
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AREA SLAVICA 3 
(Jazyk na hranici – hranice v jazyku)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Ostrava 2020 



 

 
 

 

Recenzovali: 
 
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.,  
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita 

prof. zw. dr hab. Janina Labocha,  
Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński 

prof. UŚ dr hab. Mariola Szymczak-Rozlach,  
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vědecká redakce: 
doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2020 
Cover © Markéta Pačková, 2020 
 
ISBN 978-80-7599-180-5 



 
 

 
 

OBSAH 

Slovo úvodem (5) 

I. Charvátskohlaholské rukopisné zlomky a jejich význam pro česko- 
-polské kulturní vztahy ve 14. a 15. století, Václav ČERMÁK (9) 

II. Areálové a typologické rysy ve struktuře češtiny a polštiny, Ondřej BLÁHA (17) 

III. Czesko-polskie interferencje językowe w tłumaczeniu ustnym i pisemnym 
(wybrane zagadnienia), Dorota BIELEC, Renata BURA (29) 

IV. Mateřský jazyk polština: výhoda, či nevýhoda při studiu češtiny?, Darina 

HRADILOVÁ (41) 

V. Délka českých samohlásek u polských mluvčích v taktech s různou struk-
turou kvantity, Jitka VEROŇKOVÁ, Tomáš BOŘIL, Zdena PALKOVÁ, Petra POU-

KAROVÁ (51) 

VI. Některá specifika výuky bulharštiny pro Čechy (s důrazem na grafiku  
a pravopis), Elena KREJČOVÁ (63) 

VII. Polskie czasowniki „zwierzęce” typu małpować, ślimaczyć się, świnić, 
tchórzyć i ich czeskie odpowiedniki w świetle leksykografii polsko-
czeskiej, Tadeusz LEWASZKIEWICZ (71) 

VIII. Słownictwo anatomiczne w Nowym dykcjonarzu Michała Abrahama 
Troca (między leksyką potoczną a terminologią naukową), Beata 

KURYŁOWICZ (85) 

IX. Peryferyczny charakter polskich przymiotników gradacyjnych typu 
białasy, obdolny, pochudy, Irena JAROS (95) 

X. Interpunkcyjny savoir-vivre, Małgorzata BORTLICZEK (107) 

XI. Gwary wielkopolskie – gwary podwójnego pogranicza, Błażej OSOWSKI  (121) 

XII. Nazwy obiektów architektonicznych w obrębie zagrody wiejskiej w gwa-
rach pogranicza małopolsko-wielkopolsko-mazowieckiego, Katarzyna 

SICIŃSKA (129) 

XIII. Polonizmy leksykalne w gwarach białoruskich północno-wschodniej   
Polski, Mirosław JANKOWIAK (141) 

XIV. Lexikální polonismy v rusínských nářečích na severu Spiše, Michal VAŠÍČEK 

(151) 

XV. Typy odmienności morfologicznych w języku mieszkańców wsi (na przy-
kładzie Korpusu Spiskiego), Helena GROCHOLA-SZCZEPANEK (163) 



 

 
 

XVI. Czy można mówić o istnieniu śląskiego języka literackiego? Współ-
czesny uzus gramatyczno-ortograficzny literackiej odmiany etnolektu 
śląskiego, Henryk JAROSZEWICZ (175) 

XVII. Kulturowość paradygmatu lingwistycznego: na przykładzie koncepcji 
języka/dialektu kaszubskiego, Adela KOŻYCZKOWSKA (185) 

 

Summary and Abstracts of Articles (199) 

Abecední seznam použité literatury včetně online zdrojů (zdroje psané latinkou) 
(207) 

Abecední seznam použité literatury (zdroje psané azbukou/cyrilicí) (233) 

Jmenný rejstřík – latinka (235) 

Jmenný rejstřík – azbuka/cyrilice (249) 

 



 
 

5 
 

AREA SLAVICA 3: JAZYK NA HRANICI – HRANICE V JAZYKU 
OSTRAVA 2020, ISBN 978-80-7599-180-5 

 

Slovo úvodem 

 

Vážení čtenáři, předkládáme vám další odbornou práci katedry slavistiky 
Filozofické fakulty Ostravské univerzity ze série Area Slavica. Již potřetí hodláme 
zkoumat slovanský jazykový prostor, i když tentokrát značně zúžený – na západoslo-
vanskou češtinu a polštinu, popř. jiné jazyky v jejich sousedství (rusínštinu, 
kašubštinu) a některé jazyky jihoslovanské. Snažíme se totiž zjistit, k čemu dochá-
zí při kontaktu těchto jazyků na hranici jejich rozsahů (rozlohy) i v reálné jazykové 
komunikaci jejich uživatelů a jaký dopad má vzájemné působení jejich systémů. 
Těmto a dalším otázkám se budeme věnovat z hlediska synchronního i diachron-
ního; budou prezentována stanoviska polských bohemistů, českých polonistů a dal-
ších odborníků. 

Publikace, která má povahu kolektivní monografie a která je společným 
dílem celkem 21 autorů, téměř výhradně jazykovědců, má ve svém podtitulu uve-
deno: Hranice mezi jazyky – hranice v jazyku. Toto téma nebylo zvoleno náhodně. 
Ostrava, kde se myšlenka vydat takovou publikaci zrodila, je od hranice s Pol-
skem vzdálená pouhých 10 km. Na již zmíněné Filozofické fakultě OU se polština 
studuje v bakalářských, magisterských i doktorských programech a je jí věnována 
nejen pozornost didaktická, ale také badatelská. Díky kontaktům s širší vědeckou 
veřejností v České republice a v Polsku se nám podařilo přizvat ke spolupráci význam-
né odborníky, kteří k jednotlivým dílčím problémům zaujali vlastní vyhraněný postoj. 
Vzniklo tak celkem 17 (XVII) příspěvků, které prezentujeme v níže uvedeném 
pořadí. 

První (I.) kapitola se vrací k polským inspiracím českou literární tradicí. 
Přesněji řečeno jde o návrat ke tradici hlaholské liturgie západního ritu, a to 
v Praze v době vlády Karla IV. Jak známo, šlo o propojení českého jazykového  
a kulturního prostředí s chorvatským a následný „vývoz“ tohoto fenoménu na pol-
ské území.  

Srovnávací charakter mají kapitoly II. a III., v nichž je pozornost soustře-
děna na ryze systémové česko-polské diference (II.), na důsledky odlišnosti způ-
sobu oslovování v polštině a češtině, jakož i rozdílů v oblasti polské a české fra-
zeologie (III.). To, že polština, ačkoli jednoznačně flexivní, typologicky tíhne k větší 
analytičnosti, aglutinaci a izolativnosti než čeština, a proto má v mnoha ohledech 
blíže k jazykům východoslovanským než např. k sousední západoslovanské češti-
ně, si uvědomujeme již minimálně od dob vydání prací Edvada Lotka Čeština a pol-
ština v překladatelské a tlumočnické praxi a Synchronní konfrontace češtiny a pol-
štiny: soubor statí, které budou v publikaci ještě nejednou zmiňovány. Příslušný 
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předkládaný text však nabízí výsledky rozboru aktuálního jazykového materiálu. 
Stejně tak ze současné praxe (z práce se studenty bohemistiky v Krakově) vychází 
autorky příspěvku na téma frazeologie. 

Otázkám přesahu systémových rozdílů jednotlivých (slovanských) jazyků do 
didaktiky a translatologie se v předkládané práci věnují také další studie. I v nich 
k exemplifikaci potíží a formálních nedostatků v praktickém užívání jazyků po-
slouží autentický materiál. Vychází ze zkušeností bohemistů učících polské studen-
ty češtině na Univerzitě Palackého v Olomouci (IV.) a Karlově univerzitě v Praze 
(V.), jakož i české a slovenské budoucí slavisty bulharštině, na Masarykově uni-
verzitě v Brně (VI.). Jednotícím prvkem těchto tří příspěvků je kritické posouzení 
jazykovědné a glottodidaktické teorie a hledání univerzální podstaty jazykového 
transferu a jazykové interference.  

Další, v pořadí VII. studie z pomezí ryzí lingvistiky (lexikologie, slovo-
tvorby) a kognitivní lingvistiky přináší vhled do polské a české (faunické) slovní 
zásoby, motivované zevnějškem, vlastnostmi nebo chováním zvířat.  

Hranice pozorujeme nejen mezi jednotlivými jazyky, ale také v rámci jed-
noho jazyka. Vznikly v důsledku jejich (jeho) vývoje jako rozhraní mezi starým 
a novým, spisovným i nespisovným, celonárodním a územně nebo sociálně ome-
zeným. Tyto teze potvrzují polonistické práce, konkrétně studie č. VIII a IX. 

Z hlediska „uživatelského“, tj. reálného používání jazyka v psané formě roz-
sáhlou skupinou rodilých mluvčích, se často opomíjí fakt, že do oblasti pravopisu 
spadá také interpunkce. Využívání moderních technologií a tvorba komunikátů, 
které s nimi souvisejí, vede k obecné rezignaci na formální stránku výpovědi, na 
pravopisná pravidla, zvláště pak na tak „nepodstatná“, jako jsou ta, která se týkají 
psaní interpunkčních znamének (zejména čárky). Nízká jazyková kompetence  
a možná také nedostatečná kázeň při generování textů se však projevuje také 
v obsahové (sémantické) a pragmatické rovině výpovědí, na což upozorňuje X. 
studie této publikace. 

K útvarové stratifikaci národního jazyka se vztahují příspěvky č. XI a XII. 
Jejich smyslem je pokus o vztažení nářečních odlišností k politické situaci 
v minulosti. Bývají totiž výsledkem určitého administrativního a majetnicko-práv-
ního dělení dříve kompaktního jazykového území nebo jisté jeho kulturní izolace 
(např. venkovských lokalit).  

Dlouhodobé soužití nositelů různých jazyků či dialektů v rámci určitého vyme-
zeného prostoru (regionu) vede k míšení kódů. Studie č. XIII vznikla na základě 
dialektologického výzkumu provedeného na jazykově kontaktním (polsko-bělo-
ruském) území. Důkazem aktuálnosti a smysluplnosti sběru nářečního jazyko-
vého materiálu a doplňování korpusu dat jsou kapitoly XV a XV. Obě se soustředí 
na rusínštinu v oblasti Spiše a vycházejí z výsledků šetření vedených přibližně ve 
stejné době nezávisle na sobě českým a polským badatelem. 
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Do okruhu značně citlivých témat jazykové politiky a jazykového plánování 
patří hodnocení procesu emancipace kódu, který byl doposud považován za pouhý 
dialekt určitého národního jazyka. S těmito „citlivými údaji“ pracují autoři dvou 
posledních studií. Jedna z nich (XVI.) přibližuje postavení (na území Polska) tzv. 
slezského jazyka, v němž již nějakou dobu vznikají celkem významná a kvalitní 
originální či překladová literární díla. Druhý (XVII.) příspěvek přibližuje situaci 
kašubštiny, vymaňující se stále zřetelněji jako samostatný slovanský jazyk z pod-
ručí polštiny, jež byla dlouhou dobu považována za útvar kašubštině nadřazený. 

Hranice, jak známo, probíhají nejen na politické mapě či v terénu, ale nará-
žíme na ně i v naší mysli, v rámci vlastní jazykové a komunikační kompetence. 
Nemusí mít tedy pokaždé podobu závor či jiných fyzických překážek, ale jejich 
překračování se může projevovat přímo ve výpovědi, v textu. Z předkládané publi-
kace plyne, že i hranice v jazykovém významu jsou relativní, propustné a mění se 
v čase i prostoru. Jejich přítomnost může působit negativně i pozitivně. Na jedné 
straně hranice přerušují kontinuum a někomu v něčem brání, na druhé straně nečiní 
tak vždy důsledně, navíc zaručují určitou jistotu a bezpečí.  

 

Irena Bogoczová 
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OSTRAVA 2020, ISBN 978-80-7599-180-5 

 

I. 

 

CHARVÁTSKOHLAHOLSKÉ RUKOPISNÉ ZLOMKY A JEJICH VÝZNAM 

PRO ČESKO-POLSKÉ KULTURNÍ VZTAHY VE 14. A 15. STOLETÍ 

 

Václav ČERMÁK, Slovanský ústav AV ČR 
ID https://orcid.org/0000-0001-5756-0090 

 

1. Uvedení 

Česko-polské kulturní kontakty mají více než tisíciletou tradici. Jedna z nejstar-
ších informací tohoto druhu pochází z 11. kapitoly staroslověnského Života 
Metodějova a zmiňuje pohanského knížete Vislanů (srov. např. Bauerová 2003, 
s. 183). Vazby českého prostředí na nejstarší básnickou tvorbu polskou jsou spatřo-
vány v možném vlivu českocírkevněslovanské písně Hospodine, pomiluj ny na 
staropolskou skladbu Bogurodzica, dziewica (srov. např. Mareš 2000, s. 450–454). 
Také třetí fáze církevněslovanského písemnictví v Čechách za vlády Karla IV.  
a jeho syna Václava IV. přinesla nové formy kontaktů s polským prostředím. 

Cílem této studie1 je připomenutí mladších kulturních a literárních vazeb 
Slovanského kláštera v Praze2 se dvěma klášterními fundacemi na území dnešní-
ho Polska ve 2. polovině 14. a na počátku 15. stol. Pro pražský klášter Na Slova-
nech, založený roku 1347 Karlem IV., je charakteristické užití církevní slovan-
štiny chorvatské redakce v liturgii západního obřadu a používání hlaholského 
písma. Tato liturgická praxe byla do tohoto kláštera přenesena benediktiny – hlaho-
láši z chorvatského Přímoří. 

                                                 
1 Studie vznikla v rámci řešení grantového projektu GA ČR 16-22085S (Církevněslovanské 
hlaholské písemnictví v Čechách za vlády Karla IV. a Václava IV.). 
2 Terminologická poznámka: Klášter slovanských benediktinů založený Karlem IV. na Novém 
Městě pražském byl v průběhu staletí nazýván různými jmény. Pro pojmenování tohoto kláštera 
užíváme s ohledem na nejstarší listinný materiál (monasterium Slavorum) označení Slovanský 
klášter (v Praze) či klášter Na Slovanech. Naproti tomu filiální konventy na území dnešního 
Polska jsou označeny termínem slovanský klášter. Počeštělé formy polských toponym a vlast-
ních jmen užíváme v případech, kdy je hojněji užívána českou historickou literaturou. 
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2. Filiální kláštery se slovanskou liturgií na území dnešního Polska 

Založení dvou filiálek výše zmíněného pražského kláštera vedlo k rozšíření 
slovanské liturgie západního obřadu také do Polska3. Jako první byl založen 
piastovským knížetem Konrádem II. Olešnickým v roce 1380 slovanský klášter 
při kostele sv. Jiří a Panny Marie v dolnoslezské Olešnici. O deset let později byl 
roku 1390 zřízen králem Vladislavem II. Jagellem a Hedvikou Jagellonskou také 
slovanský klášter sv. Kříže v Klepaři u Krakova. O činnosti olešnické fundace se 
dochovalo jen velmi málo pramenů, z nichž většina zachycuje pouze první léta od 
založení. „Nedostatek zpráv o olešnickém slovanském klášteře od 30. let 15. stol. 
vedl [...] historiky k domněnce, že zanikl někdy za husitských válek, nicméně 
oficiální benediktinské prameny však uvádějí, že zanikl až r. 1505 vymřením; 
nevíme ovšem, udržel-li si až do té doby slovanský ráz“ (Řeháček 1975, s. 213–
214). Naproti tomu činnost slovanského kláštera v Klepaři lze alespoň zčásti 
dokumentovat ještě historickými prameny 15. a 16. stol. (např. v kronice Jana 
Długosze či Matěje z Miechova). Přibližně na konci 15. stol. se konvent v Klepaři 
latinizoval a veškeré archivní dokumenty spolu s knihovnou podlehly zkáze při 
požáru Krakova v roce 1584 (Řeháček 1975, s. 214). Ve srovnání s mateřským 
klášterem v Praze byly fundace v Olešnici a v Klepaři méně početné. Odhaduje 
se, že v době činnosti čítal konvent v Klepaři maximálně 30 mnichů, olešnický 
byl ještě menší. Z benediktinů, kteří přišli z Prahy do Klepaře, známe pouze 
jméno prvního představeného bratra Václava (Wyrozumski 1982, s. 155). Jiné 
informace o národnostním složení obou mnišských komunit nejsou k dispozici 
s výjimkou obecné zprávy z kroniky Jana Długosze, který ve zmínce o klášteře 
sv. Kříže v Klepaři hovoří jen o pražských benediktinech (Řeháček 1975, s. 216; 
Moszyński 1971, s. 270)4. Je zajímavé, že v kopiáři listin pražského kláštera Na 
Slovanech (Registrum Slavorum) nejsou filiálky v Klepaři a v Olešnici zmíněny 
vůbec (Helmling, Horcicka 1904). Chybí též zprávy o případném propojení obou 
klášterů s jinými benediktinskými kláštery, především s chorvatskými.5 

                                                 
3 Z českých autorů podal podrobný rozbor historických událostí obou klášterů Luboš Řeháček, 
z jehož práce budeme ve výkladu vycházet (Řeháček 1975). Bohužel toho zhodnocení činnosti 
obou fundací v širším dobovém kontextu a s přihlédnutím k řadě historických pramenů zůstalo 
opominuto jak českými tak polskými slavisty a historiky. 
4 Nové zhodnocení historických pramenů a událostí polských slovanských fundací podala Julia 
Verkholanstev v monografii o úctě sv. Jeronýma u Slovanů (Verkholantsev 2014, s. 124–147). 
5 V této souvislosti je naproti tomu nutné připomenout polského paulína Stanislava z Bochnie 
(Stanislaus de Polonia), autora starochorvatského překladu řeholního řádů paulínů a znalce 
hlaholského písma, který působil jako správce přímořsko-istrijského vikariátu řádu paulínů. 
Jeho činnost v Chorvatsku dokládají historické prameny v letech 1444–1475 (Štefanić 1954,  
s. 145). 
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3. Liturgické příručky pro slovanskou bohoslužbu západního ritu 

Provozování slovanské liturgie západního ritu bylo spojeno s povinným užíváním 
hlaholského písma, jímž byly psány liturgické knihy. Je tedy logické, že pražský 
klášter musel nově založené fundace vybavit základními liturgickými knihami, 
zejména misálem a breviářem. Zatímco hlaholský misál se i v samotném Chor-
vatsku sestával zpravidla z jednoho kodexu, breviář mohl být v závislosti na délce 
jednotlivých perikop buď jednosvazkový, nebo rozdělený do dvou dílů, kdy jeden 
svazek obsahoval temporál (Proprium de Tempore), druhý sanktorál (Proprium 
Sanctorum). Součástí jednoho či druhého svazku breviáře byl také žaltář, komunál 
(Commune Sanctorum), za nímž často následovalo oficium za mrtvé. Jak misály, 
tak breviáře obsahovaly ještě obřadní (rituální) texty a kalendář. Vzhledem 
k velikosti obou filiálek pražského kláštera je možné předpokládat, že breviář 
mohl být spíše jednosvazkový, s kratšími biblickými lekcemi v temporálu. Každá 
fundace musela mít i několik řeholníků, kteří dobře znali církevněslovanský 
liturgický jazyk, hlaholské písmo a kteří byli schopni v tomto jazyce sloužit litur-
gii. Ve slovanském klášteře v Klepaři bychom mohli očekávat též písaře, který by 
v případě potřeby uměl sestavit či sepsat nový liturgický text v církevní slovan-
štině, případně jej přeložit z latiny. 

 

4. Pozůstatky literární činnosti slovanských klášterů v Polsku 

Zatímco literární a opisovačskou činnost Slovanského kláštera v Praze lze 
z dochovaných hlaholských fragmentů a dvou rukopisů alespoň dílčím způsobem 
zrekonstruovat (Pacnerová 2008; Čermák 2014), v jeho filiálkách v Olešnici a Kle-
paři je tato možnost v podstatě nemožná6, neboť na území dnešního Polska se 
nacházejí pouze dva rukopisné zlomky hlaholských památek, které jsou uloženy 
v rukopisné sbírce knihovny Jagellonské univerzity v Krakově7. 

Na prvním místě je třeba zmínit Krakovské hlaholské zlomky (sign. 5567), 
které představují dosud jediný doklad užívání hranaté hlaholice a slovanské 
liturgie západního obřadu v Klepaři. Jako první na ně upozornil Josef Vašica, 
který také podal jejich podrobnou jazykovou, textologickou a paleografickou 
analýzu (Vašica 1947). Celkem šest pergamenových ústřižků hlaholského misálu 
obsahuje části oficia za zemřelé a část sanktorálu s oficiem Obrácení sv. Pavla 

                                                 
6 Kratší shrnutí literárních památek na základě sekundární literatury přinesla práce J. Verkho-
lanstev (2014, s. 164–165). 
7 V současnosti nejsou známé jiné charvátskohlaholské rukopisy, o kterých by bylo možné 
s jistotou tvrdit, že jsou odrazem činnosti slovanských klášterů v Olešnici a v Klepaři. 
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(25. leden) a sv. Petra a sv. Pavla (29. červen). Hlaholské písmo zlomků je blízké 
chorvatským rukopisům a odpovídá rukopisné tradici 1. poloviny 14. stol. Druhé 
folio zlomku je zajímavé i tím, že se jedná o palimpsest. Zbytky staršího hlahol-
ského textu podle Vašici pocházejí buď z konce 11., nebo z počátku 12. stol. Vy-
mazaný text je v současnosti velmi obtížně čitelný, takže kromě iniciály lze 
přečíst pouze několik liter slovesné formy Pr<ino>sim<ь> (1 os. pl. ind. préz. 
akt. slovesa prinositi). Přes komplexnost Vašicova rozboru8 můžeme jeho výklady 
doplnit jednou kodikologickou poznámkou. Setřený text je ve srovnání s mladším 
zápisem ze 14. stol. otočen opačně, tj. o 180°, a nachází se v ohybu stávajících 
folií. To svědčí o tom, že původní kodex měl větší rozměry než stávající formát 
Krakovských hlaholských zlomků a použité pergameny byly při jejich vzniku 
přeloženy na polovinu. Podle našeho názoru je možné přijmout Vašicovo řešení, 
že Krakovské hlaholské zlomky pocházejí z misálu, který byl napsán ještě na 
chorvatském území, odtud se dostal po roce 1347 do Prahy a na konci 14. stol. 
byl přenesen do kláštera sv. Kříže v Klepaři. Toto řešení podporuje skutečnost, že 
zlomky byly objeveny v pozůstalosti polského historika Ignace Żegoty Pauliho 
(1814–1895), který se věnoval studiu středověkých a raně novověkých dějin 
Krakova, Klepaře a Kaziměře. 

Druhou rukopisnou památku psanou chorvatskou hlaholicí na území Polska 
představuje zlomek žaltáře sign. Ms. Slav. fol. 37. Fragment dosud unikl pozor-
nosti slavistů, přestože jej registruje soupis slovanských rukopisů na území Polska 
(Nowak 1995, s. 14) i podrobněji pojatý katalog těchto památek (Naumow, Kaszlej 
2004, s. 358), kde se nacházejí údaje o rozměrech zlomku a základní bibliografie. 
Oba výše uvedené zdroje přinesly zatím jen údaje o dataci a povšechné určení 
obsahu dané památky. V roce 2018 jsem měl příležitost tento zlomek prostudovat 
a zjistit informace o jeho původu. Jedná se o jedno folio pergamenového rukopisu, 
popsaného ve dvou sloupcích hlaholským písmem, které je možné datovat do 1. po-
loviny 15. stol.9. Dolní část pergamenu byla odříznuta tak, že chybí poslední tři 
řádky v obou sloupcích. Rukopis měl původně 30 řádků na každé straně. Jedná se 
o žaltář, který byl součástí breviáře. Incipity jednotlivých žalmů jsou vyznačeny 
červenými iniciálami, červeně jsou psány také první litery jednotlivých žalmo-
vých veršů. Z textu je zachován text žalmů: Ps21:16–32; Ps22:1–6; Ps23:1–10  

                                                 
8 Drobné chyby v edici opravil Moszyński (1971, s. 270–271). 
9 Tuto dataci uvádí jak Nowak (1995, s. 14), tak Naumův katalog (Naumow, Kaszlej 2004,  
s. 358). 
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a Ps24:1–11. Zběžná textologická analýza ukázala v zásadě čtení shodná s vybra-
nými charvátskohlaholskými žaltáři 14. a 15. stol.10. V textu se ve verši Ps22:2 
nachází jeden písařský lapsus ve čtení poinê místo správného pokoinê. Tento 
zlomek však nemůže být dokladem činnosti obou slovanských klášterů v dnešním 
Polsku z následujících důvodů. Nezvyklá je již samotná signatura fragmentu, 
neboť knihovna Jagellonské univerzity rukopisné fondy obvykle označuje prostý-
mi čísly. Pergamen byl v době nálezu svázán do pevných desek, opatřen transli-
terací zlomku do latinky a doplněn stručnou informací v němčině, že byl sňat 
z rukopisu sign. Nd 7525, který není v majetku knihovny. Nad levým sloupcem 
folia 1r je vedle signatury připsán údaj „acc. ms. 1913“, svědčící o pravděpo-
dobném roce akvizice památky. Po seznámení s vývojem rukopisných fondů kra-
kovské univerzitní knihovny bylo zjištěno, že zkoumaný hlaholský fragment 
žaltáře pochází ze staré sbírky Státní knihovny v Berlíně, odkud byl v průběhu 
druhé světové války spolu s dalšími knižními fondy evakuován na různá místa 
tehdejšího Německa. Dvě bedny s rukopisy, v nichž se nacházel i hlaholský 
zlomek, byly odvezeny do Slezska11 a po válce byly předány do správy knihovně 
Jagellonské univerzity, která jim ponechala původní signatury12. Jedná se tedy  
o hlaholský zlomek, jehož původ lze hledat nejspíše v Chorvatsku. 

V průběhu 2. poloviny 20. stol. se v odborné literatuře objevily pokusy 
interpretovat také další slovanské památky jako odraz činnosti slovanského 
kláštera v Klepaři. 

Na prvním místě je třeba zmínit východoslovanský cyrilský text z přelomu 
15. a 16. stol., který obsahuje Mariánskou mši západního obřadu (tzv. Moskevská 
Mariánská mše). Rozboru této památky se věnoval v rozsáhlé studii František 
Václav Mareš (1976), který dospěl k přesvědčivému závěru, že se jedná o mladší 
opis staršího cyrilského textu, který byl do církevní slovanštiny chorvatské 
redakce přeložen z latinské předlohy mariánského oficia. Překlad však obsahuje 
hojné jazykové prvky východoslovanské, charakteristické pro západní části 

                                                 
10 Ke komparaci byly použity vydané texty těchto charvátskohlaholských žaltářů: Akademický 
breviář z konce 14. stol. (Šimić 2014, s. 137–138), Lobkovický žaltář z roku 1359, Pařížský 
žaltář z kodexu Cod. Slave 11 (obojí dle Vajsovy edice: Vajs 1916, s. 24–27) a žaltář v Novljan-
ském 2. breviáři z r. 1495 (Pantelić, Nazor 1977, s. 281). 
11 Osud knižních fondů Státní knihovny v Berlíně v průběhu 20. stol. podrobně popsal Werner 
Schochow (2003). 
12 Z doby, kdy byl hlaholský zlomek ještě v majetku Státní knihovny v Berlíně, pochází také 
jeho kratičký popis v Conevově katalogu slovanských rukopisů této knihovny (Цонев 1937,  
s. 16). 
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východoslovanského areálu, snad bělorusismy. Mareš prokázal, že tento překlad 
byl určen pro světského účastníka mše, který konvertoval z východní církve 
k západní, a dále vyslovil domněnku, že překlad mše „pořídil příslušník kláštera 
sv. Kříže na Klepaři“ pro potřeby budoucí polské královny Žofie, která se v roce 
1422 provdala za Vladislava II. Jagella (Mareš 1976, s. 347). Toto řešení upřesnil 
a podpořil dalšími argumenty Leszek Moszyński (Moszyński 1995, s. 11–12; Mo-
szyński 2004, s. 313–315). 

Zatímco Marešova snaha klást vznik překladu Moskevské Mariánské mše do 
prostředí slovanského kláštera v Klepaři je oprávněná a podložená řadou jazy-
kových, textologických a historických faktů, návrh Josipa Hamma umístit do 
tohoto prostředí také původ charvátskohlaholského oficia sv. Vojtěcha13 se jako 
reálná příliš nejeví. Hamm svou tezi postavil na shodě jedné antifony, k níž našel 
paralelu v latinském breviáři z Uher. Vznik oficia klade buď do Chorvatska 12. či 
13. stol., nebo spíše do klášterů v Olešnici či v Klepaři (Hamm 1982, s. 129). Sou-
časně odmítá český původ textu s argumentací, že spojení „z Čech“ se v charv.-
hlah. verzi vyskytuje v podobě ot Bohemii, a ne v jím očekávané podobě ot čehь 
(Hamm 1982, s. 127). Jeho výklad však nelze přijmout, protože toponymum Boche-
mija je doloženo i v českocírkevněslovanských textech, např. ve václavských 
legendách (Čermák 2017, s. 21). Hamm navíc neznal ani starší Vajsovu studii s edicí 
této památky а paralelní latinskou předlohou (Vajs 1908), která klade původ slo-
vanského překladu do Chorvatska 14. stol. 

Do prostředí slovanského kláštera v Klepaři umístil pod Marešovým vlivem 
L. Moszyński také vznik hlaholského oficia sv. Floriána (Moszyński 1973), jež 
bylo dodatečně připsáno na přední volné listy charvátskohlaholského Oxford-
ského misálu č. 349 z počátku 15. stol. Nesnadný a obtížně čitelný text dosud 
interpretoval pouze Moszyński, který se také pokusil dohledat latinskou předlohu 
v liturgických knihách polského a českého původu, nicméně paralelu se mu 
podařilo najít jen pro první část ze čtyř. Kromě toho polský slavista zhodnotil ve 
své práci všechny historické informace о vývoji svatofloriánského kultu v Krako-
vě. Z nich se jako nejzávažnější jeví zpráva, že právě v Klepaři byl nedaleko 
místa, kde fungoval na konci 14. stol. slovanský klášter sv. Kříže, založen již na 
přelomu 12. a 13. stol. kostel sv. Floriána, do něhož byly z Wawelu přeneseny 
světcovy relikvie. Z jazykového hlediska hlaholská památka bohužel nevykazuje 
žádná specifika, která by ukazovala na její původ. Historické okolnosti vedly 
Moszyńského k závěru, že by svatofloriánské hlaholské oficium mohlo být produktem 

                                                 
13 Oficium sv. Vojtěcha se v charvátskohlaholském písemnictví dochovalo v jediném opise 
v rukopise 1. poloviny 15. stol. Cod. Slav. 121 Rakouské národní knihovny ve Vídni.  
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literární činnosti slovanského kláštera v Klepaři. Domníval se, že tato ojedinělá 
liturgická památka pronikla do charvátskohlaholského písemnictví prostřednic-
tvím pražského kláštera Na Slovanech na počátku 15. stol. spolu se starochorvat-
skými překlady staročeských památek. Svatofloriánská úcta byla ve 14. stol. 
kromě rakouských zemí, kde je hlavní středisko tohoto kultu, rozšířena i v Ně-
mecku a v českých zemích. Ověřování dosavadních závěrů však vede k některým 
závažným korekcím, které polský původ hlaholského oficia sv. Floriána rela-
tivizují. Nové studium liturgické skladby vedlo ke zjištění, že analyzovaný text 
má čtyři části, nicméně sv. Florián je zmiňován pouze v prvních třech. První 
orace, k níž našel Moszyński paralelu v latinských breviářích, je kolekta, hlavní 
mešní modlitba, známá i z řady obsáhlejších svatofloriánských oficií. Její úvodní 
část je velmi podobná oficiu sv. Filipa a sv. Jakuba (1. květen). Druhá orace je 
určena na dobu přijímání Těla Páně, třetí orace na dobu po přijímání. Tu doplňuje 
marginální hlaholská glosa „to e(stь) misa svetogo ivana“, jež odkazuje na ofi-
cium sv. Jana Evangelisty (tzv. Jan od Latinské brány), který se v hlaholských 
misálech objevuje buď 5. května, nebo 7. května. Tento přípisek zřejmě kladl 
konání svátku sv. Floriána v den, na který připadalo oficium sv. Jana Evangelisty. 
Je zajímavé, že na území polském a v německých zemích připadal svátek sv. 
Floriána na 4. květen, zatímco v českých zemích byl v průběhu 14. a 15. stol. 
slaven 5. května (Beran 1931, s. 31). Nelze přijmout Moszyńského tvrzení, 
postavené na údajích z kalendáře Dragućského breviáře (charvátskohlaholský 
rukopis z Istrie z počátku 15. stol.), že v Chorvatsku není svatofloriánský svátek 
doložen, neboť v kalendářích jiných charvátskohlaholských breviářů a misálů je 
uváděn buď 4., nebo 5. květen. Z breviářů lze připomenout např. Novljanský 2., 
kde je sv. Florián zmíněn jako jediný světec 5. května (f. 270r). Z tohoto hlediska 
je ještě zajímavější údaj Lublaňského 1. misálu (sign. MS 162), který pochází 
z istrijského městečka Beram a vznikl v 15. stol. Kalendář tohoto misálu totiž 
dobře dokumentuje dodatečné vložení svátku sv. Floriana na 4. květen. Pro další 
výklad je neméně závažné zjištění, že poslední, čtvrtá modlitba dodatečného 
zápisu nezmiňuje jméno a činy sv. Floriána, ale naopak připomíná patrony 
akvilejského patriarchátu, sv. Hermagora a sv. Fortunata. Také tito světci jsou 
připomínáni podle lokální tradice 12. července některými kalendáři charvátsko-
hlaholských breviářů a misálů. Ostatně, části Istrijského poloostrova a území 
dnešního Slovinska, na nichž se užívala slovanská liturgie, které byly původně 
pod správou akvilejského patriarchátu, se na počátku 15. stol. dostávají pod správu 
Habsburků (zejména město Terst s okolím a části Istrie), zatímco biskupství 
v Senji, Zadru a na Krku spadala pod jurisdikci záhřebského arcibiskupa. Nelze tedy 
zcela vyloučit, že s příchodem Habsburků se rozšířil na Istrii také kult sv. Floriana 
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z rakouských zemí. Tato zjištění nás vedou k závěru, že je třeba polský původ svato-
floriánského hlaholského oficia přehodnotit a uvažovat spíše o jeho chorvatské 
provenienci. 

 

5. Závěrem 

Stranou naší pozornosti zůstaly latinské texty cyrilometodějské úcty. Ty v nedáv-
né době pečlivě analyzoval polský historik Marek Stawski (2016), který dospěl 
k závěru, že latinské cyrilometodějské texty polského původu navazují na vývoj 
tohoto kultu v českých zemích. V této souvislosti připomínáme ještě zhodnocení 
této problematiky v širším kontextu z pera Julie Verkholanstev (2014). 

Hodnotíme-li literární činnost obou klášterů ve Slezsku a Malopolsku, 
v nichž se na přelomu 14. a 15. stol. pěstovala slovanská liturgie západního obřadu, 
můžeme konstatovat, že nezpochybnitelnými památkami zůstávají i nadále Krakov-
ské hlaholské zlomky misálu a text Moskevské Mariánské mše. V obou případech 
se jedná o doklad literární činnosti slovanského kláštera sv. Kříže na Klepaři. 
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1. Úvodem 

I když jsou čeština a polština jazyky blízce příbuzné, vzájemně poměrně dobře 
srozumitelné a jejich dialekty tvoří kontinuum, vykazují přinejmenším spisovné 
variety těchto jazyků některé nápadně divergentní tendence, které lze interpre-
tovat jednak z hlediska areálové lingvistiky, jednak z hlediska typologie jazyků. 
Především druhému zmíněnému hledisku – typologickému – byla již při porovná-
vání češtiny a polštiny věnována systematičtější pozornost, viz např. knižní mono-
grafie a studie Edvarda Lotka (1981, 1997 a 2009), Ireny Bogoczové (2001) a Lu-
káše Plesníka (2019), poznámky ve slavistickém kompendiu Sussex – Cubberley 
(2006), příspěvek Milana Malinovského (2009) aj. Hledisko areálové je v kon-
frontaci češtiny a polštiny, pomineme-li dobře zpracovanou tematiku dialekto-
logickou, uplatňováno málo14. V této oblasti se jako základní jeví otázky po tom, 
do jaké míry se zejména v gramatické struktuře češtiny a polštiny uplatňují rysy, 
které tyto jazyky spojují s jinými, často geneticky odlišnými jazyky středo-
evropského (případně i jinak definovaného)15 jazykového areálu. Zmínky o češtině 
i polštině se v této souvislosti objevují porůznu např. v pracích Ernsta Lewyho 
(1964 [1942]), Gyuly Décsyho (1973), Heleny Kurzové (1996), Jiřího Pilarského 
(2001), Stefana M. Newerkly (2000) aj., ale podrobnější pohled na češtinu a pol-
štinu, který by byl srovnatelný např. s Lotkovými pracemi o typologii, zatím 
k dispozici není. 

                                                 
14 Důvodem však může být mj. i fakt, že areálové tendence jsou těžko odlišitelné od 
typologických (viz např. obecnou tendenci k odklonu od flexe směrem k izolaci v geneticky 
odlišných jazycích Balkánu). Naopak to ale platí poněkud méně – ne každá tendence 
typologická má areálové souvislosti.  
15 Např. Gy. Décsy (1973, s. 75) řadí polštinu spolu s ukrajinštinou, běloruštinou, kašubštinou, 
litevštinou a lotyštinou k tzv. rokytenskému jazykovému svazu (Rokytno-Bund). 
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Z inventáře jazykových rysů, které se v kombinacích (jež jsou však v různé 
míře nekompletní) vyskytují typicky v jazycích počítaných mezi středoevropské16, 
pokládáme za nejdůležitější tendenci k formalizaci větné struktury. Na tento rys 
upozornil v širších indoevropských souvislostech, ale zároveň i s poukazem k češti-
ně, už Josef Zubatý (1954 [1901], s. 34–36), dotkl se jej Roman Mrázek (1962,  
s. 170) a dále s ním, již s konkrétní referencí k vlastnostem jazyků střední Evropy, 
pracují zejména Helena Kurzová (1996) a Nikolaj Savický (2005).  

 

2. Formalizace větné struktury 

Formalizace spočívá v preferování jisté stereotypní výstavby věty. Centrem forma-
lizované věty je (nezávisle vzhledem k časové rovině, k níž věta referuje) verbum 
finitum, srov. např. českou větu Tvé chování se mi líbí nebo německou větu Dein 
Verhalten gefällt mir s jejich ruským ekvivalentem Твои манеры мне приятны 
(v prézentu zde sloveso, resp. spona, chybí). Na obligátní predikát, obsazený tva-
rem verba finita, se pak ve formalizované větě váže subjekt ve tvaru nominativu 
(pokud je ovšem formálně reprezentován). Podstatné je, že tento subjekt je ve 
formalizované větě vyžadován i ve většině případů, kdy se např. právě v ruštině 
jako v jazyce se syntaxí jiného typu ztvárňuje větný obsah neosobně – srov. např. 
ruskou větu Порывом ветра с дерева сорвало ветку s jejím českým ekviva-
lentem Při poryvu větru se ze stromu ulomila větev, s německým ekvivalentem 
Der Windstoss brach einen Ast ab apod. Pokud se ve větě vyskytuje objekt, plní 
tuto syntaktickou funkci v jazycích s formalizovanou syntaxí nejčastěji akuzativ, 
srov. české Žádal pomstu s ruským Oн требовал реванша (s genitivem).17 
                                                 
16 Nejčastěji se mezi jazyky střední Evropy počítá němčina, čeština, slovenština, obě lužické 
srbštiny, polština, maďarština a slovinština. Inventář společných rysů těchto jazyků obsahuje 
obvykle tyto položky: 1. přízvuk na první slabice; 2. kvantitativní korelace vokálů, v maďar-
štině i konsonantů; 3. omezená role diftongů ve fonologickém systému; 4. neredukovaná vý-
slovnost vokálů v nepřízvučných slabikách; 5. neutralizace znělosti na konci slova; 6. časté 
vokalické i konsonantické alternace, i v rámci kvantitativní korelace fonémů; 7. silně syntetický 
charakter, obzvláště ve flexi, která zachovala staré struktury a někdy jejich inventář ještě značně 
rozhojnila; 8. vysoké uplatnění derivace a kompozice ve slovotvorbě; 9. silný sklon k prefixaci; 
10. nedostatek syntetických forem futura; 11. „synchronizace“ syntaxe věty a zvláště souvětí 
se syntaxí latinskou a německou; 12. tendence k formalizaci větné struktury. Z těchto rysů se 
v češtině vyskytuje s jistotou nebo alespoň do určité míry všech dvanáct, zatímco v polštině se 
nevyskytují přinejmenším rysy 1 a 2. Blíže v našich pracích (Bláha 2015 a 2018b), nejnověji 
pak např. u Jiřího Janušky (2020) a S. M. Newerkly (2020).  
17 Jiné pády jsou při vyjadřování funkce objektu v současné češtině méně frekventované než 
v jazycích, jejichž syntax není tak formalizovaná jako česká – i tak se však v češtině vyskytuje 
např. objektový genitiv u reflexivních sloves (bát se strašidel), dativ jako pád druhého objektu 
(dát manželce květiny) nebo instrumentál (hodit kamenem). 
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V případě, že konkrétní jazyk (mezi středoevropskými je to němčina) užívá pádů 
jen v omezené míře, je syntaktická funkce subjektu nebo objektu signalizována o to 
výrazněji slovosledem (srov. Peter liebt Eva „Petr miluje Evu“ s větou Eva liebt 
Peter). 

Stupeň formalizace větné struktury se pak odráží i ve fungování morfolog-
gických prostředků jazyka. Původně mnohem volnější distribuce pádových tvarů 
jmen ve vztahu k jejich syntaktickým funkcím, obvyklá opět např. v současné 
ruštině, se stává, stejně jako celková struktura věty, stereotypnější. Jednotlivé 
pády se vyhraňují pro plnění konkrétních syntaktických funkcí – např. dativ se 
v češtině jako v jazyce s poměrně vysokým stupněm formalizace věty specia-
lizuje na funkci druhého objektu (ve větách typu Dal jí dárek), zatímco z funkce 
prvního objektu dativ mizí, srov. věty s dativním objektem jako Učil se polštině, 
které v současném jazyce ustoupily větám s objektem ve tvaru akuzativu (Učil se 
polštinu). Podobně ustupuje genitiv z funkce objektu ve prospěch akuzativu (srov. 
ustupující vazbu Užil si prázdnin – progresivní Užil si prázdniny). Genitiv se 
naopak vyhraňuje jako pád signalizující funkci atributu nekongruentního (typ 
Kláry maminka), instrumentál v češtině pomalu ustupuje ze jmenné části predi-
kátu (dříve jen Autor je pedagogem – nyní i Autor je pedagog) a profiluje se jako 
pád výrazněji adverbiální apod.18. 

Zasadíme-li středoevropský jazykový areál do širšího, celoevropského 
kontextu, můžeme konstatovat, že charakteristické pro tento areál je právě jisté 
napětí mezi typickými jazykovými rysy západoevropskými a východoevropskými. 
Zmíněná tendence k formalizaci věty je výrazným rysem, který do středoevrop-
ského areálu přesahuje či proniká ze západu. Na druhé straně, bohatá morfologie 
většiny jazyků střední Evropy – tj. rys, který je charakteristický i pro velkou většinu 
slovanských i neslovanských jazyků evropského Východu – znamená pro původem 
západní tendenci k formalizaci věty jistý limit19.   

Cílem našeho příspěvku je zhodnotit, do jaké míry je formalizace větné struk-
tury limitována v češtině a v polštině jako v jazycích, jejichž syntax i morfologie 

                                                 
18 Mírné posuny ve frekvenci syntaktických funkcí pádu v češtině, ke kterým došlo za poslední 
století, dokumentujeme na základě analýzy publicistických textů vydaných v r. 1915 a 2015 
podrobněji in Bláha (2017, s. 21–22). 
19 Přechodový charakter jazyků střední Evropy (ovšem v poněkud širším pojetí, než uvádíme 
ve výčtu v pozn. 16), v nichž se kombinují některé „východní“ jazykové rysy se „západními“, 
ilustruje řada tematických map ve webové aplikaci World Atlas of Language Structures (Dryer – 
Haspelmath 2013). Dichotomii západ-východ v morfologii dokládá např. mapa 49A (Number 
of Cases), v syntaxi např. mapa 97A (Relationship between the Order of Object and Verb and 
the Order of Adjective and Noun). 
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se jinak, alespoň při letmém pohledu, jeví jako obdobná. Soustřeďujeme se přitom 
na základní jazykové prostředky, které podléhají formalizaci – na subjekt a predi-
kát. Materiálem jsou nám publicistické texty z českých deníků Lidové noviny a Mla-
dá fronta DNES20 a z polských deníků Gazeta Wyborcza a Rzeczpospolita21, které 
společně reprezentují skutečně živou a zároveň reprezentativní podobu obou 
jazyků. Analyzované texty, které vždy pocházejí z rubrik věnujících se domácím 
událostem, byly v naprosté většině publikovány v r. 2017. Rozsah vzorku (pro 
každý jazyk je to 1 000 vět) není sice velký, ale protože sledujeme jevy, které jsou 
přítomny (třeba i v nulové formě) v každé větě, a protože sledujeme jen několik 
málo parametrů těchto jevů, mohou být získané výsledky pokládány za věro-
hodné.  

 

3. Subjekt a predikát 

Analyzované publicistické texty poskytují jasnou představu o rozdílech ve využití 
finitních tvarů slovesa v češtině a polštině. Na 1 000 vět v českém textu připadá 
996 tvarů verba finita, zatímco na 1 000 vět v polském textu je to jen 906 
výskytů22. Podstatná část informace, kterou v češtině nesou finitní tvary slovesa, 
je v polštině sdělována tvary infinitními, srov. např. souvětí Porównując te dane 
z danymi za ubiegły rok, widać, że urządzenie RTG spełnia swoją rolę kontrolno-
odstraszającą s českým ekvivalentem Když tato data porovnáme s daty z minu-
lého roku, je vidět, že rentgenové zařízení plní svou kontrolní a odrazující roli. 
Polské ustrnulé přechodníky (typ mówiąc, pytając, zmieniając), kterých se 
v našem vzorku vyskytuje celkem 28, v češtině nemají přímou obdobu a ještě 
větší zastoupení v textu má v polštině infinitiv. Mimo tvar analytického futura 
typu będziemy mieć se v polských textech o rozsahu 1 000 vět vyskytuje celkem 150 
infinitivů (typ Warto się pospieszyć – Stojí za to si pospíšit) – to je zhruba 174 % 
stavu, který pozorujeme v textech českých, kde je ve stejném počtu vět celkem 86 
infinitivů (typ Teď bude nutné přesvědčit příslušné úředníky). Nadto je jednou  
z dominant polského textu v očích českého čtenáře či posluchače značná frekven-
ce deverbativních substantiv typu działanie, wydarzenie, zaakceptowanie. Dever-
bativních substantiv připadá na 1 000 vět ve vzorku polských publicistických 
                                                 
20 Lidové noviny. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/ [cit. 2017-10-16]. Mladá fronta DNES. 
Dostupné z: https://www.idnes.cz/ [cit. 2017-10-16]. 
21 Gazeta Wyborcza. Dostupné z: https://wyborcza.pl/0,0.html [cit. 2017-10-16]. Rzeczpospolita. 
Dostupné z: https://www.rp.pl/ [cit. 2017-10-16]. 
22 V typologických souvislostech popisuje rozdíly mezi „dynamismem verba finita“ v češtině  
a polštině E. Lotko (2009 [1999], s. 12). 
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textů celkem 235, zatímco v češtině jsou deverbativní substantiva typu pátrání, 
přemnožení, zařízení ve srovnatelném počtu vět zastoupena jen 120 výskyty. 
V polštině tedy pozorujeme, pokud jde o frekvenci substantiv typu działanie, zhruba 
195 % stavu v češtině.  

Vysokou míru využití nefinitních tvarů sloves a deverbativních substantiv, 
jimž je společné to, že vyjadřují děj či stav s vyloučením gramatické kategorie 
osoby a že v tomto smyslu tvoří přechodové pásmo mezi slovesy a substantivy23, 
lze interpretovat i typologicky. Protože podstatou flexivního typu jsou mj. jasné 
hranice mezi slovními druhy (Skalička 2004 [1946], s. 326), je vysoká frekvence 
přechodníků a deverbativních substantiv s dějovým či stavovým významem 
znakem spíše neflexivním (ve své podstatě aglutinačním). Znakem poněkud osla-
bené flexivnosti polštiny je ostatně i větší pravidelnost ve skloňování a časování 
(ve srovnání s češtinou)24, vyšší míra splynutí rodových rozdílů zejména v plurálu 
(rodovost je výrazně flexivním rysem – Skalička 2004 [1951], s. 498). Jisté aglu-
tinační rysy nese i polské préteritum rozmawiałem ,mluvil jsemʻ a kondicionál 
typu miałaby ,měla byʻ, a ačkoli při hodnocení povahy těchto forem může 
poněkud mást polská pravopisná tradice (spojité psaní plnovýznamové a pomocné 
složky préterita a kondicionálu), mají pomocné složky českých ekviva-
lentů  těchto tvarů (jsem, by atd.) v mnohem větší míře charakter volných, tedy 
nikoli „aglutinačně“ vázaných morfémů. 

                                                 
23 Primární syntaktickou funkcí slovesa je funkce predikátu, v níž vystupují zdaleka nejčastěji 
slovesa s vyjádřenou kategorií osoby, tj. finitní tvary. V nich je podstata slovního druhu 
nazývaného slovesa, tj. vyjadřování „zakotvenosti v čase“, realizována v nejvyšší míře – tvary 
verba finita jsou tedy centrem slovního druhu sloves (polský termín czasownik „sloveso“ je 
trefný, protože zohledňuje základní sémantický rys slovesa). Tvary bez vyjádřené osoby (tj. 
přechodníku nebo infinitivu) jsou pak periferií slovního druhu sloves a řada z nich slouží jako 
fundující slovo při tvoření deverbativních substantiv – ta jsou zase periferií slovního druhu sub-
stantiv, jehož centrem jsou pak substantiva s dominující sémantikou „věcnosti“ (též termín 
rzeczownik „substantivum“ je asi vhodnější než odkazování k „podstatě“, „substanci“ v tradič-
nějších termínech, které se užívají v české lingvistice). Čím je toto přechodové pole mezi 
centrem sloves a centrem substantiv méně rozsáhlé, tím je flexivní moment ve struktuře daného 
jazyka silnější.   
24 Srov. např. paradigmata substantiv muž v češtině (8 různých tvarů při skloňování v sg. a pl.) 
a mąż v polštině (10 různých tvarů). Úplné „destrukci“ podlehlo v češtině v důsledku hlásko-
vých změn skloňování deverbativních substantiv typu vybudování, srov.: nom. sg. – vybudo-
vání, wybudowanie; gen. – gen. vybudování, wybudowania; dat. vybudování, wybudowaniu; 
akuz. vybudování, wybudowanie; lok. o vybudování, o wybudowaniu; instr. vybudováním, 
wybudowaniem atd. Pravidelnost skloňování v polštině usnadňuje i morfologickou adaptaci 
četných přejímek jako decyzja, dyrektor, teatr, termomodernizacja, wakacje aj. 
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Průměrná délka věty v polštině, vyjádřená počtem slovních tvarů (9,3 
slovního tvaru), je vyšší než v češtině (7,2 slovního tvaru). Je to dáno právě nižším 
funkčním vytížením verba finita a naopak vyšší mírou nominálnosti polštiny, tj. 
vlastností, která se projevuje ve vytváření řetězců pádových tvarů, jež by v češtině 
působily neobvykle, srov. např. Konkursy projakościowe to dobra i ugruntowana 
forma promocji organizacji produktów i usług najważniejszych z punktu widzenia 
realizacji strategii rozwoju regionu, v č.: Soutěže kvality jsou dobrou a osvěd-
čenou formou, jak podpořit ty produkty a služby, které jsou z hlediska strategic-
kého rozvoje regionu nejdůležitější. Vysoký podíl zejména tvarů substantiv v pol-
ském textu je ve vzájemně příznivém vztahu s faktem, že v polštině jsou pádové 
tvary substantiva formálně poněkud lépe rozlišeny než v češtině25. V češtině byla 
totiž rozlišenost formantů už v minulosti narušena fonologickými změnami, 
hlavně přehláskami ’a > ě (od počátku 13. stol.) a ’u > i (od druhé čtvrtiny 14. stol.). 
Důsledkem těchto fonologických změn je v češtině – ve srovnání s polštinou – mno-
hem vyšší míra homonymie (viz výše pozn. 24), ale také synonymie tvarotvor-
ných formantů. Homonymie a synonymie tvarotvorných formantů jmen v češtině 
představuje zvláště z hlediska recepce textu poměrně neekonomický rys jazykové 
struktury – tuto „zátěž“ uživatele češtiny pak, podle našeho soudu, vyrovnává 
právě vyšší míra formalizace české věty. Formalizovaná věta je stereotypní, a tedy 
nabízí i snazší prediktabilnost toho, co se sděluje – snižuje se nebezpečí nedo-
rozumění např. v důsledku málo rozlišených formantů26.  

Co je ve větě subjektem a co je predikátem, určujeme podle pravidel jasně 
formulovaných v příručce pro anotátory Pražského závislostního korpusu (Hajič 
et al. 2019), ale uchylujeme se k určitému zjednodušení – jednak nebereme v úvahu, 
že subjektem může být celá věta (hlavní větu v souvětích jako Kdo se bojí, nesmí 
do lesa pokládáme jednoduše za větu s nevyjádřeným subjektem), jednak považu-
jeme věty s příslovcem lze za neslovesné (např. Těžko lze odhadnout, jaký bude 
závěr), ne za věty s predikátem slovesným jednoduchým, jak uvádí zmíněná 
příručka. V tomto případě je zjednodušení motivováno potřebou vystihnout míru 
výskytu neslovesných vět v češtině a v polštině, v níž je tento typ (s příslovci 
                                                 
25 Viz předchozí poznámku. Skloňování v polštině se vyznačuje především nižším stupněm 
homonymie. Kvantitativní rozdíl v inventáři tvarotvorných formantů substantiva je však v obou 
jazycích minimální – čeština disponuje 38 různými formanty, polština 36 (Bláha 2015, s. 180). 
26 Analogické procesy, avšak ve svém důsledku mnohem radikálnější než v češtině, proběhly 
v řadě západoevropských jazyků, např. ve francouzštině nebo angličtině – také tam se 
v nepřímé úměře k slábnutí rozlišovací schopnosti morfologických prostředků jazyka 
zvyšovala míra formalizace věty. Velmi důkladně tento proces sledoval Otto Jespersen, který 
mj. v jeho výsledcích spatřoval významný kvalitativní posun západních jazyků směrem k „lo-
gičnosti vyjádření“ (Jespersen 1894, s. 108). 
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wiadomo, można, trzeba, warto aj.) poměrně častý, např. Publiczność można 
liczyć w tysiącach – Počet návštěvníků jde do tisíců, Za miejsce w kwaterze pry-
watnej trzeba zapłacić 3040 zł – Za místo v soukromém ubytování se platí 3 040 
zlotých. Ostatních pravidel uvedených v příručce, např. klasifikace vztažného 
zájmena v atributivních větách jako subjektu těchto vět (např. ... mówi Alexander 
Smaga, austriacki architekt o polskich korzeniach, który jest jednym z inicjatorów 
budowy monumentu – ...říká Alexander Smaga, rakouský architekt s polskými 
kořeny, který je jedním z iniciátorů stavby pomníku), se striktně držíme.  

Jako bezsubjektové hodnotíme starší slovanské typy vět jako Dzięki temu 
wygodniej będzie im studiować i pracować jednocześnie – Díky tomu budou moci 
výhodněji studovat i pracovat zároveň. Za bezsubjektové samozřejmě pokládáme 
i poměrně frekventované polské věty s nie ma, např. Tak naprawdę nie ma tygo-
dnia, aby nie zanotowano takiego zdarzenia – Ve skutečnosti neuplyne týden bez 
toho, abychom nezaznamenali takovou událost. Věty pasivní hodnotíme jako se-
kundárně bezsubjektové – ať už má jejich predikát podobu opisného pasiva (typ 
Schůzka se zástupci vysokých škol nebyla rušena z podnětu prezidenta republiky 
a Do ich budowy użyto patyków i kawałków drewna – K jejich vybudování byly 
použity tyčky a kusy dřeva), včetně typicky polských pasivních konstrukcí se slo-
vesem zostać (typ W poprzednim roku została przeprowadzona zbiórka pieniędzy 
na ten cel – Minulý rok byla za tím účelem uspořádána sbírka), nebo podobu 
pasiva reflexivního (typ Jednat se má do poslední chvíle a Przez rok miasto kor-
kować się będzie w okolicach dworca głównego – Na rok bude uzavřena část města 
v okolí hlavního nádraží). 

Věty bez predikátu vyjádřeného verbem finitem jsou polštině častější (9,4 % 
z 1 000 vět v analyzovaných publicistických textech) než v češtině (pouze 0,4 %). 
Rozdíl je především v relativně vysoké frekvenci vět s nulovou sponou typu Przed 
nami, wierzę w to głęboko, wspaniałe miesiące – Máme před sebou, jak pevně věřím, 
skvělé měsíce, Gdyby nie pszczoły... – Kdyby neexistovaly včely..., Przemyt papie-
rosów to intratne zajęcie – Pašování cigaret je lukrativní činnost a Dla gospo-
darzy takie wydłużenie pobytu to czysty zisk – Hostitelům takové prodloužení 
pobytu přináší čistý zisk. Frekventované jsou v polštině také věty infinitivní, zej-
ména vedlejší věty účelové typu Proponuje, by wprowadzić wobec firm zajmują-
cych się przetwarzaniem odpadów poza instalacjami obowiązkowe zabezpiecze-
nia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków oraz szkód w środowisku –  
Navrhuje, aby byly firmy, které se zabývají likvidací odpadu mimo zpracovatelská 
zařízení, povinny zajistit finanční pohledávky vzniklé v důsledku nepříznivých 
účinků zpracování odpadů a v důsledku poškození životního prostředí. Frekven-
tované jsou v polštině také infinitivní věty vyjadřující modalitu možnosti, např. 
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Rażące skutki dla ludzi i środowiska widać najjaskrawiej właśnie na Śląsku – 
Závažné důsledky, které má existence nelegálních skládek odpadu pro lidi i pro 
životní prostředí, lze nejvýrazněji pozorovat ve Slezsku apod. V poměru vět 
s vyjádřenou sponou na jedné straně a vět s plnovýznamovým, fázovým nebo 
modálním slovesem na straně druhé pozorujeme v češtině a polštině shodu 
(predikáty jmenné se sponou se v češtině vyskytovaly v 15,4 % vět, v polštině pak 
v 15,5 % vět). Celkově však – bereme-li v úvahu polské věty s nulovou sponou, 
které v češtině nemají živou obdobu – můžeme konstatovat, že polština má o něco 
větší tendenci k užívání predikátu s formálně vyjádřenou nebo nevyjádřenou 
sponou než čeština.  

Podíl vět bez subjektu, tj. neosobních vět včetně vět sekundárně neosobních 
(s opisným nebo reflexivním pasivem) byl v češtině o něco nižší (5,7 %) než 
v polštině (7,4 %) – to odpovídá předpokladu o vyšší míře formalizovanosti české 
věty, která dává přednost osobnímu vyjádření (s jakkoli generalizovaným subjek-
tem).  

Podstatně důležitější rozdíl mezi češtinou a polštinou však pozorujeme ve 
frekvenci subjektu nevyjádřeného (tj. přítomného bez formální reprezentace). 
Nevyjádřený subjekt byl v 30,4 % vět ve zkoumaném vzorku českých publicistic-
kých textů, zatímco ve vzorku polském mělo nevyjádřený subjekt jen 18,9 % 
z celkového úhrnu vět. Jsme si vědomi, že je tento stav do určité míry podmíněn 
stylem, resp. faktem, že v publicistice bývají velmi často citovány výroky různých 
politiků, umělců a dalších lidí, kteří hovoří v 1. osobě, v níž je nulový subjekt 
obvyklejší. 

Vyšší frekvenci formálně vyjádřeného subjektu v polštině ale i přesto 
spojujeme s faktem, že polština disponuje na rozdíl od češtiny výraznějším 
repertoárem různých typů vět, včetně starých typů vět neosobních. Formálně 
vyjádřený subjekt je jasným signálem osobní (tj. nikoli neosobní) věty, proto jej 
polština využívá i tam, kde by v češtině podobné formální vyjádření subjektu 
působilo nadbytečně, např. při odkazování na subjekt či objekt z předcházejících 
vět: Przyjmie on formę wstęgi – Bude mít [tj. pomník] podobu stuhy, Prowadzi on 
przez osiem obiektów na terenie całej Polski – Spojuje [tj. Vlčí stezka, polsky 
Wilczy Szlak] osm objektů po celém Polsku nebo Mają one także wymiar 
praktyczny – Mají [tj. soutěže v kvalitě produktů] také praktický rozměr. Naopak 
nevyjadřování subjektu v češtině je obvyklé proto, že přítomnost subjektu – díky 
vysoké míře formalizace věty – je stereotypně předpokládána (s „nulovostí“ subjektu 
se počítá). 
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Velký rozdíl mezi češtinou a polštinou pozorujeme také v poloze formálně 
vyjádřeného subjektu vůči predikátu – v polštině je silnější tendence klást vyjádře-
ný subjekt před predikát (38,1 % z analyzovaného úhrnu 1 000 vět) než v češtině 
(29,4 % vět). V tomto rysu polština výrazněji připomíná západoevropské jazyky 
(viz též úvahy J. Bartmińského 1973). Naopak v pozici za predikátem se subjekt 
vyskytuje o něco častěji v češtině (28,1 % z 1 000 vět ve vzorku) než v polštině 
(26,2 %). Také statistický obraz o poloze subjektu vůči predikátu může být jistě 
zkreslený stylovými zvyklostmi publicistických textů – velmi frekventované jsou 
zde totiž uvozovací věty typu prozradil meteorolog, stwierdził polityk – potvrdil 
politik. 

 

4. Historické a systémové souvislosti 

Formalizaci větné struktury v češtině považujeme, jak jsme v širších historických 
a sociolingvistických souvislostech popsali už jinde (Bláha 2018a), za areálový 
rys syntaxe vzniklý v kontextu rozsáhlého česko-německého bilingvismu především 
v českých královských městech v průběhu 13. a 14. stol. Jedná se vlastně o „te-
rapii“ jazykového systému, jejíž zdroje byly vně jazyka (byly využity možnosti, 
které nabízel společenský kontext fungování jazyka) a která přišla poté, co vnitro-
systémové procesy (fonologické změny popsané výše) způsobily v morfologické 
rovině dočasné „potíže“ (vysoká homonymie koncovek). V polštině k podobným 
vnitrosystémovým „potížím“ nedošlo, a proto nebyla nutná ani „terapie“. Polská 
věta tedy v mnohem větší míře než česká zachovává starší slovanský stav27.   

Popsané areálové tendence v syntaxi české věty lze těžko oddělit od tendencí 
typologických. Jisté však je, že areálová tendence se neuplatní, pokud ji neumož-
ňuje momentální systémová, a tedy i typologická dispozice jazyka. Zmíněná vyšší 
tendence k nominálnosti věty v polštině má své typologické souvislosti s tendencí 
k multiverbizovanému vyjadřování28, srov. např. polské a české ekvivalenty gniazdo 

                                                 
27 Toto starší stádium syntaxe slovanských, a vůbec indoevropských jazyků charakterizují 
Bohuslav Havránek (1973) a N. Savický (2005) následujícími rysy: autonomnost slova ve větě, 
neexplicitnost vyjadřování syntaktických vztahů, složité prolínání „sémantického“ a „syntaktického“ 
potenciálu pádu (genitiv záporový, partitivní atd.), širší repertoár větných typů (tzv. syntaktická 
polymorfie, kterou zvlášť pregnantně popisuje Savický), včetně vět beze spony, bez subjektu, 
bez predikátu ve formě verba finita aj. Polština, ukrajinština, běloruština a ruština tyto rysy ve 
své syntaktické struktuře do značné míry zachovávají. Naopak stav, k němuž směřuje čeština  
a který dokumentujeme i v tomto příspěvku, bychom mohli nazvat syntaktickou „monomorfií“. 
28 K dalším nápadným a typologicky relevantním lexikálním rysům polštiny, které se v češtině 
vyskytují s podstatně nižší frekvencí, patří kompozita (typ energochłonność ,energetická 
náročnostʻ, hala widowiskowo-sportowa ,hala pro sportovní a kulturní účelyʻ), shodné substan-
tivní atributy (typ artysta malarz ,umělecký malířʻ, kobieta minister ,ministryněʻ), analytické 
stupňování (např. bardziej ważny ,vážnějšíʻ) aj. (Lotko 2009 [1999], s. 124–126). 
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wtyczkowe – zásuvka, materiał palny – hořlavina, punkt wyjścia – východisko. 
Tendence k multiverbizovanému vyjadřování, která mohla být také stimulována 
zvnějšku (vysoká prestiž „multiverbizující“ francouzštiny jako vzoru kulturního 
jazyka v polském prostředí) a které se typologická dispozice jazyka nebránila, má 
synchronní důsledek v tom, že je v polské větě – ve srovnání s větou českou – pod-
statně vyšší počet slovosledně fixovaných slov. Nápadná je v polštině také tendence 
k antepozici rozvitých atributů, např. Od kilku lat miasto nadrabia stracony przez 
lata czas – Po několik let se už město snaží dohnat čas, který předtím ztratilo nebo 
Coraz większą popularnością cieszy się powstały cztery lata temu portal infor-
macyjny – Čím dál populárnější je informační portál, založený před čtyřmi lety. 
Slovosledně fixovaný atribut je izolačním typologickým momentem, který může 
mít i schopnost rozlišovat sémantiku atributivních spojení (srov. młody pan ,mladý 
pánʻ a pan młody ,ženichʻ). 

Izolační moment se v polštině projevuje také v řetězení substantiv. V pol-
štině má mnohem vyšší frekvenci než v češtině tvar genitivu – genitiv se na úhrnu 
všech tvarech substantiva, jak zjišťujeme v analyzovaných publicistických textech, 
podílí v polštině z 33,2 %, zatímco v češtině je to 22,9 %. Nápadným rysem 
polštiny jsou genitivy adnominální typu biuro tłumaczeń ,překladatelská agenturaʻ, 
prawo jazdy ,řidičský průkazʻ nebo realie życia ,životní realitaʻ, jimž v češtině, 
jak vyplývá z uvedených překladů, často odpovídají spojení adjektivum + substan-
tivum. Srov. též např. větu Akcja zbiórki pieniędzy została nagłośniona na porta-
lach środowisk patriotycznych polonijnych miłośników historii s českým 
ekvivalentem: Kampaň na získávání finančních prostředků byla zveřejněna na 
portálech, které provozují spolky vlasteneckých milovníků polských dějin. 
Zatímco polština tedy atributivnost vyjadřuje často nekongruentními, tj. nefle-
xivními prostředky, čeština ve větší míře tíhne k prostředkům kongruentním, jež 
jsou charakteristickým rysem jazyků s flexivní dominantou (Skalička 2004 [1951], 
s. 501). 

