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P R Z E D M O W A  

W granicach, za granicą,  
ponad granicami 
 

JĘZYK W GRANICACH, GRANICE W JĘZYKU – TO TEMAT NIEZWYKLE NOŚNY. POZWALA PATRZEĆ NA JĘZYK  
z różnych stron i pod różnymi kątami. Daje możliwość wyznaczania (i przekra-
czania) granic systemowych, granic chronologicznych, ale także kulturowych, 
etnicznych, narodowych. Jeszcze inaczej możemy powiedzieć, że daje możliwość 
wyznaczania granic, by równocześnie prowokować do ich przekraczania. 

Wydaje się, że obecnie szczególnie te ostatnie – granice kulturowe, etniczne, 
narodowe – są ciekawym faktem i obiektem badawczym. Na przełomie XX i XXI 
wieku – a trzeba dodać, że to jedna z granic, cezur, chętnie dziś poddawanych 
oglądowi – mamy do czynienia zarówno z zacieraniem, jak i wytwarzaniem no-
wych granic między narodami, kulturami, a więc i reprezentującymi je językami. 
Zacieraniu granic służy choćby masowa, internetowa komunikacja. Młodzi ludzie 
w wielu krajach często (nie zawsze i nie w każdej sytuacji) porzucają w komuni-
kacji internetowej nawet swoje narodowe systemy pisma, by łatwiej za pomocą 
alfabetu łacińskiego porozumieć się ze światem, by łatwiej znaleźć czy dostar-
czyć informację. Zacieraniu granic służy też globalizacja gustów i dostarczanych 
w różnych miejscach na świecie dóbr. Przykładem może być kuchnia. Dania, 
specjały narodowe przekroczyły granice wraz ze swymi nazwami. W wielu miej-
scach na świecie możemy wejść do restauracji z kuchniami regionalnymi, etnicz-
nymi i jeść potrawy o nazwach wywodzących się z drugiego końca świata (często 
receptury są bardziej lub mniej przystosowane do miejscowych gustów, ale to już 
rozważania na inną okazję). Na przykładzie polskim można pokazać multum 
nazw kulinarnych, które wraz ze swymi desygnatami przekroczyły granice pań-
stw, kontynentów, kultur i na trwałe osadziły się w języku i w kulinarnej kulturze 
naszego kraju: sushi, nigiri, maki, pizza, pasta, spaghetti, lasagne, cappuccino, 
tiramisu, pielmieni, ucha, soljanka, zeppeliny, kebab, pilav, kuskus, tadżin, kur-
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czak gong bao, kimczi, chinkali, plov, baklava, hot dog, hamburger, ratatouille, 
paella, buritto, enchilada, nachos, quesadilla, risotto, musaka, leczo, nie mówiąc 
o dużo wcześniejszych: kakao, kawa, czekolada, chałwa, gulasz itp. Nazwy te 
często zachowują oryginalną pisownię, co nie jest typowe dla języka polskiego, 
chętnie i dość szybko przystosowującego obce nazwy do własnego systemu gra-
ficznego, fonicznego i morfologicznego, por. wspomniane już czekolada, chałwa, 
gulasz, ale też majonez, keczup, stek. Być może nowe nazwy kiedyś ulegną spo-
lszczeniu, ale prawdopodobne jest też, że zachowają swą obcą formę, by jedzący 
mieli poczucie pokonywania granic i kosztowania czegoś, co owe granice 
w równym stopniu zachowuje, jak i niweluje. 

Z drugiej strony wiele przejawów współczesnego życia i współczesnej komu-
nikacji pokazuje, że chętnie byśmy pewne granice zachowali. Nie chcemy total-
nej globalizacji. Wracamy do narodowych i etnicznych tożsamości wyrażanych 
w dużej mierze w języku. Stąd po rozpadzie państw federacyjnych granice toż-
samości narodowych zostały wzmocnione granicami państwowymi w przestrzeni 
realnej, a granicami językowymi w przestrzeni symbolicznej. Zatem swoje naro-
dowe języki mają Serbia, Chorwacja, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, wypra-
cowuje swoje standardy język białoruski, choć trzeba dla obiektywizmu dodać, że 
wycofała się w ubiegłym roku z konstytucyjnego zapisu o języku mołdawskim 
jako państwowym Mołdowa, wracając do nazwy język rumuński. Przełom lat 
2013 i 2014 przyniósł nam (światu, Europie) bolesny przykład wykorzystywania 
języka do celów politycznych – działania mające znamiona wojny na wschodniej 
i południowo-wschodniej Ukrainie są często w wypowiedziach różnych osób 
w ów konflikt zaangażowanych motywowane obroną rosyjsko- bądź ukraińskoję-
zycznych mieszkańców tych ziem. Zatem granice języka stają się granicami poli-
tycznymi, choć wcześniej w tym miejscu globu takiego podziału nie było. 

Dla obrony granic języka jako granic swojego świata podejmowane są działa-
nia instytucjonalne służące tożsamościowym identyfikacjom – stąd Europejska 
Karta Języków Mniejszościowych lub Regionalnych, programy amerykańskie 
przywracające żywotność języków plemion indiańskich, narodowe ustawy 
o językach oficjalnych i regionalnych. 

A jednak chcemy też owe granice przekraczać. Uczymy się wielu języków ob-
cych, często – z punktu widzenia swojego kraju – bardzo egzotycznych. Podróże, 
migracje, wyjazdy naukowe uczą nas, że prawdziwe poznanie świata, uczestnic-
two w innych kulturach możliwe jest dzięki zanurzeniu się w innych językach, bo 
realia obcego, innego, zagranicznego świata są nierozerwalnie połączone z ich 
nazwami i sposobami wyrażania w innym języku. 
Świat bez granic kulturowych i etnicznych byłby uboższy, mniej ciekawy. Ję-

zyk jest owych granic wyrazicielem, więc póki one istnieją, są katalizatorem 
rozwoju naszego poznania. 
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Jedno ze znaczeń wyrazu granica w języku polskim to «pewien ograniczony 
zasięg, miara, kres czegoś dozwolonego, przyjętego; koniec, kres możliwości» 
(Słownik języka polskiego, 1978, red. M. Szymczak, Warszawa). Redaktorzy 
niniejszego tomu – miejmy nadzieję, iż dopiero pierwszego z cyklu – nie stawiali 
autorom ograniczeń. Teksty pomieszczone w tym tomie pokazują wielość możli-
wości podejścia do tematu, zatem to nie kres, a początek rozważań nad istnie-
niem, stawianiem i przekraczaniem granic, ich otwieraniem i zamykaniem. 

Równie wiele dróg (ku granicom i przez granice) wyznaczają teksty systemowe 
pokazujące granice między znaczeniami i kategoriami, te które wskazują granice 
i cezury czasowe w języku polskim, ograniczenia w użyciach tekstowych czy 
wreszcie artykuły mówiące o za-granicznych realiach pisane przez osoby, które 
fizycznie przekroczyły granice swojego kraju i swojego języka i znalazły się 
w granicach obcego dla siebie kraju i języka. Już teraz, w oczekiwaniu na kolejne 
tomy, chcemy, by teksty tu opublikowane wywoływały rozmowy i dyskusje bez 
granic i bez ograniczeń. 

Jolanta Tambor 
 





K I N G A  K N A P I K  
U N I W E R S Y T E T  Ś L Ą S K I  

Słowo w języku a słowo w słowniku –  
czy istnieje między nimi granica? 

ANALIZY HISTORYCZNOJĘZYKOWE OPIERANE SĄ NA ZBIORZE CYTATÓW WYEKSCERPOWANYCH 
z dawnych tekstów. Część badaczy korzysta także z ilustracji materiałowej wyra-
zu hasłowego zamieszczonej w słownikach ogólnych. Kontakt z tekstem w bada-
niu semantyki wyrazów okresu staropolskiego czy średniopolskiego jest dla języ-
koznawcy jedyną drogą dostępu do dawnego języka. Zastanawiając się nad 
związkiem, który zachodzi w polszczyźnie dawnej pomiędzy wyrazem będącym 
jednostką systemu a jego realizacją na płaszczyźnie użycia, postanowiłam przyj-
rzeć się tej relacji w języku współczesnym. W tym celu zapytałam dziewięćdzie-
sięcioro losowo wybranych osób w wieku pomiędzy 20. a 35. rokiem życia, jak 
rozumieją znaczenie rzeczownika słowo. W odpowiedzi najczęściej podawano 
synonimy: wyraz (86% pytanych), element języka, zdanie, mowa. W ankiecie 
pojawiły się również bardziej rozbudowane propozycje definicyjne, które za-
wierały krótką charakterystykę rzeczownika słowo, typu: część mowy, której 
używają ludzie przy porozumiewaniu się; coś, co służy ludziom do komuniko-
waniu się; słowa pozwalają na nazwanie przedmiotów, kiedy chcą kogoś o nich 
poinformować; ze słów składają się teksty, elementy zdania. W celu sprawdze-
nia, w jakich kontekstach rzeczownik słowo występuje najczęściej, porównałam 
zgromadzony materiał ankietowy ze zbiorem cytatów dostępnych w Narodo-
wym Korpusie Języka Polskiego Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Wyszu-
kiwarka korpusowa podaje wysoką liczbę odnotowań jednostki słowo, bo aż 
525909 poświadczeń w tzw. korpusie całym. Bardzo skromny wycinek kontek-
stów cytuję poniżej: 

1. A jakbyś określił w kilku słowach sam siebie? – pyta Paweł. – Jestem bar-
dzo inteligentnym, sympatycznym i miłym chłopcem… (NKJP: M. Żbi-
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kowski: Inteligentny, sympatyczny, miły…, Tygodnik Ciechanowski, 
2006-08-22) 

2. Nie będzie też w tym miejscu słów potępienia i oburzenia. Opisuje tylko stan 
stosunków w państwie. Staram się też wysnuwać wnioski. (NKJP: W. Hage-
dorny: Rozsądek i okolice: Owocowo, Tygodnik Ciechanowski, 2003-04-13) 

3. Stłumiony i złowrogo brzmiący był basowy śpiew Judasza, w chwili gdy 
zwracał się do Jezusa ze słowami Ave, Rabbi. (NKJP: A. Kawczyński: 
Nowa pieśń dla Pana?, Mazowieckie To i Owo, 13/2010, 2010-04-01) 

4. Szefowie tej firmy zaprezentowali projekt statku kosmicznego, choć słowo 
„statek” jest w tym wypadku użyte nieco na wyrost. (NKJP: Ł. Słapek: 
Turyści sięgną gwiazd, Dziennik Zachodni, 2008-05-07) 

5. Także w opinii uczniowskiej społeczności Marta ma same plusy: koleżeń-
ska, uczynna, miła, nie zadziera nosa, słowem fajna dziewczyna. (NKJP: 
A. Fidrysiak: Bokserskie starcie na gimnazjalnej zabawie, Tygodnik Cie-
chanowski, 2008-03-01) 

Zamieszczone w korpusie konteksty użyć rzeczownika słowo pokrywają się ze 
znaczeniami, które podali w ankiecie użytkownicy języka. W toku dalszych stu-
diów postanowiłam sprawdzić, czy takie same znaczenia zostały odnotowane 
w słownikach ogólnych języka polskiego. Porównałam propozycje rozumienia 
wyrazu słowo podane przez użytkowników języka z definicjami leksykograficz-
nymi tego leksemu. Uniwersalny słownik języka polskiego notuje hasło słowo 
w trzech znaczeniach: 

1. ‘znak językowy mający jakieś znaczenie, odpowiadający jednemu pojęciu; 
wyraz’ 

2. książk. a) ‘wypowiadanie się ustne lub pisemne, wypowiedź ustna lub pi-
semna; mowa, język’; b) ‘obietnica złożona przez kogoś; przysięga, zo-
bowiązanie, poręczenie’ 

3. przestarz. ‘czasownik’ 
Inny słownik języka polskiego podaje aż osiem znaczeń badanego leksemu: 
1. Słowo to ciąg dźwięków lub znaków graficznych mający jakieś znaczenie 

lub znaczenia. W piśmie słowa oddzielamy od siebie odstępami. 
2. Czyjeś słowa to coś, co ta osoba powiedziała lub napisała. 
3. Jeśli ktoś nie powiedział komuś, na kogoś lub o kimś złego albo dobrego 

słowa, to nie powiedział mu lub o nim nic złego albo nic dobrego. Jeśli 
ktoś nie usłyszał od kogoś złego albo dobrego słowa, to nie usłyszał od 
niego nic złego albo nic dobrego. 

4. Słowa piosenki to jej tekst, który się śpiewa, w przeciwieństwie do melo-
dii, którą się gra. 

5. Słowem nazywamy tworzywo języka, zwłaszcza gdy mamy na myśli tek-
sty o pewnych walorach estetycznych. 
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6. Słowami nazywamy mówienie o czymś – w przeciwieństwie do działania. 
7. Słowo to także krótka rozmowa z kimś, zwłaszcza na określony temat. 
8. Czyjeś słowo to obietnica, przyrzeczenie lub zobowiązanie tej osoby 

względem kogoś. Mówimy „słowo”, przyrzekając komuś coś. Pytamy 
„słowo?”, aby dowiedzieć się, czy ktoś dotrzyma obietnicy lub przyrze-
czenia. Użycie potoczne. 

Zauważyć można, że najczęściej podawany przez ankietowanych bliskoznacz-
nik słowa, czyli wyraz, można podstawić do cytowanych z korpusu IPI PAN 
kontekstów; głównie do zdania 1. i 4. Odpowiada to również definicjom leksyko-
graficznym: znaczeniu 1. odnotowanemu w Uniwersalnym słowniku języka pol-
skiego, tak samo znaczeniu 1. w Innym słowniku języka polskiego. Z przytoczo-
nych wyżej porównań wynika, że rozumienie intuicyjne wyrazów, konteksty ich 
użycia – zarówno literackie, jak i potoczne – a także definicje słownikowe po-
krywają się ze sobą. Sytuacja, w której znaczenie leksykalne w pełni pokrywa się 
ze znaczeniem realnym, jest bardzo pożądana, choć nie najczęstsza. Przyczynę 
należy widzieć w naturze wyrazów, których znaczenia zmieniają się, zwężają czy 
rozszerzają. Jeśli nawet semantyka jednostek języka jest stabilna, to zmienia się 
rzeczywistość językowa, a wraz z nią zakres znaczenia słów. Wpływ na zmiany 
znaczenia wyrazów ma także ewolucja pojęć, które potrzebują nowych form 
wyrazu. Różne mechanizmy nazwotwórcze, które pozwalają na dopasowanie 
treści wyrazów do zmieniającej się rzeczywistości, opierają się na dodaniu no-
wych treści, wyostrzeniu pobocznych czy wygaszeniu głównych ram semantycz-
nych. Dla przybliżenia takiej sytuacji posłużę się etymologią przywołanego na 
wstępie wyrazu słowo. Prasłowiańskie *slovo, *slovese pochodzi od pie. *kléw- 
‘słyszeć’. W związku z tym pierwotne znaczenie leksemu słowo można wyjaśnić 
jako ‘to, co się słyszy’, czyli ‘wypowiedź, mowa’ (W. Boryś 2005: 559). Dający 
się zrekonstruować historycznie silny oralny charakter słowa zachował się 
w większości współczesnych związków frazeologicznych tego wyrazu, m.in. 
dojść do słowa ‘uzyskać możność wypowiedzenia się, zabrać głos, przemówić’, 
dopuścić kogoś do słowa ‘pozwolić mówić’. Także wiele przysłów, zawierają-
cych w swojej strukturze leksem słowo, nawiązuje treścią do wypowiedzi ust-
nych, por. mądrej głowie dość dwie słowie; słowa ulatują, pismo zostaje; słowo 
się rzekło, kobyłka u płota. Znamienne są również kolokacje czasownikowe, 
w które wchodzi omawiany rzeczownik. Bardzo często są to verba dicendi, por. 
opowiadać, powtarzać coś własnymi słowami, nie powiedzieć komuś ani słowa, 
ktoś nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, nie odezwać się ani słowem, nie 
wymówić ani słowa, mieć do kogoś słowo, dwa słowa ‘mieć coś (krótkiego) do 
powiedzenia komuś’ (USJP). 

Badania językowe rozszerzone o analizę czynników cywilizacyjno-
-społecznych, czyli studia, które traktują język jako byt niesamodzielny, uzależ-
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niony od ewolucji społeczeństwa i jego kultury, umożliwiają łączenie rozwoju 
pisma z rozszerzeniem znaczenia wyrazu słowo na komunikaty pisane. Język 
postrzegany jako element kultury zmieniający się wraz z rozwojem społeczeń-
stwa wskazuje na sytuację, w której mowę zaczęło zastępować pismo. Kiedy 
ranga mowy jako gwaranta obietnic, zobowiązań czy umów zmniejsza się – zy-
skuje pismo. Na skutek wspomnianych przeobrażeń nazwy pierwotnie związane 
z komunikacją ustną zaczynają oznaczać też wytwory pisma, por. przyrzeczone – 
wyraz pochodny od czasownika rzec ‘mówić’, umowa od mówić. Słowo pisane 
w odróżnieniu od mówionego zaczyna się nazywać leksemem wyraz, który po-
chodzi od XV-wiecznego czasownika wyrazić. Początkowo jednak wyraz odnosił 
się także do wypowiedzi ustnej, por. ‘ująć coś w słowa’, ‘uzewnętrznić, okazać, 
objawić’, ‘oddać słowami, wypowiedzieć, wysłowić’ (W. Boryś 2005: 719). 
Bliskość semantyczna występująca między badanymi leksemami pozwala łączyć 
je i analizować we wzajemnych relacjach. Pytanie tylko, ile w kontekstach użycia 
jednostki słowo znajdziemy elementów o znaczeniu ‘mowa’, a ile owej ‘mowy’ 
zawierają definicje i zamieszczone w hasłach słownikowych przykładowe kon-
teksty użycia. Czy zatem badana jednostka to ten sam obiekt? 

Kiedy prowadzi się badania językowe, istnieje niebezpieczeństwo, że zapomni 
się o charakterze badanego obiektu na rzecz dążenia do prawdziwości, chęci 
oddania rzeczywistości w najmniejszym aspekcie, pogoni za faktami czy obiek-
tywną prawdą. Praca historyka polega na jak najwierniejszej rekonstrukcji prze-
szłych dziejów, możliwie najbliższej prawdzie. Zadanie to za pomocą metafory 
lustra przedstawia Barbara Skarga w Granicach historyczności (B. Skarga 1989: 
104). Mit możliwości stworzenia takiego opisu obalany jest od końca XIX wieku. 
Stanowisko takie podziela Krystyna Kleszczowa: 

Historyk nigdy nie jest w stanie odtworzyć w sposób pełny faktycznego wydarzenia. Do 
dyspozycji ma tylko to, co pozostaje po fakcie historycznym, zatem fakt źródłowy, ten zaś 
wymaga wielopłaszczyznowej, wielowarstwowej interpretacji, gdyż sam jako taki nie ma 
w nauce wartości.  (K. Kleszczowa 2009: 158) 

Jak przekonuje dalej Krystyna Kleszczowa, powołując się na obserwacje Jerze-
go Topolskiego: 

ponieważ interpretacja opiera się w dużej części na wiedzy pozaźródłowej, zrekonstruowany 
fakt historiograficzny w zasadzie nigdy nie osiąga stopnia 100-procentowej prawdy. 
 (J. Topolski za: K. Kleszczowa 2009: 158) 

W prezentowanym szkicu chciałabym zastanowić się, na ile znaczenia słów 
funkcjonujących w codziennym języku różnią się od ich definicji w słowniku. 
Problem, jaki się z tym wiąże w aspekcie badań historycznojęzykowych, to skala 
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dokładności opisu języka wieków dawnych tworzonego przez współczesnych 
badaczy. 

Wyrazy do analiz historycznych ekscerpowane są bezpośrednio z utworów lite-
rackich lub też z wydawnictw leksykograficznych. Podstawę materiałową często 
czerpie się z historycznych słowników języka polskiego, czyli „słowników retro-
spektywnych, układanych i publikowanych od lat 50. XX wieku do dziś, opisują-
cych leksykę polszczyzny wcześniejszych epok” (P. Żmigrodzki 2003). Są to 
słowniki naukowe. Typowymi ich reprezentantami są dobrze wszystkim znane 
słowniki, które przywołam tylko dla porządku: Słownik staropolski (S. Urbańczyk, 
red., 1953–2002), Słownik polszczyzny XVI wieku (M.R. Mayenowa, red., 1966–
2011) oraz Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku (K. Siekierska, 
red., 1996–2001). Oprócz wymienionych leksykonów do grupy historycznonau-
kowej należą również słowniki języka autorów, takie jak: Słownik języka Adama 
Mickiewicza (K. Górski, S. Hrabec, red., 1962–1983), Słownik języka Jana Chry-
zostoma Paska (H. Koneczna, red., 1965–1973), Słownik polszczyzny Jana Ko-
chanowskiego (M. Kucała, red., 1994–2012) oraz Internetowy słownik języka 
Cypriana Norwida (J. Puzynina, T. Korpysz, red., 2008). Należy je odróżnić od 
słowników ogólnych języka polskiego, które powstały w XIX i 1. poł. XX wieku, 
jak Słownik języka polskiego S. B. Lindego (1807–1814), Słownik języka polskie-
go, tzw. wileński (A. Zdanowicz i in., red., 1861), Słownik języka polskiego, tzw. 
warszawski (J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, red., 1900–1927), 
Słownik języka polskiego PAN pod redakcją W. Doroszewskiego (1958–1969), 
ujęty w klasyfikacji Piotra Żmigrodzkiego jako słownik współczesny. Osobną 
grupę stanowią słowniki popularne, które rejestrują wybrane słownictwo epok 
wcześniejszych, typu Mały słownik zaginionej polszczyzny (F. Wysocka, red., 
2003), Podręczny słownik dawnej polszczyzny (S. Reczek, red., 1968) (P. Żmi-
grodzki 2006: 515). Niezależnie jednak, czy materiał językowy wyekscerpował 
badacz samodzielnie z utworów powstałych w konkretnym przedziale czasowym, 
czy też sięga on do bazy kontekstów leksykograficznych, zawsze obserwuje coś, 
czego już nie ma. Tym samym to, do czego ma dostęp, powinno być podstawą 
dalszych poszukiwań. Mając jakiekolwiek zastrzeżenia do materiału leksykogra-
ficznego, warto pamiętać, że cel pisania słowników się nie zmienił. Pisze się je, 
by obrazowały użycie języka w danej epoce, nie zaś po to, by rejestrowały wy-
twory fantazji leksykografów. Cel każdego słownika ogólnego nie zmienił się 
w ciągu wieków. Leksykografowie piszą słowniki, aby zawrzeć w nich słownic-
two, które znane jest i używane przez współczesnych im użytkowników języka. 
Z tej przyczyny naturalne wydaje się stanowisko, że ujmuje się w słownikach rze-
czy istotne, a pomija rzeczy jednostkowe. Oczywiście, korzystając ze źródeł leksy-
kograficznych, które powstają w pewnym odstępie czasu, warto mieć na uwadze, że 
wszelkie luki w materiale językowym wypełniane są kompetencją współczesnego 
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lingwisty, co może skutkować błędami. Liczne badania szczegółowe pokazały 
jednak, że usterki te nie zagrażają rekonstrukcji tendencji ogólnych, zwodne mogą 
być jedynie przy bardzo wąskich czy drobiazgowych studiach. 

Kiedy obserwujemy język wieków dawnych, chcielibyśmy poznać go jak naj-
pełniej; odszukać znaczenia wyrazów dawnych i, tropiąc ich przemiany, formu-
łować wnioski natury ogólnej. Umiejętność skrupulatnej analizy kontekstów 
użycia, znajomość języków pokrewnych i świadomość, którą nabywa się dzięki 
latom pracy z tekstami dawnymi – to narzędzia, którymi dysponuje historyk języ-
ka. Badacz języka sprzed wieków staje przed problemem, co jest przedmiotem 
jego analiz językowych. Można się spotkać z poglądami, że są to jednostkowe, 
okazjonalne wytwory, sztuczne formy, niepewne elementy słownictwa, nie zaś 
leksemy, a więc jednostki abstrakcyjne. W związku z tym rodzą się obawy, że 
analizy wyrazów tekstowych mogą się wiązać z niepełnymi wnioskami. Stopnio-
wanie owych braków w analizach skutkuje dylematem: czy wypada badać rzeczy 
wątpliwe, czy w opisach należy je pomijać. Zagadnienie to jest o tyle trudne, że 
jego podłożem jest status materiału leksykograficznego słowników dawnej polsz-
czyzny1. Sprawa dotyczy zatem rzeczy fundamentalnej dla badań językowych. 

