych w przypisie 6. 
11 F . Pepłowski, Wyrazy gwarowe w „Słowniku" J.S. Bandtkiego, [W:) Wokół języka. Rozprawy 

i studia poświ~cone pami ~ci Profesora Mieczysława Szymczaka, Wrocław - Warszawa - Kraków 
- Gdańsk- Lódź 1988, s. 305-306. Zob. też F. Pepłowski, O źródłach Słownika J. S . Bandtkiego, 
jw. 

12 S.B . Linde, op. cit., s . II. 
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z Kłokockiego, z Haura, z Woluminów Legum; lecz że go nie stwierdza po
wagą, nie każdy mu wierzy" 13 . ,,Nie stwierdza powagą" - to znaczy nie 
powołuje się na cytowanego (anonimowo) autora, nie podaje jego nazwiska, 
tytułu dzieła i lokalizacji cytatu. Zaprzepaszcza w ten sposób możliwość 
wyzyskania filologiczno-dokumentacyjnej funkcji cytatu (przykładu), toteż 
,,nie każdy mu wierzy" . 

Sam Linde postępował inaczej . Autentyczność, wiarygodność rejestro
wanego w słowniku wyrazu „stwierdzał powagą" cytowanych autorów, do 
własnej kompetencji język wej odwołując się tylko sporadycznie: 

„Rzadko mi się kiedy zdarzało, abym widział potrzebę zastępywania 
brakującej mi cudzej moją własną powagą [ ... ]" 14. ,, W przytaczaniu pism 
narodowych wytykałem nawet i kartę, na której się jakie miejsce znajduje 
[ ... ]. Każdy tutaj oczywiście poznaje, ile przez to zatwierdza się pewność i 
niezaprzeczoność wyłuszczonego znaczenia. Już albowiem nie pisarz słow
nika każe wierzyć, że jakie słowo pewne ma znaczenie, ale Skarga, Wujek, 
Kochanowski, Bielski, Górnicki itd ." 15 ( w tym ujęciu funkcja filologiczno
dokumentacyjna splata się z ilustracyjno-interpretacyjną, ale też w prak
tyce leksykograficznej występują one łącznie, a rozdzielić je można tylko na 
płaszczyźnie teoretycznej). 

Świadomość filologiczno-dokumentacyjnej funkcji cytatu mieli też auto
rzy Słownika wileńskiego. Choć w swoim słowniku - ze względu na jego 
podręczny charakter - cytatami operowali bardzo oszczędnie, a w dodatku, 
dla oszczędności miejsca, potraktowali je jako anonimowe, to jednak, gro
madząc kartotekę słownikową, wypisali,,[ ... ] nowo utworzone wyrazy mowy 
potocznej z dzieł pisarzy wzorowych po Lindem żyjących [ ... ]" 16 , a za stałe 
prawidło przyjęli niewprowadzanie do słownika wyrazów „drukiem nie ogło
szonych". Nie jest to przejaw fetyszyzowania druku: ,,ogłoszeniem drukiem" 
jest tu traktowane jako jedyna podówczas możliwa forma „ upublicznienia" 
wyrazu, za którym - przypomnijmy - stał autorytet wzorowego pisarza. 
Użycie w piśmie przez możliwie najwybitniejszego pisarza było - i chyba 
wciąż jeszcze jest - traktowane jako rękojmia wartości i wiarygodności wy
razu. Taka jest przecież geneza do dziś stosowanego w pracach o charakterze 
normatywnym literacko-autorskiego kryterium poprawności językowej 17 . 

Ogólnie można stwierdzić, że świadomość filologiczno-dokumentacyjnej 
funkcji cytatu ( w naukowych słownikach typu filologicznego, a już szcze-

13 Ibid., s. III. 
14 Ibid., s . V. 
15 Ibid., s. III. 
16 Słownik języka polskiego ( ... ] Wydany staraniem i kosztem Maurycego Orgelbranda, Cz . I, 

Wilno 1861 , s. II . 
17 Expressis verbis sformułował je W . Doroszewski w książce Kryteria poprawności frzykowej , 

Warszawa 1950. Zob. też A. Pajdzińska, Głos w sprawie autorskiego kryterium poprawności 
językowej, (w:] Nowo-mowa. Materiały z sesji naukowej poświęconej problemom współczesnego 
języka polskiego, odbytej na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 16 i 17 stycznia 1981, Londyn 
1985, s . 166- 171. Bezzasadność tego kryteriwn starałem się wykazać w pracach: B. Walczak, O 
kryteriach poprawności językowej - polemicznie, Poradnik Językowy 1986, zesz. 9-10, s. 625-632 
i idem, Przegląd kryt eriów poprawności językowej, Poradnik Językowy 1995 , zesz. 9-10, s . 1- 16. 
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gólnie w słownikach historycznych) jest we współczesnej leksykografii tak 
dalece oczywista, że zwykle już się nie formułuje w tym względzie ekspli
cytnych uwag. 

Równie powszechna jest świadomość drugiej, ilustracyjna-interpretacyj
nej funkcji przykładów użycia . I ona daje się obserwować w dziejach polskiej 
leksykografii od Lindego. Ze względu na kontekstowe uwikłania wyrazu w 
jego opisie semantycznym nie wszystko według Lindego załatwia uporząd
kowany, wyraźnie rozgraniczony układ znaczeń i definicje znaczeniowe. Nie
przypadkowo w planie techniczno-redakcyjnym przyjął Linde rozwiązanie, 
o którym sam tak pisze: 

,,Przejście z jednego znaczenia do drugiego rzadko kiedy liczbami [tzn. 
numerami - B. W.), jako jest zwyczaj w słownikach, częściej oznaczyłem 
znakiem paragrafowym§ lub też tylko laseczką poprzeczną - [tzn. myślni
kiem - B. W.), bo cienie tych znaczeń tak są po większej części delikatne, 
że może właśnie w ten czas najlepiej są rozłożone, gdy najmniej rozerwane 
jedne od drugich, razem się z sobą stykają" 18 • 

Nie mniejsze jak przy wyodrębnianiu i porządkowaniu znaczeń trudności 
napotykał Linde przy definiowaniu pojedynczych znaczeń: 

,, Nie mniej wielka trudność w tern zachodziła, jak spostrzeżone cie
nie znaczeń tak dobitnie wyrazić, żeby je i czytelnik należycie uczul i 
rozpoznał" 1 9 . Nieraz musiał poprzestawać na „wytykaniu jakiemkolwiek 
bądź znaczeń", często wyzyskując w tej funkcji cytaty. Stosunkowo często 
wyręczał się w definiowaniu znaczeń cytowanymi autorami, wysuwając na 
czoło przykładów użycia taki, który zawierał możliwie wyczerpujące infor
macje o desygnacie wyrazu . Dotyczy to zwłaszcza słownictwa mniej lub 
bardziej wyspecjalizowanego i odpowiednio przykładów czerpanych z dziel 
o charakterze podręcznikowym lub encyklopedycznym. Tak na przykład 
hasło kawa objaśnia cytat z Dykcjonarza medyki (,,Ziarno, które w Europie 
znamy pod nazwiskiem kawy [ ... ) jest owocem drzewka bardzo pospolitego 
w Arabii"), hasło konsul - cytat z Krasickiego Zbioru potrzebniejszych 
wiadomości (,, Teraz konsul, nazwisko ludzi autoryzowanych od monarchy, 
rezydujących w miastach obcych, dla dozoru handlu kraju swego") itd. 
Zdarza się jednak również takie definiowanie przykładem użycia wyrazów 
lub znaczeń należących do podstawowego zasobu leksykalnego, na przykład 
znaczenie 'nieszlachcic' wyrazu chłop objaśnia cytat z Modrzewskiego w 
przekładzie Bazylika: ,, Chłopem każdego nieszlachcica zowią, choćby da
leko od wsi" 20 . 

Ogólnie biorąc materiał cytatowy odgrywa wielką rolę w opisie seman
tycznym wyrazów hasłowych w słowniku Lindego i wydatnie się przyczynia 
do względnej pełności tego opisu. Jak to ujął - oceniając ten słownik -
Witold Doroszewski: 

18 S.B. Linde, op. cit. , s. IX. 
19 Ibid., s . VI. 
20 Przykłady za: B . Walczak, Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii, jw. , s. 44 . 
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,,[ ... ] obfitość materiału przykładowego [ ... ] pozwala obcować z wyra
zami, przyglądać się im w różnych, czasem pozornie identycznych, a jednak 
w istocie nieidentycznych, znaczeniach kontekstowych [ ... ]",gdyż,,[ ... ] gra
nica między różnicami znaczeń a różnicami odcieni jest często płynna i 
trudno uchwytna, ukazać zaś swoisty odcień znaczeniowy najłatwiej 
za pomocą przykładu użycia [podkr. moje - B. W .]" 21 • 

Ostatnie zdanie stanowi swoistą deklarację teoretyczno-metodologiczną 
Doroszewskiego, która znalazła też zastosowanie w słowniku opracowanym 
pod jego kierownictwem. We wstępie do niego pisał Doroszewski: 

" ,, Umieszczane w artykule hasłowym cytaty mają za zadania ilustrowa-
nie definicji [znaczeniowej - B. W.] i jej składników, niekiedy dopełnia
nie treści definicji [podkr. moje - B. W.]" 22 , gdyż [ ... ] każda wyrazista 
ilustracja jest cenna [ ... ]" 23 , a,,[ ... ] w rozmaitych kontekstach występować 
mogą charakterystyczne, choć nie zasługujące na odrębną definicję odcienie 
znaczeniowe wyrazów [ ... ]" 24. 

Choć tak pod wieloma względami cenne i niezastąpione, cytaty mają 
jedną wadę: zajmują w słowniku bardzo dużo miejsca. Tymczasem wzgląd 
na oszczędność miejsca odgrywa wielką rolę, szczególnie w słownikach o 
charakterze podręcznym. Równocześnie słowniki takie nie mają ambicji 
naukowo-filologicznych, toteż dokumentacyjna funkcja cytatów ( choć nie 
ich funkcja ilustracyjna-interpretacyjna) nie jest tutaj istotna. Stąd w słow
nikach podręcznych obserwujemy różnokierunkowe ograniczanie i reduko
wanie materiału przykładowego. Słownik wileński, pierwszy w naszej le
ksykografii słownik świadomie podręczny, poszedł w kierunku i ilościowego 
ograniczenia przykładów, i rezygnacji z filologicznej akrybii poprzez po
minięcie ich sygnowania i lokalizowania. Autorzy uzasadniają ten zabieg 
następująco: 

„ Wypisując przykłady, nie dawaliśmy przy nich imion autorów, już to 
dla oszczędności miejsca, co jest rzeczą dość ważną w dziele podręcznem, 
ażeby było przystępnem w cenie, już to dla tego, że taka kontrola, lubo po
trzebna dla badań ściśle filologicznych, gdy idzie o samo poznanie znaczenia 
i warunki użycia wyrazu, jest zbyteczną" 25 . 