Příznivým rysem jazykové struktury polštiny, který podporuje multiverbizaci 
jako rys, jenž je výhodný z hlediska jasnosti (snadné dekódovatelnosti) sdělení, je 
podle našeho soudu ona již zmíněná vyšší rozlišenost a pravidelnost skloňování. 
Skloňování v polštině je z tohoto pohledu značně ekonomické, a to jak z hlediska 
systému, tak z hlediska textu – vyšší míra nominálnosti polštiny, a tedy i vyšší 
četnost (pravidelně) skloňovaných slov v polské větě uživatele jazyka nijak zvlášť 
nezatěžuje. Tento fakt je poněkud relativizován též vyšší mírou frekvence ne-
sklonných jmen v polštině (muzeum, gimnazjum, podium aj. (v sg.); euro, kakao, 
Monako aj.), jejichž syntaktické funkce jsou pak signalizovány kontextem, nej-
častěji slovosledem nebo předložkou, tj. izolačně. I tak ale skloňování v češtině, 
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se známou vysokou mírou nepravidelností a složitou distribucí formantů (homo-
nymie, synonymie), může pro uživatele představovat mnohem větší zátěž. Přinej-
menším z hlediska textu je české skloňování spíše neekonomické. Zde vidíme též 
příčinu silné tendence k univerbizaci v češtině, protože se redukcí (i potenciálně) 
dvouslovných pojmenování na jednoslovná (řidičský průkaz > řidičák, kreditní 
karta > kreditka, stavební spoření > stavebko) snižuje počet „příležitostí ke skloňo-
vání“ v textu. Univerbismy mají navíc velmi často přípony -ek, -ka, -ko, které 
umožňují přiřazení slova k relativně pravidelnému (tvrdému) flektivnímu typu 
pán, žena, město s poměrně bohatě rozlišenými tvarotvornými formanty. 

Je tedy možné shrnout, že z typologického pohledu je syntax a morfologie 
polštiny vcelku ve shodě s charakteristikou flexivního jazyka (má však i jisté 
aglutinační a izolační rysy) a celkově se jeví jako spíše konzervativní29. Syntax  
a morfologii češtiny, jejíž dominanta je rovněž flexivní, hodnotíme naopak jako 
progresivní, protože se ve shodě s tendencemi pozorovatelnými ve středoevropském 
areálu vzdaluje od původního slovanského modelu. Lexikum polštiny se jeví jako 
progresivní (s významnou účastí izolačního momentu, tj. v multiverbismech, spřež-
kách aj.), lexikum češtiny, v níž silně převažuje tendence k derivaci, je naopak 
spíše konzervativní.  

 

5. Závěr 

Analýza dvou vzorků českých a polských publicistických textů (každý vzorek 
obsahoval 1 000 vět) ukázala podstatné rozdíly v míře a způsobu formalizace 
věty, tj. v míře uplatnění rysu jazykové struktury, který pokládáme za areálový. 
Česká věta je silně formalizovaná, se stereotypní strukturou. Funkci predikátu plní 
naprosto dominantně, na rozdíl od polštiny, verbum finitum. Tendence k větám bez 
subjektu (neosobní věty s verbem finitem i bez něj) je v češtině mnohem nižší než 
v polštině. Zároveň zůstává v češtině subjekt častěji než v polštině formálně nevy-
jádřen, protože vysoký stupeň formalizace věty téměř zaručuje, že ve větě bude 
přítomen predikát ve tvaru verba finita s tvarotvorným formantem (který osobu 
jasně vyjadřuje). V polštině, v níž mají nezanedbatelnou frekvenci věty bez verba 
finita, a tedy i bez tvarotvorného formantu signalizujícího hodnotu v kategorii 
                                                 
29 Polština stojí někde mezi slovanským Západem a Východem i v jiných ohledech – mj. i ve 
způsobu nakládání se slovesným videm. Stephen McCartney Dickey (2000) ve své vlivné práci 
o vidu rozeznává na základě sémantiky příznakového členu vidové opozice, tj. perfektiv, dva 
typy slovanského vidového systému. Západní typ, v němž mají perfektiva jako základní 
sémantický rys „celost děje“ (příkladem může být čeština), a východní typ, v němž k rysu 
„celosti“ přistupuje ještě rys „časové ohraničenosti“ (příkladem je ruština). Polštinu spolu se 
srbštinou a chorvatštinou Dickey zařazuje do přechodového pásma mezi oběma typy.   
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osoby, se subjekt pravidelněji než v češtině formálně vyjadřuje. Nápadně častěji než 
v češtině se pak v polštině subjekt vyskytuje v pozici před predikátem. Areálové 
rysy v syntaxi jsou limitovány typologickým profilem jazyka. Pokud jde o syntax, 
zdá se, že v češtině i polštině sice dominuje flexivní princip, ale zároveň ve stavbě 
věty posiluje – v každém jazyce poněkud jinými způsoby – typologický princip 
izolační. 
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1. Wprowadzenie 
Problem interferencji językowej/międzyjęzykowej (transferu językowego) pojawia 
się przede wszystkim w teorii nauczania języków obcych oraz gramatyce kon-
trastywnej. Zostało ono jednak dostrzeżone również przez badaczy przekładu, 
którzy często uznają interferencję za główną przyczynę powstawania błędów30  
w procesie tłumaczenia (por. Maras 2009, s. 197).  

Eric Kellerman zauważył, że na transfer językowy ma wpływ pokrewień-
stwo genetyczne języków, i stwierdził, że transfer częściej ma miejsce podczas 
nauki języka drugiego (L2), który jest genetycznie zbliżony do języka pierwszego 
(L1) (za: Bednarska 2015, s. 296). Teza ta zdaje się znajdować potwierdzenie 
również w przekładzie i odnosi się do dwóch omawianych tu, bliskich gene-
tycznie języków zachodniosłowiańskich: czeskiego i polskiego. Badaczem, który 
dostrzegł potrzebę kompleksowego porównania wspomnianych języków z per-
spektywy przekładu, jest Edvard Lotko – autor pracy Čeština a polština v překla-
datelské a tlumočnické praxi (1986), której dopełnienie stanowi zbiór artykułów pt. 
Synchronní konfrontace češtiny a polštiny (Lotko 1997). Ze względu na przyjętą 
perspektywę i wyznaczony cel Lotko skupia się przede wszystkim na różnicach 
pomiędzy współczesną czeszczyzną i polszczyzną. Jak słusznie bowiem zauważa, 
dobra znajomość różnic występujących między językami może ułatwić wybór 

                                                 
30 Błąd rozumiany jako naruszenie normy językowej, a więc pewnej ustalonej i ogólnie przy-
jętej zasady.  



Dorota BIELEC, Renata BURA 

30 
 

właściwych ekwiwalentów, a jednocześnie powstrzymać niepożądany transfer 
elementów z jednego języka do drugiego (Lotko 1986, s. 8). Odrębności, które 
mogą się przyczynić do interferencji pomiędzy porównywanymi językami, 
dotyczą leksyki, morfologii i składni. Do ważnych z perspektywy przekładu za-
gadnień leksykalnych zalicza Lotko (1986, s. 58–107) m.in. kwestię zdradliwych 
wyrazów (cz. zrádná slova), tłumaczenie imion i nazwisk, a także przekład fraze-
ologii (o czym niżej). W zakresie morfologii za ważne w kontekście przekładu 
uznaje np. różnice w odmianie wyrazów (również nazwisk) obcego pochodzenia, 
w tworzeniu nazw żeńskich oraz w rodzaju wyrazów obcych. Bardzo dużo uwagi 
poświęca także zagadnieniom składniowym. Jako problematyczne widzi tu m.in. 
tłumaczenie polskich form nieosobowych zakończonych na -no, -to, konstrukcji 
imiesłowowych oraz struktur z rzeczownikami odczasownikowymi. 

W niniejszej analizie pragniemy podjąć dwa różne z perspektywy przekła-
dowej zagadnienia – kwestię tłumaczenia form adresatywnych oraz dostrzeżony 
przez Lotkę problem przekładu frazeologii. Analiza dotyczyć będzie więc inter-
ferencji pojawiających się w tłumaczeniach z języka czeskiego na język polski,  
a postrzeganych jako źródło błędów przekładowych. Chodzi tu zatem o transfer 
językowy negatywny, czyli przenoszenie wzorów z języka drugiego/obcego (L2) 
na język pierwszy/ojczysty (L1).  

 Materiał egzemplifikacyjny pochodzi z przekładów pisemnych i ustnych 
studentów uczestniczących w prowadzonych przez nas zajęciach Pragmatyka prze-
kładu (III rok studiów licencjackich) oraz Przekład ustny (konsekutywny i symul-
taniczny) (2. i 3. semestr studiów magisterskich). Pierwszy kurs jest wprowa-
dzeniem do teorii i praktyki przekładu, przede wszystkim różnych rodzajów 
tekstów użytkowych; w kolejnym semestrze pojawiają się ćwiczenia z przekładu 
ustnego konsekutywnego (z języka czeskiego na język polski). Z kolei kurs na 
studiach magisterskich obejmuje tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne  
z języka czeskiego na język polski oraz tłumaczenie konsekutywne z języka pol-
skiego na język czeski. Studenci rozpoczynający zajęcia w laboratorium nie przy-
chodzą na nie nieprzygotowani: kwestia frazeologii jest omawiana szczegółowo 
w ramach wykładów i ćwiczeń z gramatyki opisowej języka czeskiego, również 
w ujęciu porównawczym, ze szczególnym naciskiem na pozorną ekwiwalencję,  
a także na zajęciach z pragmatyki przekładu na III roku studiów I stopnia poprzez 
teksty specjalnie dobrane do ćwiczenia tych zagadnień. Całkowitym novum dla 
studentów są tylko warunki ćwiczeń, tłumaczenie odbywa się za pośrednictwem 
słuchawek przy stole lub też w specjalnie przystosowanych kabinach tłumacze-
niowych. Jak wspomniano wyżej, analizie poddany został wyłącznie materiał  
z przekładów z języka czeskiego na język polski, przede wszystkim ustnych. 
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2. Tłumaczenie form adresatywnych  

Formy adresatywne rozumiemy za Eugeniuszem Tomiczkiem jako  

wszystkie wypowiedzi performatywne, które za pomocą wyrażeń pronominalnych 
(np. pol. TY, WY, niem. DU, SIE), nominalnych (np. imię, nazwisko, tytulatura)  
i atrybutywnych (np. pol. MÓJ, SZANOWNY, niem. MEIN, GEEHRTER itp.) 
oraz ich potencjalnych kombinacji wytwarzają określony, społecznie wykształcony 
stopień i charakter dystansu między nadawcą a odbiorcą w bezpośrednim akcie 
komunikacji językowej (Tomiczek 1983, s. 24–25).  

Należą one do gramatyki honoryfikatywności, a szerzej – do badań grzeczności języ-
kowej. Romuald Huszcza stwierdza, że honoryfikatywność (jako kategoria grama-
tyczna ściśle połączona z kategorią osoby czasownika) to 

informacja o towarzysko-społecznej relacji między […] nadawcą a odbiorcą, relacji 
między nadawcą a słuchaczem, nie będącym bezpośrednim odbiorcą (adresatem 
wypowiedzi), oraz relacji między nadawcą a bohaterem wypowiedzi (za: Łaziński 
2006, s. 17).  

Ze względu na wagę informacji, jaką przenoszą te formy, oraz z uwagi na 
możliwe konsekwencje naruszenia normy w tym zakresie niezwykle istotne jest 
opanowanie systemu adresatywnego danego języka. W przypadku przekładu chodzi 
o znajomość i sprawność w posługiwaniu się dwoma takimi systemami.  

 W wypadku języka polskiego pewną osobliwość w systemie adresatywnym 
stanowią homonimiczne jednostki pan i pani, które występują jako rzeczowniki 
w funkcji adresatywnej, ale także są dystansowymi formami zaimkowymi łączą-
cymi się z czasownikami w 3. os. lp. Łaziński (2006, s. 15–16) zauważa, że taka 
homonimia jest wyjątkiem na tle innych języków, odróżniających adresatywne 
formy wołaczowe (np. w rosyjskim imię i patronimikum) od form zintegro-
wanych składniowo (w tej funkcji występują różne zaimki osobowe). W pol-
szczyźnie natomiast dwie różne funkcjonalnie formy adresatywne zawierają tę 
samą jednostkę pan/pani. Co więcej, możliwe jest (niestandardowe i hiper-
poprawne) użycie w funkcji zaimka całego tytułu adresatywnego, np. Dzień 
dobry, panie dyrektorze. Chciałbym pana dyrektora o coś zapytać. Zatem tytuł 
pan/pani (cz. pán/paní) występuje zarówno w polszczyźnie, jak i czeszczyźnie  
(a także w innych językach zachodniosłowiańskich), ale tylko w języku polskim 
jest on zaimkiem (w czeszczyźnie w tej funkcji używa się w stosunku do jednej 
osoby zwrotów w 2. os. lm. odpowiedniego rodzaju; tzw. vykání). Za Łazińskim 
(2006, s. 18) różnicę pomiędzy językiem polskim a czeskim zilustrować można za 
pomocą zdań: Zapomniał pan o tym (zaimek honorofikatywny drugiej, a nie 
trzeciej osoby) oraz Vy jste na to zapomněl (zaimek honoryfikatywny liczby poje-
dynczej, nie mnogiej). 
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 Ponadto polszczyzna jako jedyny język wykształciła w liczbie mnogiej 
specjalny zaimek (oraz tytuł) honoryfikatywny używany w stosunku do grupy 
osób różnej płci, a mianowicie państwo. Zaimek ten zastępuje „bardziej skompli-
kowany tytuł złożony: Panie i Panowie, który z racji długości nie nadaje się do 
powtarzania w zdaniu jako zaimek”. W czeszczyźnie takim tytułem grzecznościo-
wym do grupy osób jest bardzo oficjalny zwrot Vážené dámy a pánové (Łaziński 
2006, s. 45–46).   

 Wymienione wyżej różnice w systemach adresatywnych polszczyzny i ję-
zyka czeskiego stanowią problem w tłumaczeniu i są powodem powstawania 
błędów31. Jest to jednak niewątpliwie ten typ interferencji/błędu, który można 
stopniowo eliminować wraz ze wzrastającą praktyką przekładową. Dotyczy to 
przede wszystkim przekładu ustnego, w którym w dużej mierze chodzi o auto-
matyzację umiejętności językowych i przekładowych. W pewnym sensie zdaje się 
to potwierdzać np. tłumaczenie wywiadu przeprowadzonego przez Lucię Výborną 
z pisarzem Michalem Vieweghiem (S psaním jsem málem skončil, online). 
Wywiad ten tłumaczyło kolejno trzech studentów, a każde wystąpienie było 
omawiane bezpośrednio po zakończeniu tłumaczenia. W pierwszym przypadku 
(Student 1) w całym tłumaczeniu pojawiał się błąd w przekładzie form adre-
satywnych, na co zwrócili uwagę sami studenci oceniający tłumaczenie. Student 
2 początkowo popełniał błędy, ale sam się korygował, natomiast Student 3 tłuma-
czył poprawnie formy adresatywne, por.: 

Student 1: 

Já si, Michale, vzpomínám, jak jste mě v našem posledním rozhovoru zhruba před 
třema léty odzbrojil nebo úplně smetl, bych řekla, vlnou své brutální upřímnosti, 
pokud tedy se jedná o váš zdravotní stav. Už je vám lépe? – Podczas ostaniej naszej 
rozmowy zaskoczyliście mnie szczerością o waszym stanie zdrowia. Jest już lepiej?  

Knihu jsem přečetla a nezdá se, aby vás problémy s pamětí limitovaly v psaní. – 
Przeczytałam książkę i nie wydaje mi się, żeby was ograniczały problemy z pa-
mięcią. 

Student 2: 

Tak co vás zajímá z těch mezilidských vztahů a věcí, o kterých tak rád píšete? – 
Co was... co pana interesuje z tych rzeczy, o których pan pisze?  

                                                 
31 Pomiędzy obydwoma systemami występują też inne różnice, np. w zakresie tytulatury i jej 
kombinacji, por. opracowanie Tomiczka (1983) oraz Kneřovej (1995), która zastosowała 
system klasyfikacji Tomiczka. Nie pojawiły się one jednak jako problem przekładowy w tłuma-
czeniach studentów.    
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Když nebudete souseda jmenovat? – Jak nie będziecie… jak nie poda pan nazwis-
ka sąsiada? 

Student 3:  

A lhal jste někdy? – A kłamał pan kiedyś? 

Je to tak pět let, co se vám stalo to s aortou, ten problém, takže vy jste teď pětiletý 
chlapec, v podstatě... – Minęło pięć lat od czasu, kiedy miał pan te problemy  
z aortą, jest pan teraz jak pięcioletni chłopiec… 

Duży wpływ na poprawność tłumaczenia ma poziom znajomości zarówno 
języka obcego, jak i ojczystego oraz swoboda w posługiwaniu się nim. Jak słusznie 
zauważa Franciszek Grucza (1978, s. 47), błędy językowe powstają 

zarówno na skutek niepełnego czy niedokładnego opanowania kompetencji, czyli 
systemu danego języka (langue), jak i niewłaściwego lub niepełnego opanowania 
realizacji (performacji) tego systemu (parole) (…).  Jednocześnie zwraca uwagę na 
inne, pozajęzykowe źródła błędów. Wymienia tu przyczyny natury psychologicznej 
i fizjologicznej, np. brak koncentracji, motywacji, różne stopnie uzdolnienia czy 
zmęczenie, znudzenie. Źródła te w sposób istotny wzmacniają u uczących się języ-
kową motywację tworzenia błędów (Grucza 1978, s. 47).  

W tym przypadku nie bez znaczenia jest też fakt, że chodzi o początkujących 
tłumaczy, którzy zwykle mają niewielkie doświadczenie w wystąpieniach publicz-
nych, co wiąże się z towarzyszącym procesowi tłumaczenia, paraliżującym wręcz 
niekiedy stresem, co często podkreślają sami studenci. 

Inną przyczyną błędu jest niewątpliwie także mały odstęp czasowy pomiędzy 
odbiorem informacji a jej przekazem w innym języku32. Wydaje się, że początkujący 
tłumacz-student podczas słuchania pomija te formy jako „oczywiste” i nierele-
wantne, a skupia się na innych, trudniejszych treściach, które mogą mieć wpływ 
na zakłócenie czy zniekształcenie komunikatu (przekładu). 

 Zgadzając się z Gruczą (1978, s. 9), że błędy pojawiają się w procesie ucze-
nia się języka w sposób nieuchronny i są zjawiskiem komplementarnym tego pro-
cesu, a także że między punktem wyjściowym a punktem docelowym procesu 
uczenia się zachodzi różnica ilościowa (tzn. liczba błędów maleje w miarę trwania 
nauki, ale nigdy nie osiąga wartości zerowej), trzeba dążyć do tego, by również 
w procesie tłumaczenia z czasem pojawiało się ich jak najmniej.  

Tłumaczenie zwrotów adresatywnych należy do tych reakcji językowych i prze-
kładowych, które można i trzeba zautomatyzować. Początkujący tłumacz-student 

                                                 
32 W przekładzie pisemnym interferencje w zakresie tłumaczenia form adresatywnych poja-
wiają się rzadziej. 
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posiada w tym zakresie pewną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną znajomość 
języka33 – brak mu natomiast doświadczenia przekładowego. Powinien zatem 
ćwiczyć te kompetencje. Nie chodzi tu jednak o ćwiczenie tłumaczenia (ustnego 
czy pisemnego) wyizolowanych przykładów, np. zdań zawierających formy adre-
satywne. Doskonałym materiałem do ćwiczeń mających na celu automatyzację 
tego typu form są właśnie różnego rodzaju wywiady. Jest to bowiem tłumaczenie 
żywego języka, co stwarza konieczność reakcji językowej i przekładowej na 
wysłuchaną informację. W tym aspekcie warto uwzględnić również wywiady 
otwarte na pytania słuchaczy, w których pojawiają się w czeszczyźnie formy 
2. os. lm., ale skierowane właśnie do słuchaczy, czyli do grupy osób. W tej sytuacji 
w tłumaczeniu na język polski powinien się pojawić zwrot państwo, względnie 
zaimek wy, choć ta forma użyta w sytuacji oficjalnej uważana jest za „mało 
elegancką” (por. Łaziński 2006, s. 46). Inną, nieco trudniejszą formą może być 
tłumaczenie wywiadów z udziałem dwóch (lub kilku) gości różnej płci, a także 
osób, do których zwracamy się, używając szczególnych form (np. w stosunku do 
osoby duchownej księże, ojcze, bracie itp.). Wymaga to jeszcze większej spraw-
ności w posługiwaniu się formami adresatywnymi. 

 

3. Tłumaczenie frazeologii 

Kolejnym zagadnieniem jest tłumaczenie form językowych, jakimi są frazeo-
logizmy, wyrażenia idiomatyczne, przysłowia, porzekadła. Są to różne jednostki 
językowe i każda z nich ma swoją specyfikę, ale z punktu widzenia niniejszych 
rozważań interesująca jest przede wszystkim ich cecha wspólna – odwołanie do 
metaforycznej sfery języka; fakt, że ich znaczenie nie jest prostą sumą znaczeń 
poszczególnych komponentów.  

 O przekładzie frazeologizmów w kontekście języków czeskiego i polskiego 
obszernie pisał Edvard Lotko (1986, s. 102–107), koncentrując się przede wszyst-
kim na tłumaczeniu tekstów literackich. Zauważył on kilka problemów związanych 
z bliskością językową, przede wszystkim w przypadku frazeologizmów, które 
mają identyczną formę oraz znaczenie w obu językach, ale różnią się pod 
względem nacechowania lub stopnia ekspresywności. Szczególnie dotyczy to 
przypadków, gdzie w języku czeskim występują nieliterackie formy językowe. 
Czeski badacz zalecał, by tłumacz korzystał w takich wypadkach z możliwości, 
jakie dają synonimiczne szeregi frazeologizmów. Z pomocą translatorowi przychodzi 

                                                 
33 Czeskie vykání jest zagadnieniem, z którym studenci spotykają się już na pierwszych zaję-
ciach z języka czeskiego.   
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także kilka sformułowanych przez niego zasad: dotrzymywanie formalnej i zna-
czeniowej ekwiwalencji frazeologizmów, ocenianie ich znaczenia w szerszym kon-
tekście, konsekwencja stylistyczna oraz wstrzemięźliwość w stosowaniu fraze-
ologizmów w tekście docelowym, by nie wywołać wrażenia nadmiernej kolokwial-
ności. 

 Specyfika tłumaczenia frazeologizmów polega na tym, że są one nieprze-
kładalne dosłownie, proces ich przetwarzania z języka wyjściowego na język 
docelowy jest złożony i wielostopniowy. Tłumacz musi przede wszystkim roz-
poznać, że ma do czynienia z frazeologizmem, odczytać jego metaforyczne 
znaczenie i dopiero wówczas przetransponować go na język docelowy. Jest to 
oczywiście łatwiejsze w przypadku tłumaczenia pisemnego, kiedy tłumacz ma 
czas na refleksję, sprawdzenie w słownikach czy też innych źródłach; w przy-
padku przekładu ustnego reakcja musi być natychmiastowa, niejako automatycz-
na. Translator może odwołać się wyłącznie do swojej wiedzy, doświadczenia, 
intuicji. Pojawienie się w tekście frazeologizmu przenosi uwagę tłumacza z poziomu 
prostej semantyki w sferę znacznie bardziej skomplikowanej sieci znaczeń i po-
wiązań. Sytuację taką dobrze charakteryzuje opinia Paula Riceoura, że  

teksty mają być przekładami nie zdań ani słów, lecz tekstów. Teksty z kolei są 
częścią dziedzictwa kulturowego, poprzez które wyrażają się różne wizje świata, 
mogące zresztą ścierać się ze sobą wewnątrz jednego fonologicznego, leksykalnego 
i syntaktycznego podziału (Riceour 2008, s. 54).  

W trakcie tłumaczenia ustnego w ciągu kilku sekund należy przetransponować 
konkretny wycinek wizji świata na odpowiadający mu znaczeniowo i emocjonal-
nie w języku docelowym. 

 Istnieje kilka reguł odnoszących się do tłumaczenia frazeologizmów, 
podstawową z nich jest to, że  

frazeologizmy nelze překladat podle komponentů, nýbrž globálně, tj. frazeologický 
celek substitovat celkem jiným (v teorii překladu se zde někdy mluví o tzv. situ-
ačním ekvivalentu), tj. celkem situačně adekvatním a výskytově podobnym. (Stra-
ková 1994, s. 86).  

 W sytuacji idealnej należałoby zastąpić frazeologizm w języku wyjściowym 
odpowiadającym mu semantycznie i formalnie frazeologizmem w języku doce-
lowym. W przypadku języków bliskich, jak polski i czeski, taka substytucja jest 
możliwa, gdyż, jak stwierdza Edvard Lotko (1986, s. 102), mniej więcej 1/3 frazeo-
logizmów w tych językach jest ekwiwalentna zarówno pod względem semantycz-
nym, jak i formalnym. Można także zastąpić jeden frazeologizm innym, różnym for-
malnie, ale odpowiadającym mu znaczeniowo lub użyć innego rodzaju formy ekspre-
sywnej, podkreślającej emocjonalny ładunek tekstu wyjściowego. Dopuszczalne 
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jest także tłumaczenie opisowe, mające za zadanie oddać sens oryginalnego fraze-
ologizmu. Wybór strategii należy do tłumacza, jego celem nadrzędnym powinna być 
adekwatność translatu pod względem językowym, semantycznym, stylistycznym 
oraz ekspresywnym. 

 Nie należy zapominać także o specyfice frazeologizmów, które należą  
w większości do potocznej warstwy języka, są bliskie językowi mówionemu. 
Dlatego w ich tłumaczeniu ważna jest również ekwiwalencja na tym poziomie.  

 Obserwacje pochodzą z roku akademickiego 2018/2019. W ramach prak-
tycznych ćwiczeń z przekładu studentom prezentowany jest różnorodny materiał 
językowy, począwszy od stylizowanych tekstów literackich w wersji audio poprzez 
przemówienia polityków, będące również odtworzeniem tekstu wcześniej napisa-
nego, programy telewizyjne z narracją częściowo wcześniej przygotowaną, częś-
ciowo spontaniczną, różnego rodzaju dyskusje i wypowiedzi a vista aż po filmy 
zamieszczane w Internecie przez youtuberów, vlogerów itp.  Studenci znają tylko 
ogólną tematykę materiału, nie mają do niego wcześniej dostępu, w ramach przy-
gotowania do zajęć ich zadaniem jest zapoznanie się ze słownictwem z danego 
zakresu tematycznego. Prezentowane poniżej przykłady pochodzą z następu-
jących tekstów: Psychiatrická záhada Jaroslava Haška – dalej oznaczany jako 
Hašek, Toulky s Ladislavem Smoljakem – dalej Smoljak, Ráj rozvodů – dalej Ráj, 
Úhel pohledu – Co je štěstí? – dalej Úhel. 

 Zaprezentowany poniżej materiał językowy podzielony został na kilka 
kategorii ze względu na konkretne strategie wobec przekładu frazeologizmów. Na 
potrzeby niniejszego tekstu w celu właściwej oceny poprawności tłumaczenia 
został on skonfrontowany ze słownikami frazeologicznymi języka polskiego 
(Skorupka 1967; Bąba, Liberek 2003; Müldner-Nieckowski 2003; Bralczyk 
2008) oraz czeskim słownikiem frazeologicznym (Čermák, Hronek, Machač 
2009). Należy jednak pamiętać, że frazeologia to jeden z najżywotniejszych 
obszarów języka i proces tworzenia nowych związków oraz modyfikowania już 
istniejących znacznie wyprzedza informację zawartą w słownikach. 

3.1 Pełna substytucja – student rozpoznaje frazeologizm w języku wyjściowym  
i znajduje adekwatny ekwiwalent w języku docelowym, por.: 

Marie, která paradoxně umírá na tuberkulózu ve chvíli, kdy se Hlavka staví znovu 
na nohy (Smoljak) – Maria, która paradoksalnie umiera na gruźlicę w chwili, 
gdy Hlavka stanął znowu na nogach, 

lehce nabyl, lehce pozbyl (Úhel) – przyszło, łatwo poszło,  
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to neznamená, že bychom měli zamrznout na nějakém takovém mrtvém bodu 
(Úhel) – to nie znaczy, że powinniśmy utknąć w jakimś martwym punkcie. 

3.2 Rozpoznanie frazeologizmu – tłumaczenie semantyczne – student przyznaje, 
że rozpoznał frazeologizm, ale nie znalazł dla niego odpowiednika w języku doce-
lowym, por.: 

žádný nějaký takový extrém, nebo jak se tomu říká, italské manželství (Ráj) – 
żadne jakieś ekstremum albo jak się mówi burzliwe małżeństwo34, 

až se vyspíte, až se vám to vykouří z hlavy, budete se zcela jinak dívat na život 
(Hašek) – jak się pan wyśpi, jak się pan uspokoi, całkiem inaczej spojrzy pan na 
życie. 

3.3 Brak rozpoznania frazeologizmu – tłumaczenie dosłowne – student przyznaje, 
że nie rozpoznał frazeologizmu w języku wyjściowym, por: 

jenomže ti dva, pokud jde o ošuntělost oblečení, si neměli co vyčítat (Smoljak) – 
ale ci dwaj, jeśli chodzi o ubranie, nie mieli sobie co wypominać. Po tłumaczeniu 
jednego studenta cała grupa ocenia przekład oraz wskazuje możliwe poprawki; 
po konsultacjach w grupie: ci dwaj byli siebie warci, 

kam až oko dohlédlo, byla podle svědectví pamětníků vysetá levandule (Smoljak) 
– gdzie oko dosięgnie, według świadectw była posiana lawenda; po konsultacjach 
w grupie: jak okiem sięgnąć. 

3.4 Rozpoznanie frazeologizmu – brak tłumaczenia – student wskazuje, że rozpo-
znał frazeologizm, ale nie rozumie jego metaforycznego znaczenia, por: 

je-li v tom nějaká nešťastná láska. (…) Vždyť se říká: pro jedno kvítí slunce ne-
svítí (Hašek) – brak tłumaczenia frazeologizmu; po konsultacjach w grupie: a jeśli 
chodzi o nieszczęśliwą miłość, (…) to, jak się mówi, tego kwiatu jest pół światu 
(grupa wskazała polski odpowiednik czeskiego frazeologizmu), 

já jsem si udělal takový oslí můstek na pana faráře (Úhel) – brak tłumaczenia; po 
konsultacjach w grupie: przeskoczyłem na księdza (studenci uznali, że czeski 
frazeologizm nie ma polskiego odpowiednika). 

3.5 Tłumaczenie fonetyczne, por: 

doslova do písmene mě sbalil, tak že jsme spolu začali chodit (Ráj) – dosłownie 
mnie poderwał, więc zaczęliśmy ze sobą chodzić – student przetłumaczył fone-
tycznie pierwszą część czeskiego frazeologizmu, co w języku polskim jest adekwatne 
                                                 
34 Występowanie połączenia burzliwe małżeństwo / burzliwy związek potwierdza Narodowy 
Korpus Języka Polskiego, ale nie jest ono notowane jako stały związek wyrazowy w słownikach 
frazeologicznych. 
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semantycznie, mimo iż słownikowy frazeologiczny odpowiednik brzmi: kropka 
w kropkę; jota w jotę (por. Orłoś 2006, s. 492). 

3.6 Zmiana formy frazeologizmu – brak tłumaczenia części frazeologizmu pod 
wpływem jego postaci w języku docelowym lub zmiana jego części na wzór 
języka wyjściowego, por: 

můžeme se stavět na hlavu (a odstrkovat se ušima), ale když ten člověk nechce, 
tak nejde nic (Úhel) – możemy stawać na głowie, ale jeśli człowiek nie chce, to 
nic się nie da zrobić – brak tłumaczenia drugiej części (w języku czeskim druga część 
frazeologizmu należy do nowszej warstwy językowej, nie jest notowana  w czeskim 
słowniku frazeologicznym, ale jej częste występowanie potwierdzają zasoby 
Internetu; w języku polskim również potocznie i regionalnie występuje związek 
klaskać uszami, nie jest on notowany w słownikach), 

každy svého štěstí strůjcem (Úhel) – każdy jest kowalem własnego losu / każdy 
jest kowalem własnego szczęścia (interferencja językowa) – ten sam fragment w ka-
binach tłumaczyło kilku studentów, większość przełożyła frazeologizm na język 
polski w jego postaci słownikowej, ale jeden z nich zmienił formę zwrotu pod wpły-
wem języka czeskiego.   

 Z zaprezentowanych przykładów wynika kilka wniosków, przede wszystkim 
bliskość językowa, podobieństwo systemów powoduje, że studenci zasadniczo 
nie mają problemów z rozpoznaniem frazeologizmów w języku wyjściowym,  
z drugiej jednak strony stwarza ona pokusę tłumaczenia dosłownego, niekiedy 
wręcz fonetycznego. Interferencje międzyjęzykowe mają także wpływ na mody-
fikowanie frazeologizmów na wzór języka wyjściowego, jak w przypadku 
ostatniego przykładu, gdzie nie zadziałał automatyzm w użyciu związków 
frazeologicznych w języku ojczystym. Są one przecież ustalonymi, niezmien-
nymi związkami wyrazowymi i każdy użytkownik własnego języka w sposób 
nieuświadomiony używa ich w niezmienionej formie. Obserwowane problemy  
z przekładem frazeologizmów w tłumaczeniu ustnym wynikają przede wszystkim 
ze słabej znajomości tychże w języku ojczystym. Jest to związane z powszechnym 
uproszczeniem, by nie rzec prymitywizacją, języka, która redukuje w pierwszym 
rzędzie jego warstwę metaforyczną. Drugim zasadniczym czynnikiem jest także 
niski poziom wiedzy ogólnej, nie tylko tej nabywanej w szkole, ale również 
poprzez różnego rodzaju dyskusje, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych itp. 
A właśnie wiedza ogólna jest podstawą w pracy tłumacza. W odróżnieniu od form 
apelatywnych, w przypadku frazeologizmów nie jest możliwe wyćwiczenie auto-
matyzmu w ich tłumaczeniu. Podstawowym zaleceniem dla młodych tłumaczy 
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jest nieustanny rozwój poprzez lekturę różnorodnych tekstów oraz aktywne uczest-
nictwo w życiu kulturalnym i społecznym. 

 

4. Podsumowanie 

W przypadku obu omawianych zagadnień dużą rolę odgrywa swoboda w posłu-
giwaniu się językiem ojczystym, znajomość różnych jego rejestrów, jak również 
wysokie kompetencje w zakresie języka obcego, z którego dokonywany jest 
przekład. Niebagatelne znaczenie ma także czynnik stresu, konieczność szybkiej 
reakcji, szczególnie w przypadku tłumaczenia ustnego. Poprawny przekład form 
adresatywnych jest możliwy do wyćwiczenia, zautomatyzowania, stanowią one 
bowiem zbiór zamknięty o ustalonych regułach, niepodlegający przemianom. 
Tłumaczenie frazeologii wymaga znacznie większego wysiłku ze strony tłuma-
cza, ciągłego rozwoju osobistego poprzez aktywność językową oraz pozajęzy-
kową. Automatyzacja w tym wypadku nie jest możliwa, ponieważ frazeologizmy 
są żywym tworem językowym, zmieniają się, modyfikują, pojawiają się nowe 
jednostki. W obu przypadkach daje się jednak zauważyć fakt, że wynikające  
z bliskości językowej interferencje mają wpływ na jakość przekładu.  
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1. Úvodem 

Čeština je slovanský jazyk s bohatou flexí, a proto ji provází pověst jazyka, jehož 
osvojení nerodilým mluvčím je poměrně složité. Můžeme ovšem pozorovat, že 
studenti mluvící jiným slovanským jazykem (ať již mateřským nebo cizím) při 
studiu češtiny dělají rychlejší pokrok než např. studenti vybavení jazyky germán-
skými, románskými nebo asijskými. V tomto příspěvku35 chceme analyzovat 
postup akvizice češtiny jako cizího jazyka u slovanských a neslovanských 
mluvčích, a to s cílem ukázat, zda je mateřský slovanský jazyk možno vnímat jako 
automatickou výhodu, nebo zda může být i zdrojem určitých obtíží. Následně se 
zaměříme na mluvčí polštiny a na to, jakou měrou mohou blízkost mateřské 
polštiny a osvojované češtiny využít a jak se to projevuje v jejich přístupu 
k češtině. 

 

2. Mateřský a cizí jazyk 

Obsahovými a funkčními aspekty termínů mateřský jazyk, rodný jazyk a první 
jazyk (L1) jsme se stejně jako termíny rodilý mluvčí a cizí jazyk, resp. druhý jazyk 
(L2) podrobně zabývali již dříve (srov. Hradilová 2018, s. 120–131). Protože se 
budeme věnovat vlivu mateřského jazyka na akvizici jazyka cizího, alespoň ve 
stručnosti připomeneme nejdůležitější faktory, jimiž je chápání termínů mateřský 
a cizí jazyk formováno, a jak k nim přistupujeme. 

Jak plyne z příslušné literatury, termínem mateřský jazyk může být označo-
ván 1) jazyk osvojený v dětství prostřednictvím matky; 2) první osvojený jazyk 
bez bližšího určení, kdo je jeho zprostředkovatelem; 3) „dominantní“ jazyk 

                                                 
35 Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu FPVČ 2016/10. 
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v určitých obdobích života; 4) administrativní jazyk daného státu či oblasti;  
5) jazyk užívaný v určité oblasti většinově a 6) jazyk, ke kterému je mluvčí 
emocionálně vázán a ke kterému má pozitivní vztah (srov. Skutnabb-Kangas, 
Phillipson 1989, s. 450–477). Uvedené body však ukazují, že vlastnosti, které jsou 
termínu mateřský jazyk přičítány, mohou být diametrálně odlišné, nebo se dokon-
ce mohou navzájem popírat, neboť jazyk osvojený prostřednictvím matky36 může 
být odlišný od úředního jazyka daného regionu a současně může být jiný než jazyk, 
ve kterém mluvčí realizuje svůj pozdější kariérní život. Mateřský jazyk tedy v sou-
ladu s našimi dřívějšími výstupy a s oporou podobných výzkumů (srov. Davies 
2003, s. 198–215) pro účely této práce chápeme jako jazyk, který si mluvčí osvojil 
v dětském věku a jehož gramatiku a lexikon ovládá intuitivně37; díky tomu je 
schopen spontánního plynulého projevu a ve všech komunikačních dovednostech 
disponuje širokou komunikační kompetencí38.  

Jsme si vědomi toho, že zejména anglosaská lingvodidaktika pracuje s termíny 
první jazyk (L1) ve smyslu mateřského jazyka a druhý jazyk (L2) ve smyslu 
dalšího osvojeného jazyka. Vzhledem k uzuálnímu rozlišení termínů cizí jazyk 
(L2 osvojovaný mimo destinaci daného jazyka) a druhý jazyk (L2 osvojovaný 
v prostředí daného jazyka, kde se stává jazykem vzdělávacím, kariérním i kaž-
dodenním), jak se o něm v českém prostředí zmiňují např. Milan Hrdlička (2010, 
s. 10–12) nebo Jitka Cvejnová (2016, s. 7), přidržíme se termínů mateřský jazyk 
(dále jen MJ) a cizí jazyk (dále jen CJ). 

 

3. Akvizice mateřského a cizího jazyka 

3.1 Akviziční mechanismy 

Způsob osvojování si jazyka (ať už prvního, nebo dalšího), zejména efektivita či 
možnosti zjednodušení nebo zdokonalení tohoto procesu jsou z pochopitelných 
důvodů cílem zájmu odborníků i laiků. Mezi teoriemi popisujícími akvizici cizího 
jazyka lze vysledovat dva základní proudy (srov. Smolík 2007, s. 13–44). 

a) Teorie kalkulující s vrozeným mechanismem, který umožňuje akvizici jazyka: 
příkladem takového mechanismu je „Language Acquisition Device“ (Chomsky 

                                                 
36 Právě koncepce matky jako nositelky jazyka je zdrojem výhrad vůči termínu mateřský jazyk, 
neboť jazyk, v němž získáme přirozenou a úplnou bázovou komunikační kompetenci může být 
zprostředkován jinou pečující osobou, nebo dokonce institucí. 
37 Alan Davies (2003, s. 34) v tomto směru kompetenci rodilého mluvčího definuje velmi trefně 
jako spontánní produkci bez přemýšlení. 
38 Bez výhrad ale nelze převzít Daviesovu (2010, s. 210) charakteristiku, že je schopen „krea-
tivní produkce v oblasti psaní, tzv. od anekdoty k románu“. 
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1986), tedy vrozený mentální orgán, jímž disponují jenom lidé. Tyto vrozené 
struktury univerzální gramatiky pak kooperují s vnějšími jazykovými podněty a spo-
lečně vedou k osvojení si jazyka, přičemž je důraz kladen na jeho formální fungo-
vání, tedy tvorbu tvarů a generování větných struktur. 

b) Teorie zdůrazňující sociální/funkční aspekty39 osvojování si a následně i užívání 
jazyka: tyto teorie akcentují rozvoj jazykových dovedností v kontextu budování 
celého znalostního aparátu40; poukazují také na těsný vztah mezi akvizicí jazyka 
a situacemi, v nichž se s jazykem setkáváme, resp. seznamujeme. Pravidla grama-
tiky tedy nejsou ukotvena ve vrozených univerzálních strukturách, ale vyplývají 
z jejich užívání (srov. Kotková 2017, s. 14–19). 

Procesy akvizice MJ a CJ vykazují určité shody a rozdíly, přičemž se oba 
jazyky v procesu akvizice vzájemně ovlivňují. Obvykle pozorujeme silnější vliv MJ 
na osvojení si CJ, ovšem i ten může zpětně MJ ovlivňovat, zvláště jsou-li oba 
jazyky osvojovány současně v dětském věku. Zásadní rozdíl v akvizici MJ a CJ 
psycholingvisté spatřují v míře osvojení si jazyka a rozvoje jazykové intuice. 
Zatímco MJ je v rámci bázové komunikační kompetence užíván zcela intuitivně, 
CJ je obvykle osvojován a následně užíván na bázi kognitivně osvojených pra-
videl zacházení s jednotkami daného jazyka. Míra osvojení si CJ je zpravidla 
závislá na věku, ve kterém akvizice jazyka probíhá, na míře, v jaké je jedinec 
vystaven působení daného jazyka, na obecných kognitivních schopnostech, ale 
také na motivaci k učení se jazyku (srov. Ondráková 2014, s. 54–86).  

3.2 Mezijazyk a transfer 

Od struktur MJ i CJ se odlišuje tzv. mezijazyk studujících. Jeho formální i funkční 
vlastnosti jsou dány přechodnou jazykovou kompetencí, kterou má studující v pro-
cesu akvizice právě k dispozici. Mezijazyk je dynamický útvar vyznačující se 
značnou nestabilitou, díky níž se průběžně mění a vyvíjí. Rozvoj mezijazyka a kon-
krétní realizaci některých jevů v něm ovlivňuje mj. podoba MJ a interakce mezi 
ním a CJ, v jejímž důsledku si studující přenáší z MJ do CJ výslovnostní návyky 
i gramatické a lexikální struktury. K takovým transferům dochází někdy vědomě, 
když chce mluvčí s oporou známých jazykových prostředků překlenout nedosta-
tečnou kompetenci v CJ, jindy si návyky z MJ přenáší a uplatňuje je nevědomě. 
Jak známo, transfer jevů z MJ do CJ tak může mít pozitivní nebo negativní dopady 
na rozvoj, podobu a funkčnost mezijazyka, přičemž pozitivní přenos usnadňující 
osvojení CJ jazyka obvykle označujeme jako pravý transfer, zatímco nežádoucí 

                                                 
39 Tyto teorie jsou označovány také jako funkcionalistické (srov. Smolík 2007, s. 13–44), nebo 
komunikační a kognitivní (srov. Nebeská 1992, s. 67–80). 
40 Tak je tomu např. ve vývojové psychologii dítěte Jeana Piageta (1992). 
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přenos modelů z MJ, které nejsou s CJ kompatibilní, označujeme jako inter-
ferenci (Pösingerová 2001, s. 42–44)41. V zásadě platí, že relativní snadnost či ob-
tížnost CJ závisí na jeho podobnosti/nepodobnosti s MJ. Čím jsou si MJ a CJ bližší, 
tím intenzivněji mezi nimi probíhají transferové a interferenční procesy (Corder 
1993, s. 18–31). 

 

4. Akvizice češtiny jako cizího jazyka v závislosti na typu mateřského jazyka 

Vliv MJ na akvizici češtiny jako CJ jsme sledovali u zahraničních studentů Uni-
verzity Palackého (dále jen UP) po dobu čtyř let a celkově bylo do výzkumu 
zahrnuto více než 300 studentů. Sledovali jsme jazykovou úroveň, jíž studenti 
dosáhli, v závislosti na délce studia. U vybraného vzorku studentů jsme pak sbírali 
jejich písemné projevy a analyzovali je z hlediska chybovosti. Následně jsme 
zjištěnou míru chybovosti konfrontovali s daty, která nám studenti poskytli ohledně 
svého původu, jazykové vybavenosti (MJ a znalost dalších jazyků) a délky studia, 
a s tím, do které pokročilostní skupiny byli po nástupu na UP zařazeni. Výsledky 
jsme primárně třídili s ohledem na MJ studenta, tj. sledovali jsme separátně skupiny 
studentů se slovanským MJ a skupinu s neslovanským MJ, z níž jsme se zřetelem 
k zásadním typologickým odlišnostem vyčlenili skupinu studentů s asijským MJ. 
Sekundárně jsme pak v rámci slovanské skupiny analyzovali jazykovou produkci 
studentů, jejichž MJ byla polština. 

4.1 Progres v akvizici češtiny 

Výše jsme uvedli, že typologická blízkost MJ a CJ je zdrojem intenzivnějších 
transferů a interferencí. Obecně se předpokládá, že CJ může být rychleji osvojen, 
vykazuje-li podobnost s MJ. Vyšší míra transferu ovšem umožňuje rychlejší 
postup akvizice CJ jen v jeho počátečních fázích. Jak ukázal náš výzkum, výhoda 
slovanského MJ při akvizici češtiny je nejzřetelnější při postupu z úrovně A0 na 
úroveň A2. Slované pro tento postup potřebují v průměru jen 3 měsíce, zatímco 
Neslované 18 a Asiaté 20 měsíců. Vzhledem k tomu, že úroveň A1 je tzv. agra-
matická a na úrovni A2 je repertoár gramatických prostředků velmi omezený, 
může se slovanský mluvčí opřít o konstrukce, které zná z vlastního jazyka. Komu-
nikační dovednosti se v této fázi rovněž omezují na základní životní situace a na 
produkci či recepci obsahově i formálně jednoduchých komunikátů.  

                                                 
41 Uvedeného terminologického vymezení v této práci se přidržíme a transfer budeme vnímat 
jako pozitivní, zatímco interferenci jako negativní přenos návyků z mateřského jazyka do cizí-
ho, resp. do mezijazyka.  
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Slované Neslované Asiaté

Wojciech Hofmański (2012, s. 91–107) popisuje experiment, při kterém sle-
doval úspěšnost komunikace mezi českými a polskými studenty, tedy schopnost 
porozumění Čechů polštině a naopak. Vycházel přitom z předpokladu, že vzájem-
né porozumění bude umožněno díky praslovanskému substrátu, který se dodnes 
v jednotlivých slovanských jazycích uchovává, a že chyby, kterých se mluvčí 
užívající jiný slovanský jazyk dopouštějí, jsou chybami, které sice narušují normu 
cílového jazyka, nebrání ale rámcovému porozumění v komunikaci. Tuto premisu 
pak podporují naše zjištění ilustrující rychlost při osvojování češtiny mluvčími se 
slovanským MJ (graf č. 1) i analýza chyb, kterých se dopouštějí (srov. níže.) 

Směrem k vyšším jazykovým úrovním Slované sice vykazují rychlejší tempo 
akvizice, za nímž stále můžeme spatřovat výhodu příbuzného jazyka umožňu-
jícího efektivní transfer, ovšem rozdíl v rychlosti již není tak markantní. Je tak 
zjevné, že na vyšších úrovních již nelze na podobnost MJ a CJ spoléhat a že 
dosažení úrovně C1 je pro mluvčí s různými MJ srovnatelně obtížné. Pro osvojení 
si jazyka na vysoké dovednostní úrovni tak již není určující jen délka studia, ale 
na důležitosti nabývají další faktory ovlivňující akvizici CJ, a to především 
možnost každodenního kontaktu s jazykem a obecné kognitivní předpoklady 
studujících, které jsou nezbytné pro produkci i recepci komplikovaných komuni-
kátů, která je na úrovni C142 očekávána. 

Graf č. 1: Tempo akvizice češtině jako CJ v závislosti na MJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Chybovost v projevu slovanských a neslovanských mluvčích 

Aktivní produkce v CJ během jeho akvizice je zpravidla provázena různými typy 
chyb. Odborná literatura disponuje různými klasifikacemi chyb (podrobněji srov. 

                                                 
42 Úroveň C1 je dle Společného evropského referenčního rámce vnímána jako úroveň „zkušené-
ho uživatele jazyka“ (2018, s. 34). 
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Hánková 2011, s. 115–125)43. Pro účely této práce chybu definujeme jako odchylku 
od normy, resp. od jejího kodifikací popsaného stavu44. Podobně, tedy jako odklon od 
normy, chybu chápe i Irena Bogoczová (2001, s. 20–24), která ji popisuje mj. jako 
„nezáměrnou, funkčně nepodloženou, individuální“ inovaci, která „jazyk neoboha-
cuje“ a která má obvykle původ v „nedostatečné jazykové kompetenci“ uživatele 
jazyka (ať už jako rodilého, či nerodilého mluvčího). Zjištěné chyby třídíme podle 
toho, která jazyková oblast je jimi dotčena: v souladu s Radomilou Kotkovou (2017, 
s. 57–64) rozlišujeme chyby pravopisné/formální, lexikální, gramatické, syntaktické 
a pragmalingvistické45. Kvantifikaci chyb jsme prováděli vždy vzhledem k celkové 
délce komunikátu. 

Graf č. 2: Míra chybovosti v písemné komunikaci v závislosti na MJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mluvčí slovanských jazyků jsou zcela jistě zvýhodněni v tom, že s oporou 
svého MJ mohou komunikovat mnohem dříve než mluvčí jiných MJ. V počáteč-
ních fázích jsou zvýhodněni obecnou znalostí systému: vědí, jak funguje flexe,  
a mohou se opřít o tzv. všeslovanskou slovní zásobu. Mnohem rychleji se tedy 
dostanou na úroveň A2, na úrovni B1, která vyžaduje znalost určitých grama-
tických tvarů, už však intuitivní vnímání češtiny na pozadí MJ nestačí, protože je 
vyžadována správná realizace systémových jevů. Konkrétní realizace tak mohou 
být, a zpravidla jsou, kontaminovány jejich podobou v jiném slovanském MJ. 

                                                 
43 V souvislosti s teorií mezijazyka evidujeme také názor, že v jeho rámci nelze uvažovat o chy-
bě a že jej nelze považovat za defektní podobu osvojovaného jazyka, protože mezijazyk je své-
bytným systém, jehož struktura je utvářena mj. právě jevy, které nejsou realizovány v souladu 
s normou osvojovaného jazyka (Corder 1986, s. 19). 
44 V chápání jazykové normy a jejího vztahu k jazykovému úzu a ke kodifikaci vycházíme z po-
znatků Ivy Nebeské (2003). 
45 Zahrnujeme sem zejména chyby související s funkční stratifikací a s vymezením útvarů národ-
ního jazyka. R. Kotková (2017, s. 56–64) odkazuje na chyby v registru a stylu; v našem materiálu 
to byly hlavně záměny funkčních variant, např. užívání prvků mluveného jazyka v psaném projevu. 
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Mnohem častější jsou také chyby lexikální, právě s ohledem na všeslovanskou 
slovní zásobu, ovšem bez přihlédnutí k mezijazykové homonymii, která je mezi 
příbuznými jazyky poměrně hojná. 

Velmi problematickým jevem je u slovanských mluvčích také tzv. fosilizace 
mezijazyka46, tedy ustrnutí v jazykovém pokroku, často způsobené zjištěním, že lze 
poměrně úspěšně komunikovat mezijazykem (srov. výše o Hofmańského experi-
mentu). Přitom právě slovanští mluvčí často nevnímají odlišnost mezi svým mezi-
jazykem a CJ. Typickým příkladem takové fosilizace jsou někteří česko-slovenští 
mluvčí, v jejichž idiolektu se doživotně mísí prvky češtiny i slovenštiny.  

 

5. Polština jako mateřský jazyk a osvojování si češtiny 

Polština i čeština jsou slovanské, geneticky příbuzné jazyky, které typologicky 
patří mezi jazyky flexivní, tedy vyjadřující gramatické kategorie kumulovaně v kon-
covce slova. Podle I. Bogoczové se takové jazyky formálně „projevují jedním 
tvarem nebo pevně vázanými tvary analytickými“ (2001, s. 44). Obvykle se tyto 
jazyky vyznačují bohatstvím paradigmatických tvarů, které ale mohou být homo-
nymní, a volným slovosledem. 

Cílem našeho výzkumu bylo mj. získat a interpretovat informace o tom, jak 
mluvčí konkrétního slovanského jazyka, tedy polštiny, vnímají snadnost či obtíž-
nost studia češtiny. Formou elektronického dotazníku jsme oslovili 70 studentů 
z Polska47, kteří absolvovali výuku češtiny jako cizího jazyka na Filozofické 
fakultě UP v posledních pěti letech, přičemž ovšem nebyli všichni primárně 
studenty bohemistiky (část měla češtinu jako druhý jazyk, část se češtině věnovala 
při studiu jiného oboru, včetně oborů technických a přírodovědných). Relevantně 
vyplněných dotazníků jsme získali 62 a z nich vychází naše následující poznatky. 

5.1 Výukové materiály 

Příbuznost či podobnost MJ a CJ vnímáme jako zásadní element, který by měl být 
ve výuce zohledněn. Studentovi by mělo být umožněno využít výhodu podobnosti 
obou jazyků, měl by ovšem být současně upozorněn na riziko interferenčních 
jevů. Ideálně by podle našeho názoru tuto skutečnost měly reflektovat učební 
materiály, které má student k dispozici. Dotázaní respondenti však odpověděli, že 
v počátečních fázích byla ve výuce češtiny většinově (87 % z nich) užívána známá 
učebnice Lídy Holé Czech Step by Step (2000 a dále), a to v anglické mutaci. 

                                                 
46 Termín podrobně vymezuje Larry Selinker (1989, s. 31–54). 
47 Většina studentů byla z univerzit v Katovicích, Poznani, Krakově a Toruni. 
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Netroufáme si nikterak hodnotit výuku samotnou, volbu tohoto materiálu však 
nepovažujeme za vhodnou. Učebnice vykládá gramatické jevy anglicky a kon-
cepce výkladu je zřetelně směřována ke studentům bez znalosti principů 
flexivního jazyka, ostatně první vydání učebnice v roce 2000 mělo dovětek „for 
English speaking foreigners“. Student se slovanským MJ se obejde bez výkladu 
fungování gramatického rodu a pádu, zná deklinační i konjugační paradigmata. 
V těch by měl systémově pracovat se shodami, kterých může využít, a naopak 
s odlišnostmi, jejichž nácviku je třeba věnovat více pozornosti a času. Pro slovan-
ské mluvčí se proto doporučuje vertikálně strukturovaná prezentace paradigmat, 
jako je tomu např. v učebnici Ljuby Mrověcové (2009) pro rusky mluvící stu-
denty48, která tak mohou být snáze porovnatelná se systémem mateřského jazyka, 
což horizontální systém neumožňuje, resp. je to při jeho využití komplikovanější. 
Klademe si otázku, jaká je motivace k volbě tohoto učebního materiálu, jehož 
prostřednictvím je do výuky dvou slovanských jazyků vnášena poněkud cizorodá 
angličtina. Odpověď je, zdá se, nasnadě. Materiál určený slovanským mluvčím, 
resp. mluvčím jednotlivých slovanských jazyků, nemáme k dispozici, zatímco 
učebnice L. Holé je velmi známá a pro svou kvalitu mezi vyučujícími oblíbená. 
Pouze malá část dotazovaných studentů uvedla, že se setkali s jinou učebnicí, 
konkrétně s publikacemi CZESKI nie gryzie! (Balowska 2013) a Rozmówki 
czeskie (Lingea 201249). V pokročilejších fázích studia pak respondenti užívali 
učebnice Česky krok za krokem 2 (Holá 2009–2016), která již nevyužívá mediační 
angličtiny, a uvedena byla také publikace Aleny Nekovářové Čeština pro život 1 
(2006–2012) a 2 (2008). Zvažujeme-li vhodnost volby učebního materiálu v kon-
textu toho, jaký mají studenti pocit z obtížnosti osvojovaného jazyka, je nutno 
přihlédnou i k tomu, jak se dané učebnice profilují a jaké cíle sledují. Zatímco 
Czech Step by Step a Czeski nie gryzie! jsou komplexně pojatými učebnicemi, 
které jsou sice komunikačně zaměřené, ale obsahují i výklady gramatiky a množ-
ství cvičení, s jejichž pomocí lze příslušné jazykové jevy automatizovat, příručka 
Rozmówki czeskie a knihy A. Nekovářové jsou zaměřeny konverzačně50. Pakliže 
by tedy studenti pracovali v kurzu převážně s konverzačně zaměřenou příručkou, 
                                                 
48 Ačkoli by tato učebnice mohla být formou prezentace gramatiky pro Slovany vhodná, její 
využití komplikuje explicitní určení rusky mluvícím, a tedy výklady v azbuce. 
49 Podle Katalogu Národní knihovny se jedná o první vydání této příručky vydavatelstvím 
Lingea. S největší pravděpodobností ale jde o přetisk či upravené vydání příručky Zdeňka 
Smejkala Rozmówki czeskie, která poprvé vyšla v roce 1959 a dále byla vydávána v letech 1966, 
1968 a 1972.  
50 Publikace Rozmówki czeskie sice obsahuje přehled české gramatiky, ovšem právě jenom jako 
přehledovou přílohu, nikoli jako soustavný výklad a nácvik. Podobně v učebnicích A. Neko-
vářové najdeme cvičení zaměřená např. na doplňování předložek, ovšem bez systematického 
výkladu. 
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která jim neposkytla dostatečný a systematický vhled do české gramatiky, mohli 
by pociťovat gramatické jevy jako obtížnější či komplikovanější. Vzhledem k tomu, 
že respondenti uváděli, že tyto materiály byly v jejich výuce užívány jako 
doplňkové, soudíme, že jejich hodnocení obtíží při studiu češtiny mohlo být cha-
rakterem učebních materiálů ovlivněno pouze okrajově. Podobně bychom mohli 
např. uvažovat o vlivu lektorského přístupu, tedy o individuálně kladeném důrazu 
na ten či onen gramatický jev nebo tu či onu dovednost. Domníváme se ale, že 
inventář zmiňovaných jevů a jeho korelace s výsledky jiných výzkumů (srov. níže) 
nás opravňují k tomu, abychom předpokládali, že odpovědi respondentů reflekto-
valy spíše obecně vnímané potíže při osvojování si češtiny na pozadí polštiny. 

5.2 Obtížnost češtiny pohledem studentů 

Na otázku, co je při osvojování si češtiny nejobtížnější, jsme získali následující 
odpovědi: 1. správná výslovnost h – ch a jejich správná distribuce v písemném pro-
jevu; 2. diakritika, resp. zápis kvantity vokálů; 3. rozlišování útvarů národního 
jazyka, volba vhodných vyjadřovacích prostředků51; 4. deklinační a konjugační 
paradigmata; 5. „kalky“, tedy přenášení modelů z polštiny do češtiny v gramatice 
i lexiku, 6. distribuce interpunkční čárky52 a 7. tvoření slov, např. modifikace 
sloves prefixací. V rámci „nejobtížnějších jevů“ podle našich respondentů tak mů-
žeme registrovat hned několik typů, které se přímo týkají interakce mezi jejich 
MJ a češtinou jako CJ: je to zejména pátá nejčastější odpověď, která velmi těsně 
souvisí i se čtvrtou nejčastější reakcí. Správné osvojení si českých deklinačních  
a konjugačních paradigmat je zřejmě vnímáno jako obtížné právě s ohledem na 
to, že tvary cílového jazyka jsou směšovány s tvary jazyka mateřského. S blíz-
kostí češtiny a polštiny pak přímo souvisí i bod sedmý. O interferenci v morfolog-
gickém plánu jazyka, kam patří jak tvoření tvarů slov (flexivní morfologie), tak 
tvoření nových slov odvozováním (slovotvorná morfologie), se již dříve zmiňovala 
I. Bogoczová (2002, s. 124–125), která poukázala na konkrétní jevy, v nichž se 

                                                 
51 Studenti si často stěžují, že neučí tzv. živý jazyk a že v kontaktu s českými mluvčími mají 
pocit, že je jejich projev příliš umělý či knižní. Na druhou stranu ale dobře akceptují vysvětlení, 
že se učí spisovnému jazyku a že i v jiných jazycích je cizincům prezentována jejich kodifiko-
vaná podoba, byť se pak v reálné komunikaci setkají s různými varietami národních jazyků i s růz-
nými projevy mluvenosti, které kodifikovanou podobu daného jazyka více či méně narušují. 
52 Kladení interpunkční čárky se v polštině i češtině řídí víceméně podobnými pravidly. Její 
zařazení mezi nejobtížnější jevy zřejmě souvisí s tím, že je i rodilými mluvčími vnímáno jako 
problematický, resp. obtížný jev. Příčinu spatřujeme v tom, že správné kladení interpunkční 
čárky vyžaduje nejen znalost pravidel, ale též pozorné zacházení s textem. V souvislosti s inter-
ferencí jsou mimořádně zajímavé případy, kdy u zahraničních i českých studentů pozorujeme 
při distribuci interpunkčních čárek interferenci s anglickým pravopisným územ (např. O prázd-
ninách, byli jsme u moře.). 
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česká morfologie odlišuje od polské a které pak studentům mohou způsobovat 
obtíže.  

 

6. Závěrem 

Sledováním tempa akvizice češtiny studenty s různými MJ jsme potvrdili, že typo-
logická blízkost MJ a CJ může proces akvizice CJ významně urychlit. Tuto 
výraznou výhodu však mají mluvčí slovanských jazyků pouze v počátečních 
stádiích akvizice češtiny. S rostoucí obtížností osvojovaných jevů na vyšší pokro-
čilostní úrovni se rozdíly v tempu Slovanů a Neslovanů stírají, stejně jako se 
vyrovnává míra chybovosti v jejich jazykové produkci, jež je u Slovanů v po-
čátcích mnohem menší. Praxe také ukazuje, že mluvčí slovanských MJ jsou častěji 
ohroženi fosilizací mezijazyka, jímž mohou na bázi slovanského jazykového sub-
strátu úspěšně komunikovat, což v důsledku u některých vede ke ztrátě motivace 
k dalšímu progresu v akvizici češtiny.  

Naše šetření mezi studenty mluvícími polsky ukázalo, že problémem prak-
tické výuky češtiny pro cizince je nedostatek učebních materiálů, které by využí-
valy možnosti pozitivního transferu a naopak se cíleně zaměřovaly na odbourání 
interferenčních chyb. Pravděpodobně v důsledku toho respondenti našeho výzku-
mu mezi nejobtížnějšími jevy při ovládnutí češtiny jmenovali hned několik tako-
vých, které jsou interferencí ohroženy. 

Výsledky našeho výzkumu vnímáme jako signál k širší diskusi v odborné ko-
munitě, jež by vyústila v tvorbu specializovaných učebních materiálů, které by 
vycházely vstříc didaktickým potřebám výuky polských studentů, kteří tvoří mezi 
zájemci o akvizici češtiny významně zastoupenou skupinu. 
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1. Úvodem  

Předkládaná studie je součástí širšího výzkumu53, v němž sledujeme možnosti a ne-
snáze při osvojování češtiny ve funkci cizího (druhého) jazyka u skupin mluv-
čích s různými mateřskými jazyky. Jedním ze strukturních jevů, které v rovině 
zvukové stavby činí nerodilým mluvčím potíže, je kvantita vokálů. Kategorie 
trvání54 se uplatňuje v jazycích různým způsobem a adaptace takto základní zvukové 
vlastnosti z jednoho systému do jiného je obtížná i mezi příbuznými jazyky (srov. 
např. zjištění pro české projevy ruskojazyčných mluvčích Romaševská 2014, 
Gersamia 2017). Platí to rovněž pro češtinu v řeči mluvčích, jejichž mateřštinou 
je polština. V češtině se kvantita vokálů uplatňuje jako fonologický jev segmen-
tální roviny opřený o rozdíly trvání, zatímco polština funkční kontrast vokalické 
kvantity nezná (Sawicka 2007, s. 305; Tambor 2012, s. 31–33). Na materiálu 
experimentální sondy zde sledujeme, jak dalece polští mluvčí zachovávají opozici 
krátkých a dlouhých samohlásek v jednoduchém čteném projevu. Krátké texty 
vytvořené pro experiment dodržují standardní spisovnou podobu češtiny, neevo-
kují expresivní realizaci a mají kontrolované rozložení vokalické kvantity (viz 
                                                 
53 Vznik studie byl podpořen GA ČR 18-18300S Zvukové vlastnosti češtiny v komunikaci nero-
dilých a rodilých mluvčích.  
54 Trvání neboli fyzikální dimenze vyjádřená v jednotkách času (pro hlásky nejčastěji v milise-
kundách). 
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dále 1a). Zvláštní pozornost přitom věnujeme otázce, jak obtížné je pro cizince 
dodržet v čteném textu rozdíl kvantity při výskytu více fonologických délek za 
sebou. Základem stávající analýzy je percepční posouzení projevu polských mluv-
čích českými posluchači.  

V češtině je fonologická opozice kvantity využita v celém vokalickém systé-
mu (viz např. rada – ráda, vina – vína, peče – péče, tura – túra, tonu – tónu). Jen 
výskyt dlouhého ó je omezen na slova přejatá. Ve fonetické realizaci je opozice 
krátké a dlouhé samohlásky primárně realizována rozdílem v trvání, pouze dvo-
jice i – í se do jisté míry liší také ve formantové stavbě, dlouhé í je tzv. „zavře-
nější“ než krátké i (např. Mluvnice češtiny I 1986, s. 33). Uplatnění doprovodného 
rysu kvality je podmíněno hláskovým okolím a také dialektem mluvčího (srov. 
např. Šimáčková, Podlipský, Chládková 2012). Případné krácení fonologických 
délek v běžné řeči zůstává mimo spisovný standard (Výslovnost spisovné češtiny 
I 1967, Štěpánová 2019). 