Rysem charakterystycznym słownictwa wieków wcześniejszych jest ich odle-
głość czasowa. Jest to słownictwo, do którego poza tekstami nie mamy dostępu. 
Musimy się zatem liczyć z tym, że informacji o nim już nie przybędzie. Zostaje 
nam tylko to, co już mamy. Bardzo często w pracach diachronicznych pisze się 
o braku kompetencji językowej i związanego z tym wyczucia zmiany znaczeń. 
W moim przekonaniu nie jest to wada, ponieważ, jak pisałam wcześniej, to nie 
niuanse semantyczne są istotą badań diachronicznych. Odmienność badań dia-
chronicznych od współczesnych polega na różnicy stawianych im celów. Uświa-
domienie sobie tych różnic powinno pomóc w wyeliminowaniu nadmiernego 
sceptycyzmu wobec badań historycznojęzykowych. Jednak najważniejsze byłoby, 
jak sądzę, zdefiniowanie obiektu badań, czyli języka. 

Powtórzę raz jeszcze, tym razem za Aleksandrą Janowską i Magdaleną Pastu-
chową, że: 

jednym z podstawowych celów językoznawstwa diachronicznego jest stworzenie (…) pełne-
go obrazu staropolskiego2 słownictwa – chcemy pokazać jego potencję, wskazać ogranicze-
nia i zwrócić uwagę na problemy, które warte są podjęcia i głębszego zbadania.  

(A. Janowska, M. Pastuchowa 2005: 7–8) 

   
1 Termin ten stosuję w dalszej części artykułu na określenie słowników, które Piotr Żmigrodzki 

określił jako: słowniki historyczno-naukowe, słowniki języka autorów oraz słowniki ogólne XIX i 1. 
poł. XX wieku (P. Żmigrodzki 2003). 

2 Praca A. Janowskiej i M. Pastuchowej dotyczy staropolszczyzny, ale wiadomo, że stwierdzenie to 
można rozszerzyć także na epokę średnio- i nowopolską. 
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Badania historyczne z zakresu stylistyki również skupiają się na tendencjach 
ogólnych. Ich główne nurty dotyczą: 

opisu i interpretacji problemu historycznych aspektów funkcjonowania leksyki ekspresywnej 
w języku polskim, uwzględniając warunki naukowej obserwacji zagadnienia, jak również 
semantyczne, formalne i kulturowe, a także po części pragmatyczne oraz stylistyczne prze-
jawy „obecności” tego słownictwa w historii języka polskiego. (A. Rejter 2006: 8) 

Badając polszczyznę w aspekcie dynamicznym: 

opisuje się również działanie różnych zewnętrznych czynników na język (np. społeczno-
-politycznych, kulturalno-oświatowych), podobny tok rozważań nadaje się opisowi grama-
tycznemu (…); nie wnika się przy tym zbytnio w szczegóły, poszukując raczej zjawisk o cha-
rakterze podstawowym. Podobnie opis dziejów uzupełnia się zwięzłą charakterystyką nau-
kowych badań nad językiem polskim oraz przedstawieniem historii kultury języka 
w analizowanym okresie. (I. Bajerowa 2005: 7–8) 

Jak podkreślają historycy języka: 

informacje o semantyce danej jednostki wyrazowej czerpie się z definicji leksykograficznych 
i elementów im towarzyszących (np. kwalifikatorów), a także z sygnałów kontekstowych. 
Oczywiście, wszyscy są zgodni, że istnieje obawa, że znaczenie danego leksemu zdefiniowa-
ne jest w sposób niepełny, nieprecyzyjny (do tego można dołączyć jeszcze zagadnienie poli-
semii), ale podobne kwestie dotyczą również współczesnej leksykografii, nie należy zatem 
tej przeszkody uznawać za uniemożliwiającą prowadzenie badań. Gdyby ugiąć się przed tego 
typu problemami, już dawno należałoby zanegować historię języka, a może nawet języko-
znawstwo w ogóle jako naukę. (A. Rejter 2006: 8) 

Badania historycznych mechanizmów słowotwórczych czy rozwoju form flek-
syjnych są stosunkowo przejrzyste. Najwięcej niepewności wzbudzają obserwa-
cje diachroniczne koncentrujące się na semantyce wyrazów. Może jednak badania 
te da się obronić, redefiniując obiekt ich analizy. Krystyna Kleszczowa proponu-
je, aby w badaniach historycznych mówić o badaniu języka rozumianego jako 
zdolność do mówienia i rozumienia (K. Kleszczowa 2009: 157). Może obranie 
takiej optyki pozwoli na zbliżenie się do leksyki wieków dawnych. 

Historycy języka z realizacji tekstowych wyrazów wyłuszczają ich wyabstra-
howane znaczenie, natomiast semantycy współcześni odwrotnie – znając znacze-
nie na podstawie własnej kompetencji językowej falsyfikują je i przekazują 
w precyzyjnym opisie ograniczenia znaczenia danej jednostki jezyka. Zarówno 
badacze zjawisk synchronicznej polszczyzny, jak i specjaliści od diachronii dążą 
do ustalenia, na ile, za pomocą dostępnych środków wyrazu, możliwe jest mó-
wienie o pewnych kategoriach czy pojęciach oraz ich rozumienie. Zatem innymi 
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drogami, jednak zarówno jedni, jak i drudzy badacze dochodzą do wspólnych 
wniosków. Przykładowo, kiedy A pytając – Co robi dziadek?, usłyszy odpowiedź 
B: – Siedzi i myśli, uzna ją za poprawną. Kiedy jednak na pytanie A: – Co robi 
dziadek? otrzyma odpowiedź w postaci B’: * – Myśli, że warto obejrzeć ten program 
lub B’’: * – Myśli wyjechać w poniedziałek3, to wie, że odpowiedzi B’ i B’’ są 
nieadekwatne do sytuacji, dlatego że użyty w nich wyraz myśleć ma inne znaczenie 
niż w zdaniu B. Takich samych wniosków dostarcza lektura i pogłębiona analiza 
tekstów dawnych. Porównajmy zdania ze Słownika polszczyzny XVI wieku: 

1. Leży [leniwy] rozwaliwszy brzuch i myśli albo brząka (RejWiz 6v, A6v113v, 115); 
2. Wiele rzeczy w sercu swym rozmyślam: a myśląc boleję, i samego siebie trapię 

(CiekPotr B4v; CzahTr K4); 
3. A stąd począłem myślić iże ty w sobie masz niejaką cząstkę bóstwa (HistAl M7, C8; Le-

op I. Reg 20/28; RejFig Bbv); 
4. Jazon zasię czynił mord nad mieszczany swemi (…) ani myśląc że szczęście z zginie-

niem ludu jego złączone miało być wielkim nieszczęściem, lecz mniemając żeby nad 
przyjacioły a nie nad mieszczany zwycięstwo odzierżeć miał (BibRadz 2. Mach 5/6); 

5. Spokojnichmy przyszli my słudzy twoi nic nie myslimy złego (HistJóz C2, C3; BielŻyw 53); 
6. Ale snadź po postawie i z zwyczaju twego, iześ człowiek poczciwy a nie myslisz złego 

(RejWiz 46v, 59); 
7. Aby z nich [z proroctw] miał kto wiedzieć, co P. Bóg myśli i czynić chce i co o ludzkich 

przygodach (…) postanowił (SkarKaz 518a; CiekPotr B4; GosłCast 29; SkarKazSej 662a). 

Kiedy porównamy zdania 1. i 2., to uznamy, że występujący w nich czasownik 
myśleć tożsamy jest znaczeniowo z tym, który zawiera zdanie B i oznacza: 
‘uświadamiać sobie coś i skupiać na tym uwagę, usiłować coś zrozumieć lub 
rozwiązać’ (USJP zn. 1.). Z kolei zdania 3. i 4. odpowiadają semantycznie zdaniu 
B’, czyli oznaczają: ‘sądzić’ (USJP zn. 2.). Natomiast czasownik myśleć występu-
jący w zdaniach 4., 5. i 6. tak samo jak w B’’ oznacza: ‘mieć zamiar, chcieć coś 
zrobić; zamierzać, planować’ (USJP zn. 4.). 

Podsumowując moje rozważania poczynione w związku z postawionym na 
wstępie pytaniem o istnienie granicy między jednostkami systemu a ich odpo-
wiednikami obserwowanymi na płaszczyźnie użycia, zacytuję wypowiedź francu-
skiego filozofa Etienne Gilsona: 

żaden język nie da się ściśle przetłumaczyć na samego siebie w tym sensie, że nie ma takiego 
słowa, dla którego można by dostarczyć ścisłego równoważnika w postaci innych słów.  

(E. Gilson 1975: 61) 

Kiedy historyk języka spotka się z trudnościami natury obiektywnej, wtedy 
może uznać, że badania te nie są możliwe, w każdym innym przypadku powinien 
   

3 Przykłady zaczerpnięte za: M. Danielewiczowa 2002: 124. 
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dołożyć wszelkich starań, by jego praca wiodła do merytorycznie poprawnych 
obserwacji. Aby nie narazić się na zarzuty wnioskowania pośredniego na podsta-
wie „garści asocjacji leksykografa” (A. Bogusławski 1988: 12), językoznawca 
powinien zawsze pamiętać o krytycznej analizie danych leksykograficznych. 
W dążeniach do osiągnięcia tego niełatwego celu powinna badaczom zawsze 
towarzyszyć ujęta poetycko rada Witolda Doroszewskiego: 

W każdym niemal słowie naszego języka tkwi pierwiastek swoistego piękna, a odsłania on 
się nam wówczas, gdy ze słowem obcujemy bezinteresownie, gdy otrząśniemy je z powsze-
dniości i kontemplując je niejako, oświetlimy promieniami historii; w promieniach tych sło-
wa zaczynają grać barwami jak drogie kamienie w promieniach słońca. (Doroszewski 1927: I) 
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M A R C I N  M A C I O Ł E K  
U N I W E R S Y T E T  Ś L Ą S K I  

Nazwy larw owadów –  
etymologia i rozwój w języku polskim 

Funkcjonującymi w polszczyźnie nazwami larw owadów są zasadniczo trzy określenia: 
gąsienica, potocznie nazywana też liszką, pędrak oraz czerw. O ile dla entomologa 
terminy te mają jasno sprecyzowane znaczenie i odnoszą się do różnych obiektów: 
czerw oznacza bowiem konkretny typ beznogiej (apodialnej) larwy niektórych błon-
kówek i muchówek, bez wyraźnej puszki głowowej, w przeciwieństwie do gąsienicy, 
czyli stadium rozwojowego motyla z wyodrębnioną główką oraz odnóżami i posuw-
kami, a także pędraka, tj. larwy niektórych chrząszczy, o tyle dla przeciętnego użyt-
kownika języka, niespecjalisty, różnice te nikną, a zakresy znaczeniowe wskazanych 
wyrazów nachodzą częściowo na siebie. Niezależnie jednak od obserwowalnego 
w tym względzie rozziewu między znaczeniem specjalistycznym (terminologicznym) 
a potocznym dla historyka języka interesująca jest zwłaszcza etymologia i rozwój 
formalno-semantyczny przywołanych jednostek, współcześnie postrzeganych jako 
proste, niepodzielne słowotwórczo, a w istocie zleksykalizowane znaki językowe. 

Gąsienica 

Rzeczownik gąsienica, którego pierwsze poświadczenie tekstowe w języku 
polskim (por. zapis eruca gøssenicze) pochodzi z piętnastowiecznego słownika 
przyrodniczego Jana Stanki (zob. J. Rostafiński 1900: 47, nr 1460), ma genezę 
prasłowiańską, jednak jego etymologia (a ściślej: budowa słowotwórcza) nie jest 
do końca jednoznaczna. Według Franciszka Sławskiego jest to pierwotne deminu-
tywum utworzone za pomocą zdrabniającego formantu słowotwórczego -ica ≤ *-ika 
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od przymiotnika psł. *(v)ǫs-ěna (F. Sławski 1952: 266). Stanowiące podstawę 
tego aktu derywacji pierwotne adiectivum pochodzi z kolei od rzeczownika psł. 
*(v)ǫsъ ‘włosy, zarost (na twarzy)’ i zawiera stary przyrostek *-ěnъ wyspecjali-
zowany – jak wykazała Maria Brodowska-Honowska w odniesieniu do materiału 
staro-cerkiewno-słowiańskiego – w tworzeniu przymiotników materiałowych, 
por. scs. vlasěnъ ‘włosiany’ (M. Brodowska-Honowska 1960: 142–145). Jakkol-
wiek przedstawiony kierunek motywacji nie budzi zastrzeżeń, to jednak wydaje 
się, iż nie ma wystarczających podstaw ku temu, aby formację gąsienica trakto-
wać jako zdrobnienie. Sufiks -ica istotnie w języku prasłowiańskim mógł pełnić różne 
funkcje (w tym także deminutywną), jednakże w połączeniu z podstawami przymiot-
nikowymi z reguły tworzył tzw. nazwy znamionujące (nomina attributiva), tj. okre-
ślające obiekt (osobę, zwierzę, roślinę, także miejsce, rzadziej przedmioty martwe 
i zjawiska) ze względu na jakąś uderzającą właściwość desygnatu1, por. *grěš-ьn-ica 
‘kobieta grzeszna’ ≤ *grěš-ьn-ъ ≤ *grěchъ ‘grzech’2, *borov-ica (*borovьn-ica) 
‘roślina leśna, borówka’ ≤ *borov-ъ (*borov-ьn-ъ) ≤ *borъ ‘bór’, gostin-ica ‘dom 
gościnny, gospoda’ ≤ *gost-in-ъ ≤ *gostь ‘gość, przybysz, obcy’, *piv-ьn-ica 
‘piwnica, miejsce, gdzie niegdyś trzymano napoje (piwo)’ ≤ * piv-ьn-ъ ≤ *pivo 
‘to, co się pije, napój’, *tьm-ьn-ica ‘ciemne pomieszczenie; loch, więzienie’ ≤ *tьm-
-ьn-ъ ≤ *tьma ‘ciemność’. Tak więc z punktu widzenia słowotwórstwa historycz-
nego gąsienica to raczej odprzymiotnikowa nazwa nosiciela cechy. Wyraz ten 
pierwotnie oznaczał ‘włochatą, kudłatą, kosmatą (larwę owadów)’, co istotnie 
zwraca uwagę w przypadku wielu gąsienic, które zapewne ze względu na owo 
gęste, puszyste owłosienie oraz długie i wąskie ciało przypominające lisa (lisi ogon) 
nazywane są również liszkami. Na gruncie języka polskiego analizowana formacja 
z czasem uległa leksykalizacji, skoro już w Thesaurusie Grzegorza Knapiusza od-
   

1 Na temat różnych funkcji sufiksu -ica w języku polskim pisał przed kilkudziesięciu laty Witold 
Doroszewski w Monografiach słowotwórczych. Autor zwracał uwagę, że formant ten m.in. substantywizuje 
przymiotniki, zwłaszcza te, które zawierają morfem -n- (W. Doroszewski 1928: 150–151). 

2 Renata Grzegorczykowa i Jadwiga Puzynina w Gramatyce współczesnego języka polskiego 
derywaty typu grzesznica, bezwstydnica, złośnica uznają za nazwy żeńskie utworzone od 
rzeczowników męskich (głównie o strukturze nazw atrybutywnych) za pomocą formantu 
paradygmatycznego (żeńskiego) ze współtowarzyszącą alternacją k : c (por. grzesznica ← grzesznik, 
bezwstydnica ← bezwstydnik, lubieżnica ← lubieżnik), zob. R. Grzegorczykowa, J. Puzynina (1984: 
365–366). Odmiennie czynią natomiast autorzy gramatyk historycznych języka polskiego, którzy 
formacje te traktują jako nazwy znamionujące derywowane substantywizującym przymiotniki 
sufiksem -ica (na co – dodajmy – wskazuje także ich budowa morfemowa), zob. Z. Klemensiewicz, 
S. Urbańczyk, T. Lehr-Spławiński (1964: 201); K. Długosz-Kurczabowa, S. Dubisz (2006: 372). 
W przypadku derywatów typu grzesznica, bezwstydnica, lubieżnica doszło więc do zmiany poczucia 
pochodności w interpretacji synchronicznej: wyrazy te, genetycznie pochodne od przymiotników (tu: 
grzeszny, bezwstydny, lubieżny), dziś mogą być interpretowane jako nazwy feminatywne utworzone 
od atrybutywnych rzeczowników męskich. Na temat sprzeczności wyników pochodności genetycznej 
i derywacji synchronicznej pisze m.in. Alicja Nagórko (2010: 184). 
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najdujemy przeciwstawienie gąsienica, gąsionka kosmata : niekosmata (G. Kna-
piusz 1621: 187–188), a objaśnienie hasła liszka we współczesnym dyskursie sza-
radziarskim najczęściej przybiera postać „kosmata gąsienica”. 

Na zatarcie pierwotnej motywacji i rozluźnienie związku słowotwórczego ze 
słowem wąs (≤ *ǫsъ) istotny wpływ miało najpewniej usankcjonowanie w graficzno-
-brzmieniowej postaci rozpatrywanego wyrazu nagłosowej spółgłoski tylnojęzykowej 
g. Jej obecność tłumaczy się zwykle zjawiskiem fonetycznym, polegającym na 
wzmocnieniu artykulacji nagłosowego w niezgłoskotwórczego, które – wiadomo 
skądinąd – w dialektach lechickich było protezą chroniącą przed wstępnym zwar-
ciem krtani przy artykulacji wyrazów zaczynających się od samogłosek (język 
prasłowiański unikał wszak nagłosów wokalicznych). Taką właśnie protezę 
otrzymały w polszczyźnie przedhistorycznej wszystkie wyrazy prasłowiańskie 
zaczynające się od nosówki tylnej, por.: psł. *ǫsъ ≥ pp. *wǫsъ ≥ pol. wąs, psł. 
*ǫglь ≥ pp. *wǫglь ≥ pol. węgiel, psł. *ǫzlъ ≥ pp. *wǫzlъ ≥ pol. węzeł, psł. 
*ǫzъkъjь ≥ pp. *wǫzъkъjь ≥ pol. wąski. O ile w przywołanych przykładach dawne 
dwuwargowe w (wymawiane jako w) regularnie rozwinęło się w pozycji przed 
samogłoską nosową tylną w wargowo-zębowe v3, o tyle w przypadku analizowa-
nego rzeczownika poza tą standardową ścieżką rozwoju, fakultatywnie nastąpiło 
również „usilnienie” owej protezy poprzez poprzedzenie pierwotnie bilabialnego 
w zwartą spółgłoską tylnojęzykową g4. Powstała w ten sposób nagłosowa grupa 
gw- uprościła się następnie do g (z podobną elizją półsamogłoski tylnej w w pozycji 
przed samogłoską okrągłą lub zaokrągloną spotykamy się również we współczesnej 
polszczyźnie, por. potoczną wymowę *[mody] zamiast [mwody], *[vosy] zamiast 
[vwosy], *[guvny] zamiast [gwuvny]). Tak więc: psł. *ǫsěnica ≥ *wǫsěnica ≥ 
*gwǫsěnica ≥ pol. gąsienica. Być może pewną rolę w ukształtowaniu się postaci 
brzmieniowej z nagłosowym g odegrała także etymologia ludowa: skojarzenie 
ze słowem *gąsь ≥ pol. gęś. Warto przypomnieć, że w XVI stuleciu, jak za-
świadcza Dictionarius Ioannis Murmellii variarum rerum (1526), gąsienicę 
nazywano gąską (za: J. Rostafiński 1900: 328, nr 10535); tak też jest do dziś 
w niektórych dialektach polskich (zob. J. Karłowicz: 1901: 71; R. Zawiliński 
1880: 228). Taki kierunek rozważań bliski jest Andrzejowi Bańkowskiemu, 
który słowo gąsienica wywodzi od psł. *gǫsěnica o znaczeniu ‘gęsia szyjka, 
małe stworzonko podobne do gęsiej szyi’ i tłumaczy następująco: „Każda 
gąsienica w ruchu, wyginając się w pałąk, podobna jest do długiej a wygiętej 
gęsiej szyi” (A. Bańkowski 2000: 415)5. 
   

3 Według Edmunda Kownackiego proces ten dokonał się ok. XII wieku w związku z obniżaniem 
się artykulacji *ǫ w kierunku ą (E. Kownacki 1976: 53). 

4 Jak wynika z prac Antoine’a Meilleta i Andre Vaillanta, zjawisko fonetyczne polegające na takim 
wzmocnieniu jest dobrze zaświadczone w różnych językach słowiańskich. 

5 Inną asocjację – choć zdaniem Franciszka Sławskiego mniej prawdopodobną (zob. F. Sławski 
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Gwoli ścisłości należy również dodać, że w polszczyźnie historycznej, zwłasz-
cza w XVI i XVII wieku, częstsze były warianty fonetyczne z nagłosowym w-, tj. 
wąsienica i zdrobnienie wąsionka. Formy te odnotowali w swoich leksykonach 
m.in. Bartłomiej z Bydgoszczy oraz Jan Mączyński. Jak podaje Wanda Budzi-
szewska, warianty brzmieniowe ze spółgłoską w- w nagłosie zachowały się do 
dziś w dialekcie wielkopolskim, na Kaszubach oraz częściowo w bliższych języ-
kach ruskich, a także w słoweńskim i bułgarskim (W. Budziszewska 1965: 153). 

Pędrak 

Trudno też o jednoznaczną motywację słowotwórczą rzeczownika pędrak. De-
rywat ten wywodzi się od rzeczownika psł. *ponorvь || *ponorvъ o znaczeniu 
‘larwa, robak ziemny’, który z kolei – jak twierdzi Wiesław Boryś – został utwo-
rzony za pomocą przyrostka *-vь || -vъ od czasownika prefigowanego *po-noriti 
‘zanurzyć, pogrążyć’ czy zwrotnego *po-noriti sę ‘zanurzyć się, pogrążyć się’. 
Czasowniki te zachowały się m.in. w języku czeskim, por. ponořit, ponořit se 
(W. Boryś 2005: 423). Warto zauważyć, że wykorzystany w tym akcie słowo-
twórczym morfem -v- zawiera też pokrewne litewskie słowo narvas. Z kolei 
Hanna Popowska-Taborska skłonna byłaby raczej wiązać rzeczownik psł. 
*ponorvъ z podstawowym (tj. bezprzedrostkowym) czasownikiem noriti, a właściwie 
z utworzonym na jego bazie rzeczownikiem *norvъ (H. Popowska-Taborska 
2004: 419). W każdym razie pierwotne (strukturalne) znaczenie analizowanego 
rzeczownika byłoby następujące: ‘to, co się pogrąża, zanurza w czymś’; wyraz 
ten oznaczał bowiem larwy owadów żyjące w ziemi, otworach czy mięsie. 

Kontynuanty psł. formy *ponorvь || *ponorvъ występują w większości języków 
słowiańskich, przy czym wykazują one silne zróżnicowanie morfologiczne, 
a częściowo także znaczeniowe, por.: stcz. ponrav || pondrav ‘pędrak’, czes. pon-
rava || pondrava || pondrav ‘ts.’, słc. pondrav || pandrava || pandrak ‘ts.’, strus. 
ponorovъ || ponorovь ‘robak ziemny’, ros. ponorov, chor./serb. pundrak || pun-
drav || pandrav ‘pędrak’, chor./serb. pamrak ‘robak, rup, owsik’, bułg. pondrak 
‘larwa chrząszcza, pędrak’, kasz. ponarva || ponara || ponȯr ‘larwa, pędrak; ro-
dzaj robaka; poczwarka’. 