Jeszcze dalej poszedł Słownik języka polskiego pod redakcją Mieczysława 
Symczaka, ograniczając się do ilustrowania znaczeń wyrazowych typowymi 
kolokacjami. W przedmowie czytamy: 

,, Przytaczanie w Słowniku związków wyrazowych będących w powszech
nym użyciu , a więc takich, które są niejako wspólną własnością użytkowni-

21 W . Doroszewski, Wst~p. (w:] Słownik fr z yka polskiego, pod red. W . Doroszewskiego, t . I, 
Warszawa 1958, s . X . 

22 Ibid., s . XXXV!. 
23 Ibid., s . X. 
24 Ibid., s . XXXVI. 
25 Słownik j~z yka polski ego [ ... ] Wydany staraniem i kosztem Maurycego Orgelbranda, jw ., 

s . VI. 
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ków języka polskiego, czyni nieistotną sprawę ich autorstwa. W Słowniku 
zatem przytaczane są przykłady bez podawania ich źródła" 26 • 

Kolokacje, choć cenne i użyteczne, nie zawsze są jednak w stanie zastąpić 
pełne przy kłady użycia. Toteż słowniki podręczne ( w leksykografiach zacho
dnich, na przykład francuskiej, jest to praktyka od dawna powszechna27

) 

stosują jeszcze jeden typ ilustracji przykładowej - przykłady preparowane, 
czyli układane przez autorów słownika. Takie rozwiązanie, wymiennie lub 
równolegle z kolokacjami, zastosował na przykład Słownik języka polskiego 
pod redakcją Tadeusza Lehra-Spławińskiego, nie dokończony, którego część 
obejmująca hasła na litery od A do N ukazała się w latach poprzedzających 
wybuch drugiej wojny światowej28 • Oto kilka takich ułożonych przez au
torów słownika przykładów użycia: babsztyl: Utyła, zbrzydła, zrobił się z 
niej babsztyl; bajoro: Deszcz długotrwały potworzył bajora na drodze; bawi
damek: Taki bawidamek ci się podoba!; bezcelowość: Widać jak na dłoni 
bezcelowość tych poszukiwań; bezczynność: Mięśnie wiotczeją z powodu 
bezczynności; brakować: Brakuje pieniędzy w kasie. Ilu uczniów brakuje?; 
klasówka: Dziś pisaliśmy klasówkę z niemieckiego itd. 29 }Jf.e, 

Taki sposób ilustracji przykładowej stosuje też, obok innych, nowy słow
nik współczesnej polszczyzny pod redakcją Bogusława Dunaja30 , a konse
kwentnie zasadę ilustrowania każdego wyrazu i każdego znaczenia przykła
dami preparowanymi - niezależnie od kolokacji - realizuje Praktyczny 
słownik współczesnej polszczyzny pod redakcją Haliny Zgółkowej31 . _, 

Trzeba stwierdzić, Że wbrew często spotykanym opiniom praktyka pre
parowania przykładów użycia znajduje wielorakie uzasadnienie. Oczywi
ście przykłady takie nie mają i mieć nie mogą takiej wartości filologiczno
dokumentacyjnej, jaką mają przykłady zaczerpnięte z autentycznych te
kstów - ale też nie o nią tutaj (tzn. w słownikach podręcznych, praktycz
nych, tzw. pedagogicznych itp.) chodzi. Chodzi wyłącznie o ilustracyjno
interpretacyjną funkcję przykładów, a więc o to, by przykłady użycia do
datkowo ( obok definicji znaczeniowych) oświetlały znaczenie wyrazów, uwy
datniały różne jego składniki i aspekty, wydobywały i uwidaczniały najważ
niejsze cechy tekstowej łączliwości wyrazów itp. W tej funkcji przykład pre-

26 Słownik języka polskiego, pod red. M . Szymczaka, t. I, Warszawa 1978, d . XIX. 
27 Na przykład w leksykografii francuskiej cytaty preparowane, obok innych form ilustracji 

przykładowej , stosują najpopularniejsze dziś słowniki podręczne Petit Larousse i P etit Robert. 
28 Zob. Trzaski, Everta i Michalskiego Słownik języka polskiego pod red . T . Lehra

Spławińskiego, t . I-II (do normalny), Warszawa 1938-1939. Temu doskonałemu, a mało znanemu i 
wyzyskiwanemu słownikowi poświęciłem studium: B. Walczak, Z wojennych strat językoznawstwa 

polskiego : nie ukończony słownik języka polskiego pod redakcją Tadeusza Lehra-Spławińskiego, 

[w :) Język a współczesne społeczeństwo polskie, pod red. Z. Zagórskiego , Poznań 1994, s. 65- 81. 
29 Przykłady za: B. Walczak, Z wojennych strat ... , jw., s . 72- 73 . 
3 0 Słownik współczesnego języka polskiego, pod red. B . Dunaja, Warszawa 1996. 
31 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, pod red . H . Zgółkowej, t . 1- 11 (do framużka), 

Poznań 1994-1997 (we Wprowadzeniu H . Zgółkowa pisze o podawanych w słowniku przykładach 
użycia: ,, Użycia te są na ogół preparowane przez autorów słownika i nie są konstrukcjami auten
tycznymi wydobytymi z tekstów . Jest to oczywiste w sytuacji, w której tekstami nie dysponowano 
w punkcie wyjścia" (t . 1, Poznań 1994, s. X). 

,')J ~;.J.J 

J,~· 
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parowany ma pod pewnym względem przewagę nad cytatem zaczerpniętym 
z autentycznego tekstu . W tekście poszczególne wypowiedzenia podporząd
kowane są jego funkcjom jako określonej całości . W procesie komunikacji 
językowej - może poza wypadkami niektórych tekstów o dominującej funk
cji metajęzykowej32 

- wypowiedzenia nie konstruuje się po to, by oświe
tlać i uwydatniać znaczenie składających się na nie wyrazów. Toteż (jak o 
tym obszernie pisze Witold Doroszewski33 autorzy słowników opartych na 
kartotece powstałej w wyniku ekscerpcji określonego kanonu źródeł często 
znajdują się w sytuacji, gdy dane hasło udokumentowane jest wprawdzie 
w kartotece wieloma przy ładami, ale wybrać spośród nich dobry cytat do 
słownika jest bardzo trudno. Okazuje się bowiem, Że wprawdzie w każdym 
cytacie występuje , rzecz jasna, wyraz hasłowy, ale stosunkowo rzadko się 
zdarza, by z kontekstu zupełnie jasno wynikało jego znaczenie, lub żeby, 
co jeszcze ważniejsze, cytat uwydatniał, uzupełniał, interpretował lub roz
wijał informacje zawarte w definicji znaczeniowej . Krytyczni użytkownicy 
słowników typu filologicznego wiedzą najlepiej, jak często wyrazy hasłowe 
są w nich opatrywane cytatami, które tylko dokumentują sam fakt użycia 
wyrazu, natomiast nie wnoszą nic nowego do jego charakterystyki seman
tycznej, pragmatycznej i stylistycznej. 

Wszystkich tych poważnych mankamentów cytatów czerpanych z au
tentycznych tekstów pozwalają uniknąć przykłady preparowane, które po
wstają przecież w ściśle określonym celu: jako zamierzony składnik arty
kułu hasłowego w słowniku, i z określoną intencją: jak najlepszego ( w myśl 
zasad sztuki leksykograficznej) zilustrowania znaczenia wyrazu hasłowego. 
Pozwalają uniknąć mankamentów autentycznych cytatów - ale ich auto
matycznie nie eliminują . Jak pokazuje praktyka, przykłady preparowane 
też mogą być skażone wszystkimi ułomnościami niewyrazistych lub źle do
branych autentycznych cytatów. Analiza słowników, stosujących ten rodzaj 
ilustracji przykładowej, ujawnia, że wcale często - zwłaszcza w niektórych 
słownikach - pojawiają się przykłady, które w istocie nic nie wnoszą do 
semantycznej, pragmatycznej i stylistycznej charakterystyki wyrazów ha
słowych, a nierzadko, co gorsza, wprowadzają przykry i dezinformujący 
dysonans, kłócąc się z definicją znaczeniową i/lub z kwalifikatorami. 

Przyczyna tego stanu rzeczy jest całkiem prosta. Jlkładanie przykładów 
_użycia wyrazów to sztuka - swego rodzaju minipisarstwo...: Jedni autorzy 
lub redaktorzy słowników potrafią układać dobre, wyraziste, sugestywne, 
bogate pod względem informacyjnym przykłady, a inni tego nie potrafią. 

3 2 0sobne zagadnienie stanowią teksty o dominującej funkcji poetyckiej (autotelicznej) - tutaj 
wprawdzie , przynajmniej w teorii, chodzi o uwydatnienie wyrazu tak w planie jego postaci fo
nicznej , jak i w planie jego znaczenia, ale wyeksponowane za pomocą różnych zabiegów znaczenie 
z zasady nie jest znaczeniem potocznym, rejestrowanym w słownikach. 

33 Konkluzja wybitnego teoretyka i praktyka- leksykografajest następująca: niewiele jest zdań 
tak z leksykograficznego punktu widzenia doskonałych jak zdanie z Placówki Bolesława Prusa: 
.,Na przestrzeni mili Białka płynie równiną", w którym ,. [ ... ) każdy wyraz ( oprócz nazwy rzeki) 
może być wyzyskany jako hasło i ilustrowany tym samym zdaniem" (W. Doroszewski, Wst~p. 
jw., s. XXII) . 
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Spod ich pióra wychodzą przykłady nienaturalne, pozbawione cienia iluzji 
autentyzmu. Konstruują zdania, które tylko zawierają w swoim składzie 
wyraz hasłowy, lecz nijak go pod względem semantycznym nie oświetlają. 
Wyrazy i znaczenia potoczne ilustrują przykładami pozbawionymi cienia 
kolokwialności, wyrazy i znaczenia Żartobliwe - przykładami pozbawio
nymi krzty humoru i dowcipu, wyrazy i znaczenia dawne bądź przesta
rzałe - przykładami jaskrawo anachronicznymi pod względem leksykalnym 
i gramatycznym itd. W moim przekonaniu takie wypadki nie kompromi
tują jednak samej idei przykładów preparowanych, świadcząc jedynie o jej 
niewłaściwej, nieumiejętnej realizacji. Dobre przykłady preparowane znaj
dują, moim zdaniem, pełne uzasadnienie tam, gdzie chodzi wyłącznie o 
ilustracyjna-interpretacyjną ( a nie o filologiczno-dokumentacyjną) funkcję 
przykładów użycia, a więc w słownikach podręcznych, praktycznych, peda
gogicznych itp. 

W niniejszym szkicu zostały przedstawione tylko niektóre implikacje le
ksykograficzne kontekstowych uwarunkowań słownikowego znaczenia wy
razu. Ujęcie w miarę kompletne wymagałoby znacznie obszerniejszego opra
cowania. 

Summary 

It is known very well that the context determines or qualifies a dictionary mean
ing of words . The author has shown some of ramifications of this state of affairs. 
He has portrayed how authors of older dictionaries coped with a lexical ambiguity 
and a contextual meaning of words before the contemporary methods were de
veloped. The author of this paper has discussed also two functions of quotations 
in dictionaries, i. e .: philological-documentary and illustrative-interpretive . And 
finally , the author has given some comments (even assessing ones) on sentences 
prepared by authors of dictionaries to illustrate the meaning of word . 
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Czy językoznawstwo jest naukowe? 

Kilka uwag o artykule Ireneusza Bobrowskiego p. t. ,, Czy kognitywizm jest 
naukowy? O lingwistyce kognitywnej z punktu widzenia dwudziestowiecz
nych koncepcji nauki". 

Na pytanie postawione w tytule swojego artykułu Ireneusz Bobrowski 
nie udziela jednoznacznej odpowiedzi (Bobrowski 1995). Po zreferowaniu 
czterech koncepcji nauki wynikających z czterech możliwych sposobów kwe
stionowania „falsyfikacjonizmu" Poppera, i po próbie wpasowania języko
znawstwa kognitywnego w każdą z tych czterech koncepcji, w końcowym 
akapicie Bobrowski ( dalej B) nie wyklucza jednoznacznie możliwości, Że jed
nak jest ono naukowe „ także i z punktu widzenia falsyfikacjonizmu zmody
fikowanego przez Kuhna" (s. 23). Dlatego na tak delikatne oskarżenie języ
koznawstwa kognitywnego o nienaukowość można by nie reagować, gdyby 
nie to, że poprzedzający ten ostrożny wniosek opis językoznawstwa kogni
tywnego jest daleki od rzetelności. Co więcej, użyte przez B argumenty 
celniej niż w wybrany przez niego cel trafiają w językoznawstwo posługu
jące się tzw. kategoriami klasycznymi. Niniejsze uwagi, w głównej mierze, 
będą poświęcone uzasadnieniu tych dwóch stwierdzeń. Spodziewam się, Że 
z tych uzasadnień wyniknie końcowy wniosek, jako częściowa odpowiedź na 
pytanie postawione w tytule niniejszego artykułu. 