Ze strukturního pohledu je podstatné, že výskyt dlouhých vokálů v textu je 
v češtině nezávislý na kategorii přízvuku, počtu délek za sebou i jejich umístění 
ve slově. (Viz např. rozložení dlouhých vokálů v čtyřslabičných slovech ve větě 
Objednávám pizzu s kukuřicí a zelenými olivami, salámová s pálivými papričkami 
mě nelákala.) Tato strukturní nezávislost opozice délky činí při zvládání češtiny 
jako L2 potíže, které mohou přetrvávat i u mluvčích s velmi dobrou řečovou 
kompetencí, jak mimo jiné ukazují zkušenosti z pedagogické praxe. 

Trvání fonologicky krátké (K) či dlouhé (D) samohlásky samo o sobě není 
v češtině fixní, pohybuje se v určitém rozmezí, variabilní je i jejich poměr, v zá-
vislosti na řadě faktorů (tempo, hlásková kombinace, místo ve výpovědi, samotný 
typ samohlásky a další). Počáteční výzkumy ukazovaly poměr D/K 2,0 (Chlum-
ský 1928), později 1,7–2,0 (měření P. Janoty, podle studie Janota – Jančák 1970), 
nejnovější údaje naznačují rozmezí 1,8–1,6, resp. 1,3 pro vokály í – i (Skarnitzl 
2012).  

 

2. Materiál 

a) Základ materiálu tvoří krátké věty, v jejichž střední části je umístěn sled šesti 
slabik tvořený dvěma mluvními takty a obsahující sekvenci dvou délek za sebou. 
Kontrolován je počet délek v taktech a umístění mezitaktové hranice55. V obou 
těchto aspektech jsou použity vždy dvě varianty. Výsledkem je 8 různých struktur 
(viz tabulku 1). Struktury 1 až 5 a 7 jsou v materiálu zastoupeny čtyřmi vzorky, 
                                                 
55 V textu se dále hovoří také o „typech“ struktury. 
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struktury 6, 8 třemi vzorky. V jedné dvojici struktur (3, 4) stojí za sebou tři délky, 
avšak odděleny mezislovním švem.  

Tababulka 1. Varianty struktur podle počtu délek a mezislovní hranice 

Varianta Mezislovní předěl Počet D a K Text 
  3D3K  
1 3sl-3sl KDD - KKD nestálé počasí 
2 4sl-2sl KDDK - KD prodáváme salát 
3 3sl-3sl KKD - DDK vyhledá lékárnu 
4 4sl-2sl KKDD - DK vyvolává hádky 
  4D2K  
5 3sl-3sl KDD - KDD zabrání poznámkám 
6 4sl-2sl KDDK - DD obtížnému stáří 
7 3sl-3sl DDK - KDD čítárna zavírá 
8 4sl-2sl DDKK - DD právníkovo přání 

 

Materiál respektuje některá další omezení: Kromě délek (D) v kontrolova-
ných šestislabičných sekvencích obsahují věty pouze krátké samohlásky (K), 
např. V našem městě čítárna zavírá ještě později. Věty byly sestavovány tak, aby 
nepodporovaly umístění intonačního předělu uvnitř sledované sekvence. Před 
každou cílovou větou je zařazena ještě krátká fráze, která navozuje mluvčímu 
věcný kontext. Pro nahrávání byly sledované vzorky prostřídány s jiným materiá-
lem, aby při čtení nevznikal stereotyp a nebylo zřejmé, o který cílový jev se jedná. 

b) Pro analýzu byla pořízena zvuková nahrávka tohoto materiálu v realizaci pěti 
rodilých mluvčích polštiny (muži, věkové rozpětí 25 až 40 let, podrobněji o mluv-
čích viz dále 3.3.1). Struktury 1–5 a 7 mají v projevu polských mluvčích 19–20 
realizací (4 položky obsahovaly přeřek, a byly proto vyloučeny), struktury 6 a 8 
mají 15 realizací. Celkově bylo analyzováno 146 položek (876 vokálů).  

c) V rámci projektu byla dále pro získání srovnávacích údajů pořízena nahrávka 
téhož materiálu v realizaci tří rodilých českých mluvčích. Oba soubory byly analy-
zovány stejným způsobem, jednak instrumentálně, jednak poslechem. Rámcovou 
analýzou spektra bylo zjišťováno především poměrné trvání krátkých a dlouhých 
vokálů ve skupinách sledovaných sekvencí. Poslechová analýza sledovala realizaci 
vokálů z hlediska fonologické opozice kvantity. 

d) Poslechová analýza, jejímiž výsledky se zabýváme v tomto dílčím výstupu, 
měla za cíl určit v realizaci polských mluvčích přijatelnost dlouhých a krátkých 
vokálů pro rodilého českého posluchače. Analýzu provedly 3 rodilé mluvčí s dosta-
tečnou fonetickou průpravou v programu Praat (Boersma, Weenink 2016).  
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Poslech byl realizován v několika navazujících krocích. Východiskem bylo 
hodnocení posluchaček jednotlivě. Posouzení každé slabiky ze sledovaného mate-
riálu bylo provedeno výběrem jednoho ze 4 stupňů kontrastu K/D: krátká, polo-
krátká, polodlouhá, dlouhá. V druhém kroku byly ke každé sekvenci přiřazeny 
výsledky těchto tří hodnocení. Kde došlo k neshodě poslechu, uskutečnil se poslech 
kontrolní, který ověřoval přípustnost některého mezistupně. Z takto získaných 
výsledků bylo pak přijato pro každou jednotlivou sekvenci většinové řešení 
v podobě sledu kontrastů K/D. Další sjednocení vzorků do struktur a jejich typů 
je předmětem následujících výsledků. 

 

3. Výsledky  

3.1 Realizace fonologicky krátkých a dlouhých vokálů: základní výsledky 

Jako východisko uvedeme několik souhrnných výsledků. Tabulka 2 udává celko-
vý počet vokálů, v nichž z pohledu českého posluchače mluvčí dodrželi správnou 
fonologickou kvantitu – krátký (K) nebo dlouhý vokál (D). Výpočet porovnává 
počet krátkých a dlouhých vokálů ve strukturách daného typu (n) a celkový počet 
úspěšně realizovaných krátkých (K+) či dlouhých (D+) vokálů v těchto struk-
turách (x). Úspěšnost realizace v sledovaném materiálu je vyjádřena poměrem x/n 
(%). Doplněn je údaj o počtu vzorků, v nichž byla kvantita v celé šestislabičné 
sekvenci realizována správně (řádek 6V+). Kromě jiného naznačuje obtížnost, 
jakou pro nerodilého mluvčího představuje v češtině realizace vokalické kvan-
tity.  

Tabulka 2. Úspěšná realizace vokalické kvantity v celku (dle typů struktur a jejich 
kombinace) 

 
 
 

TOT x n % 3D3K x n % 4D2K x n %
K+ 338 370 91,4 K+ 217 234 92,7 K+ 121 136 89,0
D+ 373 506 73,7 D+ 170 234 72,6 D+ 203 272 74,6

 6V+ 33 146 22,6  6V+ 19 78 24,4  6V+ 14 68 20,6

3sl-3sl x n % 3D3K: 3sl-3sl x n % 4D2K: 3sl-3sl x n %
K+ 179 193 92,7 K+ 109 117 93,2 K+ 70 76 92,1
D+ 200 269 74,3 D+ 89 117 76,1 D+ 111 152 73,0

 6 V+ 22 77 28,6  6 V+ 13 39 33,3  6 V+ 9 38 23,7

4sl-2sl x n % 3D3K: 4sl-2sl x n % 4D2K: 4sl-2sl x n %
K+ 159 177 89,8 K+ 108 117 92,3 K+ 51 60 85,0
D+ 173 237 73,0 D+ 81 117 69,2 D+ 92 120 76,7

 6V+ 11 69 15,9  6V+ 6 39 15,4  6V+ 5 30 16,7
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Přehled údajů bere v úvahu oba aspekty obsažené již v zadání materiálu, tedy 
rozdíl struktur s různým počtem D a K a rozdíl v rozložení slabik do taktů. Celko-
vý výsledek ze všech vzorků obsahuje první dílčí tabulka (TOT). Dílčí tabulky v ho-
rizontálních řadách porovnávají struktury s různým počtem D a K (3D3K, 4D2K), 
dílčí tabulky ve sloupcích porovnávají struktury s odlišným rozložením slabik 
v taktech (3sl-3sl a 4sl-2sl). 

Z výsledků je zřejmé, že v projevu polských mluvčích v češtině je základním 
rozdílem v realizaci kvantity vokálů nedůsledná realizace fonologické délky, tedy 
krácení (celkový objem chyb 26,3 %)56. Obrácený trend, dloužení fonologicky 
krátkých vokálů, je naopak výjimečné (celkový objem chyb 8,6 %).  

Zdroj těchto nedostatků je přitom zřejmě odlišný. Krácení dlouhých vokálů 
má základ v neznalosti nebo neschopnosti realizovat délky jakožto vlastnost 
segmentální stavby slova. Dloužení se objevuje téměř výhradně u vokálů v po-
slední slabice taktu (v našem materiálu s jedinou výjimkou) v naprosté většině 
před pauzou nebo jejím náznakem. Je to jev známý i z výslovnosti rodilých mluv-
čích a je třeba jej řadit k rovině prozodie. Jeho interpretace v češtině spadá do 
problematiky kultury a techniky řeči. Následující výklad se soustřeďuje na vý-
sledky analýzy krácení. 

3.2 Dlouhé vokály podrobněji  

Souhrnné údaje v tabulce 2 ukazují, že krácení dlouhých vokálů v souboru sledo-
vaných struktur je relativně vyrovnané, rozdíly mezi skupinami struktur dle typů  
a jejich kombinace jsou malé. Abychom získali více informací o obtížnosti textů 
s různým složením pro nerodilého mluvčího, uvedeme také výsledky konkrétních 
struktur jednotlivě. Kromě toho ještě zvlášť vyčleníme kontexty, v nichž stojí dvě 
délky bezprostředně vedle sebe.  

Funkci vokalické kvantity jakožto distinktivního rysu segmentální roviny 
doprovází v češtině nezávislost na charakteristice vyšší jednotky. Dlouhý vokál 
nevzbuzuje představu prominence. Sled dvou i více délek za sebou patří k nepří-
znakovým podobám slova (taktu). Mluvčím s jiným foneticko-fonologickým zá-
zemím činí výslovnost více délek za sebou často nesnáze. Materiál naší sondy 
obsahuje v každé struktuře kontrolovaný počet sekvencí dvou dlouhých vokálů 
(DD) a umožňuje sledovat úspěšnost polských mluvčích při jejich realizaci.  

V následující části porovnáváme dva soubory údajů, a to včetně zachování 
informace o výsledcích z jednotlivých struktur. V části 3.2.1 jsou to údaje o správné 
realizaci všech fonologicky dlouhých vokálů. V části 3.2.2 jsou to údaje o správné 
                                                 
56 V tabulce 2 je uvedena úspěšnost. Objem chyb je dopočet do 100 %. 
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realizaci sekvencí DD jako bloku. Opět při tom bereme v úvahu základní rozlišení 
struktur s různým počtem D a K a rozdíl v rozložení slabik do taktů.   

3.2.1 Správná realizace dlouhých vokálů celkově 

Údaje rozvádějí část výsledků z tabulky 2. Podrobnější tabulky ba a bb uvádějí 
souhrnný počet správně realizovaných délek (D+) ve všech vzorcích jednotlivých 
struktur. Výpočet porovnává počet dlouhých vokálů (D) ve vzorcích dané struktu-
ry (n) a počet úspěšně realizovaných D+ v projevu všech mluvčích souhrnně (x). 
Úspěšnost je vyjádřena poměrem x/n (%).  

a) Souhrnné výsledky 

Dílčí tabulky souhrnně připomínají výsledky pro sledované typy podle počtu D a K  
a podle rozložení slabik do taktů (viz také tabulku 2 a komentář výše). Celková 
úspěšnost v realizaci D+ je 73,7 %.  

aa)                                                      ab)  

  
 

b) Výsledky pro konkrétní struktury jednotlivých typů 

ba) Podle počtu D – K                                                   

        
bb) Podle rozložení taktů  

          
 

Výsledky na úrovni konkrétních struktur ukazují větší rozdíly v úspěšnosti 
realizace dlouhých vokálů než souborné údaje. Nenacházíme však zřetelné ten-
dence závislé na sledovaných faktorech. Ve skupině struktur 3D3K se objevuje 

Podle počtu D – K

x n %
3D3K 170 234 72,6
4D2K 203 272 74,6

tot 373 506 73,7

Podle rozložení taktů
x n %

3sl-3sl 200 269 74,3
4sl-2sl 173 237 73,0

tot 373 506 73,7

3D3K (D+) x n %
K D D K K D 49 57 86,0
K K D D D K 40 60 66,7
K D D K K D 37 57 64,9
K K D D D K 44 60 73,3

tot 170 234 72,6

4D2K (D+) x n %
K D D K D D 51 76 67,1
D D K K D D 60 76 78,9
K D D K D D 46 60 76,7

D D K K D D 46 60 76,7

tot 203 272 74,6

3sl-3sl (D+) x n %
K D D K K D 49 57 86,0
K K D D D K 40 60 66,7
K D D K D D 51 76 67,1
D D K K D D 60 76 78,9

tot 200 269 74,3

4sl-2sl (D+) x n %
K D D K K D 37 57 64,9
K K D D D K 44 60 73,3
K D D K D D 46 60 76,7

D D K K D D 46 60 76,7

tot 173 237 73,0
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větší kolísání než ve strukturách 4D2K a více u nich záleží na rozložení slabik 
v taktech (tabulka ba). Největší rozdíl činí 21 % a odlišuje dvě struktury typu 
3D3K (tutéž sekvenci D/K) při rozložení slabik 3sl-3sl (maximum, 86,0 %) a 4sl-
2sl (minimum, 64,9 %). 

Porovnání podle rozložení taktů (tabulka bb) se může opřít o zcela totožné 
šestislabičné sekvence D a K. Méně kolísá úspěšnost ve strukturách s rozložením 
4sl-2sl, opět však nenalézáme zřetelnou tendenci. Zdá se, že nejvíce záleží na 
konkrétní sekvenci D a K v jednotlivé struktuře.  

3.2.2 Úspěšnost v realizaci sekvence dvou délek za sebou (DD) 

Údaje porovnávají počet sekvencí DD (jako bloku) ve vzorcích dané struktury (n) 
a počet úspěšných realizací sekvence (DD+) v projevu všech mluvčích souhrnně 
(x). Úspěšnost je vyjádřena poměrem x/n (%). Opět si všímáme i případných roz-
dílů ve vzorcích s odlišným počtem dlouhých a krátkých vokálů a ve vzorcích 
s odlišným rozložením slabik v taktech. 

a) Souhrnné výsledky pro sekvenci DD:  

Celková úspěšnost v realizaci sekvence DD je 46,3 %.  

aa)                                               ab) 

             
 

b) Výsledky pro typy struktur jednotlivě 

ba) Podle počtu  D – K  

              
 

Podle počtu D – K

x n %
3D3K 31 78 39,7
4D2K 68 136 50,0

tot 99 214 46,3

Podle rozložení taktů
x n %

3sl-3sl 57 115 49,6
4sl-2sl 42 99 42,4

tot 99 214 46,3

3D3K (DD+) x n %
K D D K K D 14 19 73,7
K K D D D K 7 20 35,0
K D D K K D 5 19 26,3
K K D D D K 5 20 25,0

tot 31 78 39,7

4D2K (DD+) x n %
K D D K D D 5 19 26,3 1. t.

9 19 47,4 2. t.
D D K K D D 8 19 47,4 1. t.

13 19 68,4 2. t.

K D D K D D 7 15 46,7 1. t.
9 15 60,0 2. t.

D D K K D D 4 15 26,7 1. t.
12 15 80,0 2. t.

tot 67 136 49,3
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bb)  Podle rozložení taktů 
 

      
 

3.2.3 Komentář 

a) Výsledky potvrzují, že sled dvou dlouhých vokálů za sebou představuje pro 
nerodilého mluvčího specifickou situaci, která klade na jeho řečovou dovednost 
vyšší nároky. Úspěšnost v realizaci dlouhých vokálů v celku (D+) je 73,7 % a zů-
stává poměrně stabilní v obou sledovaných parametrech (počet D – K, rozložení 
slabik; viz 3.2.1 – aa, ab). Úspěšnost v realizaci sekvence DD činí jen 46,3 %.  
I tento výsledek je poměrně stabilní z pohledu počtu D a K či rozložení slabik 
v taktech. Větší rozdíl výsledků podle počtu vokálů D a K způsobuje skutečnost, 
že struktury 4D2K obsahují dvě sekvence DD.  

b) Pozornost si zaslouží variabilita výsledků při pohledu na struktury jednotlivě.  

Výsledky na základě komplexu dlouhých vokálů v celku (3.2.1) ukazují největší 
rozdíl v úspěšnosti D+ mezi strukturami 3D3K, a to 21,1 % (KDD/ KKD 86,0 % –  
KDDK/KD 64,9 %). Ve výsledcích na základě realizace sekvence DD (3.2.2) jsou 
rozdíly v úspěšnosti struktur podstatně větší. Ve strukturách 3D3K činí největší 
rozdíl úspěšnosti 48,7 % (KDD/KKD 73,7 %, KKDD/DK 25,0 %).  

V náznaku se objevují obecnější tendence. Ve strukturách 4D2K s dvěma se-
kvencemi DD je ve všech případech úspěšnost sekvence DD v druhém taktu vyšší 
než úspěšnost sekvence v taktu prvním. Nápadné jsou dobré výsledky struktur, 
v nichž je druhý takt tvořen samostatným dvouslabičným slovem s dvěma 
dlouhými vokály. Největší rozdíl mezi prvním a druhým taktem je u struktury 
DDKK/DD (1. takt 26,7 %, 2. takt 80,0 %). 

Opět se zdá, že vliv na úspěšnost realizace má především umístění délek při 
různém rozložení slabik do taktů. V dalším výzkumu bude třeba rozšířit materiál  
o další struktury. Zde chyběla zejména kombinace 2sl-4sl.   

c) Podrobnější pohled na materiál by v některých případech ukázal vliv textu kon-
krétních vzorků. Např. ve struktuře KDDK/KD je relativně úspěšná realizace 
vzorku šustícího listí (ze čtyř realizací dvakrát bezchybně, dva případy krácení); 

3sl-3sl (DD+) x n %
K D D K K D 14 19 73,7
K K D D D K 7 20 35,0
K D D K D D 5 19 26,3 1. t.

9 19 47,4 2. t.
D D K K D D 9 19 47,4 1. t.

13 19 68,4 2. t.

tot 57 115 49,6

4sl-2sl (DD+) x n %
K D D K K D 5 19 26,3
K K D D D K 5 20 25,0
K D D K D D 7 15 46,7 1. t.

9 15 60,0 2. t.
D D K K D D 4 15 26,7 1. t.

12 15 80,0 2. t.

tot 42 99 42,4
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ve vzorku prodáváme salát se v pěti realizacích objevilo osm případů krácení, 
žádná realizace nebyla bezchybná. 

3.2.4 Doplnění: bezchybné realizace  

Soubor vzorků, v nichž byly všechny vokály vysloveny se správnou fonologickou 
kvantitou (výchozí údaje viz tabulku 2), je relativně úzký a svým malým objemem 
neposkytuje možnost podrobnějšího srovnávání. Následující tabulka 3 uvádí jen 
souhrn pro dva základní faktory sledované v materiálu. Celkový objem zcela bez-
chybných vzorků (22,4 %) je nižší než úspěšnost sekvencí DD+ (46,3 %). Výsledky 
pro dvě ze čtyř dílčích skupin struktur jsou vzájemně podobné (15,4 a 16,7 %).  
O něco vyšší úspěšnost má skupina struktur se shodným počtem dlouhých a krát-
kých vokálů v symetrickém rozložení taktů (3D3K, 3sl-3sl, úspěšnost 33,3 %). 
Tento výsledek podporuje představu o významnosti rozložení slabik v taktech a je 
ve shodě s výše uvedenými tendencemi. 

Tabulka 3 Bezchybné realizace 

 
 

3.3 Výsledky z pohledu jednotlivých mluvčích 

3.3.1 Údaje o mluvčích 

Ve skupině účastníků naší sondy jsou tři mluvčí s vysokou jazykovou kompeten-
cí, mluvčí P1, P2 a P4. Tito mluvčí žijí dlouhodobě v ČR, délka pobytu činí 4–8 
let. Všichni jsou absolventy magisterského oboru bohemistika. Obor vystudovali 
v Polsku, v ČR pak absolvovali stáž a navštěvovali jazykové kurzy (P2 a P4); 
mluvčí P1 absolvoval v ČR magisterskou část studia. Mluvčí  P1 a P2 pokračují 
v doktorském studiu s lingvistickým zaměřením.  

Zbývající dva mluvčí disponují dobrou jazykovou kompetencí, vzdělání 
získali v Polsku (humanitní studium – P3, filologie slovanských jazyků, nikoli 
však češtiny – P5), účastnili se extenzivně jazykových kurzů češtiny. Na území 
ČR pobývají krátkodobě (P3), resp. necelé 2 roky (P5). 

Věk všech pěti mluvčích se pohybuje v rozmezí od 25–40 let. 

 

Sekvence 6V+ x n %
3D3K: 3sl-3sl 13 39 33,3
3D3K: 4sl-2sl 6 39 15,4
4D2K: 3sl-3sl 9 39 23,7
4D2K: 4sl-2sl 5 30 16,7

tot 33 147 22,4
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3.3.2 Výsledky  

Základní údaje ukazuje tabulka 4. Krácení dlouhých vokálů se objevuje jako zře-
telný trend u všech mluvčích. Celkový objem zachovaných délek (D+) je mezi 
mluvčími podobnější než úspěšnost realizace dvou délek za sebou (DD+). 
Celkové rozdíly v úspěšnosti DD+ jsou opět vzájemně podobnější než výsledky 
uvnitř jednotlivých sledovaných parametrů. Odlišnost nacházíme i v úspěšnosti 
realizace celé sekvence (mluvčí P4). 

Tabulka 4. Výsledky dodržení kvantity u jednotlivých mluvčích 

 
 

3.3.3 Komentář 

Na základě objemu zachování délek nelze v analyzované skupině přímočaře usu-
zovat, jaký je stupeň jazykové kompetence mluvčího. Podle stylu projevu a z ne-
formálního rozhovoru po nahrávání je zřejmé, že si mluvčí P3 a P5, příp. P2 byli 
dobře vědomi funkční role kvantity v češtině a měli slyšitelnou snahu dlouhé 
vokály adekvátně realizovat. Úspěšnost mluvčích s „pouze dobrou“ jazykovou 
kompetencí je v některých ukazatelích i vyšší než u mluvčích s vysokou jazykovou 
kompetencí (bohemistů). 

  

4. Shrnutí 

Výsledky sondy ukazují, že pro polského mluvčího představuje vokalická 
kvantita nesnadný jev fonetické stavby češtiny. Její realizaci musí věnovat trvalou 
pozornost.  

Z obou členů opozice kvantity je primárně postižen dlouhý foném, pře-
vážnou většinu chyb představuje krácení. Prodlužování krátkých vokálů je okra-
jové, je pozičně podmíněno a je třeba ho interpretovat především v rovině prozodie. 

Na komplexu šestislabičných sekvencí s vhodným umístěním dlouhých  
a krátkých fonémů byly sledovány dva aspekty s potenciálním vlivem na obtíž-
nost realizace kvantity. Kontrolován byl jednak počet krátkých a dlouhých vokálů 
v sekvenci, jednak způsob rozložení sekvence do dvou taktů (slov). Zdá se, že na 

Počet položek D+ DD+ 6V+
Mluvčí Nahráno Vyloučeno n x n % x n % x n %

P1 30 1 29 65 101 64,4 13 43 30,2 4 29 13,8
P2 30 0 30 75 104 72,1 17 44 38,6 7 30 23,3
P3 30 2 28 75 97 77,3 21 41 51,2 5 28 17,9
P4 30 1 29 76 100 76,0 24 42 57,1 10 29 34,5
P5 30 0 30 82 104 78,8 24 44 54,5 7 30 23,3
tot 150 4 146 373 506 73,7 99 214 46,3 33 146 22,6
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realizaci dlouhých vokálů má více vliv umístění délek vzhledem k rozložení 
sekvence na slova než počet délek samotných. Z hlediska produkce je pro mluv-
čího slovo (takt) směrodatnou jednotkou. 

Úspěšnost v dodržení správné kvantity výrazně klesá při výskytu dvou délek 
těsně za sebou. Také v tomto případě má patrně vliv rozložení taktů a pozice dlou-
hých vokálů ve slově (taktu). Další výzkum bude třeba zaměřit tímto směrem. 

Výsledky ukazují, že dodržování správné fonologické kvantity činí potíže  
i mluvčím, kteří jinak prokazují velmi dobrou jazykovou kompetenci v češtině. 
Soudíme, že příčiny tohoto faktu mají obecný základ v produkci řeči. Mluvčí se 
zázemím mateřského jazyka bez funkčního využití kvantity v segmentální rovině 
pociťuje délku obvykle jako modifikaci „základního“ (krátkého) vokálu a „trvání“ 
kontroluje vědomě jako přidanou zvukovou hodnotu. Výchozí jednotkou rea-
lizace je slovo, v češtině je však rozložení délek ve slově a následně v textu nepra-
videlné. Dodržení většího počtu délek, zejména bezprostředně za sebou, je bez 
opory v pocitu funkčního kontrastu z roviny segmentů velmi nesnadné. V dalším 
výzkumu předpokládáme porovnávání výsledků získaných z analogického mate-
riálu od skupin mluvčích se zázemím jazyků, v nichž se kategorie kvantity 
uplatňuje v různých vztazích a na různých úrovních zvukové stavby.  

 
 





 

63 
 

AREA SLAVICA 3: JAZYK NA HRANICI – HRANICE V JAZYKU 
OSTRAVA 2020, ISBN 978-80-7599-180-5 

 

VI. 

 

NĚKTERÁ SPECIFIKA VÝUKY BULHARŠTINY PRO ČECHY  

S DŮRAZEM NA GRAFICKÝ SYSTÉM A PRAVOPIS 

 

Elena KREJČOVÁ, Masaryková univerzita, Brno 
ID https://orcid.org/0000-0001-5458-5305 
 

1. Úvodem: Kontakt dvou (více) jazyků a interference  

Interferencí se obecně rozumí vzájemné působení dvou (více) útvarů národního 
jazyka nebo dvou (více) národních jazyků. Vnitřní jazyková interference má na 
svědomí přítomnost nelegitimních tvarů vzniklých následkem aplikace nevhodné-
ho pravidla téhož jazyka, zatímco interference vnějazyková se projevuje použitím 
pravidel jiného jazykového systému nebo podsystému (Bogoczová 2006, s. 18, 
Bugajski 1993, s. 111). Vliv prvního57 (mateřského) jazyka na osvojování a poz-
ději i na užívání druhého (cizího) jazyka se projevuje – jak známo – kladně, nebo 
záporně, a podle Josefa Veselého dokonce i nulově (Veselý 1985, s. 16). J. Veselý 
vyslovuje tezi, že čím bližší jsou si jazyky, tím výrazněji se uplatňuje kladný, ale 
zároveň i záporný vliv (tedy interference) (Veselý 1985, s. 38). Osvojování blíz-
kého jazyka má nepochybně své výhody, ale otázkou je, zda interferenční jevy 
brání více osvojení blízkého, či vzdálenějšího jazyka. 

Interferenční vlivy při zvládání blízce příbuzného jazyka mohou být výraz-
ným záporným činitelem a osvojování takového jazyka může být obtížné právě 
proto, že mnoho podobných jevů se shoduje jen částečně (Šourková, Zajíčková 
1968, s. 8). Interference se u geneticky blízkých jazyků silně projevuje na všech 
úrovních jazyka. Je potřeba si také uvědomit, že při osvojování dalšího (geneticky 
blízkého) jazyka se mnohdy nesoustředíme na to, že i blízké jevy vyžadují 
pozornost a že naopak nepozornost vede často k chybám. 

 

2. Jazyková chyba a její analýza  

Jazyková chyba jakožto odchylka od správného využití jazykových jednotek a je-
jich forem v důsledku chybných činů/kroků (Azimov, Ščukin 1999, s. 2005) vždy 
                                                 
57 Pojmy první a mateřský jazyk, jakož i druhý a cizí jazyk používáme zde jako synonyma. 
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přitahovala pozornost vědců. Již Lev Vladimirovič Ščerba (1974) zdůrazňuje 
důležitost chyb neboli tzv. záporného jazykového materiálu, chybných řečových 
projevů pro metodiku a výuku cizích jazyků. V jazykovědě existuje celkem 
obsáhlá literatura věnovaná fenoménu jazykové chyby58; nejčastěji používaným 
termínem v této souvislosti je analýza chyb, ale setkáváme se i s dalšími pokusy 
o pojmenování tohoto jevu – eratologie, mezijazyková deviace aj. (srov. např. 
Kurteva 2016, s. 30). K analýze jazykových chyb musíme poznamenat, že jsou 
důsledkem volby nesprávných systémových prvků, ať už mluvnických, či funkčně 
stylistických (Miodek 1983: 36, cit. podle Bogoczová 2006: 12). Možnost 
takovéto záměny mezi systémy dvou kódů je tím větší, čím větší je vzájemná 
podobnost (spřízněnost) těchto systémů. Působení dvou (a více) jazykových 
systémů projevující se výměnou systémových prvků hodnotíme jako vnější 
jazykovou interferenci (Bogoczová 2006, s. 12). Při studiu cizího jazyka lze 
nejméně na polovinu chyb nahlížet jako na nesprávné mezijazykové transformace 
(hlavně kalkování) vlivem prvního, mateřského jazyka (Dančev 2001, s. 169). 
Takovým způsobem můžeme interpretovat kupříkladu vynechání morfému 
vymezeného v bulharštině pro postpozitivní určitý člen. Je to transfer způsobený 
hlavně vlivem mateřského jazyka, který kategorii určenosti nezná (Stojanova 
2014, s. 86, Stojanova 2001). 

Zaznamenávání chyb, které se objevují při studiu cizího jazyka, má mnohem 
delší historii než vědecké paradigma zvané analýza chyb. Výzkumy, které jsou 
zaměřeny na typické chyby při studiu často studovaných jazyků (např. angličtiny, 
viz např. výčet v Ellis 2008, s. 45), jsou známy již z počátku 20. stol. a mají čistě 
aplikovaný charakter a lingvodidaktické zaměření. 

 

3. Korpus excerpovaného jazykového materiálu 

Výsledky prezentované v tomto textu jsou součástí provedeného longitudinálního 
výzkumu na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 
a vychází z korpusu chyb shromažďovaných po dobu 10 let (2006–2016). Korpus 
byl vytvářen v rámci výuky bulharštiny, a to jak v oboru (samostatná) bulharis-
tika, tak v oboru balkanistika a v rámci výuky bulharštiny pro neoborové 
studenty. Pomocí testů prováděných v pravidelných intervalech a dalších forem 
ověřování znalostí vznikla databáze odrážející stupně osvojení různých grama-
tických jevů, jakož i velký korpus chyb, které umožňují detailnější rozbor. 
Výsledky z celého výzkumu byly analyzovány a klasifikovány podle typů chyb 
na jednotlivých jazykových úrovních. 

                                                 
58 V tomto textu budeme pracovat s pojmem „chyba“ ve významu ,negativní transferʻ, 
používaném v teorii mezijazykové interference. 
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4.  Interference pravopisná a grafická 

4.1 Pravopis 

Pravopis neboli ortografie představuje soubor pravidel zaznamenávání mluvené 
formy jazyka (akustické stránky jazyka) a je daný konvencí. Zahrnuje nejen písmen-
né znaky (grafémy), ale i interpunkční znaménka, a týká se také (ne)dodržování 
mezery59. Podle příslušné literatury jde o soustavu všeobecných principů a kon-
krétních pravidel, ke kterým patří způsob písemné fixace mluvené řeči; zásady 
transformace akustického sdělení ve sdělení určené pro optické vnímání (Erhart 
1980, s. 169); automatická pravidla převodu mluveného projevu do podoby psané 
(Čermák 2011, s. 41, cit. dle Bogoczová 2006, s. 204) apod. Ačkoliv není pravopis 
„právoplatnou“ součástí jazykového systému, realizuje se v něm řada jevů, jež 
součástí jazykového systému je – interference v pravopise vyplývá zejména z od-
lišnosti zvukových rovin dvou (více) jazyků. Spočívá v nahrazování určitých 
pravopisných pravidel jednoho jazyka pravidly jazyka druhého. Ortografické 
interferenční vlivy bývají některými jazykovědci vnímány jako okrajové, jelikož – 
jak už bylo řečeno – pravopisné normy jsou výsledkem úmluvy a nevyplývají ze 
strukturních, typologických či jiných jazykových odlišností. Přítomnost takového 
typu interferenční chyby ve výpovědi téměř nikdy nebrání kontextové srozumi-
telnosti, tudíž je to chyba tzv. komunikačně nedůležitá. 

V další části textu se pokusíme uvést nejčastější příčiny pravopisných inter-
ferenčních chyb, přičemž nepůjde o chyby vyplývající pouze ze slabé jazykové 
kompetence respondenta ve studovaném jazyce (v našem případě v bulharštině), 
ale spíše o takové, u kterých se domníváme, že vznikly vlivem negativního trans-
feru: 

 Chyby vzniklé kvůli nejistotě při psaní velkých a malých písmen, kde se 
norma v mateřském a v cizím jazyce, např. v případě obyvatelských jmen, liší: 
Чеси, Чехи60 místo чехи; Там има много Турците и Арабините místo турци 
и араби; В последно време не обичате Словаците místo словаците. Zde je 

                                                 
59 Pravopis (ortografie) představuje soubor pravidel o reprezentaci fonémů (a hlásek) v písmu; 
hovoříme o pravopisném úzu, tento je pak dán čistě arbitrárně společenskou konvencí (Šefčík 
2017); většina jazyků (a všechny jazyky evropské) užívá hláskové písmo, při kterém je možný 
pravopis fonetický, resp. fonologický (v něm jedné hlásce, resp. fonému odpovídá vždy jedno 
písmeno a naopak). Ten se uplatňuje např. v ruštině, bulharštině, srbštině, chorvatštině a kombi-
nuje se s principem morfologickým a historickým – např. v češtině. 
60 Všechny příklady jsou v textu uvedené tak, jak se vyskytly v našem korpusu jazykového ma-
teriálu, a nejsou nijak upravované.  
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však nutno podotknout, že v psaní velkých a malých písmen běžně chybuje i mono-
lingvní jedinec; 

 Chyby vzniklé kvůli odlišným pravidlům psaní slov cizího původu v ma-
teřském a v cizím jazyce – v takových případech bychom mohli považovat registro-
vané příklady za chyby na pomezí pravopisné, fonetické, a dokonce lexikální 
interference: рестауранти místo ресторанти; той умира като симбол на 
Чехословакия  místo символ; Той няма шанц за нормален живот místo шанс; 

 Chyby vzniklé kvůli jiným zásadám psaní slov se slabikotvorným r a l – 
projevuje se to buď vynecháním bulharského grafému ъ (výskyt těchto chyb je 
častější), anebo změnou jeho pozice vůči likvidě; v druhém případě lze polemi-
zovat o tom, do jaké míry je to chyba interferenční a do jaké míry chyba kom-
petenční: 

Příklady vynechání grafému ъ: без да се замисли за по-дълбок смисл на 
нещата místo смисъл; те са малко недоверчиви но доста сръдечни místo 
сърдечни; плната версия místo пълната; првото разцъфтяло дърво místo 
първото; првият пролетен ден místo първият; посещавахме български и срб-
ски език místo сръбски; аз ядох например пржени картофи místo пър-
жени; трсих тази книга дълго в Чехия и Словакия místo търсих; 

Příklady chybné pozice grafému ъ: блъгарски místo български; пръви март 
místo първи; акцент на пръвия сричка místo *първия, i když správný je rod 
ženský této číslovky řadové, tedy първата; те ще се врънат в празен апар-
тамент místo върнат; вие сте недоверчиви, но доста сръдечни místo сър-
дечни; това беше само пръво впечатление místo първо; 

 Chyby vzniklé kvůli jiné skladbě formantu (předložky) od/от – při použití 
tvaroslovných formantů, které jsou výslovnostně téměř identické s analogickými 
formanty studovaného jazyka, můžeme pozorovat chyby i na úrovni pravopisné 
(tyto chyby by mohly být zařazeny i do interference na úrovni morfologické, kon-
krétněji derivační): 

Příklady v předponách přídavných jmen: Те са много одзивчиви místo отзив-
чиви; 

Příklady v předponách sloves: Те разговаряха с нас на чешки, но ние им одго-
варяхме на български místo отговаряхме; 

 Chyby vzniklé kvůli odlišným zásadám psaní interpunkční tečky u čísel-
ného údaje: аз живея на 1. етаж místo първия (slovem) nebo varianty 1-ия; на 
1. март си всички българи дават мартенички místo първи/1-и; 
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 Chyby vzniklé kvůli odlišným pravopisným pravidlům na hranici slov – 
tyto chyby jsou poměrně časté. Procentuálně nejčastější chybou je psaní záporné 
částice не dohromady se slovesem dle pravidel v českém jazyce. V bulharštině se 
záporka не píše zvlášť v podstatě bez výjimky (tomuto pravidlu se vymyká pouze 
záporný tvar slovesa имам: нямам). Tato zásada je velmi jednoduchá a s jejím 
dodržením by neměly být spojeny žádné problémy, avšak praxe je jiná, i když 
nutno dodat, že na vyšších stupních osvojování bulharštiny Čechy se tento příklad 
pravopisné interference objevuje méně často. Ve shodě s I. Bogoczovou (2006,  
s. 221) předpokládáme, že k této chybě dochází mnohdy automaticky, nevě-
domky, přestože si produktor textu pravopisné pravidlo psaní záporné částice 
teoreticky dobře uvědomuje: Аз непушим, но пия понякога алкохол místo не 
пуша; Неговоря други езици místo не говоря; Неискам да дойда с вас místo 
не искам; Аз незная каква професия ми харесва místo не зная; Яд ме е, че 
немога тук да прекарам по-дълго време místo не мога. 

4.2 Grafický systém 

Zvláštní druh interference se projevuje během osvojování jazyka s odlišným 
grafickým systémem (v případě osvojování bulharštiny jako cizího jazyka Čechy 
je to konfrontace latinky s cyrilicí). V rámci jazykového materiálu z našeho kor-
pusu dochází k selhávání mechanismů asociování cyrilských písmen s jejich hlásko-
vou platností; v některých slovech (s podobným zněním jako v mateřském jazyce 
respondentů) jsou cyrilská písmena zaměňována za latinská. To platí i v opačném 
směru (Veselý 1985, s. 30–32). Empirický materiál nám poskytl zajímavá data. 
Interference na grafické úrovni se vyskytuje hlavně v počáteční fázi studia 
bulharštiny jako cizího jazyka (i když takové byly naše předpoklady); její výskyt 
se pak rapidně snižuje, ale sporadicky se tyto chyby objevují i v textové produkci 
studujících na pokročilejší úrovni. Otázkou je, jestli jsou tyto chyby pouze interfe-
renčního původu, nebo jsou způsobeny i extralingvistickými faktory, jako je spěch, 
únava, roztržitost aj., anebo jsou (v ojedinělých případech) zapříčiněny patologií – 
dyslexií, dysortografií aj.). Registrovali jsme vzájemnou substituci následujících 
grafémů: 

cyrilské písmeno latinské písmeno 

с c 

и u 

в b 

р p 



Elena KREJČOVÁ 

68 
 

Příklady:  

с – c – ц: цъбитие místo събитие; поцещаемост místo посещаемост; … за 
своите дейцтвия místo действия; Искам да спя повече от оцем часа místo 
осем; само кладенес с водна помпа místo кладенец; Аз искам голямо 
цемейство místo семейство; аранжирам букети от ливадни светя místo 
цветя; продавачка трябва да стои сяла смяна místo цяла; 

и – u – y: Аз започнах да русувам тази картина в моята глава místo рисувам; 
малките деца русуват мечтан град místo рисуват; Култирни събития místo 
културни; изгибих възможност да говоря с приятелите místo изгубих; 

в – b – б: Вашата държава е просто вълшевна místo вълшебна; Но абто-
бусът тръгна от София без закаснение místo автобус; аз съм родена в Бърно 
и жибея тук вече двайсет и три године místo живея; в кухнята имаме 
хладилник, аспитатор, мибка místo мивка; тоба е много красиво място 
místo това; хора нямат бреме за семейство místo време; 

p – p – п: В Прага съм втори рът místo път. 

Na základě některých z výše uvedených případů můžeme usuzovat nikoliv  
o interferenčních, ale spíše o technických chybách zapříčiněných vizualizací pís-
men na klávesnici (jednalo se o texty psané pomocí elektronických technologií). 
Obecně bychom problematiku chyb na úrovni grafického systému mohli popsat 
následovně: typickou chybou způsobenou nedokonalým ovládnutím nového gra-
fického systému (zde bulharské cyrilice) je případ, kdy student k zaznamenání 
určitého fonému namísto specifického cyrilského písmena chybně použije pís-
meno z latinky (např. rozdíl mezi [p]/n a p/[r]). Naproti tomu chybou způsobenou 
záměnou stejných nebo velice podobných písmen na klávesnici je případ, kdy 
student k zaznamenání určitého fonému namísto správného cyrilského písmena 
(nikoli ovšem specifického, protože takové na své české klávesnici uvedeno 
nemá) chybně použije takové písmeno, jež má na české klávesnici podobu, kterou 
vyžaduje bulharský text. Typické je to u hlásky [v], kdy student chce napsat в, ale 
zvolí klávesu b místo v, čímž dosáhne toho, že napíše cyrilské б [b], nebo u hlásky 
[i], chce napsat и a vybere klávesu u místo i, čímž docílí zápisu cyrilského písme-
na у [u], popř. u hlásky [s], chce napsat с, ale zvolí klávesu c místo s, čímž vznikne 
cyrilské písmeno ц [c] atd. 

V několika případech se v našem korpusu v grafické verzi textu vyskytuje 
písmeno j, které v bulharské cyrilici nenacházíme (na rozdíl např. od srbštiny 
nebo makedonštiny, které cyrilici používají také a ve kterých latinská jota je 
náležitou součástí příslušné varianty cyrilského písma), např. v našem korpusu 
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registrovaných chyb máme registrované tyto příklady: оръжje místo оръжие, 
моето мнениje místo мнение. 

Další typ chyby, se kterou se setkáváme, je záměna grafému щ (zachycu-
jícího konsonantickou skupinu [št] v bulharštině) za kombinaci písmen шт. 
Chyby tohoto typu mohou být považovány za chyby kompetence, ale i zde lze 
uvažovat o vlivu principu psaní v mateřském jazyce: прекарах време с баба ми 
в лятната къшта místo къща; Този къшта е стара и тук няма вода místo 
къща; Това беше приключение, заштото аз не съм привикнала да живея без 
баня místo защото. 

 

5. Závěrem 

Domníváme se, že chyby týkající se grafického systému a ortografie, typické pro 
naše respondenty na začátku studia bulharštiny a způsobené jazykovou inter-
ferencí, mohou být snadno eliminované v průběhu dalšího studia jazyka. 
V pozdějších fázích ovládání cizího jazyka interferenční chyby v této oblasti 
většinou nejsou registrovány. Dalším charakteristickým znakem těchto chyb je, 
že nebývají systémové, ale náhodné, a že nebrání pochopení v komunikaci, tj. jsou 
komunikativně irelevantní, jak bylo zmíněno výše. V elektronicky psaném textu 
díky počítačovým nástrojům na korekci pravopisu mohou tyto chyby být rozpo-
znané a signalizované. 

 
 





 

71 
 

AREA SLAVICA 3: JAZYK NA HRANICI – HRANICE V JAZYKU 
OSTRAVA 2020, ISBN 978-80-7599-180-5 

 

VII. 

 

POLSKIE CZASOWNIKI „ZWIERZĘCE” TYPU  
MAŁPOWAĆ, ŚLIMACZYĆ SIĘ, ŚWINIĆ, TCHÓRZYĆ  

I ICH CZESKIE ODPOWIEDNIKI  
W ŚWIETLE LEKSYKOGRAFII POLSKO-CZESKIEJ 

 

Tadeusz LEWASZKIEWICZ, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
ID https://orcid.org/0000-0003-0676-9841  

 

1. Uwagi wstępne 

W historii języka polskiego istnieje prawie sto podstawowych czasowników 
„zwierzęcych” i łącznie kilkaset haseł prefiksalnych. Część tego zasobu leksy-
kalnego poświadcza piśmiennictwo, pozostałe hasła dokumentują dialekty ludo-
we i mowa potoczna. Niektóre wyrazy są indywidualizmami pisarzy lub mają 
wyłącznie charakter dialektalny. Oto wybrane hasła: baranieć/zbaranieć, bąkać/ 
przebąkiwać, bobrować, buldoczyć się, byczyć się / wybyczyć się, bydlęcieć, sca-
pieć, chomikować, dudkować ‘kpić’, gapić się, gawronić się, gzić się, indyczyć 
się, jeżyć (się), kleszczyć się, kozłować, kundlić się, lampartować (się) ‘prowadzić 
życie rozpustne’, małpować, mendzić, mrowić się, myszkować, opluskwiać ‘oczer-
niać’, opytonić się / napytonić się ‘najeść się do syta’, osowieć, pawić się, psuć/ 
psieć/psioczyć, raczkować, sępić/zasępić się, rozwydrzyć (się), sobaczyć/ obso-
baczyć, szarogęsić się, szczurzyć się ‘dąsać się’, szkapieć/oszkapić, ślimaczyć się, 
świerzbić, świnić, świntuszyć, tchórzyć. 

Marian Chmielowiec (1931) tego typu wyrazy nazwał czasownikami „zwierzę-
cymi”. Uważam, że można też używać określeń czasowniki odzwierzęce lub cza-
sowniki (utworzone) od nazw zwierząt. Czasowniki „zwierzęce” (pełniące funkcje 
orzeczeń) łączą się z podmiotami osobowymi (np. Andrzej często się zacietrzewia), 
z żywotnymi nieosobowymi, tj. zwierzęcymi (np. pies naświnił), z podmiotami 
nieżywotnymi (np. kominy się jeżą, czas się ślimaczy). Niewiele czasowników 
„zwierzęcych” łączy się z podmiotami osobowymi, zwierzęcymi i nieżywotnymi 
(np. jeżyć się, ślimaczyć się), sporo z osobowymi i zwierzęcymi (np. naświnić), 
niektóre tylko z nieżywotnymi (np. świerzbić).  
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Inną strukturę semantyczną mają czasowniki typu zarybiać, zapluskwiać, 
zapchlić, zawszyć oraz ocielić się, oszczenić się, oprosić się, oźrebić się.   

Tylko część czasowników pochodzi bezpośrednio od nazw zwierząt (np. 
zacietrzewiać się < cietrzew). Niektóre zostały utworzone od nazw zwierząt 
odnoszonych przenośnie do nazw ludzi, np. baranieć < baran ‘o głupim człowie-
ku’ < baran ‘zwierzę domowe, racicowe’; dudkować < dudek ‘głupiec, kiep’ < 
dudek ‘ptak z rodziny dudkowatych’; gapić się < gapa ‘oferma’ < gapa gwarowe 
‘wrona; gawron’. Możliwa jest również inna geneza czasowników „zwierzęcych” 
(chodzi o pewien typ pochodności skojarzeniowej od nazw zwierząt), np. 
kozłować < kozioł ‘odbicie się piłki od ziemi’ < kozioł ‘samiec kozy’; zakleszczać < 
kleszcze ‘szczypce, cęgi’ < kleszcz ‘pajęczak z rodziny kleszczy’, ptaszkować < 
ptaszek ‘znak w kształcie litery V (podobny czasem do ptaszka) < ptaszek ‘mały 
ptak’.  

Nazwy zwierząt konotują różne cechy, głównie cechy negatywne. Związane 
jest to z tym, że człowiek na ogół ujemnie wartościuje świat zwierząt, który 
przeciwstawia pozytywnemu (dobremu) światu człowieka. Do cech negatywnych 
należą m.in. pycha, złośliwość, drapieżność, głupota, które są cechami językowe-
go obrazu np. pawia, indyka, wilka, barana. Rzadziej w języku odzwierciedlają się 
neutralne i pozytywne cechy zwierząt (np. gołębia). Projekcje świata zwierzęcego 
na zachowania ludzkie ukazują m.in. czasowniki „zwierzęce”. Wartościowanie to 
jest wyraźnym przejawem antropocentryzmu w języku.  

Zamierzam zająć się czasownikami „zwierzęcymi” w obszernej monografii, 
której podstawą będzie słownik zawierający wzmiankowane słownictwo61. Sko-
rzystam z metodologii zastosowanej m.in. w następujących publikacjach: 
Bartmiński (1985), Bartmiński i Panasiuk (1993), Bartwicka (1992), Hart (1996), 
Kempf (1985, 1989), Saunders (1996), Tazbir (1992), Tokarski (1990, 1993), 
Wierzbicka (1970, 1993). 

Gdyby istniały monograficzne opracowania (obejmujące pełny materiał 
współczesny i historyczny) czasowników „zwierzęcych” w polszczyźnie i czesz-
czyźnie, to możliwe byłoby przygotowanie odpowiedniej pracy porównawczej. 
Obecnie widzę jedynie możliwość oparcia się na kilku słownikach polsko-czes-
kich z drugiej połowy XX w. Wyniki takich badań nie mogą być wystarczające, 
ale można je potraktować przynajmniej jako rekonesansowe.     

Uwzględniłem następujące słowniki:  

                                                 
61 Część wstępna niniejszego tekstu nawiązuje treściowo do moich wcześniej opublikowanych 
artykułów (Lewaszkiewicz 2011, 2017, 2019). 
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B. Vydra, Polsko-český slovník, Praha 1952 (skrót: Vyd)62; 

D. Bergová, H. Batowski, Kieszonkowy słownik czesko-polski i polsko-czeski, 
Warszawa 1973 (skrót: Ber-Bat); 

K. Oliva a kol., Polsko-český slovník, Praha 1994 (skrót: Ol); 

J. Zarek, Praktyczny słownik czesko-polski i polsko-czeski, Warszawa 2002 (skrót: 
Zar). 

W poszczególnych słownikach polsko-czeskich (czesko-polskich) ustalam 
liczbę grup czasowników „zwierzęcych” motywowanych bezpośrednio lub pośrednio 
nazwami zwierząt, np. grupy czasowników związanych m.in. z następującymi 
nazwami zwierząt: BARAN, MAŁPA, SĘP, TCHÓRZ, WYDRA. Poszczególne 
grupy mogą być jednoelementowe (tj. reprezentowane przez hasła pojedyncze, 
np. BÓBR – bobrować) lub mieć postać gniazd słowotwórczych (dwuelemento-
wych, np. INDYK – indyczyć się, rozindyczyć się, lub kilkuelementowych, np. 
BĄK – bąkać, odbąknąć, przebąkiwać, przebąknąć).    

W polskiej części wykorzystanych słowników znajduje się łącznie 47 tema-
tycznych grup czasowników „zwierzęcych”, tj. składających się z haseł pojedyn-
czych oraz gniazd słowotwórczych (zawierających dwa hasła lub kilka haseł 
czasownikowych o zróżnicowanej morfologii) odnoszących się do różnych gatunków 
zwierząt. Materiał pochodzi głównie z dwóch słowników: Vydry i Olivy.     

Słownik polsko-czeski D. Bergovej i H. Batowskiego to słownik mały (kie-
szonkowy) – zawiera 10 tysięcy wyrazów i zwrotów czeskich. Słowniki B. Vydry 
i J. Zarka są słownikami o średniej objętości – pierwszy zawiera ponad 50 tysięcy 
haseł, drugi ponad 35 tysięcy słów i znaczeń63. Słownik K. Oliwy64 jest obszerniej-
szy niż słowniki B. Vydry i J. Zarka – reprezentuje pogranicze słowników o średniej 
i dużej objętości. 

W słowniku D. Bergovej i H. Batowskiego znajdują  się 2 pojedyncze hasła 
czasownikowe i 2 gniazda słowotwórcze (łącznie 7 odpowiedników polskich 
czasowników), w słowniku B. Vydry 4 pojedyncze hasła i 38 gniazd słowotwór-
czych – (łącznie 167 odpowiedników polskich czasowników), w słowniku J. Zarka 
7 pojedynczych haseł i 3 gniazda słowotwórcze (łącznie 11 odpowiedników pol-
skich czasowników), w słowniku K. Olivy 5 haseł pojedynczych oraz 36 gniazd 

                                                 
62 Nie dysponowałem wydaniem z 1973 r. 
63 Autor słownika pisze w Przedmowie: „Cały słownik zwiera ponad 75 000 słów i znaczeń”. 
Przyjmuję zatem, iż część czesko-polska stanowi około 50% słów i znaczeń. 
64 Brak informacji o liczbie haseł. 
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słowotwórczych – łącznie 245 odpowiedników polskich czasowników. W znacznej 
większości czeskie odpowiedniki nie dotyczą świata „zwierzęcego”. 

 

2. Wyniki analizy i prezentacja materiału  

Analiza pozwala wyróżnić w zebranym materiale pięć rodzajów polsko-czeskich 
odpowiedników.  

Polskie hasła czasownikowe podaję w prostym druku pogrubionym. W ob-
rębie odpowiedników czeskich stosuję kursywę pogrubioną, jeżeli konkretne wyrazy 
odnoszą się do świata zwierzęcego. 

2.1 Czeskie odpowiedniki polskich czasowników „zwierzęcych” są pokrewne 
etymologicznie (różnią się odpowiedniościami fonetycznymi lub dodatkowo 
morfologicznie). Przykłady:  

CZERW ‘larwa niektórych owadów’, CZERWONY 

Vyd:  czerwienić się – cz. červeniti se, rdíti se; fig. styděti se, poczerwienieć – 
cz. zčervenati, sczerwienieć – cz. zčervenati, sczerwienić – cz. počer-
veniti, zaczerwieniać się – cz. červenati se, rdíti se, zaczerwienić się  – cz. 
začervenati se, zardíti se).  

Ol:  czerwienić – cz. červenit, malovat, malovat n. barvit na červeno (czerwie-
nieć – cz. 1 červenat, dostávat červenou barvu; 2 červenat se, rudnout, czer- 
wienić się – cz. červenat se). 

Zar:  zaczerwienić się – cz. červenat se (zaczerwienić się – cz. zardít se, po-
czerwienieć – cz. zčervenat). 

DZIK   

Vyd:  dziczeć – cz. divočeti, stávati se nespolečenským; zarůstati býlím (dziczyć 
się – cz. straniti se lidí, života, zdziczeć – cz. zdivočeti).  

Ol:  dziczeć – cz. 1 (o přírodě) divočet, stávat se divokým; 2 (o člověku) hrub-
nout; přen. stranit se lidí, být nespolečenský (zdziczeć – cz. (o zvířeti) 
zdivočet; (o člověku též) zpustnout). 

JEŻ 

Vyd:  jeżyć się – cz. ježiti se; fig. zlobiti se, rozčilovati se (najeżyć – cz. naježiti, 
zježiti, najeżyć się – cz. zježiti se (vlasy ap.); fig. rozzlobiti se).  

Ol:  jeżyć – cz. (srst) ježit (jeżyć się – cz. (o vlasech) ježit se; přen. góry się jeżą – 
cz. hory se ježí n. strmí; (dílo – citáty) hemžit se; sprawa jeży się 
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trudnościami – cz. záležitost je plná těžkostí; (o člověku) ježit se, najeżać – 
cz. (srst) ježit; přen. (bodáky) ježit, vztyčovat, najeżyć – cz. (srst) naježit; 
přen. (bodáky) naježit, vztyčit, najeżyć się – cz. 1 zvr. k. najeżyć; 2 (o člo-
věku) nasupit se; najeży się, ale nic nie powie – cz.  nasupí se, ale nic 
neřekne. 

KOGUT 

Vyd:  rozkogucić się – cz. rozkohoutiti se, rozvztekliti se. 

KOQUET ‘kogucik’ 

Vyd:  kokietować65 – cz. koketovati s někým (skokietować – cz. poplésti někomu 
hlavu (milostně). 

Ol:  kokietować – cz. koketovat (s kým); přen. iron. (s dělnickým hnutím) 
koketovat, zahrávat si (skokietować – cz. (o ženě) upoutat koketováním). 

Zar:  kokietować – cz. koketovat. 

SĘP 

Ol:  nasępić – cz. (čelo, obličej) zachmuřit, zamračit, nasupit (sposępnieć – cz. 
zachmuřit se, zamračit se, stát se zasmušilým, zasępiać – cz. kniž. zachmu-
řovat, též přen., zasępić – cz. kniž. zachmuřit, též přen.; ta wiadomość go 
zasępiła z té zprávy zesmutněl / ta zpráva ho rozesmutněla / zarmoutila). 

Vyd – brak czeskich odpowiedników z rdzeniem sup-. 

Vyd:  sępieć – cz. zachmuřovati se; mračiti se, kaboniti se (sępić się – cz. zachmu-
řovati se; mračiti se, kaboniti se, osępić – cz. učiniti ponurým, zachmuřiti, 
rozesmutniti, osępieć – cz. zachmuřiti se, zesmutněti, posępić – cz. zasmu-
šiti, zachmuřiti, zasępiać – cz. zachmuřovati, zasępić – cz. zachmuřiti, za-
sępić się – cz. zamračiti se).  

ŚWIERZB 

Vyd:  świerzbieć – cz. svrběti: zęby mię -bią; fig. mám na něco chut’ (zaświerz-
bieć – cz. zasvěděti, zasvrběti).  

Ol:  świerzbieć – zob. świerzbić (świerzbić – cz. svrbět; język świerzbi (kogo) – 
cz. jazyk svrbí (koho); ręka, dłoń świerzbi (kogo) – cz. svrbí dlaň (koho); 
skóra świerzbi (kogo) – cz. (někdo) se vydává lehkomyslně v nebezpečí, 
zaświerzbieć – cz. zasvrbět).  

                                                 
65 A. Bańkowski (2000, T. 1., s. 747): „KOKIETOWAĆ XVIII-2, nm. kokettieren, fr. coqueter 
XVII-1 ‘puszyć się jak kogut wobec kur’, od coquet m ‘kogucik’ [...]”.  
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Ber-Bat: świerzbieć – cz. svrběti. 

ŚWINIA 

Vyd:  świnić – cz. sviniti, znečišťovati, zohyžďovati (oświnić – cz. lid. zasviniti, 
znečistiti, ześwinić – cz. znečistiti). 

Ol:  świnić – cz. 1 hovor. svinit, znečišťovat; 2 dělat svinstvo, nepoctivě jednat. 

ŚWINTUCH 

Ol:  świntuszyć ndk – cz. sviňačit. 

Zar:  świntuszyć – cz. sviňačit.                                    

2.2 Czeskie odpowiedniki polskich czasowników „zwierzęcych” nie są pokrewne 
etymologicznie, ale odnoszą się do desygnatów tych samych lub pokrewnych 
gatunków zwierząt, ewentualnie w ogólny sposób do świata zwierząt. Przykłady:  

BESTIA ‘dzikie, drapieżne zwierzę’ 

Vyd:  bestwić – cz. činiti divokým, rozvášňovati (bestwić się – cz. divočeti; od-
dávati se hýření; b. się nad kimś – cz. týrati někoho, rozbestwiać – cz. roz-
zuřovati, rozběsňovati, rozbestwić – cz. rozzuřiti, rozběsniti, zbestwić – cz. 
rozdivočiti, rozvášniti, zbestwieć – cz. zdivočeti, rozvášniti se).  

Ol –  brak bezpośredniego odniesienia do świata zwierząt.  

Ol:  bestwić się – cz. zast. zuřit, pást se (na kom) (rozbestwiać – cz. přivádět k zu-
řivosti, uváděd v zuřivost, rozvzteklovat, rozdražďovat, rozbestwić – cz. roz-
běsnit, rozzuřit, rozvzteklit, přivést k zuřivosti, zbestwić – cz. zast. roz-
vášnit, rozzuřit).   

BYDLĘ 

Vyd:  zbydlęcieć – cz. zhovaděti.  

Ol:  bydlęcieć – cz. (o lidech) stávat se zvířetem, surovět (zbydlęcieć – řídč. 
zhovadět, zesurovět; (morálně) zchátrat, zbydlęcić – cz. zhovadit, učinit 
zhovadilým). 

MAŁPA 

Vyd:  małpować – cz. opičiti se po něčem, napodobovati něco.  

Ol:  małpować – cz. opičit se (po kom, čem). 

Zar:  małpować – cz. opičit se. 
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MROWIE – MRÓWKA 

Vyd:  mrowić – cz. ukazovati se v značném počtu, rojiti se (mrowić się – cz. 
ukazovati se v značném počtu, rojiti se, zamrówić się – cz. zahemžiti se 
(jako mravenci)).  

Ol:  mrowić się – cz. 1 (o davu) hemžit se; přen. na niebie mrowiły się gwiazdy 
– cz. na nebi se mihotaly hvězdy; znużenie mrowiło się w mięśniach – cz. 
svaly únavou brněly; 2 hemžit se (kým, čím); plac mrowił się ludźmi – cz. 
náměstí se hemžilo lidmi (zamrowić się – cz. zahemžit se, zarojit se). 

POCZWARKA 

Ol:  przepoczwarzać się – cz. zool. zakuklovat se, též přen. (przepoczwarzyć 
się – zool. zakuklit se, též přen.). 

ROBAK 

Vyd:  robaczywieć66 – cz. červivěti (zrobaczeć – cz. zčervivěti).  

Ol:  zarobaczyć – cz. 2 lék. nakazit parazity. 

Zar:  zrobaczywieć – cz. zčervivět. 

WYDRA 

Vyd:  rozwydrzać się – cz. rozzuřovati se (rozwydrzyć się – cz. rozzuřiti se, 
zwydrzeć – cz. zdivočeti, zwydrzyć się – cz. zdivočeti).    

Ol:  rozwydrzać – cz. kazit (koho), vést k nevázanosti (koho), (všechno) dovo-
lovat (komu) (rozwydrzyć – cz. zkazit (koho), dovést k nevázanosti (koho), 
rozwydrzyć się – cz. (o člověku) rozdivočet se. 

2.3 Czeskie odpowiedniki polskich czasowników „zwierzęcych” nie są pokrewne 
etymologicznie i odnoszą się do innych gatunków zwierząt. Przykłady:  

CIETRZEW 

Vyd:  zacietrzewiać się – cz. vzněcovati se, zaněcovati se, kohoutiti se (zacietrze-
wić się – cz. zanítiti se, rozzlobiti se, rozkohoutiti se). 

Ol:  zacietrzewiać się – cz. hovor. kohoutit se, rozčilovat se (zacietrzewić się – 
cz. hovor. rozčílit se, rozkohoutit se). 

 

                                                 
66 Czasowniki z tej grupy tematycznej teoretycznie mogą też zostać użyte w sensie przenośnym 
(o ludziach). 
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GAPA ‘wrona; gawron’ 

Ol:  gapić się – cz. hovor. zevlovat, čumět, okounět (wgapić się – cz. řídč. 
upřeně se dívat (na koho, co), civět (na koho, co).  

Ber-Bat: gapić się – cz. zevlovati, civěti, okouněti. 

Vyd – brak bezpośredniego odniesienia do świata zwierząt. 

Vyd:  gapić – cz. stávat se zevlounem, hloupnouti (gapić się – cz. zevlovati, 
čuměti, przegapić – cz. přehlédnouti, překouknouti, zagapiać się – cz. za-
koukati se, zagapić się – cz. zakoukati se, zgapić się – cz. přehlédnouti; 
udělati hloupost (z nepozornosti)).  

Zar:  gapić się – cz. čumět (pogapić się – cz. pokoukat se). 

GAWRON 

Ol:  gawronić się – cz. loudat se, lelkovat, okounět, zevlovat, čumět. 

Vyd – brak bezpośredniego odniesienia do świata zwierząt. 

Vyd:  gawronić – cz. čuměti, zevlovati (gawronieć – cz. hloupnouti, zagawronić 
się – cz. zakoukati se).  

INDYK 

Ol:  indyczyć się – cz. žert. ježit se, durdit se, zlobit se (rozindyczyć się – cz. 
hovor. rozvzteklit se, naježit se, rozšoupnout se v hněvu). 

Odpowiednik znaczeniowy czasownika indyczyć się u Vyd (zlobiti se jako 
krocan ‘indyk’) należy do następnej grupy. Przykład zamieszczam w tym 
miejscu, aby pokazać różnicę w opisie leksykograficznym między Ol i Vyd.  

Vyd:  indyczyć się – cz. červenati se, zlobiti se jako krocan, durditi se (na-
indyczyć się – cz. zčervenati hněvem, nahněvati se).  

2.4 Czeskie odpowiedniki polskich czasowników „zwierzęcych” to dwuwyra-
zowe i kilkuwyrazowe określenia z nazwami zwierząt pokrewnymi etymolo-
gicznie z podstawami słowotwórczymi polskich czasowników.  Przykłady:  

BÓBR 

Vyd:  bobrować – cz. broditi se ve vodě jako bobr; fig. tonouti, slíditi, hledati  
(o psu).  

Ol –  brak odwołania do bobra w definicji znaczeniowej, ale: bobrować – cz.  
1 (ve vodě, blátě – zprav. o loveckém psu) brodit se; 2 hovor. hrabat se, 
řádit; b. w krzakach – cz. prolézet keře; b. po cudzym mieszkaniu – cz. 
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prohrabávat cizí byt; policja bobrowała po mieście – cz. policie prohledá-
vala město n. dělala prohlidky po městě.  

JASTRZĄB 

Vyd:  jastrzębieć – cz. stávati se podobnym jestřábu; fig. stávati se loupeživým, 
počínati si despoticky.   

KOZIOŁEK 

Vyd:  koziołkować – cz. dělat kozelce.  

Ol:  koziołkować – cz. dělat n. metat kozelce/kotrmelce (skoziołkować – cz. 
udělat přemet n. kotrmelec). 

Zar – brak związku ze zwierzęciem, ale koziołkować – cz. dělat kotrmelce. 

ZWIERZĘ 

Vyd:  zwierzęcieć – cz. stávati se zvířetem, zvířeckým (zezwierzęcieć – cz. státi 
se podobným zvířeti).  

Ol:  zezwierzęcieć – cz. stát se zvířetem; zvrhnout se (wyzwierzać się – cz. 
hovor. utrhovat se (na koho), nadávat (komu), otvírat si hubu (na koho), 
wyzwierzyć się – zříd. hovor. utrhnout se (na koho); otevřít si hubu (na 
koho).  