Najstarsze poświadczenia analizowanej jednostki na gruncie polskim pochodzą 
z XV wieku. W tekstach staropolskich spotykamy formy brzmieniowe: panrów, 
pandrów oraz pamrów, a dzieła z XVI i XVII wieku notują ponadto skróconą 
   
1952: 266) – do starosłowiańskiego guščerica ‘jaszczurka’ przyjmuje Max Vasmer (M. Vasmer 
1950–1958: 323). 
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postać pandr w znaczeniu ‘robak żyjący w mięsie, drzewie, pędrak’. Oto garść 
przykładów: 

 Mięſo áby długo trfáło w chowániu/ bes p á n d r ó w  y ſmrodu (SienLek 163). 

ty rzeczy są bárzo przećiwne robáctwu/ które śię w zbożu lęże/ iáko czerwie/ p a n d r o w i e / 
y myſzy (Cresc 1571/ 151). 

że w człowiecze (…) téż bywáią dlugie [glisty] [k]rótkié/ okrągłe iáko p á n d r o w i e  máli 
(UrzędowHerb 5a). 

Bowiem, gdźie wiatr nie dochodźi/ tám śię nie zálęże p á n d r o w / áni też czerw żaden 
(Cresc 1571/ 153). 

to ſą wędy troiſte/ to ieſt gdy trzy wędy moſiądzowe ſpołu zwiążą á ná nich rákową ſzyię abo 
p a m r o w i a / albo iaką gliſtę wielką naſtrożą (Cresc 1571/647)6. 

Występujące w przytoczonych formach staro- i średniopolskich nagłosowe pa- 
w miejscu pierwotnego po- można – jak sądzę – tłumaczyć wpływem rzeczowni-
ków z przedrostkowym pa-, typu: padół, pamięć, pasierb, pamrok, paszczęka, 
pagór, także pająk; jako derywaty sufiksalne traktuje tego rodzaju konstrukcje 
Krystyna Kleszczowa (1996: 299–300), na gruncie słowotwórstwa prasłowiań-
skiego uznaje się je raczej za prastare kompozyta nominalne, których pierwszym 
członem jest prasłowiański prefiksoid pa-, pozostający w opozycji do właściwego 
werbom po- (F. Sławski 2011: 160). 

Obecność spółgłoski dwuwargowej m zamiast pierwotnego zębowego n w stp. 
formie pamrów – to rezultat asymilacji na odległość, w terminologii Grammonta 
określanej jako dylacja. Głoską oddziałującą było tu, oczywiście, nagłosowe 
bilabialne p (mamy tu więc do czynienia z metafonią progresywną). 

Głoska d występująca we współczesnej formie pędrak oraz staropolskich po-
staciach fonetycznych pandrow i pandr, a także formach zaświadczonych w ję-
zykach południowosłowiańskich oraz czeskim i słowackim, jest spółgłoską 
wstawną, rozbijającą zbitkę śródgłoskową -nr-, która to grupa powstała po tzw. 
przestawce płynnych, gdy pierwotne *-norv-7 (por. psł. *ponorvь) wskutek dzia-
łania prasłowiańskiego prawa otwartej sylaby przeszło -nrov- w języku polskim, 
a w -nrav- w językach południowosłowiańskich oraz czeskim i słowackim. 

Identyczna epenteza występuje również w gwarowej wymowie imion Henryk 
i Konrad, które brzmią czasem Hendryk i Kondrad. Z tego rodzaju zjawiskiem 
fonetycznym spotykamy się także w przysłówku bardzo, który pierwotnie 
brzmiał barzo (pierwotna postać tego przysłówka, zapisana barso, poświadczona 
jest w Kazaniach gnieźnieńskich). Z kolei w tekście Kazań świętokrzyskich, 
   

6 Cytowane przykłady wraz z ich lokalizacjami podaję za Słownikiem polszczyzny XVI wieku (1995: 141). 
7 W ujęciu Z. Stiebera *-narv-. 
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w Kazaniu IV. Na dzień Bożego Narodzenia występuje zapis zdrφki (por. izbisce 
duse uase zdrφky urogow uasih [ochro]nily). Jest to przypadek o tyle interesujący, 
że wstawne d występuje tu na granicy dwóch wyrazów, tj. między przyimkiem 
a rzeczownikiem: razem tworzyły one przecież całość akcentuacyjną. Trzeba 
wreszcie powiedzieć, że w niektórych słowach owo wtrącone d zyskało sobie 
prawo obywatelstwa także w języku ogólnonarodowym. W efekcie tej epentezy 
ze staropolskiej zrady powstała współczesna zdrada, a ze zroju – zdrój. Wyraz 
zdrada zawiera ten sam rdzeń, co słowa rada, radzić, stp. zradzić – to ‘sprowadzić 
kogoś z dobrej rady, źle komuś poradzić’. Po wtrąceniu spółgłoski d rzeczownik 
zdrada uległ całkowitej leksykalizacji i obecnie nikt go już z radą nie łączy. 
Podobnie stało się również ze słowem zrój, które dawnej znaczyło ‘to, co się 
z ziemi wyroiło; rojąca się, bulgocąca w źródle woda’. Jednakże po zjawieniu się 
spółgłoski d w tym wyrazie zatarła się jego pierwotnie przejrzysta struktura sło-
wotwórcza i zatraciło się wśród użytkowników polszczyzny poczucie łączności 
z podstawowym czasownikiem roić się. 

Trzeba było te przykłady wyliczyć, aby się upewnić, że wstawne (epentetycz-
ne) d, jakie występuje w wyrazie pędrak, nie jest zjawiskiem odosobnionym 
w języku polskim. 

Na zatarcie pierwotnego związku omawianej jednostki z praformą *ponorvь || 
*ponorvъ istotny wpływ miało – na co wskazuje Boryś – tworzenie nowszych 
derywatów z ucięciem części wyrazów i – dodajmy – użyciem wyrazistszych 
środków słowotwórczych. Ściślej mówiąc, chodzi tu o uszczuplenie staropolskiej 
postaci pandrow o ciąg głoskowy -ow- i dodanie przyrostka -ak (por. W. Boryś 
2005: 423). Mając na uwadze pierwotną strukturę słowotwórczą rozpatrywanej 
jednostki, należałoby mówić tu o derywacji dezintegracyjno-sufiksalnej, nie zaś 
o derywacji wymiennej, gdyż mamy w tym przypadku do czynienia z mutylacją – 
przy uszczupleniu podstawy nie respektowano bowiem granic morfologicznych: 
ucięto zarówno pierwotny sufiks -v (≤ *-vь || *-vъ), jak i samogłoskę tematyczną 
o. Zresztą wyraz już w poczuciu językowym Staropolan jawił się najpewniej jako 
niepodzielny słowotwórczo, niemotywowany znak językowy; za taki uznaje go 
Krystyna Kleszczowa, gdy analizuje wspomniane już staropolskie formacje 
z przedrostkowym pa- (zob. K. Kleszczowa 1996: 300). Podobnej „obróbce” 
morfologicznej podlegała analizowana jednostka także w języku słowackim (por. 
pandrák) oraz bułgarskim (por. pondrák). 

W polszczyźnie doszło ponadto do wtórnego unosowienia (nazalizacji) samo-
głoski a znajdującej się przed spółgłoską półotwartą nosową n, a następnie zaniku 
(redukcji) tejże spółgłoski i przejścia a nosowego w nosówkę przednią ę. Tak 
więc: pandrak ≥ pąndrak ≥ pądrak ≥ pędrak. 

Opisane procesy i przeobrażenia fonetyczne oraz słowotwórcze, które dokonały 
się w praformie *ponorvь || *ponorvъ w trakcie jej rozwoju na gruncie polskim 
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wydatnie odkształciły ją od pierwotnej postaci, doprowadzając do znanego 
współczesnej polszczyźnie brzmienia pędrak. W takiej postaci i w znaczeniu 
‘robak żyjący w żywności, głównie mięsie’ wyraz ten poświadczony jest w tek-
stach od XVII wieku. Za przykład niech posłuży fragment sielanki V Józefa Bar-
tłomieja Zimorowica pt. Roczyzna: 

O prędkoś sobie za powinowactwo 
Namilsze przybrał plugawe robactwo! 
Owad podziemny, węże i gadzina 
To twoi krewni teraz i rodzina. 
Twoi to bracia teraz i rodacy: 
Smród, zgniłość, mszyca, czerwie i p ę d r a c y !  
(J.B. Zimorowic 1999: 52–53; podkr. M.M.) 

Czerw 

Nazwa czerw to jednostka leksykalna o zasięgu ogólnosłowiańskim. Kontynu-
anty psł. *čŕ̥vь odnaleźć można we wszystkich językach słowiańskich (przy czym 
w grupie wschodniej wyraz ten wykazuje pewne zróżnicowanie morfologiczne), 
co ilustruje tabela 1. 

Tabela 1. Nazwa czerw w poszczególnych językach słowiańskich 

Języki 

zachodniosłowiańskie wschodniosłowiańskie południowosłowiańskie 

czes. červ 
stczes. červ 
słowac. červ 
dłuż. cerẃ 
głuż. čerw 

połab. cer(v) lézãcė ‘ślimak’ 

ros. червь || червяк 
strus. чьрвь || червь || червъ 

ukr. червяк || черва 
białorus. чaрвяк || чoрaў 

 

bułg. червeй 
mac. црв 
serb. црв 
chor. црв 

słoweń. čȓv 
scs. črьvь 

Źródło: opracowanie własne 

Autorzy słowników etymologicznych zgodnie twierdzą, że psł. *čŕ̥vь, D *čŕ̥vi 
(rzeczownik ten pierwotnie odmieniał się według deklinacji IV, tzw. i-tematowej) 
pozostaje w niewątpliwym związku z psł. *čŕ̥mь, D *čŕ̥vi ‘robak, czerw’, za-
świadczonym w niektórych językach słowiańskich, na przykład w słowackiej 
dialektalnej formie črm ‘wielka osa’ czy słoweńskim čȓm ‘wąglik, antrax; rodzaj 
choroby świń; zanokcica, ropień okolic paznokcia’, i mającym dokładne odpo-
wiedniki w innych językach indoeuropejskich, por.: litewskie kirmís ‘robak, 
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czerw’, łotewskie cirmis ‘robak, gąsienica’, staroindyjskie kŕmi- ‘robak, 
czerw’ : krmi- ‘czerwona farba otrzymywana z robaków z rodziny Coccidae’, 
staropruskie girmis (= kirmis), perskie kirm ‘robak’. Wskazane ekwiwalenty 
zaświadczone w językach bałtyckich i innych indoeuropejskich pozwalają uznać 
prasłowiańską nazwę czerwia za znacznie starszą i tym samym wywodzić pra-
słowiański wyraz *čŕ̥mь z bałto-słowiańskiej wspólnoty językowej, a nawet 
z praindoeuropejszczyzny. Wiesław Boryś upatruje w nim kontynuację pie. for-
my *kwRmi- o znaczeniu ‘robak, czerw’ (zob. W. Boryś 2005: 96); podobnie 
autorzy Słownika prasłowiańskiego, gdzie jest: *kwR-mi- z zaznaczoną granicą 
morfologiczną oddzielającą rdzeń od przyrostka słowotwórczego (F. Sławski 
1976: 271), a także Petar Skok, który pisze: 

Riječ je ie. i baltoslavenska kako dokazuje stprus. kirmis ››Made‹‹, lit. kirmis = lot. cirmins 
››crv‹‹ od ie. osnove *qwermis ojse nalazi i u skanskrt. krmi, odakle potječe i ar. girmiz, oda-
tle opet evropski arabizam grimiz i naš turcizam krmez. (P. Skok 1971: 276) 

Pochodzenie elementu -v- w kontynuowanej do dziś we wszystkich językach 
słowiańskich prapostaci *čŕ̥vь i tym samym stosunek tej formy do bsł./ psł. *čŕ̥mь 
nie jest jednak zupełnie jasny. Według niektórych badaczy, na przykład Anto-
ine’a Meilleta czy Andre Vaillanta, rzeczownik *čŕ̥vь powstał po prostu wskutek 
zniekształcenia ie. *čŕ̥mь (podaję za: F. Sławski 1976: 271). W opinii Petara 
Skoka wariant leksykalny *čŕ̥vь rozwinął się z bsł. *čŕ̥mь w dobie prasłowiań-
skiej, a punktem wyjścia był tu przymiotnik *čŕ̥m-ьn-ъ(jь) (por. też ukr. 
чермяний ‘czerwony’), który wskutek dysymilacji na odległość (m – n ≥ m – v) 
przeszedł w *čŕ̥vьnъ(jь): 

Pored ove baltoslavenske riječi nastade vec u praslavensko doba dubleta s prijelazom m > 
v *čŕ̥vь, koja se nalazi u svim slavenskim jezicima. Razlog ovoj staroj inovaciji nalazi se 
u pridjemu črьmьnъ, u kojem je suglasnička grupa mn prešla u vn, upor. gore Crvnica i vno-
go za mnogo. Odatle je nastao pridjev crven i odbacivanjem pridjevskog sufiksa crv.  

(P. Skok 1971: 276) 

Hipoteza, że „†čŕ̥vь [jest – dop. – M.M.] innowacją fonetyczną zamiast †čŕ̥mь” 
nie przekonuje Andrzeja Bańkowskiego (A. Bańkowski 2000: 227). Uważna 
lektura artykułów hasłowych zamieszczonych w jego słowniku etymologicznym, 
a poświęconych przymiotnikowi czermny i rzeczownikowi czerw, pozwala zau-
ważyć, że badacz ten przyjmuje istnienie aż trzech wariantów prasłowa nazywa-
jącego czerwia, robaka, a mianowicie: *kR-w-i-s, *kR-m-i-s oraz *wR(t)-m-i-s. 
Z ukształtowania morfologicznego tych praform możemy wnosić, że są one po-
chodzenia praindoeuropejskiego; wszystkie to pierwotne masculina z przyrost-
kiem tematycznym -ĭ- usytuowanym między tematem fleksyjnym (tu: rdzeń 
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z afiksem słowotwórczym), a końcówką M lp r.m. -s (mianownik sygmatyczny; 
w przeciwieństwie do praindoeuropejskich neutrów, które odznaczały się brakiem 
końcówki -s w M-B-W)8. Ich późniejsze, prasłowiańskie kontynuanty miały we-
dług Bańkowskiego następujące postaci: *čŕ̥vь, *čŕ̥mь, *vŕ̥mь9, przy czym ślady 
tej pierwszej odnaleźć można tylko w prasłowiańszczyźnie. Relikty praformy 
*kR-m-i-s zachowały się nie tylko w językach słowiańskich, ale również w litew-
skim (kirmís), perskim (kirm) oraz sanskrycie (krmi-). Na bazie prasłowiańskiego 
rzeczownika *čŕ̥mь powstał m.in. ogólnosłowiański (dziś recesywny) przymiotnik 
*čŕ̥m-ьn-ъ(jь) ‘czerwony’, pol. czermny (stp. dial. czyr(z)mny), od którego pochodzi 
rzeczownik czermień – r.ż. (stp. czyr(z)mień) oznaczający dawniej ‘rośliny błotne 
o czerwonych owocach lub łodygach’. Psł. rdzeń *čŕ̥m-, zdaniem A. Bańkowskie-
go, można odnaleźć również w pewnych toponimach i antroponimach: 

w częstej nazwie miejscowej Czyrmna, -no XIV–XV Małopolska (dziś Czermna/ Czerna, -
no), por. też słowac. Črmná, -no (…). Śladem sb. †čŕ̥mь w stp. może być nazwa osobowa 
Czyrma 1222 i Czyrmak 1394 (jeśli to dobra lekcja), ale nie nazwa miejscowa Czyrmino 
XIV–XV (dziś Czermin), najpierw Czyrnino 1257 (dysymilacja -min- zamiast -nin-).  

(A. Bańkowski 2000: 225–226) 

Z kolei dobrze poświadczone jest pie. *wR(t)-m-i-s. Jego kontynuantami są: ła-
cińskie vermis (z wcześniejszego *vormis, *wRmis) ‘robaki, robactwo’, litewskie 
varmas ‘giez’, a w językach germańskich m.in. gockie waúrms ‘wąż’, staro-
islandzkie ormr, staro-górno-niemieckie wurm czy angielskie i holenderskie 
worm. Ślady psł. *vŕ̥mь odnaleźć można w staroruskim collectivum vermije 
oznaczającym ‘szarańczę’ oraz ukraińskim przymiotniku vermjányj ‘czerwony’. 
Interesujące, że pie. *kR-v-i-s postrzega badacz jako derywat odczasownikowy, 
co wyraża formułą „*kŕ̥-v-i-s (: vb. ker- ‘poruszać się’)” (A. Bańkowski 2000: 
227). Wydaje się, że podobne założenie można przyjąć w przypadku pie. *kR-m-i-s, 
skoro obie te praformy zawierają ten sam rdzeń *kR- rozszerzony jedynie odmien-
nymi przyrostkami słowotwórczymi -v- i -m- (już w praindoeuropejszczyźnie, co 
wyklucza właśnie „innowację fonetyczną”). Warto zauważyć, że wzajemny sto-   

8 Jak powszechnie wiadomo, na gruncie prasłowiańskim redukcja wygłosowych spółgłosek 
doprowadziła do zaniku końcówek konsonantycznych, a krótka samogłoska ĭ przekształciła się 
w półmorowy jer ь. Następstwem tych zmian było zatarcie się morfemu tematycznego w przywołanych 
formach i przekształcenie ich budowy trójczłonowej w dwusegmentalną; tym sposobem wskazane 
przez Bańkowskiego masculina na -ĭ- wtórnie przeszły do produktywnych jo-tematów (por. 
L. Moszyński 2006: 252–253, F. Sławski 1976: 271). 

9 Różnica w jakości sonantów występujących w formach praindoeuropejskich i prasłowiańskich 
wynika stąd, że opozycja fonologiczna sonanty twarde : sonanty miękkie wytworzyła się dopiero 
w okresie wspólnoty bałto-słowiańskiej, bezpośrednio poprzedzającej epokę prasłowiańską, w której 
sonanty miękkie i twarde zróżnicowały się ponadto pod względem iloczasu; wytworzyła się wówczas 
opozycja sonant krótki : sonant długi (K. Długosz-Kurczabowa, S. Dubisz 2006: 107–108).  
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sunek rdzenia w analizowanych konstrukcjach słowotwórczych i motywującym je 
czasowniku: *kR-: *ker- byłby odbiciem towarzyszącej tym aktom derywacji 
(jako współformant) praindoeuropejskiej apofonii ilościowej, polegającej na 
oboczności połączenia dyftongicznego -er-10 do jego postaci zredukowanej – 
monoftongu -R-, podobnie jak w częstokroć podawanym przykładzie pie. *mer-
 : *mR- (por. psł. *merti – *sъmŕ̥tь). Jeżeli zgodzić się z przedstawioną koncepcją 
A. Bańkowskiego, to pie. formacje *kRv-i-s i *kRm-i-s należałoby uznać za pier-
wotne nomina agentis o znaczeniu ‘to, co się porusza’. Należy podkreślić, że jest 
to jednak stanowisko odosobnione. 

Jan Otrębski, szukając przyczyn morfologicznej odmienności psł. form *čŕ̥mь 
i *čŕ̥vь, przyjmował, że znany tylko w prasłowiańszczyźnie rzeczownik *čŕ̥vь 
powstał na drodze skrzyżowania wyrazów *čŕ̥mь i *norvъ, *panorvъ. Kontami-
nacji tej sprzyjała bliskość semantyczna obu jednostek. Koncepcja Otrębskiego 
nie zyskała jednak uznania wśród językoznawców: jako „mało prawdopodobną” 
ocenili ją autorzy hasła čŕ̥vь w Słowniku prasłowiańskim, „nie przekonuje Otręb-
ski” również Franciszka Sławskiego (zob. F. Sławski 1976: 271; 1952: 119). 

Za najbardziej prawdopodobną przyczynę zróżnicowania prasłowiańskich 
form: *čŕ̥mь i *čŕ̥vь uznaje się na ogół prastarą indoeuropejską wymienność (ob-
oczność) formantów *-m- i *-w-, na którą zwracał uwagę Franz Specht w pracy 
z 1944 roku pt. Der Ursprung der Indogermanischen Deklination, omawiając 
również inne przykłady podobnych przekształceń morfologicznych, które doko-
nywały się w zakresie nazw owadów11, przypuszczalnie wskutek działania tabu 
językowego12: 

Nach idg. *morwī- scheint sich auch das Wort für den Wurm abulg. *črъvь, lit. *skirvis, 
verbaut in lit. skirvina ‘laufen wie eine Ameise’ und lit. skru(z)dė(lẽ) ‘Ameise’, gerichtet zu 
haben (…). Ein verbauter men-Stamm liegt lit. krimís ‘Wurm’ neben krimuõ ‘dass.’, ai. kŕmi-, 
apr. girmis ‘Made’, slav. čьrmь in slov. čȓm ‘Fingerwurm, Karbunkel’, ir. crium ‘Wurm’ und 
dem Reimwort lat. vermis, got. waurms (i-Stamm) ‘Schlange’, lit. varmas ‘Insekt, Mücke’, aruss. 
vermije ‘Insekten’ zugrunde. In griech. ῥὀμος σχώληξ έν ξύλοις Hes. aus *vromos sind die Laute 
umgestellt. Um dieser Umstellung, vielleicht auch in dem Anlautwechsel zwischen kw und w 
wird man wieder den üblichen Sprachzauber erblicken müssen (…). Es ligt nahe, auch das Wort 

   
10 W odniesieniu do zasobu dźwięków języka praindoeuropejskiego za istotne uznaję rozróżnienie 

między terminami dyftong i połączenie dyftongiczne, ściślej – za wskazaniem Leszka Moszyńskiego – 
za pie. dyftongi uważam: ew, ow, aw i ej, oj, aj, natomiast za połączenia dyftongiczne – sekwensy typu: 
or, er, ol, el, om, em, on, en przed spółgłoskami (zob. L. Moszyński: 2006: 211–212). 

11 Rejestr wyrazów z wymiennymi formantami -m- i -v- w różnych językach indoeuropejskich 
zamieszcza Specht w drugiej części swej pracy (w części pierwszej omawia natomiast zmiany 
morfologiczne w zakresie leksyki pogrupowanej tematycznie), zob. F. Specht (1944: 179–183). 

12 Przekształcenia fonetyczne związane zapewne z działaniem tabu językowego spotykamy również 
w innych określeniach odnoszących się do robactwa, dotyczy to na przykład nazw: gnida, pchła, wesz, 
zob. W. Havers (1946: 127). 
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für die ‘Ameise’ idg. *morwī- etymologisch hier anzuschließen. Man wird *wer-men- als Ab-
leitung aus einem Farbenadjektiv anzusehen haben. Vgl. apr. wormyan, urminan ‘rot’ (…), 
ahd. uuormprun ‘purpura’ (…) (F. Specht 1944: 45) 

Według Spechta psł. *čŕ̥vь, scs. *črъ-v-ь ma dokładny odpowiednik w prabał-
tyckim *skir-v-is ‘mrówka’, które kryje się w litewskim skirvinti, skirvina ‘pełzać, 
o mrówce’: skrudė, skruzdėlẽ ‘mrówka’. 

Reasumując, stwierdzamy, że polski wyraz czerw ma korzenie praindoeuropej-
skie. Zawiera pierwiastek *kwR-, który w różnych językach indoeuropejskich 
rozszerzono morfemem -m- lub -w- (-v-). Na gruncie prasłowiańskim w użyciu 
były dwie synonimiczne praformy *čŕ̥mь i *čŕ̥vь oznaczające ‘owada dostarcza-
jącego barwnika czerwonego’, a wtórnie – wskutek przesunięcia znaczenia – 
‘czerwoną farbę uzyskiwaną z tego owada’. W językach słowiańskich na ozna-
czenie ‘robaka, larwy owada’ używa się słów kontynuujących psł. postać *čŕ̥vь, 
ślady drugiej praformy, tj. z sufiksem -m- zachowały się natomiast w kilku rzad-
szych (archaicznych, recesywnych) jednostkach leksykalnych oznaczających 
‘kolor czerwony’ lub ‘jakiś obiekt (roślinę, zwierzę) koloru czerwonego’ oraz 
niektórych nazwach własnych (toponimach i antroponimach). Różnica pomiędzy 
praindoeuropejską postacią analizowanego rdzenia a jego późniejszymi kontynuan-
tami słowiańskimi – to między innymi efekt działania I palatalizacji prasłowiańskiej, 
poprzedzonej zmiękczeniem pie. R sonantycznego w epoce bałto-słowiańskiej 
(1500–1300 p.n.e.)13 (*R ≥ *ŕ̥). W ten sposób nagłosowe, pierwotnie labialne 
(uwargowione) kw, w językach satemowych utożsamione z k welarnym, na grun-
cie prasłowiańskim przekształciło się w č’. Sonantyczne ŕ̥ miękkie przetrwało do 
końca prasłowiańskiej wspólnoty językowej (por. psł. *čŕ̥vь i *čŕ̥mь), natomiast 
w języku prabałtyckim wcześniej rozwinęło się w połączenie ir, stąd litewskie 
kirmis ‘robak, czerw’ i łotewskie cirmis ‘robak, gąsienica’14. Na gruncie polskim 
sonant miękki ŕ̥ uległ wokalizacji jeszcze w epoce przedpiśmiennej (około 
X wieku). Jego rozwój – jak wiadomo – uwarunkowany był jakością następującej 
po nim głoski oraz jego iloczasem. W pozycji przed spółgłoską wargową sonant 
ten przeszedł w grupę ‘irz (cirzw, por. też stp. cirzpieć, pirzwy, sirzp). W zabyt-
kach staropolskich obok regularnych kontynuantów z -irz- (-iř-) pojawiają się też 
wtórne formy oboczne z -ir-.    