Na wstępie wypada zauważyć, że B nie może się zdecydować, jakim mia
nem określić omawiany przez siebie „paradygmat". Już w tytule występuje 
,, kognitywizm" obok swojego, jak należy mniemać, ekwiwalentu „lingwi
styka kognitywna". W tekście artykułu , obok tych dwóch terminów, po
jawiają się też terminy „językoznawstwo kognitywne" i „językoznawstwo 
kognitywistyczne". Swoje wywody na temat naukowości językoznawstwa 
kognitywnego B prowadzi, opisując stworzoną przez siebie konstrukcję po-
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jęciową, którą najczęściej nazywa „kognitywizmem" .1 B twierdzi więc, Że 

Powszechnie uważa się, że zarówno postulat o wprowadzeniu do opisu 
językoznawczego zbiorów rozmytych i prototypów, jak i poszukiwanie 
językowego obrazu świata to cechy wyróżniające językoznawstwo ko
gnitywistyczne od innych językoznawstw. (s. 20). 

Nie sposób dociec, na czym B opiera swoje przekonanie o „powszechno
ści" takiego poglądu, gdyż nie popiera tego zdania ani jednym odniesieniem 
do jakiegokolwiek autora kreślającego się jako językoznawca kognitywny. 
Tymczasem w istocie żadna z tych dwóch właściwości nie wyróżnia języ
koznawstwa kognitywnego, o czym łatwo się przekonać, zapoznając się z 
podstawową literaturą przedmiotu (Langacker 1987, 1991; Lakoff 1987). 
Najwyraźniej jednak B myli teorię zbiorów rozmytych (fuzzy set theory) z 
nieostrymi granicami między kategoriami ( fuzzy boundaries). Tę pierwszą 
można próbować stosować do opisu tych drugich (np. Zadeh 1965, Mc
Cawley 1981)), ale nie są, to pojęcia tożsame. W sprawie teorii zbiorów 
rozmytych i jej przydatności do opisu języka naturalnego jednoznacznie wy
powiada się Lakoff (1987): ,,Zadeh's fuzzy set theory is a way of extending 
classical categorization to fit such a fuzzifi.ed version of objectivism."Lecz 
ponieważ Lakoff, jak wszyscy 'kognitywiści', odrzuca obiektywizm episte
mologiczny, nie uważa on, by jakakolwiek wersja teorii zbiorów (mnogości) 
mogla być szczególnie przydatna jako narzędzie do opisu języka natural
nego: ,,A fuzzifi.ed objectivism would be somewhat different in that it wo
uld permit degree of truth and a somewhat different logic [ ... ] But on the 
whole, the change would not be all that dramatic. The objectivist acco
unt of cognition and language would not change at all." (Lakoff 1987:196. 
Kursywa dodana). Tyle na temat teorii zbiorów rozmytych jako rzekomego 
wyróżnika językoznawstwa kognitywnego. 

Nie wiadomo, na czym B opiera swoje przekonanie, iż drugim wyróżni
kiem językoznawstwa kognitywnego jest. poszukiwanie językowego obrazu 
świata, ponieważ, poza wzmianką o jego własnych badaniach nad hasłem 
słownikowym wyrazu „Bóg", nie cytuje on żadnych prac językoznawców 
uznających się za „kognitywistów". Co więcej wikła się on tu w próbę 
rozwiązania nieistniejącego na gruncie językoznawstwa kognitywnego dy
lematu: 

Jeżeli wprowadzimy pojęcie językowy obraz świata, to albo decydu
jemy, że jest to obraz jedyny, a wtedy wkraczamy już na teren teorii 

1 Osobiście uważam ten termin za niefortunny, gdyż, jak wszystkie „izmy", odnosi się on ra
czej do jakiejś bliżej niesprecyzowanej doktryny aniżeli do nowej dyscypliny naukowej powstałej 
na podstawie kilku nauk kognitywnych (psychologia, antropologia, etnografia, językoznawstwo, 
informatyka, sztuczna inteligencja, i ewentualnie kilka innych) i określanych po angielsku jako 
„cognitive studies" lub „cognitive science". Również termin „językoznawstwo kognitywne" nie 
najlepiej przystaje do tego, o czym tu mowa. Lepsze byłoby określenie „językoznawstwo niemodu
larne lub doświadczeniowe" (por. Krzeszowski 1997). Jednak ponieważ termin „językoznawstwo 
kognitywne", jak się wydaje, już się przyjął wśród zainteresowanych autorów, i ja przy nim 
pozostanę. 
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poznania i językoznawstwo staje się dziedziną filozofii, albo wprowa
dzenie przydawki zakłada presupozycję, iż oprócz językowego obrazu 
świata jest jeszcze obraz świata niejęzykowy. Kognitywiści przyjmują 
to drugie rozwiązanie. (s. 21, kursywa dodana) . 
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Otóż kognitywiści wcale nie przyjmują takiego rozwiązania, z tej prostej 
przyczyny, iż byłaby to próba odpowiedzi na źle zadane pytanie, a mia
nowicie „czy proces językowy jest aktem tworzenia obrazu rzeczywistości, 
czy też rzeczywistość jest odwzorowywana lub odbijana przez język?" Na 
pytanie to usiłowano odpowiadać co najmniej od czasów Sapira i Whorfa, 
gdy tymczasem nie ma na nie odpowiedzi, gdyż jest to przykład pytania 
typu „co było pierwsze: jajko czy kura?". Wszyscy znani mi autorzy spod 
znaku „kognitywizmu" odżegnują się zarówno od samego pytania, jak, na
turalnie, od próby odpowiedzi na nie. Jest to zrozumiałe, gdyż językoznaw
stwo kognitywne kontynuuje główny nurt językoznawstwa, w którym język 
traktuje się jako jednolity twór znakowa-znaczeniowy (symboliczny), nie 
zaś jako system dźwięków czy jakichkolwiek form samych w sobie i auto
nomicznych. To właśnie skrajne wersje strukturalizmu amerykańskiego, z 
których powstała teoria gramatyki generatywnej, usiłowały oddzielić struk
turę od treści znaczeniowej, postulując „autonomiczność" poszczególnych 
komponentów języka i przypisując składni jakieś centralne i uprzywilejo
wane znaczenie. W tej kwestii językoznawstwo kognitywne nie głosi nic 
nowego lecz rozwija dobrze ugruntowany w tradycji pogląd o zasadniczej 
jedności formy i treści . Nie ma też żadnej wątpliwości, że językoznawcy 
kognitywni nie przeciwstawiają obrazu świata językowi. Nie musi to wcale 
oznaczać, że językoznawstwo kognitywne jest dziedziną filozofii, chociaż nie
wątpliwie mieści się ono w jakiejś filozofii, odrzucając mit obiektywizmu 
(por. Lakoff 1980:185 i dalsze). Oto co na ten temat pisze drugi z twórców 
tego prądu w językoznawstwie: ,,Meaning is what language is all about, and 
to the extent that an analyst ignores it and concentrates solely on matters 
of form, he severely impoverishes the natural and necessary subject mat
ter of the discipline and ultimately distorts the character of the objects 
under investigation." [ ... ] ,,I further assume that language is an integral 
part of human cognition and must be treated as such. It is both desirable 
and probably necessary that an account of linguistic structure articulate 
well with what is known about cognitive processing in generał." (Langacker 
1987:12, kursywa dodana) . B słusznie wątpi, czy istnieją jakieś przekonu
jące procedury oddzielania obrazów językowych od niejęzykowych. Jednak 
dla językoznawcy kognitywnego nie ma to żadnego znaczenia, gdyż wbrew 
sugestiom B, nie postuluje ono odrębności tych obrazów. Tyle na temat 
drugiego rzekomego wyróżnika językoznawstwa kognitywnego . 

Jednak nierzetelność w prezentacji założeń językoznawstwa kognityw
nego najwyraźniej przejawia się nie w tym, o czym B napisał lecz w tym, 
co pominął i co istotnie można uznać za cechy wyróżniające językoznaw
stwo kognitywne od strukturalnych i poststrukturalnych (generatywnych) 
modeli języka. Z oczywistych względów nie mogę tu w wyczerpujący sposób 
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przedstawić głównych zasad językoznawstwa kognitywnego. Ograniczę się 
zatem do wymienienia jego najważniejszych założeń, odsyłając B i innych 
zainteresowanych do pracy Langacker'a (1987). A więc chodzi tu o: 

1. Symbolizm - język ma naturę symboliczną, co oznacza, że składa się 
on wyłącznie ze znaków czyli wyrażeń językowych jako nierozerwalnych 
zbitek reprezentacji semantycznej i fonologicznej lub graficznej. 

2. Poznanie - język jest integralną częścią poznania ludzkiego , bez względu 
na to, czy istnieje jakaś specjalna, wrodzona faculte de langage. Nawet 
jeśli istnieje taka osobn~ zdolność, musi ona być częścią ogólnej matrycy 
psychologicznej, stanowiąc utrwalony produkt ewolucji ze struktur bar
dziej ogólnych. Język może wydawać się czymś specjalnym i niezależ
nym od szerzej pojętych zjawisk psychologicznych głównie dlatego, że 
niektórzy językoznawcy upierają się przy tym, by analizować go w ten 
wysoce niewłaściwy i wysoce sztuczny sposób. 

3. Naturalność - opis jest tym bardziej „naturalny", im bardziej uwzglę
dnia on pełne bogactwo, złożoność i subtelność danych. Próba opisu 
jakichś zjawisk w oderwaniu od kontekstów, w jakich one występują, 
jest mniej naturalna niż opis uwzględniający ten kontekst. 

Założenie naturalności dotyczy wielu szczegółowych właściwości języka, 
z których wymienię jedynie stopniowalność, jako iż ma ona najbardziej 
bezpośredni związek z problemem prototypów, o których będzie jeszcze 
później mowa. Stopniowalność nie jest kwestią żadnych milczących czy ja
sno sformułowanych założeń. Jest to fakt, którego żaden opis nie może po
minąć. Wszelka próba opisów za pomocą prostych podziałów typu „X i 
reszta świata" czyli wszystko jest albo nie jest psem, wszystko jest albo 
nie jest miłością, wszystko jest albo nie jest przymiotnikiem, itd. prowadzi 
do uproszczeń dających nienaturalny, bo sztucznie posegregowany obraz 
opisywanych danych. Jest prawdą, że niektóre zjawiska pozwalają się ła
twiej oddzielić od innych zjawisk. N a przykład materialne przedmioty w 
trójwymiarowej przestrzeni łatwiej jest wyodrębnić od innych zjawisk ze 
względu na to, że posiadają one łatwiej postrzegalne granice. Takim zjawi
skom odpowiadają też odpowiednio ostrzej wyodrębnione pojęcia. Jednak 
znakomita większość pojęć nie ma żadnych jasno wyodrębnionych odpo
wiedników w rzeczywistości fizycznej, przez co nie ma też żadnego uza
sadnienia w naszym doświadczeniu, aby odpowiednie pojęcia miały ostre 
granice, o ile oczywiście sami, sztucznie tych granic nie zbudujemy. Często 
cytowanym przykładem jest spektrum kolorów, z nieokreślonymi granicami 
między poszczególnymi kolorami. Innym przykładem jest spektrum samo
głosek, między którymi granice ustalane są inaczej w poszczególnych języ
kach . 

Jak widać, obraz językoznawstwa kognitywnego,jaki przedstawił B, jest 
bardzo wypaczony, gdyż nie uwzględnia on najbardziej zasadniczych wła
ściwości tego językoznawstwa, przypisując mu za to cechy, które w rzeczy
wistości wcale w nim nie występują. 
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Niestety jednak i sama krytyka tego wymyślonego przez B tworu budzi 
poważne wątpliwości. Jak na ironię wszystko, co B ma do zarzucenia skon
struowanemu przez siebie fantomowi językoznawstwa kognitywnego można, 
a fortiori skierować przeciwko językoznawstwu neostrukturalnemu (modu
larnemu) czy, jak kto woli, klasycznemu. B rozpoczyna swoje wywody od 
hipotetycznej odpowiedzi na postawione przez siebie w tytule pytanie „ Czy 
kognitywizm jest naukowy?", pisząc: 

,, Na pytanie tytułowe zwolennik klasycznej wizji nauki zapewne odpo
wiedziałby przecząco . Argumentem (kursywa dodana) najważniejszym, 
jakiego by użył, mogłoby być zdanie metanaukowe: Kognitywizm od
powiada na pytania rozumowo (kursywa dodana przeze mnie) nieroz
strzygalne." (s. 19) . 