2.5 Czeskie odpowiedniki polskich czasowników „zwierzęcych” w ogóle nie od-
wołują się do świata zwierząt. Przykłady:  

BARAN 

Vyd:  baranieć – cz. hloupnouti (zbaranieć – cz. ztratiti hlavu, oněměti).  

Ol:  baranieć – cz. hloupnout, pitomět, ztrácet hlavu, zírat údivem (zbaranieć – 
cz. hovor. (údivem) zkoprnět). 

Zar:  zbaranieć – cz. zkoprnět. 

BARASZEK ‘baranek’67 

Vyd:  baraszkować ‘bawić się, swawolić’ – cz. dělati žerty, baviti se (pobarasz-
kować – cz. požertovati).  

Ol:  baraszkować – cz. dovádět, hrát si. 

 

                                                 
67 A. Bańkowski (2000, T. 1, s. 32): „BARASZKOWAĆ XVIII-2, reg. wsch. XVII-1, ukr. dial. 
baraškuvaty, od barašek ‘baranek’ (spieszczenie zamiast baranok)”.   
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BĄK 

Vyd:  bąkać – cz. bzučeti, bručeti, mumlati, nejasně čísti (bąknąć – cz. zabzučeti, 
zabručeti; hlesnouti, pobąkiwać – cz. pobručovati si). 

Ol:  bąkać – cz. 1 (slůvko) prohazovat: sem tam něco říci, brumlat; 2 zmiňovat 
se (o čem), nadhazovat (co); b. pod nosem – cz. bručet do vousů (odbąknąć – 
cz. zabručet jako odpověď, bručivě odpovědět, przebąkiwać – cz. (v ho-
voru) nadhazovat (co), naznačovat (co), przebąknąć – cz. (v řeči) nadhodit 
(co), naznačit (co), wybąkać – cz. vyblekotat, vykoktat; wybąkał coś pod 
nosem – cz. zabručel něco pod nosem). 

Zar:  bąkać – cz. prohazovat, brumlat.  

BYK 

Ol:  byczyć się – cz. vulg. povalovat se, lenošit, válet se, žít rozmařile. 

CAP 

Vyd:  capieć ‘baranieć, głupieć’ – cz. hloupnouti (scapieć – cz. zhloupnouti).  

DUDEK ‘ptak z rodziny dudkowatych’ 

Ol:  dudkować – cz. 1 hrát na píšťalku, dudat; 2 dělat si blázny (z koho), střílet 
si (z koho). 

GIEZ 

Vyd:  gzić się – cz. (o zvířatech) bzikati; honiti se (o pohlavnim pudu u zvířat; fig. 
šileti láskou; vyváděti.  

Ol:  gzić się – cz. 1 (o zvířatech) střečkovat; též přen. (o lidech); 2 (o zvířatech) 
běhat se, pářit se; vulg. chrápat, souložit. 

KLESZCZ/KLESZCZE 

Ol:  zakleszczać – cz. tech. vzpřičovat, zasekávat se (zakleszczyć – cz. tech. 
vzpříčit, zaseknout se). 

KOKOSZ 

Vyd:  kokosić się – cz. nadýmati se, honositi se; k. się z czymś – cz. párati se, 
loudati se s něčím (rozkokosić się – cz. 1 zpyšněti, 2 rozpovídati se; roz-
vztekliti se, rozčíliti se, kokoszyć się – v. kokosić się).  
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Ol:  kokosić się – cz. hovor. 1 vrtět se, hlemejždit se68; 2 zlobit se, rozčilovat se, 
čílit se; kokoszyć się – cz. hovor. 1 vrtět se, hlemejždit se, 2 zlobit se, rozči-
lovat se, čílit se. 

KOMAR 

Ol:  przekomarzać się69 – cz. škádlit se slovně.  

KOZIOŁ 

Ol:  kozłować – cz. sport. (v košíkové) driblovat.   

LAMPART 

Vyd:  lampartować (się) – cz. hýřiti, vésti prostopášný život, býti darebákem; 
lenošiti, toulati se. 

Ol:  lampartować się – cz. hýřit, flámovat, žít rozmařile n. prostopášně. 

MYSZKA 

Vyd:  myszkować – cz. číhati na kořist; fig. hledati, pročichávati.  

Ol:  myszkować – cz. 1 (w czym) hledat, prohledávat, hrabat se, slídit, šmejdit, 
čmuchat; m. w biurku – cz. hrabat se v psacím stole; přen. hledat, slídit; 
oficerowie lornetkami myszkowali po przedpolu – cz. důstojníci pátrali 
dalekohledy po předpolí; patrzał jej w oczy nie myszkując po jej pod-
niszczonej sukience – cz. hleděl jí do očí nedívaje se na její obnošené šaty; 
2 (o zvěři) hledat potravu, vycházet na lov. 

PAW 

Vyd:  pawić się – cz. nadýmati se, pyšniti se.  

Ol:  pawić się – cz. zast. vynášet se, pyšnit se. 

PIES, PSOTA (psuć) 

Vyd:  psuć70 – cz. kaziti, ničiti (popsuć – cz. pokaziti, zepsuć – cz. zkaziti, zdemora-
lizovati, psocić  – cz. tropiti šelmovství, vyváděti, psocić się – cz. nedařiti se).  

                                                 
68 Obecność czasownika hlemejždit se pozwoliłaby włączyć ustalenie leksykograficzne Ol do 
trzeciej grupy polsko-czeskich odpowiedników. Jest to gwarowy/potoczny wariant fonetyczny 
literackiego i rzadkiego czasownika *hlemýžditi ‘pohybovat se málo n. pomalu jako hlemýžď 
[zool. winniczek, pot. ślimak’ – T. L.]’ (Slovník spisovného jazyka českého, II, Praha 1989, s. 41). 
Wydaje mi się jednak, że wprowadzenie przywołanego odpowiednika czeskiego nie jest uza-
sadnione, ponieważ polski czasownik kokosić się / kokoszyć się nie ma takiego znaczenia. 
69 Nie można wykluczyć związku etymologicznego czasownika przekomarzać się z komarem 
(zob. Brückner 1927, s. 443).  
70 Czasowniki psuć, popsuć itd. nie są synchronicznie motywowane. 
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Ber-Bat: psuć (się) – cz. kaziti (se).  

Ol:  psuć – cz. 1 kazit (co), ničit (co), poškozovat; přen. p. morale, demora-
lizovat, 2 (plány) hatit, mařit, kazit (popsuć – cz. 1 pokazit, poškodit, 2 zast. 
(morálně) zkazit (koho), porušit, zepsuć – cz. 1 (mechanismus) poškodit, 
pokazit; 2 (morálně) zdemoralizovat, zkazit, zepsuć się – cz. 1 poškodit se, 
zničit se, zkazit se; 2 zdemoralizovat se; 3 hovor. podstoupit interrupci; dát 
si to vzít, psocić – cz. vyvádět, chovat se rozpustile). 

Zar:  psuć – cz. kazit, ničit (psuć się – cz. kazit se, ničit se, popsuć – cz. pokazit, 
zkazit). 

PSIOK 

Ol:  napsioczyć – cz. hovor. (na kogo, co) vynadávat se (na koho, co), mnoho 
nadávat (nedok.) (na koho, co) (popsioczyć – cz. hovor. zanadávat (si)). 

PTASZEK 

Ol:  ptaszkować – cz. hovor. fajkovat, odškrtávat v seznamu apod.  

RACZEK 

Vyd:  raczkować – cz. choditi po čtyřech.  

Ol:  raczkować – cz. chodit/lézt po čtyřech. 

SOBAKA 

Vyd:  sobaczyć – cz. nadávati, spílati.  

Ol:  sobaczyć – cz. hovor. nadávat (komu), spílat (komu) (sobaczyć się – 
hovor. nadávat si, spílat si). 

SOWA 

Vyd:  sowieć – cz. stávati se smutným, ponurým (osowieć – cz. státi se nevrlým, 
zesmutněti). 

Ol:  osowieć – cz. posmutnět, stát se apatickým n. skleslým. 

SZPACZEK 

Vyd:  szpaczkować – cz. hrebentiti, žvaniti; chytře postupovat; sz. z kogoś – cz.  
tropiti si žerty z někoho. 

ŚLIMAK 

Vyd:  ślimaczyć się – cz. lepkati, jitřiti se (o ráně); fig. pomalu se vléci.  

Ol:  ślimaczyć się – cz. 1 hnisat, 2 popotahovat, poplakávat, 3 pomalu se vléci. 
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TCHÓRZ 

Vyd:  stchórzyć – cz. ztratiti odvahu. 

Ber-Bat: tchórzyć – cz. býti zbabělý. 

Ol:  tchórzyć – cz. bát se, být zbabělý (stchórzyć – cz. ztratit odvahu, dostat 
strach). 

 

3. Podsumowanie i wnioski 

Poszczególne polskie czasowniki „zwierzęce” rzadko mają jeden odpowiednik, 
najczęściej posiadają dwa lub kilka czeskich odpowiedników: jednowyrazowych, 
dwuwyrazowych i kilkuwyrazowych. Słowniki polsko-czeskie, zwłaszcza Vydry 
(1952) i Olivy (1994), dosyć znacznie się różnią w oddawaniu znaczeń polskich 
haseł. Ocena trafności doboru czeskich odpowiedników nie jest jednak przed-
miotem moich badań.   

Czeskie czasowniki „zwierzęce” to niewielka część zacytowanego materiału 
leksykograficznego. Wynika to z faktu, że zadaniem słowników jest pokazanie 
synonimicznych środków językowych. 

Na 47 tematycznych grup polskich czasowników „zwierzęcych” język czeski 
ma jednowyrazowe (tj. syntetyczne) odpowiedniki „zwierzęce” w 20 grupach 
(42,6% w stosunku do 47 grup). Czeskie odpowiedniki etymologiczne polskich 
czasowników dotyczą 9 grup (np. JEŻ, ŚWINIA); w 7 grupach czeskie odpowied-
niki zawierają niepokrewne etymologicznie nazwy tych samych lub pokrewnych 
zwierząt (np. BYDLĘ, MAŁPA); w 4 grupach czeskie odpowiedniki nawiązują 
do innych gatunków zwierząt niż polskie czasowniki „zwierzęce” (np. CIE-
TRZEW, INDYK). 

W pewnym stopniu do wymienionych trzech rodzajów odpowiedniości 
polsko-czeskich nawiązują 4 grupy czasowników, które zawierają w obrębie 
analitycznych odpowiedników (dwuwyrazowych i kilkuwyrazowych) polskich 
czasowników pokrewne etymologicznie nazwy zwierząt (np. BÓBR, KOZIO-
ŁEK). Jednak prawie w połowie grup tematycznych (tj. w 23 – 48,9%) czeskie odpo-
wiedniki nie wykazują odniesienie do świata zwierzęcego (np. MYSZKA, PAW). 

Brak miejsca nie pozwala zająć się dokładniej interpretacją zebranego mate-
riału. Ograniczę się wobec tego do kilku ciekawszych spostrzeżeń. Występujący 
w języku czeskim czasownik nasupit se może być zarówno odpowiednikiem 
polskiego wyrazu nasępić, jak i najeżyć się, czasownik zaś rozkohoutit se – 
odpowiednikiem rozkogucić się i zacietrzewić się. Czasownik okounět (<okoun 
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‘okoń’) jest jednym z odpowiedników polskich czasowników gapić się i gawro-
nić się ‘przyglądać się czemuś bezmyślnie’. W semantyce tych czasowników 
szczególnie ważna jest czynność „bezmyślnego” patrzenia, przyglądania się, 
dokonywana za pomocą oczu. Nawiązanie do okonia w języku czeskim łączy się 
z obserwacją, iż okoń (psł. *okunь – „zapewne od psł. *oko (...), z przyr. *-uńь 
[<*-un-jь]”) po wyciągnięciu z wody ma wytrzeszczone oczy (Boryś 2005, s. 387), 
a wytrzeszczone oczy człowieka nasuwają skojarzenie z gapieniem się. Jak widać, 
w kulturach dwóch sąsiednich narodów zachowania i cechy charakterystyczne 
zwierząt mogą być różnie postrzegane i odmiennie przypisywane ludziom.  

Wydaje się, że w języku polskim jest znacznie więcej czasowników 
„zwierzęcych” niż w języku czeskim. Jest to jednak tylko hipoteza oparta na 
słownikach polsko-czeskich. Jej weryfikacja będzie możliwa, gdy powstaną 
szczegółowe opracowania polskich i czeskich czasowników „zwierzęcych”, 
wykorzystujące różnego typu słowniki współczesne i historyczne, teksty i nowo-
czesne korpusy językowe. 
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1. Wprowadzenie 

Celem niniejszego opracowania71 jest prezentacja i analiza semantyczna polskiej 
leksyki anatomicznej, zgromadzonej przez Michała Abrahama Troca w Nowym 
dykcjonarzu, opublikowanym w Lipsku w 1764 roku. Szczegółowe rozważania 
mają prowadzić do ustalenia statusu leksemów anatomicznych używanych  
w połowie XVIII stulecia, określenia, w jakim stopniu przedmiotowe słownictwo 
tworzą terminy anatomiczne, a w jakim leksyka potoczna72, a także do pokazania 
bogactwa i zróżnicowania tematycznego zasobu wyrazów z zakresu anatomii, 
zebranych przez osiemnastowiecznego słownikarza.  

Leksyka anatomiczna jest ważną, a może najważniejszą częścią słownictwa 
lekarskiego, medycznego, co w przekonujący sposób uzasadnili Józef Majer  
i Fryderyk Skobel, autorzy pierwszego polskiego historyczno-normatywnego 
Słownika anatomiczno-fizjologicznego, wydanego w 1838 roku, pisząc:  

gdy w Anatomii rzadko się zdarza potrzeba mówienia o chorobach, a może nigdy 
o lekarstwach, to przeciwnie ani Patologia z ogółem Terapii, ani Położnictwo, 
słowem żadna gałęź nauki lekarskiej, bez wyrażeń anatomicznych obejść się nie 
może (Majer, Skobel 1838, s. 4).  

                                                 
71 Publikacja sfinansowana ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 
dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przyznanej Wydziałowi Filologicznemu Uniwer-
sytetu w Białymstoku.  
72 Określenia potoczny używam tu w znaczeniu zaproponowanym przez J. Bartmińskiego, który 
definiuje język potoczny jako „pierwszy w kolejności wariant przyswajania języka, ten którego 
uczymy się jako dzieci i który potem długo jeszcze wystarcza nam do porozumiewania się  
w codziennych sytuacjach życiowych; język najprostszy, najbardziej konkretny, najbliższy” 
(2001, s. 115). 
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Wydanie pracy J. Majera i F. Skobla stanowi przełom w rozwoju polskiej termi-
nologii lekarskiej, zauważa Felicja Wysocka (1979, s. 108; 1980, s. 16–17). Wraz  
z opublikowaniem słownika rozpoczyna się bowiem nowoczesne, świadome podej-
ście do problemu terminologii medycznej (zob. Jankowiak 2009, 76).  

Badania historycznojęzykowe dotyczące leksyki medycznej mają długą 
tradycję73. Mimo to L.A. Jankowiak (2015, s. 90) zaznacza, że wciąż jest niewiele 
prac omawiających leksykę medyczną XVIII w. Niniejszy szkic ma więc choć  
w części uzupełnić tę lukę na mapie polskich badań leksykologicznych. 

 

2. Materiał 

Nowy dykcjonarz M.A. Troca to słownik trójjęzyczny, polsko-niemiecko-francuski, 
zawierający około 45 500 haseł (Kępińska 2011, online). Jak podkreśla B. Walczak 
(1994, s. 54), jest on najważniejszym osiągnięciem leksykografii polskiej XVIII 
w., w wiarygodny sposób odzwierciedlającym zasób leksykalny polszczyzny z tego 
okresu. Uznaje się go także za słownik polszczyzny ogólnej.  

Niewątpliwym walorem Nowego dykcjonarza jest obecność słownictwa 
specjalistycznego, w tym naukowego, które słownikarz po raz pierwszy w historii 
polskiej leksykografii wprowadził umyślnie i kompleksowo, a także opatrzył 
nowoczesnymi jak na ówczesne czasy jednowyrazowymi skrótami kwalifikato-
rowymi (por. Walczak 1994, s. 52; Kaszewski 2014, s. 90). Troc, przyświecające 
mu podczas gromadzenia leksyki intencje, ujawnił w tytule dzieła: Nowy dyk-
cjonarz, to jest mownik polsko-niemiecko-francuski z przydatkiem przysłow 
potocznych, przestrog gramatycznych, lekarskich, matematycznych, fortyfikacyj-
nych, żeglarskich, łowczych i inszym naukom przyzwoitych wyrazow przez Micha-
ła Abrahama Troca, warszawianina oraz w przedmowie:  

Masz w nim, Łaskawy Czytelniku, trzech językow wybory, i nie tylko potocznej 
mowy słowa i przysłowia, ale też i rożnych nauk wyrazy. Dowiodą zazdrościwym 
niedowiarkom, że się polska wymowa i w najgłębsze śmiele zapuścić może nauk 
skrytości. Z mowy bowiem poznać jakiej kto głowy, a z języka jakich narod w na-
ukach postępkow (k. a4r). 

Z przywołanych słów samego Troca wynika, że leksyka specjalistyczna, 
naukowa stanowi istotny trzon polskojęzycznego tworzywa słownika. Interesu-
jące wydaje się tu zwłaszcza zgromadzone słownictwo medyczne i anatomiczne 

                                                 
73 Szczegółowe omówienie prac dotyczących leksyki medycznej sprzed roku 1980 przedstawiła 
F. Wysocka (1980, s. 14–23). Z nowszych opracowań słownictwa medycznego warto tu dodat-
kowo wymienić książki i artykuły F. Wysockiej (1994, 2007, 2013) oraz L.A Jankowiak (2005; 
2006; 2009, s. 61–83; 2011, s. 97–109; 2015). 
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(w dykcjonarzu podlega ono odrębnej kwalifikacji) zarejestrowane w końcowej 
fazie pierwszego etapu jego rozwoju i dzięki temu dokumentujące stan polskiej 
leksyki medycznej i anatomicznej z tego właśnie okresu74.  A jest to niewątpliwie czas 
ważny z perspektywy badań nad terminologią medyczną, ponieważ wydanie 
Nowego dykcjonarza niemal bezpośrednio poprzedza wspomniany przełom w dzie-
jach rozwoju terminologii medycznej. Ponadto wiek XVIII to okres, w którym 
nastąpił gwałtowny wzrost polskiej literatury podręcznikowej i przyśpieszony 
rozwój polskiej terminologii lekarskiej (zob. Wysocka 1979, s. 110). Skutki tego 
procesu powinny znaleźć, przynajmniej częściowo, odzwierciedlenie w dziele Troca. 

 

3. Słownictwo anatomiczne w Nowym dykcjonarzu 

M.A. Troc w swoim słowniku zebrał 250 nazw anatomicznych, które tworzą dwie 
asymetryczne grupy. Pierwszą stanowią 34 jednostki, które leksykograf oznaczył 
kwalifikatorem anat. lub anatom. (rzadziej). Do drugiej należy 216 określeń bez 
stosownej kwalifikacji. 

3.1 Terminologia naukowa  
Wynotowane ze słownika 34 jednostki leksykalne opatrzone kwalifikatorem anat. 
uznaję za terminy naukowe, zakładając, że Troc, zgodnie z tym, co napisał w przed-
mowie, specjalnie wyodrębnił tę grupę słownictwa, by podkreślić jego naukowy 
charakter.  

Według współczesnych ustaleń w zakresie badań terminoznawczych 
przyjmuje się, że termin jest znakiem pojęcia naukowego (Gajda 1990). Badacze 
jednak podkreślają, że w odniesieniu do historycznej polszczyzny nie wypra-
cowano jednolitych kryteriów wyodrębniania terminów (por. np. Szczaus 2013,  
s. 16; Podobiński 1998, s. 135–139; Jankowiak 1999, s. 227–230). Stąd też za 
wyznacznik wyróżniania terminów w polszczyźnie dawnych epok przyjmuje się 
miejsce ich występowania, czyli – w pracach naukowych75. Przykładowo, wyrazy 
(zapożyczenia), które obecne są wyłącznie w dziełach medycznych (ewentu-
alnie w słownikach), uznaje się za polskie terminy medyczne z danego okresu,  
z kolei słowa, które pojawiły się w różnych dziełach: naukowych, artystycznych 

                                                 
74 W rozwoju słownictwa medycznego wyróżnia się dwa okresy: pierwszy, który trwał do końca 
XVIII w., i drugi, który rozpoczął się na początku XIX w., a konkretnie w 1838 roku, gdy 
opublikowany został Słownik anatomiczno-fizjologiczny J. Majera i F. Skobla, i trwa do dziś 
(zob. Wierzbicki 1924; Wysocka 1979, 1980).  
75 Zasady wprowadzania terminów do wczesnych tekstów naukowych, matematyczno-przyrod-
niczych, szczegółowo omówił J. Biniewicz (2002, s. 201–244). 



Beata KURYŁOWICZ 

88 
 

(prozatorskich, wierszowanych) itp., klasyfikuje się jako słownictwo nienace-
chowane (zob. Jankowiak 2008; 2010a; 2010b). 

3.1.1 Struktura znaczeniowa terminologii anatomicznej w Nowym dykcjonarzu 
M. A. Troca 

Wśród zgromadzonych przez Troca terminów anatomicznych można wyróżnić 
nazwy części ciała (3 jednostki): błona 3.76 anat. ‘górna część brzucha, nad-
brzusze’; kanał 3 anat. (łc. canalis) ‘przewód w organizmie zawierający nerwy, 
naczynia chłonne, tętnicze lub żylne’ – „rożne są kanały, ktoremi się przyrodzenie 
czyści”; ściegno, ścięgno 1 anat. ‘biodra’ – „pod ściegnem udy są”. 

Nazwy tkanek i mięśni stanowią zbiór liczący 12 terminów: błona 2 anat.  
‘w organizmach żywych: tkanka dzieląca, łącząca lub okrywająca poszczególne 
narządy, otoczka, osłonka’; błoniany, błonowy anat. ‘błoniasty, błonowy’; błonka 
anat. ‘w organizmach żywych, tkanka dzieląca, łącząca lub okrywająca poszcze-
gólne narządy, otoczka, osłonka’ – „błonka w której ząb siedzi ma złączenie z błon-
kami, co są w uszach; błonka siatkowa w oku”; myszka 2 anat. ‘mięsień’; otoczyna 
anat. ‘szeroki, płaski mięsień oddzielający jamę piersiową od brzusznej, przepo-
na’; przegroda poprzeczna anat. ‘przepona’; ścięgacz, żyła kleiowata anat. 
‘ścięgna’; ściegno, ścięgno 2 anat. ‘wiązadło – „ściegna członki wiążą i ściągają”; 
skorka 5 anat.  ‘błona’; więzy 3 anat. ‘błona lub pasmo zbudowane z tkanki łącz-
nej, podtrzymujące lub wzmacniające niektóre narządy, wiązadło’ – „chrząstki  
i więzy w ciele”; zawoj 4 anat. ‘membrana, osłona’. 

Osiem terminów zarejestrowanych przez Troca to nazwy kości: kość 2 anat. 
‘element szkieletu zbudowany z tkanki kostnej’ – „kość barkowa, dłoniowa, gole-
niowa, kuprzasta, łokciowa, łopatczana, mostkowa, piętna, stopna, rodzajna, 
udowa, kości stawowych głowice”; kość łokciowa większa  anat. ‘kość łokciowa’; 
kość łokciowa mniejsza anat. ‘kość promieniowa’; kość w siedzeniu, kość kuprzas-
ta anat. ‘kość krzyżowa na dole kręgosłupa’; kuprzasta kość szeroka w siedzeniu; 
kość w siedzeniu anat. ‘kość krzyżowa’; kość krokowa anat. ‘kość łonowa’; 
ostróżka 2 anat. ‘kość długa, łącząca łopatkę i mostek; obojczyk’; trzeszczki anat. 
‘drobna, okrągława kostka włączona w końce ścięgien mięśni w sąsiedztwie 
stawów, powstająca na skutek miejscowego kostnienia ścięgien, kość trzeszcz-
kowa; kość heterotopowa’. 

Leksemy dotyczące układu nerwowego i narządów zmysłów to kolejnych 
osiem nazw. Jedna odnosi się do budowy mózgu: komorka 4 anat. ‘jama; komora 
serca, mózgu’ – „w mózgu jest komorek cztery, komorka w sercu”; kolejnych pięć 

                                                 
76 Cyfra przy nazwie oznacza numer znaczenia.  
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związanych jest z budową narządu słuchu, np.: bębenek, w uchu błonka, anat. ‘błona 
bębenkowa w uchu’; kowadło 2 anat. ‘jedna z trzech, obok młoteczka i strze-
miączka, kosteczek słuchowych’ – „kowadło jest kosteczka w uchu”; labirynt 2 anat. 
(łc. labyrinthus z gr.) ‘kanały półkoliste, część ucha wewnętrznego, błędnik’ – 
„labirynt w uchu jest kostka, w której wiele dziurek sam i tam obróconych”; 
młoteczek, młotek 2 anat. ‘jedna z trzech kostek ucha środkowego’ – „młoteczek 
albo kostka w uchu co na bębenek bije”; strzemionko 3 anat. ‘jedna z trzech 
kosteczek słuchowych znajdujących się w uchu środkowym’ – „strzemionko w uchu”. 
Ponadto dwie nazwy dotyczą budowy narządu wzroku: dno oka anat. (kalka  
łc. fundus oculi) ‘naczyniówka, tylna część błony naczyniowej pokrywająca 
zewnętrzną część siatkówki’; humor kryształowy w oku anat. (kalka łc. humor 
crystallinus) ‘stożek krystaliczny, twarda substancja przylegająca do tęczówki’. 

Leksemy związane z układem krążenia nazywają tętnicę szyjną: piesek 3. 
anat. ‘jedna z dwóch tętnic szyjnych, które przenoszą krew do mózgu’ oraz komo-
rę serca: komorka 4. anat. ‘jama; komora serca, mózgu’ – „w mózgu jest komorek 
cztery, komorka w sercu”. 

Dwie nazwy reprezentują układ trawienny: języczek 4 anat. ‘wyrostek na 
tylnym brzegu podniebienia miękkiego’ oraz rura 4 anat. ‘przewód’, a układ 
chłonny i oddechowy po jednej: serwatka 2 anatom. ‘część surowicza i wodna, 
która przechodzi do nerek’ –„serwatka do nerek przechodzi;  rura 4 anat. 
‘przewód’ – „rura w gardle albo krtań, rura do płuc oddechowa; rura, którą wchodzi 
pokarm do żołądka”. 

3.2 Leksyka potoczna 

Zgromadzone w Nowym dykcjonarzu nazwy anatomiczne bez kwalifikacji, 
wskazującej na ich naukowy charakter, to głównie leksyka potoczna. Można 
przypuszczać, że nazwy anatomiczne funkcjonujące w codziennej komunikacji 
językowej, specjalistycznego znaczenia nabierały dopiero w nowym, naukowym 
kontekście, czyli na przykład użyte w pracach naukowych stawały się terminami. 
S. Gajda podkreśla, że znaczenia wyrazów potocznych i derywowanych od nich 
terminów pozornie są takie same, tyle że słownictwo potoczne, wchodząc do 
tekstów specjalistycznych, wyraża pojęcia naukowe, a nie potoczne (Gajda 1990, 
s. 108). Powyższą obserwację potwierdzają także ustalenia R. Wierzbickiego 
(1924, s. 53–70, 163–175) oraz E. Umińskiej-Tytoń (1990, s. 217), z których 
wynika, że do końca XVIII w. trwała pierwsza faza formowania się terminologii 
medycznej na podstawie przede wszystkim słownictwa potocznego, w tym gwar, 
które na obszarze centralnej Polski w zakresie leksyki w dużym stopniu wykazują 
zgodność z językiem ogólnym, a tylko częściowo łaciny.  
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3.2.1 Struktura znaczeniowa słownictwa anatomicznego nieoznaczonego kwali-
fikatorami 

Ze względu na ograniczone możliwości niniejszego opracowania i bogactwo 
leksykalne nazw anatomicznych, nieoznaczonych przez Troca kwalifikatorami, 
wyekscerpowany materiał słownikowy zostanie tu przedstawiony w wyborze.  

Nazwy związane z częściami ciała i organizmem jako całością stanowią 
najliczniejszą grupę tej kategorii (90 jednostek). Występują tu określenia orga-
nizmu jako całości: ciało77 1, ciałko i części ciała zewnętrznych i wewnętrznych: 
członek ‘część ciała, organ’, wnętrzności ‘narządy wewnętrzne, trzewia’, a także 
skóry: płeć 3 ‘powierzchnia ciała, skóra oraz jej wygląd, kolor itp., cera’; skora 1. 

Do omawianego pola należą też określenia głowy i jej części, np.: głowa, 
twarz, czoło, policzek; nazwy szyi i jej części: szyja, szyje przodek, szyje tył, karku, 
np.: kark, szyje tył; tułowia i jego części, np.: tułow, biodro, grzbiet, plecy, brzuch, 
kałdun 4, żywot 9, brzuchowa słabizna, piersi. Troc poświadcza także nazwy 
pośladków, np.: połrzyć, połrzytek, siedzenie 6, zadek; nazwy pachwin (dymię); 
nazwy kończyn i ich części, np.: ręka; noga; brzusiec, brusiec, brzuszec ‘opuszka 
palca’; dłoń; łokieć – „łokieć idzie od przegubu aż do dłoni”; palec; palec wielki 
‘kciuk’; rozen ‘palec wskazujący’; ramię; ksiuk ‘palec wielki u nogi’; łyst, łytka, 
ikra ‘tylna mięsista część nogi między kolanem a stopą, łydka’; paluch; pięta; 
stopa; ud ‘część kończyny dolnej między biodrem a kolanem’. 

Nazewnictwo z zakresu układu tkankowego i mięśniowego nie jest liczne w No-
wym dykcjonarzu, reprezentuje je siedem jednostek, np.: błona, która wnętrz-
ności okrywa, kałdun (z niem. Kaldaune); ciałko ‘tkanki pokrywające szkielet 
ludzki’; ciało ‘ts.’; mięso ‘tkanki pokrywające szkielet ludzki, ciało’; muszkuł (łc. 
musculus) ‘mięsień lub nerw’; sadło ‘tkanka tłuszczowa’. 

Troc zanotował 28 nazw odnoszących się do kości, np.: kostka, kosteczka, 
spik 2 (niem. Speck) ‘gąbczasta, silnie ukrwiona tkanka wypełniająca kości’; 
bark; łopatka; kość biodrowa puszkowata ‘kość kulszowa’; kirść, łopatka dolna 
‘kość kulszowa, biodro’; kość krokowa ‘kość łonowa’; głowia kość, kość trupia 
‘kość głowy’; czeluść ‘szczęka’; grzbietowa kość ‘kręgosłup’; pacierzowa kość; 
pacierze wszystkie; spojenie pacierzowe ‘kręgosłup’; pacierz ‘kręg w kręgo-
słupie’. 

                                                 
77 Niektóre przykłady mogą powtarzać się w różnych polach, ale w całościowej klasyfikacji są 
traktowane jako jedna jednostka (Troc w takich sytuacjach nie wyodrębnia dwóch znaczeń), 
np. gardziel ‘szyja oraz jej wewnętrzne organy; gardło, tchawica’ należy do pola układ trawien-
ny i układ oddechowy. Stąd też zsumowana liczba nazw należących do poszczególnych pól jest 
większa niż liczba wskazana w klasyfikacji ogólnej, obejmującej 216 nazw. 
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Nazwy związane z budową układu trawiennego to 21 leksemów, np. gęba 
‘jama ustna’; język; podniebienie; ząb ‘płytka służąca do chwytania i rozdrab-
niania pokarmu’; gardziel ‘gardło’; błona kiszkowa ‘otrzewna’; flak ‘jelito, 
kiszka’; jelito; kiszka ‘jelito’; kiszka cienka ‘jelito cienkie’; wątroba; żołądek.  

Krąg nazw z zakresu układu moczowo-płciowego tworzy 11 leksemów, np.: 
nerka; żyły urynne ‘moczowód’; członek wstydliwy ‘genitalia’, członek wstydliwy 
męski ‘zewnętrzny narząd płciowy męski’, członek wstydliwy białogłowski ‘wagi-
na’, jądro, jaje ‘męski gruczoł płciowy, jądro’, macica, płód; żywot 1 ‘macica’. 

Nazwy związane z budową układu oddechowego to 10 jednostek leksy-
kalnych, np.: nos; nozdrza; nosowa chrzęstka, nozdrzy przegrodka ‘przegroda 
nosowa’; gardziel ‘tchawica’; gardziołka głosowa ‘tchawica’; krtań; płuco. 

Wśród określeń dotyczących układu krążenia występuje 13 nazw, np.: serce; 
żyła; żyła krewna; krwotoczna żyła ‘żyła lub tętnica hemoroidalna’; wątrobna żyła 
‘żyła wątrobowa’; żyła głowna ‘żyła odpromieniowa’; żyła lochowata ‘żyła 
główna’; żyła krwotoczna, żyła złota ‘żyła i tętnica hemoroidalna’; żyła pulsowa, 
oddechowa, duchowa ‘żyła tętnicza’; żyła pulsowa wielka ‘aorta’; żyła szyjna 
‘żyła szyjna’. 

Nazwy z zakresy układu chłonnego reprezentują dwie jednostki: guziki  
w gardle, ślinne jagody ‘migdałki’ oraz śledziona ‘organ wewnętrzny wyłącza-
jący czerwone krwinki z krwiobiegu’. 

Nazwy związane z budową układu nerwowego i narządów zmysłów to 20 
leksemów, np.: mózg; błonki mózgowe ‘opony mózgowe’; żyłka ‘nerw’; żyła 
sucha, biała bekrewna, nerwa ‘nerw’.  Nazwy narządów zmysłów tworzą głównie 
określenia dotyczące oka i jego budowy, np: oko; białek w oku ‘nieprzejrzysta 
błonka oka, białkówka’; humor szklany (kalka łc. humor vitreus) ‘ciało szkliste 
wypełniające tylną część gałki ocznej’; humor wodnisty (kalka łc. humor aquosus) 
‘substancja wodnista wypełniająca przednią część gałki ocznej, przestrzeń 
między rogówką a tęczówką’; źrzenica ‘otwór w tęczówce oka’; Tylko nazwa 
ucho należy do określeń narządu słuchu, a nos i nozdrza do narządu powonienia. 

 

4. Podsumowanie 

Z przedstawionej analizy wynika, że słownictwo anatomiczne, występujące w No-
wym dykcjonarzu, dzieli się na dwie nieproporcjonalne grupy: pierwszą, mniej 
liczną, tworzą wyrazy o charakterze naukowym. Stosując współczesną nomen-
klaturę, można je określić mianem terminów. Wprowadzenie ich do słownika było 
powodowane wyraźną intencją autora, który je wyróżnił poprzez zastosowanie 
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kwalifikatorów. Do drugiej kategorii należą leksemy bez kwalifikacji, co suge-
ruje, że mogły one należeć do rejestru osiemnastowiecznej polszczyzny potocznej 
i używane były w codziennej komunikacji językowej. Można przypuszczać, że 
ten zasób wyrazów był podstawą dla derywowanych od nich terminów 
naukowych, które użyte w specjalistycznym kontekście, na przykład w pracach 
naukowych, odnosiły się do pojęć naukowych, co tym samym nadawało im status 
terminów. 

Zastanowienie budzi jednak duża dysproporcja między leksemami 
opatrzonymi kwalifikatorami a tymi bez kwalifikacji. O ile nie mamy wątpli-
wości, że takie przykłady jak głowa, ręka, nos, żołądek, kość czy nawet żyła, 
mogły należeć do kategorii wyrazów podstawowych, wspólnych dla różnych 
typów i odmian polszczyzny, o tyle interpretacja statusu leksemów żołądkowe 
uście, żyły urynne, żyła sucha rodzi pewne zastrzeżenia i pytanie, czy na pewno 
były to wyrazy nienacechowane i co za tym idzie, czy i na ile konsekwentnie 
stosował Troc kwalifikatory. Można domniemywać, że leksykograf z Lipska 
wykazał się należytą starannością w tym względzie, wszak jego celem było 
udowodnienie „zazdrościwym niedowiarkom, że się polska wymowa i w naj-
głębsze śmiele zapuścić może nauk skrytości” (k. a4r). Stąd też w dykcjonarzu 
pomieścił nie tylko „potocznej mowy słowa i przysłowia, ale też i rożnych nauk 
wyrazy” (k. a4r), o czym sam przekonuje w przedmowie.  

Wydaje się, że wyjaśnieniem zaobserwowanej w omawianym słownictwie 
asymetrii może być charakter samego słownika i zgromadzonej w nim leksyki – 
przypomnijmy, że jest to słownik polszczyzny ogólnej, w którym odzwiercied-
lony został koniec pierwszego etapu rozwoju polskiej terminologii medycznej, 
ukształtowanej głównie na podstawie słownictwa potocznego i tylko częściowo 
łaciny. Dykcjonarz Troca zaświadcza więc ten okres w dziejach terminologii 
medycznej, kiedy specjalizacja znaczenia jest ciągle w stadium tworzenia się,  
o czym może świadczyć choćby zróżnicowane nacechowanie semantyki lekse-
mów nazywających biodra (tzn. ścięgno w znaczeniu specjalistycznym i biodro – 
w potocznym) czy bogata synonimia. Potwierdzeniem słuszności tej tezy może 
być również znikoma obecność w omawianym materiale pożyczek łacińskich, jest 
ich 11, np.: kanał, labirynt, muszkuł, dno oka, humor kryształowy w oku, humor 
szklany, humor wodnisty. Nowy dykcjonarz dowodzi więc, że już w połowie 
XVIII w. widoczne były początki procesu świadomego tworzenia polskiej term-
inologii anatomicznej na bazie słownictwa potocznego.  

Warto także zwrócić uwagę na zróżnicowaną liczebność nazw w po-
szczególnych polach znaczeniowych, co świadczy nie tylko o różnorodności 
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słownictwa anatomicznego, ale poniekąd tłumaczy dysproporcję leksyki anato-
micznej przyporządkowanej do wskazanych grup. Najbardziej rozbudowanym 
polem są nazwy części ciała, a więc ta kategoria nazw, które odnoszą się do 
desygnatów człowiekowi najbliższych, stanowiących o istocie jego funkcjonowa-
nia w świecie. Bez tych wyrazów trudno się obejść w codziennej komunikacji.  
Z kolei pole obejmujące nazewnictwo z zakresu systemu limfatycznego, który  
u ludzi został odkryty dopiero w XVII w. (Sikorski, Aleksandrowicz, T. 7, s. 6), 
reprezentują zaledwie dwie jednostki leksykalne nazywające podstawowe, 
najbardziej znane organy tego układu: śledziona i guziki w gardle ‘migdałki’, co 
może świadczyć o tym, że ten dział anatomii znajdował się jeszcze we wstępnej 
fazie rozwoju, nie był dostatecznie opisany, czego konsekwencją była słaba 
reprezentacja leksyki z tego zakresu w słowniku. 
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1. Wprowadzenie 

Zastosowanie geografii lingwistycznej do badań historycznojęzykowych od cza-
sów Johannesa Schmidta, twórcy teorii falowej, pozwala wskazać archaizmy 
leżące na peryferiach danych terenów etnicznych. Należą do nich różne zjawiska 
językowe – fonetyczne, morfologiczne i leksykalne, które występują na polskim 
obszarze językowym, np. na Kaszubach, Warmii i Mazurach, w zachodniej 
Wielkopolsce (Popowska-Taborska 1986, Jaros 2016) oraz na Mazowszu (Ko-
walska 1996). Do leksykalno-słowotwórczych archaizmów peryferycznych możemy 
zaliczyć przymiotniki gradacyjne wskazujące na cechę niepełną wobec podstawy 
słowotwórczej, nazywane także przymiotnikami mniejszego stopnia natężenia lub 
osłabionymi (Trześniewska 1996, s. 207), funkcjonujące w polskich gwarach  
i charakteryzujące się archaicznymi formantami: przyrostkiem -asy, np. w białasy, 
czerwonasy oraz przedrostkami ob- i po-, np. w obluźny, obstary; podługi, 
pochudy, poróżowy (zob. Trześniewska 1996, s. 209; IndeksSGP). Występują one 
także jako komponenty formantów nieciągłych tworzących formacje prefiksalno-
-sufiksalne, np. obstarawy, obstarni; pobiaławy; pomodrasy, pożółtasy; poczer-
wieniaty78 (zob. Cyran 1977, s. 120; IndeksSGP). Ich występowanie w gwarach 
polskich potwierdzają zarówno źródła drukowane (np. monografie, atlasy, słow-
niki79), publikowane w Internecie, jak i pozostające w rękopisie.  

Celem niniejszego tekstu jest wskazanie repartycji przymiotników gradacyj-
nych powstałych przy udziale omawianych formantów na terenie Polski. Wnioski 

                                                 
78 Wykaz typów strukturalnych prefiksalno-sufiksalnych przymiotników gradacyjnych, wystę-
pujących w polskich gwarach, znajduje się w pracy L. Trześniewskiej (1996, s. 209). 
79 Np. Maciejewski 1969, Górnowicz 1973, Sychta 1967–1976, 1985, Steffen 1984, Kąś 2011, 
2015, 2018, Osowski 2018, SL, SGOWM, SGP PAN; MAGP, mp. 530-532, AJK, mp. 422, 
AGM, mp. 423, 425. 
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wynikające z ich geografii zostaną wsparte danymi historycznojęzykowymi 
pochodzącymi ze źródeł leksykograficznych oraz z innych języków słowiańskich. 
Przykłady gwarowe zostały wyekscerpowane z dostępnych źródeł drukowanych 
oraz zamieszczonych w Internecie: kartoteki „Słownika gwar polskich” PAN 
(KSGP) i Korpusu Spiskiego (KS) a także z materiałów zgromadzonych podczas 
eksploracji gwar Polski centralnej (GPC)80 w latach 2005–2007 przez pracow-
ników i doktorantów Katedry Dialektologii Polskiej UŁ. Dane te pochodzą z roz-
ległego przedziału czasowego – od II połowy XIX wieku (SGPKarł, SGP PAN) 
po materiał gromadzony na początku XXI wieku (GPC, Osowski 2018). Zdecy-
dowana większość derywatów należy do przestarzałej warstwy leksyki gwarowej, 
współcześnie z uwagi na duży wpływ polszczyzny literackiej na gwary ludowe, 
nieznanych ich użytkownikom lub występujących sporadycznie w mowie najstar-
szego pokolenia. Obecność w polskich gwarach omawianych typów formacji 
gradacyjnych związana jest z historycznym rozwojem języka polskiego, w tym 
dialektów i gwar rozumianych jako terytorialne odmiany polszczyzny etnicznej 
(Dejna 1994). Do dzisiaj w zasobie leksykalnym gwar znajduje się słownictwo 
ustalone w różnym czasie, w tym leksyka dawna, współcześnie często uznawana 
za archaiczną. Takimi leksemami są omawiane przymiotniki.  

 

2. Materiał językowy 

Historyczne źródła filologiczne dostarczają przykładów na funkcjonowanie 
analizowanych typów przymiotników gradacyjnych w dawnej polszczyźnie. For-
mant -asy był produktywny w tworzeniu nazw kolorów, które w różnym stopniu 
przypominały barwę wyrażoną w podstawie lub oznaczały osłabienie jej inten-
sywności, por. białasy ‘na biały kolor pochodzący, biało się przebijający, niezu-
pełnie biały’ (Linde, T. 1, s. 92). Najstarsze i stosunkowo częste poświadczenia 
derywatów przymiotnikowych z -asy, pochodzą z tekstów datowanych od XVI 
do poł. XVIII wieku81, np.  Blada barwa wina i białasa między żółtą śrzednia; 
Wino białe gdy rok przetrwa miewa barwę nieprawie białą, ale jako pospolicie 
zowią białasą (Linde Cresc 1549 r.); Znaki Flegmatyka być sądzę te: gdy kto 

                                                 
80 Są to: Chojny, gm. Lututów (Chy), Chojne, gm. Sieradz (Che), Domaniewice, gm. Doma-
niewice (D), Popów, gm. Łowicz (P), Słupia, gm. Słupia (S), Turowa Wola, gm. Kowiesy 
(TW), Tychów, gm. Czarnocin (Ty), Zalew, gm. Lutomiersk (Z) oraz Wąsosz, położony na 
granicy woj. łódzkiego i świętokrzyskiego, w gm. Fałków (W). 
81 Przykłady i cytaty w zapisie zmodernizowanym pochodzą ze Słownika języka polskiego  
S.B. Lindego (Linde), Elektronicznego słownika języka polskiego XVII/XVIII wieku (SłXVII/ 
XVIII), kartoteki słownika języka polskiego XVII i poł. XVIII w. (KartSłXVII/XVIII) oraz 
dzieła M. K. Radziwiłła „Sierotki” (Radziwiłł 1962). Po odsyłaczach do słowników zachowano 
występujące w nich skróty źródeł zapisane kursywą oraz podano rok ich wydania. 



PERYFERYCZNY CHARAKTER POLSKICH PRZYMIOTNIKÓW GRADACYJNYCH… 
 

97 
 

ogromny, tułowity (…) włosa obrzedniego, miętkkiego białasego (SłXVII/XVIII, 
BystrzInfAstrol 1743 r.), ku wieczorowi (…) przed zachodem słońca, gdy już gorą-
cość słoneczna omija, woda czerwonasa albo rudawa, jakby ją z gliną zmieszał 
(Radziwiłł 1962, s. 96, 1595 r.); Ty się pomknij szarasy, siądźże ty pozłocisty 
(Linde, Rej 1568 r.; Perzowa 1969, s. 83, GlabGad, MiechGlab 1535 r.); ziarno 
żołtase już jest doźrzałe (Linde Sk 1595 r., Haur 1693 r.). Późniejsze słowniki 
języka polskiego – wileński (SWil) i warszawski (SW) notują je, ale z kwalifika-
torami: nieużywane, przestarzałe. W Słowniku języka polskiego, pod red. W. Do-
roszewskiego (Dor), zawierającym słownictwo polskie od połowy XVIII wieku, 
nie umieszczono ich wcale.  

Równie często spotykamy się z występowaniem w polszczyźnie poprzednich 
wieków przymiotników gradacyjnych z prefiksami ob- i po-. Najstarsze znane 
poświadczenie przymiotnika z ob- pochodzi z rękopiśmiennego tekstu Rozmyśla-
nie o żywocie Pana Jezusa datowanego na ok. 1500 rok. Jest to forma obdłuży ‘za 
długi, longiusculus, longior’: Broda myal vyelyką, nyeczo obdlusza, vloszow 
myekkych a sylno nadobna82 (Jesu barba nigra fuit et prolixa satis) (SStp t. 5, z. 4, 
Rozm 152). W źródłach z XVI wieku występują także nieodmienne przymiotniki 
obdłuż ‘trochę za długi’, obstarz ‘nieco stary’, obwysz ‘wyższy’ (Linde). Zdecydo-
wanie więcej formacji przymiotnikowych z prefiksem ob-, choć nie zawsze 
pewnych co do ich znaczenia gradacyjnego (zob. Jaros 2019), odnajdujemy  
w zabytkach pochodzących z wieku XVII i XVIII, np.: Był Alexánder średniej 
vrody, twarzy obdłuż, kościfty y żyłáfty (Perzowa 1969, s. 80, Biel Kron 1564 r.); 
obdluzszy – podługowato okrągły co nieiest doskonale okrągły. Termin jubilerow 
względem pereł (KartSłXVII/XVIII, Dan Dict 1743 r.); Rzecz iakąkolwiek obdłużną 
raz z wieczora przeczytawszy, tak ią nazajutrz zupełnie mówi iako drugi z ksiąg 
czyta (Linde, WargWal 1609 r.); Węgle obgrubsze (Linde Haur.Sk 1693 r); Lepiey 
że obrzedny będzie kley, aniżeli gdyby potym malowane miało się łupić (Linde 
Haur.Sk 1693 r.); weźmi Prosa lub Iagieł (…) włoż do garczká, miarkując áby nie 
było bárdzo gęsto, tylko iak obrzednia kasza (KartSłXVII/XVIII, Vade mecum 
1724 r.); Jeśli názbyt młoda, nic nie będźie umiáłá, á ieśli obstarz, nic nie będzie 
mogłá (KartSłXVII/ XVIII ZłJarzI, 1601–1650 r.); beczek 10 już obstarych, kosz 
do chmielu  (KartSł XVII/XVIII, Inw. dóbr szlach 1698 r);  

                                                 
82 Przykłady i cytaty pochodzą ze Słownika staropolskiego (SStp), Słownika języka polskiego 
Samuela Bogumiła Lindego (Linde), kartoteki słownika języka polskiego XVII i poł. XVIII w. 
(KartSłXVII/XVIII) oraz pracy H. Perzowej (1969). Po odsyłaczach do słowników i monografii 
zachowano występujące w nich skróty źródeł zapisane kursywą oraz podano rok ich wydania. 
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Poświadczenia występowania w polszczyźnie formacji odprzymiotnikowych  
z prefiksem po-, choć w zdecydowanie mniejszym zakresie, pochodzą przede 
wszystkim z XVII i XVIII wieku. Historyczne słowniki języka polskiego notują 
nieliczne derywaty prefiksalno-sufiksalne, np.: Karciof ma pręt długi, lafkowaty 
abo ftryfiasty pobielawy (Linde, Syr 1613 r.); Liśćie ma podobne do liścia 
Celodoniey więtfzey/ ieno trochę okrągleyfze/ y pobieławe (KartSłXVII/XVIII, 
SyrenZiel 1613); Dyspozytorowie krzątać się maią zokoło bliższych y poletszych 
wywozek (KartSłXVII/XVIII, Adnotacja rkp 1720); Równy błogosławiony bóst-
wem oycu swemu Lecz według czowieczeńftwa iuż pomnieyszy iemu (Linde 
Groch.W.); wilków drugich pomniejszych kominowych para (KartSłXVII/ XVIII, 
InwDóbr1670), W tym mielcuchu kocioł drugi pomniejszy do chmielu (KartSł 
XVII/XVIII, InwDóbrSzlach 1712), Insze zaś instrumenty kowalskie pomniejsze, 
jako to młotki, kleszcze etc. (KartSłXVII/XVIII, InwDszlach 1746). Dziewiętna-
stowieczne słowniki języka polskiego (SW, SWil) notują wprawdzie derywaty 
przymiotnikowe z prefiksem ob- (zob. obdalny, obdłużny, obgęstny, obgrubszy, 
obrzedny/-ni, obstary SW, SWil; obluźny, obdłuższy, obstarni SW) oraz po- (zob. 
pobielawy, posłodny SWil, pobielawy SW) w omawianym znaczeniu, ale więk-
szość z nich opatrzona jest kwalifikatorem: archaiczny, przestarzały lub gwarowy. 
Podobne określenia pojawiają się przy hasłach zamieszczonych w Słowniku 
języka polskiego W. Doroszewskiego (Dor) zawierającym słownictwo od połowy 
XVIII wieku do połowy wieku XX. Słownik ten notuje przymiotniki: obdłużny 
‘podłużny, podługowaty’ z kwalifikatorem dawny, obrzedni ‘niezbyt gęsty, dość 
rzadki’ z adnotacją: rzadko używany, regionalny oraz obgrubny ‘dość gruby, 
przygruby’ określony jako gwarowy. Słownik nie notuje żadnych przymiotników 
z prefiksem po-. 

Omawiane formacje słowotwórcze przymiotników gradacyjnych egzempli-
fikują typy słowotwórcze, które u progu doby nowopolskiej zaczęły być wypie-
rane z polszczyzny ogólnej przede wszystkim przez, do dzisiaj funkcjonujące, 
derywaty powstałe za pomocą formantu -awy83 (zob. GWJP, Kurkowska 1954: 
99; Kreja 1957; Grochowska 1975), np. białawy, długawy, chudawy, oraz przed-
rostka przy-84. Dłużej te dawne postaci przymiotników gradacyjnych zachowały 
się w polskich gwarach. Analiza ich repartycji na polskim obszarze etniczno- 
-językowym dowodzi ich peryferycznego charakteru.  

                                                 
83 Według B. Krei (1957, s. 354), formacje typu białawy, zielonawy są pochodzenia czeskiego. 
Do języka polskiego zaczęły wchodzić od XVI wieku. 
84 W polszczyźnie od wieku XVII (Perzowa 1969, s. 78) dokonuje się ograniczenie dystrybucji 
formantu przy- w odniesieniu do przymiotników gradacyjnych polegające na przesuwaniu de-
rywatów powstałych przy jego udziale do grupy nazw wskazujących na istnienie nadmiaru 
cechy (por. np. przytwardy, przyczarny, przysłodki ‘za…, trochę za… twardy, czarny, słodki’).  
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Najciekawszy obraz lokalizacji w polskiej przestrzeni dialektalnej prezentują 
formacje z formantem -asy. Występują one na dwu obszarach znajdujących się na 
północnych i południowych rubieżach naszego kraju. Przeważająca liczba przykła-
dów została zanotowana na północy Polski: na terenie Kaszub, Kociewia, Borów 
Tucholskich, Warmii i Mazur, w Malborskiem, na pograniczu Kaszub i Wielko-
polski (Krajna) oraz na północnym Mazowszu (zob. Jaros 2016), np. zelonasy, 
głëpasy ‘głupawy’ – Półwysep Helski, modrasy – dawny pow. pucki i wejherow-
ski, siwasy – Ankamaty, Piekło, pow. sztumski; Gdakowo, Trzciano, pow. Kwi-
dzyński (zob. Sychta 1967–1976, SGPKarł, KSGP, Górnowicz 1973–1974, AJK, 
t. IX, 1972, mp. 412, cz. II, s. 91), szarasy (zob. Chludzińska 1956, s. 25, 
SGOWiM, SGPKarł, KSGP, Steffen 1984), chłodnasy ‘nieco chłodny’, długasy 
‘nieco długi, przydługi’, grubasy ‘przygruby, nieco za gruby’, krótkasy ‘nieco 
krótki, trochę za krótki’, kwaśniasy ‘nieco kwaśny’, letkasy ‘dość lekki, nieco 
lekki’ i in (Steffen 1984), bźałasy, burasy, czerwonasy, siwasy, zielonasy, żółtasy, 
różowasy – Janki Młode, Kleczkowo, Zdunek pow. ostrołęcki (zob. SGP PAN, 
KSGP, Trześniewska 1996)85. Na podstawie zgromadzonych danych można 
stwierdzić, że najdalsza południowa granica względnie zwartego północno-
polskiego obszaru występowania przymiotników z sufiksem -asy (-̓asy) biegnie 
od północno-zachodnich Kaszub na południe w kierunku Tucholi, Bydgoszczy,  
a następnie na północ od Torunia, Włocławka i na południe od Ostrołęki i Łomży 
w kierunku Sokołowa Podlaskiego i Siemiatycz (Jaros 2016, s. 58–59). Zasięg ten 
mógł być w przeszłości większy, obejmujący także wschodnią Małopolskę, co 
potwierdzają zapisy pochodzące z Podlasia. Są to, np. formy: długasy ‘bardzo 
długi’, wóz długasy; siwasy (SGP PAN, KSGP, SGPKarł) – zanotowane w Turo-
wie koło Radzynia Podlaskiego, gęstasa, kasza gęsta – pochodzące z terenu daw-
nego powiatu lubartowskiego (SGPKarł) oraz białasy ‘nie całkiem biały’ – z okolic 
Szczebrzeszyna86. 

Drugim terenem gwarowym na terenie Polski, odznaczającym się nasyceniem 
przymiotnikowych formacji z -asy (-a̓sy), jest teren południowej Małopolski, 
głównie ziemia krakowska, gwary orawskie, spiskie i podhalańskie położone na 
pograniczu polsko-słowackim, a także część południowo-wschodniego Śląska. Są 
to nazwy odcieni różnych kolorów, np. białasy, czernasy, czerwonasy, brązowasy, 
różowasy, siwasy, żółtasy. W znaczeniu ‘niezupełnie biały’ forma białasy występu-
je w mowie górali żywieckich (Nowak 2012) w południowo-wschodniej części 
Śląska. 

                                                 
85 Pełniejszy wykaz przykładów wraz z ich lokalizacją znajduje się w Jaros 2016.  
86 Informację uzyskano od prof. H. Pelcowej. 
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W gwarach orawskich, podhalańskich i spiskich forma białasy używana jest 
na oznaczenie koloru niebieskiego lub jego odcieni, przede wszystkim ciemno-
niebieskiego. Jej występowanie na tym terenie potwierdzają dane przedstawione 
na mapach atlasów gwarowych, np. AJPP, mp. 432 i MAGP, mp. 531, 532, oraz 
w słownikach. Słownik gwar orawskich J. Kąsia (2011) oraz Słownik gwar pol-
skich (SGP PAN) rejestruje formy białasy/biełasy w znaczeniu ‘niebieski’ lub 
‘ciemnoniebieski’ w gwarach położonych na terenie polskiej części Orawy – w Chyż-
nem, Jabłonce, Lipnicy Małej i Wielkiej, Piekielniku, Podwilku i Zubrzycy 
Dolnej oraz po stronie słowackiej: w miejscowościach Mútne, Oravská Polhora, 
Sihelné. Z gwar dolnoorawskich (Dlhá nad Oravou) pochodzi przykład derywatu 
prefiksalno-sufiksalnego: pobelasí (Trześniewska 1996, s. 214).  Formy te w iden-
tycznym znaczeniu używane są przez mieszkańców Zakopanego, por. biołasy 
‘niebieski’, Raby Wyżnej, por. białasý kwiotek ‘chaber, bławat’ (Kąś 2015),  
a także Niedzicy (pow. nowotarski): biełasy ‘niebieski’ (SGP PAN). Żywotność 
derywatu białasy o znaczeniu ‘niebieski, ciemnoniebieski, błękitny’ na terenie 
Podhala, polskiej części Orawy i Spiszu, wiąże się z wpływami (zob. Zaręba 1954, 
s. 40) i wielowiekowymi związkami gwar tych regionów z językiem słowackim, 
w którym od XVI wieku (HSSJ, s. 122, por. Jungmann 1835) funkcjonuje w iden-
tycznym znaczeniu przymiotnik belasý (zob. SSł). Jest on także poświadczony 
przez słownik gwar słowackich z terenu środkowej Słowacji oraz notowany jako 
rzadki w jej części południowo-wschodniej (SSN, T. 1, s. 108). Forma ta (běłasý 
‘jasnobłękitny, niebieski’) występuje również na Morawach (Sławski 2011, s. 457).  

Formacje gradacyjne z prefiksami ob- oraz po-, które dłużej zachowały się 
w polskich gwarach ludowych, to w mniejszym stopniu formacje prefiksalne 
powstałe od prostych przymiotników, np. obluźny, pobiały, posuchy, poryży 
(Cyran 1977, s. 119; Osowski 2018),  w większości zaś derywaty prefiksalno- 
-sufiksalne87, tworzone za pomocą nieciągłych formantów: ob-/-ny; ob-/-ni; ob-/ 
-awy;  po-/-awy; po-/-asy; po-/-asty; po-/-(k)aty/-(k)owaty, np. obsuszne (pole) 
‘trochę suche’; obstarny ‘trochę stary’, obgęstny ‘trochę za gęsty, gęstawy’, obgrub-
ny/obgrubni ‘trochę gruby, grubawy’, obczyrniawy ‘trochę czarny’, obstarawy 
‘trochę stary’, obsuchawy ‘trochę suchy’88 (KSGP); pobiaławy ‘nieco biały’, po-

                                                 
87 Ten ostatni typ słowotwórczy zasadniczo przeważa, co wiąże się z zauważoną przez L. Trześ-
niewską tendencją „do stosowania tego sposobu słowotwórczego w dialektach polskich” (Trześ-
niewska 1996, s. 211). 
88 Niektórzy z językoznawców struktury z sufiksem -awy interpretują jako formacje tautolo-
giczne od derywowanych przymiotników z formantem -awy, np. obcienkawy ‘trochę cienkawy’ 
(Staszewska 1982, s. 74, 75; Cyran 1977, s. 119, 120), w których formant ob- pełni jedynie 
funkcję strukturalną. 
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burawy ‘nieco bury’, poczarniawy ‘nieco czarny’, poczerwonawy, pogrubawy, 
pobladawy ‘nieco blady’, posłodkawy, pożółtawy; pobiałasy, posiwasy, pożół-
tasy; poczerwienkasty, pogłupiasty; pogłupiaty, pozielenkaty, pozielonkowaty 
(KSGP). Podobnie jak derywaty z formantem -asy są to peryferyzmy północno-  
i południowopolskie (zob. Trześniewska 1996, s. 210). Ich szersze występowanie 
na polskim obszarze etniczno-językowym notuje się przede wszystkim w Mało-
polsce i Polsce zachodniej. Przeważająca większość zarejestrowanych przykła-
dów pochodzi z  południowej części Małopolski, m.in. z okolic Krakowa, Lima-
nowej, Nowego Targu, Nowego Sącza, Orawy i Podhala oraz ze Spiszu, np. 
obchudny ‘wychudzony’ (KSGP),  obdalny ‘trochę daleki, nieco za daleki’ 
(KSGP, SGPKarł); obdłużny ‘trochę długi’ (KSGP, SGPKarł); obgrubny/-ni 
‘dosyć gruby, grubawy’ (KSGP); obstarny/-ni ‘trochę stary, dość stary, 
podstarzały’ (KSGP, SGPKarł, Kąś 2011); obstarnawy ‘podstarzały’ (KSGP), 
obrzedni, pow. niżański (KSGP, Kutyła 2016), pobiyławy ‘nie całkiem biały’, 
pocyrwiyniaty, pocyrwiynkasty, pocyrwiynkawy, pogłuptawy (Kąś 2011), 
pobidniyjsy ‘nieco biedniejszy’, pocarniaty, pocyrniawy, pogorzkawy, posiwiaty 
(Kąś 2018), poczarnawy, pogłuptawy, pokwaskowaty, popaniaty (KS), ale noto-
wane były także w jej części północnej, np. w powiecie myszkowskim: obchudni 
‘wychudzony’ (Trześniewska 1996, s. 210), w powiecie radomszczańskim: 
obcienkawy ‘trochę cienki’ (Staszewska 1982, s. 7), pożółtawy (SL), pobiaławy, 
pozielonkowaty – Zakrzew, pokwaskowy – Zapolice; w powiecie opoczyńskim; 
obcien-kawy, obciężkawy ‘trochę za ciężki’, obgrubni/ -ny ‘grubawy’, obstarni 
‘podstarzały’ obstarawy ‘trochę stary’, obsuchawy ‘trochę suchy’ i posiwawy – 
Kamień (SL, Cyran 1977, s. 119, Skocz; KSGP); obgęstny ‘gęstawy’ – w Kielec-
kiem (SGPKarł, Cyran 1977, s. 119), obrzedni ‘rozrzedzony’ – w powiatach 
biłgorajskim, buskim (KSGP), kraśnickim (SL) i posiwawy, pożółtawy – Lgota 
Gawronna, pow. częstochowski, Tomawa, pow. piotrkowski, Dylów Rządowy, pow. 
pajęczański (SL).  

Poświadczenia powyższych formacji są sporadyczne w gwarach śląskich, 
np.  obdalny ‘nieco za daleki’ – Ślemień, pow. żywiecki; obgrubni ‘dosyć gruby’ – 
Koniaków, pow. cieszyński; obstarni/-ny ‘podeszły w latach’ – Ślemień, pow. 
żywiecki, Złatna, pow. żywiecki (KSGP); poczerwonawy, pozielonawy, posiwa-
wy, pożółtawy – Sarnów, pow. kluczborski, posiwawy – Stare Siołkowice, pow. 
opolski (KSGP), pojasnawy – Grabczak, pow. opolski, pobystrzawy – Niegowa, 
pow. zawiercki (Trześniewska 1996, s. 210), pożółtawy – Zborowskie, pow. lubli-
niecki (KSGP)  

Najdalej na północ formacje te zachowały swoją żywotność w gwarach 
Wielkopolski, np.: obstarny/-ni ‘trochę stary’– Kramsk, pow. koniński (KSGP), 
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obrzedni ‘zbyt rzadki’ – Gostyńskie, Mokronosy, pow. wągrowiecki, Kiszkowo, 
pow. Gnieźnieński, Radzewo, pow. poznański (KSGP), w gwarach kujawskich 
(Sobierajski 1952, s. 61) i kaliskich (SGPKarł, Cyran 1977, s. 119); pożółtawy – 
Golina, pow. koniński (Osowski 2018, s. 136), poszarawy – Kórnik, pow. śremski 
(Trześniewska 1996, s. 210), pomiękawy – Zakrzewo, pow. rawicki; pożółtawy – 
Lutogniew, pow. krotoszyński, Ostrobudki, pow. rawicki i sąsiadujące z nimi 
gwary sieradzkie, np. poczarnawy ‘trochę czarny’, pożółtawy, pozielonkowaty – 
Woźniki, pow. sieradzki, posiwawy – Brąszewice, pow. sieradzki, Cisza, pow. 
bełchatowski (SL). 

 Sporadycznie zanotowano je na Mazowszu, np. formacje z ob- w powiatach 
mińskim, ostrołęckim, płockim, przasnyskim, białostockim: obrzadni ‘rzadkawy’ 
(KSGP), obszerzny/-ni ‘dość szeroki’ (Trześniewska 1996, s. 209; KSGP), i z po-: 
posłodkawy ‘trochę słodki’ (GPC, TW), oraz jednostkowo na Mazurach, np. 
podługaty, na Kaszubach: podługasty, postarszy ‘posunięty w latach’, na Kocie-
wiu: podługasy (Trześniewska 1996, s. 210, KSGP), w gwarach malborskich: po-
długasty (Górnowicz 1973).  