13 Wiadomo skądinąd, że praindoeuropejskie sonanty (zarówno ustne, jak i nosowe) nie miały 
miękkich odpowiedników. Opozycja miękkości wytworzyła się dopiero w epoce bałto-słowiańskiej, 
w trudnych jeszcze ciągle do ustalenia warunkach głosowych; doszło wówczas do palatalizacji 
sonantów w pewnej ilości rdzeni i rozwinęła się regularna opozycja fonologiczna: sonanty twarde – 
sonanty miękkie (zob. przypis 7.). 

14 Podobnie stało się również w przypadku pozostałych sonantów praindoeuropejskich. W epoce 
bałto-słowiańskiej fonemy te wykazywały skłonność do rozkładu (wokalizacji) na element 
samogłoskowy i spółgłoskowy; w języku prabałtyckim niezależnie od pozycji rozwinęły się one 
w połączenia ir, il, im, in oraz ur, ul, um, un (por. L. Moszyński 2006: 215).  
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Najstarsze poświadczenia wyrazu słownikowego czerw w języku polskim po-
chodzą z końca XIV stulecia (por. W. Boryś 2005: 96, K. Długosz-Kurczabowa 
2008: 118); odnajdujemy je w Psałterzu floriańskim15, zob.: 

Ia c z i r w  iesm, a ne czlowek, przecora luczska y odrzuczene luczske (Pfl 21, 6). 

Dal c z i r z w o m  owocz gich, roboti gich kobylkam (Pfl 77, 51)16. 

Obok starszej postaci brzmieniowej z -irz- występuje tu już wtórny – nowszy 
wariant fonetyczny – czirw, w odnośnym miejscu Psałterza puławskiego (koniec 
XV w./ początek XVI w.) zapisany jako czyrw, co może wskazywać na stward-
nienie nagłosowej spółgłoski17, por.: 

Alye ya czyrw yesm a nye czlowyek; przekora lyudzka y wyrzuczenye zsbora (Ppuł 21, 6). 

W tekstach z XV wieku stale mieszają się jeszcze formy z -irz- i -ir-. Tak jest 
np. w Biblii królowej Zofii: 

Uczynyly tako, yako bil przykazal Moy∫ze∫, a nycz∫ gest nye zagynØlo, any ∫ze ge∫t 
c z y r z w  nalazl wnyem (BZ Ex. 16, 24). 

Vinnicze w∫plody∫z y w∫kopa∫z, ale vina nye bØdze∫z pycz ani cz∫o z nyey ve∫zmye∫z, bo 
bØdze opv∫zczØna c z i r w m i  (BZ Ex. 28, 39). 

Podobne wahania obserwujemy również w wyrazach pochodnych (np. 
czyrzwiwy || czyrwiwy). Wśród pomieszczonych w Słowniku staropolskim przyto-
czeń ilustrujących użycia tekstowe leksemu CZERW oraz derywowanych od niego 
wyrazów pochodnych (więc zawierających ten sam rdzeń) zdecydowanie prze-
ważają formy z -ir-18. 

Chronologicznie późniejszą zmianą fonetyczną (względem wspomnianych już 
przeobrażeń), jaka dokonała się w obrębie analizowanej jednostki, jest rozszerze-
   

15 Przyjmuje się powszechnie, że Psałterz floriański pochodzi z przełomu XIV i XV wieku. Jednak 
oba psalmy, w których odnaleziono formy interesującego nas leksemu, pochodzą z pierwszej, 
najobszerniejszej i najstaranniejszej, części tego zabytku, sporządzonej w końcu XIV stulecia ręką 
jednego kopisty i obejmującej psalmy od 1 do 101, 18 (T. Michałowska 2003: 295; A. Pasoń 2003: 
193). 

16 Cytaty wraz z ich lokalizacjami podaję za Słownikiem staropolskim (1953: XX). 
17 Według Bronisława Wieczorkiewicza i Roxany Sinielnikoff dyspalatalizacja spółgłosek č, ž, ř, š, 

Q, c, q nastąpiła w przybliżeniu w ciągu XV wieku (B. Wieczorkiewicz, R. Sinielnikoff 1959: 58). 
18 Warto w tym miejscu nadmienić, że wśród 1971 form różnych leksemów zbudowanych na 

rdzeniu cz-r(z)w, wyekscerpowanych przez Mariana Boreckiego z 194 druków XVI-wiecznych 
(w tym ponad 150 stanowiących źródła Słownika polszczyzny XVI wieku), tylko w jednym przypadku 
zarejestrowano rz w morfemie rdzennym (zob. M. Borecki 1974: 177). 
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nie artykulacyjne grupy -ir- (-yr-) → -er- || -ėr-19. Proces ten, zapoczątkowany w XIV 
stuleciu, nie został jednak poświadczony wśród przykładów użycia leksemu 
CZERW zarejestrowanych w Słowniku staropolskim. Być może dlatego, że obniże-
nie artykulacyjne grupy -ir- w -er-, jak wskazują autorzy Gramatyki historycznej 
języka polskiego, najpierw (od połowy XIV w.) dokonywało się w wyrazach 
zawierających krótkie ŕ̥, kontynuowane w języku polskim jako -ĭr(z)- (Z. Kle-
mensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk 1965: 120)20. Tymczasem w ana-
lizowanym wyrazie z całą pewnością było długie -ī-; powstało ono w wyniku 
wzdłużenia zastępczego rekompensującego zanik wygłosowej półsamogłoski i tym 
samym dwusylabową strukturę brzmieniową wyrazu (čĭ+rv-ь → čīrv-Ø). Formy 
rozpatrywanej jednostki z -ir- (-yr-) obniżonym do -er- w języku polskim na dużą 
skalę pojawiają się dopiero w XVI stuleciu. Na 49 form leksemu CZERW zareje-
strowanych przez twórców Słownika polszczyzny XVI wieku aż 34 zawiera grupę -er- 
– jest to ponad dwa razy więcej w stosunku do (starszych) form z -yr-21. Wyłącznie 
postaci z -er- występują w trójjęzycznych słownikach Jana Murmeliusza i Franciszka 
Mymera, a także w leksykonie Jana Mączyńskiego. Tylko takich form brzmie-
niowych używali znani literaci i publicyści epoki renesansu: Sebastian Klonowic, 
Stanisław Orzechowski, Andrzej Frycz Modrzewski i inni. W Quincunksie, to jest 
Wzorze Korony Polskiej na cynku wystawionym (1564) S. Orzechowskiego poja-
wia się ponadto zapis czérw, tj. z kreskowanym e pochylonym (por. …która wro-
dzóna opinia/ w∫zy∫tkę myśl dobrą w człowieku z korzeniá ták p∫uie/ iáko c z é rẃ  
drzewo p∫uie z korzeniá go tocząc), co potwierdza dawną długość samogłoski e, 
a wcześniejszego i (y) w grupie -er- ≤ -ir- (-yr-), które po zaniku iloczasu w II poło-
wie XV wieku przekształciło się właśnie w e ścieśnione, w drukach krakowskich 
   

19 Istotę tego zjawiska z punktu widzenia fonetyki artykulacyjnej wyjaśnia Halina Koneczna: 
„Spółgłoska r, która w Polsce wymawiana była zawsze z dość silną wibracją przednich części języka, 
może mieć dużo rodzajów realizacji artykulacyjnych. Jeżeli pracuje czubek języka zwrócony ku 
dziąsłom (najczęściej dziś u nas spotykany typ r), to praedorsum i mediodorsum (przednia i środkowa 
część języka) odchylają się w dół i wtedy trudno jest utrzymać przednią i wysoką artykulację 
samogłoski i, zwłaszcza gdy ma ona bardzo krótki iloczas” (H. Koneczna 1965: 67). 

20 Na skłonność do obniżania artykulacji zwłaszcza krótkiego ĭ pod wpływem spółgłoski 
spółotwartej r zwraca też uwagę H. Koneczna, która pisze: „Od XIV w. każde ĭr pochodzące z ŕ̥ ulega 
rozszerzeniu w er” (H. Koneczna 1965: 68). Zob. również cytat zamieszczony w poprzednim 
przypisie.  

21 Dla porównania przytoczmy ustalenia M. Boreckiego, z którego badań wynika, że na 1971 form 
różnych leksemów opartych na rdzeniu cz-rw, zarejestrowanych w 194 drukach XVI-wiecznych 
(w tym 1114 form pochodzących ze źródeł stanowiących kanon Słownika polszczyzny XVI wieku i 857 
wynotowanych z tekstów przez ten słownik nieekscerpowanych) aż 1194 słowoformy zawierały -e- 
w morfemie głównym (61% ogółu odnotowanych przykładów). Przy okazji warto zauważyć, że 
upowszechniający się w drukach XVI-wiecznych zapis czyrw zamiast wcześniejszego (znanego ze 
średniowiecznych tekstów rękopiśmiennych) czirw jest dowodem dokonującej się depalatalizacji 
spółgłosek historycznie (funkcjonalnie) miękkich, która zakończyła się w połowie XVI stulecia.  
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oznaczane kreseczką nad grafemem e22 (zob. Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 4, 
1969: 138). Także w słowniku G. Knapiusza wyróżniono -ėr- w wyrazie czerw, 
podobnie jak w innych słowach zawierających ten segment głoskowy, więc np. 
ciernie, czerpam, czerwony, pierwszy, sierp, wierzch, przy czym – odmiennie – ė 
oznacza się tu literą e, a tzw. jasne e – literą é, np. dziérżę, sérce (Z. Klemensie-
wicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk 1964: 120). Zapis czyrw występuje na-
tomiast czterokrotnie w rękopiśmiennym słowniku Bartłomieja z Bydgoszczy, co 
w tym przypadku można tłumaczyć chyba północnopolskim pochodzeniem lek-
sykografa (i wpływem fonetyki gwarowej)23. Równoważą się z kolei warianty 
czyrw i czerw w pismach Mikołaja Reja z Nagłowic, w zielniku Stefana Falimirza 
pt. O ziołach i mocy ich, wymiennie stosuje je także w swych tekstach kronikarz 
Marcin Bielski24. O ile w tekstach XVI-wiecznych różne formy fleksyjne leksemu 
CZERW w wariancie wymawianiowym z -yr- pojawiają się obok częściej używanych 
w tym okresie postaci z -er-, co wskazuje na pełną jeszcze żywotność procesu 
zmiany -ir-|| -yr- w -er- w początku doby średniopolskiej, o tyle poświadczenia 
późniejsze analizowanego leksemu (zarejestrowane w tekstach Syreniusza czy 
Fabiana Birkowskiego) zawierają już tylko grupę -er-. Tylko takie postaci odna-
leźć można wśród wyimków przytoczonych w słowniku Samuela Bogumiła Lin-
dego; dotyczy to również cytacji ilustrujących użycie derywatów od słowa 
czerw25 (S.B. Linde 1807: 362–365). 

Warto zwrócić jeszcze uwagę na częste w zabytkach XVI-wiecznych zapisy 
mianownikowej formy czerẃ, w których wygłosowa spółgłoska wargowa miękka 
ma palatalność zaznaczoną kreseczką nad lub za literą26. Tak jest na przykład 
w drukowanych tekstach Mikołaja Reja czy słowniku Jana Mączyńskiego (1564): 

Iż nie boycie ∫ie potępy ludzkiey á wymy∫łow ich/ ábowiem ty iáko ∫tárą ∫zátę c ż y rẃ  
zni∫zcży/ a iáko wełnę mol pogryzie ie (RejPos 30). 

Gdyż ∫ły∫zy∫z od Ezáia∫zá/ iż po∫ciel twoiá cżyrẃ/ á przyodzianie twoie robacy (RejPos). 

   
22 Przypomnijmy, że od czasu reformy Stanisława Murzynowskiego (1551 r.) w drukach 

krakowskich zaczęto kreskować pochylone (ścieśnione) samogłoski e i o (jak proponował twórca 
reformy) oraz jasne a (zgodnie z wcześniejszymi zwyczajami). Ale już pod koniec XVI stulecia 
kreskowane e i o zaczęły wychodzić z użycia (B. Wieczorkiewicz, R. Sinielnikoff 1965: 46–47). 

23 Przyczyny trwającego do dziś a odzwierciedlonego w zabytkach języka polskiego zróżnicowania 
dialektalnego w zakresie wymowy (kontynuantów) grupy ir (iř) ≤ *ŕ̥, jakie dostrzec można między 
północą i południem Polski, objaśnia szczegółowo Z. Stieber (1966: 54–56), zob. też: K. Dejna (1993: 
148–149; paragraf 38. „Rozszerzenie artykulacji samogłoski i w ir, iř”). 

24 Analiza przeprowadzona na podstawie danych dotyczących leksemu CZERW, zawartych 
w Słowniku polszczyzny XVI wieku, t. 4 (1969: 138–139). 

25 Według H. Konecznej: „w XVII w. każde połączenie ir, yr rozszerza się w er” (H. Koneczna 
1965: 68). 

26 Potwierdza to obecność półsamogłoski przedniej w prasłowiańskiej postaci *čŕ̥vь. 
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Abowiem wiemy y widzimy iż czá∫ ná∫z bárzo krotki ie∫t á źdrzeiemy iáko iábłká ∫łodkie 
ná drzewie/ áno iedny głodzą o∫y/ drugie c ż y rẃ  gryzie (RejZwierc 115). 

A my thu więc nędznicy iáko c ż y rẃ  álbo robacy kiedy drzewo gryzą chcemy ∫zácowáć 
á rozmirzáć rozumy ∫wemi ∫práwy álbo opátrznośći dziwne Páná tego (RejAp 51 v). 

Galba, Máły robaczek w potráwie ∫ie rodzący yáko w tłu∫tich ∫erzech/ też c z e rẃ  
w drzewie (SMącz 141 d, 32 d). 

Cossus, Próchno/ Robáctwo które w drzewiech miedzy korą á miedzy drzewem roście/ 
Drżewny c z e rẃ  (SMącz 66 d). 

Roratio etiam, C z e rẃ  na winnicách od wielkich á niewcze∫nych de∫zczóm [!] czá∫u 
kwitnienia (SMącz 358 c). 

Vermiculatio, Robáczywienie/ ∫zkodá zwła∫zczá ták w na∫ieniu yáko y w drzewiech 
ro∫tącich/ c z e rẃ  (SMącz 357 a). 

Nie brak podobnych zapisów w tekstach późniejszych, co potwierdzają przy-
kłady odnotowane przez Lindego: 

C z e r w ’  koński albo rupie (Syr. 1161). 

Pszczoły w lipcu najbardziej na miód, na c z e r w ’ , z którego roje się mnożą, robią (Kąck. 
Pas. 32)27. 

Miękkość wygłosowej spółgłoski utrzymuje się długo, bo aż do początku XIX 
stulecia; postać czerẃ ukazuje się sporadycznie jeszcze w poezji Adama Mickie-
wicza (zob. K. Górski, S. Hrabec, t. 1, 1962: 578). Palatalność końcowego 
ẃ konsekwentnie oznaczają nieco staranniejsi w tym względzie autorzy Słownika 
wileńskiego (1861), ale – jak się wydaje – jest to wówczas już tylko utrwalony 
w pisowni archaizm fonetyczny, będący „dobrym przykładem uporczywego 
trzymania się dawnej NT [normy teoretycznej – dop. – M.M.] wbrew praktyce 
uzusu i wbrew wymawianiowej oczywistości” (I. Bajerowa 1986: 137)28:    

27 Cytaty wraz z ich lokalizacjami podaję za Słownikiem języka polskiego S.B. Lindego (1807: 363). 
28 Warto nadmienić, że w przeprowadzonych przez Irenę Bajerową badaniach na 60 słowoform 

wyekscerpowanych z różnych źródeł pochodzących z pierwszej dekady XIX wieku nie odnaleziono 
ani jednego przypadku z kreskowaniem wygłosowych spółgłosek wargowych miękkich. Wzmożone 
oddziaływanie normy teoretycznej w kolejnych dziesięcioleciach spowodowało, że w tekstach z tego 
okresu pojawiają się pojedyncze przypadki oznaczania palatalności końcowych spółgłosek labialnych. 
Są to jednak – jak stwierdza uczona – „wszystko przykłady odosobnione i pochodzące z różnych 
regionów – od Galicji po Wileńszczyznę” (I. Bajerowa 1986: 137). Jak wiadomo, słowniki były pod 
tym względem nieco staranniejsze, czego dowodzi przytoczone hasło czerw’ w Słowniku wileńskim. 
Należy jednak zauważyć, że wydany ponad 50 lat wcześniej Słownik języka polskiego S.B. Lindego 
nie oznacza już miękkości końcowej spółgłoski w wyrazie hasłowym czerw (podobnie jak w brukiew 
i chorągiew), tak jak czyni to autor tego leksykonu w przypadku słów: gołąb’, iedwab’, karp’, krew’, 
szczaw’, żółw’, choć w przytoczonych przykładach użycia (pochodzących jednak z tekstów znacznie 
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Czerw’, ia, lm. ie, ż. zdr. Czerwik, a, lm. i, m. 1) robaczek drzewo i inne rzeczy toczący, 
mól. Czerw’ drzewny. Czerw’ żytny, Robaczek czerw’, ob. Czerwiec. 2) = płód młodych 
pszczół, zapłód pszczelny. Pszczoły w lipcu najbardziej na miód, na czerw’, z którego roje 
się mnożą, robią. 3) = trąd, trucień, truteń, nierobotna pszczoła. 4) = bób na zębach końskich; 
plama czarna, z któréj się starość konia poznaje [SWil-I: 193]. 
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K A R O L I N A  L I S C Z Y K - K U B I N A  
U N I W E R S Y T E T  Ś L Ą S K I  

Pomiędzy fazą a intensyfikacją –  
o kłopotliwych czasownikach  
z prefiksem roz- 

Teoria fazowości zakłada, że w przebiegu każdej akcji telicznej niedokonanej1 
można wskazać co najmniej trzy etapy: fazę inicjalną, intraterminalną oraz final-
ną. Językowymi wykładnikami poszczególnych faz są w polszczyźnie przede 
wszystkim czasowniki – prymarnie fazowe (zaczynać, kontynuować, kończyć 
i ich bliskoznaczniki) oraz wtórnie fazowe (bezprefiksalne i prefiksalne z przed-
rostkami za-, nad-, wz-, roz-, prze-, po-, od-, wy-, do-, o-). Fazę mogą również 
wyrażać pozostające z nimi w relacji słowotwórczej rzeczowniki (np. początek, 
rozpoczęcie, koniec, końcówka) i przymiotniki (np. początkowy, końcowy) – wraz 
z bliskoznacznikami – a także profilujące fazowość wyrażenia metaforyczne 
(w funkcji werbalizatorów głównie z czasownikami ruchu, np. idą święta, zbliża 
się wiosna, procesualnymi, np. rodzą się obawy, kwitnie miłość, i momentalnymi, 
np. wybuchł strajk, zniknął niepokój). 

Problem fazowości poruszany był dotychczas przez językoznawców przede 
wszystkim w kontekście badań nad kategorią aspektu leksykalnego Aktionsart2. 
   

1 Owo ograniczenie wynika z przyjęcia dwóch kryteriów. Po pierwsze, wyodrębnianie faz 
w przebiegu akcji możliwe jest tylko wówczas, gdy nie jest ona skończona, stąd należy wyeliminować 
z obszaru rozważań wszystkie czasowniki dokonane. Po drugie, fazy można wskazywać jedynie 
w odniesieniu do tych akcji, które posiadają wewnętrzną dynamikę i rozwijają się w sposób 
ukierunkowany, co pociąga za sobą konieczność wyłączenia z badanego zbioru czasowników 
nietelicznych. 

2 Kategoria Aktionsart definiowana jest następująco: „Kategoria w zasadzie semantyczna oznacza-
jąca sposób, w jaki przebiega czynność lub trwa stan oznaczany przez dany czasownik. Jeśli dany 
rodzaj czynności jest powiązany z odrębnym morfemem słowotwórczym, wtedy mamy do czynienia 
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Lingwistów interesowały jednak głównie prefiksalne formacje czasownikowe, 
stąd opis tej problematyki miał charakter cząstkowy (zob. np. W. Winogradow 
1972; N. Awiłowa 1976; A.V. Bondarko, L.L. Bułanin, 1967; W. Klimonow, 
2000; C. Piernikarski 1969, 1972; J. Czochralski 1972; A. Holvoet 1986; A. Kąt-
ny 1994; J. Stawnicka 2002, 2009). Czasowniki prefigowane tym samym przed-
rostkiem dość jednomyślnie kwalifikowane były jako wykładniki konkretnej 
fazy, co nie dziwi, wziąwszy pod uwagę znaczenie wnoszone przez owe prefiksy 
(np. za- wskazuje inicjalność, do- – finalność). Problematyczna na tym tle jest 
grupa czasowników z przedrostkiem roz-3, których znaczenie nie pozwala na 
jednoznaczne włączenie ich do wykładników fazowości lub – jeśli przyjąć ich 
fazowy charakter – do konkretnej fazy: inicjalnej lub intraterminalnej. Dowodnie 
wskazują na to poglądy badaczy analizujących czasowniki prefigowane (zarówno 
rosyjskie, jak i polskie). Oto kilka wybranych propozycji opisu. 

Aleksander W. Isačenko przyporządkował rosyjskie czasowniki do różnych ro-
dzajów akcji w oparciu o trzy kryteria: obligatoryjność wykładnika formalnego, 
modyfikację znaczenia czasownika wyjściowego oraz defektywność aspektową. 
A. Isačenko wyróżnił w ten sposób cztery grupy czasowników, w tym fazowe. 
Istotne dla moich rozważań czasowniki z prefiksem pac- badacz zaliczył do grupy 
czasowników ewolutywnych, oznaczających stopniowe narastanie intensywności 
akcji (np. pacĸpнчaтьcя – rozkrzyczeć się). Wraz z czasownikami ingresywnymi 
(wskazującymi momentalne rozpoczęcie czynności, bez fazy początkowej, np. 
зaĸpuчamь – zakrzyknąć) tworzą one grupę czasowników fazowych sygnalizują-
cych początek akcji (A. Isačenko 1962, za: J. Stawnicka 2009). 

Natalia Awiłowa wskazała przedrostek pac- (pac- + -cя) wśród typowych pre-
fiksów tworzących w języku rosyjskim formacje ingresywne, zdefiniowane przez 
badaczkę jako czasowniki wyrażające początek akcji długotrwałej4 (N. Awiłowa    
z odpowiednią kategorią morfologiczną (słowotwórczą). W zależności od „rodzaju czynności” roz-
różnia się różne grupy semantyczne lub słowotwórcze czasowników” (Z. Gołąb, A. Heinz, K. Polań-
ski 1970: 488–489). W pracach lingwistycznych termin Aktionsart (Aktionsarten) bywa zastępowany 
innymi, uznawanymi za synonimiczne. Należą do nich: rodzaje akcji, rodzaje czynności, postaci 
czynności, aspekt leksykalny (Bernard Comrie), aspekt niedeiktyczny (Co Vet) oraz akcjonalność (Pier 
Marco Bertinetto). Kategoria aspektu, przyjmująca wartość dokonaną lub niedokonaną, określana jest 
natomiast jako aspekt gramatyczny lub aspekt deiktyczny. 