Już w tej hipotetycznej odpowiedzi zastanawiają dwie rzeczy. Jakimż to 
„argumentem" jest zdanie nie poparte najmniejszym dowodem? I dlaczego 
w nauce odpowiedzi na zadawane pytania miałyby być rozstrzygalne rozu
mowo? Językoznawstwo, obok innych nauk, domaga się formułowania py
tań, na które odpowiedzieć można empirycznie, a więc za pomocą badania 
faktów, a nie jedynie za pomocą spekulacji myślowych. Tylko w matema
tyce (i oczywiście logice) można się pokusić o prowadzenie dialogu pytanie 
- odpowiedź wyłącznie na gruncie racjonalnym. Jednak językoznawstwo to 
nie matematyka ani logika, chociaż obie mogą służyć jako źródło metajęzyka 
do mówienia o języku naturalnym. Nie wolno jednak zacierać różnic między 
językiem naturalnym, który można badać jedynie empirycznie, a metajęzy
kiem, który jest tworem racjonalnego umysłu. Dlatego też jest zupełnie 
oczywiste, że twierdzeń „Kategorie naturalne mają strukturę prototypową" 
i „Kategorie klasyczne nie mają struktury prototypowej" w sposób racjo
nalny udowodnić się nie da. Przy czym trzeba koniecznie dodać, że są to 
zdania analityczne ( czego B nie zauważa), a jako takie są one zawsze praw
dziwe. (Fałszywe byłyby więc zdania „Kategorie klasyczne mają strukturę 
prototypową" i „Kategorie naturalne nie mają struktury prototypowej"). 
Jako zdania analityczne są one w istocie opisem tego, czym są kategorie 
naturalne w odróżnieniu od kategorii klasycznych. Kategorie naturalne, ex 
definitione, różnią się od kategorii klasycznych tym, że te pierwsze mają 
strukturę prototypową, podczas gdy te drugie mają strukturę nieprototy
pową. Natomiast zupełnie inną kwestią jest to, czy kategoriom naturalnym 
odpowiada cokolwiek w świecie rzeczywistym i w języku. To jest pytanie 
empiryczne. Podobnie jak i pytanie o to, czy świat rzeczywisty i język można 
lepiej opisać za pomocą kategorii naturalnych czy też za pomocą kategorii 
klasycznych. Na obydwa te pytania można udzielić empirycznej odpowiedzi 
po dokonaniu opisów za pomocą tych dwóch typów kategorii, a następnie po 
porównaniu tych opisów pod względem ich adekwatności. Jeżeli okaże się, 
że jeden z tych opisów jest bogatszy, uwzględnia więcej faktów i spełnia wa
runki naturalności wymienione wyżej, temu opisowi będzie trzeba przyznać 
wyższość, ale wyłącznie na gruncie empirycznym. Obecne badania przy za
stosowaniu kategorii naturalnych nie pozostawiają wątpliwości co do tego 
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wyboru. Chociażby dlatego, że językoznawstwo kognitywne nie kwestionuje, 
ani tym bardziej nie odrzuca, żadnych poprawnych uogólnień sformułowa
nych przez inne rodzaje językoznawstwa. Tak więc wszelkie fakty pozwa
lające się opisać za pomocą reguł, zasad czy ograniczeń, stanowiące treść 
gramatyki generatywnej mogą też stać się składnikiem opisu gramatyki ko
gnitywnej, która wszakże obejmuje swoim opisem również zjawiska mniej 
regularne, wyjątkowe i idiosynkratyczne. Jest to możliwe, ponieważ grama
tyka kognitywna nie uznaje rozłączności między regułami a listami, czyli 
między zjawiskami gramatycznymi a leksykalnymi, lecz uznaje konieczność 
uwzględnienia i jednego i rugiego ze względu na niemożliwość przepro
wadzenia ostrej granicy między gramatyką a leksyką. Opisy kognitywne są 
pełniejsze właśnie dlatego, Że uwzględniają wielką liczbę rozmaitych zjawisk 
językowych całkowicie pomijanych w opisach poststrukturalnych. 

Usiłując się rozprawić z rzekomo stosowaną przez językoznawstwo ko
gnitywne „metodą" rekonstrukcji obrazu świata za pomocą związków fra
zeologicznych, B formułuje kilka sądów także nie popartych żadnymi uza
sadnieniami ani odwołaniem się do prac, w których „metoda" owa byłaby 
stosowana. N a przykład, co mają oznaczać zdania: 

Jedyne, co na podstawie jakiejś arbitralnie - z konieczności - upo
rządkowanej listy połączeń możemy wnosić, to to, że takie właśnie są 
połączenia wyrazowe. Wszelkie inne twierdzenia z niej wynikające są 
niesprawdzalne. Przecież każdy kognitywista inaczej ułożyłby frazeolo
gizmy dotyczące kota. Który z tych układów zbliżałby się do językowego 
obrazu tego zwierzęcia? (s . 21). 

O jakie stwierdzenia mogłoby tu chodzić? Kto próbował je na takiej 
podstawie formułować? Skąd B wie, że każdy kognitywista przedstawiłby 
inną listę frazeologizmów? Czy można przytoczyć jakieś konkretne przy
kłady rozbieżności w tym względzie? I dlaczego w ogóle „językowy obraz" 
kota miałby ktoś w ten właśnie sposób tworzyć? N a ten temat wypowia
dali się między innymi Langacker (1987)' i Kalisz (1993), ale do żadnej z 
tych prac nie ma odniesienia w artykule B. Nie ma też żadnej wzmianki 
o Wyidealizowanych Modelach Kognitywnych (ICM) ani o domenach ab
strakcyjnych, wedle których w językoznawstwie kognitywnym definiuje się 
znaczenia wyrazów i innych wyrażeń i względem których ustala się stopień 
reprezentatywności (prototypowości) członów danej kategorii. Należy więc 
mniemać, że B nie znane są ścisłe i sprawdzalne metody konstruowania ta
kich modeli znaczeń. Dlatego też ten fragment wywodów B nie nadaje się 
do żadnej rzeczowej krytyki. 

Natomiast zupełnie fałszywe jest rozumowanie, na jakim B opiera swoją 
krytykę kategorii rozmytych. B twierdzi: 

Żeby zatem mogło powstać twierdzenie kognitywisty , musi wpierw być 
opis zawierający kategorie A i B. W praktyce jest czrsto (moja kur
sywa) tak, Że wpierw ten sam badacz konstruuje z kategoriami A i B, 
a później staje się kognitywistą i neguje ten opis. (s . 21). 



CZY JĘZYKOZNAWSTWO JEST NAUKOWE? 175 

Niestety i tu B nie podaje ani jednego przykładu takiego postępowania 
badawczego. Najwyraźniej przed przystąpieniem do ataku B nie zapoznał 
się z fundamentalną pracą na temat kategorii w kontekście językoznawstwa 
kognitywnego, jaką jest Women, Fire and Dangerous Things. What Ca
tegories Reveal about the Mind George Lakoffa (1987) . Lektura tej ponad 
sześćsetstronicowej pracy pozwoliłaby mu dowiedzieć się, że kategorie, ja
kimi posługuje się językoznawstwo kognitywne, nie charakteryzują się jedy
nie rozmytością granic ( fuzziness) lecz wieloma innymi cechami, takimi jak 
radialność, prototypowość, reprezentatywność elementów składowych , stop
niowalność (gradiance), poziomem podstawowości (basie level). Jest tam też 
gruntowne uzasadnienie wyższości opisów języka przy użyciu kategorii na
turalnych (które Lakoff nazywa kategoriami radialnymi) nad opisami przy 
użyciu kategorii klasycznych . Lektura tej pracy pozwoliłaby B bądź rozwiać 
nurtujące go wątpliwości bądź w bardziej rzeczowy sposób polemizować z 
nieodpowiadającymi mu poglądami. W tym miejscu należy jednak zadać 
pytanie: Dlaczego to opis wedle kategorii nieklasycznych musiałby zakładać 
wcześniejszy opis wedle kategorii klasycznych? Niewątpliwie jeśli sprawę 
rozpatrywać z chronologicznego punktu widzenia, jest prawdą , Że naukowe 
opisy w kategoriach klasycznych istniały przed powstaniem opisów w ka
tegoriach nieklasycznych, ale powstanie tych ostatnich nie jest metodolo
gicznie uwarunkowane istnieniem tych pierwszych. W największym skrócie 
można ująć to tak: Przystępując do opisu dowolnego wycinka rzeczywi
stości, posługujemy się odpowiednimi pojęciami istniejącymi już w danym 
języku, albo też na ich podstawie tworzymy nowe pojęcia. Pojęcia te stano
wią kategorie, w których lepiej czy gorzej mieszczą się opisywane elementy 
rzeczywistości . Elementy, które mieszczą się bardzo dobrze, to elementy naj
bardziej reprezentatywne dla danej kategorii. Opis tych elementów stanowi 
prototyp danej kategorii, który można nazwać Wyidealizowanym Modelem 
Kognitywnym (Idealized Cognitive Model). U poszczególnych użytkowni
ków języka konkretne modele danej kategorii mogą się od siebie różnić i to 
dość znacznie, ale najczęściej są też one intersubiektywnie zgodne w takim 
stopniu , w jakim występuje między nimi częściowe nakładanie się umożli
wiające skuteczną komunikację. W przypadku zbyt wielkich różnic dochodzi 
oczywiście do zerwania komunikacji albo do negocjacji tych modeli, w wy
niku czego może dojść do ich zbliżenia. Wspomniany tu intesubiektywizm 
absolutnie nie wyklucza ścisłości i sprawdzalności badań prowadzonych nad 
modelami kognitywnymi i w żaden sposób nie może dawać asumptu do de
waluowania takich badań jako „nienaukowych". Wszak nienaukowa może 
być jedynie metoda badania faktów a nie same fakty! 

Tworzenie opisów Wyidealizowanych Modeli Kognitywnych przy uży
ciu kategorii nieklasycznych nie jest więc uwarunkowane wcześniejszym po
wstaniem opisów za pomocą kategorii klasycznych. Te ostatnie można bez 
trudu „nałożyć" na opis nieklasyczny za pomocą wyznaczenia mniej czy 
bardziej arbitralnie wyznaczonych ostrych granic między kategoriami. N a
tomiast niemożliwe jest stworzenie opisów kognitywnych na podstawie już 
istniejących opisów klasycznych jedynie z pomocą rozmywania granic z tej 
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prostej przyczyny, że opisy klasyczne pomijają wiele faktów, które nie mie
szczą się w ściśle wytyczonych granicach kategorii. Byłoby to więc tylko na
łożenie jednowymiarowej ( wyłącznie rozmycie granic) maski kognitywizmu 
na opis klasyczny, bez uwzględnienia wszystkich innych cech kategorii na
turalnych, o których wspomniałem wyżej. Skoro jednak na opis kognitywny 
zawsze można nałożyć opis klasyczny (bardzo go przy tym zubożając), a 
odwrotna możliwość w ogóle nie istnieje, raczej kategorie klasyczne należa
łoby uznać za wtórne w stosunku do kategorii naturalnych. Ale przecież B 
zamierzał uzasadnić coś wprost przeciwnego. A zatem jeśli ktoś wątpi, czy 
językoznawstwo kognityw e jest naukowe, to tym bardziej powinien wątpić 
w naukowość językoznawstwa posługującego się kategoriami klasycznymi. 

Summary 

The answer to the title question is considered in the context of Ireneusz Bo
browski's article „ Czy kognitywizm jest naukowy? O lingwistyce kognitywnej z 
punktu widzenia dwudziestowiecznych koncepcji nauki" (Biuletyn PTJ LI, 19-
24) . (Is cognitivism scientific? Cognitive linguistics as viewed from the standpoint 
of the twentieth century conception of science). lt is shown that the description 
of cognitive linguistics serving as the target of Bobrowski's critical comments is 
inaccurate and incomplete. Furthermore, it is claimed that, ironically, whatever ar
guments Bobrowski formulates against the scientific status of cognitive linguistics 
apply a fortiori to poststructural linguistics. 
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Gramatyka współczesnego języka polskiego, tom III 
Fonetyka i fonologia, Kraków 1995 - odpowiedź na 

recenzję Jolanty Szpyry 

W zeszycie LII Biuletynu PTJ (1996) ukazała się recenzja Jolanty Szpyry 
Fonetyki i Fonologii, autorstwa Leokadii Dukiewicz i Ireny Sawickiej. Recen
zja jest bardzo krytyczna, a jej ton napastliwy. Jolanta Szpyra nie znalazła 
w książce ani jednego pozytywu. Nie uznałabym za stosowne odpowiedzieć 
na recenzję, gdyby nie fakt, iż jest ona w moim przekonaniu nieobiektywna, 
tendencyjna, zawiera pouczenia w kwestiach całkowicie oczywistych, a nie
które zawarte w niej informacje są nieprawdziwe. Wysoka ranga pisma, 
które wydrukowało recenzję, potęguje niestety jej wymowę . 