Analiza repartycji omawianych derywatów charakteryzujących się przede 
wszystkim formantami nieciągłymi z komponentami prefiksalnymi ob- i po- na 
terenie Polski pokazuje, że są to formacje archaiczne, peryferyzmy wycofujące 
się z gwar ludowych pod naporem ogólnopolskich typów słowotwórczych. Przed-
stawia to obraz ich dystrybucji, ograniczony do południowej i w niewielkim stop-
niu północnej (Wielkopolska, Mazowsze, jednostkowo Kaszuby) części Polski. 
Ich względna żywotność na terenie Małopolski, zwłaszcza w części południowej 
regionu, jest spowodowana silnymi związkami gwar tam występujących z języ-
kami naszych południowych sąsiadów – Słowaków i Czechów. Formanty prefi-
ksalne ob-, po- były w przeszłości produktywne w języku czeskim i słowackim, 
por. np. obhloubný ‘drobet hluboký’, obstárný ‘drobet starý’, obtoužný ‘drobet 
tuhý’; pobelavý ‘drobet bílý’, pobledavý ‘nĕco bledý’ (Jungmann 1835), oraz  
w gwarach słowackich (počerní, poťenkí, pohrubí, pomokrí, obťenkí, obχudí, 
obstarní  (Trześniewska 1996, s. 212, 213, 215, 217; Jaros 2019) i czeskich, np. 
pomenčí ‘nevelky’, poslabší, postarší z gwar środkowomorawskich, pomałší, 
posłabší, pobjełavý i pohłupavy ze wschodniomorawskich i laskich. Współcześ-
nie w języku słowackim funkcjonują przestarzałe formy obstarnejši ‘podstarzały’, 
obstarný, obkratný, obvyšný, požltkavý, pobelavý (SSł, MSł, s. 207). We współ-
czesnym języku czeskim prefiksy ob-, po- zachowały się jako komponenty 
formantów nieciągłych ob-/-lý, po-/-lý tworzących przymiotniki89, np. obhroublý 

                                                 
89 Są to zadiektywizowane imiesłowy (MlCz, s. 381). 
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‘gburowaty, rubaszny’, obstárlý ‘podstarzały’, obtloustlý ‘grubawy, tłustawy’, 
podlouhlý ‘podłużny’, pobledlý ‘pobladły’ (SCz, MlCz, s. 381).  

Ślady omawianych afiksów w przymiotnikach gradacyjnych odnajdujemy 
także w innych językach słowiańskich. O tym, że dawne adiektywne formanty  
*-asъ (-’asъ), *-asъ-jь (-’asъ-jь) posiadały w prasłowiańszczyźnie szeroki zasięg, 
przekonują poświadczenia przymiotnika białasy oraz rzeczownika białas (psł. 
*bělasъ, od bělъ ‘biały’)90 (Sławski 1976, s. 33) lub tworzonych od nich 
derywatów w innych językach słowiańskich. Franciszek Sławski w artykule 
Polskie białasy (2011) wymienia szereg przykładów z terenu Słowiańszczyzny, 
np. poza wspomnianymi już formami słowackimi i czeskimi:  

strus. bělasyi ‘o barwie zbliżonej do białej’ (…), ros. dial. belásyj ‘biały’ z okolic 
Brańska, Orłowa, ukr. dial. łemkowskie biłas ‘grzyb prawdziwek, Boletus edulis’ 
(…), brus. dial. belásyj ‘białawy, barwy zbliżonej do białej, z białymi plamami’ 
(…) sch. dial. bjèlas ‘koń lub wół białej maści’, także w nazwach osobowych Bjèlās 
: Belas : Bilas” oraz derywaty, np. „czes. bělásek ‘motyl bielinek, Pieris’, sch. 
bèlasav ‘trochę się bielejący’, bèlasast : belàsast ‘białawy’, belàsati se ‘trochę się 
bieleć’, nazwa góry Bjelàsica (Hercegowina, Czarnogóra), bułg. dial. beljáskav 
‘białawy’ (Sławski 2011, s. 457).     

Również prezentowane prefiksy po- i ob- posiadają swoją pozapolską, inno-
słowiańską lokalizację. Na terenie zachodniej Słowiańszczyzny były one znane 
także w dialektach dolnołużyckich (zob. formy typu hobhuski, hobtłustny, 
pochudy, pochroma, pobĕlowaty (Trześniewska 1996, s. 219). Nie są one także obce 
językom południowosłowiańskim, o czym przekonują np. dawne serbsko-chorwac-
kie formy z po-: polijep ‘dość ładny’, povelik ‘dość wielki’, požut ‘dość żółty’ 
(Sławski 2011, s. 219), oraz współcześnie funkcjonujące w języku serbskim (SłSrb): 
poduži91 ‘długawy’, podebeo ‘grubawy’, postariji ‘starawy’, a także formacje z o- 
(< psł. *obь-, *obъ-, zob. SłEsrb, sv.o2-): otesan ‘ciasnawy’ (vs tesan ‘ciasny’), 
otežak ‘ciężkawy’ (vs težak ‘ciężki’), okratak ‘krótkawy’ (< opkratak, vs kratak 
‘krótki’), onizak ‘niskawy’ (vs nizak ‘niski’).  

Należy tutaj zwrócić uwagę, że prefiks po- w funkcji osłabiającej stopień 
natężenia cechy posiadał szczególną pozycję w Słowiańszczyźnie, albowiem  
był znany prawie we wszystkich językach słowiańskich (Sławski 2011, s. 218; 
Jurkowski 1978). Oprócz południowo-92 i zachodniosłowiańskich występuje on 

                                                 
90 Bliski funkcyjnie jest formant -asz, por. chorwacki bjelasz ‘siwy koń’ (SłSrb, por. Sławski 
1976, s. 77). 
91 Przykłady zapisane w oryginale cyrylicą podawane są w całym tekście w transliteracji. 
92 Występuje przede wszystkim w języku bułgarskim i macedońskim oraz sporadycznie w języ-
ku słoweńskim, np. počrn ‘czarniawy’ (zob. Sławski 2011, Jurkowski 1978). 
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w tej samej funkcji w językach wschodniosłowiańskich: w języku ukraińskim, np. 
pósołodkyj ‘słodkawy’, pósyryj ‘trochę surowy’, póm’jakyj ‘nieco miękki’ i biało-
ruskim: pómałyj, póvisŏkij (Sławski 2011, s. 218–219), oraz rosyjskim, np. 
pokrepče ‘nečto krepčce’, pobolše, połučše (Jurkowski 1978, s. 117). 

 

3. Podsumowanie 

Uwzględnienie szerszego – słowiańskiego – tła interpretacyjnego omawianych 
formacji z sufiksami -asy, po- i ob- przynosi interesujące spostrzeżenia. Poświad-
czenia ich występowania w podobnej jak w polszczyźnie funkcji, pochodzące  
z innych języków słowiańskich, sugerują, że były one znane na obszarze całej 
Słowiańszczyzny. Geograficzne położenie naszego obszaru etnicznojęzykowego 
w relacji do terenu zamieszkiwanego przez wszystkich Słowian powoduje, że 
zachowane w polskich gwarach derywaty odprzymiotnikowe, charakteryzujące 
się omawianymi afiksami, można uznać nie tylko za polskie archaizmy peryfe-
ryczne ze względu na ich repartycję na terenie etnicznie polskim, ale także jako 
poświadczenia występowania starych form na północno-zachodnich rubieżach 
całej Słowiańszczyzny.  
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O ile rzadko słyszymy, by się ktoś głośno 
przyznawał do braków w znajomości ortografii,  
o tyle z przyznawaniem się do nieznajomości 
zasad użycia znaków przestankowych spotykamy 
się dość często, i to nawet w środowiskach 
literackich czy naukowych (Łuczyński 1997, 
s. 199).   

 

1. Wstęp  

Edward Polański w artykule Obecna sytuacja ortografii polskiej (2005, s. 86–95) 
końcowe akapity poświęcił znaczeniu (randze) interpunkcji w komunikacji pisem-
nej: „Nie jest prawdą, że interpunkcja to rzecz mało ważna. Okazuje się, że często 
decyduje o sensie wypowiedzi” (Polański 2005, s. 93). Można rolę interpunkcji 
ilustrować przykładami humorystycznymi, od czego Polański rozpoczął, przywo-
łując m.in. anegdotę93 z książki Anny Cegieły i Andrzeja Markowskiego, Z pol-
szczyzną za pan brat (1986), ale o wiele bardziej groźny jest przykład autentycz-
nej odpowiedzi, jakiej udzielono podczas pacyfikacji kopalni „Wujek” w 1981 
roku:  

                                                 
93 Chodzi o depeszę, w której przekręcono znaki interpunkcyjne. „W rezultacie zamiast komu-
nikatu: Farmerzy. Bydło zdycha. Burmistrz zakazał jeść mięsa, otrzymano tekst: Farmerzy 
bydło. Zdycha burmistrz. Zakazał jeść mięsa. A chodziło tylko o kropki” (Cegieła, Markowski 
1986, s. 125). Z kolei w telegramie przytoczonym przez Jerzego Podrackiego postawienie 
przecinka w określonym miejscu może decydować o wyroku skazującym lub uniewinniającym: 
Powiesić, nie można uwolnić vs Powiesić nie można, uwolnić (Podracki 1999, s. 16). Niechlujne 
postawienie przecinków może prowadzić do niezamierzonych treści, por. Pies myśliwski, wyżeł 
ciemnobrązowy, ogon ucięty do odebrania (http://www.jezykowedylematy.pl/2010/10/podstawowe- 
zasady-interpunkcji/ [cyt. 2019-09-20]). Niejednoznaczność dotyczy także zdań zapowiadanych 
dwukropkiem, który wprowadza mowę niezależną: Wtedy zawołał: woźny już idzie oraz Wtedy 
zawołał woźny: już idzie (Sikora, Rak 2011, s. 193; za Dłuską 1976, s. 70). 
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Dowódca interweniujących sił porządkowych pytał komendanta ówczesnej milicji, 
czy może użyć broni. Według dziennika sztabowego Komendy Wojewódzkiej w Ka-
towicach odpowiedź brzmiała: Nie, czekaj na rozkaz. Jednak wprowadzony prze-
cinek w tym zdaniu wyglądał w zapisie trochę inaczej niż pozostałe. Budziło to 
wątpliwości, czy nie został dopisany później (Polański 2005, s. 94)94.  

Relację tę Polański ocenia następująco:  

Odpowiedź z przecinkiem lub bez przecinka: Nie, czekaj na rozkaz i Nie czekaj na 
rozkaz mogła wywołać odmienne zachowanie milicyjnego plutonu. Inaczej też 
mogła się rozkładać odpowiedzialność za strzały, które padły w kopalni „Wujek” 
(Polański 2005, s. 94). 

Wydaje się, idąc tropem wypowiedzi Polańskiego, że znajomość reguł inter-
punkcyjnych, a precyzyjniej – rozumienie [pogrubienie M.B.] polskiej inter-
punkcji, nie jest ani zagadnieniem przegadanym, ani trywialnym. Jak podkreśla 
Tomasz Karpowicz, „polską interpunkcję trzeba rozumieć, nie zaś opanowywać 
pamięciowo” (Karpowicz 2009, s. 142). Wychodząc z założenia, że każdy tekst 
pisany powinien odznaczać się zgodnością z obowiązującymi przepisami orto-
grafii i interpunkcji, czyli z czysto zewnętrznymi regułami, zamierzam w ramach 
zaproponowanego tematu zwrócić uwagę na dystrybucję przecinków w wybra-
nych konstrukcjach składniowych. 

Jak wynika z badań Edwarda Łuczyńskiego, który zajął się stylistycznym 
zróżnicowaniem interpunkcji polskiej, przecinek jest najczęściej stosowanym 
znakiem interpunkcyjnym w każdej z czterech przyjętych przez badacza odmian. 
Autor wyróżnił: drobne wiadomości prasowe, publicystykę prasową, prozę 
artystyczną oraz literaturę naukową i popularnonaukową (Łuczyński 1996). Na 
tej podstawie obliczył, że „[w]śród 15 476 znaków interpunkcyjnych zdecydo-
wanie najczęstsze są dwa: przecinek i kropka” (Łuczyński 1996, s. 32). Przy czym 
przecinek był stosowany 6 583 razy, a kropka – 5 13295. Dla porównania trzecią 
lokatę w wyróżnionych przez autora odmianach stylistycznych zajmuje myślnik – 
1 450 użyć.  

                                                 
94 Tu i w kilku innych przykładach, w których przecinek decyduje o sensie zdania, pogrubiam 
ten znak interpunkcyjny. 
95 Autor czyni jeszcze jedno zastrzeżenie, które może nieco modyfikować obraz: „Znaki inter-
punkcyjne mogą być wykorzystywane nieinterpunkcyjnie (np. kropka w skrótach, przecinek  
w liczbach dziesiętnych)” (Łuczyński 1996, s. 32). Nie ulega jednak dyskusji fakt odnotowy-
wany w opracowaniach interpunkcyjnych, że kropka i przecinek mają najściślejszy związek 
z gramatyką języka, np. gramatykę zdania wspomaga przecinek, który służy do: 1) wydzielania 
zdań i ich równoważników w zdaniach złożonych, 2) oddzielania elementów wymienianych 
(wyliczanych), ale należących do tej samej kategorii, 3) oddzielania wtrąceń, 4) precyzowania 
sensu wypowiedzi. 
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2. Intencja autorki niniejszego rozdziału 

Uważam, że dla zrozumienia, opanowania i prawidłowego stosowania znaków 
interpunkcyjnych konieczne jest zagłębienie się w strukturę języka, dotarcie do 
jego warstwy składniowej i fleksyjnej. W niniejszym opracowaniu charakteryzuję 
wybrane przykłady z pogranicza morfologii i interpunkcji oraz składni i inter-
punkcji. Odwołuję się głównie do językoznawczych opracowań dotyczących 
reguł przestankowania. Interesujące mnie normatywne ustalenia oscylują wokół 
następujących kwestii:  

2.1 Nierespektowanie normy interpunkcyjnej jest zjawiskiem nieeleganckim, ale 
nieuświadamianym, por. uwagę Edwarda Polańskiego odnoszącą się do ortogra-
fii, która – moim zdaniem – może także stać się postulatem w stosunku do inter-
punkcji:  

Opanowanie poprawnej pisowni w kręgach kulturalnych poczytuje się dziś za świa-
dectwo wyrobienia językowego i wykształcenia humanistycznego. Nie ulega wątpli-
wości, że osoba kulturalna i wykształcona powinna pisać poprawnie, zgodnie z usta-
lonym zwyczajem ortograficznym (Polański 2005, s. 86–87). 

2.2 Zjawiska językowe z pogranicza składni i interpunkcji oraz z pogranicza 
fleksji i interpunkcji nie są w sposób racjonalny wyjaśniane podczas edukacji 
lingwistycznej, czyli w dydaktycznej przestrzeni poznawczej, gdzie wiedza nauko-
wa (lingwistyczna) graniczy z wiedzą szkolną (pragmatyczną). Jako przykład 
niech posłużą zdania złożone, zawierające imiesłowy przysłówkowe, które uczeń, 
aby zachować poprawność interpunkcyjną, musi rozpozna(awa)ć (zdania zostały 
zaczerpnięte z zeszytu ćwiczeń dla klasy 7, obowiązującego w roku szkolnym 
2019/20): Wszedłszy na salę, usiadłem na krześle; Uciekając stamtąd, ciągle 
oglądałem się za siebie; Jesienią, będąc w Krakowie, często spacerowałem po 
Błoniach (Borys i in. 2018, s. 23). Przykłady te autorzy podręcznika opatrzyli komen-
tarzem:  

Imiesłowowy równoważnik zdania oddzielamy przecinkiem od zdania nadrzęd-
nego. Jeżeli imiesłowowy równoważnik zdania znajduje się w środku zdania nad-
rzędnego, oddzielamy go dwoma przecinkami (Borys i in. 2018, s. 23)96.  

                                                 
96 Wg zaleceń Komisji Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN (z 1993 roku) należy 
oddzielać przecinkiem lub wydzielać przecinkami każdy imiesłowowy równoważnik zdania, 
także imiesłów przysłówkowy bez dodatkowych określeń. Do roku 1993 zalecany był zapis: 
Szedł kulejąc. Czytał książkę leżąc. Po całym dniu ciężkiej pracy odpoczywa czytając. Idąc 
pogwizdywał. Po zmianie wprowadzonej przez Komisję Kultury Języka w wypowiedzeniach  
z imiesłowowym równoważnikiem zdania obowiązuje ujednolicona interpunkcja: Szedł, uty-
kając. oraz Czytał książkę, leżąc. (Podracki 1999, s. 28; Karpowicz 2009, s. 151) vs Szedł, uty-
kając na prawą nogę. oraz Czytał książkę, leżąc w cieniu.  
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W zeszycie tym tylko jedno ćwiczenie (na dziewięć łącznie) poświęcono dosko-
naleniu interpunkcji wypowiedzeń zawierających imiesłowowe równoważniki zdań. 
Jego polecenie brzmi: „Przeczytaj tybetańską opowieść, a następnie zaznacz 
wypowiedzenia złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania i uzupełnij je 
przecinkami”97 (Borys i in. 2018, s. 26). W tej opowieści (niezależnie od nadrzęd-
nych poleceń składniowo-interpunkcyjnych) na uwagę zasługuje jedno zdanie  
z uzupełnieniem (dopowiedzeniem), w którym przecinek postawili już autorzy,  
a zagadnienie to nie zostało nigdzie wyjaśnione, por.: Już po chwili przemierzał 
przestworza, pełen dumy i zadowolenia (Borys i in., 2018, s. 26). O dystrybucji 
przecinków w takich newralgicznych miejscach, tj. na granicy zdania i dopowie-
dzenia (w miejscu, gdzie dokonuje się hierarchizacja semantyczna), pisze m.in. 
E. Łuczyński: 

(…) przecinek bywa też znakiem granicznym dla różnego rodzaju dopowiedzeń, 
uzupełnień, uszczegółowień, wtrąceń, które nie mają formy zdaniowej. W takich 
przypadkach użycie przecinka nie wynika z nadrzędnych podziałów składniowych, 
lecz wiąże się z hierarchizacją treści w wypowiedzeniu. Postawienie lub pominięcie 
przecinka może być świadomym zabiegiem redakcyjnym, za który odpowiedzialny 
jest autor tekstu (Łuczyński 1997, s. 202–203). 

2.3 Opanowywanie kompetencji w prawidłowym operowaniu znakami przestan-
kowymi jest marginalizowane, tzn. norma wzorcowa nie jest wystarczająco roz-
powszechniana i znana piszącym Polakom, a jeżeli jest przyswajana, to analizuje 
i respektuje ją grono świadomych użytkowników języka, którzy poszukują wska-
zówek normatywnych (vide np. wpisy w wybranych internetowych poradniach 
językowych). Jadwiga Puzynina wyłoniła trzy postawy, jakie piszący po polsku 
mogą zająć wobec normy językowej: 

(…) Wobec takiej sytuacji [dotyczącej normy skodyfikowanej – dopisek M.B.] 
można zająć stanowisko trojakie: 1) Po pierwsze – w pełni liberalne [pogrubienie 
M.B.]: Niech się język rozwija według własnych praw, niech każdy mówi i pisze, 
jak sam chce, każdy sam dba o zrozumiałość i estetykę swoich wypowiedzi. 2) Drugi 
rodzaj zajmowanego w tej sprawie stanowiska to uznawanie za właściwą kody-
fikację zdecentralizowaną [pogrubienie M.B.], pojętą jako porady różnych 
ekspertów, spośród których można sobie wybierać odpowiadające poszczególnym 

                                                 
97 Podaję treść opowieści z analizowanego ćwiczenia: „Pewnego dnia lama wracając do klasz-
toru wstąpił do oberży. Pijąc herbatę słuchał przechwałek zarozumiałego oberżysty. Gospodarz 
ciągle mówił o swoich bogactwach zgromadzonych w piwnicy, o workach z ryżem, o wielkich 
beczkach wina. Mnich długo siedział i w ogóle się nie odzywał. W końcu opowiedział ober-
żyście interesującą historię. «Kiedyś pewien gadatliwy i zarozumiały żółw zaprzyjaźniwszy się 
z dziką gęsią zapragnął wzbić się w powietrze. Mozoląc się wdrapał się na grzbiet ptaka i u-
chwycił pyskiem jego szyi. Już po chwili przemierzał przestworza, pełen dumy i zadowolenia. 
Kiedy znalazł się nad wioską, postanowił pochwalić się ludziom swoim podniebnym lotem. 
Puścił szyję dzikiej gęsi i zaczął krzyczeć, żeby wszyscy zwrócili na niego uwagę. W tym 
momencie zsunął się z grzbietu ptaka i spadł na ziemię»” (Borys i in. 2018, s. 26). 
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użytkownikom języka rozstrzygnięcia normatywne. Jest to stanowisko kuszące – 
wobec naszej ogólnej obecnie niechęci do wszelkiej centralizacji w życiu społecz-
nym. 3) Trzecia z wyodrębnionych przeze mnie postaw charakteryzuje się postula-
tem jednolitych rozstrzygnięć poprawnościowych [pogrubienie M.B.]. Postawa 
ta, którą sama reprezentuję, nie wiąże się bynajmniej ani z chęcią narzucania komuś 
jednolitych gustów językowych, ani ze zbytnim rygoryzmem i puryzmem języko-
wym. Pełnemu liberalizmowi przeciwstawia się ona na zasadzie traktowania języka 
jako istotnego elementu kultury, wymagającego ochrony wobec czynników powo-
dujących jego degradację, takich jak: biologicznie uzasadniona inercja, tj. dążenie 
do najmniejszego wysiłku mówiących czy też piszących, brak doceniania kultury 
jako takiej, widzenie w języku wyłącznie narzędzia (byle jakiego zresztą) porozu-
mienia, niedostrzeganie jego wartości autotelicznych i twórczej roli w kształtowa-
niu jednostek i społeczeństw (Puzynina 1998 [cyt. 2019-09-12]). 

W świetle tej charakterystyki można stwierdzić, że błędy interpunkcyjne (np. 
w studenckich pracach awansowych lub w publikacjach naukowych) nie są trakto-
wane jako kategorycznie dewaluujące dla wypowiedzi pisemnej (por. wybrane 
uwagi w recenzjach prac awansowych, dotyczące strony językowej ocenianych 
dysertacji98). Zjawisko to potwierdzają również autorzy publikacji Nowe tendencje 
w interpunkcji – przecinek (na materiale internetowym), pisząc:  

interpunkcja staje się piętą achillesową nawet polonistycznych prac licencjackich  
i magisterskich, nie mówiąc już o innych kierunkach i specjalnościach studiów.  
O poziomie sprawności pisarskiej licznych opracowań wiele niepochlebnych opinii 
można usłyszeć także od redaktorów wydawnictw naukowych i czasopism (Sikora, 
Rak 2011, s. 191). 

 

3. Logika przecinków 

Językoznawcze opracowania interpunkcyjne określają polską interpunkcję jako 
logiczno-składniową, co oznacza, że: „sens zdań może zależeć od użycia lub 
pominięcia danego znaku interpunkcyjnego” (Karpowicz 2009, s. 142), a także – 
                                                 
98 Przykładowe uwagi pochodzą z recenzji prac magisterskich i licencjackich obronionych  
w roku akademickim 2018/2019: „Dostrzeżone błędy graficzne, interpunkcyjne i inne nie umniej-
szają wartości merytorycznej przedłożonej do recenzji pracy”; „Praca na ogół poprawna 
formalnie. Dostrzegalne usterki i błędy językowe (literówki np. w nazwiskach, w wyrazach 
pospolitych, por. *taktowania zamiast traktowania, *zą zamiast z nią i inne) oraz błędy ortogra-
ficzne (*koleżanką zamiast koleżankom – s. 36)”; „Praca nie zawsze poprawna pod względem 
językowo-normatywnym oraz stylistyczno-kompozycyjnym. Dostrzeżone błędy (zapis tytułu 
cytowanej publikacji, zapis roku wydania, liczne błędy interpunkcyjne, gramatyczne i inne) 
mogłyby zostać przez Autorkę wyeliminowane po wnikliwej autokorekcie. Tego koniecznego 
(finalnego) składnika pracy badawczej (awansowej) zabrakło”; „Stylistyka pracy spełnia 
wymogi stawiane pracom tego typu. W pracy dostrzegam błędy edytorskie, graficzne i norma-
tywne (np. *z pośród zamiast spośród, *w skutek zamiast wskutek czy «Wśród konkursów 
czytelniczych zaplanowanych na rok *1018/1019 można wymienić (…)», s. 37). Sądzę, że ich 
obecność mogłaby Autorka wyeliminować przed wysłaniem monografii do recenzji” (https:// 
apd.us.edu.pl/my-apd/ [cyt. 2019-09-13]). 
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„większości przepisów interpunkcyjnych należy przestrzegać bezwyjątkowo – ze 
względu na ich jednoznaczność i precyzję” (Karpowicz 2009, s. 142). Nadrzędnej 
zasadzie interpunkcyjnej podporządkowane są „rozliczne przepisy szczegółowe, 
kojarzone ze stawianiem przecinków, kropek i innych znaków interpunkcyjnych” 
(Karpowicz 2009, s. 142). Jak podkreśla Karpowicz, „znajomość gramatyki, zwła- 
szcza składni, okazuje się nie tyle pomocna, ile wręcz niezbędna” (Karpowicz 
2009, s. 142). Edward Łuczyński w jednej ze swoich publikacji zastanawia się 
wprost:  

Jak zatem pomóc piszącemu w stawianiu przecinków? Jak go uchronić od błędów 
interpunkcyjnych w używaniu tego najczęstszego znaku przestankowego? (Łu-
czyński 1997, s. 200). 

Przyjmuję, że użytkownicy języka normę interpunkcyjną znają powierz-
chownie. Założenie to można doprecyzować (odpowiadając na pytanie: dlaczego 
tak się dzieje), a mianowicie – istnieje sprzężenie zwrotne między (nie)kom-
petencją interpunkcyjną a (nie)precyzyjnością w operowaniu polszczyzną pisaną, 
w tym – zwłaszcza w budowaniu sensownych zdań złożonych. Takie stanowisko 
utrzymuje m.in. Jan Miodek, wielokrotnie podkreślając, że nie należy sztywno 
dystrybuować przecinków, kierując się tylko i wyłącznie obecnością takiego lub 
innego spójnika w zdaniu złożonym99. O zrozumienie dystrybucji przecinków tro-
szczy się także Edward Łuczyński: 

Jak dowodzą obserwacje, najbardziej kłopotliwym znakiem interpunkcyjnym jest 
przecinek. Przecinkowi najwięcej uwagi poświęcają twórcy norm interpunkcyjnych 
(zob. słowniki ortograficzne, gdzie zawsze najwięcej zasad interpunkcyjnych 
dotyczy przecinka). Przecinek jest zresztą najczęściej spotykanym znakiem 
przestankowym w tekstach pisanych. Kłopoty z jego użyciem wynikają przede 
wszystkim z tego, że jest to znak sygnalizujący zarówno podziały składniowe, jak 
i treściowe wewnątrz wypowiedzenia (Łuczyński 1997, s. 200).  

Rozróżnienie między podziałem składniowym a treściowym autor ilustruje 
dwoma zdaniami zachowującymi to samo znaczenie, por. Wiem, że przyjedziesz 
(tu przecinek jest znakiem granicy składniowej między zdaniami składowymi 
zdania złożonego) oraz Wiem o twoim przyjeździe (tu ta sama treść została ujęta 
w zdanie pojedyncze, które przecinka nie wymaga) (Łuczyński 1997, s. 200). 

                                                 
99 Chodzi m.in. o regułę, że zdanie wtrącone wymaga obustronnego wydzielenia przecinkami 
bez względu na występujący po wtrąceniu spójnik. Jeżeli drugi przecinek zostanie pomięty, to 
zdanie może wywołać niezamierzony efekt (humor i/lub konsternację). Podaję przykłady za 
Łuczyńskim: Żeromski przedstawia w powieści życie Marcina, który był synem szlachcica i jego 
kolegi; Policja zatrzymała Małgorzatę Smoleń, która wynosiła spirytus oraz Adama Cieślaka 
(Łuczyński 1997, s. 202). 
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W dalszej części opracowania kolejno zwracam uwagę na trzy wybrane 
obszary sprawności interpunkcyjnej: 2.1. Dystrybucja przecinków a znajomość 
składni i fleksji; 2.2. Redukcja przecinka lub jego dublowanie; 2.3. Przecinki 
fakultatywne. Kwestie te omawiam, przywołując kilkanaście przykładowych zdań, 
w których przecinek jest obligatoryjny lub w których z przecinka trzeba zrezyg-
nować.  

3.1 Dystrybucja przecinków a znajomość składni i fleksji 

Dobra interpunkcja gwarantuje maksymalną przejrzystość tekstu, z kolei maksy-
malna przejrzystość warunkuje maksymalną zrozumiałość i jednoznaczność (Karpo-
wicz 2009, s. 143). Tradycyjna polszczyzna dysponuje dziesięcioma znakami 
interpunkcyjnymi, natomiast pod wpływem języka angielskiego ten klasyczny zasób 
został zasilony znakiem jedenastym – ukośnikiem100 (Karpowicz 2009, s. 143).  

Tomasz Karpowicz związki składni i interpunkcji postrzega następująco: 

(…) znaki interpunkcyjne powinny służyć przede wszystkim uwydatnieniu budowy 
pewnych całości składniowych, złożonych z odpowiednio połączonych wyrazów  
i nazywanych ogólnie wypowiedzeniami, szczegółowo zaś – zdaniami albo rów-
noważnikami zdań (Karpowicz 2009, s. 142).  

Pisząc z kolei o dystrybucji przecinków, doprecyzowuje, że dla prawidłowego 
podziału tekstu „ważna okazuje się znajomość polskiej składni w zakresie większym 
niż podstawowy” (Karpowicz 2009, s. 150). Chodzi o umiejętność rozpoznawania 
kluczowych części zdania, a mianowicie:  

Należy przede wszystkim umieć rozróżniać pięć części zdania: podmiot, orze-
czenie, dopełnienia, okoliczniki i przydawki. (…) Trzeba poza tym wiedzieć, że 
zdania złożone mają – w odróżnieniu od jednoorzeczeniowych zdań pojedynczych – 
więcej niż jedno orzeczenie. (…) [Ś]wiadomość różnicy strukturalnej, jaka zacho-
dzi między zdaniami złożonymi współrzędnie a zdaniami złożonymi podrzędnie, 
okaże się bardzo pomocna we właściwym posługiwaniu się przecinkami w tekście 
(Karpowicz 2009, s. 150). 

Jak już zostało to podkreślone, polska interpunkcja wymaga zrozumienia,  
a nie – pamięciowego uczenia się, typu: stawiaj przecinek przed zaimkiem 
względnym który jak w zdaniach: Paweł, który dotarł pierwszy na metę, już 
założył klubową bluzę (tu zdanie wtrącone zostało otwarte i zamknięte przecin-
kiem), oraz Maraton, na który zapisało się 170 uczestników, ukończyli wszyscy 
zawodnicy. Stosowanie tej reguły w podanych przykładach wymaga więc 
znajomości fleksji, wg której wyrażenie przyimkowe na który jest wyrazem 

                                                 
100 Taki zestaw znaków interpunkcyjnych jest obecny zarówno w komputeropisach, jak i w tek-
stach redagowanych odręcznie. 
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tekstowym (integralną częścią zdania)101 (por. Strutyński 1999), a także – składni, 
do której nawiązuje zasada [362], stanowiąc m.in.:  

Zdanie podrzędne wplecione w zdanie nadrzędne musi być wydzielone przecin-
kami z obu stron – bez względu na typ spójnika następującego po owym zdaniu 
nadrzędnym (Polański 2008, s. 222).  

Interpretacja tej zasady opracowana przez Karpowicza brzmi:  

Użycie dwóch przecinków – otwierającego i zamykającego – jest właściwym roz-
wiązaniem interpunkcyjnym również wtedy, gdy nadrzędny człon składowy w wy-
powiedzeniu złożonym został rozbity przez zdanie podrzędne, najczęściej przydaw-
kowe, podmiotowe albo rozwijające (Karpowicz 2009, s. 161).  

Dla ilustracji Karpowicz podał dwa warianty zdania równoznacznego: 1) z czło-
nem przydawkowym (Pracownicy, którzy nie mają motywacji finansowej, po 
pewnym czasie przestają się starać) oraz 2) z członem podmiotowym (Ci, którzy 
nie mają motywacji finansowej, po pewnym czasie przestają się starać [pogru-
bienia w oryginale]) (Karpowicz 2009, s. 161–162). 

Jako jedną z newralgicznych kwestii interpunkcyjnych z pogranicza fleksji  
i interpunkcji przywołuję w tym miejscu charakterystykę tzw. wskaźników zespole-
nia, na które składają się spójniki (np. mimo że, zwłaszcza że) lub zaimek względ-
ny i towarzyszący mu przyimek (np. w której, po których). Jak podkreśla Tomasz 
Karpowicz,  

każde z przedstawionych połączeń to tzw. spójnik złożony [pogrubienie w oryginale]. 
Jest to jeden spójnik, a zatem nowa, niepodzielna jednostka słownictwa, która powinna 
zostać poprzedzona przecinkiem, ponieważ wprowadza człon podrzędny. Nie powinna 
zaś ona być przecinkiem rozbijana (Karpowicz 2009, s. 163).  

Rozbijanie przecinkiem spójnika mimo że należy do zjawisk rażących (por. 
Zdążyłem, mimo że z domu wyszedłem bardzo późno. Mimo że ją lubię, nigdy nie 
dam jej kwiatków [pogrubienia w oryginale]; Karpowicz 2009, s. 162).  

                                                 
101 Taką interpretację przyjmuje Janusz Strutyński, tak definiując tzw. wyraz tekstowy: „Za wy-
raz tekstowy uznaje się ciąg fonemów (inaczej: morfem lub ciąg morfemów) posiadających 
znaczenie, który charakteryzuje się co najmniej jedną z podanych niżej cech: 1) Może pełnić 
funkcję samodzielnego wypowiedzenia, np. Tak. Co?, Grzmi. Milcz! (Kiedy się tego nauczy-
łeś?) Za młodu. 2) Może zmieniać pozycję w obrębie wypowiedzenia, np. Za lasem leży łąka. 
Łąka leży za lasem. 3) Nie można go rozbić na segmenty, między które można by wstawić inny 
segment będący wyrazem tekstowym, np. Za lasem. – Za naszym lasem. Przed czasem. – Przed 
oznaczonym czasem. […] Ze względu na dwa pierwsze kryteria wyrażenia przyimkowe za 
lasem, przed czasem byłyby więc pojedynczymi wyrazami tekstowymi. Jednak zgodnie z oma-
wianym trzecim kryterium każdy ze składników przedstawionych wyrażeń przyimkowych jest 
odrębnym wyrazem tekstowym, bo wyrażenia te można rozbić na dwa segmenty, wstawiając 
między nie inny wyraz tekstowy: za + (naszym) lasem, przed + (oznaczonym) czasem” (Stru-
tyński 1999, s. 121–122). 
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Do interesujących przykładów, ilustrujących zależność: wskaźniki zespole-
nia a dystrybucja przecinków, Karpowicz zalicza sekwencje: dlatego że, tak żeby, 
tym bardziej że, wtedy gdy, tam gdzie, o których pisze:  

Konieczność użycia przecinka pozostaje poza dyskusją, gdyż całe wypowiedzenie 
należy do grupy złożonych podrzędnie. Wybrać można jedynie samo miejsce 
przecinka (Karpowicz 2009, s. 163).  

Autor dopuszcza dwa rozstrzygnięcia: kiedy w jednym zdaniu pozostaje zaimek 
wskazujący, a w drugim – spójnik (np. Napisz to tak, żeby nie można się było do-
myślić twoich intencji. Stęskniłem się za wami tym bardziej, że nie byłem u was 
od piętnastu lat [pogrubienia w oryginale], kiedy „w danym kontekście komuni-
kacyjnym znaczenie tego zaimka nie jest aż tak istotne, to warto wybrać wariant 
z inną interpunkcją i ze spójnikiem złożonym”, np. Napisz to, tak żeby nie można 
się było domyślić twoich intencji. Stęskniłem się za wami, tym bardziej że nie 
byłem u was od piętnastu lat [pogrubienia w oryginale] (Karpowicz 2009, s. 163). 

 Oczywiście zdecydowanie więcej przykładów prawidłowej dystrybucji prze-
cinków wynika z rozumienia związku między składniową strukturą a obowią-
zującą normą interpunkcyjną. Dla takich wypadków granicznych opracowania 
poprawnościowe dysponują wieloma opisami. Wybrane z nich zostały przywo-
łane w paragrafach 2.2. oraz 2.3.  

3.2 Redukcja przecinka lub jego dublowanie102 

Równie ważną umiejętnością (jak prawidłowe stawianie przecinków) jest rezyg-
nacja z przecinka (świadome odstępstwo od konsekwentnego dystrybuowania 
przecinków, mimo że piszący bardzo dobrze rozumie polską składnię). Na takie 
zjawisko zwraca uwagę Karpowicz, podając jako przykład następujące zdanie 
złożone: Spotkaliśmy się z człowiekiem, który idąc do pracy [pogrubienie w ory-
ginale], zarabia pieniądze, a w pracy tylko chodzi i chodzi (Karpowicz 2009, s. 144). 
Uzasadnienie takiego zalecenia interpunkcyjnego brzmi następująco:  

Błąd przejawiający się nadużyciem przecinka może w zapisie takich wypowiedzeń 
popełnić osoba, która bardzo dobrze rozumie polską składnię zdania wielokrotnie 
złożonego (a to zagadnienie bardzo trudne!), a przy tym nie zna tych szczegóło-
wych ustaleń interpunkcyjnych, opartych na kryterium estetycznym – chodzi o unik-
nięcie nagromadzenia przecinków i o niewydzielanie pojedynczego wyrazu funk-
cyjnego przecinkami za cenę niedokładnego odwzorowania skomplikowanej budo-
wy wypowiedzenia (Karpowicz 2009, s. 144). 

                                                 
102 Oczywiście nie chodzi o podstawową (logiczną) zasadę interpunkcyjną, a mianowicie: każde 
zdanie składowe zdania złożonego powinno być po obu stronach oddzielone przecinkami od 
innego zdania składowego, chyba że pierwszeństwo ma w danym kontekście spójnik. 
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Zagadnienie to od strony składniowej opisał m.in. Jerzy Podracki, zwracając 
uwagę na zbieg dwóch wskaźników zespolenia (dwóch spójników, spójnika i za-
imka albo zaimka i spójnika) wskutek wplecenia jednego zdania w drugie (Pod-
racki 1999, s. 25). Autor podał następujące przykłady: Piszę dalej i choć jestem zmę-
czony, popracuję jeszcze dwie godziny; Kupi motocykl albo gdy się wzbogaci, 
zdecyduje się na samochód (Podracki 1999, s. 25). Podracki dopuszcza w tych 
zdaniach także rozwiązanie z przecinkami, pisząc:  

Można jednak oddzielić tu wypowiedzenia wplecione dwoma przecinkami, 
ewentualnie myślnikami, ale czyni się to rzadko: Piszę dalej i – choć jestem zmęczo-
ny – popracuję jeszcze dwie godziny; Kupi motocykl albo, gdy się wzbogaci, zdecy-
duje się na samochód (Podracki 1999, s. 26). 

Edward Łuczyński ten rodzaj zaleceń normatywnych nazywa kasowaniem 
przecinka103. A jako ilustrację podaje zdanie z imiesłowowym równoważnikiem 
wtrąconym bezpośrednio po spójniku: Nie sądził, że napisawszy takie dzieło, 
doczeka się jedynie zdawkowej pochwały (Łuczyński 1997, s. 202). Przykład ten 
opatrzył komentarzem w przypisie:  

Zasady interpunkcyjne dopuszczają użycie przecinka również na początku imie-
słowowego równoważnika zdania (tu: po spójniku że), gdy chcemy podkreślić, że 
człon imiesłowowy jest wyraźnym wtrąceniem, a przed nim pożądane jest zawie-
szenie głosu (Łuczyński 1997, s. 202). 

Obszerny komentarz do tego złożonego zagadnienia poprawnościowego 
znajdziemy także u Mirosława Bańki w jego dwukrotnym wpisie w internetowej 
poradni językowej PWN zatytułowanym Przecinek a imiesłów przysłówkowy 
(Bańko 2009 [cyt. 2019-09-13]). Na pytanie, które zdanie (z trzech podanych) jest 
poprawne interpunkcyjnie, odpowiedział najpierw, że zdanie trzecie. Przytaczam 
owe dyskusyjne przykłady: 1. Po połączeniu z wodą tworzy wysoce zasadowy żel, 
który twardniejąc tworzy nieprzepuszczalną barierę. 2. Po połączeniu z wodą 
tworzy wysoce zasadowy żel, który twardniejąc, tworzy nieprzepuszczalną 
barierę. 3. Po połączeniu z wodą tworzy wysoce zasadowy żel, który, twardniejąc, 
tworzy nieprzepuszczalną barierę. 

W drugim wpisie, dokładnie przywołując paragraf [367] przepisów inter-
punkcyjnych, który brzmi następująco: „Przecinka nie stawia się pomiędzy zwrotem 

                                                 
103 Precyzyjniej rzecz ujmując, Łuczyński używa określenia spójnik kasujący przecinek. Do 
spójników takich zalicza: i, oraz, lub, albo, czy, ani (Łuczyński 1997, s. 203). W wypadku 
spójnika czy autor ten zwraca także uwagę na jego nieoczywisty status (kontekst), „który może 
wymagać przecinka, kiedy wprowadza zdanie podrzędne, natomiast nie wymaga przecinka, 
kiedy występuje na początku konstrukcji współrzędnej (w funkcji podobnej do lub, albo). Por. 
dwa przykłady: Nie wiem, czy lubię skumbrie w tomacie. Zjemy omlet czy poczekamy na kaczkę 
duszoną w jabłkach?” (Łuczyński 1997, s. 201).  
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imiesłowowym a bezpośrednio poprzedzającym go spójnikiem (np. i, a, iż, że) lub 
zaimkiem względnym (np. jaki, który, co)”, Mirosław Bańko poprawił i uszczegóło-
wił swoją odpowiedź:  

Istotnie, z tego sformułowania wynika, że zdanie 3 jest niepoprawne, a zdanie 2 bez 
zarzutu. Mógłbym – zamiast pisać o tym – poprawić swoją odpowiedź i sprawę 
uważać za zamkniętą. Rozwijam jednak temat, gdyż list czytelników uświadomił 
mi, że przepisu, który przywołałem z pamięci, sam nie stosuję, i to – można po-
wiedzieć – z premedytacją. Co bowiem w cytowanym fragmencie zastanawia, to 
jednakowe potraktowanie spójników i zaimków względnych. Owszem, jedne  
i drugie służą do łączenia zdań, ale jest między nimi kardynalna różnica: spójniki 
nie należą do żadnego z łączonych zdań, a zaimek względny jest częścią zdania 
składowego, które wprowadza [pogrubienie M.B.]. Niepoprzedzenie przecinkiem 
imiesłowu po spójniku, czyli na początku zdania, jest czymś, na co łatwo przystać, 
natomiast wydzielenie imiesłowu wewnątrz zdania składowego przecinkiem tylko 
z jednej, prawej strony jest niekonsekwencją, z którą trudno mi się pogodzić. Do 
tej pory ta interpunkcyjna niesubordynacja uchodziła mi na sucho, tzn. redaktorzy 
tekstów, które miałem okazję publikować, przeważnie akceptowali moje decyzje. 
Czytelników poradni nie namawiam jednak, aby kontestowali zasady przestan-
kowania. Przeciwnie, sugeruję, aby je stosowali, najlepiej świadomie (Bańko 2009 
[cyt.: 2019-09-13]). 

Przecinka nie wymaga także zdanie złożone, w którym obserwujemy zbieg 
dwóch wskaźników zespolenia (np. dwóch spójników, spójnika i zaimka albo 
zaimka i spójnika) wskutek wplecenia jednego zdania w drugie (Podracki 1999, 
s. 25). Zjawisko to zilustrował Stanisław Jodłowski następującym zdaniem: 
Mówiono, że gdy miała się urodzić młodsza, groziła odebraniem sobie życia, które 
składa się z trzech zdań składowych: zdania nadrzędnego (Mówiono), zdania 
podrzędnego I stopnia (że groziła odebraniem sobie życia) oraz zdania pod-
rzędnego II stopnia (gdy miała urodzić się młodsza). Ze względu na rytmikę 
mowy pomija się w tym wypowiedzeniu przecinek pomiędzy że a gdy (Jodłowski 
2002, s. 45)104. 

Z kolei dublowanie przecinków (lub innych znaków interpunkcyjnych 
mogących występować parzyście) ilustrują m.in. zdania z wtrąceniami. Wtrącenia 
nie są bezpośrednio związane ze zdaniem głównym. Do ich wydzielenia służą 
dwa przecinki (otwierający i zamykający). Można je zastąpić kolejnymi znakami 
interpunkcyjnymi – nawiasem lub pauzą. Uważa się, że ze względu na przejrzys-
tość wypowiedzi najlepszym sposobem oddzielania wtrąceń jest stosowanie prze-
cinków. Niemniej ilustracyjnie przytaczam trzy dopuszczalne rozwiązania: 1. Ten 
                                                 
104 Przykłady zdań z następującymi po sobie spójnikami, które odnoszą się do kolejnych (pod-
rzędnych) członów wypowiedzenia, podaje także Poradnik językowy. Piszemy poprawnie, por.: 
„1. Wiedzą, że aby wygrać, trzeba się starać. 2. Wiedzą, że – aby wygrać – trzeba się starać. 3. Wie-
dzą, co, aby wygrać, trzeba robić. Powyższe trzy zdania są interpunkcyjnie poprawne, natomiast 
niepoprawne byłoby zdanie: 1a. Wiedzą, że, aby wygrać, trzeba się starać” (PJPP 2008, s. 84).  
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samochód, wg mojej żony, to stary rzęch. 2. Ten samochód – wg mojej żony – to 
stary rzęch. 3. Ten samochód (wg mojej żony) to stary rzęch. 

Wtrącenia mogą zawierać różne informacje, np. sprostowanie, uściślenie lub 
uzupełnienie tekstu. Zawsze są jednak poza wypowiedzeniem, dlatego można je 
opuścić bez uszczerbku dla poprawności zdania lub jego równoważnika. Czasem 
byłoby to z korzyścią dla natrętów językowych typu prawda, powiedzmy, być może, 
a czasem wypowiedź utraciłaby swoją idiolektalną specyfikę, por. wtrącenie mocium 
panie charakterystyczne dla Cześnika – bohatera Zemsty Aleksandra Fre-dry:  

Bardzo proszę… mocium panie… / Mocium panie… me wezwanie… / Mocium panie… 
wziąć w sposobie, / Jako ufność ku osobie… / Mocium panie… waszmość pana, / 
Która lubo mało znana… / Która lubo mało znana105. 

3.3 Przecinki fakultatywne 

Przepisy interpunkcyjne są albo bezwzględnie obowiązujące (zdecydowana więk-
szość), albo fakultatywne, dopuszczające stosownie lub niestosowanie znaku oraz 
wybór tego lub innego znaku106 (Podracki 1999, s. 17). Zdaniem Karpowicza 

autor tekstu ma prawo wybrać jeden z wariantów zapisu, przy czym żadna decyzja 
piszącego nie spotka się z dezaprobatą ani czytelnika, czyli odbiorcy, ani postron-
nego obserwatora, np. językoznawcy zajmującego się poprawnością językową (Kar-
powicz 2009, s. 142). 

W dalszej części podręcznika tego autora znajdujemy m.in. taki przykład fakul-
tatywnego stosowania przecinków:  

Fakultatywność interpunkcji dotyczy tzw. porównań paralelnych [pogrubienie  
w oryginale], tj. wprowadzanych przez zaimek wskazujący (taki, ten, tak itd.) i wska-
zujących równorzędność składniową członów. Obydwa człony tego porównania 
przedzielone przecinkiem być mogą, lecz nie muszą (Karpowicz 2009, s. 158). 

Autor tak scharakteryzowaną fakultatywność ilustruje zdaniami, które można 
poprawnie zapisać z przecinkiem lub bez niego. Oto wybrane z nich: 

                                                 
105 Źródło: Zemsta, akt IV, scena V, dyktowanie listu do Wacława (http://www.lektury.waw. 
pl/75/76/zemsta [cyt. 2019-10-28]). 
106 Fakultatywne użycie przecinków wymaga analizy semantycznej. Por. przykład podany przez 
Łuczyńskiego: Zatrudnimy doświadczoną sekretarkę ze znajomością angielskiego vs Zatrud-
nimy doświadczoną sekretarkę, ze znajomością angielskiego. „Przykład bez przecinka sugeruje, 
że informacja w wypowiedzeniu nie jest wewnętrznie zhierarchizowana (wszystko jest równie 
ważne). Użycie przecinka sprawia, że druga część wypowiedzenia staje się dopowiedzeniem 
(czymś dodatkowym w funkcji ważnego, ale nie decydującego warunku)” (Łuczyński 1997, s. 
203). Przecinek jako sygnalizator treści dodanej, która nie stanowi odrębnego zdania, ilustruje 
przykład: Wiem o twoim przyjeździe, w piątek po południu. Jeżeli piszący nie dzieli treści na 
część główną i dopowiedzenie (por. Wiem o twoim przyjeździe w piątek po południu), to 
przecinek może zostać pominięty (Łuczyński 1997, s. 200). 



INTERPUNKCYJNY SAVOIR-VIVRE 

119 
 

1. Herbata nie jest już tak ciepła, jak [pogrubienie w oryginale] przed kwad-
ransem vs Herbata nie jest już tak ciepła jak przed kwadransem; 

2. Siatkarze mistrza Polski rozegrali tę końcówkę seta tak, jak ostatnim razem 
[pogrubienie w oryginale] vs Siatkarze mistrza Polski rozegrali tę końcówkę seta 
tak jak ostatnim razem. 

Wybrane przypadki fakultatywności przecinka tłumaczy także Edward Łu-
czyński. Aby zrozumieć stosowanie lub niestosowanie przecinków w podanych 
przez niego przykładach potrzebna jest znajomość imiesłowów, a konkretnie – 
imiesłowów przymiotnikowych z określeniami (Łuczyński 1997, s. 203). Posta-
wienie lub niepostawienie przecinka w podanych przez niego przykładach: Miała 
na sobie długie futro z norek, kupione pewnie w Peweksie oraz Myślałem ciągle  
o dziewczynie widzianej wczoraj w kościele, wynika z różnicowania przydawki 
imiesłowowej, która raz jest dopowiedzeniem, a raz tzw. imiesłowową przydawką 
integralną, tj. blisko związaną z poprzedzającym ją rzeczownikiem, wyznaczającą 
bezpośrednio zakres znaczeniowy tego rzeczownika (Łuczyński 1997, s. 203). 
Klarowna jest konstatacja podsumowująca to rozróżnienie:  

Warto zwrócić uwagę na to, że imiesłowowe przydawki integralne są często jedy-
nymi określeniami rzeczownika, podczas gdy imiesłowowe przydawki dopowia-
dające (rozwijające) najczęściej występują po rzeczowniku, który też ma inne 
określenia (Łuczyński 1997, s. 203).  

Z kolei w Poradniku językowym. Piszemy poprawnie (skrót: PJPP) czytamy, 
że obecności przecinków przed imiesłowami przymiotnikowymi oczekują czytel-
nicy, a także sami autorzy są skłonni je w tym miejscu stawiać: 

Przed imiesłowami przymiotnikowymi stawiamy przecinek zazwyczaj wtedy, gdy 
są rozwinięte. Im bardziej rozwinięte, tym bardziej chcemy ów przecinek postawić. 
I tym bardziej będzie go oczekiwał czytelnik, gdyż przecinek, dzieląc długie zdania 
na części, ułatwia lekturę (PJPP 2008, s. 91). 

 

4. Podsumowanie 

Akcentowane w publikacjach dotyczących interpunkcji stanowisko pragmatyczne 
pozwala skonstatować, że dystrybucję znaków interpunkcyjnych należy trakto-
wać jako sprawność wynikającą ze znajomości składni, morfologii i semantyki 
języka.  

Dla (z)rozumienia zasad dystrybucji przecinków i dla swobodnego ich stoso-
wania potrzebna jest umiejętność rozpoznawania części mowy: czasowników, 
imiesłowów przysłówkowych zakończonych na -ąc oraz -wszy lub -łszy, a także 
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imiesłowów zakończonych na -ący, -any, -ony, -ty107. Wskazane jest również nie-
ortodoksyjne trzymanie się reguł interpunkcyjnych108 oraz analiza sensu zdania  
w zależności od usytuowania przecinka (por. Mówili, wolno skręcając szafę lub 
Mówili wolno, skręcając szafę).  

Celem językoznawstwa jest opisywanie i wyjaśnianie mechanizmów języka, 
a nie wyjaśnianie jego użytkownikom, dlaczego mówią źle. A zadaniem po-
wszechnej edukacji (absorbującej Polaków przez kilkanaście lat) jest budowanie 
dobrych nawyków składniowych, gramatycznych i interpunkcyjnych, a także da-
wanie przykładów spójnych z realistycznymi przejawami typowych i indywidu-
alnych zachowań językowych.  

Wymagająca rozumienia interpunkcja oczekuje – moim zdaniem – na wy-
pracowanie metod efektywnego uczenia, które przygotowywałyby piszących do 
życia publicznego, a także metod uwzględniających przykłady, kiedy reguły inter-
punkcyjne splatają się z wiadomościami gramatycznymi, kiedy interpunkcja 
decyduje o sensie zdania. 

Ważne jest, aby uchwały Rady Języka Polskiego czy dystrybuowane w słow-
nikach przepisy (por. Podracki 1993, 1999; Polański 2008) nie były martwe. Jako 
przykład na zakończenie podam przytoczony przez Zygmunta Saloniego opis 
sytuacji, który, mimo że dotyczy ortografii, może dawać do myślenia także w kwestii 
znajomości zasad interpunkcyjnych:  

Zainteresowany odbiorem tej uchwały [chodzi o Uchwałę ortograficzną nr 18 w 
sprawie zapisu tytułów czasopism i cykli wydawniczych, przyjętą na XXIX posie-
dzeniu plenarnym RJP 8 grudnia 2008 roku – dopisek M.B.], zagadnąłem o nią  
w listopadzie 2010 roku dwu członków kolegium redakcyjnego magazynu histo-
rycznego „Mówią Wieki” – po prostu o niej nie wiedzieli [pogrubienie M.B.] 
(Saloni 2011, s. 120). 

 

                                                 
107 Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska odnotowuje, że imiesłowy przymiotnikowe mogą tworzyć 
imiesłowowe równoważniki zdania, por.: Urzędnik, przygotowujący właśnie pismo do ministra, 
uśmiechał się pod nosem. W komentarzu autorka zaznacza: „Jednak imiesłów przymiotnikowy, 
nawet rozwinięty dodatkowymi określeniami, o wiele rzadziej jest traktowany jako imiesłowo-
wy równoważnik zdania, częściej natomiast jako rozwinięta przydawka i wtedy nie jest od-
dzielany przecinkiem od reszty tekstu” (Wierzbicka-Piotrowska 1992, s. 31). 
108 Chodzi o powszechnie znane reguły: 1) nie stawia się przecinka przed spójnikami i, oraz,  
2) stawia się przecinek przed spójnikiem że i zaimkiem względnym który. 
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1. Wprowadzenie 

Wielkopolska to kolebka państwa polskiego. Region ten aż do zaborów należał 
do Rzeczpospolitej i podzielony był na dwa (poznańskie i kaliskie) lub trzy woje-
wództwa (w 1768 r. z woj. kaliskiego wydzielono nowe – gnieźnieńskie). W wyniku 
rozbiorów cała Wielkopolska przypadła Prusom i znalazła się w prowincji zwanej 
Prusami Południowymi (1795–1806), następnie na krótko należała do Księstwa 
Warszawskiego (1807–1813) i po traktacie wiedeńskim w 1815 r. została podzie-
lona między Rosję (część wschodnia po Prosnę, jez. Gopło) i Prusy (pozostała 
część). Uważa się, że takie położenie polityczne 

spowodowało odmienny rozwój zachodniej i wschodniej Wielkopolski pod 
względem gospodarczym, społecznym i kulturowym. W okresie niewoli pogłębiają 
się także coraz to bardziej różnice w kulturze ludowej między zachodnią i wschod-
nią Wielkopolską. Kultura ludowa zachodniej części podlega wpływom niemiec-
kim, a we wschodniej – rosyjskim  (Gomolec 1960, s. 26).  

Od 1918 r. (z przerwą w czasie drugiej wojny światowej) tereny Wielkopolski 
należą do Polski. 

Umieszczając w tytule sformułowanie gwary podwójnego pogranicza, mam 
na myśli pogranicze zewnętrzne i pogranicze wewnętrzne, co koresponduje z poję-
ciami granicy zewnętrznej i wewnętrznej Stanisława Dubisza. W przypadku pier-
wszej z nich chodzi o strefy oddziaływania różnych języków etnicznych (lub ich 
wariantów komunikatywnych), które najczęściej pokrywają się z granicami państwo-
wymi (politycznymi), granica wewnętrzna natomiast to strefa, w której nakładają 
się cechy różnych języków w komunikatywnym obiegu kontekstowym (koegzysto-
wanie języków dwóch etnosów i mieszanie się wariantów komunikatywnych 
wewnątrz jednego języka narodowego) (Dubisz 1994, s. 17).  

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie na wybranych przykładach 
relacji między przebiegiem granic a leksykalnymi zjawiskami regionalnymi, by m.in. 
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odpowiedzieć na pytanie, czy różnice między częścią wschodnią i zachodnią Wiel-
kopolski to efekt zaborów, jak pisze Gomolec, czy też mają one inne źródło. 
Materiał poddawany analizie to z jednej strony XX-wieczne gwary wielkopolskie 
(stan na podstawie AJKLW), które w dużej mierze są dziedzictwem rozbiorów,  
z drugiej zaś strony – XVIII-wieczne inwentarze dóbr szlacheckich rejestrujące stan 
sprzed rozbiorów. Porównanie podstaw materiałowych z dwóch różnych okresów 
pozwoli m.in. określić elementy stałe i zmienne, wpływ czynników językowych 
(kontakt polszczyzny z innym językiem) i pozajęzykowych (zmiany kulturowe, 
gospodarcze, oddziaływanie polityczne). Należy jednak nieustannie mieć na 
uwadze, że materiał XVIII-wieczny to wielkopolska polszczyzna regionalna, tj. 
odmiana zawierająca w sobie zarówno elementy gwarowe, jak i regionalne, 
potoczne, literackie czy specjalistyczne (por. Osowski 2019, s. 46–47). 

 

2. Wielkopolska w świetle geografii politycznej i językowej 

W przypadku Wielkopolski jej granice północne, południowe i zachodnie przez 
większość historii stanowiły zachodnie kresy Rzeczypospolitej – do 1945 r. mamy 
do czynienia z granicą zewnętrzną. Wielkopolska sąsiadowała na tym obszarze z te-
renem niemieckojęzycznym, jednak nie pozbawionym elementów słowiańskich. 
Na zachodzie aż po Odrę i Nysę rozciągały się zgermanizowane dialekty 
słowiańskie stanowiące obszar przejściowy między terenem polskim a dolnołu-
życkim (Popowska-Taborska 1963, s. 332). Od południa szły wpływy śląskie, zaś 
od północy pomorskie. Po 1945 r. polsko-niemiecka granica państwowa przesu-
nęła się, a gwary wielkopolskie od północy, południa i zachodu zaczęły sąsiado-
wać w ramach jednego państwa z nowymi dialektami mieszanymi na tzw. Zie-
miach Odzyskanych. Oddziaływanie m.in. wielkopolskie na tym terenie badał 
zespół Zygmunta Zagórskiego (Zagórski, Sieradzki, Grzelak 1992; Zagórski 1996). 

Wschodnia granica Wielkopolski, miała charakter otwarty. Na tym odcinku 
mamy do czynienia z granicą wewnętrzną – oddzielającą od siebie poszczególne 
ugrupowania gwar polskich, tj. dialekt wielkopolski od dialektu małopolskiego  
i mazowieckiego. Sprawę przebiegu wschodniej granicy komplikują postanowie-
nia traktatu wiedeńskiego, który podzielił region między dwa państwa – Prusy i Ro-
sję109. Konsekwencje tego wydarzenia były znaczące i trwają częściowo do dzisiaj 
(por. Schmidt 1997, Padło 2013), co pozwala określić dawną granicę zaborową  
w Wielkopolsce jako granicę reliktową, czyli granicę pozbawioną funkcji poli-
tycznej, lecz nadal istniejącą w krajobrazie kulturowym (Sobczyński 2008, s. 66). 
                                                 
109 Sytuację tych ziem trafnie oddaje sformułowanie Anety Niewęgłowskiej – „podzielona jed-
ność” (Niewęgłowska 2013). 
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Jej obecność w wymiarze językowym zaznacza się m.in. poprzez funkcjonowanie 
specyficznych etnonimów – określeń mieszkańców „drugiej strony”, np. Bażant, 
Bosy Antek, Chadziaj, Jebita, Łańcuch, Skorzec, Wróbel, Zgojak, większe nasy-
cenie germanizmami w gwarach byłego zaboru pruskiego, rusycyzmy (choć  
w mniejszej ilości niż germanizmy na zachodzie) w gwarach wschodniej Wielko-
polski, szybciej wprowadzane innowacje ogólnopolskie w gwarach zaboru rosyj-
skiego i większa liczba cech archaicznych na zachodzie. Różnicę widać także  
w znaczeniu wyrazu Wielkopolska, której granice rysowane są odmiennie w za-
leżności od przynależności do dawnego zaboru (Schmidt 1997). Wg mieszkań-
ców dawnego zaboru pruskiego Wielkopolska utożsamiana jest z Poznańskiem – 
jej wschodnia granica pokrywa się zatem z przebiegiem granicy zaborowej, 
natomiast dla mieszkańców dawnego zaboru rosyjskiego granica ta jest prze-
sunięta bardziej na wschód i obejmuje Kaliskie oraz okolice Konina, w większej 
mierze odpowiada więc historycznemu rozumieniu regionu i zasięgowi gwar 
wielkopolskich. 

 

3. Materiał językowy 

3.1 W gwarach wielkopolskich występowały w XX w. liczne archaizmy pery-
feryjne, co wiąże się z ich położeniem (aż do 1945 r.) na zachodnich krańcach 
zwartego polskiego obszaru językowego110. Przykładowo zestaw nazw miejsca  
w stodole do młócenia zboża111 jest niemal taki sam w XVIII i XX w. (boisko, 
bojewica, bojowica, bojewisko, bojowisko, wojowisko, gumno, klepisko, sklepisko); 
w XX w. zarejestrowano jeszcze ponadto oklepisko. Wszystkie wyekscerpowane 
jednostki są pochodzenia rodzimego. W XX w. uznawane za typowo wielkopol-
skie formacje z -ica skupione są przede wszystkim w gwarach zachodnich, 
środkowych i południowych. Wzdłuż linii Wągrowiec – Gniezno – Pleszew – 

                                                 
110 W takiej sytuacji łatwo było o archaizmy związane z niejednakowym napięciem siły 
rozwojowej języka literackiego w poszczególnych regionach. Irena Bajerowa określa język 
XVIII-wiecznej Wielkopolski jako najbardziej zacofany: „w zakresie wielu cech zmieniających 
się w XVIII w. widzimy, że ogólny procent innowacji jest tu niższy niż w pozostałych 
regionach. Ta odmianka regionalna też nie zawiera na ogół regionalizmów mających oparcie  
o wielkopolskie dialektyzmy”, raczej – jak dodaje autorka tych słów – zdarzają się północ-
nopolskie prowincjonalizmy, np. jachać (Bajerowa 1964, s. 2018). Kwestia występowania 
dialektyzmów w wielkopolskich tekstach użytkowych wymagałaby jednak jeszcze zbadania, 
ponieważ pobieżny przegląd inwentarzy dóbr szlacheckich z XVIII w. pozwolił wynotować 
przykłady wyrazistych cech gwarowych, np. mieszanie nagłosowego o-/ṷo-/wo- (ozownia), 
rozłożona i uproszczona wymowa nosówek (wziąn, wzieni), reduplikowane przyimki (ze spo-
taszni), podwyższona artykulacja samogłosek (kumora), uproszczenia artykulacyjne (purolnik). 
111 Na podstawie: Osowski 2019, s. 97–100. 
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Ostrów pojawiają się bojewisko i bojowisko, wojowisko – w okolicach Ostrowa, 
Kalisza i Poddębic, klepisko – w całej Wielkopolsce poza częścią zachodnią i po-
łudniową, od strony Śląska przechodzi gumno, a boisko wystąpiło 4 razy bez 
wyraźnej geografii. 

W XVIII w. zasięg form bojewica i bojowica był szerszy niż w XX, wykra-
czały one bowiem poza izoglosę wyznaczoną w AJKLW (mapa 689) i wystę-
powały w całej Wielkopolsce. Niemniej starano się zastępować wspomniane 
leksemy, o czym świadczą korekty w tekście, np. W r[ę]kopisie było poprzednio: 
jednej bojewicy, drugie słowo poprawiono następnie na: bojewisku, ale pozo-
stawiono błędnie: jednej (K: 115), Stodoła nowa o jednej [s] bojewisku (G: 166). 
Być może już w XVIII w. uważano je za gwarowe lub pod jakimś względem 
niestosowne do użycia w tekście urzędowym. 

W XVIII w. najczęstszymi wariantami były bojewisko i bojowisko. Przyczy-
ną zmniejszenia obszaru występowania tych jednostek może być okres zaborów. 
Odcięcie Wielkopolski od terenów południowej Polski, gdzie dominowały boje-
wisko i bojowisko, stworzyło sprzyjające warunki do szerzenia się w części 
pruskiej Wielkopolski bojewicy i bojowicy oraz ich rugowania w części rosyjskiej, 
ponieważ w innych gwarach polskich tego zaboru był to typ nieznany. Po 1918 
r., kiedy zniknęła granica rosyjsko-niemiecka, Wielkopolska i jej gwary zaczęły 
intensyfikować kontakty z pozostałymi polskimi obszarami a typ bojewica/ 
bojowica zaczął cofać się na peryferia zachodnie. 

Podobnymi czynnikami wyjaśnić można przesunięcie się w ciągu 200 lat 
klepiska z Wielkopolski południowej i wschodniej do środkowej. Gumno z kolei 
na przestrzeni XVIII–XX w. zmniejszyło swój zasięg, zaś boisko przez cały ten 
okres było typem z pojedynczymi poświadczeniami. 

Porównanie wariantów bojewisko i bojowisko pokazuje, że formy z ogólno-
polskim ow częstsze były w powiatach konińskim, kaliskim i poznańskim, zaś 
z wielkopolskim z ew – w powiatach kcyńskim i gnieźnieńskim. Widać więc, że już 
w XVIII w. powiaty znajdujące się na wschodzie regionu, stanowiące ziemie 
bardziej centralne w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, szybciej przejmowały 
cechy ogólnopolskie, niż bardziej peryferyjne powiatach gnieźnieński i kcyński. 

3.2 Powyższy przykład potwierdza ciągłość archaizmów peryferycznych w Wielko-
polsce na przestrzeni dwustu lat, jednak archaizmy na tym terenie były charakte-
rystyczne i dla wieków wcześniejszych. Za archaiczne wobec polszczyzny ogólnej 
XVIII w. uznać można określenie kokot ‘kogut’. Źródła historyczne wskazują na 
dyferencyjny charakter wyrazu. W słowniku Troca (Trotza) – Moszczeńskiego kokot 
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został określony jako podejrzany i rzadko używany, u Michała Dudzińskiego jako 
niepospolity, u I. Włodka jako dawny i zaniedbany, także u J.S. Bandtkiego jako 
obsoletus (Ludzie..., s. 289; Pepłowski 1988, s. 307). Pomimo negatywnych ocen 
wyraz przetrwał do XX w. w Wielkopolsce i na Śląsku niemal jako jedyne 
określenie samca kury (MAGP, mapa 438). 