3 Skupiam się wyłącznie na tych czasownikach, w których prefiks roz- wnosi znaczenie 
definiowane przez Uniwersalny słownik języka polskiego (USJP) jako: «początek jakiejś czynności, 
stanu lub procesu, często coraz intensywniejszych, np. rozgniewać się, rozhuśtać, rozweselić, 
rozboleć». 

4 Obok formacji ingresywnych Natalia Awiłowa wyróżniła także inchoatywne, dające się 
sparafrazować w postaci konstrukcji „zacząć + bezokolicznik”. Oznaczają one akcje, których 
początku nie da się oddzielić od właściwego jej przebiegu. Jako przykłady czasowników 
ingresywnych badaczka podaje m.in.: noбeжaть (pobiec), зacмeятьcя (zaśmiać się), взpeвeть 
(zaryczeć), pacплaкaтьcя (rozpłakać się), oвдoвeть (owdowieć), a wśród typowych formacji 
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1976). Pogląd ten został po latach skrytykowany przez Jadwigę Stawnicką, we-
dług której włączenie do podgrupy ingresywów czasowników ze wskazanym 
formantem (wnoszącym wszak nakładające się na ingresywność znaczenie intensyw-
ności) zaciemnia przejrzystość omawianej klasyfikacji (J. Stawnicka 2000: 34). 

Co istotne, N. Awiłowa nie używała w swej klasyfikacji terminów faza/fazowy, 
jednak fakt definiowania wyodrębnionych przez nią grup czasowników inicjal-
nych poprzez odwołanie się do leksemów fazowych ZACZYNAĆ i POCZĄTEK, 
pozwala na ich fazową interpretację. 

Jan Czochralski, opierając się na wynikach badań slawistów analizujących cza-
sowniki języka rosyjskiego, wskazał w polszczyźnie dziesięć najbardziej produk-
tywnych i wyrazistych rodzajów akcji, wśród nich – rodzaj ewolutywny. J. Czochral-
ski zaliczył do niego czasowniki prefiksalno-postfikalne (roz-… się), oznaczające 
akcje o rosnącej intensywności, zmierzające do osiągnięcia pełni (np. rozszlochać 
się, rozśpiewać się, rozchorować się). Badacz, choć – podobnie jak A. Isačenko – 
nazwał prefigowane tak czasowniki ewolutywnymi, nie wiązał ich z fazowością 
(J. Czochralski 1972). 

Również Andrzej Kątny na oznaczenie czasowników z omawianym przedrostkiem 
posłużył się terminem ewolutywne, uznając, że wskazują one osiągnięcie wyższej 
intensywności akcji, często w wyniku stopniowego rozwoju (np. rozbeczeć się, 
rozboleć, rozchorować się, rozpadać się). Badacz zaznaczył, że definiując czasowniki 
należące do tej klasy, konieczne jest określenie stopnia intensywności oznaczanej 
akcji (np. rozchichotać się – ‘zacząć chichotać bez umiaru’) (A. Kątny 1994). 

Axel Holvoet określił formacje z przedrostkiem roz- jako czasowniki o nieja-
snym statusie, ponieważ niektóre z nich są ingresywne (np. roześmiać się), inne 
natomiast implikują uintensywnienie czynności rozpoczętej (np. rozgadać się, 
rozdokazywać się). Tę drugą grupę czasowników z przedrostkiem roz- określił 
Holvoet jako „ingresywność subiektową” (A. Holvoet 1989). 

Jadwiga Stawnicka umieściła omawiane czasowniki w grupie derywatów inicjalno-
-augmentatywnych, wydzielając cztery podgrupy: 1) czasowniki oznaczające 
nagłe uintensywnienie trwającej już akcji (np. roztańczyć się, rozśpiewać się), 
   
inchoatywnych wskazuje m.in. czasowniki зaгoвopить (zacząć mówić) i зaбeгaть (zacząć biec). Granica 
pomiędzy ingresywami a inchoatywami – wyraźna w języku rosyjskim – w polskim jest zatarta. 

Warto przy tym zauważyć, że na określenie inicjalności stosowane są w literaturze przedmiotu 
różne terminy: inchoatywność (S. Agrell, N. Awiłowa, A. Bondarko, F. Fortunatow, J. Stawnicka, 
H. Wróbel), ingresywność (S. Agrell, N. Awiłowa, J. Czochralski, F. Fortunatow, A. Holvoet, 
A. Isačenko, A. Kątny, W. Klimonow, J. Stawnicka), inicjalność (N. Awiłowa, A. Bondarko, 
M. Szelakin), incessywność (W. Klimonow), inceptywność (W. Klimonow), rodzaj fazowo-
-determinacyjny z ograniczeniem początku akcji (C. Piernikarski), inicjalno-momentalny 
(J. Stawnicka), inicjalno-augmentatywny (J. Stawnicka). Odrębny wykaz terminów zaproponował 
T. Czarnecki, dzieląc inicjalność na: introduktywność, inceptywność, ewolutywność, ingresywność 
i incessywność (T. Czarnecki 1998). 
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2) kładące nacisk na początek akcji odznaczającej się intensywnością (np. roz-
gniewać się, rozedrgać się), 3) podkreślające początek akcji (np. rozchorować 
się, rozżalić się) oraz 4) oznaczające początek akcji krótkotrwałej (np. roześmiać 
się). Niewątpliwie kłopot z czasownikami z prefiksem roz- wynika z tego, że 
łączy się w nim znaczenie inicjalności oraz rosnącej intensywności procesu orze-
kanego. Wszystkie jednak niedokonane czasowniki z prefiksem roz-, w których 
kumulują się te dwie funkcje, można zaliczyć do drugiego i trzeciego typu czasowni-
ków inicjalno-augmentatywnych, wyodrębnionych przez Jadwigę Stawnicką. 

W Gramatyce współczesnego języka polskiego (H. Wróbel 1998) czasowniki 
dewerbalne zostały podzielone ze względu na kategorie i typy słowotwórcze. 
Klasyfikacja ta nie powstała w oparciu o kategorię Aktionsart, uwzględniam ją 
jednak w dokonywanym przeglądzie ze względu na fakt, że badacz wskazuje w 
niej formacje modyfikacyjne, w większości prefiksalne (odpowiadające tradycyj-
nym klasyfikacjom rodzajów akcji). Czasowniki prefiksalno-postfiksalne roz-… 
się zostały tu włączone do grupy derywatów charakteryzowanych ze względu na 
stopień intensywności i efektywności akcji podstawowej (nie zaś w grupie, w 
której prefiksy wskazują na charakterystykę czasową akcji). 

Na koniec przeglądu warto wspomnieć o klasyfikacji Tomasza Czarneckiego 
(1998), odbiegającej ze względu na przyjęte kryteria od wcześniej przywołanych5. 
Badacz używa terminu ewolutywność, przejętego z literatury przedmiotu, wiążąc go 
z czasownikami z prefiksem roz-. Według T. Czarneckiego czasowniki ewolutywne 
oznaczają początek akcji o wzmocnionej intensywności (np. Piotr roześmiał się 
głośno) i wpisują się w grupę językowych wykładników inicjalności. 

Przedstawiony przegląd prac językoznawców pozwala stwierdzić, że w opisie 
omawianych czasowników wiodących jest kilka tendencji: 

1) prefiks roz- stanowi jeden z przedrostków, za pomocą których tworzone są 
formacje inicjalne (Natalia Awiłowa); 

2) czasowniki z prefiksem roz- (nazywane często ewolutywnymi) oznaczają 
akcje o stopniowo rosnącej intensywności; przy tym: 
– stanowią odrębną klasę znaczeniową (Jan Czochralski, Andrzej Kątny, 

Henryk Wróbel) 
– stanowią jeden z typów inicjalności (Aleksander W. Isačenko, Jadwiga 

Stawnicka, Tomasz Czarnecki); 
   

5 Do sposobów wyrażania aspektualności zaliczył T. Czarnecki środki: gramatyczne (związane 
z kategorią aspektu gramatycznego), słowotwórcze (odnoszące się do rodzajów akcji), syntaktyczno-
-leksykalne, frazeologiczne, leksykalne oraz pozaczasownikowe (np. przysłówki). Badacz podzielił 
przy tym rodzaje akcji na Aktionsarten sensu stricto, na które składają się formacje modyfikacyjne, 
oraz Aktionsarten sensu largo, obejmujące formacje mutacyjne. Analizował jednak wybrane 
wyrażenia nie ze względu na środki, za pomocą których realizują one znaczenie aspektualne, ale 
w oparciu o podstawowy podział wszystkich form aspektualnych na trzy poziomy znaczeniowe: 
sytuacyjność, akcjonalność i aspektywność. 
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3) czasowniki z prefiksem roz- stanowią klasę pograniczną między forma-
cjami inicjalnymi a takimi, których znaczenie odwołuje się do wzrostu in-
tensywności akcji już rozpoczętej (Axel Holvoet). 

Jak wynika z tego zestawienia, rysują się dwa problemy wymagające rozwiązania. 
Po pierwsze, czy czasowniki z prefiksem roz- są wykładnikiem fazy inicjalnej 
czy intraterminalnej. Po drugie natomiast, czy mają charakter prymarnie fazowy 
czy równorzędnie fazowy i kwantytatywny. 

Próba odpowiedzi na te pytania wymaga zakreślenia obszaru badawczego. 
Uznaję zatem, że do czasowników, których dotyczą przedstawione wcześniej 
wątpliwości, należą6: rozbawiać (się), rozbielać się, rozbudzać (się), rozchmurzać 
(się), rozgorączkowywać (się), rozgoryczać (się), rozgrzewać się, roziskrzać (się), 
rozjarzać (się), rozjaśniać (się), rozjuszać (się), rozkapryszać (się), rozkochiwać 
(się), rozkrwawiać się, rozkrzewiać się, rozkwiecać (się), rozleniwiać się, rozma-
czać (się), rozmakać, rozmazgajać się, rozmiękać, rozmiękczać (się), rozmiłowy-
wać (się), rozmydlać (się), roznamiętniać (się), rozniecać (się), rozogniać (się), 
rozpalać (się), rozpaskudzać (się), rozpieszczać (się), rozpijać się, rozpłomieniać 
(się), rozpogadzać (się), rozpromieniać (się), rozpróżniaczać (się), rozpulchniać 
(się), rozrzedzać (się), rozrzewniać (się), rozsierdzać (się), rozsłoneczniać (się), 
rozświecać (się), rozświetlać (się), roztapiać (się), roztkliwiać (się), rozwadniać 
(się), rozweselać (się), rozwidniać (się), rozwścieczać (się), rozzieleniać się, roz-
zuchwalać (się), rozżalać (się), rozżarzać (się). Wyodrębniam te czasowniki na 
podstawie bazowych dla fazowości kryteriów – ich aspektu niedokonanego oraz 
teliczności oznaczanych przez nie akcji. 

Określenie, którą fazę akcji oznaczają, wymaga sformułowania testów seman-
tycznych, pozwalających rozstrzygnąć tę wątpliwość. Każdorazowo testy te będę 
dodatkowo odnosić do wybranego czasownika z prefiksem za- (zakwitać), bezdy-
skusyjnie wyrażającego inicjalność. 

Definiowanie wymienionych czasowników poprzez odwołanie do znaczenia 
czasownika zaczynać powinno świadczyć o ich inicjalnym charakterze: 

z tego, że ktoś/coś1 roz-Y (się/coś2), wynika, że ktoś/coś1 zaczyna (się/coś2) Y || zaczyna być Y 
(na wzór testu typowego dla czasowników z prefiksem za-: 
z tego, że ktoś/coś1 za-Y (się/coś2), wynika, że ktoś/coś1 zaczyna (się/coś2) Y) 

lub szerzej: 

z tego, że ktoś/coś1 roz-Y (się/coś2), wynika, że ktoś/coś1 wcześniej nie Y (się/czegoś2) i do-
piero teraz zaczyna (się/coś2) Y || zaczyna być Y 

   
6 Wykaz sporządzony na podstawie listy czasowników z prefiksem roz- zawartej w Uniwersalnym 

słowniku języka polskiego. 
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(na wzór: z tego, że ktoś/coś1 za-Y (się/coś2), wynika, że ktoś/coś1 wcześniej nie Y 
(się/czegoś2) i dopiero teraz zaczyna (się/coś2) Y, 

gdzie Y – baza (czasownik/przymiotnik/rzeczownik)7, od której został utworzony 
derywat niedokonany z prefiksem roz-. 

Po podstawieniu otrzymujemy przykładowe zdania: 

1. Z tego, że niebo rozjaśnia się, wynika, że niebo zaczyna być jasne. 
2. ?Z tego, że Jan roznieca ogień, wynika, że ogień zaczyna się palić. 
3. *Z tego, że Jan rozkochuje się w Annie, wynika, że Jan zaczyna kochać Annę. 
4. na wzór: Z tego, że roślina zakwita, wynika, że roślina zaczyna kwitnąć. 
5. Z tego, że niebo rozjaśnia się, wynika, że niebo wcześniej nie było jasne i dopiero teraz 

zaczyna być jasne. 
6. ?Z tego, że Jan roznieca ogień, wynika, że ogień wcześniej nie palił się i dopiero teraz 

zaczyna się palić. 
7. *Z tego, że Jan rozkochuje się w Annie, wynika, że Jan wcześniej nie kochał Anny i do-

piero teraz zaczyna ją kochać. 
8. na wzór: Z tego, że roślina zakwita, wynika, że roślina wcześniej nie kwitła i dopiero te-

raz zaczyna kwitnąć. 

W celu zweryfikowania poprawności powyższych testów warto dodatkowo 
skonfrontować je ze zdaniami zaprzeczonymi, na wzór: 

Nieprawda, że już wcześniej ktoś/coś Y (się/coś) || był Y, a teraz roz-Y (się/coś). 
(na wzór: Nieprawda, że już wcześniej ktoś/coś Y (się/coś), a teraz za-Y się) 

np.: 

1. Nieprawda, że już wcześniej niebo było jasne, a teraz się rozjaśnia. 
2. ?Nieprawda, że już wcześniej Jan wzniecił ogień, a teraz go roznieca. 
3. *Nieprawda, że już wcześniej Jan kochał Annę, a teraz się w niej rozkochuje. 
4. na wzór: Nieprawda, że już wcześniej roślina kwitła, a teraz zakwita. 

Z pewnością zaprezentowane testy sprawdzają się dla „czystych” wykładników 
inicjalności (tu: czasownika zakwitać). Wątpliwości budzi jednak ich zastosowa-   

7 Proponowane testy semantyczne zawierają pewne uproszczenie – w zaprezentowanym wykazie 
czasowników z prefiksem roz- znajdują się wszak również derywaty, w wypadku których należy 
mówić o podstawach związanych (por. rozniecać i wzniecać). Aby prezentowanym testom przyznać 
status kompletnych i wyczerpujących, należałoby poszerzać je o formuły odbijające także i takie 
procesy oraz zależności derywacyjne. Na potrzeby niniejszego artykułu nie uznaję tego jednak za 
konieczne, proponując jako testy wyjściowe formuły możliwe do uzupełnienia przez formacje 
odczasownikowe, odprzymiotnikowe i odrzeczownikowe. Nie stronię jednak od testowania 
czasownika rozniecać, choć wymaga on innego opracowania (por. przykłady 2, 6, 10). 
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nie w odniesieniu do niektórych czasowników z prefiksem roz-, co świadczy o nie-
jednorodności tej grupy oraz o możliwości dokonywania jej podziału na podgrupy. 

Czasownik rozjaśniać się wydaje się typowym wykładnikiem inicjalności. 
Zdania o numerach 1, 5 i 9 są jednoznaczne, a ich poprawność semantyczna nie 
budzi wątpliwości. Ewentualne zastrzeżenia da się wysnuć w odniesieniu do 
zdania 5. – można by bowiem założyć, że niebo, które się rozjaśnia, nie jest już 
ciemne (przy takiej interpretacji należałoby uznać, że z tego, że niebo rozjaśnia 
się, wcale nie wynika, że wcześniej nie było jasne). Zważywszy jednak na fakt, 
że przymiotniki jasny i ciemny pozostają w relacji antonimii, a nie sprzeczności, 
powyższa interpretacja nie jest słuszna. Jak bowiem podaje przykładowo Uniwer-
salny słownik języka polskiego, jasny (w odniesieniu do nieba) to «pełen światła, 
słońca, dobrze oświetlony, niezaciemniony; widny, słoneczny, pogodny, bez-
chmurny». Rozjaśniać może się zatem tylko to, co nie jest w pełni jasne, jeśli zaś 
coś nie jest w pełni jasne, nie można tego określić mianem jasnego. 

Omawiane znaczenie czasownika rozjaśniać ilustrują przykładowe zdania 
z Narodowego Korpusu Języka Polskiego (dalej: NKJP): 

ciemna powierzchnia nieba zaczęła się rozjaśniać, gwiazdy zbladły i chmury się zamknęły. 
Pnąc się lasem, co chwila spozierałem w górę, by między koronami drzew obserwować 

kolor nieba. Czy już się rozjaśnia, czy jeszcze nie. (…) Szarzało. 
Niebo rozjaśniało się szybko, pochłaniając zapóźnione resztki nocy. 

Warto jednak zauważyć, że akcja, którą oznacza czasownik rozjaśniać się, to 
proces rozpoczynający się wówczas, gdy coś przestaje być ciemne, a kończący, 
gdy staje się jasne. Jest to zatem akcja wypełniająca cały określony przedział 
temporalny (o rozmytych granicach, stąd na wykresie przerywana linia). Przebieg 
tej akcji można umownie przedstawić na wykresie w postaci: 

ciemny      jasny 
  

rozjaśniać się     jaśnieć  

Z wykresu tego wyraźnie wynika, że czasownik rozjaśniać się nie oznacza fazy 
inicjalnej, lecz jedną z dwóch faz zewnętrznych wyróżnianych przez badaczy – 
tu: fazę preinicjalną (por. J. Stawnicka 2005: 440), poprzedzającą akcję. Można 
zatem uznać, że prefiks roz- wnosi tu przede wszystkim znaczenie intensyfikacji 
procesu, wtórnie zaś oznacza preinicjalną fazę akcji. 
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W obliczu niewystarczalności zaproponowanych testów semantycznych, warto 
dodać taki, który pozwoli na oddzielenie czasowników inicjalnych od preinicjal-
nych. Za test obrazujący tę różnicę znaczeniową może posłużyć formuła: 

odkąd ktoś/coś1 roz-Y’ się/coś2, ktoś/coś1 zaczął (być) Y, 

gdzie roz-Y’ oznacza czasownik dokonany. 
Jeśli zdanie powstałe w wyniku podstawienia zmiennych jest akceptowalne, 

wówczas czasownik stanowiący jego centrum wyraża fazę preinicjalną. Dla cza-
sownika rozjaśniać się realizacja jest następująca: 

1. Odkąd niebo rozjaśniło się, niebo zaczęło być jasne. 
2. por. *Odkąd roślina zakwitła, roślina zaczęła kwitnąć. 

Czasownik rozniecać również budzi wątpliwości, choć innego typu. Można 
bowiem uznać, że ma on – w kontekście badań nad fazowością – dwa znaczenia. 
Pierwsze (preinicjalne) ilustrują przykładowo następujące zdania z NKJP: 

Jest potwornie małomówny. Próba rozmowy z nim? To jakby rozniecać ogień za pomocą 
mokrych zapałek. 

Dostrzegłam dym i zadzwoniłam po straż. Już czwarty raz chuligani rozniecają tam ogień, 
a właściciel nie interesuje się budynkiem. 

Legendarne feniksy, kiedy są znużone światem (…), budują sobie z gałęzi stos pogrzebo-
wy. Sadowią się na nim i machając skrzydłami, rozniecają ogień ze słonecznego promienia. 

Należy przy tym zaznaczyć, że granica pomiędzy fazą preinicjalną a inicjalną 
jest płynna. Preinicjalność czasownika rozniecać użytego w przytoczonych kon-
tekstach potwierdza test: 

3. Odkąd Jan rozniecił ogień, ogień zaczął się palić. 

Poza znaczeniem preinicjalnym (gdzie faza wyrażana jest prymarnie, a narasta-
jąca intensywność – wtórnie) można jednak wskazać również drugie. W takim 
wypadku prefiks roz- prymarnie oznacza narastającą intensywność trwającej 
akcji, wtórnie – fazę intraterminalną – por. przykłady z NKJP: 

Usłyszałem, jak dokłada drew do kuchni i pogrzebaczem roznieca większy ogień. 
Żyje tu, pod tą samą strzechą od dnia ślubu, dwoje starszych wieśniaków, Filemon i Bau-

kis. Wyścielają ławy matami, rozniecają przygasły ogień. 
Wiatr błyskawicznie roznieca zarzewie ognia i doprowadza do rozprzestrzeniania się pożaru… 

W odniesieniu do zdań 2., 6. i 10. należy więc stwierdzić, że nie są one akcep-
towalne, jeśli przyjąć drugie znaczenie czasownika rozniecać. Z testów tych 
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wyraźnie wynika, że akcja oznaczana czasownikiem rozniecać może wyrażać nie 
tylko preinicjalność, ale i trwanie akcji (intraterminalność), przy czym owo trwa-
nie nie jest czasowo odległe od początku akcji. 

Różnice pomiędzy obydwoma znaczeniami ilustrują wykresy: 
Znaczenie 1. (preinicjalność akcji): 

rozniecać       zapalić 

  palić (się)  

Znaczenie 2. (narastająca intensywność trwającej akcji + intraterminalność): 

zapalić  rozniecać 

   palić (się)  

Warto też zauważyć, że nierzadko właściwą interpretację fazowego znaczenia 
omawianego czasownika narzucają obecne w zdaniu wykładniki intensyfikacji 
opisywanego zjawiska – por.: 

Rozpaczliwie próbowałem zgasić ten niby-płomień, ale machając rękami, tylko jeszcze 
bardziej rozniecałem go i rozdmuchiwałem. 

Usłyszałem, jak dokłada drew do kuchni i pogrzebaczem roznieca większy ogień. 

Na prezentowanych schematach uwagę zwraca punktowa, a nie fazowa granica 
między stanem, kiedy coś się nie pali i kiedy się pali (w przeciwieństwie do 
przejścia płynnego prezentowanego przy omawianiu czasownika rozjaśniać się). 
W sytuacji, gdy początek akcji ma charakter punktowy, należy mówić o inicjal-
ności momentalnej. Problem ten dotyczy nie tylko czasowników prefigowanych, 
ale również prymarnych wykładników fazowości. Przykładowo czasownik zaczy-
nać łączy się z czasownikami lub rzeczownikami z grupy nomina actionis, które 
mogą oznaczać akcje zarówno o fazowym, jak i niefazowym, czyli momental-
nym, początku (np. zaczynać mecz, kurs, obiad). W wypadku inicjalności mo-
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mentalnej każdy kolejny moment oznacza właściwy, a nie początkowy etap akcji, 
a w sposobie jej przebiegu brak znamiennego dla akcji fazowych zróżnicowania 
pomiędzy poszczególnymi etapami – por.: *Jan zaczynał biec i po pewnym czasie 
w pełni biegł. / *Jan zaczynał stopniowo biec. ale: Jan zaczynał kogoś podejrze-
wać i po pewnym czasie w pełni go podejrzewał. / Jan zaczynał stopniowo kogoś 
podejrzewać8. Co jednak ważne, opisywane rozróżnienie pomiędzy inicjalnością 
fazową a momentalną wynika jedynie z wiedzy o świecie i nie ma żadnych wy-
kładników językowych. Różnice te obrazują poniższe grupy połączeń: 
z rzeczownikami: 

inicjalność fazowa, np. zaczynać drogę zawodową, pracę, służbę; kurację, terapię; przy-
godę, zabawę; 

inicjalność momentalna, np. zaczynać występ; budowę, remont; podróż, wędrówkę; bieg, 
grę, mecz, turniej, walkę; przygotowania, treningi; kłótnię, wiec; produkcję, sprzedaż; kurs, 
lekcje; gimnazjum, szkołę; obiad9; 

z bezokolicznikami: 

inicjalność fazowa, np. zaczynać działać; podejrzewać, rozumieć, wątpić, wierzyć; 
inicjalność momentalna, np. zaczynać biec, tańczyć; gadać, krzyczeć, mówić, opowiadać, 

śpiewać, wrzeszczeć, wyć; płakać; grać, pracować, robić. 