Autorka recenzji skrytykowała zastosowaną teorię - fonologię struktu
ralną. To problem do dyskusji. Rzecz w tym, że w dalszym ciągu recenzji 
autorka zarzuca pracy brak opisu różnych zjawisk, które znaleźć się tu nie 
powinny. Brak ich opisu jest konsekwencją przyjętej teorii - czytając re
cenzję odnosimy inne wrażenie i o to właśnie chodzi. To samo dotyczy sze
regu krytycznych uwag na temat poszczególnych interpretacji (samogłosek 
nosowych, stosunku [i] do [y], niektórych miękkich spółgłosek). 

Skomentuję zarzuty dotyczące wyłącznie części mojego autorstwa, tzn. 
Fonologii. Pani Szpyra równie krytycznie odniosła się do części fonetycznej, 
jednak ton zastosowany do Fonologii jest znacznie bardziej jadowity. 

Głównym zarzutem, z którego właściwie wynikają pozostałe, jest za
stosowanie niemodnej teorii. Odpowiem na to, iż uznaję słuszność i poży
teczność zarówno strukturalnych, jak i generatywnych i postgeneratywnych 
koncepcji. Jeśli idzie o tę Gramatykę mogłabym powiedzieć, że alternacje 
morfonologiczne opisane zostały w niej już wcześniej w innym miejscu. To, 
co pozostało do przedstawienia to procesy motywowane wyłącznie konte
kstem fonetycznym i to zostało zrobione w Fonologii. W moim przekonaniu 
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opis ten może wejść w skład opisu w duchu fonologii naturalnej, niezależnie 
od tego, że nazwany tu został strukturalnym. Mogłabym również powie
dzieć, że powstawała ta Gramatyka przez długie lata. Ten fakt sprawia, Że 
automatycznie w momencie ukazania się pewne jej rozwiązania muszą oka
zać się przestarzałe, to nieuniknione. Odnosi się to zapewne właśnie do opisu 
reguł fonologicznych (w Gramatyce - morfonologii). Powiem natomiast, że 
potrzebne są opisy oba: taki jak ten, jak też taki, który odwoływałby się 
do faktów morfologicznych. Narazie jest ten. Czy i kiedy powstanie opis, 
jakiego oczekuje pani Szpyra, tego nie wiem. Nie jest przypadkiem, że o 
ile powstało kilka pełnyc strukturalnych opisów polskiej fonologii, opisy 
generatywne ograniczają się do wybranych aspektów. To prawda, że prze
ważnie „nadajemy" ( slawiści vs angliści) na innych falach . Interesują nas 
inne sprawy. Szczerze przyznaję, że często nudzę się na konferencjach zdo
minowanych przez anglistów i zapewne vice versa. Wynika to chyba po 
części z tego, że niektóre omawiane przez nich kwestie polonistyczne są dla 
nas oczywiste, ale też i ze specyfiki materiału, jakim się zajmujemy. Języki 
słowiańskie są pod względem fonetycznym i fonologicznym bardzo zróżni
cowane i ten fakt przyciąga przede wszystkim naszą uwagę, w każdym razie 
moją. Pewne zachowania allofoniczne, które wydają się automatyczne i uni
wersalne na gruncie jednego języka i nie warte odnotowania, przy konfron
tacji okazują się specyficzne, należące do kodów indywidualnych języków . 
Teorie strukturalne, ściśle związane z fonetyką, bardzo dobrze nadają się 
do opisu tych faktów, należących do kodu językowego, ale pozostających na 
marginesie zainteresowania fonologii nieautonomicznych. Uważam, że taki 
opis jest dla języka słowiańskiego ważny. Szereg cech fonetycznych, które 
recenzentka uznałaby za fonologicznie nieistotne, jest dla typologii języków 
słowiańskich ważny. Nie znaczy to oczywiście, że opis w duchu fonologii 
nieautonomicznej jest niepotrzebny. Ale też nie upoważnia recenzentki do 
używania w krytyce argumentów z innej płaszczyzny, nawet jeśli uważa fo
nologię strukturalną za niemodną i przestarzałą, a przypisywanie pewnych 
regularności różnym poziomom gramatyki uważa za „sztuczny wymysł nie
których językoznawców, a nie odbicie rzeczywistych faktów językowych" 
(s. 205). Gdyby nie ten wymysł, nie byłoby dziś prawdopodobnie żadnej 
fonologii . Fakty językowe tłumaczą się na różny sposób - ja widzę uzasa
dnienie dla różnych opisów fonologicznych. 

Ja również uważam większość zaproponowanych w Recenzji interpreta
cji, w duchu klasycznej fonologii generatywnej, za przestarzałe i nieade
kwatne, ponieważ ignorują słownictwo obce. Na przykład, przyjęcie propo
zycji Recenzentki interpretacji monofonematycznej [i/y] i miękkich fone
mów spółgłoskowych wargowych, wymagałoby postulowania odrębnych sy
stemów dla słownictwa rodzimego i obcego, nawet tego bardzo dobrze przy
swojonego. Od takiej interpretacji odstąpiono, kiedy przestaliśmy mówić 
[reżym], [tyk], [synus], itp . 

Kolejny zarzut dotyczy niewykorzystania szeregu prac. Wyjaśniam, 
że bibliografia zawiera wyłącznie pozycje bezpośrednio cytowane w tek-
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ście ( oryginalnie zresztą nazywała się „ Cytowane prace", co zmieniono w 
druku), a cytowałam głównie te prace, które z punktu widzenia slawisty 
nie mówią rzeczy oczywistych, lecz wnoszą coś istotnego do naszej wiedzy 
o systemie fonetycznym i fonologicznym polszczyzny. 

Recenzentka kwestionuje używaną przeze mnie terminologię, choć po
wiada, że „zbytnio jej nie przeszkadza". Przypuszczam, że w istocie może 
ona irytować polonistów. Przyzwyczaiłam się do niej, ponieważ jest wy
godna w slawistyce. Na naszych (slawistycznych) kongresach i konferen
cjach obowiązuje 12 języków (teraz po rozpadzie serbsko-chorwackiego na 
trzy nawet 15). Nie jest to dla slawisty utrudnieniem. Jedyny kłopot to 
terminologia, która, jeśli jest rodzimego pochodzenia, bywa słabo zrozu
miała. Z tego względu terminologia międzynarodowa jest wygodniejsza. Ta 
książka będzie miała właściwych odbiorców wśród polonistów i slawistów. 
Anglistów zaś materiał słowiański interesuje na tyle, na ile może stanowić 
ilustrację dla ich koncepcji. Taka jest praktyka w moim przekonaniu. 

Nie uważam też, aby transkrypcja IPA mniej się nadawała do polszczy
zny, niż tzw. słowiańska. Pewne trudności dotyczą obu transkrypcji. Dydak
tycznie rzeczywiście transkrypcja międzynarodowa może stanowić pewną 
komplikację, ale jedynie dlatego, że jest słabo znana przez polonistów. 

Kolejny poważny zarzut dotyczy braku uniwersalności wykorzystanych 
cech dystynktywnych. Mogę na to odpowiedzieć tyle, że to Recenzentka 
prezentuje kompletnie przestarzałe stanowisko w tej kwestii, powtarzając 
przy tym skrót myślowy, który przedstawiany w ten sposób, stanowi błąd 
metodologiczny. Chodzi jej, rzecz jasna, o pewien nieduży zestaw cech fone
tycznych, który wystarczyłby do opisania cech dystynktywnych fonemów we 
wszystkich językach świata. Mówienie zaś o uniwersalnych cechach dystynk
tywnych jest kompletną bzdurą - cecha może być uznana za dystynktywną 
tylko na gruncie konkretnego systemu językowego. Jeśli zaś idzie o pogląd, 
o ograniczonej ilości cech wystarczającej do opisania wszystkich języków, 
a które, nadto, cytując Recenzentkę: ,,nie mają służyć jedynie celom kla
syfikacyjnym, ale powinny umożliwiać wyrażenie różnych prawidłowości i 
procesów fonologicznych zachodzących w języku", to po prostu z poglądem 
tym się nie zgadzam. Te ubogie zestawy cech nie dają możliwości ujęcia róż
nic, o których wcześniej wspomniałam, a różnice te nie są redundantnym 
balastem, lecz często stanowią źródło pewnych procesów i mają dużą silę 
wyjaśniającą. Przykłady, które dalej przytacza pani Szpyra z zakresu akwi
zycji mowy są zupełnie oczywiste i, wbrew temu, co twierdzi Recenzentka, 
Fonologia ma na uwadze te nadrzędne, uniwersalne zróżnicowania. 

Skoro już otrzymałam pouczenie na temat skali sonorności Jespersena, 
to posłużę się tym samym argumentem dla odparcia krytyki . Uniwersalne 
cechy tej hierarchii, to są cechy fonetyczne. Stanowią one jedynie punkt 
wyjścia do wyborów funkcjonalnych. Jest naturalne, że funkcje językowe 
będą w znacznym stopniu oparte na tych fonetycznych właściwościach gło
sek. Stąd takie rozwiązania, jakie proponuje pani Szpyra będą najczęściej 
spotykane. Jednakże poszczególne języki w różnych miejscach tej skali sta-
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wiaJą cezury, a są nawet takie, które w ogóle takich podziałów na klasy 
dystrybucyjne nie czynią. W polszczyźnie podział na sonanty i obstruenty 
ma odbicie jedynie w danych statystycznych, dotyczących struktur sylabicz
nych, wyjaśnia wiele procesów, ale nie mamy tu do czynienia z bezwyjąt
kowymi restrykcjami, które upoważniałyby do wprowadzenia odpowiednich 
reguł. Opis, który zawiera Fonologia, uwzględnia tylko reguły ( czy też ra
czej procesy) bezwyjątkowe, przynajmniej taka była moja intencja. Nie jest 
też przypadkiem, że osoby, które zaczynają się zajmować językami Indian 
północnozachodniej Ame~ ki w ogóle przestają się interesować sylabą . Sy
labiczność jest w tych językach często cechą fonologiczną, niemotywowaną 
fonetycznie. Powszechnie znane są przykłady z Bella Coola z grupy Salish, 
gdzie bezdźwięczne obstruenty bywają ośrodkiem sylaby, znane są także 
fakty z licznych języków z grupy Wakash, np. z Bella Bella, w którym np . 
sekwencja [ala] bywa w szeregu wyrazów realizowana ze zgłoskotwórczym 
[l] i niezgłoskotwórczymi samogłoskami dookoła. Oczywiście donośność so
nant u przewyższa tu donośność samogłosek, lecz jest to fakt kontekstowy. 
Języki robią więc różny użytek z inherentnych własności głosek - jedyne, 
co w odniesieniu do polskiego możemy w związku z hierarchią sonorności 
powiedzieć to to, Że relewantna granica przebiega na niej między spółgło
skami i samogłoskami, plus ustabilizowana pozycja joty. Pani Szpyra chcia
łaby, żeby wprowadzić jako odrębną klasę dystrybucyjną sonanty, ignoru
jąc tym samym tzw. nieakustyczne struktury sylabiczne. Pisze ona m.in. 
,, ... analiza licznych zjawisk, zarówno fonologicznych, jak i morfologicznych, 
w których sylaba odgrywa zasadniczą rolę, wykazuje, że język polski w du
żym stopniu przestrzega tzw. hierarchii sonorności ... " (s . 206). Problem w 
tym, Że w dużym stopniu, a nie bezwzględnie, a ten margines, w którym 
nie przestrzega, nie jest wcale taki mały. Fakt ten musiał być uwględniony 
w opisie ( takie są wymagania opisu strukturalnego), zwłaszcza że jest to 
bardzo istotna cecha typologiczna polszczyzny. To samo dotyczy podziału 
na sylaby. Z kolei charakter książki jest . taki, że nie ma w niej miejsca na 
rozważania, porównania i dyskusje. O hierarchii sonorności studenci uczą 

. się na pierwszym roku we Wstępie do językoznawstwa, w Fonologii jest 
ona obecna na każdym kroku, wynika z charakterystyki cech, jest także 
wspomniana explicite (s. 167 pierwszy akapit). W sumie większość tego, co 
napisała Recenzentka na temat sylaby jest prawdziwe i oczywiste, rzecz w 
tym, że z mojego tekstu nic przeciwnego nie wynika. Wszystko to, czego, 
według Recenzentki brak w pracy w odniesieniu do nadrzędnych opozycji i 
sylaby, jest tam skomentowane w sposób, jakiego właśnie Recenzentka ocze
kuje. To fakt, że skrótowo, jest to kwestia proporcji i charakteru książki. 
Jeśli idzie o problem sylaby musiałam specjalnie się hamować - tym pro
blemem zajmowałam się w swoim czasie intensywnie (fakt, że pisywyłam 
głównie po serbsku na ten temat). 