3.3 Wielkopolska nie była jednak tylko terenem peryferyjnym, lecz stanowiła 
również centrum dla niektórych zjawisk językowych. XVIII-wieczny zasięg 
geograficzny form typu półślednik ‘chłop posiadający gospodarstwo o połowę 
mniejsze od kmiecia’ pokazuje, że już wtedy zachodnia Wielkopolska stanowiła 
centrum form dyferencyjnych wobec polszczyzny literackiej112 (por. Mapa s. 127). 
Wyraz półślednik zniknął wraz ze zmianami społecznymi, które następowały w cią-
gu wieku XIX i XX, ale wiele innych form dyferencyjnych na nowo odżyło i eks-
pandowało w Wielkopolsce za sprawą oddzielenia jej granicą zaborową od zwar-
tego obszaru gwar polskich, co jednocześnie umożliwiło kontakty z gwarami Pomorza 
i Śląska oraz wystawiło na wzmożone oddziaływanie języka niemieckiego. 

3.4 Pograniczny charakter Wielkopolski w XVIII–XX w. przejawia się w ciążeniu 
jej północnych obszarów ku Pomorzu, zaś południowych – ku Śląskowi. Przema-
wiają za tym fakty językowe i ekonomiczne, które śledzić można na podstawie 
używanych w inwentarzach odmiejscowych nazw miar (np. kaliszczak, wiertel 
kaliski, wiertel kaliskiej miary od Kalisz). Na północy Wielkopolski pojawiają się 
miary chojnicka (< Chojnice) i fredląska/fredlącka/fredlądzka (< Preußisch Fried-
land – Debrzno, które po pierwszym rozbiorze Polski znalazło się w graniach 
Prus). Obie miejscowości pośredniczyły w handlu z Pomorzem i Brandenburgią. 
Z kolei na południu miary brały swe nazwy od Wschowy, Leszna, Grodziska, 
Kargowej i Rawicza, które były ośrodkami śląsko-wielkopolskiego handlu zbożem 
i mąką (Osowski 2019, s. 180–181). Ponadto na udokumentowane na przestrzeni 
200 lat związki językowe z Pomorzem wskazują m.in. wyrazy gbur, tynka, zaś ze 
Śląskiem – gumno, sabatnik, sypanie. 

                                                 
112 Autorzy inwentarzy często zdawali sobie sprawę z ograniczonego zasięgu pojawiającego się 
słownictwa, stąd zabiegi objaśniające takie jak stosowanie wyrazów alias i czyli dla sygna-
lizowania ekwiwalentów leksykalnych. Za pomocą wspomnianych środków łączono m.in. jed-
nostki spoza polszczyzny ogólnej i mieszczące się w niej (np. przeciwko szemborzy, czyli 
stajen; ślimak alias wypust; spichlerz, czyli sypanie; rosochata czyli kraczlata; kapusty czyli 
szałków), wyrazy zapożyczone i rodzime, np. ozdownia, czyli suszarnia; dach, czyli przykrycie; 
obręczy, czyli ryfek. Czyniono tak po to, by uszanować miejscowy zwyczaj językowy i oddać 
niuanse znaczeniowe. Pełną klasyfikację połączeń alias i czyli patrz Osowski 2016a. 
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4. Wnioski ogólne  

Często podnoszona kwestia różnic w okresie 20-lecia międzywojennego poziomu 
analfabetyzmu między ziemiami poszczególnych zaborów ma swoje antecenden-
cje już w XVIII w. W badanym zbiorze inwentarzy 70,7% wszystkich podpisów 
jest samodzielne. Pomiędzy poszczególnymi powiatami ujawniają się jednak 
różnice. Najkorzystniej wypada powiat poznański (91,4% podpisów złożonych sa-
modzielnie), następnie kcyński, nakielski, wałecki i ziemia wschowska (73,5%). 
Poniżej średniej znalazły się powiaty kościański, koniński, pyzdrski, gnieźnieński 
i kaliski. Zarysowuje się dość wyraźny układ przeciwstawiający Wielkopolskę 
północno-zachodnią z wyższym udziałem osób potrafiących się podpisać samodziel-
nie Wielkopolsce południowo-wschodniej (wyłączywszy ziemię wschowską), gdzie 
ta umiejętność była mniej rozpowszechniona113. Geografia ta koreluje z ilością 
szkół na danym terenie. Najwięcej było ich na północy, zachodzie i południu 
Wielkopolski, gdzie funkcjonowały ośrodki reformacyjne (Olczak 1978).  

Należy podkreślić, że na pograniczny charakter Wielkopolski wpływ miało od-
działywanie Śląska, Pomorza oraz granicy zaborów. Archaizmy w omawianym 
regionie to archaizmy peryferyjne istniejące już przed okresem zaborów oraz wywo-
łane oddzieleniem Wielkopolski od reszty gwar polskich przez granicę prusko-rosyj-
ską. Swoiste, wielkopolskie cechy to nie tylko archaizmy ukształtowane peryferyj-
nym położeniem regionu, lecz także innowacje centrum związanego z Poznaniem. 

Wykaz skrótów: 

AJKLW – Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski. T. 1–6. Z. Sobierajski,  
J. Burszta (eds.). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskch, 1979–1991. T. 7. 
Z. Sobierajski (ed.). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. T. 8–
11. Z. Sobierajski (ed.). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza, 1994–2005. 

Ludzie... – Ludzie oświecenia o języku i stylu. T. 3. Słownik. M. R. Mayenowa 
(ed.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957. 

MAGP – Mały atlas gwar polskich. T. 9. Z. Stieber (ed.). Wrocław: Zakład Naro-
dowym im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1966. 

Mapa: ‘Chłop posiadający gospodarstwo o połowę mniejsze od kmiecia’ – 
Wielkopolska, XVIII w. 

Punkty: niebieskie – typ półrolnik, zielone – półgbur, żółte – półwłócznik. Powiększono punkty 
różowe (typ półślednik) dla wyrazistszego ukazania koncentracji jednostek dyferencyjnych w Wiel-
kopolsce zachodniej. 

                                                 
113 Więcej szczegółowych informacji na ten temat: Osowski 2016b. 
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NAZWY OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH  
W OBRĘBIE ZAGRODY WIEJSKIEJ W GWARACH POGRANICZA  

MAŁOPOLSKO-WIELKOPOLSKO-MAZOWIECKIEGO 
 

Katarzyna SICIŃSKA, Uniwersytet Łódzki 
ID https://orcid.org/0000-0003-4080-1497 

 

1. Wprowadzenie 

W tradycyjnej kulturze ludowej przestrzeń dzielona była na dwie zasadnicze sfery: 
bezpieczne i święte sacrum oraz opozycyjne wobec niego profanum. Święty środek 
pojmowany był koncentrycznie. W samym centrum antropocentrycznie rozumianej 
przestrzeni znajdowało się ciało ludzkie. Szersze, większe obszary centralne stano-
wiły kolejno: dom, obejście (podwórko), własne pole, wieś. Na obrzeżach znajdo-
wały się tereny obce. W takim niejednorodnym, dualistycznym postrzeganiu przestrze-
ni ważną rolę odgrywała granica, rozdzielająca orbis interior i orbis exterior. Granicą 
w przypadku ciała były oczy, uszy, genitalia i skóra, w przypadku domu – próg, 
drzwi, okna, dach i strych, piec i komin, w przypadku podwórka – płoty i bramy,  
w przypadku własnego pola – miedze, w przypadku wsi – drogi, mosty, rozstajne 
drogi, miedze, kapliczki i krzyże przydrożne. Granica, zabezpieczająca to, co 
wewnątrz, przed światem zewnętrznym, ale mająca jednocześnie charakter przejścio-
wy, stanowiła zatem linię demarkacyjną niepewną i krytyczną (Wójtowicz 2011, s. 2). 

Jednym z koncentrycznych obszarów orbis interior w kulturze wiejskiej 
było, jak już wspomniano, obejście (podwórko). Jego przestrzeń wypełniały 
charakterystyczne obiekty architektoniczne, typowe dla zagrody wiejskiej, a mia-
nowicie: budynek mieszkalny, zabudowania gospodarcze, tzw. mała architektura 
oraz ogrodzenie (to ostatnie wyznaczało już sferę graniczną) (Gładyszowa 1974, 
s. 287; Czerwiński 2006). W obszarze pojedynczej zagrody toczyły się losy wielo-
pokoleniowej rodziny – życie codzienne, praca, zabawa, świętowanie itd. Była to 
przestrzeń swoistego mikroświata, przestrzeń fizyczna, ale też społeczna i kultu-
rowa114. Znaczenie sytuowanych w obejściu budynków i innych obiektów 
                                                 
114 Podobnie jak cała wieś, która była przestrzenią geograficzną (jako obszar zamieszkiwany 
przez ludność zajmującą się rolnictwem), ale też przestrzenią społeczną z właściwym jej syste-
mem kulturowym (por. Sobolewska 2002, s. 7). 
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architektonicznych było wielowymiarowe, zarówno egzystencjalne (pomieszczenia 
mieszkalne i gospodarcze umożliwiały biologiczne przetrwanie), jak też społeczno-
-kulturowe (okazałość budynków była wskaźnikiem zamożności, symbolem 
statusu społecznego i majątkowego, a typ konstrukcji budowlanych oraz zdobień 
architektonicznych stanowił niegdyś także wyznacznik tożsamości lokalnej115). 

 W poniższej analizie chciałabym się przyjrzeć gwarowym nazwom obiek-
tów architektonicznych wchodzących w skład zagrody wiejskiej, czyli nazwom 
budynku mieszkalnego, zabudowań gospodarczych, obiektów zaliczanych do 
tzw. małej architektury oraz typów ogrodzenia. Materiał językowy zaczerpnięty 
został ze słownika regionalnego reprezentującego gwary pogranicza małopolsko-
-wielkopolsko-mazowieckiego, a mianowicie z publikacji leksykograficznej Karo-
la Dejny Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkie-
go116 (Dejna 1974–1985). Jest to zbiór słownictwa zgromadzonego podczas badań 
terenowych prowadzonych w latach 1954–1970 na obszarze dawnego wojewódz-
twa kieleckiego i łódzkiego (wg podziału administracyjnego Polski z 1957 r.)117, 
reprezentujący gwary Małopolski i Polski środkowej oraz terenów przyległych118, 
liczący według obliczeń Ireny Jaros ponad 28 000 jednostek leksykalnych (Jaros 
                                                 
115 Dawną zabudowę wiejską w Polsce charakteryzowała typowość, która wyrażała się w zbli-
żonej wielkości poszczególnych rodzajów budynków, w jednorodności rozwiązań konstrukcyj-
nych oraz materiałów budowlanych (Gładyszowa 1976, s. 280). Z drugiej jednak strony zazna-
czały się w niej także – wytworzone zwłaszcza w XIX w. – różnice regionalne, które dotyczyły 
głównie różnych form budowy chałupy chłopskiej (w mniejszym stopniu innych obiektów) 
(Gładyszowa 1974, s. 279–281).   
116 Należy tu zwrócić uwagę na rozróżnienie terminologiczne stosowane przez K. Dejnę. 
Słownictwo gwarowe to wg badacza wyrazy, które nie występują w języku ogólnym i które 
jednocześnie wyróżniają daną gwarę czy kompleks gwar od pozostałych gwar, natomiast 
słownictwo ludowe to ogół wyrazów funkcjonujących w danej gwarze, obejmujący zarówno 
słownictwo stricte gwarowe, jak i wyrazy ogólnopolskie oraz wyrazy znane innym gwarom 
(Dejna 1974, s. 192–193). 
117 Województwo kieleckie obejmowało następujące powiaty: białobrzeski, buski, iłżecki (póź-
niej starachowicki), jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, kozienicki, lipski, 
opatowski, opoczyński, Ostrowiec Świętokrzyski, pińczowski, przysuski, Radom, radomski, 
sandomierski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, staszowski, szydłowiecki, włoszczowski, 
zwoleński. Województwo łódzkie obejmowało zaś powiaty: bełchatowski, brzeziński, 
kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Pabianice, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Try-
bunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Tomaszów Mazowiecki, 
wieluński, wieruszowski, Zduńska Wola, Zgierz.  
118 Badany obszar obejmuje znaczną część Małopolski (głównie Małopolskę północną, ale też 
tereny położone na południu, sięgające nawet po okolice Bochni, Tarnowa i Kolbuszowej), 
dawną ziemię łęczycko-sieradzką, której gwary bywają rozbieżnie kwalifikowane (wg K. Nitscha 
jako małopolskie, wg K. Dejny jako prymarnie wielkopolskie), na zachodzie zahacza o teren 
Wielkopolski, a na północnym wschodzie o Mazowsze (por. Gala-Milczarek 2013, s. 17). 
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2016, s. 97)119. Pomimo pewnych mankamentów słownik ten może stanowić 
przydatne źródło do badań leksykograficznych120.  

Celem opracowania jest przedstawienie zasobu wybranej grupy leksykalnej 
w Słownictwie ludowym… z podziałem na mniejsze, wewnętrzne pola leksykalno- 
-semantyczne oraz charakterystyką formalną, a ponadto próba interpretacji tegoż 
słownictwa jako odzwierciedlenia przestrzeni fizycznej i społeczno-kulturowej, 
jako świadectwa kultury materialnej dawnej polskiej wsi (dawnej, bo zgromadzony 
w Słownictwie ludowym… materiał leksykalny ma już w istocie charakter histo-
ryczny)121.  

 

2.  Pola leksykalno-semantyczne nazw obiektów architektonicznych w obrębie 
zagrody wiejskiej  

W grupie nazw obiektów architektonicznych wchodzących w skład zagrody 
wiejskiej można wydzielić mniejsze pola leksykalno-semantyczne:  

1) nazwy ogólne zabudowań wchodzących w skład zagrody, 

2) nazwy budynku mieszkalnego w obrębie zagrody, 

3) nazwy zabudowań gospodarczych mieszczących się w obrębie zagrody, 

4) nazwy tzw. małej architektury, 

5) nazwy ogrodzenia, 

6) nazwy przestrzeni zamkniętej ogrodzeniem.  

                                                 
119 We wcześniejszych opisach Słownictwa ludowego… K. Dejny podawana jest liczba 20 000 
jednostek leksykalnych (Grabka 2007, s. 123; Karaś 2011, s. 115).   
120 Do kłopotliwych właściwości słownika można zaliczyć to, że za hasła uznano w nim 
wszystkie warianty fonetyczne, morfologiczne i semantyczne leksemów, zaś definicje znacze-
niowe to często definicje synonimiczne, ogólnopolskie lub realnoznaczeniowe; ponadto przy 
wielu hasłach brakuje kontekstów. Cenny jest natomiast system wewnętrznych odsyłaczy 
(Dejna 1974, s. 193–195; zob. też Karaś 2011, s. 111–115, 136, 154–155, 162–163, 170; Jaros 
2016, s. 96–98).  
121 Nadrzędne i bardzo obszerne pole leksykalno-semantyczne nazw z zakresu budownictwa 
zawartych w Słownictwie ludowym… K. Dejny zostanie przeze mnie syntetycznie opisane w in-
nym opracowaniu (pod uwagę wzięta zostanie zasobność, struktura, różnoraka wariantywność 
oraz pochodzenie leksyki). Leksyka z zakresu budownictwa tworzy bardzo obszerną grupę tema-
tyczną, obejmuje bowiem nazwy budynków, nazwy części budynków i pomieszczeń, nazwy 
elementów konstrukcyjnych i zdobniczych, nazwy wyposażenia, nazwy materiałów budowlanych, 
nazw czynności związanych z budownictwem, nazwy osób wykonujących prace budowlane itd. 
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2.1 Nazwy ogólne zabudowań wchodzących w skład zagrody  

Są to nazwy całego kompleksu budynków znajdujących się na terenie wiejskiego 
obejścia, a więc budynku mieszkalnego wraz z budynkami gospodarczymi. 
Należą tu: zabudowanie ‘wszystkie budynki wraz z domem mieszkalnym’122, 
zabudowie ‘budynki’, być może też zabuduwanie ‘budynek’ (jeśli potraktować 
ten wyraz jako wariant fonetyczny wymienionego wyżej zabudowania, wbrew 
natomiast podanej w Słownictwie ludowym… definicji).  

2.2 Nazwy budynku mieszkalnego w obrębie zagrody  

W Słownictwie ludowym… odnotowane zostały następujące nazwy całego budynku 
mieszkalnego: buda ‘stara chata’, budynek ‘mieszkalny dom murowany’, ceglan-
ka ‘dom murowany z cegły’, chałupa ‘chłopski dom mieszkalny, czasem tylko 
izba’, chata ‘rzadko używana, mniej popularna nazwa chałupy, bardzo mały dom 
drewniany’123, chyż ‘dom, zabudowanie’, chyża ‘stary dom’, dom ‘budynek miesz-
kalny; budynek mieszkalny wraz z mieszkańcami’, drewniak ‘stary drewniany 
budynek’, glinianka ‘dom z gliny’, lepianka ‘dom z gliny’, kuczka ‘nędzny dom’, 
mieszkanie ‘chałupa, mieszkalny dom wiejski’, murowaniec ‘dom murowany’, 
murowanka ‘dom murowany’. Definicje i cytaty zawarte w Słownictwie ludo-
wym… nie pozwalają jednoznacznie rozstrzygnąć, czy murowaniec i murowanka 
to obiekty znajdujące się na terenie obejścia wiejskiego czy też poza nim124.  

2.3 Nazwy zabudowań gospodarczych mieszczących się w obrębie zagrody 

Wśród nazw zabudowań gospodarczych można wskazać: nazwy ogólne budynków 
gospodarczych, nazwy budynków i pomieszczeń inwentarskich, nazwy budynków  

                                                 
122 Znaczenia wyrazów podawane są za Słownictwem ludowym… Oznacza to, że przy niektó-
rych hasłach w miejscu definicji pojawia się skrót ts., czyli ‘to samo’. W ten sposób bowiem 
autor słownika sygnalizował znaczenia identyczne ze znaczeniem wyrazu w języku ogólnym. 
System ten utrudnia jednak prowadzenie badań leksykalnych w oparciu o materiał zawarty  
w Słownictwie ludowym…    
123 Przy rzeczowniku chata K. Dejna podaje, że wyraz uważany jest za obcy, pochodzący z ję-
zyka rosyjskiego (Słownictwo ludowe… ), natomiast w SDor wskazuje się na bezpośrednie 
zapożyczenie z języków ukraińskiego i białoruskiego, w których chata stanowi pożyczkę wschod-
nią.  
124 Zwłaszcza znaczenie wyrazu murowaniec, a tym samym i charakter oznaczanego przez tę 
nazwę obiektu, nie przedstawia się jasno: przy haśle murowaniec podano znaczenie ‘dom muro-
wany’, natomiast przy haśle muruwaniec, które można by interpretować jako wariant 
fonetyczny nazwy murowaniec, pojawia się definicja odmienna ‘dom zmurowany z kamienia – 
zabudowanie dworskie’, co eliminuje ten leksem jako nazwę obiektu wchodzącego w skład 
zagrody; jednocześnie jednak przy haśle muruwaniec podany został odsyłacz „por. murowa-
niec”, co czyni informację niejednoznaczną także w przypadku murowańca.  
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i pomieszczeń schówkowych125, nazwy budynków rzemieślniczych i inne (por. 
Gładyszowa 1974, s. 286–287; też Basara 1965).  

2.3.1 Nazwy ogólne budynków gospodarczych 

Należą tu nazwy: budynki zazwyczaj pl. t. ‘gospodarskie budynki bez domu 
mieszkalnego’, chyża ‘budynki gospodarskie’, pobudynki (pl. t.) ‘wszystkie zabu-
dowania gospodarskie’, ‘budynek gospodarski’, zabudowa ‘całość zabudowań 
gospodarskich’, zagroda ‘zabudowania gospodarskie, gospodarstwo’, zapobudo-
wanie ‘całość zabudowań gospodarskich’ (por. Basara 1965, s. 37).  

2.3.2 Nazwy budynków i pomieszczeń inwentarskich 

W polu tym mieszczą się następujące leksemy: chlew a. ‘pomieszczenie dla świń’, 
b. ‘pomieszczenie dla bydła domowego, obora’, chleweczek ‘mały chlewek, 
pomieszczenie dla ptactwa domowego’, chlewek a. ‘mały chlew, pomieszczenie 
dla świń’, b. ‘mały chlew, pomieszczenie dla drobiu’, chlewik ‘mały chlew, 
pomieszczenie dla drobiu, czasem dla świń’, chlewnia ‘chlew’, ‘pomieszczenie 
dla świń’, gęsiak ‘pomieszczenie na gęsi’, gęsiarnia ‘pomieszczenie na gęsi’, 
gołębiarnia ‘pomieszczenie na gołębie’, gołębiniec ‘gołębnik, pomieszczenie na 
gołębie’, gołębnik ‘budka dla domowych gołębi, umieszczona zazwyczaj na 
słupie’, krownia ‘budynek do hodowli krów’, kurnik ‘pomieszczenie dla kur’, 
obora a. ‘budynek będący pomieszczeniem dla krów’, b. ‘budynek będący po-
mieszczeniem dla całego żywego inwentarza’, owczarnia ‘pomieszczenie dla 
owiec’, stajnia ‘budynek, pomieszczenie dla koni’ (por. Basara 1965, s. 7–10).  

2.3.3 Nazwy budynków i pomieszczeń schówkowych 

Grupę tę można wewnętrznie podzielić na:  

- nazwy budynków i pomieszczeń na produkty rolne: bróg ‘pomieszczenie na 
siano lub słomę składające się z czterech słupów i dachu’126, piwnica ‘ts.’127, 

                                                 
125 W przypadku drugiej i trzeciej grupy uwzględnione zostały nie tylko leksemy odnoszące się 
do budynków, ale też nazwy oznaczające pomieszczenia, ponieważ na podstawie definicji przy-
taczanych w Słownictwie ludowym… trudno jest te dwie kategorie rozdzielić. Podobne trud-
ności napotykają też inni badacze leksyki gwarowej (zob. m.in. Osowski 2019, s. 112).  
126 W swoim opracowaniu Jan Basara podaje, że ten typ obiektu znany jest wyłącznie w połud-
niowo-wschodniej Polsce (1965, s. 11).  
127 Ze względu na brak definicji znaczeniowej trudno rozstrzygnąć, czy leksem ten oznacza 
osobny obiekt czy tylko pomieszczenie. Cytaty też nie pozwalają na jednoznaczną interpretację. 
Wiadomo jednak, że w obrębie zagrody wiejskiej mogły występować oba rodzaje obiektów, to 
znaczy piwnica jako pomieszczenie pod domem i piwnica jako osobna, wolno stojąca konst-
rukcja drewniana poza domem (Basara 1965, s. 23–24; Gładyszowa 1976, s. 287).  
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ryglówka ‘stodoła na rygle’, sklep ‘piwnica murowana poza domem mieszkal-
nym’, spichlerz ‘ts.’, spichrz ‘ts.’128, stodoła ‘budynek, w którym przechowuje się 
zboże i słomę’;  

- nazwy budynków i pomieszczeń do przechowywania narzędzi i wozów: przy-
stawka ‘szopa bez ścian’, rupieciarnia ‘szopa na stare przedmioty’, stajenka 
‘szopka’, szopa ‘pomieszczenie na narzędzia rolnicze, drzewo’, wozownia ‘szopa 
lub zadaszenie przy budynku, w którym stawiało się wóz, względnie inne 
narzędzia rolnicze’, wozówka ‘szopa przy budynku na wóz, narzędzia rolnicze czy 
uprząż’, wystawa ‘dobudówka, schowek na narzędzia gospodarskie’, wystawka 
‘dobudówka, schowek na narzędzia gospodarskie’;  

- nazwy budynków i pomieszczeń do przechowywania drzewa: drewiarnia ‘po-
mieszczenie, gdzie się rąbie i składa drewno’, drewnik ‘miejsce na drewno’, 
drewutnia ‘szopa, w której rąbie się i przechowuje drzewo’, drwalka ‘pomiesz-
czenie lub miejsce, gdzie się rąbie i składa drwa’, drwalnia ‘budynek, pomiesz-
czenie, w którym rąbie się i przechowuje drewno na opał’, drwalnik ‘drwalnia’, 
drzewnik ‘miejsce na drzewo’, szopa ‘pomieszczenie na narzędzia rolnicze, 
drzewo’.  

2.3.4 Nazwy budynków rzemieślniczych 

Do grupy tej należą: suszarnia ‘ts.’129, wędzarka ‘wędzarnia’, wędzarnia ‘ts.’130.  

2.3.5 Nazwy innych obiektów 

Pole to tworzy jedynie jeden leksem, mianowicie przybudówka ‘ts.’.    

2.4 Nazwy tzw. małej architektury 

Pole to tworzą następujące nazwy: buda ‘psia buda’, studnia ‘ts.’, ustęp ‘ts.’, 
wychodek ‘ustęp’, żuraw ‘żuraw studzienny’.  

                                                 
128 J. Basara zauważa, że „Osobny budynek na ziarno, zwany śpichlerzem, u przeciętnego 
gospodarza spotyka się bardzo rzadko (…). Spichlerzy używają jedynie wielkie gospodarstwa 
rolne” (Basara 1965, s. 12). M. Gładyszowa dowodzi, iż czas rozwoju spichlerzy to wiek XIX, 
w wieku następnym spichlerze jako drewniane i murowane konstrukcje zaczęły zanikać (1976, 
s. 294–298).  
129 Ze względu na brak definicji i szerszych kontekstów trudno ocenić, o jakiego typu suszarnię 
tutaj chodzi, wiadomo jednak, że istniały w obejściach wiejskich osobne suszarnie (zob. Gła-
dyszowa 1976, s. 287).   
130 Jeden z podanych cytatów: byṷy ḭag ve vynӡarńi może sugerować, że chodzi o osobne pomiesz-
czenie lub budynek.  
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2.5 Nazwy ogrodzenia 

W obrębie tej grupy można wydzielić nazwy płotu oraz nazwy furtki i bramy w ogro-
dzeniu.   

2.5.1 Nazwy płotu 

Pole to tworzą następujące nazwy: bindorka ‘płot pleciony z chrustu’, chróściak 
‘płot zrobiony z chrustu’, chróśniak ‘płot zrobiony z chrustu’, dylowanie ‘płot 
z szerokich desek poprzybijanych szczelnie jedna na drugiej’, ogrodzenie ‘ts.’, 
parkan a. ‘ts., płot z desek’, b. ‘ogrodzenie z kamieni’, parkanie ‘parkan’, pasieka 
‘płot pleciony’, pleciak ‘płot pleciony z chrustu’, plecianka ‘płot pleciony z ga-
łęzi’, plecieniak ‘płot pleciony z gałęzi’, plecion ‘płot pleciony z gałęzi’, ple-
cionka ‘płot pleciony z gałęzi’, płot ‘ts.’, stawianka ‘płot pleciony’, strojisz ‘płot 
pleciony’, zagrodzenie ‘rodzaj płotu z poziomo ułożonych żerdzi’.  

2.5.2 Nazwy furtki i bramy w ogrodzeniu 

W grupie tej zarejestrowano następujące leksemy: brama ‘ts.’, furta ‘jedno-
skrzydłowe, małe drzwi w ogrodzeniu’, furtka ‘jednoskrzydłowe, małe drzwi  
w ogrodzeniu’.   

2.6 Nazwy przestrzeni zamkniętej ogrodzeniem 

Do tej kategorii należą nazwy: okolica ‘podwórze ogrodzone dylowaniem’, 
siedlisko a. ‘zagroda wiejska’, b. ‘skupisko’131.  

 

3. Charakterystyka analizowanych nazw z zakresu architektury 

3.1 Wśród wynotowanych ze Słownictwa ludowego… nazw budynków, oprócz tych 
przytoczonych wyżej, znajduje się bardzo wiele formacji deminutywnych i ekspre-
sywnych (o zabarwieniu zarówno pozytywnym, jak i negatywnym), np. bramisko 
peior. ‘stara brama’; budka ‘mała buda’; budyńczyn ‘lichy budynek’; chałpsko 
peior. ‘stary nędzny dom’, chałupina peior. od chałupa ‘licha chałupa’, chału-
pisko peior. ‘duża chałupa’, chałupka dem. ‘mała chałupka’, chałupsko peior. 
‘stara, waląca się chałupa’; domeczek ‘dem. od domek, mały domek’, domek 
‘dem. od dom, mały dom’, domisko ‘augm. od dom, duży dom’; furtczyna peior. 

                                                 
131 W analizowanym zbiorze leksykograficznym K. Dejny zamieszczone są również nazwy 
zabudowań mieszkalnych i gospodarczych sytuowanych poza granicami zagrody chłopskiej, 
jak np. czworak ‘budynek mieszkalny dla służby folwarcznej’, gajówka ‘budynek, w którym 
mieszka gajowy’, młyn ‘młyn napędzany wiatrem’, wołownia ‘dworskie pomieszczenie na woły’. 
Pozostają one wszakże poza obszarem zainteresowania w niniejszym opracowaniu.  
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‘licha furtka’, furteczka dem. ‘maleńka furtka’, furtkowina peior. ‘licha furtka’; 
oborzyna ‘licha obora’, obórka ‘mała obora’; piwniczka dem. ‘mała piwnica’; pło-
teczek ‘dem. od płotek’, płotek dem. ‘mały płot’, płotowina peior. ‘lichy płot’; 
spicherek/śpicherek ‘spichrz’, śpiklerzyk, spikrzyk/śpichrzyk/śpikrzyk; stajenka 
dem. ‘mała stajnia’; studzienka dem. ‘studnia mała’; stodolina peior. ‘marna sto-
doła’, stodólsko augm. ‘stodoła’, stodółka dem. ‘mała stodoła, czasem pomiesz-
czenie nie tylko na zboże’; szopina dem. ‘marna szopa’, szopka dem. ‘mała szo-
pa’, szopusia dem. ‘maleńka szopka’. W licznych formacjach deminutywnych oraz 
ekspresywnych (zarówno melioratywnych, jak i pejoratywnych) wyraża się spo-
sób wartościowania nazywanych obiektów, a przez to pośrednio odbija się znacze-
nie tej sfery rzeczywistości dla mieszkańców wsi.  

 Nie wszystkie formacje o formalnych znamionach zdrobnień są, jak można 
wnosić z zawartych w Słownictwie ludowym… definicji, w istocie zdrobnieniami. 
Niektóre formy zdrobniałe nabierają odrębnych znaczeń, np. zdrobnienia od rze-
czownika chlew (a. ‘pomieszczenie dla świń’, b. ‘pomieszczenie dla bydła domo-
wego, obora’) to chlewik ‘mały chlew, pomieszczenie dla drobiu, czasem dla świń’, 
chlewek, a. ‘mały chlew, pomieszczenie dla świń’, b. ‘mały chlew, pomieszczenie 
dla drobiu’ oraz chleweczek ‘mały chlewek, pomieszczenie dla ptactwa domo-
wego’. A zatem nazwa chlew oznacza pomieszczenie dla świń, ale jej zdrobniałe 
postaci nazywają już pomieszczenie dla drobiu. Z kolei zdrobnienie od rzeczow-
nika stajnia (‘budynek, pomieszczenie dla koni’), czyli stajenka notowane jest  
w dwóch znaczeniach dem. ‘mała stajnia’, ale też ‘szopka’.  

3.2 Wyekscerpowane ze Słownictwa ludowego… leksemy nazywające budynki 
wiejskie występują w rozlicznych wariantach fonetycznych, np. glijanka/glinian-
ka, chałpa/chałupa, mieszkanie/mięszkanie, parkan/pargan/pargań, parkanie/ 
parganie, spichlerz/spiklerz/spiglerz/śpichlerz/śpiglerz/spiklerz, spichrz/spikrz/ 
śpichrz132, stodoła/stódoła, żaraw/żarów/żuraj/żuraw. Oprócz wariantów fonety-
cznych mamy też do czynienia z dubletami morfologicznymi: najczęściej sło- 
wotwórczymi, np. gęsiak/gęsiarnia, gołębiarnia/gołębiniec/gołębnik, drewiarnia/ 
drewnik/drewutnia/drwalka/drwalnia/drwalnik, murowanka/murowaniec, wo-
zownia/wozówka, pleciak/plecieniak/plecianka/plecionka/plecion, wozownia/wozówka, 
zabudowa/ zabudowanie/zapobudowanie133. Znaczny udział mają też warianty 

                                                 
132 Wielość postaci fonetycznych można w tym przypadku wyjaśnić zróżnicowanymi prze-
kształceniami tego niemieckiego leksemu na gruncie fonetyki polskiej, np. spichlerz i spiklerz 
(przejście -x- w -k- w grupie spółgłoskowej), spichlerz i śpichlerz (zmiękczenia nagłosowej 
spółgłoski s- pod wpływem miękkiego p’) (por. Basara 1965, s. 12–13).  
133 Za warianty morfologiczne trzeba też chyba uznać nazwy żaraw i żarowie.  
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leksykalne, to znaczy wyrazy synonimiczne oparte na różnych rdzeniach i nazy-
wające ten sam element architektoniczny, np. bindorka/chróściak (chróśniak)/ 
pasieka/plecionka/stawianka/strojisz ‘płot pleciony z chrustu / z gałęzi’.  

3.3 W rezultacie słownik zawiera całe szeregi wariantywnych pod względem fo-
netycznym, morfologicznym i leksykalnym nazw na oznaczenie tego samego 
desygnatu134, np. ‘budynek, pomieszczenie, w którym się rąbie i składa (prze-
chowuje) drewno na opał’ to drewiarnia, drewnik, drewutnia, drwalka, drwalnia, 
drwalnik, drzewnik, zaś ‘spichlerz’ to spichlerz, spicherek, spichrz, spichrzyk, 
spiglerz, spiklerz, spikrz, spikrzyk, śpicherek, śpichlerz, śpichrz, śpichrzyk, 
śpiglerz, śpiklerz, śpiklerzyk, śpikrz, śpikrzyk. Z drugiej strony ten sam leksem 
często oznacza różne desygnaty, różne obiekty architektoniczne, a zatem zazna-
cza się tutaj polisemia słownictwa ludowego, np. chyża notowana jest w następu-
jących znaczeniach: a. ‘komórka’, b. ‘budynki gospodarskie’, c. ‘stary dom’, d. ‘gó-
ra budynku, dach’, e. ‘grzęda’.  

3.4 Zgodnie z koncepcją K. Dejny Słownictwo ludowe… zawiera w zakresie oma-
wianej leksyki tematycznej zarówno wyrazy o zasięgu ogólnopolskim, np. dom, 
płot, stodoła, jak też leksemy o ograniczonym zasięgu geograficznym, np. bróg, 
drwalnia, wozówka. Zagadnienie zasięgów geograficznych przytoczonego tutaj 
słownictwa pozostawiam jednak na marginesie rozważań, ponieważ większość 
wyekscerpowanych ze zbioru K. Dejny nazw zawiera się w innych opracowa-
niach dialektologicznych, w których nazwy te zostały omówione pod kątem zróż-
nicowania terytorialnego (zob. Basara 1964–1965; Siatkowski 1958; też Osowski, 
2019). 

 

4.  Leksyka z zakresu architektury jako odzwierciedlenie przestrzeni fizycznej 
i społeczno-kulturowej dawnej wsi polskiej 

Leksyka zawarta w Słownictwie ludowym… K. Dejny zgromadzona została w okre-
sie powojennym, w latach 1954–1970. Ze względu na czas eksploracji i ówczesny 
wiek informatorów materiał zawarty w Słownictwie ludowym… należy traktować 
jako historyczny (Jaros 2016, s. 96). Pod względem geograficznym jest to doku-
mentacja gwar małopolsko-wielkopolsko-mazowieckiego pogranicza, a ściślej Ma-
łopolski, Polski środkowej oraz terenów przyległych. Warto się w związku z tym 
przyjrzeć temu słownictwu z punktu widzenia tego, w jaki sposób odzwierciedla ono 
przestrzeń dawnej, powojennej, a w jakimś stopniu zapewne jeszcze przedwo-
jennej wsi polskiej na wskazanym obszarze, przestrzeń pojmowaną dosłownie 

                                                 
134 Dużym atutem Słownictwa ludowego… jest fakt, iż w obrębie haseł znajdują się odsyłacze 
do synonimicznych nazw.  
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jako przestrzeń fizyczna oraz symbolicznie – jako przestrzeń społeczno-kultu-
rowa. Słownictwo jest bowiem swoistym zwierciadłem rzeczywistości czy też 
raczej interpretatorem owej rzeczywistości (Grzegorczykowa 1991, s. 27). Termi-
nologia z zakresu budownictwa wiejskiego pozwala wyobrazić sobie, jak wyglą-
dało dawne obejście domu chłopskiego, a tym samym odsłonić fragment dawnej 
kultury materialnej wsi określonej części Polski.   

Zasób słownictwa nazywającego budynki w obrębie zagrody wiejskiej 
zarejestrowany w Słownictwie ludowym… przekazuje bardzo różnorodne informacje. 
Po pierwsze o tym, jakiego typu materiały budowlane wykorzystywane były  
w budownictwie wiejskim. Nazwy takie jak glinianka, lepianka, drewniak, 
ceglanka, także murowaniec, świadczą o tym, że mogła to być glina, drewno oraz 
cegła (też ewentualnie kamień). Różnorodność nazw określających budynek 
mieszkalny odzwierciedla też przenikanie się dawnych i nowszych realiów 
cywilizacyjnych polskiej wsi powojennej, z jednej strony mamy tu bowiem cha-
łupę, chatę, gliniankę i lepiankę a z drugiej – dom i ceglankę. Nawet jeśli obiekty 
tak różne, jak lepianka i ceglanka nie współistniały w realnej rzeczywistości, to 
na pewno funkcjonowały w świadomości i pamięci mieszkańców. Różnorodność 
nazw określających płot z chrustu (bindorka, chróściak, chróśniak, pasieka, 
pleciak, plecianka, plecieniak, plecion, plecionka, stawianka, strojisz) dowodzi, że 
był to stały i charakterystyczny element wyglądu obejścia chłopskiego.  

W bardzo dużym stopniu leksyka z zakresu budownictwa (tu ograniczona do 
nazw budynków) orientuje w zakresie prac i zajęć gospodarskich, jakie wykony-
wali mieszkańcy gospodarstwa wiejskiego. Nazwy takie, jak np. chlew/chlewnia, 
krownia, owczarnia, stajnia, obora, kurnik, gęsiarnia, gołębnik, wskazują na ho-
dowlę zwierząt, ale też na to, jakie zwierzęta były hodowane, a więc krowy, owce, 
konie, kury, gęsi, gołębie. Istnienie nazw ogólnych i szczegółowych dla budyn-
ków inwentarskich wskazuje ponadto, że wszystkie zwierzęta mogły być przetrzy-
mywane wspólnie w jednym pomieszczeniu gospodarskim (obora), ale mogły 
przebywać też oddzielnie (chlewnia, krownia, owczarnia, stajnia, kurnik, gęsiar-
nia)135. Nazwy budynków do przechowywania płodów rolnych, takie jak bróg, 
stodoła, informują o podstawowym zajęciu mieszkańców wsi, czyli o uprawie roli 
i związanej z tym konieczności przechowywania zbiorów. Pośrednio wskazują na 
to również nazwy pomieszczeń służących do przechowywania narzędzi, np. szopa. 
Spora liczba nazw określających żurawia studziennego może sugerować, że i w re-
aliach powojennej wsi, i w pamięci jej mieszkańców obiekt ten pozostał dobrze 
                                                 
135 Jak zauważył J. Basara, w Polsce przeważał zwyczaj trzymania wszystkich zwierząt w jed-
nym budynku, co wynikało zarówno ze względów oszczędnościowych, jak też z niewielkiej 
liczby zwierząt, które posiadał przeciętny gospodarz. Budynek będący wspólnym pomieszcze-
niem dla zwierząt nosi nazwę chlew, obora, stajnia, szopa lub budynek – w zależności od regio-
nu (Basara 1965, s. 7).  



NAZWY OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH W OBRĘBIE ZAGRODY WIEJSKIEJ… 

139 
 

zachowany. Nazwy suszarnia i wędzarnia pozwalają poznać sposoby konserwo-
wania żywności stosowane w gospodarstwie wiejskim. Generalnie zatem oma-
wiane nazwy przekonują, że rodzaj budynków i pomieszczeń znajdujących się  
w obrębie obejścia odpowiadał potrzebom ówczesnego gospodarstwa wiejskiego 
i jego mieszkańców. W większym też stopniu były to potrzeby związane z pro-
wadzeniem działalności rolniczej niż z warunkami mieszkalnymi.   

 

5. Podsumowanie 

Tradycyjna wieś polska uległa zasadniczym zmianom najpierw w okresie powo-
jennym, a następnie w okresie po transformacji ustrojowej w 1989 r. W okresie 
powojennym były to przede wszystkim zmiany demograficzne i społeczne, choć 
także przeobrażenia cywilizacyjno-kulturowe. Współcześnie dominują właśnie te 
ostatnie. Zmieniają one całkowicie obraz wsi, prowadząc do zniwelowania różnic 
między wsią a miastem w zakresie warunków i trybu życia oraz modelu zachowań. 
Pociąga to, oczywiście, za sobą także zmiany językowe, polegające przede wszys-
tkim na wyzbywaniu się gwary na rzecz języka ogólnego, czemu współcześni 
badacze, dialektolodzy i socjolingwiści, poświęcili już wiele cennych opracowań 
(zob. m.in. Pelcowa 1998; 1999; Kąś 2001; Kąś, Kurek 2001; Kurek 2003, s. 28 
i inne; Sierociuk 2016). Także i gwarowa leksyka, stanowiąca swoiste archiwum 
dziedzictwa kulturowego wsi, odchodzi w przeszłość. Można założyć, że zare-
jestrowane w Słownictwie ludowym… K. Dejny nazewnictwo z zakresu budow-
nictwa w znacznym stopniu wyszło już z użycia, jednak stwierdzenie to wymaga-
łoby zweryfikowania poprzez badania terenowe.   

 

Wykaz skrótów:  

augm. – augmentativum  

dem. – deminutivum  

peior. – pejoratywny  

pl. t. – plurale tantum 

ts. – to samo 
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1. Wprowadzenie 

Ziemie północno-wschodniej Polski już w średniowieczu były obszarem ścierania 
się ludności pochodzenia bałtyckiego, zachodniosłowiańskiego (osadnictwo mazo-
wieckie) oraz wschodniosłowiańskiego (od strony Wołynia oraz z obszaru Gro-
dzieńszczyzny). Procesy migracyjne zostały już dokładnie opisane w publikacji 
Jerzego Wiśniewskiego, zamieszczonej w I tomie Atlasu gwar wschodniosłowiań-
skich Białostocczyzny (Wiśniewski 2014), dlatego też nie będą tutaj omawiane 
szerzej.  

Gwary białoruskie, funkcjonujące w granicach współczesnej Polski, są obiek-
tem zainteresowania polskich i białoruskich lingwistów od dziesiątków lat i napi-
sano na ich temat setki publikacji, wydanych w kilku ośrodkach naukowych, 
głównie w Warszawie, Białymstoku i Lublinie136. Z najnowszych publikacji nale-
ży zwrócić uwagę na trzytomową pracę pt. Kulturowo-językowe dziedzictwo 
Podlasia, szczególnie tom I – Opis socjolingwistyczny regionu na tle uwarunko-
wań historycznych, opartą na badaniach terenowych z ostatnich lat (Barszczew-
ska, Timoszuk 2016). Autorzy nie tylko charakteryzują sytuację socjolingwis-
tyczną i odnoszącą się do tożsamości narodowej, ale również opisali strukturę 
gwar wschodniosłowiańskich (z podziałem na narzecza akające i okające) oraz 
zamieścili 90-stronicowy słowniczek. Leksyka gwar białoruskich w Polsce zosta-
ła ponadto ukazana m.in w takich publikacjach, jak Atlas gwar wschodniosło-
wiańskich Białostocczyzny, w szczególności tomy poświęcone leksyce (AGWB 
1918–2012), Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszczyzny i pół-
nocno-wschodniego Mazowsza (RóżnSłow 2014), Słownictwo z zakresu uprawy 
                                                 
136 Badania gwar białoruskich na obszarze współczesnej Polski oraz charakterystyka ośrodków 
badawczych zostały szerzej opisane w publikacji pt. Dialektologia białoruska (Barszczewska, 
Jankowiak 2012, s. 7–10, 143–156). 
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roli w gwarach wschodniej Białostocczyzny na tle wschodniosłowiańskim (Smuł-
kowa 1968), Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie. Studia wyrazowe (Rembi-
szewska, Siatkowski 2018) i wiele artykułów, w tym autora (Jankowiak 2018). 

Większość publikacji oparta została na badaniach dialektologicznych prze-
prowadzonych kilkadziesiąt lat temu, dlatego też upływający czas oraz zmiany 
społeczno-ustrojowe wymusiły na lingwistach przeprowadzenie nowych ekspe-
dycji, czego efektem jest wspomniana powyżej trzytomowa publikacja. Podstawą 
do napisania niniejszego rozdziału są materiały własne, zebrane w ramach wspól-
nego projektu realizowanego przez Instytut Językoznawstwa Narodowej Akade-
mii Nauk Białorusi i Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. W czasie czterech 
ekspedycji (2015–2018) przebadaliśmy 34 miejscowości i nagraliśmy ponad 100 
rozmówców137. Do badania wybrany został obszar z wschodniosłowiańskimi gwa-
rami akającymi, położony w trójkącie Bobrowniki – Supraśl – Lipsk. Rozmów-
cami były przede wszystkim osoby najstarszego pokolenia, zarówno katolicy, jak 
i prawosławni i deklarujący narodowość tak białoruską, jak i polską. Badane przez 
nas gwary stanowią przedłużenie grodzieńsko-baranowickiej grupy południowo-
zachodniego dialektu języka białoruskiego (Barszczewska, Jankowiak 2012, Ma-
pa 5, s. 230).  

Białorusko-polskie kontakty, liczące kilkaset lat, wpłynęły na szereg pro-
cesów widocznych również w języku, w tym liczne zapożyczenia z języka polskie-
go w gwarach białoruskich. Tematyce zapożyczeń i ich typów poświęcono już 
wiele publikacji (por. Cienkowski 1964; Karaś 1996, s. 60–70; Haspelmath, 
Tadmor 2009; Wohlgemuth 2009 i in.), tutaj rozpatrywane będą one tylko pod 
kątem bezpośredniego dawcy leksemu. Do gwar białoruskich pogranicza polsko-
-wschodniosłowiańskiego trafiały liczne leksemy z języka polskiego, jak również 
za pośrednictwem polskim – z niemieckiego, łaciny czy francuskiego. Przy analizie 
zostały wykorzystane różne publikacje, w pierwszej kolejności słowniki, jak np. 
(ЭСБМ 1978-, ТСБМ 1977–1984, ДЗБМ 1972). 

W dialektologii zwyczajowo wydziela się szereg kręgów tematycznych, jak 
np.: przyroda, świat roślin uprawnych / uprawa roli, świat zwierząt hodowlanych, 
gospodarstwo, obróbka lnu i tkactwo, rybołówstwo, ubranie i materiały, kuchnia / 
żywności i napoje, relacje rodzinne i społeczne, człowiek, sfera administracyjno-
-społeczna, edukacja, medycyna i weterynaria, technika, polska kultura i polscy  

                                                 
137 Ze strony białoruskiej w ekspedycji udział brali: doc. dr Ihar Kapyloŭ (dyrektor Instytutu), 
dr Veranika Kurcova (kierownik ekspedycji, kierownik Zakładu Dialektologii i Geografii 
Lingwistycznej), dr Natalia Snihirova, dr Julia Chvilančuk, dr Anastasia Marozava. Z polskiej 
strony był obecny dr Mirosław Jankowiak (organizator ekspedycji), merytorycznie badania 
wspierała dr Małgorzata Ostrówka (koordynator projektu ze strony polskiej). 
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posiadacze ziemscy, sfera sacrum (Kościół katolicki i Cerkiew prawosławna) i in. 
Wyliczone powyżej kręgi tematyczne nie zawsze są równorzędne, tzn. niektóre  
z nich wchodzą w zakres innych, jednak ze względu na charakter zebranego mate-
riału i częstotliwość występowania konkretnej leksyki zostały przeze mnie wy-
odrębnione. Poniżej ukazanych zostanie tylko kilka wybranych kręgów tematycz-
nych. 

  

2. Materiał językowy 

2.1 Przyroda 

Do pierwszej grupy można zaliczyć leksykę odnoszącą się do: astronomii, warun-
ków atmosferycznych, świata dzikich roślin i zwierząt, ukształtowania terenu, 
czynności i procesów związanych z przyrodą, np. bócian ‘bocian’ (biał. бусел), 
žéka ‘rzeka’ (biał. рака), pádać ‘padać (o deszczu)’ (biał. ідзе дождж), 
podhžýbki ‘podgrzybki’ (biał. польскі груб), poziómki ‘poziomki’ (biał. суніцы), 
praŭdzíŭki ‘prawdziwki’ (biał. баравікі), uróčysko ‘uroczysko’ (biał. yрочыш-
ча), žrudliána vadá ‘woda źródlana’ (biał. крынічная вада): 

 Že bόcian prynόsi [dzieci] [K 1931 Stare Trzciano138], 

 I ja býla, múvi, kólo žéki i dziécko plynélo [M 1930 Stare Trzciano], 

 Praŭdzíŭki, podhžýbki takíja, siniakí, lisíčki héty žόŭtyja, kúrki nazyvájuć [K 1933 
Załuki], 

 Čórnyja jáhady zbiráli, čyrvόnych málo byló. Poziόmki tόl’ko sóbie, ich málo 
bylό [K 1924 Słojka-Borowszczyzna], 

 U tom rόku dúža ta pósuš býla, súcho býlo, doždž nie pádaŭ [K 1931 Stare Trzcia-
no], 

 Hétyja [grzyby] súšym, zúpy várym z praŭdzíŭkami [K 1928 Borki], 

• Takóje urόčysko, a tútajka nichtό étaj lónki nia achryscíŭ [K 1924 Słojka-Bo-
rowszczyzna], 

• Spasíba, ja chaciél by čýstaj žrudliánaj vadý, chalόdnaj, bo žárko [M 1930 
Stare Trzciano]. 

2.2 Świat roślin uprawnych, zwierząt hodowlanych, uprawa roli 

Do tej grupy można zaliczyć np.: nazwy zbóż i roślin uprawnych, nazwy owoców 
i warzyw ogrodowych, nazwy pól uprawnych, nazwy urządzeń rolniczych, procesy 

                                                 
138 Skróty oznaczają kolejno: M/K – mężczyzna, kobieta, 1930 – rok urodzenia, Borki – obecne 
miejsce zamieszkania. 
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związane z uprawą pola, nazwy zwierząt hodowlanych i domowych, ich wygląd 
i charakter, czynności związane ze zwierzętami i ich hodowlą, pszczelarstwo: 
býdla ‘bydło’ (biał. жывёла), lónka ‘łąka’ (biał. луг), pastvísko ‘pastwisko’ (biał. 
паша), samazbierajónca pšyčépa ‘przyczepa samozbierająca’ (biał. прычэп да 
трактора, які аўтаматычна збірае ўражай), snopavionzálka ‘snopowią-
załka’ (biał. снопавязалка), ziéĺsko ‘zielsko’ (biał. пустазелле), žnivárka ‘żni-
wiarka’ (por. biał. жняярка): 

 No, a tútaj miéli pieńć – piać karόŭ, býdla miéli [M 1930 Stare Trzciano],  

 Z paršučkóm hétakim vo ŭciaklá, móža paŭkilamiétry, móža bol’š, tútaj zavióz 
na lόnku, jon palažýŭ karabína da jajé, pastrelíŭ lýtku [M 1926 Knyszewicze], 

 Tut my bylí na pastvísku, jak samaliόty žúcali vsie bómby [M 1930 Stare 
Trzciano], 

 Kupíli samazbierajóncu pšyčépu, že zbirála i tadý pryvόzili da stodóly [M 1930 
Stare Trzciano], 

 A púzniej kupíli hétu snopavionzálku [M 1930 Stare Trzciano], 

 Siéjali dúžo liónu, polόli, žéby ziél’sko nie opanoválo [M 1930 Stare Trzciano], 

 Siarpámi žáli, álie ŭžé jak pόtem kupíli žnivárku, žnivárkaju žáli [M 1930 
Stare Trzciano]. 

2.3 Gospodarstwo 

Jednym, z bogatszych leksykalnie kręgów tematycznych jest gospodarstwo. 
Wchodzą tutaj wyrazy określające: nazwy zabudowy gospodarczej, nazwy przy-
rządów gospodarczych i domowych, nazwy pomieszczeń i części domu, nazwy 
pojazdów i ich elementów składowych, np.: dziálka ‘działka, wydzielony kawałek 
ziemi zazwyczaj przy domu’ (biał. участак), furmánka ‘furmanka’ (biał. павоз-
ка), gospódaž ‘gospodarz’ (biał. гаспадар), kúrnik ‘kurnik’ (biał. куратнік), sta-
dóla ‘stodoła’ (por. biał. гумно) i wiele innych: 

 Chόdzim my, chόdziać, pakínuli dzialkié [M 1926 Knyszewicze], 

 I takúju naš gospódaž trapáčku zrabíŭ [do lnu] [M 1930 Stare Trzciano], 

 Ja jaščé kúrnika nie začyniáŭ [M 1930 Stare Trzciano], 

 Byŭ bajéc, to skúry aviéčyja na kažúchi vyrabliáŭ, to [Niemcy] taksáma zabrá-
li, chadzíli pa stadólach [M 1926 Knyszewicze], 

 I furmánku i kaniá ŭbiráli [K 1928 Borki]. 
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2.4 Relacje rodzinne i społeczne 

W wypowiedziach rozmówców zanotowaliśmy m.in. następujące leksemy odno-
szące się do relacji rodzinno-społecznych: bábcia ‘babcia’ (biał. бабуля), biedóta 
‘biedota’ (biał. бедната), kabiéta ‘kobieta’ (biał. жанчына), kaliežánka ‘kole-
żanka’ (biał. сяброўка), kuzýnka ‘kuzynka’ (biał. кузіна, стрыечная сястра), 
radzína ‘rodzina’ (biał. сям’я), tátko ‘tata’ (biał. бацька), vuj ‘wuj, wujek’ (biał. 
дзядзька): 

 Odramontúju [mieszkanie] i ja bénda z bábcio miéškać [K 1944 Kładno], 

 Álie ŭ nas tútaj biedόty býlo, to ni býlo týje šliáchty [M 1930 Stare Trzciano], 

 A patόm stáli padjaždžáć adný, takό zbirálisia kabiéty [K 1933 Załuki], 

 Nie pryježdžáj, bo kaliežánka zámuž pašlá [K 1944 Kładno],  

 Pόtym pryšlá kuzýnka, zaprahlá kaniá, i tája kaliažánka nas pryviazlá dacháty 
[K 1924 Słojka-Borowszczyzna], 

 Takíja hόści prášvalasia célu radzínu [K 1928 Borki], 

 Tátko i máma blahaslavíli, pryjaždžájučy da šliúbu [K 1928 Borki], 

 Bábcio vuj όddal miaszkánia dlia mámy [K 1944 Kładno]. 

2.5 Kuchnia 

Tak jak w przypadku powyższych kręgów tematycznych, również z zakresu kuch-
ni można wyliczyć szereg polonizmów, jak np.: jedzénie ‘jedzenie’ (biał. ежа), 
kanápki ‘kanapka’ (biał. бутэрброд), kašánka ‘kaszanka’ (biał. крывяная каў-
баса), kilbáska ‘kiełbaska, kiełbasa’ (biał. каўбаса), slóik ‘słoik’ (biał. слоік, 
банка), mliéko ‘mleko’ (biał. малако), pancák ‘pęczak’ (biał. ячныя крупы), pšy-
práva ‘przyprawa’ (biał. прыправа), saltéson ‘salceson’ (biał. зельц), śniadánia 
‘śniadanie’ (biał. снеданне), šýnka ‘szynka’ (biał. шунка, кумпяк), valavína ‘woło-
wina’ (biał. ялавічына): 

 Pryjédziem do cháty, jedzénie vόźmiem sabié i znoŭ pajédziem [M 1926 Kny-
szewicze], 

 A kašánku, to krupý hréckija, čy jačmiánnej krupý, kroŭ, móžna i rys [K 1933 
Załuki], 

 Várymo ŭ Krásnuju subόtu kilbásku, chlieb [K 1928 Borki], 

 Apiénak pryviόz syn i hatόvych pryvióz marynoványch try slόiki [K 1931 Stare 
Trzciano], 

 Cybúli mnόha sadzíli, tež prόdali, vazíli, mliéko rabíli, syr [K 1928 Borki], 
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 Kuccí navárymo, pancák [K 1949 Rudaki], 

 Takája pšypráva bylá [K 1933 Załuki], 

 A saltéson u žalúdak, u žalόndek [K 1933 Załuki], 

 Ráno sniadánia – kanápki, z viéčara malόčna zúpa [K 1924 Słojka-Borowsz-
czyzna], 

 A tadý šýnki hétyja dastajúć, padsúšać [K 1933 Załuki], 

 Tatára – éto syrόje miáso z valavíny, s šýnki [K 1949 Rudaki]. 

2.6 Tkactwo, ubranie 

Na całym pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim i słowiańsko-bałtyckim waż-
nym elementem gospodarki rolnej było uprawianie lnu i jego obróbka (tkactwo i 
szycie). W wypowiedziach naszych rozmówców zanotowaliśmy m.in. następu-
jące polonizmy: kalisóny ‘kalesony’ (biał. кальсоны), kápa ‘kapa’ (biał. пакры-
вала), kašuĺka ‘koszulka’ (biał. кашуля), pantoféĺki ‘pantofelki, pantofle’ (biał. 
туфлі), varštáty ‘warsztaty tkackie’ (biał. ткацкі станок), vlúkna ‘włókno’ (biał. 
валакно): 

 Palatnό sámi tkáli i palatná, i paściéliu, miéli svajé varštáty [tkackie] [K 1928 
Borki], 

 U kalisόnach, kaszúl’cy staíć, a ŭ jahό zabráli kabýlku takúju [M 1926 
Knyszewicze], 

 Tkáli takíja kápy, charóšyja dyvaný tkáli [K 1928 Borki], 

 Tak, chadzíli [do kościoła]. Piérvšo tak: pantofélki do rónčki i na bόso [M 1930 
Stare Trzciano], 

 Ten lion zdaváli [...] i vazíli, prόdali vlúkna [M 1930 Stare Trzciano]. 

2.7 Sfera administracyjno-społeczna 

Długi okres przynależności tych ziem do Polski spowodował, że w zakresie admi-
nistracji i życia społecznego występuje w miejscowych gwarach białoruskich 
bardzo dużo polonizmów, odnoszących się do instytucji państwowych, funkcji 
urzędniczych, nazw różnego typu budynków czy dokumentacji urzędniczej: bliok 
‘blok’ (biał. корпус), mliačárnia ‘mleczarnia’ (biał. малочны завод), miaškánia 
‘mieszkanie’ (biał. кватэра), nazvísko ‘nazwisko’ (biał. прозвішча), Poĺska 
‘Polska’ (biał. Польшча), ramíza ‘remiza (strażacka)’ (biał. пажарнае дэпо), 
sviatlíca ‘świetlica’ (biał. клуб), rénta ‘renta’ (biał. пенсія па інваліднасці), 
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sóltys ‘sołtys’ (biał. стараста, солтыс), žandóvy ‘rządowy’ (biał. урадавы), 
žond ‘rząd’ (biał. урад): 

 [Córka] miéla svajú chátu, svoj bliok [K 1928 Borki], 

 Nadόim mliéka, vlivájem v takíja kamiélki, patόm užé mliačárni bylí my zda-
váli héto mliéko [K 1928 Borki], 

 Vuj όddal miaszkánia dlia mámy [K 1944 Kładno], 

 Janý paŭciakali, katόryja palismány býli, pόl’skija, paŭciakali, nazvísko pamia-
niáli [M 1926 Knyszewicze], 

 Užé jak znoŭ héta Pόl’ska stála ŭ nas [K 1928 Borki], 

 Alié ramízu pastávili ŭ nas, sviatlíca, alié ciepiér muzykántaŭ niéma [K 1933 
Załuki], 

 Májem svajé hrόšy, rénty májem [K 1928 Borki], 

 Tam tež žandόvy lies za Kruliόvy Most, alié jáhad tútaj nie bylό [K 1933 Zału-
ki], 

 Že zdaváli varchliáki, addaváli, zdaváli, mliéko addaváli do žόndu dúžo [M 1930 
Stare Trzciano], 

 Moj táto kiédyś sóltysom byŭ [K 1928 Borki]. 

2.8 Technika 

Nowa leksyka, odnosząca się m.in. do nowinek technicznych, trafiała do gwar 
białoruskich z języka polskiego albo też za pośrednictwem języka rosyjskiego, 
rzadziej bezpośrednio z angielskiego czy niemieckiego. Są to takie wyrazy, jak np.: 
broń ‘broń’ (biał. зброя), čolh ‘czołg’ (biał. танк), karabín ‘karabin’ (biał. 
вінтоўка), pócianh ‘pociąg’ (biał. цягнік), prond ‘prąd’ (biał. ток), samochód 
‘samochód’ (biał. машына), zamražárka ‘zamrażarka’ (biał. маразільны апа-
рат), zehárak ‘zegarek’ (biał. гадзіннік): 

 Jon, ja kažú, kážny broń mieŭ [M 1926 Knyszewicze], 

 Idúć čόlhi rúskija, piać čόlhaŭ idzié [M 1926 Knyszewicze], 

 Náša viόska i iščó bližéj, i kážny mieŭ karabína na vósi [M 1926 Knysze-
wicze], 

 Nu a potόm jak pieranačaváli nazáŭtraka pašlí na pόcianh [K 1924 Słojka- 
-Borowszczyzna], 
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 Téraz to úžό mašýnka na prond, chútko skrúcim [mięso] [M 1930 Stare Trzcia-
no], 

 A téraz jéździć samochόdami skúpy takíja, liúdzi zbirájuć [grzyby] i pa dzié-
siać zlόtych za kilahrám [K 1928 Borki], 

 Ja ich pramýla [grzyby], pramýla i do zamražárki ŭ tarébki [K 1931 Stare 
Trzciano], 

 Za pόzdno za zehárkam pakázvaja [M 1926 Knyszewicze]. 

2.9 Liczebniki, nazwy dni tygodnia, miesięcy 

Ciekawą kategorię stanowią leksemy określające liczebniki, nazwy dni tygodnia, 
nazwy miesięcy czy pory roku. Tego samego typu zapożyczenia z języka polskie-
go są również typowe dla licznych gwar białoruskich na obszarze Litwy. Należy 
jednak podkreślić, że w przypadku liczb, odnosi się to przede wszystkim do 
wielkości od 11 do 19. W zebranym materiale zanotowaliśmy m.in.: dziś ‘dziś’ 
(biał. сёння), rok ‘rok’ (biał. год), róčnik ‘rocznik’ (biał. гадавік, аднаго года), 
čérviec ‘czerwiec’ (biał. чэрвень), kviécień ‘kwiecień’ (biał. красавік), lípiec 
‘lipiec’ (biał. ліпень), jedenásta ‘jedenasta’ (biał. адзінаццатая), dvanásta 
‘dwunasta’ (biał. дванаццатая), piatnáście ‘piętnaście’ (biał. пятнаццаць), 
osiemnáście / vasiemnáścia ‘osiemnaście’ (biał. восемнаццаць), pióntka ‘piątka’ 
(biał. пяцёрка): 

• Z nášaj viόski ŭ Mínsku héty byŭ, kumý hétaj, Pac, dziś navát havarýŭ z dzién-
nika [K 1926 Knyszewicze], 

• A ŭ jakόmu róku? Nie skažú, nie pómniu [K 1933 Załuki], 

• Dzievianόsto hadόŭ, dváccać šastόj rόčnik [K 1926 Knyszewicze], 

• Dváccać šastόj rόčnik. Šóstoho čérvca radzíŭsia [K 1926 Knyszewicze], 

• Mnie vósiemdziesiat [lat] ad kviétnia [będzie] [K 1933 Załuki], 

• Máju diéviet’diesiat dva liet, hadόŭ jak to havόrycca. Ad lípca mnie stupíŭ ŭžé 
tréci [K 1924 Słojka-Borowszczyzna], 

• To my, jak unačé viécier, ustajéš hadzín u jedenásta-dvanásta [M 1926 Kny-
szewicze], 

• To my chadzíli da liésa piatnáscie liet z pilόju [K 1924 Słojka-Borowsz-
czyzna], 

• Ziamlí bylό osiemnáście hektáry [M 1930 Stare Trzciano], 

• Ja miéla vasiemnáścia liet dvanáctaho liútaho [K 1944 Kładno], 
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• Ja kόnčyla škólu na piόntka, siem klias [K 1944 Kładno]. 

2.10 Pozostała leksyka 

W gwarach białoruskich w Polsce funkcjonuje ponadto szereg leksemów, które 
charakteryzuje wysoka częstotliwość używania i w większości przypadków brak 
użycia białoruskich odpowiedników. Są to m.in.: až ‘aż’ (biał. ажно), bárdzo 
‘bardzo’ (biał. вельмі), čy ‘czy’ (biał. ці), kiédyś ‘kiedyś’ (biał. калісці), nic ‘nic’ 
(biał. нічога), tež ‘też’ (biał. таксама), týl’ko ‘tylko’ (biał. толькі), vieĺki ‘wielki’ 
(biał. вялікі) i wiele innych. 

 

3. Podsumowanie 

Analizując kręgi tematyczne i zakres zapożyczeń leksykalnych z języka polskiego 
w gwarach białoruskich należy zaznaczyć, że kluczowe znaczenie miało szereg 
czynników pozajęzykowych, jak m.in. przynależność administracyjna do państwa 
polskiego, funkcjonowanie (bądź nie) białoruskich i polskich szkół, do których 
uczęszczali nasi respondenci, funkcjonowanie organizacji i mediów białorusko-
języcznych, wielkość osadnictwa polskiego i białoruskiego, obecność Kościoła 
katolickiego, a także kwestia wieku i płci rozmówcy. Zapożyczenia mają różny 
charakter – część z nich to słowa pochodzące jeszcze z języka starosłowiańskiego, 
ale z polską (zachodniosłowiańską) realizacją zmian w głosowni, np. mliéko zamiast 
malakó ‘mleko’, wyrazy, które zostały zapożyczone za polskim pośrednictwem, 
np. pantófli ‘pantofle’ (< niem. Pantoffel < franc. pantoufle), czy typowo polskie 
(np. samochód). Również poziom dostosowania zapożyczenia (np. fonetyczny) 
do gwary białoruskiej jest różny (np. brak pełnogłosu czy akania). 