Czasownik rozkochiwać się nie budzi takich wątpliwości, jak rozniecać – jest 
wykładnikiem fazy intraterminalnej, czego dowodem jest nieakceptowalność 
semantyczna zdań otrzymanych w wyniku podstawienia zmiennych (zdanie 3., 7. 
i 11.) – rozkochiwanie się w kimś/czymś zakłada, że ktoś już kocha (por. też 
niekaceptowalne zdanie *Jan nie kocha Anny, ale się w niej rozkochuje.). 

Znaczenie czasownika rozkochiwać się ilustrują przykłady z NKJP: 

Razem ze Zbyszkiem chodzili na łowy, do lasu i spędzali ze sobą bardzo dużo czasu. Jagienka 
rozkochiwała się w nim coraz bardziej, a i Zbyszko ją kochał ale z początku tylko jak siostrę. 

Skoro świat rozkochiwał się coraz bardziej w sztukach Shawa, tym gorzej dla świata. 

Zależności fazowe oznaczane przez ten czasownik ilustruje poniższy wykres: 
   

8 Owa zależność każe się dodatkowo zastanawiać, czy w takich wypadkach faza inicjalna w ogóle 
jest realizowana. Kwestia ta wymaga jednak odrębnego zbadania. 

9 Nie zawsze możliwe jest jednoznaczne określenie, czy początek akcji ma charakter fazowy czy 
momentalny – por. zdania: O drugiej zaczynamy negocjacje. oraz We Włoszech związkowcy zaczynają 
negocjacje z pracodawcą od spraw organizacyjnych (…)., gdzie w pierwszym zdaniu akcja ma 
początek punktowy, w drugim zaś może być interpretowana jako długotrwała, wieloetapowa – zatem 
fazowa. Do typowych połączeń, gdzie o fazowości akcji decyduje kontekst, należą: zaczynać debatę, 
dyskusję, kłótnię, negocjacje, rozmowy; edukację, kurs, lekcje, naukę, studia. 
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 rozkochiwać się 

     kochać  

Prefiks roz- wnosi więc tu przede wszystkim znaczenie narastającej intensyw-
ności, wtórnie zaś informuje o fazie intraterminalnej. Należy przy tym mieć na 
względzie, że owa wtórna intraterminalność właściwa jest wszystkim czasowni-
kom niedokonanym procesualnym i nie stanowi wyróżnika semantycznego tego 
czasownika (por. także bezprefiksalne czasowniki z różnych grup semantycz-
nych, np. dojrzewać, kwitnąć, rosnąć…; dorośleć, dziecinnieć, infantylizować 
się…; chamieć, gburowacieć, ordynarnieć…; chudnąć, cienieć, grubieć, męż-
nieć…; blaknąć, blednąć, ciemnieć, jaśnieć…; być, egzystować, istnieć, trwać). 
Czasownik rozkochiwać się oznacza zatem proces, który może, ale nie musi na-
stępować w bliskim sąsiedztwie temporalnym początku całej akcji, jaką jest ko-
chanie (w przeciwieństwie do wcześniej omówionego rozniecania). 

Opisane czasowniki rozjaśniać się, rozniecać i rozkochiwać się można uznać za 
reprezentantów podgrup, na jakie można podzielić zbiór wyliczonych na począt-
ku fazowych czasowników prefigowanych za pomocą przedrostka roz-. Ich zna-
czenia ilustrują bowiem różne zależności fazowe: 

1) czasowniki oznaczające fazę preinicjalną, gdzie przejście od fazy preini-
cjalnej do inicjalnej ma charakter rozmyty – rozjaśniać się, także np. roz-
bielać się, rozmiękać, rozmiękczać (się), rozzieleniać się; rozweselać (się), 
rozzuchwalać (się); 

2) czasowniki, które w zależności od kontekstu oznaczają fazę preinicjalną 
(gdzie przejście od fazy preinicjalnej do inicjalnej ma charakter punktowy) 
lub intraterminalną (gdzie faza intraterminalna następuje szybko, częścio-
wo nakłada się na inicjalność) – rozniecać, także np. rozgrzewać się, rozja-
rzać (się), rozświecać (się), rozświetlać (się), rozżarzać (się); 

3) czasowniki oznaczające fazę intraterminalną, gdzie faza intraterminalna 
może (choć nie musi) następować po trwającej jakiś czas fazie inicjalnej – 
rozkochiwać (się), także np. rozleniwiać się, rozmiłowywać (się), rozna-
miętniać (się), rozpijać (się), rozpróżniaczać (się), rozżalać się; rozkrze-
wiać się, rozkwiecać (się). 

Podsumowując, należy stwierdzić, że próba ukazania niuansów znaczeniowych 
wnoszonych przez prefiks roz- w czasownikach fazowych nie daje mimo wszystko 
w pełni satysfakcjonujących rezultatów. Znaczenie omówionych czasowników, 
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które każdorazowo oznaczają i fazę, i intensyfikację orzekanej akcji, może być 
bowiem modyfikowane w zdaniu przez okoliczniki. Z pewnością nie byłoby 
wszak dewiacyjne np. zdanie Anna ma jasne włosy, ale rozjaśniła je jeszcze bar-
dziej. O tym, czy czasownik jest prymarnie fazowy, a wtórnie oznacza intensyfi-
kację akcji czy też na odwrót, nie decyduje więc suma znaczeń prefiksu i podsta-
wy czasownika, ale kontekst, w którym czasownik jest użyty. 
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J U S T Y N A  W I Ś N I E W S K A  
U N I W E R S Y T E T  M I K O Ł A J A  K O P E R N I K A  

Pragmatyczne ograniczenia  
argumentu osobowego i komponentu 
‘kobieta’ ‘mężczyzna’  
predykatów mentalnych 

PODSTAWĘ MATERIAŁOWĄ ARTYKUŁU STANOWIĄ DANE UZYSKANE W PRZEPROWADZONYCH PRZEZE 
mnie badaniach z zastosowaniem instrukcji maskującej1, mających na celu odpo-
wiedź na pytanie, czy respondenci poddani temu zabiegowi wykazywać będą 
inne językowe i pozajęzykowe typy zachowań niż ankietowani, wobec których 
nie zastosowano instrukcji maskującej. Badania te przeprowadzone na czterech 
grupach respondentów z dwóch polskich uniwersytetów opierały się na wywia-
dzie oraz kwestionariuszu-ankiecie, który zawierał predykaty otwierające miejsce 
dla argumentu osobowego2. Należy dodać, że – ze względu na behawioralny 
charakter moich badań – do obszaru analiz włączyłam zarówno predykaty bodź-
cowe, jak i reakcje słowne respondentów tymi predykatami wywołane, gdyż 
dopiero takie całościowe spojrzenie na materiał pozwala odnaleźć korelacje se-
mantyczno-pragmatyczne wyrażeń. Badania te, poza oczekiwaną weryfikacją 
hipotezy, przyniosły ciekawe spostrzeżenia dotyczące właśnie ograniczeń prag-
   

1 Badaniu poddano cztery grupy dorosłych mężczyzn w wieku od 19 do 23 lat. Materiał analityczny 
uzyskano dzięki zastosowaniu testu na męskość/kobiecość. W dwóch grupach badawczych 
posłużyłam się instrukcją maskującą, która polegała na podaniu respondentowi fałszywego wyniku 
testu na płeć psychologiczną. Poinformowałam ich mianowicie, że wynik wskazuje na wysoki stopień 
kobiecości badanego (por. też s. 2). 

2 Materiał, który stał się podstawą tego artykułu, zaczerpnięty został wyłącznie z wypowiedzi 
respondentów z grup badawczych, a więc tych, na których zastosowano działanie instrukcji 
maskującej w postaci zafałszowanego wyniku testu na płeć psychologiczną. 
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matycznych argumentu osobowego nakładanych przez moich respondentów na te 
predykaty. 

Definicja predykatów mentalnych 

Na początku rozważań należy sprecyzować pojęcie predykatów mentalnych. 
O trudnościach z jednoznacznym wyznaczeniem pola semantycznego oraz zakre-
su desygnatów tego terminu wspomina Magdalena Danielewiczowa (2000), uzna-
jąc ostatecznie, że predykaty mentalne to: 

jednostki języka, które są znakami stanów, procesów i czynności «usytuowanych» w umyśle 
człowieka. (M. Danielewiczowa 2000: 227) 

To usytuowanie w umyśle człowieka, w moim przekonaniu, możemy wiązać ze 
stanami, procesami, działaniami, a także zdarzeniami zawierającymi komponent 
znaczeniowy związany z wiedzą (predykaty nazywane przez Z. Zaron (2009) 
mentalnymi), wolą (przez Z. Zaron nazwane woluntatywnymi) oraz czuciem (Za-
ron określa je jako sentialne). Nieprzypadkowo w wybranej przeze mnie definicji 
argumentem osobowym jest człowiek. Zakres argumentów predykatów mental-
nych, którymi będę się zajmować, został już więc zawężony z szerokiego pola 
semantycznego ktosiów (do których zaliczyć można także Boga (patrz: M. Gry-
gianiec 2013: 126–127), a nawet w niektórych opisach pewne zwierzęta) do pola 
semantycznego wyrażeń związanych z człowiekiem3. 

Predykaty użyte w badaniu 

Stosowany przeze mnie w badaniach test na płeć psychologiczną był modyfi-
kacją testu przymiotnikowego. To test ustrukturyzowany i projekcyjny (nie do-
starcza więc informacji na temat realnego natężenia cech osobowości przywoła-
nych w teście, lecz na temat obrazu samego siebie istniejącego wśród badanych). 
Kwestionariusz zawierał 35 przymiotników i wyrażeń o funkcji przymiotników4. 
   

3 Pomijam w tym miejscu opis dyskusji toczonych wokół istoty predykatów mentalnych oraz tego, 
co należy do nich zaliczyć, a także sporów na temat osobowości zwierząt. Nie jest to bowiem celem 
tego artykułu, nie stanowi także jego myśli przewodniej. 

4 W przypadku regularnej polisemii analizowanych przeze mnie predykatów, z których jedno 
znaczenie odnosi się do stanów, procesów lub działań umysłowych człowieka, a drugie wiąże się 
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Analiza wyników badań pozwoliła na wyodrębnienie trzech podstawowych grup 
predykatów: przymiotników neutralnych5 (samowystarczalny, sympatyczny, an-
gażujący się w sprawy innych, z poczuciem humoru, arogancki), przymiotników 
przypisywanych przez badanych kobietom oraz przymiotników przypisywanych 
przez badanych mężczyznom. Odpowiednio do drugiej grupy zaliczyłam takie 
przymiotniki i wyrażenia przymiotnikowe określające kobiety: wrażliwy, troskli-
wy, łagodny, kokieteryjny, dbający o swój wygląd, gospodarny, mający poczucie 
estetyki, gderliwy, czuły, uczuciowy, wrażliwy na potrzeby innych, zdolny do 
poświęceń, delikatny, naiwny. Trzecią grupę stanowią predykaty przypisywane 
mężczyznom: dominujący, niezależny, rywalizujący, nastawiony na sukces, mają-
cy siłę przebicia, łatwo podejmujący decyzje, mający dobrą kondycję fizyczną, 
mający zdolność przekonywania, pewny siebie, otwarty na świat zdarzeń ze-
wnętrznych, eksperymentujący w życiu seksualnym, sprytny. Szukając odpowiedzi 
na pytanie dotyczące ograniczeń argumentu osobowego tych predykatów, doko-
nałam ich analizy na kolejnych poziomach: 

a) obecność/nieobecność żeńskiego/męskiego komponentu znaczenia leksy-
kalnego; 

b) łączliwość predykatów; będę ją traktowała jako typ kolokacji; 
c) konotacje leksykalne w ujęciu Apresjanowskim6 (por. J. Apresjan 2012), 

realizowane za pomocą: znaczeń przenośnych, metafor i porównań, dery-
watów, związków sfrazeologizowanych, powiedzeń, przysłów. 

Do grupy określeń przypisywanych kobietom należą wyrażenia związane 
z brakiem siły, wrażliwością i opiekuńczością. 

Najczęstsze spośród wymienianych predykatów charakteryzowanych jako żeń-
skie są: łagodny (spośród wielu znaczeń tego predykatu będę głównie brała pod 
uwagę dwa: ‘taki, który jest spokojny, wyrozumiały i dobry dla innych’ oraz 
‘taki, który nie jest silny’) i delikatny (‘taki, który nie chce urazić innych’ oraz 
‘taki, który jest mało odporny na szkodliwe działanie psychicznych bądź fizycz-
nych czynników zewnętrznych’). 

W wypowiedziach moich badanych odnajdujemy następujące wypowiedzenia 
zawierające te predykaty: 
   
z jego działalnością na semantycznym polu czynności fizycznych lub z innymi zjawiskami, będę się 
zajmowała wyłącznie znaczeniem predestynującym dane wyrażenie do zbioru predykatów 
mentalnych. 

5 Grupa predykatów neutralnych pozostaje poza obszarem mojego zainteresowania, nie 
zaobserwowałam w niej bowiem żadnych, czy to semantycznych, czy to pragmatycznych, ograniczeń 
argumentu osobowego. 

6 Apresjanowską definicję konotacji należy w tym miejscu skonfrontować z szerszym rozumieniem 
tego pojęcia przez J. Puzyninę, która skłonna jest poszerzyć znaczenie konotacji o komponenty 
znaczenia przenośnego danej jednostki ujawniające się także w nieustabilizowanych systemowo, 
przypadkowych związkach wyrazowych (por. J. Puzynina 1988). 
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1. Kobieta musi być łagodna, bo dzieci nie mogą się jej bać. 
2. Kobieta nie może być bezwzględna [tu: wyrażenie traktowane jako przeciwstawne do 

łagodności], bo przestaje być kobietą, a staje się jakimś, sam nie wiem, wynaturzonym 
czymś. 

3. Siłą kobiety jest jej łagodność, tym urzeka mężczyznę. 
4. Kobieta nie jest silna, łagodność jest jej jedyną bronią. 
5. Facet wszystko wytrzyma, a baba to baba, zaciągnie się do wojska, a potem narzeka, że 

z pistoletu musi strzelać. 

Żaden z użytych tu przymiotnikowych predykatów mentalnych nie zawiera kobie-
cego/męskiego komponentu znaczeniowego, choć typowa łączliwość wskazuje, że 
łagodność i troskliwość są najczęściej przypisywane kobietom. Pierwszym sygnałem 
konotowania żeńskiego argumentu osobowego analizowanych predykatów jest 
opozycja poprawnego zdania Chociaż był mężczyzną, był łagodny i delikatny do 
zdania co najmniej wątpliwego ?Chociaż była kobietą, była łagodna i delikatna. 
To zdanie zawierające quasi-tautologię czy, jak pisze Apresjan (por. J. Apresjan 
2012), konstrukcję formalno-tautologiczną baba to baba wskazuje na pragma-
tyczną opozycję delikatnej kobiety i odpornego na czynniki psychiczne i fizyczne 
mężczyzny. Nieprzypadkowo w zastosowanym teście użyłam spójnika chociaż, 
który jest wykładnikiem przyzwolenia. Z jakiegoś powodu pragmatycznie jeste-
śmy skłonni pozwolić na to, aby mężczyzna był łagodny i delikatny, choć nie są 
to właściwe mu cechy, natomiast w wypadku kobiet cechy te pragmatycznie 
traktowane są jako inherentnie kobiece, stąd właśnie powstała dewiacja oparta na 
quasi-tautologii – kobiety nie wymagają przyzwolenia na łagodność i delikatność, 
one, według respondentów poddanych instrukcji maskującej, po prostu takie są. 

Predykat troskliwy zazwyczaj rozumiany jest jako ‘taki, który dba o jakąś oso-
bę lub rzecz’. W wypowiedziach badanych przeze mnie studentów nie pojawił się 
on wprost, choć można go na zasadzie implikacji wyłonić z następujących kon-
tekstów: 

6. [odpowiedź na pytanie o to, kto w małżeństwie powinien brać urlop opiekuńczy na 
dziecko] No wydaje mi się, że kobieta. Nie dlatego, że mężczyzna lepiej pracuje, ale dla-
tego, że nie umie tak zadbać o dziecko jak matka. 

7. Facet to jak dziecko, najlepiej żeby od mamy od razu wyprowadzał się do żony, wtedy, 
wiesz, nie musi się o nic martwić. 

 

Na gruncie systemowym przymiotnik troskliwy nie ma kobiecego/męskiego 
komponentu znaczeniowego, por. troskliwy radca, troskliwy mąż itd., jednak już 
rzeczownik troska, należący do tej samej rodziny słowotwórczej, zdecydowanie 
częściej w języku łączy się z wyrażeniami nacechowanymi pod względem płci 
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jako żeńskie bądź typowo żeńskie, por. matczyna troska. W uzyskanym materiale 
cecha troskliwości łączona bywa albo z matką, albo z żoną, a jej podstawowe wyróż-
niki to dbanie o dziecko i martwienie się o dziecko bądź męża. Wynika z tego, że 
troska, wiązana w materiale z działaniami fizycznymi lub mentalnymi (martwie-
nie się), według „zmanipulowanych” respondentów jest ograniczana do kobiet. 

Kolejna grupa predykatów to: dbający o swój wygląd ‘taki, który chce wyglą-
dać dobrze i wykonuje pewne czynności, by osiągnąć ten cel’(zarysowana przeze 
mnie definicja wskazuje zarówno na mentalny, jak i fizyczny aspekt predykatu; 
w tym wypadku wyniki badania świadczą o rozbieżnościach ze stereotypowym 
postrzeganiem kobiet i mężczyzn w badanej grupie), kokieteryjny ‘zachowujący 
się w pewien sposób (najczęściej zabawnie, żartobliwie, zaczepnie) w celu przy-
ciągnięcia czyjejś uwagi, zwrócenia uwagi na własną atrakcyjność seksualną’, 
mający poczucie estetyki ‘taki, który potrafi dostrzegać piękno i nadawać czemuś 
piękną formę’. 

W wypowiedziach respondentów dbanie o wygląd pojawia się w towarzystwie 
tak żeńskich, jak i męskich argumentów osobowych. Por.: 

8. O wygląd dba każdy, to kwestia kultury. 
9. …wiesz, facet też dba o wygląd, ale u niego to dbanie to raczej codzienna kąpiel 

i szczotkowanie zębów. Kobieta jednak to co innego, godzinami przygotowuje się w ła-
zience, żeby dobrze wyglądać. 

10. Mam współlokatora, który w łazience siedzi godzinę, pindrzy się jak baba. To przesada, 
facet ma po prostu schludnie wyglądać. 

11. No jasne, że znajdziesz i lalusia, co godzinami przed lustrem kremy wklepuje, ale face-
tem to bym go nie nazwał. 

Podobnie jak we wcześniejszych wypadkach, analizowany predykat nie posiada 
w swoim znaczeniu leksykalnym żeńskiego lub męskiego komponentu, co widać 
również na podstawie uzyskanego materiału, chociaż moi respondenci wykazali 
skłonność do ujmowania tego wyrażenia w swoiste ramy gradacyjne: mężczyzna 
jest kimś, komu dbanie o wygląd przystoi jedynie do pewnego stopnia, nadmierne 
zainteresowanie własną aparycją jest odbierane jako dziwne, a mężczyzna, który 
to robi, określany bywa za pomocą wyrażeń wartościujących typu pindrzyć się 
jak baba, laluś czy wręcz wartościujących refleksji metajęzykowych: facetem 
bym go nie nazwał. Wyraz facet w tym ostatnim przykładzie został użyty świa-
domie, możliwe, że respondent, który udzielił takiej odpowiedzi, nie odmawia 
osobie, o której mówi, cechy bycia mężczyzną, lecz w jego rozumieniu „mężczy-
zność” nie zawsze implikuje „facetowatość”, której komponentem będzie dbanie 
o wygląd tylko do pewnego stopnia (np. codzienna kąpiel i szczotkowanie zę-
bów). W uzyskanych przeze mnie odpowiedziach rysuje się ciekawy schemat 
aksjologiczny: nie ma tu bowiem mowy o zwykłej opozycji kobieta : mężczyzna, 
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a co za tym idzie, być może kobiecy : męski, lecz o pewnym ciągu, na którym 
pomiędzy skrajnymi wartościami KOBIETA, FACET można usytuować wiele róż-
nych pośrednich wartości: (TEN) BABA, LALUŚ, NIE-FACET. 

Wypowiedzi badanych przeze mnie osób wskazują na pewną zależność konota-
cyjną, a mianowicie dbanie o wygląd rozumiane jako ‘wykonywanie czynności 
higienicznych oraz czynności związanych z kulturą osobistą’ łączy się zarówno 
z argumentem osobowym żeńskim, jak i męskim, natomiast dbanie o wygląd 
najczęściej rozciągnięte w czasie i związane z wykonywaniem zabiegów mają-
cych na celu podkreślenie urody lub zatuszowanie jej niedostatków itp. wymaga 
argumentu żeńskiego. Mężczyzn realizujących ten drugi wzorzec traktuje się jako 
podejrzanych o niefacetowatość. 

Przymiotnik kokieteryjny i związany z nim czasownik kokietować w ISJP od-
noszony bywa raczej do kobiet (por. definicję słownikową wyrażenia kokietować: 
‘jeśli ktoś kokietuje kogoś, zwłaszcza kobieta mężczyznę, to zachowuje się 
i rozmawia z nim żartobliwie w taki sposób, żeby mu się spodobać i zaintereso-
wać go sobą’). Modulant zwłaszcza użyty w tej definicji, ale i dostrzegalny 
w moim materiale, nie ogranicza bynajmniej jednoznacznie argumentu osobowe-
go predykatu kokietować do przedstawicielek płci żeńskiej; wskazuje jednak na 
zwyczajowe użycie tego wyrażenia z nadrzędnikiem scharakteryzowanym zna-
czeniowo jako ‘kobieta’. Angielski ekwiwalent przymiotnika kokieteryjny – kitte-
nish, przypisywany bywa wyłącznie kobietom, choć podobnie jak to się ma 
w wypadku polskiego kokieteryjny (por. Słowo „fiflancik”, o które pytaliśmy 
w zeszłym tygodniu, to po poznańsku kokieteryjny mężczyzna.), również kittenish 
może być określeniem mężczyzn, np. A young kittenish man from Kansas… 

W wypowiedziach badanych wywołanych tym przymiotnikiem pojawiał się 
czasownik kokietować: 

12. Kobiety zawsze trochę kokietują, starają się uwieść faceta, jak im się podoba. 
13. Lasce nigdy nie możesz do końca wierzyć, tu ci mówi, że kocha, a tam z innym świruje, 

to zażartuje, to się pośmieje. 
14. [Na pytanie czy jemu zdarza się kokietować:] Ja [śmiech] nie muszę kokietować, albo 

laska chce się umówić, albo nie. Mam inne sposoby. 

W języku polskim istnieją wprawdzie żeńskie i męskie nazwy wykonawców 
czynności z tematem kokiet-, a mianowicie kokietka i będący derywatem tego 
słowa – kokiet, jednak określenie męskie jest wyraźnie wartościowane negatyw-
nie (por. fuszer przebrzydły, a na dodatek kokiet; tkliwy kokiet!), podczas gdy 
słowem kokietka możemy posługiwać się nie tylko w dyskursie pogardliwym, ale 
także w sposób dobroduszny. Kolokacje: mała kokietka czy stara kokietka także 
w opozycji do wyrażenia augmentatywnego stara kokieta nie są nośnikiem funk-
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cji jednoznacznie potępiającej. Przewaga użyć żeńskich nad męskimi świadczy 
o typowej żeńskości predykatu kokietować i jego derywatów. 

Według moich respondentów poczucie estetyki jednoznacznie jest identyfiko-
wane z kobietami: 

15. Ona [dziewczyna badanego] z wszystkiego zrobi jakieś cudo. 
16. Jak przychodzi do mnie dziewczyna, to ciągle słyszę: tu nie stawiaj, bo nie pasuje, tu 

brzydka zasłona. [śmiech] Nie wiem, o co jej chodzi. 
17. W akademiku, to od razu wiesz, gdzie mieszkają dziewczyny, po prostu czuć w pokoju 

kobiecą rękę. 
18. Mnie to zawsze dziewczyna ubiera, ja się tam nie znam na tym. 