W krytyce dotyczącej nadrzędnych zróżnicowań, pani Szpyra oczekiwa
łaby cechy „spółgłoskowość". Rzeczywiście nie znalazłam takiej cechy ar
tykulacyjnej, która przysługiwałaby pozytywnie wszystkim spółgłoskom i 
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tylko im. Glajdy są sklasyfikowane na pewnym poziomie łącz-nie z samogło
skami (por. wokoidy w Fonetyce). Mógłby ktoś może uznać, że glajdy mają 
przeszkodę. Pewne oceny mogą mieć charakter względny. Jednak przyjęte 
rozwiązanie jest znacznie bardziej adekwatne fonetycznie. Klasa spółgłosek 
jest więc scharakteryzowana poprzez cechę „minus samogłoska" ( a samo
głoska według wprowadzonych opozycji to: brak przeszkody, rezonant, nie
glajd, czyli obecność tzw. stadium ustalonego), sonanty zaś to klasa spółgło
sek o cesze „rezonant". Problem w tym, że nadrzędny podział segmentów na 
klasy akustyczne byłby inny, niż podział ze względu na cechy artykulacyjne. 
Ten pierwszy dzieli segmenty na rezonanty ( samogłoski, glajdy, sonanty) i 
obstruenty, ten drugi na głoski artykułowane bez przeszkody (samogłoski i 
glajdy) i z przeszkodą (spółgłoski) . Zaproponowany podział na główne klasy 
(s. 115) szereguje segmenty ze względu na stopień donośności (sonorności) 
i dba o to, aby za nazwami cech, kryły się konkretne fakty fonetyczne, a nie 
etykiety, usiłujące pogodzić nasze tradycyjne przyzwyczajenia z wymogami 
opisu, lub nazywające wartości względne (jak np. skupiona/rozproszona). 
Twierdzę, Że wszystko to, co według pani Szpyry nie da się sformułować 
posługując się zestawem tych cech (s. 202 Recenzji) , jest formułowalne i co 
więcej jest w pracy sformułowane. 

Następnie Recenzentka zarzuca mi, że raz opisuję samogłoski jako rezo
nanty, raz jako nie rezonanty. Fakt niewystąpienia w drzewkach fonologicz
nych cechy „rezonant" w odniesieniu do samogłosek, nie znaczy oczywiście, 
że samogłoski nie są rezonantami. Każdy segment, który nie ma przegrody 
jest rezonantem. W dendrycie opozycje, które się dublują nie są uwzglę
dniane. Taka jest natura algorytmu. 

U wagi krytyczne dotyczące klasyfikacji samogłosek, świadczą o tym, że 
Recenzentka niezbyt uważnie czytała pracę . Generalny podział głosek na 
płaskie, artykułowane z masą języka uniesioną, skoncentrowaną w przodzie 
jamy ustnej (palatalne), i w tyle jamy ustnej (welarne) jest zaczerpnięty z 
opisów B.Wierzchowskiej, na które często powołuje się Recenzentka. Zgo
dnie z nim [e] klasyfikuje się jako palatalne - stopień wzniesienia masy 
języka może być oczywiście różny. Dla kogoś, kto zajmuje się fonetyką i 
fonologią jest to oczywiste. Zaś rycina 4 opisuje główne realizacje fone
mów, więc nie /a/, lecz [ a] jest tam opisane jako scentralizowane, natomiast 
[a] niescentralizowane. Każda samogłoska może sporadycznie wystąpić w 
wariancie scentralizowanym. Opozycja jest dystynktywna tylko dla pary 
/i/:/y/. 

Krytyka dotycząca interepretacji fonologicznej [y], samogłosek noso
wych, miękkich wargowych związana jest oczywiście z teorią, na gruncie 
której występuje Recenzentka. W wyrażeniach błąka /bwoJJka/ i błonka 
/bwonka/ spółgłoski nosowe zajmują, zgodnie z przyjętą w Fonologii teo
rią tę samą pozycję. Granica morfologiczna przed przyrostkiem -ka nie ma 
wartości fonetycznej, w związku z tym nie może w żaden sposób wpłynąć 
na interpretację. Wystąpienie [JJ] jest co prawda warunkowane kontekstowo, 
ale w tych samych kontekstach występują inne zwarte spółgłoski nosowe. 
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Zresztą i bez granicy morfologicznej możliwa jest grupa [nk), np . w tynku 
- ten wyraz bywa wymawiany w dwojaki sposób. 

Fonem /'IJ/ występuje w dwu realizacjach, zwartej i szczelinowej, a wy
bór jednej z nich do oznaczenia fonemu jest kwestią dowolną. Cytowana 
przez Recenzentkę para są/song niczego nie zmienia, przeciwnie stanowi 
argument za rozwiązaniem przyjętym w Fonologii. Mogę tu dodać np. 
tą/tom/ton/toń/to. 

Nie jest prawdą, Że asymilacje spółgłosek nosowych ze względu na miej
sce artykulacji nie zostały"w pracy sformułowane. Przedstawione są bardzo 
szczegółowo ( s. 131 pas - restrykcje występowania poszczególnych spół
głosek nosowych) i uwzględnione w tabelce (s. 137-8). Z całą pewnością 
sugerowane przez Recenzentkę sformułowanie, że „samogłoski nosowe przed 
następującymi po nich obstruentami nieszczelinowymi realizowane są jako 
sekwencje samogłosek ustnych i spółgłosek nosowych o miejscu artykulacji 
następnej spółgłoski" znaleźć się tu nie może, skoro samogłosek nosowych 
się nie wprowadza. 

W ramach zastosowanej teorii decydujący w sprawie fonologiczności [y) 
jest fakt adaptacji obcych wyrazów (s. 120), oraz kierunek upodobnienia 
w parze Ci. Wprawdzie niektóre osoby posługują się systemem starszym 
bez /y / - taki system ma sporo osób ze starszej emigracji, lecz w Pol
sce już jednak razi. Jeśli idzie o miękkie wargowe spółgłoski, oczywiście 
nie fakt wyodrębnienia się elementu [j] decyduje o interpretacji. Rzecz ja
sna argumentu z dystrybucją form przyimkowych w/we (w Wiedniu vs we 
Wrocławiu) nie da się tu użyć, ale nic stąd nie wynika. Z mojego punktu 
widzenia ta reguła już nie jest motywowana fonetycznie. 

Rzeczywiście często jota wyodrębnia się po miękkich spółgłoskach, jed
nak nie po wszystkich jest konieczna. Bywa, Że jej obecność na widmie 
akustycznym nie jest słyszalna (np. bułgarskie eHpa może być transkry
bowane fonetycznie wyłącznie jako (v'ara], co nie znaczy, że nie może być 
zinterpretowane jako /vjara/) . Nie jest prawdą, że w języku polskim wy
razy tiul, diakon, czy piana, bieda mogą być wymawiane w dwojaki sposób 
(po polsku wyłącznie z jotą, po bułgarsku wyłącznie bez joty, również po 
rosyjsku). To są bardzo wyraźne różnice fonetyczne, przez generatywistów 
ignorowane. Te sprawy należą do kodu językowego, są rezultatem czegoś 
i czegoś potencjalną przyczyną; opis strukturalny powinien je uwzględnić. 
To nie przypadek, że Anglik zamiast nie [ńe) mówi zwykle [ńje), i Polak 
tę różnicę słyszy, nie potrafi natomiast wymówić rosyjskiego Jt'lo6um po
prawnie - mówi [l'jub'it) zamiast [l'ub'it). Co do wymowy kieł, giermek 
zdania są podzielone. Swoje stanowisko w sprawie fonologiczności (k'], (g'), 
jak również [x'] motywuję wymową i różnicą fonetyczną między [g'e) i [g'je), 
itd. Ponieważ istotnie są w tej kwestii różne opinie, przeprowadziłam pewne 
badania, których rezultaty naszkicowałam w oddzielnym artykule ( Studia 
linguistica polono-meridianoslavica 9, w przygotowaniu obszerniejsza praca 
na ten temat). 
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Różnica między „ własnościami fonologicznymi" przedrostków i przyro
stków jest oczywista i została, wbrew temu, co mówi Recenzentka uwzglę
dniona w pracy. Po przedrostkach wprowadzone są mianowicie junktury, a 
granica morfologiczna przed przyrostkiem jest traktowana tak, jak pozy
cja wewnątrzmorfemowa. Są to kwestie w slawistyce i polonistyce dobrze 
znane, wynikające z danych fonetycznych. 

Rzeczywiście, zgodnie z przypuszczeniem Recenzentki, opuściłam asymi
lacje opisane przez nią nas. 204 w ostatnim akapicie, ponieważ nie są już 
motywowane wyłącznie fonetycznie. Chodzi o asymilacje regresywne typu: 
post - pościć - poszczę. Powinnam może jednak uwzględnić fakultatyw
ność tych zjawisk dla pozycji wewnątrzmorfemowych również (por. passa 
- dat. [pasśe/paśśe]). Sprawa wymagałaby jednak dłuższego komentarza 
- te asymilacje wycofują się, por. np. ocet - loc. już tylko [ocće]. 

Problematyka akcentu frazowego jest, wbrew twierdzeniu Recenzentki, 
obecna w pracy, mimo iż nie występuje w niej nazwa „akcent frazowy". 
Cały opis intonacji polega na wskazaniu we frazie „ wyrazu wyróżnionego" 
i opisaniu sposobu realizacji tego wyróżnienia. 

Recenzję uważam za nieobiektywną i złośliwą, a w części fonetycznej 
dyletancką. Pani Szpyra przeczytała w Fonetyce i fonologii to, co chciała 
przeczytać. Bardzo żałuję, miałam nadzieję, że otrzymam konstruktywne 
uwagi. W zamian dostałam informację, że dwa plus dwa jest cztery, po
uczenie, Że należy czytać po angielsku i powtórkę z historycznej fonologii 
języka polskiego. 
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Bibliografia celtologii polskiej. 
Języki celtyckie 

Niniejsza bibliografia ma za cel przedstawienie osiągnięć celtologii polskiej. 
Składają się na nią prace autorów polskich opublikowane w Polsce i zagranicą , 

a także prace dwóch autorów (James Fife i Aidan Doyle) związanych z Katedrą 
Celtologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które zostały wydane w Pol
sce. Bibliografia nie zawiera okazjonalnych publikacji autorów zagranicznych w 
polskich czasopismach ani abstraktów, które ukazały się w materiałach konferen
cyjnych . Poza jednym wyjątkiem (Jan Michał Rozwadowski) wszystkie pozycj e 
dotyczą publikacji XX wiecznych , albowiem sporadycznych publikacji wcześniej
szych nie można traktować jako celtologicznych. Bibliografia nie odnotowuje rów
nież prac, w których tematyka celtologiczna pojawia się marginalnie , jedynie przy 
okazji innych rozważań . 

Mimo długiego przygotowywania i starannej kwerendy bibliotecznej, poniższa 
bibliografia nie jest ani kompletna ani wyczerpująca, za wszelkie uzupełnienia autor 
będzie bardzo wdzięczny. 