Ze wszystkich czterech obszarów analizowanych przez autora do tej pory 
(polskie Podlasie, południowo-wschodnia i wschodnia Litwa, południowo wschod-
nia Łotwa oraz południowe ziemie obwodu pskowskiego Federacji Rosyjskiej) 
niewątpliwie najwięcej polonizmów występuje w gwarach białoruskich z obszaru 
współczesnej Polski. Zakres występowania polonizmów oraz rola czynników 
pozajęzykowych została ukazana w dwóch poniższych tabelach (por. Jankowiak 
2018). Zwiększaniu się zakresu zapożyczeń z języka polskiego w gwarach biało-
ruskich będzie sprzyjać niewątpliwie czas – przynależność badanych ziem do 
państwa polskiego, polskie szkolnictwo, administracja i media. 
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Tabela 1. Tematyczny zakres występowania polonizmów w gwarach białoruskich 
w różnych krajach 
 

leksyka związana: Polska Litwa Łotwa Rosja 
z życiem codziennym, relacjami rodzinno-sądziedzkimi + + + + 
z tradycyjnym rolnictwem i przyrodą + + + + 
ze sferą administracyjno-publiczną + + +/- - 
ze sferą religii (Kościołem katolickim) + + + - 
ze sferą edukacji + + + - 
z nowinkami technicznymi + + - - 
z obecnością polskiej kultury i polskiej szlachty + + + + 
polskie nazwy dni tygodnia, miesięcy, liczebniki + + - - 

 
Tabela 2. Czynniki wpływające na zakres zapożyczeń z języka polskiego w gwa-
rach białoruskich 
 
uwarunkowania: Polska Litwa Łotwa Rosja 
przynależność do Polski 

(Rzeczypospolitej) 
zawsze do 1795, 1920(22)–1939 do 1772 do 1772 

polskie szkolnictwo zawsze zawsze do 1948 i po 1991 nigdy 
polska administracja zawsze do 1795, 1920(22)–1939 do 1772 do 1772 
Kościół katolicki zawsze zawsze zawsze do lat 

30. XX w. 
obecność języka polskiego zawsze zawsze zawsze do r.  

1937/8 
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1. Úvodem 

Rusínská nářečí v Karpatech odedávna vzbuzovala zájem jazykovědců, zejména 
pro mnohé archaické jevy, které se v nich uchovávají. Neméně pozoruhodné jsou 
však i jevy podmíněné jazykovými kontakty se sousedními jazyky a nářečími, 
které jejich osobitý charakter spolu s archaismy utvářely. Zde se zaměříme na 
kontakt rusínštiny s polštinou, a to na polské lexikální výpůjčky v rusínských 
dialektech, územně se při tom omezíme na severní část Spiše, tedy území 
nejzápadnějšího rusínského osídlení, kde lze z geografického i historického 
hlediska předpokládat intenzivní kontakt obou jazyků.  

V rámci rusínského osídlení Slovenska je to oblast v mnohém specifická. 
Rusínské vesnice jsou zde nejčastěji obklopeny obcemi s polským spišským náře-
čím, v jiných oblastech Slovenska Rusíni nejčastěji sousedí s jazykově slovenským 
územím. Z historického hlediska se jedná o oblast, jejíž vazby s uherským státem 
byly do jisté míry oslabeny ve prospěch vazeb s Polskem139. Rusínské více či méně 
kompaktní osídlení zde jednak navazuje na rusínské osídlení Šariše, jednak se zde 
nacházejí dva rusínské jazykové ostrovy: Osturňa uprostřed souvislého goral-
ského (jazykově polského) osídlení a Ihľany (část obce Stotince, dříve Hoder-
mark) na pomezí goralského, slovenského a dříve německého osídlení.  

                                                 
139 Spišská župa byla založena ve 12. stol., její severní hranice se ustálila až na konci 13. stol. 
Ještě v první polovině 14. stol. vedlo krakovské a ostřihomské biskupství spor o církevní juris-
dikci nad Ľubovňou, Podolíncem a Hniezdným. Na začátku 15. stol. dal Zikmund Lucem-
burský část území Spiše do zástavy Polsku, panství Ľubovňa a třináct spišských měst pak 
v letech 1412–1772 tvořilo tzv. Spišskou zástavu, na hradě ve Staré Ľubovně sídlil polský 
starosta. Německá a valašsko-rusínská kolonizace Spiše přispěly k vytvoření mnohonárod-
nostního regionu, kde koexistovaly a vzájemně se ovlivňovaly různé jazyky, kultury a vyznání 
(Homza, Sroka 2009).  
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2. Badatelská tradice 

Problematice polonismů v rusínských nářečích na Slovensku se dosud věnovali 
především Ivan Artemovyč Paňkevyč (Paňkevyč 1955), Zdzisław Stieber (Stieber 
1974) a Zuzana Hanudelová (Ганудель 1995).  

Paňkevyčovi posloužily údaje AJPP, který na mapách představuje také dvě 
obce lemkovské: Jaworki a Królik Wołoski, k porovnání s vlastními materiály 
z jižní strany Karpat. Paňkevyč srovnává zde nářečí Jaworek s nářečím Veľkého 
Lipníku a Stráňan, zvláště se věnuje Osturně, popsané Josefem Vírou (Víra 1930), 
kde shledává nejvíce polských vlivů. Poté lexikum spišských obcí srovnává s ma-
teriály z obce Królik Wołoski a ze šarišských a zemplínských rusínských nářečí. 
Dochází k závěru, že nejvíce polonismů se vyskytuje právě na Spiši a v západní 
části Šariše. Paralely mezi obcemi na severní a jižní straně Karpat ho vedou 
k domněnce, že jihokarpatská oblast byla kolonizována ze severu.  

Stieber se zaměřuje na fonetické jevy lemkovských nářečí, přejaté z polštiny 
a slovenštiny, jež rozděluje do tří skupin – na rysy přejaté současně od Poláků a Slo-
vjaků (jak nazývá východní Slováky), jen od Poláků a jen od Slovjaků (Stieber 
1974, s. 475). Pro tuto studii je významný zejména poznatek, že pro značnou 
shodu polských a východoslovenských nářečí ve fonetice i lexiku je často nemož-
né rozlišit polonismy od slovakismů, přičemž se může jednat o současný vliv obou 
jazyků.  

Hanudeľová analyzuje zejména polské vlivy fonetické a morfologické; 
v práci je však představeno také značné množství přejatého lexika. Autorka kon-
statuje mnohem větší význam polských dialektů jako zdroje lexikálních přejímek 
oproti spisovné polštině:  

Лексичні полонізми можуть відноситися до польської літературної мови і поль-
ських діалектів. Останні в українських говорах Східної Словаччини набагато 
частіше, ніж перші (Ганудель 1995, s. 65).  

Podle zjištění Hanudeľové polonismy v rusínských nářečích Slovenska již na 
konci 20. stol. ustupovaly pod vlivem slovenštiny:  

(…) у сучасному поширення полонізмів в українських говорах Східної Слова-
ччини обмежено лише на домашнє або місцеве мовне середовище і під силь-
ним впливом словацької літературної мови має заникаючу тенденцію (Гану-
дель 1995, s. 65–66). 

 

3.  Sběr a zpracování nářečního materiálu 

V této studii vycházíme z vlastních materiálů získaných při terénním výzkumu  
v letech 2015, 2016 a 2019, při kterých byly navštíveny všechny rusínské obce na 
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severu Spiše: Veľký Lipník, Stráňany, Kamienka, Jarabina, Litmanová, Jakubany, 
Kremná, Sulín v okrese Stará Ľubovňa a Ihľany (část obce Stotince, dříve Hoder-
mark) a Osturňa v okrese Kežmarok. Při výzkumu byla užita dotazníková metoda 
a metoda řízených i neřízených rozhovorů. Rozhovory s informanty byly nahrány 
na diktafon a transkribovány. Uvedené lexémy jsou získány jak excerpcí těchto 
nářečních textů, tak z lexikálních dotazníků.  

Polonismy ve zkoumaných rusínských nářečích identifikujeme nejčastěji 
podle fonetické podoby slova. Jedná se především o tyto fonetické jevy: g na 
místě, kde v rusínských nářečích očekáváme h, např. glupyj, dryga; polské reflexy 
nosovek (skupiny em, en, am, on apod.) na místě, kde bychom čekali výcho-
doslovanské výsledky denazalizace (a, u), např. zarempky, gemba, gamba, 
xomont; polský výsledek metateze likvid, např. krova, mlodyj; polský reflex ve 
skupinách s praslovanskou slabikotvornou likvidou (s vkladným a oproti obecně 
východoslovanskému o), např. garlo, varga, hardyj; polský reflex *ě (a oproti 
obvyklému rusínskému i, příp. y), např. vjano, šʼara; skupiny dl, tl, např. mydṷo, 
močydlo; mazurování, jež je vlastní většině polských nářečí, s nimiž přicházeli 
spišští Rusíni do kontaktu, např. surc, cula (surc je germanismus, cula – rumu-
nismus, avšak jejich fonetická podoba svědčí o přejetí prostřednictvím mazu-
rujících polských nářečí). Naopak v Osturně, kde mazurování je součástí fone-
tického systému, nelze slova s tímto jevem automaticky považovat za polonismy.  

Pouze v několika případech zde řadíme k polonismům slova jen na základě 
lexikálně-sémantických charakteristik a geografického rozšíření; obvykle tehdy, 
když je v rusínských nářečích sousedních oblastí běžné slovo jiné a zaznamenaný 
výraz je rozšířen na polském jazykovém území, případně jen v sousedních goral-
ských nářečích, např. patko, tato, vešʼyľa. Některé z těchto příkladů nemusí být 
klasickými výpůjčkami, ale může se jednat o paralelní vývoj významu, ovšem i v tom-
to případě jistě ovlivněný vzájemnými jazykovými kontakty. Mnohá uvedená 
slova mají své paralely ve východoslovenských nářečích, v případě severospiš-
ských rusínských nářečí obklopených téměř výhradně polskými spišskými náře-
čími však považujeme za pravděpodobnější výklad, že se jedná o polonismy, 
ačkoli se zde i ve starší nářeční vrstvě vyskytují nezpochybnitelné slovakismy.  

Zaznamenané lexémy jsou roztříděny do dvanácti lexikálně-sémantických 
skupin, je uvedena jejich fonematická podoba, význam a lokalizace, někdy také 
kontext a komentář. Lexikální materiál je mnohde porovnáván s materiály ze sou-
sedních polských spišských nářečí, především z dialektologických atlasů (Ma-
łecki, Nitsch 1934; Sobierajski 1966–1977) a Spišského korpusu (Grochola-Szcze-
panek et al. 2019), dále KS (Korpus Spiski). 
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3.1 Části těla  

gemba ,ústaʻ Ost., V. Lip., Str. ja mala ǯyti ta do gemby ne vžʼali moloko, Ih., gamba 
,ústaʻ Lit., Jar., Kr. Rozdílná fonetická podoba výpůjčky v západní a východní části 
zkoumaného areálu svědčí buď o kontaktu s různými polskými nářečími, nebo, 
pravděpodobněji, o odlišné době přejetí. Podoba gamba by pak svědčila o přejetí 
ve starší době, kdy přední i zadní nosovka v polských nářečích i spisovné polštině 
ve výslovnosti splynuly, podobu gemba lze považovat za výpůjčku novější, shod-
nou s nejčastější fonetickou podobou slova v sousedních goralských nářečích.   

varga ,retʻ V. Lip., Ih., ṷarga Ost. V ostatních lokalitách byla zaznamenána podoba 
vorha, běžná i jiných rusínských nářečích, zejména na Zemplíně. Vzhledem k to-
mu, že lexém vorha není charakteristický pro východoslovanské jazyky, se zřejmě 
jedná o dávný polonismus, jenž se vyvíjel podle fonetických zákonitostí rusín-
ských nářečí. 

varkyč ,copʻ Str. ket šʼa stalo z ǯyvky / naj ide ǯyvcy pyd varkyč. 

garlo ,hrdloʻ V. Lip. ale barz mja garlo bolʼylo / garlo / a jem ne bešyduvala, Jar., 
garṷo Ost., Ih.  

kark ,krk; zátylekʻ. Slovo bylo zaznamenáno ve všech severospišských lokalitách. 

rameno ,ramenoʻ V. Lip., ramjeno Ost. na ramjenʼi domu přynʼus. 

pazdur ,nehetʻ Ost., V. Lip., Ih. Tuto formu dokládá AJPP ze všech polských 
goralských nářečí (AJPP, m. 248). 

dupa ,zadekʻ V. Lip., Ih. dostaneš po dupjy, Lit., Jar. Výraz považujeme za polo-
nismus zejména na základě jeho geografického rozšíření, vyskytuje se pouze 
v těch rusínských nářečích, která byla v nejužším styku s polskými nářečími. 
Kromě Spiše ho Hanudeľová dokládá také z několika lokalit v západní části 
Šariše (Ганудель 2010, 90). 

lyda ,stehnoʻ V. Lip., ṷytka Ost. 

nyrky ,ledvinyʻ Ost. 

3.2 Rodina  

xlop, xṷop ,muž; manželʻ, hṷop Ost. tu sut xṷopi na kosaři; také xlopec ,chlapecʻ. 
Podoba s polským výsledkem metateze likvid je známa z celého území rusín-
ských nářečí i na celém ukrajinském a běloruském jazykovém území.  

ǯʼecko ,dítěʻ Ost., V. Lip., Str. take ǯʼecko do poľa / nesʼka ne pustit nigde nixto. 
Podoba ʒecko, zaznamenaná např. v Litmanové na první pohled vypadá jako slova-
kismus, ve skutečnosti je pravděpodobně také polonismem, srov. jednoznačně 
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polské výpůjčky ʒʼat ,tulák, trhan (i nadávka); žebrákʻ a ʒʼady ,škubánkyʻ, svěd-
čící o tom že polské ǯʼ (dź) bylo v nářečí Litmanové nahrazeno domácím ʒʼ. To 
si pak před a zachovalo svou měkkost, před e se však ʒʼ nevyskytuje, výsledkem 
je tedy podoba ʒecko. Rozšíření podoby ʒecko i v části lemkovských nářečí na 
území Polska hovoří ve prospěch tohoto předpokladu (Stieber 1962, m. 261). 

tato ,tátaʻ Ih. Ve všech ostatních zkoumaných lokalitách bylo zaznamenáno 
oslovení otce nʼanʼo. 

ǯʼado ,dědečekʻ Ih. Stejný polonismus dokládá AJPP z obce Jaworki, tvar ǯydo 
z V. Lip. a Ost. je také foneticky ovlivněný polštinou, jedná se však o pravidelný 
fonetický jev, v nářečí Ihľan je přejat celý kořen. 

čʼotka ,tetaʻ Ih., Ost. 

žʼynč ʼ,zeťʻ Ost.  

patko ,kmotrʻ Ih. AJPP dokládá tvar patek z obce Nižné Ružbachy, stejný tvar 
jsme zaznamenali od mluvčí z obce Lesnica, fonetické varianty potek, putek AJPP 
kartografuje v některých polských nářečích ve Slezsku (AJPP, m. 29). Lexém 
potek dokládá i KS, ve zde dostupném slovníku je označen za germanismus. 

gotka ,kmotraʻ Ih. Lexém gotka je hojně zastoupen v KS, jedná se rovněž o ger-
manismus, jelikož jsou však ze všech ostatních severospišských rusínských obcí 
doloženy podoby nunaška, nonaška, považujeme ho v Ihľanech za přejímku ze 
sousedních goralských nářečí. 

gdova ,vdovaʻ Str. ja jem gdova štiracat tri roky, Kr. Fonetická podoba s po-
čátečním g je hojně rozšířena v Malopolsku (AJPP, m. 27), na Spiši pak pouze na 
východě kolem řeky Popradu (Sobierajski 1977, 92, m. 328). 

3.3 Domácí a divoká zvířata 

krova ,krávaʻ Ih. tam de šʼa zanoska vybraṷa / tam daṷa krova hoṷovu. 

mṷotka ,mladá slepice (v prvním roce života)ʻ Ost. zoxabim sobi mṷotky / stary 
kury pořiznu. 

cula, culka ,ovce s malýma ušimaʻ Ih.. Obvykle v rusínských nářečích čula. Jedná 
se o karpatismus nejspíše rumunského původu, zde ho uvádíme kvůli jeho fone-
tické podobě, odrážející mazurování a svědčící tak o polském prostřednictví při 
přejetí tohoto lexému do nářečí Ihľan. V nejbližší goralské obci Jurské však 
mazurování chybí. 

ǯyk ,divoké praseʻ V. Lip. 
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kernos ,kanecʻ V. Lip., Str. Podobu kʼernos v polských nářečích na Spiši mapuje 
AJPP (AJPP, m. 189), v rusínských nářečích se slovo obvykle vyskytuje v podobě 
kornas. 

gacopjeř ,netopýrʻ Ost. V rusínských nářečích se pro netopýra používá nejčastěji 
výraz perhač, podoby gacopʼyrš, gacopʼeš apod., dokládá AJPP z několika pod-
tatranských lokalit položených západně od Osturni (AJPP, m. 216), ASJ z go-
ralských oravských a kysuckých nářečí (ASJ IV, 81). Zajímavé je, že Osturně 
nejbližší goralské obce po slovenské i polské straně hranice mají výraz gacek. 

mentel ,motýlʻ Ost. Podoby mentel, myntel apod. mapuje AJPP v mnoha malo-
polských a slezských nářečích (AJPP, m. 230). V ostatních rusínských nářečích 
Spiše byla nejčastěji zaznamenána podoba motyľ.  

čʼma ,noční motýlʻ Ih., Ost. zapřy ṷokno bo čʼmy najdut. Lexém ze všech mapo-
vaných goralsko-spišských lokalit dokládá ASJ (ASJ IV, 87). 

gziti ša ,střečkovatʻ Lit. v l’it’i jag bylo bars teplo tak ša korovy gzili / oni ša gž’at / 
jix muxy kusajut asi jim je aj teplo a oni potim vystrajajut no. Slovo bylo pravdě-
podobně přejato z pol. gzić się téhož významu, odvozeného od slova giez ,ovádʻ. 
Výskyt lexému ve spišských goralských nářečích je doložen nářečními texty 
(Dudášová-Kriššáková 2016, s. 143).  

ogin ,ohonʻ Lit., ṷogon Ost. 

xomont ,chomoutʻ Ost., Lit., Jak., Kr., xomynt Kam.  

zembadlo ,uzdaʻ V. Lip., ʒembadṷo M. Sul. V Kamience byla zaznamenána sloven-
ská podoba zubadlo, avšak používají zde citoslovce zembi-zembi jako povel pro 
koně při nasazování uzdy. 

3.4 Rostliny 

koničyna ,jetelʻ Lit., konʼicyna Ost. Např. ze Stráňan máme doklad na lexém 
komanica, který se vyskytuje i ve východnějších oblastech rusínského osídlení. 

kož’a broda ‚prvosenka’ Lit. 

griby ,houbyʻ V. Lip., ,pravé hřibyʻ Lit., Kam., gřiby ,houbyʻ Ost. na hody to byṷa 
kapusta z gřibami. 

3.5 Dům a hospodářství 

gonty ,šindeleʻ Kam. rʼizali gonty / gonťarʼ gonty robiv, Ost. 

pec ,pecʻ všude, pjec Ost. znaťe ze to byli morozy vjelky taky / tak to kazdy lem 
ućykoṷ s cerkvi domu / ku pjecu. 
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pjentro ,půda stodolyʻ V. Lip., Kam. popyt strixu zrobili pjentro, Jar., Lit., Ost.  

plevenka ,část stodoly na sečku a plevyʻ Kam. plevenka na šʼičku / tam polovu 
davali / utriny. 

ṷogrot ,zahradaʻ Ost. Jinde na Spiši byly zaznamenány podoby zahroda, 
zahoroda.  

kadṷop ,velká hliněná nádobaʻ M. Sul. kadṷoby / jak bočka z hliny. 

prikryvadlo ,pokliceʻ Kr. ja mam syna što mat tricad roky / ta vyn ne znal že što 
hračka / lem toty prikryvadla / ta tak čerkav. 

mydlo ,mýdloʻ Kr. ani me porošok ne mali / lem take / kocky mydla. 

troky ,popruhyʻ Jak. travjanka mala troky, tročky, Kam. plaxotka / polotnʼane a ma-
lo štiri tročky / rošʼivka što šʼa z nʼij šʼijalo / ďvi tročky mala. 

krenǯyľ ,vrchní část přeslice, kuželʻ V. Lip. krašʼn’y vyčesali a tag na krenǯ ʼyl’u 
pr’ali, krenǯiľ Lit.  

zbjurky ,žněʻ Ih., Ost.  

ǯʼady ,haraburdíʻ Ih. stary ǯʼady, Ost. take davame ǯʼady tam rucame. 

3.6 Náboženství a svátky  

košʼčʼul, G.sg. kostela ,kostelʻ Ih. 

ṷůmsa ,mšeʻ Ost. 

cmynterʼ ,hřbitovʻ Jak., cmynčyr V. Lip. 

veľkanyc ,Velikonoceʻ V. Lip. šʼvatočnyj kroj ktoryj š’a nosiv len na vel’ky šʼvata / 
hej to byli vel’kanyc abo hody, velkanoc Ih., vjelkanoc Ost. a ket byli / była v’elka 
noc / tak šʼe zdraviło křistos voskres / a otpov’edʼ byla voistinu voskres. 

bozy naroʒynʼa ,Vánoceʻ Ost. na bozy naroʒynʼa nʼe zamjytaṷo śe hyzu. 

urocyste šʼvjata Ost. t’eto ṷobrasky sut ṷozdobjyne rozami / šʼe ṷozdobili ked byli 
v’elke šʼvjata / urocyste šʼvjata. 

3.7 Svadba 

vešyľa V. Lip., Jak., Kam., Jar., vešyla Ih., vješyla Ost., vešiľa Lit. ESUM uvádí, že 
významový posun ,veselíʻ > ,svatbaʻ nastal v ukrajinštině nejpozději ve 2. pol. 15. 
stol. (ESUM 1, s. 362–363). 
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šʼľup, ,sňatekʻ V. Lip. mlodyj išov po mloduxu / co me šli do š’l’ubu,  Kam. nevjista 
byla jag už ji začepili a do šʼľubu išla mloda. ESUM slovo považuje v ukrajinštině 
za polskou výpůjčku. (ESUM, 6, s. 441). 

mlodyj ,ženichʻ V. Lip., Kam., Jak., mṷodyj M. Sul., mṷodyj, mṷodyj pan (vedle 
germanismu brajďigeř) Ost. a na druhyj ďen zaz byli popraviny u mṷodoho / 
mṷodoho pana. 

mloda ,nevěstaʻ Jak., Kam. mloduxa V. Lip., mṷoduxa M. Sul., mṷoda / mṷoduha / 
mṷoda panʼy Ost. ked iďeme dagďe vešyla je / tag nas voṷajut ako cepiťi tu 
mṷoduhu; treči d’en ṷotʼec robili take pohost’en’e / bliskyj rod’in’i / u mṷodyj 
pan’y. 

vjano ,věnoʻ V. Lip., Jak. 

3.8 Vesnice a její okolí 

gmina ,obecʻ Kam.  

drůga ,cestaʻ Ost., Ih., dryga V. Lip., Kam., Jak., Kr. s kamenʼami zme hrali sobi / na 
dryʒi / xoʒ de, driga Lit., Jar. 

močydlo ,močidlo, tůně k máčení lnuʻ V. Lip., mocydṷo Ost. 

foľuš ,valchaʻ Kam., folus Ost.   

zarempky ,úzké pásy pozemkůʻ Ost.  

žʼem ,země, půdaʻ Ost. 

ǯat ,otrhanec, žebrákʻ V. Lip., ʒʼat ,nadávka; žebrákʻ Lit. nadavali zme ʒ’at / ty 
ʒ’ade jeden / dakody i žobrak byl, ǯada ,líná nebo nešikovná ženaʻ M. Sul. ne 
byṷam taka ǯada / žebym byṷa nesposobna. 

3.9 Oblečení 

gužik ,knoflíkʻ Lit., Jar., guzik Ih. 

kapeľuš ,kloboukʻ Str. ket šʼa stalo s xlopa / jeden uhlik / naj ide xlopovi pyt 
kapeľuš, Jar., kapjelus Ost.  

surc ,zástěra (všední)ʻ Jak. surc na bežne / v neďiľu mali fartux. 

3.10 Jídlo 

ʒʼady ,škubánkyʻ Lit., ʒʼatky Jak., ǯʼatky Ih. ǯʼatky / popučeny gruľi z mukom. 

mašʼľanka ,podmáslíʻ V. Lip., Lit.   

šʼara ,mlezivo, první mléko po oteleníʻ V. Lip. 
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sṷonʼina ,slaninaʻ Ih. 

pudgarlica ,podhrdlí, kravský lalokʻ Ost., podgarlina ,podhrdlí, vepřový lalokʻ  
M. Sul. pirohy s podgarlinom / podharľa što ma pačʼa. 

juzyna ,svačina, jídlo, které nosili na poleʻ no ta kjedy oťec kosiṷ / na polu / toto / 
no ta šʼe vynʼesṷo juzynu / ṷobjyt / zeby maṷ co prekusiťi. 

moskol ,placka z nekvašeného těstaʻ Ost. V ostatních rusínských obcích Spiše se 
tyto placky obvykle jmenují aʒimky.  

jajko ,vejceʻ V. Lip. co tam ne malo xybjyti tak to byla tota šovdra a toty jajka, Str., 
Ost.  

3.11 Příroda, počasí 

slonko ,slunceʻ V. Lip., Str., Kam. slonko šʼvitit, Lit., Jar., sṷonko Ost.  

žgvjezda ,hvězdaʻ Ost. 

3.12 Slova obecného významu  

mjensce ,místoʻ Ost. ṷoťec ṷźaṷ a zas tu borozdu daṷ na mjensce / tag jag ma byťi. 
Formu s nadbytečným n zachycuje i Víra v ukázce nářečního textu –  mʼénsce 
(Víra 1930, 73). KS dokládá jen podobu miejsce.  

gadati ,mluvitʻ M. Sul., V. Sul. 

graboliti šʼa , M. Sul.  jak šʼa mohli / tak šʼa grabolili. 

zabacyťi ,zapomenoutʻ Ost. znaṷa jem ale zabacyṷa jem. V KS jsou doklady na 
sloveso zabocyć téhož významu.  

ladnyj (arch.) ,krásnýʻ Lit., ṷadnyj Ost. V současnosti bylo v Lit. během rozhovoru 
zaznamenáno jen adj. krasnyj, v Ost. pjeknyj.  

hardyj (arch.) ,krásnýʻ Kam. Dnes se podle informantů staré generace používá adj. 
šuvnyj, které vnímají jako novější přejímku ze slovenských dialektů.  

mṷody ,mladýʻ Ih. hačur to byṷ mṷody kůnʼ / ešťe ne prihany / co ešťe koṷo 
kobyṷy. 

glupyj ,hloupýʻ Lit., gṷupyj M. Sul., gupi Ost. Iniciální g bývá často i ve výcho-
doslovenských nářečích. 

caṷyj ,celýʻ M. Sul. V ostatních rusínských nářečích byly zaznamenány očekávané 
fonetické podoby cilyj, čʼiṷyj. 

co ,coʻ Ost., V. Lip., Str., V. Sul., Ih.; v ostatních zkoumaných obcích má toto tázací 
zájmeno podobu što. 
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fto ,kdoʻ V. Lip., Ost. Jinde xto. 

dužo ,mnohoʻ V. Lip., Str., duzo Ost. zyvot byṷ časkij / duzo roboty. 

pomjynʒi ,meziʻ V. Lip. s tel’atami že trebalo pasti / no ta jdeme het / bo pomjynʒi 
l’ys. 

 

4. Závěr 

Současné materiály ze severospišských rusínských nářečí ukazují, že polonismy 
mají v jejich slovní zásobě své pevné místo a k jejich archaizaci, resp. zániku do-
chází jen ojediněle. Při terénních výzkumech v letech 2015–2019 bylo zazna-
menáno nejvíce polských výpůjček v nářečích Osturni, V. Lipníka a Ihľan. Nelze 
však brát v úvahu jen kvantitativní data, poněvadž jsou zkreslena nerovnoměrným 
množstvím materiálu z různých obcí140. Za významnější považujeme skutečnost, 
zda jsou polonismy přítomny v základních a obvykle nejarchaičtějších vrstvách 
slovní zásoby, jako jsou příbuzenská jména, názvy částí lidského těla, přírodních 
jevů apod.  

Získaný materiál svědčí o různé intenzitě polsko-rusínských kontaktů v růz-
ných nářečích. Zatímco nářečí obcí vytvářejících kompaktní rusínské osídlení si 
v jádru zachovávají východoslovanskou slovní zásobu, lexikum nářečních ostro-
vů (Osturňa, Ihľany) a v menší míře i nejzápadnějších periferních obcí (Velký 
Lipník, Stráňany) je značné ovlivněno polskými spišskými nářečími. Polské vý-
půjčky se zde vyskytují i v základních lexikálně sémantických polích jako jsou 
názvy částí lidského těla (garṷo, kark, rameno, gemba, varga, pazdur aj.), rodinná 
jména (tato, ǯʼado, čʼotka, žʼynčʼ, gotka, patko), názvy domácích i divokých zvířat 
(krova, mṷotka, mentel) a přes rozdílnou konfesní příslušnost názvy z oblasti ná-
boženství (košʼčʼul, ṷůmsa, velkanoc, bozy naroʒynʼa). 

 
Seznam zkratek: 

a) pramenů 
AJPP – Atlas językowy Polskiego Podkarpacia 
ASJ – Atlas slovenského jazyka  
ESUM – Етимологічний словник української мови, tj. Мельничук О. С. (гол. 
ред.), 1982–2006, Етимологічний словник української мови. T. 1–6. Київ: 
Наукова думка.   

                                                 
140 Např. nářečí Stráňan se podle informantů téměř neliší od nářečí Velkého Lipníka, avšak 
mnohem více nahrávek bylo pořízeno ve Velkém Lipníku, je tedy nutno počítat s obdobným 
množstvím polonismů i ve Stráňanech. 
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KS – Korpus Spiski  
b) názvů obcí 

Ih. – Ihľany (část obce Stotince, do r. 1948 Hodermark)  
Jak. – Jakubany 
Jar. – Jarabina 
Kam. – Kamienka 
Kr. – Kremná (do r. 1948 Krempach) 
Lit. – Litmanová 
M.  Sul. – Malý Sulín 
Ost. – Osturňa  
Str. – Stráňany (do r. 1948 Folvark) 
V. Lip. – Veľký Lipník 
V. Sul. – Veľký Sulín 
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TYPY ODMIENNOŚCI MORFOLOGICZNYCH  
W JĘZYKU MIESZKAŃCÓW WSI  

NA PRZYKŁADZIE KORPUSU SPISKIEGO 

 
Helena GROCHOLA-SZCZEPANEK, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 
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1. Wprowadzenie 

Język mieszkańców wsi odbiega w wielu miejscach od standardowej polszczyz-
ny. Najłatwiej dostrzegane są odmienności w leksyce oraz wymowie. Biorąc pod 
uwagę kryterium stopnia zbliżenia gwary do języka ogólnego, można wydzielić 
cztery zasadnicze grupy wyrazów: 1) leksemy nieznane w języku ogólnym, wy-
stępujące jedynie w gwarze, np. odziewaczka ‘duży wełniany szal noszony przez 
starsze kobiety podczas zimy’, 2) formy różniące się wymową, np. mleko/mlyko, 
3) wyrazy mające odpowiedniki w języku ogólnym, ale różniące się semantycznie, 
np. babka ‘babcia’, ‘kobieta pomagająca dawniej przy porodach; akuszerka’, 
‘kopa siana’, ‘kowadełko’, 4) jednostki mające odpowiedniki w polszczyźnie 
ogólnej, ale różniące się cechami morfologicznymi, np. bab/babów (Grochola- 
-Szczepanek i in. 2019, s. 172). 

W niniejszym tekście skupimy uwagę na ostatniej (4.) grupie wyrazów, czyli 
formach różniących się cechami morfologicznymi od odpowiedników w języku 
ogólnym. Pojęcie zmian morfologicznych jest obszerne, odnosi się zarówno do 
zagadnień fleksyjnych, jak i słowotwórczych. Obejmuje 

z jednej strony budowę form odmiany wyrazu, której opis jest przedmiotem fleksji, 
z drugiej zaś budowę wyrazu rozumianego jako jednostka słownikowa, będąca 
przedmiotem opisu w ramach słowotwórstwa (Grzegorczykowa i in. 1998, s. 27).  

W badaniach dialektologicznych uwaga koncentruje się głównie na słowotwór-
stwie, brakuje monograficznego opracowania fleksji gwarowej. Badania w tym 
zakresie ograniczają się do niewielkiego obszaru, np. gwary lub miejscowości 
(Ananiewa 1995; Dzięgiel 2001; Kobus 2019). Zjawiska morfologiczne w gwarze 
spiskiej przedstawione zostały przede wszystkim w Atlasie polskich gwar  
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Spiskich na terenie Polski i Czechosłowacji (Sobierajski 1966–1977). Jedna 
z głównych cech – aorystyczna postać czasu przeszłego – omówiona została przez 
Mieczysława Małeckiego (1928). Informacje mniej lub bardziej obszerne znaj-
dują się także w innych opracowaniach gwary spiskiej (Pawłowski 1956; Sowa 
1994; Dudášová-Kriššáková 2017; Grochola-Szczepanek 2020).  

Naszym celem jest omówienie wybranych typów zmian z zakresu fleksji 
rzeczownika i czasownika. Nasza uwaga skupiona będzie na pokazaniu odmien-
ności w zakresie dystrybucji form oraz końcówek. Analiza opiera się na języku 
mówionym, którym aktualnie posługują się mieszkańcy Spisza. Materiały do 
badań pochodzą z elektronicznego korpusu gwary spiskiej (Korpus Spiski). Dodat-
kowym celem niniejszego opracowania jest także pokazanie możliwości zastoso-
wania nowego narzędzia badawczego do badań systemu gwarowego. 

 

2. Korpus Spiski – najważniejsze dane i charakterystyka materiału 

Korpus Spiski jest nowym narzędziem badawczym, powstałym w Instytucie 
Języka Polskiego PAN w Krakowie w latach 2015–2019 i udostępnionym online 
pod adresem (www.spisz.ijp.pan.pl). Opracowanie oparte jest na nagraniach mowy, 
którą obecnie posługują się mieszkańcy Spisza w Polsce. Baza zawiera 250 go-
dzin nagrań przetranskrybowanych i około 2 milionów form tekstowych. Korpus 
umożliwia przeszukiwanie danych oraz analizę tekstów i nagrań gwarowych, 
„jest zaopatrzony w tzw. anotację morfologiczną. Umożliwia to szereg badań nad 
gramatyką: fleksją, słowotwórstwem, a także składnią” (Grochola-Szczepanek i in. 
2019, s. 177).  

 Fragmenty nagrań z omawianymi formami podane są poniżej w zapisie 
standaryzowanym. Jedynie formy ze zmianami morfologicznymi notuje się także 
w wersji gwarowej, np. byłem/byłef, ram/róm. Przy omawianych formach podaje 
się liczbę wystąpień w korpusie, np. byłef (170), torta (23). Po cytatach z nagrań 
uwzględnia się identyfikatory, np. (M3-1956-CzarnaGora, K19-1937-Falsztyn),  
z których można odczytać podstawowe metadane o respondentach: płeć: M – 
mężczyzna, K – kobieta, 3, 19 – numer porządkowy, 1956, 1937 – rok urodzenia, Czar-
naGora, Falsztyn – miejscowość, z której pochodzi nagranie. Pisownia identyfika-
torów jest taka sama, jaką zastosowano w korpusie: dwuczłonowe nazwy miejsco-
wości typu Czarna Góra mają ciągłą pisownię, ponadto nie zawierają znaków dia-
krytycznych, np. CzarnaGora. 
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3. Fleksja nominalna 

A. Rodzaj gramatyczny 

W rzeczownikach gwarowych występują nieliczne wahania miedzy deklinacją 
męską, żeńską i nijaką, np. ta kieszeń (5) : ten kieszonek141 (17), ta rama (0) : ten 
ram (8) : to ramo (2), ten tort (29) : ta torta (23). Formy te pojawiają się warian-
tywnie w kodzie respondentów. Zestawienia liczby wystąpień pozwalają zorien-
tować się, jaka jest frekwencja wariantów ogólnych oraz gwarowych.  

Ciekawym przykładem jest rzeczownik pierze, który w gwarze występuje 
tylko w rodzaju niemęskoosobowym te pierze (191). Nie ma natomiast poświad-
czeń na występowanie rodzaju nijakiego.  

Przykłady: 

[1] Barany to my paśli no wzięło się tam jakieś jabłko do do kieszonka/kiesónka 
(M8-1955-NowaBiala), 

[2] Ram/róm się kupuwało tego i później jak się y palenisko się zrobiło neji to się 
w… wmurowało ten ram/róm i się blachy na to kładło nie? (M2-1942-Dursztyn), 

[3] Torta się potulała i wpadła do potoczka (K5-1964-Frydman), 

[4] Oskubałyśmy i te duże pierze/piyrze co zostały y ze skrzydeł gęsich to z tego 
robili pani szczotki (K9-1946-Trybsz). 

W obrębie rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego występują wa-
riantywne formy typu: ci chłopi (290) : te chłopy (281), wojacy (18) : wojaki (2), 
żandarmi (6) : żandary (9) : żandarzy (5). Zauważono dosyć dużą dowolność w uży-
ciu form czasowników, które łączą się z tymi nazwami. Czasowniki w połączeniu 
z rzeczownikiem występują w rodzaju męskoosobowym, jak i niemęskoosobo-
wym, np. chodziły chłopy, chłopy szły, żandary wypatrzyły, ale także siedzieli 
chłopy, chłopy sobie radzili, żandary otoczyli. W przypadku połączeń z przymiot-
nikami, występuje tylko rodzaj niemęskoosobowy, np. starsze chłopy, żandary sło-
wińskie. 

Przykłady: 

[5] Sporadycznie gdziesi tam chłopy robili (M7-1946-LapszeWyzne), 

[6] No to chłopy woziły w zimie gnój (M1-1960-NowaBiala), 

[7] Żandarmy/ziandary chodziły słowińskie to okna musiały być pozakrywane 
(K5-1932-Krempachy), 

                                                 
141 Forma (ten) kieszonek nie jest zdrobnieniem, to postać neutralna. 
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[8] Wojaki/wojoki jakiesi szły (K5-1964-Frydman). 

B. Brak lub występowanie supletywizmu  

1. ksiądz – księża  

Mianownik lm. księża występuje rzadko (4), w zamian za to używane są formy 
oparte na temacie lp.142: księdzowie (18), księdzo (4), księdza (2). 

Przykłady: 

[9] Nale to księża/ksiyndzo krzyczeli żeby dziecko chrzcić nie trzymać (K7-1926-
Rzepiska), 

[10] Tam była szkoła bo to księża/ksiyndzowie kupili ten kasztel (M-1934-
Frydman). 

2. ręka – ręce 

W większości przypadków stosuje się formę ręce (152), ale około jedna trzecia 
poświadczeń to forma ręki (52). W narzędniku lm. obok formy rękami (354) wy-
stępuje ponadto wariant ręcami (30). 

Przykłady: 

[11] Tak i mnie matka też gada weź tego małego na ręki/rynki (K18-1934-
Niedzica), 

[12] Rękami/ryncami się wybierało ten len nie kosą a rękami/ryncami (M2-1934-
Jurgow). 

3. rok – lata 

Popularną formą gwarową od rzeczownika rok w lm. jest postać roki (2055), 
rzadziej – lata (540).  

Przykłady:  

[13] Moja prababka miała sto dwa roki (M6-1936-CzarnaGora),  

[14] W mojej rodzinie został brat trzy roki młodszy ode mnie (M3-1943-
Krempachy). 

4. tydzień – tygodnie 

W lm. rzeczownik tydzień ma postać tyźnie (285), forma tygodnie występuje 
rzadziej (201). Także w dopełniaczu lp. występuje forma tyźnia (39) obok 
rzadszego tygodnia (11). 

                                                 
142 W tekście dla kategorii gramatycznej liczby oraz osoby używamy skrótów: lp., lm., os.  
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Przykłady:  

[15] Może jakie trzy tygodnie/tyźnie tam się moczył we wodzie (M2-1934-Jurgów), 

[16] Nale to ino tak dorywkowo tam no przez parę tam tygodni/tyźni a resztę już 
zaś do domu (M8-1961-Rzepiska). 

C. Dystrybucja końcówek – przypadek dopełniacza 

Odmienności w występowaniu końcówek gwarowych dotyczą wielu przypadków 
rzeczownika. Najwięcej różnorodnych zmian zachodzi w dopełniaczu, dlatego wy-
brano ten przypadek do analizy. 

1. końcówka -u : -a  

W męskich rzeczownikach nieżywotnych powszechnie występuje końcówka -a. 
Dane z korpusu pokazują, że formy z końcówką -a mają dużą frekwencję, np. 
gnoju (10) : gnoja (42), lasu (165) : lasa (251), potoku (49) : potoka (52), śniegu 
(47) : śniega (42), w domu (514) : w doma (806), Waksmundu (0) : Waksmunda 
(12). O utrzymywaniu się tej cechy świadczyć może także obecność -a w nazwach 
nowych, niezwiązanych z kulturą wiejską, np. czołgu (2) : czołga (1), dźwigu (0) : 
dźwiga (1). 

Przykłady: 

[17] W Boże Narodzenie tak było że ani kur nie wypuszczali ani świń nie karmili 
ani gnoju/gnoja nie wyrzucali (M2-1965-NowaBiala), 

[18] W zimie potem jak śniegu/śniega nakurzyło to się brało gnatki ne sanie  
i jeździło się do lasu/lasa (M7-1939-Lapszanka), 

[19] Ja też była sama w domu/dóma ale nasi chcieli dać dom i to chłopcu (K2-
1972-Kacwin), 

[20] Poszła do Waksmundu/Waksmunda na większą posadę (K10-1929-Nowa 
Biala), 

[21] Poszedł do tego do czołgu/czołga przyniósł całą pakę czekolad i każdemu 
wręczył (M3-1932-NiedzicaZamek). 

2. końcówka -y, -i : -e  

W dopełniaczu lp. rzeczowników rodzaju żeńskiego zachowana została 
archaiczna końcówka -e, np. krwi (7) : krwie (14), Leśnicy (21) : Leśnice (10), 
niedzieli (13) : niedziele (9), stajni (143) : stajnie (114), piwnicy (47), piwnice 
(37), ziemi (159), ziemie (42). Końcówka -e pojawia się także w wyrazach spoza 
kręgu wiejskiej kultury, np. kawiarni (1) : kawiarnie (1), mobilizacji (0) : mobili-
zacje (2), niewoli (16) : niewole (1). 
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Przykłady: 

[22] To chłop szedł do stajni/stajnie bo pierwsze było to na uwadze że trzeba iść 
do stajni/stajnie (K9-1946-Trybsz), 

[23] Dostali wybuch krwi/krwie (K10-1929-NowaBiala),  

[24] No to jak przyszła ta na przykład przyszły tu nie? z Leśnicy/Leśnice to ich 
nazywali że to Polki (K4-1958-Rzepiska). 

3. końcówka -ów 

Charakterystycznym zjawiskiem w dopełniaczu lm. jest końcówka -ów. Wy-
stępuje ona głownie w rzeczownikach rodzaju żeńskiego, np. bab (50) : babów 
(14), gałuszek (12) : gałuszków (9), zwad (3) : zwadów (3). Udział końcówki -ów 
zaznacza się także w rzeczownikach rodzaju męskiego, np. braci (65) : bratów 
(24) oraz – nijakiego, np. wiader (9) : wiadrów (3). 

Przykłady:  

[25] Ciotka miała szesnaście roków jak się wydała miała trzynaścioro dzieci  
i jeszcze wiecie jeszcze goniła koło bab/babów co im pomagała (K3-1948-
Dursztyn), 

[26] Nas było pięciu braci/bratók siostry my nie mieli (M7-1945-CzarnaGora). 

Końcówka -ów występuje powszechnie w nazwach mieszkańców. Jest to silnie 
utrzymująca się cecha, bowiem wszystkie wyniki wyszukiwania dopełniacza lm. 
nazw mieszkańców występują z -ów, np. jurgowianów (21), niedziczanów (6), 
zakopianów (1). 

4. przejście końcówki -ów w -y/-i 

W dopełniaczu lm. spotyka się także przykłady zamiany końcówki -ów na -y lub 
-i, np. kijów (4) : kiji (2), majów (7) : maji (47), pokrowców (0) : pokrowcy (8), 
pieców (3) : piecy (2), strojów (16) : stroji (4), zwyczajów (15) : zwyczaji (8). 

Przykłady: 

[27] Jak chodził kawaler do panny to zawsze wiedzieli że która panna jest 
najładniejszą we wsi bo miała najwięcej majów/maji (M4-1957-Krempachy), 

[28] W zamku nie było ogrzewania nie było pieców/piecy nie było nic (M5-1932-
NiedzicaZamek). 

5. końcówka -ik 

W rzeczownikach lm. zakończonych na -i w dopełniaczu występuje końcówka -ik, 
np. dnik, dziecik, gościk, ludzik, gęsik, skolik. Formy te powstały pod wpływem 
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końcówki zaimkowej -ik, -yk lub na wzór przymiotnikowych rzeczowników leś-
nyk, złotyk (Małecki 1928). Końcówka -ik w rzeczownikach ma związek występo-
waniem aorystycznych form na -k typu miałek oraz zjawiskiem ruchomej koń-
cówki (gęsik miał). Jak wynika z danych korpusowych, rzeczowniki z końcówką 
-ik występują tylko w 3 wsiach: Jurgów, Czarna Góra, Rzepiska i pokrywają się 
z występowaniem aorystu na -k na terenie wsi spiskich. W pozostałej części 
Spisza występują formy aorystyczne na -f.  

Przykłady: 

[29] Tam lasy są popod góry a nie ma tam dużo ludzi/ludzik no to my tam chodzili 
do pracy (M2-1934-Jurgów), 

[30] Raz w tygodniu się odwoziło no to za siedem dni/dnik eś miał czterdzieści 
dwie grudki (M2-1950-Rzepiska). 

Jak już wspomniano, występowanie końcówki -ik zależne jest od czynnika geo-
graficznego. Cecha ta występuje tylko we wsiach, w których wygłosowe -ch reali-
zowane jest jako -k. Dane korpusowe wskazują, że cecha ta charakterystyczna jest 
głównie dla gwary Jurgowa, bowiem na 26 wszystkich poświadczeń, 19 form 
pochodzi z tej wsi, a pozostałe 7 z dwóch innych wsi: Rzepiska (5) i Czarna Góra 
(2). Realizacje typu ludzik występują tylko w najstarszej grupie respondentów. 
Brak jest poświadczeń w młodszych grupach wiekowych. 

 

4. Fleksja werbalna – czasownik być 

A. Skrócenie tematu w czasie przyszłym 

Formy koniugacyjne czasownika być w czasie przyszłym występują zwykle w kil-
ku wariantach, niektóre podlegają skróceniu tematu, np. bem, bes, be. Formy skró-
cone występują we wszystkich osobach lp. oraz w 1. i 2. os. lm. 

Tabela 1. Formy czasownika być w czasie przyszłym 

czas przyszły liczba pojedyncza liczba mnoga 

1. osoba bedym (186), bem (263), 
będę (17), bede (45) 

bedyme (38),  
bedymy (28), bedziymy (20), 
beme (122), bemy (12) 

2. osoba bedzies (131), bes (168) bedziecie (45), becie (60) 

3. osoba bedzie (1175), będzie (75), 
be (395) 

bedóm (442) 
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Przykłady:  

[31] Co ja tu teraz będę/bem robiła? (K3-1939-Frydman), 

[32] Przyszły mięsopusty to każdy patrzył gdzie będzie/be wesele i i i myśleli o tym 
żeby wynamawiać gdzie co pasuje (K4-1958-Rzepiska), 

[33] Nie pójdziecie do wojska chyba że będziecie/becie chcieć iść ale was nie 
wezmą by wyście są za mądrzy (M4-1954-Frydman). 

Dane liczbowe w korpusie wskazują, że formy skrócone są częściej stosowa-
ne niż pozostałe warianty. Występują one zarówno u starszych, jak i młodszych 
respondentów we wszystkich miejscowościach spiskich. 

B. aoryst 

1. os. lp. czasu przeszłego realizowana jest przy pomocy aorystycznej postaci 
byłech z charakterystycznym przejściem -ch w -f lub -k (byłef, byłaf lub byłek, 
byłak). W bazie korpusu liczba wystąpień form z końcówką gwarową [f/k] wynosi 
459, a wynik dla ogólnej formy byłem – 361. 

Przykłady: 

[34] No to mnie zaprosiły i byłam/byłaf tam pół roku u nich (K18-1934-Niedzica), 

[35] Stan wojenny wtedy wybuchł noji ten byłem/byłek we Warszawie prawie cały 
rok (M10-1960-CzarnaGora). 

Sporadyczne użycie form aorystycznych występuje także w 1. os. czasu teraźniej-
szego (8), np.: 

[36] Nie zawsze jestem jestem/jezdef taki jak powinienem być (M4-1954-Dur-
sztyn). 

C. formy opisowe: ja był, ja jest 

Częstym sposobem wyrażenia 1. os. czasu przeszłego jest użycie form opisowych 
ja był, ja była (456). Składają się z zaimka osobowego ja oraz z formy 3. os. lp. był, 
była. 

Przykłady:  

[37] Jak już ja był kawalerem (M7-1939-Lapszanka), 

[38] Ja była maluczka kiedy babka umarła a dziadka to już w ogóle nie pamiętam 
(K4-1943-CzarnaGora). 

1. os. lm. wyrażana jest podobnie z użyciem form analitycznych, np. my byli, my 
były (481). 
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Przykłady:  

[39] My byli przy Słowacji (K9-1929-NowaBiala), 

[40] To tak się rodziło my nie były w szpitalach nikany w domu my rodziły (K1-
1928-Jurgow). 

Formy opisowe występują także w czasie teraźniejszym. 1. os. lp. realizo-
wana jest z użyciem 3. o. lp. ja jest (90). 1 os. lm. my jesteśmy zastępuje się for-
mami 3. os. lm. my są (163) lub 3. os. lp. my jest (5). Forma ogólnopolska jesteśmy 
ma 41 poświadczeń. 

Przykłady: 

[41] Ja pochodzę z Frydmana ja jest tutaj autochtonem (K5-1964-Frydman), 

[42] Pomimo tego że są sąsiednie regiony to to jednak my są całkiem inni (M5-
1987-Krempachy), 

[43] My jest Polakami (M10-1941-Kacwin). 

Jako ciekawostkę przytoczmy w tym miejscu fragment tekstu z atlasu gwar 
spiskich, w którym Sobierajski omawia formę 1. os. lm. czasu teraźniejszego. Badacz 
pisze, że nie ma właściwej formy 1 os. lm. jesteśmy. Formę tę zastępują konstruk-
cje my są i my jest. Dalej autor pisze następująco:  

w niektórych wsiach spiskich nie można było usłyszeć nawet form zastępczych my 
są, my jest, mimo że starałem się sprowokować informatorów do ich użycia. Słyszy 
się tam najczęściej jedynie my młodzi, my na dole, my w kościele (Sobierajski 1977 
IV, s. 50).  

Nadmieńmy, że badania Sobierajskiego prowadzone były około 60 lat temu. Współ-
czesne dane z Korpusu Spiskiego dokumentują istnienie form analitycznych w mo-
wie mieszkańców Spisza. 

D. aglutynanty 

W gwarze powszechnym zjawiskiem jest dołączanie końcówek osobowych cza-
sowników do innych części mowy typu: jeszcze.m nie był. Jest to tzw. ruchoma 
końcówka, zwana także aglutynantem (NKJP). Ruchome końcówki w samym 
czasowniku być obejmują około 370 przypadków. Najczęściej łączą się ze spój-
nikiem jak (60), np. jak.em/jak.ef był, jak.em/jak.ek była. Wyrazy zakończone na 
samogłoskę łączą się z końcówkami -f, -k, -m (201), natomiast – zakończone na spół-
głoskę – z końcówkami -ef, -ek, -em (137). 

Przykłady:  

[44] To już taka.m/tako.f była rada że się znalazł (K7-1942-LapszeWyzne), 
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[45] Pierwszy raz.em/roz.ek był w Ameryce (M4-1988-Jurgow). 

W gwarze ruchome końcówki czasownika nie tylko łączą się z innymi 
częściami mowy, ale także pozostają wolnostojące, np. już em był. Dowodzi o tym 
sposób wymawiania: wyraźne wydzielenie końcówki oraz intonacja. Wolnosto-
jąca końcówka zachowuje uproszczoną formę słowa posiłkowego jeśm, z aorys-
tyczną postacią jech, która w gwarze wymawiana jest jako: jef, jek. Suma 
wolnostojących aglutynantów dla czasownika być wynosi około 90 wyników. 

Przykłady: 

[46] Przyjechali tutok jak em/jef był kawalerem (M6-1954-Dursztyn), 

[47] No to potem jak em/jek była na tych Bieszczadach (K6-1944-CzarnaGora). 

Gwarowe aglutynanty typu jef, jek realizowane są także w wersji zef, zek, 
rzadziej żem. Wpływ na to mają znane z polszczyzny potocznej formy z partykułą 
że-, typu żem, żeśmy (ja żem był, my żeśmy byli). W korpusie występuje prawie 40 
wyników dla aglutynantów typu żem, zef, zek z czasownikiem być. 

Przykłady: 

[48] Pół roku żem/zef był w Niymcaf (M9-1988-Krempachy), 

[49] Jak żem/zef była parę razy ze zespołami na Węgrzech (K1-1970-Niedzica). 

 

5. Podsumowanie 

Uwagę skupiliśmy tylko na tych cechach morfologicznych, które odbiegają od 
systemu standardowego. Niektóre zjawiska mają szerszy zasięg niż tylko w gwa-
rze spiskiej, występują także w innych gwarach i dialektach, np. aorystyczna postać 
czasu przeszłego, końcówki rzeczownika w dopełniaczu: -e, -ów. Są to zjawiska 
archaiczne, mające związek z rozwojem języka polskiego.  

 Dane korpusowe wskazują, że odmienne cechy morfologiczne zakorze-
nione są mocno w języku mieszkańców wsi spiskich. Mają liczne poświadczenia 
i niekiedy są dominującymi cechami wariantywnymi. Do takich typów odmien-
ności należą: dopełniacz lp. rzeczowników rodzaju żeńskiego z końcówką -a (do 
lasa), dopełniacz lm. w nazwach mieszkańców (jurgowianów), aorystyczna postać 
1 os. lp. czasu przeszłego (byłech), formy analityczne (ja był, ja jest).  

Udostępnione w korpusie metadane (m.in. wiek, płeć, wieś) pozwalają dodać 
tutaj kilka spostrzeżeń o wpływie czynników pozajęzykowych na występowanie 
przedstawionych zjawisk. Typ dopełniacza z końcówką -a (do lasa) występuje we 
wszystkich grupach pokoleniowych, natomiast formy z fleksją -e (krwie) dominują 
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u starszych respondentów. Nazwy zakończone na -ik w dopełniaczu lm. ograni-
czają się tylko do trzech spiskich wsi, w których realizowany jest aoryst na -k 
(byłek). Formy analityczne czasownika typu ja był, ja była dominują u starszych 
informatorów. Najstarsi mieszkańcy chętnie używają także form z aglutynantem, 
które są niemal nieobecne u najmłodszych. Najpopularniejszą realizacją formy 
być w grupie najmłodszej jest byłem/byłam w różnych wariantach fonetycznych 
(ogólnym i aorystycznym). 
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1. Wprowadzenie 

We współczesnych polskich tekstach naukowych oraz wypowiedziach polskich 
badaczy dość często spotykało się twierdzenie, że normalizacja śląszczyzny i wy-
kształcenie się jej literackiej odmiany jest niemożliwe, a także niepotrzebne. Za 
reprezentatywne uznać można opinie dwojga znanych badaczy śląskiego obszaru 
językowego – Jana Miodka oraz Heleny Synowiec. Niemal dekadę temu Miodek 
w jednej ze swoich prasowych wypowiedzi dość kategorycznie stwierdzał:  

Gwara [śląska] jest mową chłopską, prostych ludzi. Wariantem literackim śląsz-
czyzny jest polszczyzna, tak będę mówił do śmierci, choćbyście tu mieli o to do 
mnie straszne pretensje (Semik 2010). 

Podobną opinię w rozmowie z Teresą Semik formułowała Helena Synowiec, mó-
wiąc:  

Nie widzę takiej potrzeby [tj. potrzeby kodyfikacji śląskiej godki]. Nie wiem, jaką 
funkcję miałaby pełnić wersja pisana gwary, która ze swej istoty jest odmianą 
mówioną. Jak dotąd gwara dobrze służy domowym, lokalnym, nieoficjalnym kon-
taktom. Półoficjalnym też. Jakie to gatunki wypowiedzi Ślązak miałby zapisywać? 
(Synowiec 2011).  

Za podstawowy argument przemawiający za niemożnością normalizacji śląsz-
czyzny – prócz ‘chłopskości’ i ‘prostoty’ użytkowników tegoż kodu oraz jego im-
manentej ‘nieoficjalności’ – uznawano zwykle fakt daleko idącego zróżnicowania 
gwar śląskich, szczególnie w warstwie fonetycznej. Można w tym miejscu przy-
wołać wypowiedź Iwony Nowakowskiej-Kempnej, twierdzącej:  

Uważam stworzenie jednego wspólnego dialektu śląskiego za niemożliwe, trudno 
mi powiedzieć co mogłoby być podstawą kodyfikacji. Istnieje znacząca różnica 
między gwarami cieszyńskimi, w których brak mazurzenia i gwarami centralno- 
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-północnymi, z pochodzenia małopolskimi, obecnie małopolsko-śląskimi, w których 
występuje mazurzenie (Nowakowska-Kempna 2008, s. 75),  

czy też opinię cytowanego już wcześniej Jana Miodka: 

Wobec niezwykłego zróżnicowania poszczególnych gwar śląskich w każdym 
detalu fonetycznym – zupełne nie wyobrażam sobie skodyfikowania dialektu 
śląskiego (Miodek 2008, s. 72)143. 

Jak jednak nietrudno zauważyć, drugą dekadę XX w. cechował wyjątkowo 
dynamiczny, wręcz skokowy rozwój etnolektu śląskiego. Śląska ‘gŏdka’ zaczęła 
w zauważalny sposób funkcjonować w sferze publicznej, ukazały się też liczne – 
zróżnicowane tematycznie i stylistycznie – dzieła literackie zapisywane po śląsku 
(zob. Czesak 2015, 105–165). Co jednak najważniejsze, ostatnie dziesięciolecie 
to okres, w którym doszło do zauważalnej stabilizacji pisanej wersji etnolektu 
Górnoślązaków – głównie jego warstwy ortograficznej, ale też gramatycznej i le-
ksykalnej. Normalizacja tegoż kodu przebiegała zarówno samoistnie, spontanicz-
nie, jak też wskutek świadomych działań standaryzacyjnych. Biorąc pod uwagę 
transformacje, jakim podległa współczesna śląszczyzna, za zasadne uznano 
przeprowadzenie szczegółowszych analiz, które pozwoliłyby ustalić, czy cytowa-
ne wcześniej opinie o niemożności normalizacji śląskiej mowy nadal zachowują 
swoją aktualność.  

 

2. Prezentacja materiału źródłowego 

Na potrzeby badań stworzono korpus obejmujący dwadzieścia dwa śląskie dzieła 
literackie wydane między 2008 a 2018 r. Głównym kryterium doboru była ocena 
literackich walorów określonej pozycji – uwagą objęto wyłącznie te pozycje stwo-
rzone w etnolekcie śląskim (bądź na etnolekt śląski przetłumaczone), które gatun-
kowo przynależą do literatury wysokiej, nie zaś do piśmiennictwa o charakterze 
ludowo-folklorystycznym. Tym samym w obręb korpusu włączono powieści, opo-
wiadania, nowele, ale nie zbiory gawęd, podań, legend. Zakwalifikowano także 
dramaty oraz eseje, ale już nie zbiory anegdot, humoresek czy wspomnień z dzie-
ciństwa. Przeanalizowano tomiki poetyckie, pełnoprawne tłumaczenia literatury 
światowej i obcej, pominięto jednak zbiory rymowanek, pieśni ludowych oraz 
żartobliwe trawestacje i przeróbki dzieł literackich. Dokonując selekcji nie brano 
oczywiście pod uwagę właściwości ortograficznych, gramatycznych i leksykal-
nych cechujących śląszczyznę stosowaną przez autorów poszczególnych dzieł. 
Kompletując korpus, starano się również uniknąć nadreprezentacji twórczości 
określonych twórców. Tym samym, choć niektórzy śląscy pisarze i twórcy są nad 

                                                 
143 Szerzej o krytyce prób emancypacji śląszczyzny zob. Jaroszewicz 2019. 
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wyraz płodni, mając na koncie np. wielotomowe cykle powieściowe (np. Alojzy 
Lysko, Marcin Melon) lub liczne przekłady prozy polskiej i światowej (np. G. 
Kulik), w trakcie selekcji przyjęto zasadę, że w badanym materiale mogą sie zna-
leźć najwyżej dwie pozycje jednego autora (tłumacza). Ostatecznie do badanego 
korpusu (liczącego łącznie 627 tys. słowoform) włączono następujące dzieła:  

 Zbigniew Kadłubek, 2008, Listy z Rzymu, Katowice [K] 

 Alojzy Lysko, 2008, Duchy wojny. Dziennik żołnierski 1942–1944. W kosza-
rach pod szczytami Alp, Katowice [LA] 

 Karol Gwóźdź, 2010, Myśli ukryte, Siemianowice Śląskie [G] 

 Roman Kocur, 2013, Rajzyntasza. In: Rajzyntasza. Jednoaktówki po śląsku, 
red. W. Szewczyk, Katowice [KR] 

 Ajschylos, Promytojs przibity, 2013, przeł. Zbigniew Kadłubek, Kotórz Mały 
[A] 

 Marek Szołtysek, 2013, Ewangelie śląskie, Rybnik [SZ] 

 Marcin Szewczyk, 2014, Świynto wojna. In: Freedland. Jednoaktówki po ślą-
sku, red. W. Szewczyk, Katowice, s. 39–49 [SZS] 

 Maciej Sojka, 2014, Freedland. In: Freedland. Jednoaktówki po śląsku, red. 
W. Szewczyk, Katowice, s. 19–26 [MF] 

 Dante a inksi, 2014, przeł. Mirosław Syniawa, Kotórz Mały [D] 

 Marcin Melon, 2014, Komisōrz Hanusik, Kotórz Mały [M] 

 Krystian Gałuszka, 2015, Modre ajnfarty, Katowice [KG] 

 Marcin Szewczyk, 2015, Silesia noir, Kotórz Mały [SZM] 

 Marcin Kik, 2015, Filozofjo po ślonsku, Kotórz Mały [KM] 

 Stanisław Neblik, 2016, Do rymu po naszymu abo ślōnski miszmasz, Kotórz 
Mały [N] 

 Nowy Testamynt po ślonsku, 2017, przeł. Gabriel Tobor, Radzionków [NT] 

 Rafał Szyma, 2017, Leanderka, Kotórz Mały [SZR] 

 Franz Kafka, 2017, Aforyzmy, przeł. Jerzy Ciurlok, Kraków [KF] 

 Marcin Melon, 2017, Rodzina Adamskich. In: Gotyk w godce. Jednoaktówki 
po śląsku, red. W. Szewczyk, Katowice, s. 17–27 [MA] 

 Bronisław Wątroba, 2018, Ewangelicznie za świyntym Jōnym, Katowice [WJ] 
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 Szczepan Twardoch, 2018, Drach. Edycyjŏ ślōnskŏ, przeł. Grzegorz Kulik, 
Kraków [T]  

 Mirosław Syniawa, 2018, Cebulowǒ ksiynga umartych, Kotórz Mały [SC] 

 Antoine de Saint-Exupéry, 2018, Mały Princ, przeł. Grzegorz Kulik, Poznań 
[SE]  

Znajdujące się w korpusie dzieła zostały przekonwertowane do formatu elek-
tronicznego i przeanalizowane przez oprogramowanie korpusowe Antconc pod 
kątem sposobu realizacji czterdziestu pięciu, wybranych cech. Siedem cech (1–7) 
odnosi się do zjawisk ortograficznych, dwadzieścia cztery do fonetycznych (8–31), 
czternaście do morfologicznych (32–45). Lista cech została ustalona z wykorzys-
taniem dostępnych opracowań naukowych, w których znaleźć można precyzyjnie 
opisane różnice gwarowe występujące na obszarze Górnego Śląska (m.in. Bąk 
1974, Dejna 1973, Cząstka-Szymon i inni 2000, Tambor 2008, Skudrzykowa i in-
ni 2011). Zestawiana lista w trakcie analizy podlegała autorskiej weryfikacji i uzu-
pełnieniom. Na jej ostateczny kształt złożyły się następujące cechy gramatyczne 
i ortograficzne:  

 Stosowany system grafemów (uproszczona pisownia ‘ślabikŏrzowa’, pisow-
nia polska, pełna pisownia ‘ślabikŏrzowa’ itd. – ôn wiy tako jedna ślōnska 
bojka / on wiy tako jedna ślonska bojka / ôn wiy takõ jednã ślōnskã bŏjkã itd.) 
[1] 

 Zapis miękkich głosek wargowych: p, b, m, w, f (ciyrpioł/ciyrpjoł; świecie/ 
śwjecie) [2] 

 Zapis miękkich głosek środkowojęzykowych: ś, ź, ć, dź, ń (bydziesz/bydźesz; 
sie/śe) [3] 

 Pisownia grup ōnć, ōnci (siednōnć/siednōńć, frōncie/frōńcie) [4] 

 Pisownia grup spółgłoskowych typu: trz, drz, krz, prz, dzc, zsz, zcz, strz, zdrz, 
zdź, ćdź (trzy/czy, przaja/pszaja, zdrzadło/żdżadło) [5] 

 Zapis internacjonalizmów i zapożyczeń zakończonych na -cyjo/-cja/-cyja 
(policyjo/policja/policyja) [6] 

 Zapis internacjonalizmów i zapożyczeń zawierających grupy samogłoskowe 
au, eu, ai, oi (faryzeusz/faryzełusz, asteroida/asterojida) [7] 

 Mazurzenie (czasie/casie) [8] 

 Jabłonkowanie (żyto/żito) [9] 

 Kontynuanty śródgłosowego ą (gymba/gamba, rynka/ranka itd.) [10] 
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 Kontynuanty pochylonego a (godka <gŏdka> /goudka itd.) [11] 

 Kontynuanty wygłosowego pochylonego e po tylnojęzykowych k, g w odmia-
nie przymiotników i liczebników (srogim/srogiym, drugim/drugiym) [12] 

 Przejście wygłosowej spółgłoski ch w k/f (nogach/nogak, rynkach/rynkaf) [13] 

 Przejście nagłosowej grupy chw w kf (chwila/kfila, chwała/kfała) [14] 

 Przejście nagłosowej grupy chrz w krz (chrzest/krzest) [15] 

 Przejście nagłosowej grupy chc w kc (chce/kce) [16] 

 Przejście (także w pisowni) nagłosowej grupy kt w ft/wt (fto/kto/wto) [17]  

 Przejście nagłosowego zł, zl, zm, zn w sł, sl, sm, sn (znoleźć/snoleźć, złōmać/ 
słōmanŏ) [18] 

 Uproszczenie wygłosowej grupy ść w czasownikach (iść/iś, znojść/znojś) [19] 

 Uproszczenie wygłosowej grupy ść w rzeczownikach (wolność/wolnoś, 
mōndrość/mondroś) [20] 

 Uproszczenie wygłosowego yj, ij na y, i (indzij/indzi, wiyncyj/wiyncy) [21] 

 Zwężenie wygłosowej samogłoski e w i (życie/życi; cołkie/cołki) [22] 

 Obniżenie artykulacji samogłoski i do y, ō w formach perfectum (zrobiōł/ 
zrobił/zrobiył) [23] 

 Przejście nagłosowego r w ł w prefiksie roz- (rozwiōnzane/łozwjonzane) [24] 

 Elipsa śródgłosowego ł (głowa/gowa, słuchali/suchali) [25] 

 Antycypacja miękkości przed spółgłoskami miękkimi (leci/lejci, myśli/ myjśli) 
[26] 

 Wykształcenie się miękkich spółgłosek k, g przed samogłoską e (kery/kiery; 
wielge/wielgie) [27]  

 Zmiękczenie grup spółgłoskowych rzy na rzi (krzyż/krziż, ôtworzyć/ ôtworzić) 
[28] 

 Wykształcenie się przed samogłoską o wargowego, protetycznego ł- (ojcym 
<ôjcym> / łojcym) [29] 

 Przejście grupy eł w oł (pełny/połny, wełna/wołna) [30] 

 Wzmocnienie grup spółgłoskowych rz na rdz, zw na dzw (barzij/bardzij; 
zwonić/dzwonić) [31] 
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 Forma przedrostka superlativus przymiotników noj- <nŏj-> wobec naj-, no- 
(nojbarzij <nŏjbarzij> / najbarzij / nobarzij itd.) [32] 

 Zakres użycia końcówki narzędnika lm. -ami wobec -ōma w odmianie rze-
czowników (nogami/nogōma) [33] 

 Kontynuanty wygłosowego -ą w odmianie rzeczowników i czasowników (wi-
dza krowa <widzã krowã> / widzym krowe itd.) [34] 

 Kontynuanty wygłosowego -ą w odmianie przymiotników (gryfno <gryfnõ> / 
gryfnom itd.) [35] 

 Zakres użycia końcówki -o <ŏ> wobec -a w dopełniaczu lp. rzeczowników 
rodzaju nijakiego (życio <życiŏ> / życia) [36] 

 Zakres użycia końcówki -e wobec -i w dopełniaczu lp. rzeczowników rodzaju 
żeńskiego (kuchnie/kuchni) [37] 

 Zakres użycia końcówki -y wobec -ŏ w mianowniku lm. rzeczowników ro-
dzaju męskiego (kamraty/kamraciŏ) [38] 

 Zakres użycia przyrostka czasownikowego -y- wobec -ōn- <-ōń-> (lygnōnć/ 
lygnyć, siednōnć/siednyć) [39] 

 Zakres użycia przyrostka czasownikowego -owa- wobec -uwa- (brakować/ 
brakuwać) [40] 

 Zakres użycia przyrostka czasownikowego -owa- wobec -iwa-/-ywa- (poka-
zować/pokazywać/przisuchiwali sie) [41] 

 Zakres użycia końcówki fleksyjnej -a wobec -ym w 1. os. lp. praesens czasów-
ników typu: umieć, śmieć (umia/umiym) [42] 

 Zakres użycia końcówki fleksyjnej -a wobec -ym w 1. os. lp. czasu praesens 
typu: jeść, wiedzieć (wiym/wia) [43] 

 Wzór odmiany czasownika być w formach futurum i perfectum (bydã-bōł-
była/byda-był-była / bydã-był-była / byda-bōł-bōła itd.) [44] 

 Użycie aorystycznej końcówki -ch w formach czasu przeszłego (robiłech/ 
robiłem) [45] 

 

3. Opracowanie materiału językowego i wnioski 

Badania pozwoliły na stworzenie matrycy, dzięki której uzyskano szczegółowe 
informacje dotyczące językowych właściwości zarówno pojedynczych dzieł wcho-
dzących w skład korpusu, jak i całości korpusu (zob. Tabela, s. 183–184).  
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Poszczególne kolumny matrycy prezentują kształt gramatyczno-ortogra-
ficzny każdego z dwudziestu dwóch dzieł składających się na korpus, wiersze 
matrycy pokazują zaś sposób realizacji każdej z czterdziestu pięciu badanych 
cech gramatyczno-ortograficznych w poszczególnych dziełach. Symbolem (+) 
zaznaczona została w komórkach obecność najczęstszej – w skali całego korpusu 
– realizacji określonej cechy gramatyczno-ortograficznej. Kolejne, jeśli chodzi o 
częstotliwość występowania, realizacje cech oznaczone zostały odpowiednio 
symbolem (*), (#), (@) oraz (!). Symbol (?) oznacza niemożność zweryfikowania 
sposobu realizacji określonej cechy gramatycznej.  