Tu także w znaczeniu leksykalnym nie ma kobiecego/męskiego komponentu. 
Zwróćmy jednak uwagę na użyty przez respondenta zwrot czuć w czymś kobiecą 
rękę, który zdefiniować możemy jako ‘postrzegać cośi jako cośj, co jest przez 
nadawcę uznawane za na tyle ładne/estetyczne, że nadawca sądzi, iż zrobiła to 
kobieta’. Z wypowiedzi 16. i 18. wyłania się nie tylko portret kobiety mającej 
poczucie estetyki (takiej, która wie, że coś do czegoś nie pasuje, zna się na tym, 
jak należy się ubierać), lecz także kobiety, którą ta cecha odróżnia od mężczyzny 
(por. Nie wiem, o co jej chodzi, …ja się na tym nie znam). 

Na grupę predykatów przypisywanych mężczyznom składają się wyrażenia 
związane z siłą (fizyczną i psychiczną), dominacją i pewnością siebie. 

Jednymi z najczęściej wskazywanych wyrażeń uznawanych za typowo męskie 
były predykaty: nastawiony na sukces ‘ten, który chce osiągnąć sukces, robi 
wszystko, by go osiągnąć, całą bądź większość swojej uwagi koncentruje właśnie 
na tym celu’, mający siłę przebicia ‘taki, który umie pokonywać trudności i osią-
gać wyznaczone sobie cele’, łatwo podejmujący decyzje ‘taki, który nie waha się 
długo, umie dokonywać wyboru jednego z wyjść z danej sytuacji’. 

Podczas badania uzyskałam następujące wypowiedzi respondentów: 

19. Mężczyzna musi mieć jakiś plan, wiedzieć, czego chce i jak to może osiągnąć. 
20. Facet to facet, nie zatrzymasz go w domu, on się musi rozwijać, dojść do czegoś. 
21. Facet nie może być taką pierdołą, inaczej nigdy nie osiągnie tego, czego chce. 
22. Moim zadaniem kobiety jeszcze rzadziej osiągają sukces, bo nie liczy się tylko inteli-

gencja, ale trzeba mieć też siłę przebicia. 

Ostatnia wypowiedź zawiera predykaty, które w badanym materiale pojawiły 
się jako respons na wyrażenie bodźcowe nastawiony na sukces: osiągnąć sukces 
i dyrektywne trzeba mieć siłę przebicia. Należą one wprawdzie do innych klas 
gramatycznych niż użyte w badaniu predykaty, lecz do pewnego stopnia ekspli-
kują pragmatyczną korelację nastawienia na sukces i jego osiągnięcia, a także 
kontekstowo wskazują na ograniczenie argumentu żeńskiego w tym polu. Kobietom – 
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według badanych – brakuje siły przebicia, co implikuje również trudności z osiągnię-
ciem sukcesu. Przyjrzyjmy się wypowiedzi 20. Nastawienie na sukces wiązane jest 
w niej z dojściem do czegoś stojącym w opozycji do zatrzymania w domu, a więc 
realizowanie się w roli męża czy ojca nie jest przez respondenta traktowane 
w kategoriach osiągania sukcesu. Tezę tę zdają się potwierdzać związki wyrazo-
we, np. kobieta sukcesu ‘kobieta wyróżniająca się na tle całego zbioru kobiet tym, 
że chce osiągnąć sukces7’, podczas gdy systemowo pozostające z nim w relacji 
konwersji połączenie mężczyzna sukcesu jest po pierwsze, niezwykle rzadkie 
(można wnioskować, iż nie ma potrzeby wyodrębniania wyrażenia mężczyzna 
sukcesu, gdyż jest on typowym elementem zbioru mężczyzn w ogóle; wniosko-
wanie respondenta do pewnego stopnia jest analogiczne do tego, które obserwo-
waliśmy w wypadku przymiotników łagodny i delikatny), a po drugie, traktowane 
w wypowiedzi jako przeciwstawne względem wyrażenia kobieta sukcesu. 

Predykat łatwo podejmujący decyzje przez respondentów stosowany był za-
miennie z przymiotnikiem zdecydowany, co także potwierdzają pewne kolokacje: 
męskie zdecydowanie, kobiece/babskie niezdecydowanie. Przyjrzyjmy się jeszcze 
trzem zdaniom: Baba z ciebie, nie chłop, nawet nie wiesz, czego chcesz. Zacho-
wujesz się jak baba, zdecyduj w końcu. Bądź mężczyzną, zdecyduj się! Tu okre-
ślenie baba staje się wyrażeniem traktowanym jak bliskoznaczne do mężczyzny 
niezdecydowanego. 

Podobne ograniczenia predykatu osobowego wynikają z użyć predykatów: do-
minujący ‘ten, który chce panować nad kimś, narzucać komuś własne zdanie’ 
oraz niezależny ‘ten, który sam decyduje o sobie, nie chce poddać się wpływowi 
innych osób czy instytucji’. 

W wywołanych przymiotnikami bodźcowymi wypowiedziach respondentów: 

23. Jak kobiecie nie powiesz, to nie wie, co ma robić. 
24. Dziewczyna sama się prosi, żeby za nią decydować. 
25. W życiu bym się dziewczynie nie podporządkował, bym był pośmiewiskiem. 

kobieta postrzegana jest jako bezradna, nieporadna i źle widziana w gronie męż-
czyzn jako osoba podejmująca decyzje. Ostatnia cytowana przeze mnie wypo-
wiedź wskazuje pośrednio również na negatywne wartościowanie niedominują-
cego mężczyzny. Jeden z respondentów już po samym badaniu użył zdania, które 
świadczy o tym, że uleganie kobietom jest cechą niemęską: Zachowujesz się jak 
baba, dajesz sobą kierować. Potwierdza ono, że to kobieta jest typową nosicielką    

7 W takim połączeniu także sukces rozumiany jest z, nazwijmy to, pozarodzinnymi obszarami ży-
cia. Potwierdzać to może gramatycznie poprawne, lecz budzące poważne wątpliwości pragmatyczne 
zdanie: ?To prawdziwa kobieta sukcesu – urodziła troje dzieci i jest gospodynią domową. Tak rozu-
mianą kobietę sukcesu możemy wiec postawić w opozycji do kury domowej czy też nienacechowanej 
gospodyni domowej. 
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cechy podległości i uległości, natomiast mężczyzna ją posiadający jest traktowa-
ny jako niepełnowartościowy przedstawiciel własnej płci. W opozycji do dominu-
jącego mężczyzny język utrwalił wyrażenia typu pantoflarz ‘mężczyzna ulegający 
we wszystkim kobiecie’, być pod pantoflem. Już samo funkcjonowanie w języku 
takich wyrażeń oraz ich pejoratywne zabarwienie wskazują na szczególnie po-
gardzaną przez badanych poddanych instrukcji maskującej postawę mężczyzn 
uległych, zdominowanych (rzeczownik pantofel konotuje z jednej strony uległość 
mężczyzny, nieumiejętność zajęcia przez niego stanowiska, brak typowo męskich 
reakcji, a z drugiej strony, por. trzymać kogoś pod pantoflem, także z punktu 
widzenia mężczyzn może być pragmatycznym wykładnikiem negatywnego war-
tościowania dominujących kobiet). 

Ostatnie predykaty, na które chciałabym zwrócić szczególną uwagę, to: otwarty 
na świat zdarzeń zewnętrznych ‘taki, który nie boi się nowych sytuacji, idei, jest 
gotów je zaakceptować i przyjąć’ oraz eksperymentujący w życiu seksualnym 
‘taki, który w sferze życia seksualnego próbuje nowych rzeczy’. 

W wypowiedziach badanych pojawiły się m.in. przymiotnik pruderyjny i fraza 
kobieta to sobie eksperymentuje w kuchni: 

26. Facet jest ciekawy świata, dziewczyna często nie rozumie jego potrzeb. 
27. [Odpowiedź na pytanie, która z płci częściej eksperymentuje w życiu seksualnym] 

[śmiech] wiesz, kobieta to sobie eksperymentuje w kuchni. 
28. Wiesz, chyba każdy mężczyzna lubi poeksperymentować, co to za facet, co jest prude-

ryjny. 
29. Wiesz, jak facet popróbuje, nauczy się tego i tamtego, to i dziewczyna na tym skorzysta. 

W zdaniu 28. przymiotnik pruderyjny – jak się wydaje – traktowany jest przez 
respondenta jako przeciwstawny do predykatu eksperymentujący w życiu seksual-
nym. Pragmatyczne ograniczenia argumentu ‘kobiecość’ tego predykatu zdaje się 
potwierdzać aksjologicznie nieobojętna kolokacja bezpruderyjna kobieta, tzn. 
kobieta wyróżniająca się ze zbioru kobiet tym, że jest pozbawiona właściwych 
kobietom zasad moralnych, głównie w sferze seksualności. 

Przeprowadzone przeze mnie badania nie pozwoliły na udzielenie wyczerpują-
cej odpowiedzi na pytanie o pragmatyczne ograniczenia argumentu osobowego 
z komponentem ‘męskość/kobiecość’ analizowanych przeze mnie predykatów 
mentalnych. Poza obszarem badań pozostaje wiele mechanizmów, których nie 
ujawniła analiza kontekstowo-konotacyjna materiału. Wydaje się, że dużą rolę 
w doborze konkretnych predykatów i w nakładaniu na nie pragmatycznych ogra-
niczeń związanych z analizowanym komponentem odegrał niejako wymuszony 
i zaktualizowany instrukcją maskującą mechanizm stereotypizacji. 
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Stereotyp językowy jako mechanizm przyczyniający się  
do przypisywania przez respondentów predykatów przedstawicielom konkretnej płci 

Najczęstszymi mechanizmami motywującymi powstawanie stereotypów 
w uzyskanym przeze mnie materiale były: 

a) nazywanie przedmiotów ze względu na ich zewnętrzną i wewnętrzną for-
mę, por. laluś (wyraz pochodny od lala oznaczający mężczyznę posiadają-
cego cechę kulturowo przypisaną kobiecie, a mianowicie: przykładanie 
dużej wagi do wyglądu), (ten) baba; 

b) posługiwanie się znaczeniami przenośnymi wyrazów, por. pierdoła ‘ktoś, 
kto jest nieporadny i nie wie, czego chce’ w odróżnieniu od znaczenia ‘de-
tal, szczegół’; 

c) wykorzystywanie frazeologizmów zarówno z cechą domyślną, jak i z ce-
chą nazwaną expressis verbis: męskie zdecydowanie, babskie niezdecydo-
wanie8. 

Do powyższego repertuaru wykładników stereotypizacji, szeroko omawianej 
w literaturze przedmiotu, dopisać należy wspomniane już przeze mnie quasi-
-tautologie baba to baba, facet to facet. Implikują one bowiem założenie, że odbiorca 
wypowiedzi wie, jakie cechy nosi baba i facet, a więc postrzega przedstawicieli obu 
płci przez pryzmat utartego kulturowo, stereotypowego zestawu atrybutów. 

Analizowane predykaty ze względu na teorię stereotypizacji można podzielić 
na: (1) wyrażenia konotujące kobiecość oraz (2) łączące się z nazwami kobiet. 
W pierwszej grupie znajdą się określenia związane ze stereotypowym pojmowa-
niem kobiety jako „opiekunki domowego ogniska”, np. troskliwy9, łagodny, go-
spodarny, jako „ozdoby mężczyzny”, np. dbający o swój wygląd, mający poczu-
cie estetyki, będące wynikiem historycznej podległości kobiety mężczyźnie (naj-
częściej mężowi), np. naiwny (kobieta, zależna od swojego męża, miała nie znać 
realiów panujących na świecie10, gdyż to – zdaniem mężczyzny – miało chronić 
ją przed szkodliwym wpływem innych). Do drugiej grupy zaliczyć możemy takie 
przymiotniki, jak: delikatny, gderliwy, wrażliwy, uczuciowy11. 
   

8 Na podobne mechanizmy wskazują J. Bartmiński i J. Panasiuk (2001: 382). 
9 Definicja przymiotnika troskliwy, zamieszczona w Innym słowniku języka polskiego, nie zawiera 

wprawdzie jednoznacznego powiązania tej cechy z byciem kobietą, jednak przykład ilustrujący 
powyższą eksplikację wskazuje na kobietę jako nosicielkę tej i innych cech, por. „Żona jego była 
troskliwa, czuła i gotowa do poświęceń”. 

10 Dowodem potwierdzającym powyższą tezę jest historyczna opozycja między pojęciami: niewiasta ‘ta, 
o której się nie wie’ bądź w konkurencyjnej (stereotypowej) interpretacji ‘ta, która nie wie’ – współcześnie 
należącym do rejestru nacechowanego (archaiczność) z pewnym odcieniem podniosłości, oraz wiedźma ‘ta, 
która wie’ – ocenianym współcześnie jako określenie nacechowane negatywnie. 

11 Zawarte w tej grupie przymiotniki i wyrażenia o funkcji przymiotników częściej występują jako 
określenia kobiet. Świadczyć o tym może chociażby dysproporcja między zdaniami zawierającym 
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Przymiotniki i wyrażenia przymiotnikowe stereotypowo określające mężczyzn 
to: dominujący, niezależny, rywalizujący, nastawiony na sukces, mający siłę 
przebicia, łatwo podejmujący decyzje, arogancki, mający dobrą kondycję fizycz-
ną, z poczuciem humoru, mający zdolność przekonywania, pewny siebie, samo-
wystarczalny, otwarty na świat zdarzeń zewnętrznych, eksperymentujący w życiu 
seksualnym, sprytny. 

Powyższe określenia, analogicznie do nazw cech kobiecych, podzielić należy 
na: (1) przymiotniki konotujące męskość, np. samowystarczalny, niezależny, 
arogancki, (2) przymiotniki łączące się z nazwami mężczyzn, np. łatwo podejmu-
jący decyzje (por. implikowana w wypowiedziach przez to wyrażenie kolokacja 
męskie zdecydowanie, która w NKJP ma znacznie wyższą frekwencję niż kobiece 
zdecydowanie), eksperymentujący w życiu seksualnym.  

Należy jednak podkreślić, że uzyskany materiał nie pozwala na wyróżnienie jed-
nostek systemowo męskich lub kobiecych (być może poza czasownikiem kokieto-
wać). Z pragmatycznego punktu widzenia jednak respondenci posługiwali się nimi 
w takich kontekstach (ze względu na łączliwość lub niedefinicyjne cechy znacze-
niowe), które w dość jednoznaczny sposób przyporządkowywały je do grupy ko-
biecych lub męskich określeń, a użycie tych wyrażeń w kontekstach pozostających 
w stosunku konwersji implikowało „niemęskość mężczyzn” i „niekobiecość ko-
biet”, por. np. delikatny mężczyzna, babochłop. Wydaje się, że dopiero perspektywa 
stereotypizacji pozwoliła w szerszym stopniu zrozumieć nakładane na predykaty 
mentalne ograniczenia pragmatyczne komponentu ‘męskość/kobiecość’. 

Zakończenie 

Zastosowane do opracowania danych językowych analizy, realizowane zarów-
no na polu semantycznym, jak i pragmatycznym oraz wyrażeniowym, pokazały 
szerokie pole kolokacji i konotacji, które niewątpliwie miały wpływ na takie, 
a nie inne przypisanie komponentu ‘męskość/kobiecość’ do określonego predyka-
tu. Warto podkreślić raz jeszcze, że materiał badawczy czerpałam z wypowiedzi 
respondentów poddanych instrukcji maskującej w postaci zafałszowanego wyni-
ku testu na płeć psychologiczną. To właśnie ten zabieg mógł stać się przyczyną 
bardziej stereotypowego postrzegania analizowanych predykatów. 

Reasumując, przeprowadzone przeze mnie badania pokazują, iż mimo braku 
w definicjach słownikowych poszczególnych predykatów ograniczeń pod wzglę-
   
analizowane określenia stosowane łącznie z przymiotnikami kobiecy, damski lub wyrażonymi 
w rodzaju żeńskim a wypowiedziami, w których powyższe określenia nazywają mężczyzn. 
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dem nacechowania płciowego argumentu osobowego, zostały one nałożone przez 
moich respondentów. Przyczyną takich zachowań językowych wydają się zarów-
no pewne cechy pragmatyczne tych predykatów, jak i stereotypowe językowe 
postrzeganie kobiet i mężczyzn. 
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A G N I E S Z K A  M A S N Y  
M U Z E U M  N A R O D O W E  W  K I E L C A C H  

Muzeum narodowe na Facebooku.  
Czy istnieje granica między  
sztuką „realną” a jej przedstawieniem  
w rzeczywistości wirtualnej?  
Językowa analiza przypadku na podstawie 
Muzeum Narodowego w Kielcach 

U SCHYŁKU LAT 90. XX WIEKU MUZEA ZACZĘŁY DOCENIAĆ ROLĘ INTERNETU JAKO MEDIUM  
artystycznego. Pod koniec dekady stało się jasne, że stopniowa komputeryzacja 
kultury skończy się jej całkowitą przemianą. Gwałtowana transformacja kultury 
w e-kulturę, komputerów w uniwersalne nośniki kulturowe, mediów w nowe 
media – wymaga, byśmy przemyśleli na nowo kategorie i modele, którymi się 
posługujemy (L. Manovich 2012: 29–61). Lev Manovich dostrzegał, że przypo-
mnienie takich postaci, jak: Vannevar Bush (projektodawca systemu Mamex, 
łączącego rozmaite dokumenty wytworzone przez człowieka w całej jego historii, 
1945), Ted Nelson (wynalazca idei hipertekstu), Tim Berners Lee (twórca języka 
HTML umożliwiającego powstanie sieci WWW, 1990) obok Jorge’a Luisa Bor-
gesa, Wilhelma Burroughsa czy Itala Calvina, wskazuje na nieustający w XX 
wieku związek między sztuką i technologią, między wizjonerstwem i myślą, ideą 
a jej wcieleniem w racjonalne systemy. Granice między sztuką a techniką stały 
się płynne (L. Manovich 2012: 19). Zmienił się zarówno sposób prezentowania, 
jak i informowania, w tym promowania działalności związanej z dziełami i histo-
rią sztuki. Pojawiają się kolejne narzędzia bądź kanały komunikacji. Jednym 
z popularniejszych obecnie są media społecznościowe, w tym Facebook. 
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Niniejszy artykuł jest próbą językowej analizy profilu Muzeum Narodowego 
w Kielcach prowadzonego na Facebooku i próbą odpowiedzi na pytanie o języ-
kową granicę wynikającą z cech internetowego gatunku synchronicznego a rze-
czywistą ofertą muzealną. Dlaczego muzealna oferta trafiła do portalu założonego 
4 lutego 2004 r. przez Marka Zuckerberga, Chrisa Hughesa, Dustina Moskovitza, 
Eduarda Saverina na Uniwersytecie Harvarda (w stanie Massachusetts)? Czy 
możliwe jest pogodzenie zasad formułowania przekazu na Facebooku z eduka-
cyjnymi i naukowymi ambicjami muzeum? 

Dziś z Facebooka korzysta ponad 15 milionów Polaków, choć 7 lat temu konto 
w Polsce posiadały 173 tysiące osób. Polska wersja językowa portalu, udostęp-
niona użytkownikom w 2008 r., spowodowała wzrost jego popularności (S. Całka 
2014: www.wiadomosci24.pl, dostęp: 16.02.2014 r.). Facebook to dziś jeden 
z najpopularniejszych portali społecznościowych. Ma wbudowany wewnętrzny 
socjogram, będący mapą powiązań między wszystkimi użytkownikami i ich zain-
teresowaniami. Jego użytkownicy poświęcają mu średnio do 6 godzin dziennie 
(średnia dla stron internetowych wynosi od 1 do 2 minut dziennie) (E. Bailyn 
2013: 23). Wirtualne społeczności zyskały sławę, gdy okazało się, że klienci 
korzystający z narzędzi społecznościowych zaczęli wywierać wpływ na przedsię-
biorstwa (i instytucje), determinować ich rozwój, a także dostarczać unikatowych 
informacji, praktycznie niemożliwych do pozyskania w inny sposób. A istotą 
społeczności jest przynależność do grupy, w której członkowie czują się bez-
piecznie (G. Mazurek 2008: 96). Media społecznościowe rozwijają się wraz 
z hasłem Web 2.0. Na gruncie organizacji, które wykorzystują Internet w działa-
niach marketingowych, termin Web 2.0 oznacza odpowiedź na realne, autentycz-
ne potrzeby odbiorców, a obecność organizacji w Internecie powinna być 
w znacznej mierze determinowana i kontrolowana przez samych internautów. 
Powstanie Web 2.0 jest więc wynikiem potrzeby symetrycznej komunikacji, 
wpływu na decyzję o tym, co jest ważne, warte skomentowania, przeczytania etc. 
(G. Mazurek 2008: 97). 

W obecnych warunkach konkurencyjnych, wynikających chociażby z gwałtownego roz-
woju przestrzeni wirtualnej, a co za tym idzie – rynku internetowego, przedsiębiorstwa nie-
komunikujące się z klientem poniosą porażkę nie tylko wizerunkową, ale po prostu rynkową.  

(G. Mazurek 2008: 101–102) 

Dzięki temu kształtuje się nowy typ marketingu – marketing wirtualnych spo-
łeczności, w którym organizacja dąży nie tyle do zwiększenia sprzedaży czy 
kształtowania relacji z najlepszymi klientami, ile do przygotowania warunków 
sprzyjających zaistnieniu więzi i relacji między samymi klientami, którzy komu-
nikując się ze sobą, wpływają na upowszechnienie wartości i produktów organi-
zacji (G. Mazurek 2008: 101–102). 
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Narzędzia te stanowią jedynie podstawę do nawiązywania więzi i relacji mię-
dzy internautami, jednak to dzięki nim zamazuje się tradycyjny podział na twór-
ców treści i jej odbiorców (G. Mazurek 2008: 104). Facebookowy profil Muzeum 
Narodowego w Kielcach nie potwierdza tej zasady. Użytkownicy manifestują 
sympatię dla promowanych przez nadawcę wydarzeń, oznaczając je kwalifikato-
rem „lubię to”1, jednak raczej nie współtworzą tekstów. Komentarze (stosunkowo 
nieliczne) są odpowiedzią na zadawane pytania lub neutralną, czasem uzupełnia-
jącą reakcją na wpis, np.: 

Fajnie jest po całym tygodniu wyrwać się z miejskiej dżungli i odpocząć wśród zieleni, 
Oj, kusi taka sielanka, 
Jak tam pięknie, trzeba będzie odwiedzić. 
Ostatnio było tam kilka ciekawych aukcji obrazów, m.in. „Krzyk” Edvarda Muncha za 

120 mln czy też „Pomarańczowe, czerwone, żółte” Marka Rothko za 67 mln.  
(dostęp: 21.02.2014 r.) 

O walorach portali społecznościowych decyduje kilka czynników, m.in. ła-
twość obsługi, szybki dostęp do poszukiwanych materiałów i możliwości roz-
rywkowe (G. Mazurek 2008: 111) oraz fakt, że dominuje hipertekst, tj. struktura 
nielinearna, niezhierarchizowana, bez początku i końca (co jest cechą Internetu 
w ogóle)2. 

Stosując kryteria klasyfikacji społeczności internetowych zaproponowane przez 
Grzegorza Mazurka (G. Mazurek 2008: 113), w niniejszym opracowaniu posłużę 
się kryterium podmiotowym, w którego myśl profil muzeum narodowego jest 
przedstawicielem społeczności tworzonej przez organizację non-profit realizującej 
zadania związane z dostarczaniem informacji i służy najczęściej do agregowania 
wiedzy i nawiązywania kontaktów. Społeczności tego typu mają możliwość    

1 Symptomatyczne jest użycie zdania „lubię to”, które oprócz dosłownej wartości semantycznej, 
dzięki Facebookowi nabrało także przenośnego, już utrwalonego społecznie, co widoczne jest głównie 
na prywatnych profilach użytkowników analizowanego portalu społecznościowego (np. oznaczanie 
kwalifikatorem „lubię to” informacji o śmierci kogoś czy przykrych, tragicznych informacji) i jest 
wyrazem poparcia, zasygnalizowaniem przynależności do wspólnoty, współodczuwania etc. 
Swoistego rodzaju deleksykalizacja nie jest tu chwytem stylistycznym.  