Bibliografia nie jest anotowana, jedynie w przypadku prac, których tytuły po
zostawiają wątpliwości, co do zakresu pracy, dodano kluczowe określenia . 
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Sprawy administracyjne 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTJ w r. 1997 

W dniach 6-7 czerwca i997r . odbyło się w auli WSP w Zielonej Górze 
Walne Zgromadzenie członków PTJ. Był to pierwszy zjazd PTJ w tym 
ośrodku naukowym. Uczestników Zjazdu powitała serdecznie prorektor 
prof. Maria Fic. Obrady otworzył przewodniczący Zarządu prof. M. Ku
cała. Zaproponował on kandydaturę prof. E. Romy na przewodniczącego 
Walnego Zgromadzenia. Propozycja ta została przyjęta jednogłośnie. 

Walne Zgromadzenie przyjęło protokół z ostatniego Zjazdu w Toruniu, 
odczytany przez sekretarza - dra J. Kąsia. 

Następnie uczestnicy Walnego Zgromadzenia wysłuchali wspomnień o 
zmarłych w ostatnim roku członkach Towarzystwa: W. Kuraszkiewiczu z 
Poznania, L. Kaczmarku z Lublina, A. De Martinie z Zielonej Góry, J. Ro
koszowej z Krakowa, L. Wierzbowskim z Gdańska, M. Jaworskim z Kielc. 

Następnie sekretarz przedstawił nazwiska 21 osób przyjętych na ostat
nim posiedzeniu Zarządu na członków zwyczajnych Towarzystwa. 

W dalszej części sprawozdania z rocznej działalności Zarządu złożyli : 
sekretarz - J. Kąś, skarbnik - prof. A. Cieślikowa i redaktor Biuletynu 
PTJ - prof. K. Polański, który zwrócił się z prośbą do autorów artykułów 
zamieszczanych w Biuletynie, by: l. materiały do druku przekazywać do 
początku września, 2. do wszystkich artykułów dołączać koniecznie stre
szczenia w języku angielskim (nawet tych pisanych w języku angielskim), 
3. ewentualnie dołączać dyskietki z tekstami przygotowanymi na kompu
terze wraz z informacją, w jakim edytorze tekst został napisany (po wy
korzystaniu dyskietka zostanie zwrócona). Poinformował też, że nowy spis 
członków Towarzystwa będzie zamieszczany co 3 lata i zwrócił się z prośbą o 
uaktualnianie przez członków swych danych osobowych. W imieniu Komisji 
Rewizyjnej sprawozdanie przedstawiła prof. I. Nowakowska-Kempny. Prof. 
E. Roma zgłosił następnie wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium. 
Wniosek ten Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, Że Zarząd na swoim ostatnim 
posiedzeniu postanowił skreślić z listy członków PTJ 44 osoby zalegające 
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ze składkami 4 i więcej lat. Następnie przypomniał on, że w roku bie
żącym kończy się statutowo kadencja członków Zarządu : prof. M. Kucały, 
prof. O. Wolińskiej i dra hab . J. Kąsia . W związku z tym przedstawił kan
dydatury nowych członków Zarządu: prof. Ewy Rzetelskiej-Feleszko, prof. 
Wiesława Borysia i dr Elżbiety Kossakowskiej . Wobec braku innych zgło
szeń przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie, w 
wyniku którego zdecydowaną większością głosów ww. osobom powierzono 
funkcje członków Zarządu PTJ . Walne Zgromadzenie przyjęło też wniosek 
prof. M. Kucały, by zachow"'ać dotychczasowy skład Sądu Koleżeńskiego . W 
głosowaniu jawnym wybrano dwie nowe członkinie Komisji rewizyjnej: dr 
Dorotę Janeczko i mgr Katarzynę Skowronek. W związku z tym aktualny 
skład Zarządu po jego ukonstytuowaniu się przedstawia się następująco: 
prezes - prof. Ewa Rzetelska-Feleszko (Warszawa), wiceprezes - prof. 
Wiesław Boryś (Kraków) , sekretarz - dr Elżbieta Kossakowska (WSP Kra
ków), skarbnik - prof. M. Cieślikowa (IJP PA.N Kraków), członkowie -
dr hab . Adam Bednarek (UMK) , - prof. Jerzy Brzeziński (WSP w Zie
lonej Górze), - prof. Jadwiga Puzynina (UW), - prof. Kazimierz Sroka 
(UG), - doc. Maria Wojtak (UMCS) . Redaktorem Biuletynu PTJ pozo
staje nadal prof. Kazimierz Polański. 

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej: przewodnicząca - prof. Iwona 
Nowakowska-Kempna, członkowie: mgr Katarzyna Skowronek, mgr Maria 
S. Węgiel, dr Dorota Janeczko, dr Jadwiga Wronicz. 

Aktualny skład Sądu Koleżeńskiego: prof. Witold Mańczak, prof. Kwi
ryna Handke, prof. Maria Honowska. 

Prof. M. Kucała poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Zarząd PTJ 
zaproponował, by LVI Zjazd Naukowy odbył się w Kielcach. Zapropono
wał też temat następnego Zjazdu Naukowego: ,,Stosunki między synchro
nią i diachronią we współczesnym językoznawstwie". Prof. prof. S. Boraw
ski, A. Furdal, J . Wierzchowski, M. Bugajski zaproponowali ponadto, by 
Zjazd Naukowy zajął się w przyszłości powiązaniami językowymi w kontek
ście integracji europejskiej oraz terminologią specjalistyczną. Decyzję co do 
miejsca i tematyki najbliższego Zjazdu pozostawiono nowemu Zarządowi . 

N a koniec przewodniczący Zarządu podziękował za pracę w Zarządzie 
ustępującym jego członkom. 

LV ZJAZD NAUKOWY PTJ w r. 1997 

LV Zjazd Naukowy odbył się w Zielonej Górze w dniach 6- 7 czerwca 
1997r. Poświęcony był problemowi; Kontekst i konsytuacja w badaniach 
lingwistycznych. Wygłoszono następujące referaty: 

1. Prof. dr hab . Kazimierz Sroka (Gdańsk): Wprowadzenie do zagadnienia 
kontekstu i konsytuacji. 
Dysk.: A. Cieślikowa, A. Rogala-Lewicki, W . Kaniuka, M. Kucała, S. Bo
rawski. 
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2. Prof. dr hab. Jadwiga Puzynina (Warszawa): Kontekst i konsytuacja a 
rozumienie tekstu. 
Dysk .: A. Cieślikowa, A. Rogala-Lewicki, M. Kucała, Z. Leszczyński, 
J. Zieniukowa, I. Bobrowski. 

3. Prof. dr hab. Antoni Furdal (Opole): Rola konsytuacji i kontekstu w 
symbolice językowej (na materiale z Ziem Zachodnich). 
Dysk.: A. Cieślikowa, Z. Zierhofferowa, A. Rogala-Lewicki, W . Kaniuka, 
M. Kucała, J. Zieniukowa. 

4. Prof. dr hab. Alicja Nagórko (Warszawa): Synonimia kontekstowa. Im
plikacje leksykograficzne. 
Dysk.: K . Kleszczowa 

5. Prof. dr hab. Bogdan Walczak (Poznań): Kontekst wyrazowy w leksy
kografii. 
Dysk.: I. Bobrowski, K. Waszakowa, J. Puzynina. 

6. Prof. dr hab. Krystyna Waszakowa (Warszawa) : Rola kontekstu w se
mantyce rozumienia. 
Dysk.: I. Bobrowski, M. Grochowski, A. Nagórko, J . Puzynina. 

7. Dr Grażyna Sawicka (Szczecin); Konwencja - kontekst - znaczenie. 
Dysk.: I. Bobrowski, A. Nagórko, M. Grochowski, J. Puzynina. 

8. Dr Igor Burchanow (Rzeszów): Kontekst i konsytuacja a leksykografia 
pedagogiczna. 
Dysk.: I. Bobrowski, K. Waszakowa, A. Nagórko, M. Grochowski . 

9. Prof. dr hab. Marian Bobran (WSP Rzeszów): Kontekst i konsytuacja 
w konfrontatywnych badaniach składniowych. 

10. Prof. dr hab . Marian Bugajski (WSP Zielona Góra): Sytuacyjne i kon
tekstowe aspekty zachowania językowego. 

11. Prof. dr hab. Barbara Boniecka (UMCS): Konteksty stylistyczne wypo
wiedzi pytajnych. 

12. Dr Krzysztof Maćkowiak (WSP Zielona Góra): Historyczna świadomość 
językowa jako kontekst w badaniach stylistycznych. 

13. Mgr Barbara Taras (Warszawa): Rola kontekstu w badaniach staropol
skich zdań pytajnych. 

14. Prof. dr hab. Józef Wierzchowski (Warszawa): Kontekst i konsytuacja 
czego? sygnału mowy? formy wyrazowej? czy monosemicznego znaku 
językowego? 

15. Mgr Piotr Krzyżanowski (Lublin): Wypowiedź a akt mowy. 
16. Dr hab. Jerzy Staszewski (Katowice): O interpretacji tzw. koincydencji 

(,,Auslosung") w kategoriach teorii aktu mowy. 
Dysk.: J. Perlin, A. Nagórko. 

17. Dr Romuald Huszcza (Warszawa): Semiotyka kontaktów międzyjęzyko
wych. 
Dysk.: A. Nagórko, A. Cieślikowa 

18. Mgr Katarzyna Skowronek (IJP PAN) Kraków): Nazwiska polskie w 
kontekście kultury. Perspektywa kognitywna. 
Dysk.: J. Perlin, A. Nagórko, A. Cieślikowa. 
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19. Prof. dr hab. Zenon Leszczyński (Lublin): Tabu językowe uwarunkowane 
przez sytuację i kontekst . 
Dysk.: N. Perczyńska, S. Borawski, A. Grybosiowa. 

20. Prof. dr hab. Władysław Kaniuka: Konsytuacja w języku biznesu. 
Dysk.: Z. Zagórski, S. Podobiński, N. Perczyńska, S. Borawski, A. Gry
bosiowa. 

21. Dr Elżbieta Wierzbicka (Warszawa): Deiktyczność i anaforyczność me
tatekstowa. 

22. Mgr Paweł Nowak (Lublin): Rola kontekstu pragmatycznego w inter
pretacji wypowiedzi ironicznych (na przykładzie prasowych komentarzy 
politycznych). 
Dysk.: z. Zagórski. 

23. Mgr Madgalena Lisiecka-Czop (Szczecin): Kontekst komunikacyjny a 
recepcja tekstów prasowych. 
Dysk.: Z. Zagórski. 

24. Prof. dr hab. Halina Mierzejewska (Warszawa): Kontekst w lingwistycz
nym badaniu afazji. 
Dysk. : S. Borawski, M. Kucała. 

25. Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, mgr Cezary Piątkowski (Zielona Góra): 
Kategoria poetyzmu leksykalnego w analizie lingwistycznej tekstu arty
stycznego. 
Dysk.: Z. Zagórski, A. Nagórko 

WŁADZE PTJ PO ZJEŹDZIE W ZIELONEJ GÓRZE 

Zarząd: 

prezes 
wiceprezes 
sekretarz 
skarbnik 
członkowie 

- prof. Ewa Rzetelska-Feleszko (Warszawa) 
- prof. Wiesław Boryś (Kraków) 
- dr Elżbieta Kossakowska (WSP Kraków) 
- prof. M. Cieślikowa (IJP PAN Kraków), 
- dr hab. Adam Bednarek (UMK), 
- prof. Jerzy Brzeziński (WSP w Zielonej Górze), 
- prof. Jadwiga Puzynina (UW), 
- prof. Kazimierz Sroka (UG), 
- doc. Maria Wojtak (UMCS). 

Komisja Rewizyjna: 
przewodnicząca - prof. Iwona Nowakowska-Kempna 
członkowie: - mgr Katarzyna Skowronek, 

- mgr Maria S. Węgiel, 
- dr Dorota Janeczko, 
- dr Jadwiga Wronicz. 