Skrajnie prawa kolumna podaje przykład najczęstszego sposobu realizacji 
określonej cechy gramatyczno-ortograficznej oraz uśrednioną, procentową obecność 
tegoż sposobu realizacji w dziełach korpusu. W pierwszym wersie od dołu za-
warto zaś uśrednione informacje o procentowej obecności w każdym ze zba-
danych dzieł najczęściej spotykanej realizacji każdej z analizowanych cech 
gramatyczno-ortograficznych. Podane w tymże wersie wielkości informują także 
o stopniu bliskości konkretnego dzieła wobec idealnego, abstrakcyjnego modelu 
gramatyczno-ortograficznego, który można skonstruować zestawiając ze sobą 
wyłącznie najbardziej frekwentywne realizacje każdej z badanych cech. 

Analizując sposoby realizacji wszystkich czterdziestu pięciu cech i uśrednia-
jąc otrzymane wyniki ustalono, że wspólna, najczęściej spotykana realizacja cechy 
gramatyczno-ortograficznej właściwa jest dla 80% dzieł wchodzących w skład 
korpusu. Wśród zbadanych cech, dziewięć posiada identyczną realizację we wszyst-
kich dziełach korpusu – to realizacja śródgłosowej nosówki ą jako yn/ym; przejście 
pochylonego a w o; brak antycypacji miękkości spółgłosek palatalnych; brak ja-
błonkowania; brak przejścia wygłosowej spółgłoski ch w k/f; powszechna odmiana 
czasowników typu: umieć z końcówką -a w czasie teraźniejszym; realizacja 
wygłosowej nosówki -ą jako -a <ã> w formach czasownikowych i rzeczowni-
kowych; powszechne użycie aorystycznej końcówki -ch w formach czasu 
przeszłego. W przypadku kolejnych dwunastu cech wspólną realizacją odznacza 
się 90% i więcej dzieł korpusu (m.in. stosowanie dwuznaków na oznaczenie 
miękkich głosek si, ci, zi; brak przejścia nagłosowego chw w kw; użycie końcówki 
rzeczownikowej -ami zamiast -ōma). Cztery cechy odznaczają się daleko idącą 
heterogenicznością, a ich najbardziej frekwentywna realizacja wynosi mniej niż 
55% – mowa o systemie użytych grafemów, rodzajach obniżenia artykulacji i w per-
fectum, wzmocnieniu grup spółgłoskowych rz na rdz, zw na dzw oraz o sposobach 
odmiany czasownika być. 

Uśredniona bliskość każdego z dzieł korpusu wobec wspomnianego, abstrak-
cyjnego wzorca (również) wynosi 80%. Największą zbieżnością cechuje się tom 
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opowiadań Rafała Szymy Leanderka (93%) [SZR], następnie Mały Princ Antoine 
de Saint-Exupérego w przekładzie Grzegorza Kulika (92%) [SE] oraz tomik poe-
tycki Mirosława Syniawy Cebulowǒ ksiynga umartych (92%) [SC]. Największą 
odrębnością od abstrakcyjnego wzorca odznacza się przekład Nowego Testamyntu 
Gabriela Tobora [NT] posiadający zaledwie 54% zbieżności. Analiza danych 
zamieszczonych w matrycy pozwala nie tylko na uzyskanie wiedzy o uśrednio-
nym pokrewieństwie wszystkich dzieł – wynoszącym 80% – ale także na ustalenie 
stopnia gramatyczno-ortograficznej zbieżności pomiędzy wybranymi dziełami 
korpusu. Można tym samym stwierdzić, że największa bliskość zastosowanych 
modeli językowych – wynosząca aż 93% – cechuje Dracha w przekładzie Grze-
gorza Kulika [T] oraz zbiór poezji Cebulowǒ ksiynga umartych Mirosława Syniawy 
[SC]. Najmniejsze pokrewieństwo gramatyczno-ortograficzne występuje zaś 
między zbiorem Do rymu po naszymu abo ślōnski miszmasz Stanisława Neblika 
[N] oraz Nowym Testamyntem w przekładzie Gabriela Tobora [NT] – zbieżność 
tej pary wynosi zaledwie 47%. 

Ustalony w trakcie badań stopień spójności gramatyczno-ortograficznej dzieł 
składających się na korpus (80%) uznać można za stosunkowo wysoki – zwłasz-
cza w kontekście wypowiedzi o całkowitej niemożności wykształcenia się wspól-
nego, ogólnośląskiego uzusu. Taka zbieżność wydaje się wynikać z trzech głównych 
przesłanek. Praktycznie wszyscy autorzy dzieł, które weszły do korpusu, pocho-
dzą z tej samej części Górnego Śląska, w dodatku z obszaru o dość homogennym 
podłożu gwarowym (‘czarny’, przemysłowy Górny Śląsk). Warto też zauważyć, 
że znacząca część dzieł znajdujących się w korpusie (8/21) została opublikowana 
w wydawnictwie SilesiaProgress z Kotorza Małego. Związani z tym wydaw-
nictwem autorzy oraz korektorzy językowi ściśle ze sobą współpracują i dość 
konsekwentnie forsują ujednolicony, wspólny wzorzec śląszczyzny. Ostatecznie 
trzeba wskazać, że w ostatnich latach w śląskiej przestrzeni piśmienniczej upowszech-
niła się i uzyskała pewien społeczny prestiż pisownia ‘ślabikŏrzowa’ – co istotne, 
używana przez większość autorów dzieł, które znalazły się w korpusie.  

Konkluzją niniejszej pracy musi być stwierdzenie, że formułowane przed de-
kadą tezy polskich naukowców dowodzące niemożności wykształcenia się litera-
ckiej odmiany śląszczyzny straciły swoją aktualność. Jak dowodzą zgromadzone 
w korpusie prace, bez wątpienia istnieje literatura spisywana w etnolekcie śląs-
kim, posiadająca stosunkowo szeroki wachlarz gatunkowo-rodzajowy. Co najważ-
niejsze, wykształcił się także w jej obrębie uzus, bazujący na względnie spójnej 
podstawie gramatycznej i respektujący w dużej mierze wspólne rozwiązania ortogra-
ficzne. Wszystko to pozwala postawić tezę, że w drugiej dekadzie XXI w. doszło 
do wykształcenia się śląskiego języka literackiego.  
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1. Wprowadzenie  

Koncepcja języka kaszubskiego jako dialektu była przez dziesiątki lat jedyną 
prawomocną wiedzą o kaszubszczyźnie w nauce polskiej. Dziś to jedna z kilku 
teorii, które konstruują naukowy namysł nad językiem Kaszubów, ale dzieje tej 
koncepcji to dobry przykład tego, jak teoria naukowa może być wykorzystana w po-
lityce tożsamościowej konkretnego ustroju politycznego. Teoria dialektów miała 
szczególne powodzenie w nauce peerelowskiej, do tego stopnia, że państwo finan-
sowało szeroko zakrojone językoznawcze i etnograficzne badania terenowe nad 
dialektami polskimi i polskimi kulturami ludowymi. Badania te pozwoliły z całą 
pewnością zachować fakty językowe i kulturalne grup etnicznych i regionalnych 
zamieszkujących terytorium państwa polskiego. Wiele z tych faktów bezpowrot-
nie odeszło wraz ze śmiercią ich użytkowników, gdyż kolejne pokolenia z takich 
lub innych przyczyn nie widziały potrzeby pielęgnowania mowy ojców czy 
tradycji dziadków.  

W tym tekście interesuje mnie wyłącznie wspomniana interpretacja języka 
kaszubskiego jako dialektu (polskiego języka etnicznego), gdyż – raz jeszcze po-
wtórzę – można ją uznać za egzemplifikację tego, jak teoria naukowa może stać 
się skutecznym narzędziem w polityce tożsamościowej. Poszukuję odpowiedzi na 
pytania, czym w istocie była, względnie jest taka właśnie interpretacja języka 
kaszubskiego, jak przejawiała/przejawia się ona w praktycznym działaniu, ile jest 
w paradygmacie lingwistycznym „prawdziwego” językoznawstwa, ale ile kulturo-
wości lub innych nielingwistycznych aspektów. Szczególnie próba odpowiedzi na 
ostatnie pytanie wydaje się znacząca, gdyż dzięki niej można dotrzeć do refleksji 
nad tym, jaka jest owa kulturowość.   
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2. Teoria jako z(a)danie naukowców  

Jeśli przyjąć najbardziej ogólnie, że teoria naukowa to system wiedzy (a więc system 
pojęć i powiązań między nimi) wytworzony przy użyciu metod naukowych, to 
dyskursywna analiza pozwoli rozpoznać ją m.in. jako relację wiedzy i władzy. 
Każda teoria jest wytworem kultury w tym znaczeniu, że jest ona obiektywizacją 
społecznej i politycznej kondycji swojego autora (badacza, naukowca, uczonego) 
w momencie, kiedy wytwarza daną teorię. Przy czym społeczno-polityczna kon-
dycja autora teorii jest z kolei obiektywizacją społeczno-politycznej kondycji jego 
wspólnoty.  

Odniesienie teorii do społeczno-politycznego kontekstu jej wytwarzania 
pozwala rozpoznać pozycję jej naukowca jako tego, który nie potrafi wyjść poza 
własną epokę, jak to metaforycznie ujął Pierre Macherey. Oznacza to, że badacz 
jest uwikłany we własną epokę i jest dowodem jej ograniczeń, te zaś są konsek-
wencją takiej a nie innej historyczności. I choć badacz nie decyduje o ogranicze-
niach swej epoki, to i tak na własne ryzyko musi historyczność swej epoki przyjąć 
za kontekst swych badań. Co więcej, ów kontekst zmienia się w pole dociekań, 
poprzez które będzie konstruował swoją teorię (Macherey 2011, s. 12). Nawet 
wybór przedmiotu badania nigdy nie jest w pełni autonomiczny, ale jest on wyni-
kiem strukturalnej jedności nauki, którą badacz (w danym momencie historycz-
nym) uprawia (Macherey 2011, s. 71). Nauka jest jednak determinowana nie tylko 
swoją historycznością, ale i swoją politycznością. Niedorzecznością byłoby zatem 
sądzić, że nauka jest apolityczna, tak jak niezasadne jest uznać jej ahistoryczność, 
stąd też każda z tworzonych teorii jest i polityczna, i historyczna zarazem.  

 Dyskursywna analiza teorii pozwala rozpoznać ukrytą w niej relację władzy-
-wiedzy, co obiektywizuje społeczno-polityczny moment tworzenia teorii. Inny-
mi słowy, każda relacja między władzą a wiedzą jest obiektywizacją momentu 
kulturowego wspólnoty, który ją ustanowił. Otwiera to istotną w badaniach kul-
turowych możliwość metodologiczną, która daje sposobność zrekonstruowania 
relacji władzy i wiedzy ukrytej w każdej teorii naukowej. To zaś stanowić może 
przesłankę do rekonstrukcji wzoru kulturowego, właściwego danej teorii. 

Michael Foucault powiązanie władzy i wiedzy nazywa systemem treści i uzna-
je za zjawisko społeczne. To ważne założenie metodologiczne, gdyż każe ono ana-
lizować teorię (tu: naukową) w jej aspekcie pozytywnym i negatywnym (Foucault 
1983, s. 30–31). To jedna z zasad badań dyskursywnych, która zakłada, że władza- 
-wiedza nie jest wyłącznie negatywnością, w tym znaczeniu, że nie jest tylko  
represją. Pozytywność władzy-wiedzy przejawia się choćby w tym, że jej ustano-
wienie może być momentem fundującym dziedzinę naukową, którą owa wiedza 
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(teoria) z relacji władza-wiedza reprezentuje (Foucault 2013, s. 254). Powiązanie 
władzy i wiedzy jest także gwarantem ładu kulturowego i społecznego. W tym 
też kontekście trzeba uznać, że teoria naukowa aktywnie uczestniczy w konstru-
owaniu ludzkich przeświadczeń na temat pochodzenia i istotności owego porząd-
ku kulturowego i społecznego (por. Foucault 2000a, s. 16). Teoria naukowa, będąc 
wytworem kultury, zwrotnie ową kulturę gruntuje i równocześnie w owej kulturze 
poszukuje swych umocowań. Władza takiej teorii wynika z tego, że staje się ona 
nośnikiem prawdy o świecie i jednocześnie jest dowodem na to, że jej prawda 
światem kieruje (por. Foucault 2013, s. 245). W rzeczywistości jednak teoria nauko-
wa jest zaledwie hipotezą/interpretacją świata.  

Toteż w codziennym życiu teorie naukowe uczestniczą w procesie wytwa-
rzania jednostkowych i wspólnotowych stanowisk, że tylko dzięki kulturze (a one 
przecież tę kulturę reprezentują) istnieje wspólnota. To ważne twierdzenie, gdyż 
życie człowieka jest możliwe tylko dlatego, że odbywa się wewnątrz wspólnoty. 
Ten antropologiczny aspekt teorii naukowej odsłania istotne kwestie każdej wie-
dzy teoretycznej, czyli wspomnianą już historyczność oraz sprawę jej źródeł 
pozytywistycznych. Teoria – poprzez historyczne ujęcie wiedzy – może ulegać ciąg-
łemu rozpraszaniu, znikaniu, modyfikowaniu i równocześnie może (re)konstru-
ować codzienną wiedzę ludzką, wspólnotowe ideologie i praktyczne bycie człowieka 
w świecie. Te wspólnotowe ideologie i praktyczne bycie człowieka w świecie 
zwrotnie potwierdzają swoją historyczną genezę, i jednocześnie funkcjonują jako 
warunki swych możliwości badania świata i docierania do wiedzy o świecie 
(Foucault 2000a, s. 16). Z kolei – poprzez pozytywistyczne źródła własnej wiedzy – 
teoria objawia się jako dążenie do tego, aby swoje uzasadnienie potwierdzić w praw-
dzie empirycznej. Źródło tej ostatniej tkwi przecież w historycznym rozwoju 
wiedzy. Stąd też prawda przedmiotu (poznania i badania) z góry określa prawdę 
teorii (Foucault 2000b, s. 135–139). Pozytywność wiedzy prowadzi do sytuacji, 
w której zrównaniu ulegają deskrypcja i reprezentacja. To z kolei odsyła do skoń-
czoności teorii i do granic narzuconych teorii poprzez ową skończoność. Przy 
czym przywołana tu reprezentacja w swoisty sposób istnieje jako pozór ładu (tu: 
ładu społecznego i kulturowego; Foucault 2000b, s. 127–128). Ważny jednak – 
ze względu na cel niniejszego tekstu – jest fakt wynikający z logiki samej teore-
tyczności, a mianowicie ten, że teoria nie daje się weryfikować empirycznie 
(Popper 1977, s. 39), choć w empirii szuka swego uzasadnienia. Teorię można 
weryfikować wyłącznie w postępowaniu badawczym. Z tej przyczyny trudno jest 
dostrzec inną prawdę niż ta, która legitymizuje się poprzez związek deskrypcji i re-
prezentacji. Prawda ta jednak ma wyłącznie charakter redukcji, gdyż świat zostaje 
w teorii zredukowany do prawdy o sobie. 
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Wynika to, jak sądzę, z tego, co stanowi istotny sens każdej teorii. Jest nim, 
jak trafnie podkreśla Karl Popper, chwytanie tego, co człowiek nazywa światem. 
Teorie służyć mają „do racjonalnego ujmowania, wyjaśniania i opanowania świa-
ta” (Popper 1977, s. 53). Ale też świat ujmowany w teorii – na przekór temu, co 
sądzą niektórzy uczeni – nie może być pojmowany jako prawdziwy i obiektywny. 
Świat jako świat po akcie sprowadzania do postaci teorii o sobie, może istnieć już 
tylko jako hipoteza/interpretacja siebie (Popper 1999).  

Dyskursywne ujęcie teorii naukowej pozwala widzieć ją jako polityczne 
narzędzie ujarzmiania jednych i wytwarzania innych tożsamości, co paradoksal-
nie sprzyja umacnianiu wspólnoty. Chodzi o udział teorii naukowej w wytwarza-
niu kompetencji wspólnotowej i czynienia człowieka uczestnikiem danej wspólnoty. 
Chodzi także o generowanie wiedzy kulturowej i przetwarzanie indywidualnego 
ja we wspólnotowe my, gdyż tylko w ten sposób wspólnota może trwać i rozwijać 
się w swym trwaniu. Trzeba jednak wyraźnie zauważyć, że teorie naukowe – podob-
nie jak ideologie polityczne czy systemy religijne, a także wiedza potoczna danej 
wspólnoty – aktywnie uczestniczą w procesie wytwarzania praktycznej wiedzy 
społecznej (w tym praktycznych ideologii) i współgrającego z nią praktycznego 
modelu zachowań członków wspólnoty.  

W praktyce idzie o nasączanie tkanki społecznej określoną wiedzą tylko w jed-
nym celu: aby w wyniku jej działania masy ludzkie doszły „do konsekwentnego 
i jednoznacznego pojmowania współczesnej rzeczywistości (…)” (Gramsci 1991, 
s. 214–215). Stawką w grze jest wiedza kolektywna, która jest efektem intelek-
tualnej opieki nad rządzonymi (Gramsci 1991, s. 57); z tego wprost wynika pod-
stawowe zadanie autorów/intelektualistów: powinni oni (o)powiadać ludziom  
o tym, czego się o świecie (nie)krytycznie do-rozumieli (Gramsci 1991, s. 214–
215). Ten moment potwierdza siłę polityczną foucaultowskiej relacji między wła-
dzą a wiedzą, która z kolei dla Antonio Gramsciego jest nierozerwalna. Być może 
stąd wynika teza Gramsciego, że mówić o wiedzy oznacza mówić jednocześnie o wła-
dzy i odwrotnie (Gramsci 1991, s. 179). Badanie teorii naukowej powinno wobec 
tego koncentrować się na pytaniu nie tyle o to, co ta teoria mówi sama o sobie, 
ale na fundamentalnych pytaniach, czym ta teoria w istocie jest i jak przejawia się 
ona w praktycznym działaniu (Gramsci 1991, s. 37, s. 455–456, s. 467–470).  

 

3. Koncepcja kaszubszczyzny jako dialektu 

Najprościej byłoby napisać, że interpretacja zawarta w tytule niniejszego roz-
działu jest wyłącznie jego teorią/hipotezą, która pozoruje prawdę o języku Kaszu-
bów. Sprowadzenie jednak odpowiedzi do formuły tezy nie przygotowuje gruntu 
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dla dalszego namysłu, w wyniku którego podejmuję próbę odpowiedzi na pytania, 
jak dialektalna teoria języka kaszubskiego przejawia się w praktycznym działa-
niu.  

Korzenie potraktowania języka kaszubskiego jako dialektu nie tkwią w języ-
koznawstwie jako dyscyplinie naukowej, lecz są umocowane w myśleniu tej 
części wspólnoty kaszubskiej, która w drugiej połowie XIX w. uznała dominację 
kultury i języka polskiego za sprzyjającą rozwojowi kultury i języka kaszubskiego. 
Ta część wspólnoty kaszubskiej nie widziała możliwości trwania kaszubszczyzny 
jako autonomicznej kultury słowiańskiej, lecz postrzegała ją jako składową auto-
nomicznej kultury polskiej. W ten sposób kultura kaszubska przestała istnieć jako 
autonomiczna w słowiańskim kręgu kulturowym, a zaczęła funkcjonować w Sło-
wiańszczyźnie wyłącznie za pośrednictwem kultury polskiej.  

Konceptualizacji tego myślenia dokonał Hieronim Derdowski, który w po-
słowiu do swojej książki „Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł” 
(Derdowski 2007) wprost nazywa język kaszubski gwarą (Derdowski 1880,  
s. 138–139). Autor przytoczył lingwistyczne argumenty odróżniające kaszubsz-
czyznę od polszczyzny, ale w taki sposób, by stały się one poparciem tezy o domi-
nacji polskiego języka literackiego nad kaszubskim narzeczem. Można w zasadzie 
uznać, że jest to moment ustanawiający paradygmat polonocentryczny w badaniach 
nad językiem kaszubskim. Hieronim Derdowski ufundował bowiem tzw. normę 
odróżniającą, która w późniejszym czasie zostanie nazwana przez Zdzisława 
Stiebera „piętnem” (Stieber 1956, s. 39–40), czyli „zespołem cech lingwis-
tycznych, specyfikujących konkretny dialekt względem literackiej polszczyzny” 
(Kożyczkowska 2019, s. 119). 

Stanowisko to zostało ugruntowane w językoznawstwie polskim za pośred-
nictwem badań i studiów nad mową Kaszubów, które prowadził Kazimierz Nitsch. 
Podjął on próbę rozpoznania statusu kaszubszczyzny i początkowo uznał, że język 
kaszubski, podobnie jak język polski, to dialekt słowiański. Później jednak na 
skutek nacisku środowisk polskich, które czuły się zagrożone polityką kulturową 
zaborcy pruskiego, uznał submisję języka kaszubskiego i dominację nad nim języ-
ka polskiego. Ustanowienie teorii kaszubszczyzny jako dialektu nastąpiło w momen-
cie, gdy Kazimierz Nitsch wskazał językowi kaszubskiemu miejsce w klasyfikacji 
języków słowiańskich i uznał, że jest to akt definitywnie kończący etap sporów  
o status kaszubszczyzny (Nitsch 1906, s. 163; por także: Nitsch 1907). 

Dyskursywna analiza „dialektalnej” teorii języka kaszubskiego od momentu 
jej ufundowania w językoznawstwie polskim do chwili, gdy w wyniku dociekań 
naukowych uznano, że dialekt kaszubski jest już językiem, gdyż osiągnął kryteria 



Adela KOŻYCZKOWSKA 

190 
 

lingwistyczne (więcej: Kożyczkowska 2019), pozwala rozpoznać, czym w istocie 
było owo definitywne zakończenie sporów w sprawie statusu języka kaszub-
skiego. Kazimierz Nitsch – jak się wydaje nieświadomie – zatrzymał rozwój „dia-
lektalnej” koncepcji języka kaszubskiego i otworzył ją wyłącznie na wewnętrzne 
modyfikacje dotyczące relacji języka kaszubskiego albo do polskiego obszaru 
językowego, albo do polskiego języka etnicznego. W pespektywie metodolo-
gicznej okazuje się, że obie relacje miały identyczne skutki, gdyż w nauce zaczęła 
funkcjonować teza: „język kaszubski jest dialektem” (Zieniukowa 2016). To z ko-
lei utrwaliło w nauce polskiej tezę o dominacji polszczyzny nad kaszubszczyzną 
i wyłączyło konkurencyjne teorie języka kaszubskiego, których autorzy twierdzili 
coś innego.  

Rozwój powyższej tendencji dostrzegany jest już w okresie międzywo-
jennym, gdyż teoria dialektów okazała się szczególnie przydatnym narzędziem 
polityki tożsamościowej niektórych frakcji politycznych Drugiej Rzeczpospolitej. 
Ta sama teoria okazała się równie skutecznym narzędziem politycznym w pro-
jekcie tożsamościowym Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W obu sytuacjach 
politycznych było to efektywne narzędzie unifikacji językowej i kulturowej.  

Taka właściwość podejścia dialektalnego do języka kaszubskiego wprost 
wpisywała się w peerelowską politykę kształtowania nowego człowieka. A w przy-
padku kultur takich regionów jak Kaszuby teoria dialektów doskonale nadawała 
się do kreowania polskiej kultury ludowej; proces ten dosłownie nazywano kolo-
nizowaniem m.in. ludności kaszubskiej (Stelmachowska 1946, s. 979; patrz także: 
Kożyczkowska 2019b, s. 186–190).  

Ujmując rzecz z perspektywy nauki, można właściwie przyjąć, że teza Kazi-
mierza Nitscha zamknęła „dialektalną” teorię języka kaszubskiego na rozwój  
i wewnętrzne modyfikacje, gdyż uniemożliwiła językoznawcom dyskusję nad 
problemem statusu języka kaszubskiego. Zamknięcie to spowodowało, że teoria 
ta funkcjonowała w swoim własnym oglądzie jako byt idealny, gdyż objawiała 
prawdę na temat języka kaszubskiego. Naukowcy pracujący w tej teorii byli prze-
konani, że uzyskali dostęp do niezwykle skutecznego, bo naukowego narzędzia 
orzekania o mowie Kaszubów. Kłopot w tym, że nie tylko orzekali oni o języku 
Kaszubów, ale przesądzali także o ich kulturze, tożsamości i w ogóle o pozycji 
politycznej. Materializm dialektyczny (filozoficzna podstawa ideologii i doktryny 
PRL) z jednej strony dążył przecież do zerwania z tradycją wspólnot kulturowych, 
z drugiej – do formowania nowego człowieka z nową kulturą i nową tożsamością. 
Teoria dialektów doskonale odpowiadała tej potrzebie, dlatego zapewne jednym 
ze sposobów uprawomocnienia jej prawdziwości było wyeliminowanie z polskiego 
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językoznawstwa innych, konkurencyjnych teorii lingwistycznych. Z perspek-
tywy bowiem teorii konkurencyjnych (przykładowo: socjolingwistyki) podejście 
dialektologiczne przyjmowało zbyt wąskie kryteria lingwistyczne w procesie 
orzekania o statusie języka kaszubskiego.  

Równie istotną sprawą jest, że „dialektalna” koncepcja języka kaszubskiego 
przekroczyła granice swej naukowości, uznając swą prawdziwość i tym samym 
nieomylność w sprawie kaszubszczyzny. Pozwalało to w istocie na prowadzenie 
badań lingwistycznych nad językiem kaszubskim, które planowane były w optyce 
prawdziwości twierdzenia „język kaszubski jest dialektem”. W praktyce badaw-
czej zdanie „język kaszubski jest dialektem” stanowiło i kontekst teoretyczny (tj. 
teorię poprzedzającą badania) i jednocześnie wynik badania, a za jego pośred-
nictwem weryfikowano także prawdziwość teorii wyjściowej. Stąd też całość 
pracy badawczej przedstawia się następująco: teoria wyjściowa: „język kaszubski 
jest dialektem” → pytanie problemowe: „czy język kaszubski jest dialektem?” → 
hipoteza: „zakłada się, że język kaszubski jest dialektem” → wyniki badań: „język 
kaszubski jest dialektem” → weryfikacja hipotezy: „tak, język kaszubski jest dia-
lektem” → weryfikacja teorii wyjściowej: „pozytywna, język kaszubski jest dia-
lektem”. W ten sposób teoria potwierdza swoją prawdziwość, gdyż orzeka prawdę 
o mowie Kaszubów.  

Powyższy problem metodologiczny oddają słowa Jadwigi Zieniukowej (Zie-
niukowa 2016):  

W 1972 roku ukazała się praca badacza slawisty z Wielkiej Brytanii Geralda Stona – 
z którym też mieliśmy i mamy kontakty, i Gdańszczanie i Warszawiacy. I on tam 
właśnie zwrócił uwagę na sprawy socjologiczne i takie sprawy, że nie można na 
podstawie tych faktów, które jako dialektolodzy uznaliśmy jako prawdziwe, 
orzekać, ile cech różni jakiś język, na przykład kaszubszczyznę od najbliższego, 
na przykład polskiego, na którego obszarze on się dzieje (…) (Zieniukowa 2016, 
wytłuszczenie A.K.).  

Metodologiczną wątpliwość budzi akt uznania wybranych faktów lingwis-
tycznych za prawdziwe; implicite bowiem inne uchodzić będą za nieprawdziwe. 
Metodologicznie ważnym wobec tego jest pytanie, jakie kryteria decydują w ję-
zykoznawstwie (dialektologii) o prawdziwości lub nieprawdziwości pewnych 
faktów lingwistycznych, na przykład w odniesieniu do kaszubszczyzny. 

Drugą metodologiczną wątpliwość budzi formuła pytania badawczego,  
poprzez które naukowcy wykazywali, że „język kaszubski jest dialektem”. Na 
problem zwraca uwagę także Jadwiga Zieniukowa, nazywając to pytanie wprost 
„nieszczęsnym” (Zieniukowa 2001, s. 65–66). Pytanie, czy język kaszubski jest 
dialektem, jest – jak pisałam – w istocie pytaniem o status języka kaszubskiego. 
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Pytanie to determinuje badania nad kaszubszczyzną już w fazie projektowania, co 
może być słabo rozpoznawalne z wnętrza teorii dialektów. Jadwiga Zieniukowa 
proponuje inną wersję pytania problemowego, a mianowicie: Czym jest kaszub-
szczyzna? Z perspektywy socjolingwistycznych badań taka propozycja jest 
równie „nieszczęsna”, ponieważ nadal jest to pytanie o status języka kaszub-
skiego. Trudno sobie wyobrazić polonistę i slawistę, którzy badania nad językiem 
polskim rozpoczynają pytaniem, czym jest polszczyzna. Z kolei krytyczna analiza 
dyskursu odsłania polityczną naturę tak postawionego pytania badawczego, które 
implicite w wątpliwość podaje polityczną kondycję oraz autonomię Kaszubów  
i pyta w istocie o status tożsamościowy kaszubszczyzny.  

Orzekając o języku kaszubskim jako o dialekcie, orzeka się równocześnie 
o wspólnocie Kaszubów jako o fakcie/bycie podobnie zagrożonym jako dialekt. 
Na mocy bowiem uznania pewnych faktów lingwistycznych za prawdziwe inter-
pretacja kaszubszczyzny jako dialektu otwiera wrota do jej unifikacji, polonizacji. 
Takie przeznaczenie kaszubszczyzny nie jest jednak niczym nadzwyczajnym w kon-
tekście teorii dialektów, gdyż – jak pisałam za Zdzisławem Stieberem (Stieber 1956, 
s. 39–40) – naturalnym przeznaczeniem każdego dialektu jest jego unifikacja.  

Wyrok o dialekcie kaszubskim nie tylko zatem włącza kaszubszczyznę w pol-
szczyznę, ale także uwrażliwia politykę języka polskiego, która – co logiczne – 
zabezpieczała i zabezpiecza trwanie wyłącznie języka. W praktyce użytkownicy 
języka kaszubskiego (do początku lat 90.) pozbawieni byli jakiejkolwiek ochrony 
swego języka. Uczynienie języka kaszubskiego dialektem oznaczało ogólny brak 
działań na rzecz ratowania kaszubszczyzny. Nie istniały projekty poczynań na 
rzecz rozwoju literatury kaszubskiej i w ogóle nie widziano możliwości, a także 
potrzeby nauczania języka kaszubskiego w szkole. Wręcz propagowano tezę, że 
język kaszubski jest przyczyną niedorozwoju umysłowego i społecznego. W szko-
le zaś dzieci kaszubskie za używanie języka kaszubskiego (na lekcjach i podczas 
przerw) były często bite przez nauczycieli jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku 
(Sikorski 1973; Szczęsny 1980; Drzeżdżon 1992).  

Wszelkie badania językoznawcze nad kaszubszczyzną były prowadzone wy-
łącznie w paradygmacie strukturalnym, i to w ujęciu typowym dla polskich badań 
dialektologicznych. W opisie rezultatów badań oznaczało to odnoszenie języka 
kaszubskiego jako dialektu do polskiego języka literackiego. Jednak odpowiedni 
dobór wskaźników lingwistycznych każdorazowo weryfikował prawdziwość teorii 
„język kaszubski jest dialektem”. W tym miejscu trzeba podkreślić, że w ba-
daniach dialektologicznych szło nie o odnoszenie całościowej struktury języka 
kaszubskiego do całościowej struktury języka polskiego, ale o metodologię 
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działania w obrębie wybranych wskaźników lingwistycznych, uznanych za 
prawdziwe. Początkowe badania nad językiem kaszubskim – co trzeba także pod-
kreślić –, które prowadził Kazimierz Nitsch, miały charakter badań kompara-
tystycznych między dialektami (gwarami) i stąd badacz mógł skonstruować kon-
cepcję gwary jako wydolnej struktury języka, która pozwala jej użytkownikowi 
być w świecie w sposób optymalny. 

Wśród naukowców lokujących swe badania językoznawcze w paradygmacie 
strukturalnym utrwaliło się przekonanie, że zadaniem językoznawstwa jako nauki 
jest – ogólnie rzecz ujmując – opisywać język. W badaniach językoznawczych 
nad dialektem kaszubskim dominują więc badania deskryptywne, które dostar-
czają co prawda wiedzy o kaszubszczyźnie jako odmianie polszczyzny, ale nie 
ma w nich przesłanek – przykładowo – na rzecz ochrony i rewitalizacji języka kaszub-
skiego. Dopiero porzucenie dominującego przez dziesięciolecia paradygmatu 
strukturalnego w językoznawstwie polskim i otwarcie nauki na paradygmaty 
poststrukturalne swoiście zmusiło językoznawców do modyfikacji stanowiska 
teoretycznego, czego dowodem są choćby przytoczone wcześniej wypowiedzi 
Jadwigi Zieniukowej.  

Tylko w perspektywie socjolingwistycznej Alfred F. Majewicz mógł skon-
ceptualizować postulat „zwrotu” języka kaszubskiego Kaszubom, dzięki czemu 
oddał im także (przynajmniej częściowo) władzę nad własnym językiem. Przez 
ten akt – symboliczny w swej istocie – Majewicz otworzył językoznawstwo polskie 
na konkurencyjne teorie kaszubszczyzny, czego przykładem jest przywołana 
wcześniej perspektywa socjolingwistyczna (patrz: Majewicz 1992). Teorii socjo-
lingwistycznej język kaszubski zawdzięcza podstawy swej polityki językowej, ale 
też – co trzeba podkreślić – prawne ramy jej ustanowienia stworzyła Ustawa o mniej-
szościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym z 2005 r. Ta sama 
ustawa uregulowała prawne aspekty nauki języka kaszubskiego w szkole i jedno-
cześnie stworzyła system jej finansowania.  

Z perspektywy języka kaszubskiego najbardziej interesująca wydaje się eko-
lingwistyka, gdyż podejmuje ona m.in. problematykę rewitalizacji i zachowania 
języków zagrożonych. Wsparcie językoznawstwa ekologią spowodowało, że dys-
cyplina ta została zasilona filozofią radykalnie humanistyczną i jednocześnie 
filozofią postdominacji. Ekologia jako system filozoficzny nie tyle neguje de-
gradację obecnego świata natury i kultury, ale zastanawia się, jak uratować 
podlegający degradacji świat, gdyż niemożliwy jest powrót do świata natury 
(Fromm 2009) czy też świata sprzed katastrofy cywilizacyjnej. Byłoby to zatem 
zastanawianie się nad tym, jak żyć w świecie po katastrofie i jak uratować istnienie 
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tego, co z katastrofy ocalało. W przypadku języka kaszubskiego takie podejście 
wydaje się dziś racjonalne i optymalne, gdyż głosy dotyczące kaszubszczyzny 
akcentują sprawy jej ocalenia, trwania i rozwoju. W przypadku języka kaszub-
skiego kierunek działań musi być jednak wynegocjowany przez obie strony – 
kaszubską i polską, co stanowić powinno część polityki języka kaszubskiego.  

Takie podejście w myśleniu ekologicznym to część tego, co Bruno Latour 
nazywa polityką antywrogości, co stanowi istotny element jego koncepcji polityki 
natury. Sensem tak pojmowanego ekologizmu jest zdolność stron do debatowania 
nad wspólnym światem i zdolność osiągania porozumienia poprzez domykanie 
debaty. To zaś jest immanentną częścią brania odpowiedzialności za wspólny 
świat (Latour 2004, s. 221–223).  

Ponieważ niemożliwy jest powrót do życia wyłącznie w świecie natury, jak 
przekonuje Erich Fromm, a więc niemożliwy jest powrót do świata sprzed 
katastrofy cywilizacyjnej, to ekologia jako myślenie radykalnie humanistyczne 
upomina się o obecność i aktywność człowieka i jego wspólnoty w świecie pu-
blicznym, a jednym z elementów tego zaangażowania jest świadomość tego – jak 
zauważa Bruno Latour, że człowiek pozbawiony wiedzy jest manipulowany przez 
tych, którzy dążą do władzy nad wspólnym światem (Latour 2004, s. 225–226). 
W ten nurt myślenia wpisują się słowa Alfreda F. Majewicza o języku kaszubskim 
wygłoszone w 1991 r. w Gdańsku (Majewicz 1992, s. 35–36):  

Jaki status językowy ma kaszubszczyzna obecnie i jaki będzie miała – nie zależy 
od takiej czy innej deklaracji kogokolwiek z nas [naukowców/badaczy – uwaga 
A.K.], z wyjątkiem samych Kaszubów. Ich deklaratyzm jest natomiast jednym  
z czynników dominujących. Nie ma wątpliwości, iż aktualnie mamy do czynienia 
na Kaszubach z silną dążnością do znacznego podwyższenia statusu społecznego  
i językowego etnolektu kaszubskiego. Z takim dążeniem nie mamy do czynienia  
w żadnej innej części terytorium naszego kraju. Zadanie nas tu zebranych to ocena 
tego procesu i reakcja nań – i tu do dyspozycji mamy całe spektrum reakcji: może-
my wspomóc kaszubszczyznę, znacznie dowartościować i w konsekwencji przy-
czynić się do jej przetrwania i dalszego rozwoju, możemy też pomóc ją zgnoić, 
dobić – przez degradację. Ale naprawdę językowy status i niewątpliwie związana z nim 
przyszłość kaszubszczyzny zależeć mogą i będą wyłącznie od samych Kaszubów – 
jej nosicieli i użytkowników (Majewicz 1992, s. 35–36). 

Poniekąd chodzi zatem o politykę miejsca, które objęte zostało katastrofą 
cywilizacyjną, używając nadal metafory ekologicznej. Konstruowana w myśleniu 
ekologicznym polityka języka musi zatem podejmować działania na rzecz (re)-
konstrukcji świadomości (czyli dekolonizacji indywidualnego i wspólnotowego 
myślenia człowieczego) i działań przeciw opresyjnym obszarom życia (czyli dekon-
strukcji życia w powiązaniu z miejscem, w którym to życie się dzieje; por.: Grue-
newald  2003a; Gruenewald  2003b). Pierwsze wiąże się ze zdolnością rozważenia 
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własnej sytuacji w przestrzeni życia, czemu towarzyszyć powinna polityczna 
zdolność dostrzegania własnego położenia społecznego, politycznego i ling-
wistycznego. Chodzi m.in. o polityczną sprawność zadawania pytań i zdolność 
działania w przestrzeniach lokalnej, regionalnej i globalnej (Gruenewald  2003a, 
s. 637; Gruenewald  2003b, s. 4–5). Przeciwdziałanie opresyjności niektórych 
obszarów życia wiąże się ze zdolnością człowieka i wspólnoty do opowiedzenia 
swej historii w zdominowanej przestrzeni życia, ale w taki sposób, aby człowiek 
mógł „być upewniony i pobudzony” do rozpoznania tego, jak indywidualne his-
torie (biografie) wiążą się ze społecznymi wzorami dominacji i oporu. Chodzi, 
jak pisze David A. Gruenewald, o ekosprawiedliwość, która rozumiana jest jako 
odmiana etyki sprawiedliwości społecznej i ekologicznej zarazem, gdzie m.in. 
kwestia języka musi zostać przepracowana w relacji do środowiska społecznego i na-
turalnego. Zdekonstruowane i na nowo zrekonstruowane muszą zostać społeczne 
i ekologiczne praktyki w obrębie dalekich i bliskich relacji międzyludzkich, tak 
w teraźniejszości, jak i w przyszłości (Gruenewald  2003b, s. 5–6). To skom-
plikowane działanie David A. Gruenewald nazywa reinhabitacją, która 

(…) wymaga uczenia się życia na sposób ekologiczny i społeczny zarazem w miej-
scach, które zostały zniszczone i okaleczone. Dekolonizacja jest uczeniem się roz-
poznawania tych zniszczeń i okaleczeń, i jest kierowaniem uwagi na ich przyczyny. 
Z perspektywy edukacji oznacza to oduczanie się większej części tego, czego uczy 
kultura dominująca i edukacja szkolna oraz uczenie się bardziej sprawiedliwych 
społecznie i ekologicznie sposobów bycia na świecie (Gruenewald  2003b, s. 9). 

Ten pobieżny przegląd wybranych podejść poststrukturalnych w języko-
znawstwie uzmysławia jedną ważną kwestię dla samego językoznawstwa jako 
dyscypliny naukowej: o ile strukturalizm uczynił z polskiego językoznawstwa 
naukę deskryptywną, co w efekcie uczyniło lingwistykę niewrażliwą politycznie, 
jak tego dowodzi przykład kaszubszczyzny, o tyle poststrukturalizm czyni języ-
koznawstwo polskie nauką aktywną i zaangażowaną, bo wrażliwą na podejścia 
konstruktywistyczne i interpretatywne. Strukturalizm pozbawił językoznawstwo 
wrażliwości politycznej, czyniąc z tej dyscypliny skuteczne narzędzie polityki 
tożsamościowej PRL. Poststrukturalizm swoiście doposażył polską lingwistykę 
w metodologie wrażliwe na kwestie władzy i wiedzy. Lingwistyka stała się więc 
wyczulona na sprawy polityczne i to nie tylko w kwestiach polityki języka  
państwowego, ale przede wszystkim w sprawach języków mniejszości etnicznych 
i narodowych żyjących na terytorium polskiego języka państwowego. Języko-
znawstwo poststrukturalne, ujmując rzecz metaforycznie, już nie wypatruje śmier-
ci dialektów, ale badacze tej dyscypliny aktywnie angażują się w działania badaw-
cze i polityczne, których celem jest ratowanie języków niepaństwowych, mających 
zdecydowanie mniejszą liczbę nosicieli i użytkowników niż język państwowy.  
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W Polsce będą to przykładowo: język kaszubski (por. m.in. przywołane już 
działania A. Majewicza), język śląski (por. działania podejmowane na jego rzecz 
przez Jolantę Tambor144 i Bogusława Wyderkę145), język wilamowski (por. 
zaangażowanie w jego restaurację Tomasza Wicherkiewicza146).   

 

4. Koncepcja kaszubszczyzny jako języka  

Dzieje języka kaszubskiego to nie tylko dzieje Kaszubów jako wspólnoty. To 
także dzieje wiedzy, która na temat języka kaszubskiego tworzona była i jest przez 
rozmaite środowiska badawcze. Wiedza ta jest złożona w swej różnorodności, dla-
tego można dziś mówić o kilku teoriach odnoszących się do języka kaszubskiego.  

 Choć niniejszy tekst koncentruje się na refleksji nad „dialektalną” teorią ję-
zyka kaszubskiego, to teoria dialektów swoją „opieką naukową” objęła cały obszar 
polski. Teoria ta nie miała (i nie ma) jedynie zasięgu lokalnego, a obejmując tery-
torium państwa polskiego, co było znaczące szczególnie dla ideologii i doktryny 
PRL. Teoria dialektów stanowiła ważne narzędzie wytwarzania jednolitego spo-
łeczeństwa polskiego, likwidowała bowiem wszelkie różnice etniczne i regional-
ne na terytorium Polski. Często nieświadomie – jak można mniemać – jej autorzy 
dostarczali peerelowskiej władzy instrumentów, za pomocą których ta odgórnie  
i totalnie podporządkowała sobie nie tylko człowieka, ale i całe wspólnoty. Dosko-
nale współgrała z materializmem dialektycznym, który zerwał przecież z filozofią 
humanistyczną, a zacieśniał swe związki z filozofią pozytywistyczną, gdyż tu 
znalazł argumenty na rzecz naukowej podstawy świata. Ta unaukowiona pod-
stawa świata dostarczać miała tzw. obiektywnej prawdy o świecie. 

 Język, jak pisał Edward Sapir, jest przewodnikiem po kulturze i jest on swo-
istym nauczycielem kultury. Świat odzwierciedla się w języku, a język zwrotnie 
ów świat wytwarza (Sapir 1978, s. 60–61, s. 89). Przez długi czas byłam prze-
konana, że w filozofii języka Edwarda Sapira chodzi o to, co strukturalne i seman-
tyczne wewnątrz języka. Badania nad wiedzą o języku kaszubskim uświadomiły 
mi, że lingwistyka bardziej chyba niż inne nauki humanistyczne i społeczne wy-
twarza wiedzę o silnym znaczeniu kulturowym. Każda bowiem teoria lingwis-
tyczna jest jednocześnie antropologiczna, socjologiczna, psychologiczna, ekono-
miczna, edukacyjna, polityczna, pedagogiczna, filozoficzna lub teologiczna.  

                                                 
144 Np. Tambor 2008, 2012, 2014. 
145 Np. Wyderka 2003; Wyderka 2010; Wyderka 2013. 
146 Np. Wicherkiewicz 2019. 



KULTUROWOŚĆ PARADYGMATU LINGWISTYCZNEGO… 

197 
 

 Pytaniem, które implicite towarzyszyło mi w toku pisania niniejszego tekstu, 
jest pytaniem o to, czy język kaszubski miał szansę przetrwać w Polskiej Rzecz-
pospolitej Ludowej bez tej szczególnej opieki naukowej, którą nad nim roztoczyła 
dialektologia polska. Innymi słowy: czy dialektologia polska ocaliła mowę Kaszu-
bów i czy była to jedyna strategia przetrwania – używając znów metafory z myśle-
nia ekologicznego – katastrofy cywilizacyjnej, którą Kaszubom zafundował PRL. 
Niewątpliwie dialektologia zapoczątkowała badania akademickie nad kaszub-
szczyzną i utrwaliła wiele faktów językowych, które bezpowrotnie zostały utra-
cone. Być może ta opieka uczonych nad Kaszubami i propagowanie tezy „język 
kaszubski jest dialektem” uchroniło kaszubszczyznę przed całkowitą zagładą 
cywilizacyjną w PRL, bo przecież Kaszubi – tak czy inaczej – okazali się dzięki 
nauce Polakami.  
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AREA SLAVICA 3: JAZYK NA HRANICI – HRANICE V JAZYKU 
OSTRAVA 2020, ISBN 978-80-7599-180-5 

 

Summary and Abstracts of Articles 

Translated or proofread by Igor Jelínek 

 

The current publication from the Department of Slavonic Studies at the Faculty 
of Arts, the University of Ostrava, is the third in the Area Slavica series, and this 
time mainly concerns Polish and Czech – the systems of these languages, their 
area, and mutual contacts. It presents the synchronic and diachronic view of Polish 
Bohemists and Czech Polonists and other experts (Slavists) on questions relating 
to the theme Borders between languages – borders within a language. The mono-
graph is the result of the collaboration between a group of 21 authors, almost 
exclusively linguists, and includes a total of 17 partial studies, which are presented 
in the order given below. A brief description of the contents of each work follows: 
 
Václav ČERMÁK, The Fragments of Croatian Glagolitic Manuscripts and 
Their Importance to Czech-Polish Cultural Relationships in the 14th and 
15th centuries 

The chapter appraises the literary activity of Benedictine Monasteries at Silesian 
Olešnice and at Kleparz near Cracow, in which the Slavonic Liturgy of Western 
religious rite was held. Both the monasteries were founded as subsidiaries of the 
Slavonic Monastery in Prague. The author analyses all available texts in Croatian 
Church Slavonic, believed to be of Polish origin, and concludes that the Craco-
wian Glagolitic fragments of Missal, and the Cyrillic version of the Moscow 
Marian Mass can be considered authentic Church Slavonic manuscripts. Other texts, 
on the basis of previous research set in Poland, are most probably of different 
origin. 

Keywords: Croatian Church Slavonic, Slavonic Liturgy in Bohemia and Poland, Missal, 
Psalter, Croatian Glagolitic Texts, Slavonic Monastery in Prague, Czech-Polish relationship in 
Middle Ages, Slavonic monastery in Kleparz 

 
Ondřej BLÁHA, Subject and Predicate in Czech and Polish Sentences (On Areal 
and Typological Aspects of Syntax) 

Analysis of two samples containing Czech and Polish journalistic texts reveal 
certain differences in the sentence structure of both languages and in the level of 
presence of areal features in their sentence structures. Building on the theories of 
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J. Zubatý, H. Kurzová and N. Savický, the author considers the formalisation or 
stereotypization of sentence structure as an important Central European areal fea-
ture. This feature has arisen as a result of the requirements of the language system 
(phonological changes > increasing homonymy of case endings > sentence forma-
lisation/stereotypization, i.e., increasing semantic predictability in syntax) in the 
context of formerly widespread Czech-German bilingualism. Analysis has demon-
strated that Czech syntax is more stereotypical than Polish syntax: the inventory 
of sentence types is smaller in Czech, finite forms of verbs serve as predicates 
almost in every sentence, and impersonal sentences are rarer in Czech compared 
to Polish. Moreover, the subject is formally unrepresented in Czech more often 
than in Polish, since the finite forms of verbs with their personal endings are 
practically the "standard equipment" of the Czech sentence. A formally repre-
sented subject in the position before the predicate is more common in Polish than 
in Czech, whereas the post-position of the subject is more common in Czech. The 
level of presence of areal features is limited by the typological dispositions of the 
language. Both Czech and Polish are languages in which inflection predominates, 
but there are also certain isolationary tendencies in the syntax of both languages, 
although they progress diversely. 

Keywords: Czech; Polish; syntax; areal linguistics; language typology; formalised sentence 
structure; subject; predicate 

 
Dorota BIELEC, Renata BURA, Czech-Polish Language Interference in Trans-
lation and Interpretation (Selected Issues) 

This chapter is devoted to the problem of linguistic interference that occurs in 
translations from Czech to Polish, perceived as a source of translation errors. Two 
issues are discussed in detail: translating forms of address and translating phra-
seology. As part of the analysis of these issues, factors affecting the occurrence 
of errors and ways to eliminate them are also indicated. Exemplificatory material 
comes from translations made by students of Czech philology. 

Keywords: Czech, Polish, language transfer, language interference, translation, interpretation, 
forms of address, phraseology 

 
Darina HRADILOVÁ, Is the Acquisition of Czech as a Foreign Language Easier 
for Polish-Speaking Students? 

This chapter deals with the acquisition of Czech as a foreign language. It is based 
on the assumption that there are certain similarities and differences between the 
acquisition of our mother tongue and the acquisition of a foreign language, and 
that our mother tongue significantly influences how we acquire foreign languages. 
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Partial results of research on how Slavic and non-Slavic mother tongues influence 
the acquisition of Czech are presented, revealing how the proximity of Czech and 
Polish influences the way Polish speakers acquire Czech as a foreign language. 

Keywords: mother tongue, foreign language, language acquisition, interference, error, Czech, 
Polish 

 
Jitka VEROŇKOVÁ, Tomáš BOŘIL, Zdena PALKOVÁ, Petra POUKAROVÁ, 
The Length of Czech Vowels Produced by Polish Speakers in Stress Groups 
of Different Quantity Structures 

The chapter is a part of a wider study on the acquisition of Czech in an L2 function 
in groups of speakers with various L1s. One of the structural phenomena that 
makes Czech difficult for non-native speakers at the sound structure level is its 
vowel quantities. We present a number of findings from our pivotal work focusing 
on the performance of Polish native speakers. Based on a set of six-syllabic 
sequences, we look for aspects with a potential impact on the difficulty of quantity 
production. The number of long and short vowels in a sequence is checked, as is the 
way the sequence is split into two words (stress groups). This seems to have a greater 
impact on long vowel production. The word (stress group) is the initial unit of 
production. After this, the location of long vowels is most important. The error 
rate is significantly increased by the occurrence of two long vowels consecutively. 

Keywords: Czech, Czech as L2, Polish, vowel quantity, phonological opposition, word, stress 
unit 

 
Elena KREJČOVÁ, Some Specifics of Teaching Bulgarian to Czechs (Empha-
sizing Graphemics and Orthography) 

This chapter discusses the issues of mutual influences, inter-language transfer and 
interference in the process of teaching a related (Slavic) language. These language 
processes are observed in the research material both in the initial phase of lan-
guage learning and in the more advanced stages. The focus is predominantly on 
graphemic and spelling errors, and on the interlingual influences between Czech 
and Bulgarian in terms of bilingualism and linguodidactics. 

Keywords: language transfer, language interference, error, orthography, Slavic languages 

 
Tadeusz LEWASZKIEWICZ, Polish Animal Verbs such as małpować, ślima-
czyć się, świnić, tchórzyć and Their Czech Equivalents in the Light of Polish-
-Czech Lexicography 

Polish animal verbs represent 47 thematic groups distinguished by specific animal 
names, for example "małpa" – małpować, zmałpować. Twenty of these groups have 
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one-word attested Czech equivalents: etymological equivalents (9), e.g. jeżyć się – 
ježiti se, non-etymological equivalents that feature the names of the same or kindred 
animals (7), e.g. małpować – opičit se; and equivalents that feature differrent 
animal species (4), e.g. zacietrzewiać się – kohoutiti se. In four groups, the Czech equi-
valents are word combinations containing names of animals etymologically 
cognate with Polish names, e.g. bobrować – broditi se ve vodě jako bobr. In almost 
half of the thematic groups (23), the Czech equivalents contain no reference to the 
animal world. 

Keywords: Polish language, Czech language, Polish-Czech comparative lexicology 

 
Beata KURYŁOWICZ, Anatomical Vocabulary in Nowy Dykcjonarz by Michał 
Abraham Troc: Between Colloquial Lexis and Scientific Terminology 

The author discusses anatomical vocabulary collected by M.A. Troc in his Nowy 
dykcjonarz published in 1764. Analysis indicates that 250 anatomical terms are 
divided into two asymmetrical groups: 34 names designated with a scientific 
qualifier, which may be considered scientific terms, and 216 names without qua-
lifiers, which constitute colloquial lexis. It appears that the process of conscious 
development of Polish anatomical terminology in terms of colloquial vocabulary 
originated in the mid-1700s. 

Keywords: Polish language, history of language, 18th century lexis, anatomical terminology 

 
Irena JAROS, The Peripheral Character of Polish Adjectives with Reduced 
Degree of Intensity białasy, obdolny, pochudy 

The author presents a wide range of occurrence of dialect adjectives with the 
archaic formants -asy (-‘asy), ob- and po-, e.g., białasy, czerwonasy, obdolny, ob-
suchy, poryży, pobiaławy in the Polish ethnolingual area. The research is based 
on historical linguistic facts and data from other Slavic languages. The distri-
bution of these archaic formations in the Polish language area, limited territorially, 
indicates their peripheral nature in relation to Slavic territory. 

Keywords: linguistics, dialectology, word-formation, adjective, peripheral archaism 

 
Małgorzata BORTLICZEK, The Savoir-Vivre in the Field of Punctuation 

This chapter posits the idea that every written text should demonstrate congruence 
with valid spelling and punctuation rules, with the arbiter of correctness being a clear 
external source. The paper highlights the distribution of commas in selected syn-
tactical constructions. Having characterised this sample of examples, the author 
refers mainly to linguistic articles relating to the principles of punctuation. The 
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major part of the work (the second part) focuses on the following issues: the 
correct distribution of commas is associated with knowledge of syntax, inflection 
and semantics; and there are situations in which the strict implementation of 
punctuation rules is not recommended (the reduction of a comma or its dupli-
cation, facultative commas). The author suggests the following reasons for mistakes 
in the field of punctuation: 1) not respecting punctuation rules as an unconscious 
process; 2) the border-line linguistic phenomena from the area of syntax-punctu-
ation and morphology-punctuation have not been sufficiently explained in the 
course of linguistic education; and 3) the acquisition of skills for the proper use 
of punctuation marks has been marginalized, i.e. the standard is not sufficiently 
widespread and familiar to writing Poles. 

Keywords: punctuation, comma, knowledge of linguistic system, practice of comma distribu-
tion  

 
Błażej OSOWSKI, The Dialects of Greater Poland – The Dialects of the Double 
Borderland 

This chapter presents selected examples of relations between the path of borders 
and lexical phenomena in Greater Poland, answering the question of whether 
differences between the eastern and western parts of the region are the result of 
the historical partitions of Poland or of other causes. The materials analysed are 
the 20th-century dialect of Greater Poland, which largely inherited the state 
created by the partitions, and the 18th-century stock lists of the nobility, providing 
a record of the state before the partitions. The comparison of materials from two 
different periods allows us to define constant and variable elements, and the 
influence of linguistic factors (the contact of Polish with other languages) and 
non-linguistic factors (cultural and economic changes, political impact). 

Keywords: contemporary dialectology, historical dialectology, linguistic cartography, border-
land, Greater Poland, 18th century, 20th century. 

 
Katarzyna SICIŃSKA, The Names of Architectural Objects within the Village 
Farm in the Dialects from the Borderland of Małopolska (Lesser Poland), 
Wielkopolska (Greater Poland) and Mazowsze (Mazovia) 

This chapter presents lexis describing architectural structures in the village farm, 
namely cottages, farm buildings, and different sheds and fences. Lexical examples 
were excerpted from the lexicographical publication entitled Słownictwo ludowe 
z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego (1974–1985) (Folk lexis from 
Former Kielce and Łódź Districts), written by Karol Dejna. It represents dialects 
from the Małopolska, Wielkopolska and Mazowsze borderlands. The analysed lexis 
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was divided into smaller semantic and lexical fields. It was also analysed in terms 
of culture – as evidence of the material culture of old Polish villages. 

Keywords: dialect lexis, architecture, dialectical borderland, dialects of Małopolska, 
Wielkopolska and Mazowsze 

 
Mirosław JANKOWIAK, Lexical Polonisms in Belarusian Dialects of North- 
-East Poland 

This chapter discusses lexical borrowings from Polish in the Belarusian dialects 
of North-East Poland. The dialectological material was collected from interviews 
with the oldest generation of villagers during four expeditions to the region 
between 2015–2018. The borrowings refer to various aspects of life, e.g., nature, 
traditional farming, animal breeding, fishing, household matters, rural buildings, 
the Catholic church, the sphere of administration and education, vocabulary 
connected to Polish culture and landowners, medicine, family relationships, and 
other areas. 

Keywords: Belarusian dialects, lexical borrowings, Belarusian-Polish linguistic borderland 

 
Michal VAŠÍČEK, Lexical Polonisms in the Ruthenian Dialects in the Northern 
Part of the Spiš Region 

The chapter presents Polish lexical borrowings in Ruthenian dialects in the northern 
part of the Spiš region, recorded during field research in 2015 –2019. The material 
shows the different intensity of Polish-Ruthenian contact in different subdialects. 
While the subdialects of municipalities forming a compact Ruthenian settlement 
retain East Slavic vocabulary in their core, the lexicon of the Ruthenian linguistic 
islands (Osturňa, Ihľany) and, to a lesser extent, peripheral subdialects (V. Lipník, 
Stráňany) are strongly influenced by Polish-Spiš dialects. Polish borrowings also 
occur in basic lexical semantic fields such as parts of the human body (garṷo, 
kark, gemba, varga, pazdur, etc.), family names (ǯʼado, čʼotka, žʼynčʼ, gotka), 
animals (krova), and, despite different confessional affiliations, religious terms 
(košʼčʼul, ṷůmsa, velkanoc, bozy naroʒenʼa, etc.). 

Keywords: dialectology, language contact, Ruthenian dialects, polonisms, the Spiš region 

 
Helena GROCHOLA-SZCZEPANEK, Types of Morphological Difference in 
Rural Language Based on the Spisz Dialect Corpus 

This chapter discusses morphological differences in the Spisz dialect. The material 
is derived from the Spisz Dialect Corpus. The nominal and verbal inflection in the 
dialect differs from the standard language variety. Archaic forms such as do lasa, 
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w stajnie, jurgowianów, ludzich, byłech, jech był, my byli are still used in the 
dialect. The author looks at these characteristic forms, identifying different types 
of inflection. The number of occurrences of all the forms in the corpus is provided. 
Selected examples are presented in a broader context together with metadata. The 
potential for using the electronic corpus for morphological and sociolinguistic 
research are also referred to. 

Keywords: Morphology, Noun, Verb, Dialect, Corpus Data 

 
Henryk JAROSZEWICZ, Can We Speak of the Existence of a Silesian Lite-
rary Language? Modern Grammar and Spelling Rules of the Literary Variety 
of the Silesian Ethnolect 

This chapter argues that studies conducted on the corpus of texts created from 
2008 to 2018 in the Silesian ethnolect, prove that a Silesian writing system exists. 
The works are stylistically varied, and undoubtedly belong among high literary 
forms. What is also noticeable from the studied texts is the presence of an 
intrinsically developed language usage – the works which create the corpus are 
characterised by 80% grammatical and orthographic coherence. The development 
of Silesian writing and the existence of a shared pattern of norms allow us to assert 
that a Silesian literary language does indeed exist. 

Keywords: Silesian, Polish, literary language, language standardisation, linguistic norm 

 
Adela KOŻYCZKOWSKA, The Culturalism of the Linguistic Paradigm: On 
the Example of the Kashubian Language / dialect concept 

The situation of the Kashubian people is defined to a certain extent by theories of 
the Kashubian language. For decades, the only acceptable theory in Polish linguistics 
was that Kashubian is a dialect. However, the way these theories have changed 
according to the times is an example of how scientific ideas can be misused for 
political ends. The author attempts to address the following questions: in what 
way was (or is) the theory of Kashubian influenced by the claim that it is a dialect? 
How did (or does) this manifest itself in practice? Does the complexity of lin-
guistic theory allow such questions ever to be answered unambiguously? For this 
purpose, the author adheres mainly to interdisciplinary ecolinguistics.  

Keywords: Kashubian language, linguistic theory, critical discourse analysis, ecolinguistics 

 
It is a well-known fact that borders appear not only on the political map or in 

the field, but are also encountered in our minds, within our own linguistic and 
commu-nicative competence. Therefore, they do not have to be physical barriers 
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or other material obstacles, but they can be abstract and their crossing can occur 
directly in statements, in text. It follows from the present publication that even 
borders in a linguistic sense are relative, variable in time and space, and 
permeable. Their impact can be both negative and positive. On the one hand, they 
break the con-tinuum and create limits to where we can go and what we can do. 
On the other hand, they do not do so consistently, and they also guarantee a rela-
tive certainty and security. 
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