Sąd Koleżeński (w dotychczasowym składzie) : 
prof. Witold Mańczak, 
prof. Kwiryna Handke, 
prof. Maria Honowska. 
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Bera Małgorzata, ul. Kulerskiego 14 m. 29, 86-300 Grudziądz 
Burkhardt Hanna, Humboldt-Universitiit, Instutut fiir Slavistik, 

Unter den Linden 6, 10099 Berlin 
Chłopicki Władysław , ul. Józefitów 10 m . 5, 30-039 Kraków 
Golonka Joanna, WSP Rzeszów, ul. Rejtana 16B, 35- 310 Rzeszów 
Grucza Sambor , ul. Kwiatowa 2, 05- 092 Dąbrowa-Łomianki 
Janas Janina, ul. Sienkiewicza 15 m. 9, 40-031 Katowice 
Janowska Aleksandra, ul. Sowińskiego 1 m . 81, 40- 018 Katowice 
Marczewska Marzena, ul. Konopnickiej 9 m. 35, 25-410 Kielce 
Mażulis-Frydel Anna, ul. Siewna 23 m. 74, 31-231 Kraków 
Pastuchowa Magdalena, ul. Alojzjanów 15 m. 5, 41- 900 Bytom 
Senderska Joanna, Instytut Języka Polskiego PAN, ul. Straszewskiego 27, 

31-113 Kraków 
Siuciak Mirosława, ul. Królowej Jadwigi 2 m. 1, 40- 036 Katowice 
Stalmaszczyk Piotr , ul. Berlińskiego 8/12 m. 21, 91- 831 Łódź 
Szumińska Beata, ul. Lanowa 25 m. 8, 87- 800 Włocławek 
Śliwa Elżbieta, ul. Kolejowa 9, 05- 071 Sulejówek-Miłosna 
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Waligóra Krystyna, Uniwersytet Jagielloński , Katedra Językoznawstwa Ogólnego 
i Indoeuropejskiego, al. Mickiewicza 9/11 , 31-120 Kraków 

Walusiak Ewa, ul. Rydygiera 22f m . 87 , 87- 100 Toruń 
Węgrowska Katarzyna, WSP Zielona Góra, ul. Wojska Polskiego 69, 

65- 625 Zielona Góra 
Zielińska Anna, 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 m . 16 
Zimny Rafał, 85- 870 Bydgoszcz, ul. Ogrody 13 m. 162 
Żmigrodzka Bożena, 40- 881 Katowice, ul. Chrobrego 26 m. 60 



• 

Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego 

31-110 Kraków, Czapskich 4, Tel./fax. 422-59-41 

' 



Societe Polonaise de Linguistique 

Le Bulletin est l'organe de la Societe. Il parait en fascicules libres. Les 
articles peuvent etre rediges en polonais, anglais, fran9ais, russe ou allemand. 

Comite de Redaction 
Redacteur: Kazimierz Po I ańs ki, professeur a l'Universite de Cracovie 

Membres: 

Andrzej Bogusławski, professeur a l'Universite de Varsovie, Stanisław 
Karolak, professeur a l'Ecole Normale Superieure de Cracovie, Ruta 
Nagucka, professeur a l'Universite de Cracovie, Krystyna Pisarkowa, 
professeur a l'Academie Polonaise des Sciences, Aleksander Szulc, 
professeur a l'Universite de Cracovie. 

Secretaire: Rafał Wędrychowski 

Priere d'adresser tout ce qui concerne la Redaction (articles, comptes rendus, 
livres, revues, etc.): Katedra Językoznawstwa Ogólnego i 
Indoeuropejskiego, Uniwersytet Jagielloński, al. Mickiewicza 9/11, 31-120 
Kraków, Pologne. 

Les membres de la Societe re9oivent le Bulletin contre versement d'une 
cotisation annuelle. Les personnes et !es etablissements ne faisant pas partie 
de la Societe peuvent se procurer le Bulletin en s'adressant a la maison 
d'edition Energeia, Szturmowa 1, skr. poczt. 43, 00-976 Warszawa, Pologne. 

Wychodzi odr. 1927. Dor. 1938: t. I-VII. Kontynuacja odr. 1948 


	biuletyn_ptj_53_0001
	biuletyn_ptj_53_0002
	biuletyn_ptj_53_0003
	biuletyn_ptj_53_0004
	biuletyn_ptj_53_0005
	biuletyn_ptj_53_0006
	biuletyn_ptj_53_0007
	biuletyn_ptj_53_0008
	biuletyn_ptj_53_0009
	biuletyn_ptj_53_0010
	biuletyn_ptj_53_0011
	biuletyn_ptj_53_0012
	biuletyn_ptj_53_0013
	biuletyn_ptj_53_0014
	biuletyn_ptj_53_0015
	biuletyn_ptj_53_0016
	biuletyn_ptj_53_0017
	biuletyn_ptj_53_0018
	biuletyn_ptj_53_0019
	biuletyn_ptj_53_0020
	biuletyn_ptj_53_0021
	biuletyn_ptj_53_0022
	biuletyn_ptj_53_0023
	biuletyn_ptj_53_0024
	biuletyn_ptj_53_0025
	biuletyn_ptj_53_0026
	biuletyn_ptj_53_0027
	biuletyn_ptj_53_0028
	biuletyn_ptj_53_0029
	biuletyn_ptj_53_0030
	biuletyn_ptj_53_0031
	biuletyn_ptj_53_0032
	biuletyn_ptj_53_0033
	biuletyn_ptj_53_0034
	biuletyn_ptj_53_0035
	biuletyn_ptj_53_0036
	biuletyn_ptj_53_0037
	biuletyn_ptj_53_0038
	biuletyn_ptj_53_0039
	biuletyn_ptj_53_0040
	biuletyn_ptj_53_0041
	biuletyn_ptj_53_0042
	biuletyn_ptj_53_0043
	biuletyn_ptj_53_0044
	biuletyn_ptj_53_0045
	biuletyn_ptj_53_0046
	biuletyn_ptj_53_0047
	biuletyn_ptj_53_0048
	biuletyn_ptj_53_0049
	biuletyn_ptj_53_0050
	biuletyn_ptj_53_0051
	biuletyn_ptj_53_0052
	biuletyn_ptj_53_0053
	biuletyn_ptj_53_0054
	biuletyn_ptj_53_0055
	biuletyn_ptj_53_0056
	biuletyn_ptj_53_0057
	biuletyn_ptj_53_0058
	biuletyn_ptj_53_0059
	biuletyn_ptj_53_0060
	biuletyn_ptj_53_0061
	biuletyn_ptj_53_0062
	biuletyn_ptj_53_0063
	biuletyn_ptj_53_0064
	biuletyn_ptj_53_0065
	biuletyn_ptj_53_0066
	biuletyn_ptj_53_0067
	biuletyn_ptj_53_0068
	biuletyn_ptj_53_0069
	biuletyn_ptj_53_0070
	biuletyn_ptj_53_0071
	biuletyn_ptj_53_0072
	biuletyn_ptj_53_0073
	biuletyn_ptj_53_0074
	biuletyn_ptj_53_0075
	biuletyn_ptj_53_0076
	biuletyn_ptj_53_0077
	biuletyn_ptj_53_0078
	biuletyn_ptj_53_0079
	biuletyn_ptj_53_0080
	biuletyn_ptj_53_0081
	biuletyn_ptj_53_0082
	biuletyn_ptj_53_0083
	biuletyn_ptj_53_0084
	biuletyn_ptj_53_0085
	biuletyn_ptj_53_0086
	biuletyn_ptj_53_0087
	biuletyn_ptj_53_0088
	biuletyn_ptj_53_0089
	biuletyn_ptj_53_0090
	biuletyn_ptj_53_0091
	biuletyn_ptj_53_0092
	biuletyn_ptj_53_0093
	biuletyn_ptj_53_0094
	biuletyn_ptj_53_0095
	biuletyn_ptj_53_0096
	biuletyn_ptj_53_0097
	biuletyn_ptj_53_0098
	biuletyn_ptj_53_0099
	biuletyn_ptj_53_0100
	biuletyn_ptj_53_0101
	biuletyn_ptj_53_0102
	biuletyn_ptj_53_0103
	biuletyn_ptj_53_0104
	biuletyn_ptj_53_0105
	biuletyn_ptj_53_0106
	biuletyn_ptj_53_0107
	biuletyn_ptj_53_0108
	biuletyn_ptj_53_0109
	biuletyn_ptj_53_0110
	biuletyn_ptj_53_0111
	biuletyn_ptj_53_0112
	biuletyn_ptj_53_0113
	biuletyn_ptj_53_0114
	biuletyn_ptj_53_0115
	biuletyn_ptj_53_0116
	biuletyn_ptj_53_0117
	biuletyn_ptj_53_0118
	biuletyn_ptj_53_0119
	biuletyn_ptj_53_0120
	biuletyn_ptj_53_0121
	biuletyn_ptj_53_0122
	biuletyn_ptj_53_0123
	biuletyn_ptj_53_0124
	biuletyn_ptj_53_0125
	biuletyn_ptj_53_0126
	biuletyn_ptj_53_0127
	biuletyn_ptj_53_0128
	biuletyn_ptj_53_0129
	biuletyn_ptj_53_0130
	biuletyn_ptj_53_0131
	biuletyn_ptj_53_0132
	biuletyn_ptj_53_0133
	biuletyn_ptj_53_0134
	biuletyn_ptj_53_0135
	biuletyn_ptj_53_0136
	biuletyn_ptj_53_0137
	biuletyn_ptj_53_0138
	biuletyn_ptj_53_0139
	biuletyn_ptj_53_0140
	biuletyn_ptj_53_0141
	biuletyn_ptj_53_0142
	biuletyn_ptj_53_0143
	biuletyn_ptj_53_0144
	biuletyn_ptj_53_0145
	biuletyn_ptj_53_0146
	biuletyn_ptj_53_0147
	biuletyn_ptj_53_0148
	biuletyn_ptj_53_0149
	biuletyn_ptj_53_0150
	biuletyn_ptj_53_0151
	biuletyn_ptj_53_0152
	biuletyn_ptj_53_0153
	biuletyn_ptj_53_0154
	biuletyn_ptj_53_0155
	biuletyn_ptj_53_0156
	biuletyn_ptj_53_0157
	biuletyn_ptj_53_0158
	biuletyn_ptj_53_0159
	biuletyn_ptj_53_0160
	biuletyn_ptj_53_0161
	biuletyn_ptj_53_0162
	biuletyn_ptj_53_0163
	biuletyn_ptj_53_0164
	biuletyn_ptj_53_0165
	biuletyn_ptj_53_0166
	biuletyn_ptj_53_0167
	biuletyn_ptj_53_0168
	biuletyn_ptj_53_0169
	biuletyn_ptj_53_0170
	biuletyn_ptj_53_0171
	biuletyn_ptj_53_0172
	biuletyn_ptj_53_0173
	biuletyn_ptj_53_0174
	biuletyn_ptj_53_0175
	biuletyn_ptj_53_0176
	biuletyn_ptj_53_0177
	biuletyn_ptj_53_0178
	biuletyn_ptj_53_0179
	biuletyn_ptj_53_0180
	biuletyn_ptj_53_0181
	biuletyn_ptj_53_0182
	biuletyn_ptj_53_0183
	biuletyn_ptj_53_0184
	biuletyn_ptj_53_0185
	biuletyn_ptj_53_0186
	biuletyn_ptj_53_0187
	biuletyn_ptj_53_0188
	biuletyn_ptj_53_0189
	biuletyn_ptj_53_0190
	biuletyn_ptj_53_0191
	biuletyn_ptj_53_0192
	biuletyn_ptj_53_0193
	biuletyn_ptj_53_0194
	biuletyn_ptj_53_0195
	biuletyn_ptj_53_0196
	biuletyn_ptj_53_0197
	biuletyn_ptj_53_0198
	biuletyn_ptj_53_0199
	biuletyn_ptj_53_0200
	biuletyn_ptj_53_0201
	biuletyn_ptj_53_0202
	biuletyn_ptj_53_0203
	biuletyn_ptj_53_0204
	biuletyn_ptj_53_0205
	biuletyn_ptj_53_0206
	biuletyn_ptj_53_0207
	biuletyn_ptj_53_0208
	biuletyn_ptj_53_0209
	biuletyn_ptj_53_0210
	biuletyn_ptj_53_0211
	biuletyn_ptj_53_0212
	biuletyn_ptj_53_0213