2 Uważa się, że w historii literatury można odnaleźć przykłady utworów, których struktura zdradza 
podobieństwo do literackiego hipertekstu elektronicznego, tzw. protohiperteksty. Wymienia się m.in. 
XVIII-wieczną powieść L. Sterne’a Życie i myśli JW. Pana Tristrama Shandy (1760). Jest to 
składająca się z dziewięciu ksiąg opowieść głównego bohatera o życiu. Przerywają ją liczne dygresje, 
dotyczące życia wewnętrznego, zainteresowań, sympatii i uczuć bohatera, dociekającego przyczyn 
swego nieudanego życia. Nowatorstwo pisarza polega na tym, że pomija on niektóre rozdziały, 
przestawia je, pozostawia strony puste, które mogą być uzupełnione przez czytelnika. Jednym 
z popularniejszych utworów protohipertekstowych na papierze jest Gra w klasy J. Cortazara. Powieść 
można czytać tradycyjnie – od początku do końca – albo skokami po paragrafach, zgodnie 
z porządkiem wyznaczonym przez autora (D. Zdunkiewicz-Jedynak 2008: 87). 
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oddziaływania na jakość proponowanych usług. Potencjalni odbiorcy/klienci 
często szukają informacji o produkcie wśród jego użytkowników. Inni użytkow-
nicy wyjaśniają wątpliwości, promują bądź odradzają zakup (por. G. Mazurek 
2008: 124). Tym samym grupa odbiorców staje się rodzajem impresariatu. 

Firmowy profil pozwala na zgromadzenie dużej liczby fanów (czyli osób, które 
„lubią to”) i promowanie działalności. Baza fanów to grupa, której można przekazy-
wać wiadomości w dowolnym momencie przez aktualizowanie statusów pojawiają-
cych się na ich tablicy (stronie) (E. Bailyn 2013: 41). Liczba fanów ma znaczenie, 
choć nie jest decydująca. Ważniejsza jest ich aktywność. Im więcej wśród nich ak-
tywnych tzw. „twórców trendów”, tym większe zainteresowanie profilem. Choć 
z matematycznego punktu widzenia im więcej fanów, tym większe prawdopodobień-
stwo, że wśród nich będą tacy, którzy przyczynią się do popularności profilu3. Można 
wykorzystać prywatny profil do upowszechniania statusu organizacji. 

Zapewnienie atrakcyjnego komunikatu m.in. przez zamieszczanie żartobli-
wych, zabawnych lub interesujących tekstów (tzw. postów), upowszechnianie 
ciekawostek oraz komentowanie newsów (humorystyczne lub merytoryczne) 
powoduje zainteresowanie odbiorcy o określonych preferencjach. To także cenne, 
gdyż zapewnia dotarcie komunikatu do preferowanego, zakładanego odbiorcy 
(por. odbiorca wirtualny, M. Głowiński 1967: 11). Atrakcyjność profilu budują 
także działania wykorzysujące potencjał innych mediów, w tym społecznościo-
wych, np. zamieszczanie popularnych filmów z zasobów YouTube, zamieszcza-
nie cytatów o charakterze sentencji (por. S. Żak 1998: 267), zadawanie łatwych 
pytań aktywizujących użytkowników. Istotne jest jednak, by profil był profesjo-
nalny (por. E. Bailyn 2013: 46). Prócz walorów informacyjno-promocyjnych 
i wizerunkowych może bowiem zmienić strukturę sprzedaży produktów instytucji. 
Drugorzędne znaczenia ma fakt, że muzeum nie jest organizacją nastawioną na 
czerpanie zysku z działalności4. E. Bailyn podaje pięć kluczowych zasad sprzeda-
ży w Internecie w erze społecznościowej: 
   

3 Praktyk mediów społecznościowych Evan Bailyn wskazuje, że obok założenia profilu na Facebooku 
istotne jest zgromadzenie jak największej liczby fanów, korzystanie z sieci znajomych, by promować 
profil, strategiczne budowanie wizerunku, m.in. przez unikanie, przynajmniej na początku, komercyjnego 
aspektu prowadzenia profilu, prowokowanie obcych użytkowników i zachęcanie ich do polubienia 
profilu, konsekwentne realizowanie skutecznych strategii. Niezależnie od profilu działalności dobrze jest 
tworzyć codzienne aktualizacje statusu, odnoszące się do danej branży. Jeśli będą interesujące, ludzie 
zaczną je komentować, upowszechniać, „lubić”, więc promować markę, pod którą powstają. Facebook 
zapamiętuje, które profile cieszą się popularnością, i nagradza je wysokim miejscem na tablicach 
użytkowników. Dzięki temu aktualizacje cieszą się większym powodzeniem, wzrasta prawdopodobieństwo 
kolejnych udostępnień, „polubień” etc. Bycie popularnym ułatwia promowanie przedsięwzięć 
biznesowych. Zdaniem Bailyna zapewnienie rozrywki użytkownikom zapewnia darmową reklamę, choć 
zaleca zamieszczanie nie więcej niż dwóch aktualizacji dziennie (E. Bailyn 2013: 44). 

4 Facebook umożliwia komercyjną reklamę, która nie stanowi przedmiotu niniejszej analizy. Warto 
zatem kreować wizerunek autorytetu w danej dziedzinie (poparty rzetelną wiedzą w tym zakresie) 
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Zasada 1. „Wykorzystuj krótkie okresy uwagi”. Dzięki Internetowi użytkownik może być 
w kilku miejscach równocześnie. Dzięki wielości opcji i konieczności dzielenia uwagi, szan-
se na jej zwrócenie mają krótkie teksty. Długie formy pisemne czytane są rzadko, pomijając 
lekturę na tabletach; 

Zasada 2. „Poznaj swoje medium”. Efektywna komunikacja na portalach społecznościowych nie 
wydaje się trudna, ale to złudne przekonanie. Ponieważ użytkownicy Facebooka chcą przede 
wszystkim rozrywki, istotne jest, by zwracać się do fanów w sposób serdeczny, szczery i osobisty. 
Pytać o to, jak im mija dzień, jaka jest pogoda w ich mieście, jak podobał się im ostatni post etc.; 

Zasada 3. „Namierz główne zainteresowania ludzi”. Proponuj użytkownikom produkty 
i usługi, którym są lub potencjalnie mogą być zainteresowani; 

Zasada 4. „Proponuj sprzedaż”. Ludzie dokonują zakupów z powodów, które można po-
dzielić na sześć podstawowych grup: obawa (co może silniej motywować niż nadzieja na 
rozwijanie niektórych naszych wewnętrznych obaw), pożądanie (ludzie podejmują decyzje 
zakupowe, bazując na fizycznej atrakcyjności), ambicja (wiele osób lubi kupować produkty 
ekskluzywne), wina (ludzie robią zakupy z poczucia winy), ego (budują atrakcyjniejszy wi-
zerunek kupującego), prostota; 

Zasada 5. „Inwestuj małe kwoty w wiele metod, a potem inwestuj wszystko w to, co 
„działa”. (E. Bailyn 2013: 122–123) 

Przestrzeń internetowa stanowi naturalne siedlisko funkcjonowania zarówno 
gatunków wykreowanych przez Internet (tzw. pierwotnie internetowych, np. 
czatów, blogów, e-maili), jak i tradycyjnych (np. artykułów naukowych czy pu-
blicystycznych). Gatunki internetowe mogą być typologizowane także ze wzglę-
du na to, w jaki sposób angażują nadawcę i odbiorcę. Te włączające jednocześnie 
nadawcę i odbiorcę można nazwać gatunkami synchronicznymi. Te, których 
funkcjonowanie w Sieci nie jest związane z równoczesną obecnością nadawcy 
i odbiorcy, można nazwać asynchronicznymi. Ważnym kryterium jest także sto-
pień ich złożoności. Na tej podstawie można wyróżnić gatunki proste i złożone 
(D. Zdunkiewicz-Jedynak 2008: 91–92). Język używany w Internecie ma wiele 
łatwo uchwytnych cech charakterystycznych, co wynika zapewne z faktu, że 
kształtuje się on w specyficznych okolicznościach (J. Grzenia 2007: 23). Pojęcie 
języka Internetu jest jednak zbyt szerokie i uogólnienia, które były pierwotnym 
założeniem niniejszego artykułu, nie są uzasadnione. Nie dają pełnego oglądu 
sytuacji komunikacyjnej w Internecie. Szerszy materiał badawczy, który jest 
podwaliną innego artykułu (w trakcie opracowania) autorki, nt. mediów społecz-
nościowych wykorzystywanych przez polskie muzea narodowe, nie pozwala na 
formułowanie tez o charakterze ogólnym na postawie analizy przypadku. 

Prezentowany poniżej materiał badawczy jest wyimkiem aktywności kieleckiego 
Muzeum Narodowego. Analizowane teksty są reprezentatywne i stanowią wpisy, 
tzw. posty, dotyczące wystaw stałych, czasowych i innej oferty muzealnej. 
   
i obok promowanych produktów i usług udostępniać informacje merytoryczne. Oczywiście, 
w atrakcyjny językowo (i nie tylko) sposób, np. przez używanie emocjonalnego języka, budowanie 
pozytywnych, prostych komunikatów, nagradzanie fanów. 
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Wystawy czasowe 

1. Ten chłopiec miał jakieś 6 lat. Był starannie przygotowany do wyrzucenia – owinięty 
w męską jesionkę, jakieś szmaty. Wypadł na pobocze… To fragment jednego z dokumen-
tów, które pokażemy w poniedziałek 27 stycznia w Muzeum Dialogu Kultur w Międzynaro-
dowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 

Podczas spotkania, zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem im. Jana Karskiego 
w Kielcach, wyświetlimy dwa filmy: „Wyrzutki” w reżyserii Tomasza Wiśniewskiego i Sła-
womira Grünberga oraz „Nie wolno się brzydko bawić” Urszuli Sochackiej. 

Pierwszy – nagradzany na międzynarodowych festiwalach i doceniany przez publiczność 
– to kilkunastominutowa opowieść naocznych świadków o jednym z wątków deportacji Ży-
dów w 1943 roku z okręgu białostockiego do obozu zagłady w Treblince. Droga transportu 
prowadziła przez Łapy, niewielką miejscowość położoną kilkanaście kilometrów od Białego-
stoku. Zrozpaczeni rodzice wyrzucali swoje dzieci przez niewielkie okienka w wagonach. 
Relacje świadków uzupełniają archiwalne zdjęcia i rysunki Stanisława Żywolewskiego. 

Film „Nie wolno się brzydko bawić” przybliża zaś historię hitlerowskiego obozu dla 
dzieci i młodzieży przy ul. Przemysłowej w Łodzi, z filią we wsi Dzierżązna. O życiu w ob-
ozie opowiadają byli więźniowie i więźniarki. A ich historia przeniesiona jest w czasy 
współczesne. Obraz pokazuje, jak ich przeżycia wpływają na następne pokolenia. Przybliża 
mechanizm transgeneracyjnego przekazu traumy. W filmie biorą również udział uczniowie 
i nauczyciele łódzkich szkół podstawowych i gimnazjów. 

Początek projekcji 27 stycznia o godz. 17 w Muzeum Dialogu Kultur, oddziale Muzeum 
Narodowego w Kielcach. Wstęp wolny. 

UWAGA SZKOŁY! 
Przygotowaliśmy też specjalną ofertę dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Po-

kazy połączone ze spotkaniem z Bogdanem Białkiem, prezesem Stowarzyszenia im. Jana 
Karskiego rozpoczną się o godz. 9.30 i 12.30. Udział jest bezpłatny, ale z uwagi na ograni-
czoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zapisy. Na zgłoszenia czekamy pod numerem te-
lefonu 41 344 60 96. Można też do nas pisać na adres: hiperłącze, url. (dostęp: 26.01.2014 r.) 

Długi (jak na standardy portalu Facebook) tekst zbudowany z siedmiu segmen-
tów (por. E. Bailyn 2013: 44). Dotyczy oferty edukacyjnej jednego z oddziałów 
Muzeum Narodowego w Kielcach. Spełnia dwojaką funkcję zamierzoną, tj. in-
formacyjną, bo przekazuje określone informacje od nadawcy do odbiorcy, a także 
pozainformacyjną, nakłaniającą (impresywną/konatywną), ma bowiem na celu 
wywołanie reakcji u odbiorcy po wpłynięciu na jego stan mentalny (R. Grzegor-
czykowa 1991: 11–28). Dobór środków leksykalnych wzmacnia impresywny 
charakter wypowiedzenia. Jego celem jest zaintrygowanie odbiorcy. W inicjal-
nym akapicie pierwszego segmentu tekstu zastosowany został zaimek przymiotny 
nieokreślony w odniesieniu do wieku małego dziecka oraz zaimek wskazujący. 
Zabieg ten wskazuje na uniwersalizm doświadczenia. Opis dotyczy tego chłopca, 
który miał jakieś 6 lat, ale w rzeczywistości dotyka doświadczenia pewnego po-
kolenia. Zdanie był starannie przygotowany do wyrzucenia poprzez zastosowanie 
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zaskakującego w tym kontekście rzeczownika wzmacnia funkcję impresywną. 
Ma charakter emocjonalny mimo pozorów neutralności. Uwagę zwracają także 
rzeczowniki: jesionka i szmaty. Obydwa odnoszą się do desygnatów niezwiąza-
nych ze szczęśliwym lub beztroskim dzieciństwem. 

W tekście konsekwentnie stosowana jest 1 os. lm, co „buduje” społeczności 
poprzez personalizowanie informacji. Nadawca przedstawia swój komunikat, 
wykorzystując jego promocyjny walor. Podkreślają go przymiotniki nagradzany, 
doceniany. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego PWN 
(http://sjp.pwn.pl, dostęp: 4.02.2014 r.) nagradzany – to ‘wyróżniony nagrodą’, 
zaś doceniany to ‘taki, którego wartość, znaczenie uznano, pozytywnie ocenio-
no’. Sąd może mieć charakter obiektywny i odnosić się do sprawdzalnej rzeczy-
wistości (konkretne nagrody, które przypadły w udziale filmowi, będącemu pod-
miotem wypowiedzi). Może mieć także charakter nacechowany subiektywnie. 
Uznanie publiczności może być odczuwane, ale niepotwierdzone, np. nagrodami. 
Podobnie przymiotnik dotyczący stanu emocjonalnego przywołanych w tekście 
rodziców, będących bohaterami filmu. Rozpacz, czyli uczucie bezsilności spo-
wodowane zwątpieniem lub nieszczęściem (http://sjp.pwn.pl, dostęp: 4.02.2014 
r.), jest emocjonalną cechą obiektywną, uzasadnioną sytuacją. Dokładny opis 
stanu emocjonalnego wskazuje, że tak właśnie jest w opisywanym przypadku, 
a dodatkowo ten aspekt jest istotny dla nadawcy, wpływa na emocje odbiorcy. 

Interesującym zabiegiem stylistycznym jest użycie neutralnego rzeczownika 
filia w odniesieniu do obozu koncentracyjnego. Zgodnie z definicją pomieszczo-
ną w Słowniku języka polskiego PWN filia – to ‘oddział przedsiębiorstwa, wyż-
szej uczelni lub urzędu znajdujący się w innym miejscu niż centrala i podlegający 
jej’ (http://sjp.pwn.pl, dostęp: 04.02.2014 r.). To osobliwe użycie może wywoły-
wać zaskoczenie u odbiorcy, pomimo tego, że rzeczowniki są naturalne; jednak 
możliwa emocjonalna asocjacja historyczna wpływa na odbiór tego połączenia 
leksykalnego. Podobnie użycie męskiej i żeńskiej formy rzeczownika więźniowie 
i więźniarki. Semantycznie pełne byłoby użycie męskiej formy, której znaczenie 
Słownik języka polskiego PWN definiuje następująco: ‘osoba uwięziona, ktoś, kto 
nie może wyzwolić się spod wpływu jakichś okoliczności’ (http://sjp.pwn.pl, 
dostęp: 5.02.2014 r.). Dualna męska i żeńska forma może być wynikiem tzw. 
poprawności politycznej i dyskusji na temat gender, która elektryzuje debatę 
publiczną (por. http://info.wiadomosci.gazeta.pl/szukaj/wiadomosci/gender, 
http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/24344,gender-grozniejsze-
-od-marksizmu.html, dostęp: 5.02.2014 r.). Symptomatyczne jest także zastoso-
wanie w tekście przymiotnika transgeneracyjny. Słownik języka polskiego PWN 
nie notuje takiego przymiotnika (http://sjp.pwn.pl, dostęp: 05.02.2014 r.). Podob-
nie Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego (http://doro 
szewski.pwn.pl, dostęp: 5.02.2014 r.). Mimo to neologizm ten jest zrozumiały. 
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Utworzony z przymiotnika odrzeczownikowego oznaczającego ‘ogół ludzi, zwie-
rząt lub roślin żyjących w tym samym okresie i będących mniej więcej w tym 
samym wieku’ (http://sjp.pwn.pl, dostęp: 05.02.2014 r.) i ‘pierwszego członu 
wyrazów złożonych oznaczającego: przez, poprzez, poza, za, z drugiej strony’. 
Konstrukcja leksykalna zdania Przybliża mechanizm transgeneracyjnego przeka-
zu traumy może wywoływać w odbiorcy wrażenie przeintelektualizowanej kon-
strukcji lub przeciwnie – starannej stylistycznie. Z pewnością więc jest celowa. 

Podobnie zastosowanie kolejnego stylistycznego środka składniowego, tj. wy-
krzyknienia (eksklamacji), wyróżnionego graficznie przez zastosowanie wielkich 
liter. Funkcją tego tekstu jest nakłonienie odbiorcy do określonej postawy, czyli 
zainteresowania go udziałem w proponowanym wydarzeniu. 

Tekst – poprzez zastosowane środki leksykalne – oddziałuje na odbiorcę. Sto-
suje hiperłącza. 

2. W niedzielę 26 stycznia o godz. 12 zapraszamy do naszego oddziału Pałacu Biskupów 
Krakowskich, gdzie odbędzie się spotkanie poświęcone wojownikom ninja. Podczas kolejne-
go wykładu z cyklu Niedziela w Muzeum prowadzący objaśni pochodzenie, działalność, 
wyposażenie i realia historyczne, w których działali ci niezwykli ludzie, będący do dziś 
symbolem tajemnicy i magicznych wręcz umiejętności w sztuce wojennej. 

Wykładowi towarzyszyć będzie ekspozycja japońskich szabli z kolekcji Muzeum Naro-
dowego w Kielcach, broni z której korzystali również osławieni ninja. 

Spotkanie poprowadzi Michał Biłejszys z Oddziału Pałac. Wstęp wolny. 
Pełna oferta: hiperłącze. 

Tekst dotyczy oferty edukacyjnej. Składa się z czterech segmentów. Inicjalny 
wprowadza informacje, kolejne ją uzupełniają. Zaproszenie sformułowane jest 
w 1 os. lm. To skraca dystans, buduje społeczność. Zastosowanie zaimka dzier-
żawczego ma charakter ekspresywny (por. H. Kurkowska, S. Skorupka 2001: 63). 
Nadawca liczy się z obecnością odbiorcy, ale nie w celu wywołania reakcji, lecz 
podkreślenia przynależności oddziału, sygnalizowania nadrzędności i podrzędno-
ści funkcjonalnej. 

Zastosowanie nazwy własnej cyklu wskazuje na funkcję informacyjną oraz – 
także możliwą – pozainformacyjną, nakłaniającą. Cykl niedziela w muzeum jest 
znany wielu odbiorcom, gdyż wiele muzeów (nie tylko narodowych) prowadzi 
wykłady pod tym właśnie tytułem. Ponadto zdanie jest treściowo wyczerpujące, 
odbiorca poinformowany jest zarówno o temacie, formie, jak i o treści. Obiek-
tywnie funkcja informacyjna jest bezsporna. Nakłaniająca, z uwagi na przytoczo-
ne powyżej argumenty, bezsporna już nie jest. Dla części użytkowników portalu 
będzie impresywna, dla części nie. Z tych samych powodów, tzn. pewności co do 
formy i treści spotkania. Pomijam kwestie subiektywnej oceny atrakcyjności 
tematu spotkania, gdyż nie wszystkich użytkowników profilu, co oczywiste, 
interesuje zaproponowana problematyka. 
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Użycie czasownika działali, i to w bliskim sąsiedztwie rzeczownika działal-
ność, może być zarówno przypadkową niezręcznością stylistyczną, jak i zamie-
rzonym zabiegiem. Czasownik działać oraz pochodzący od niego rzeczownik 
działalność oznaczają ‘zespół czynności podejmowanych w jakimś celu, zakresie, 
czynny udział w czymś, działanie, pracę’ (E. Sobol, red., 1996: 170). Nadawca, 
budując tekst w przemyślany sposób, nie stara się zachować pozorów spontanicz-
nego komunikatu, choć jego subiektywny stosunek do opisywanego zdarzenia 
jest widoczny, m.in. w przywoływanej konstrukcji potęgującej wrażenie dużej 
aktywności wojowników ninja, a także użyciu przysłówka wręcz w odniesieniu 
do magicznego charakteru umiejętności. Inne właściwości ma przymiotnik nie-
zwykli. Nie wartościuje subiektywnie, wskazuje na cechę przeciwną do zwykłości. 
O wojownikach ninja, niezależnie od subiektywnych sądów i przekonań, obiektywnie 
można powiedzieć, że byli niezwykłymi, nieprzeciętnymi ludźmi (http://sjp.pwn.pl, 
dostęp: 11.02.2014 r.). Symptomatyczne jest użycie przymiotnika osławieni. Zgodnie 
z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego PWN osławiony – to ‘mający złą 
sławę’ (http://sjp.pwn.pl, dostęp: 11.02.2014 r.). Kontekst nie pozwala jednoznacznie 
stwierdzić, czy przymiotnik został użyty celowo czy przypadkowo na oznaczanie 
sławy. W pierwszym segmencie tekstu wojownicy przedstawieni są w pozytywnym 
świetle. Drugi segment może być zatem ironiczny. 

3. Jutro 29 stycznia o godz. 18. wernisaż „Biało-Czerwonej”. Wystawa potrwa do 5 maja. 
Przyjdźcie. Warto. Zobaczycie 26 obrazów, 10 rzeźb, 1 instalację w XVII-wiecznym Pałacu. 

Dla trzech osób, które najatrakcyjniej zaproszą Facebookowiczów na wystawę, mamy nie-
spodzianki. (post z 28.01.2013 r.) 

Tekst złożony jest z dwóch segmentów. Nadawca zastosował krótkie wypo-
wiedzenia, wśród których przeważają zdania pojedyncze (rozwinięte). Sposób, 
w jaki zbudowany jest post, wskazuje na impresywną funkcję, m.in. przez zasto-
sowanie czasownika przyjść w 2 os. lm, w trybie rozkazującym oraz wzmocnie-
nie go predykatywem warto. Stylistyczne znaczenie mają także liczebniki, które 
oznaczają liczbę eksponatów oraz wiek zabytku. Konstrukcja liczb, w układzie od 
największej do najmniejszej, oraz cyfra rzymska mają walory graficzne i oddzia-
łują na percepcję odbiorcy. Tytuły są drugorzędne, prymarne znaczenie mają 
liczby. Promocyjny charakter postu podkreśla także zdanie finalne. Nadawca, by 
upowszechnić promowaną informację, zachęca odbiorców komunikatu do tego, 
by zapraszali swoich znajomych. To powszechna funkcjonalność portalu i zara-
zem idea społecznościowego charakteru medium. Dodatkowym zabiegiem jest 
zastosowanie rzeczownika niespodzianka. Zgodnie z definicją zamieszczoną 
w Słowniku języka polskiego PWN niespodzianka – to ‘coś, czego się ktoś nie 
spodziewa, prezent będący dla obdarowanego zaskoczeniem’ (www.sjp.pwn.pl, 
dostęp: 13.02.2014 r.). Definicja nie wskazuje jednoznacznie na jedynie miły 
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aspekt niespodzianki. Tymczasem post zakłada tylko taki. Po wyeliminowaniu 
zaskoczenia odbiorcy, na co pozwala informacja o nagrodzie zawarta w tekście, 
uzasadnione jest założenie, że niespodzianka w rozumieniu nadawcy jest synoni-
mem atrakcyjnego prezentu. 

W poście zastosowano neologizm językowy – rzeczownik Facebookowicz (de-
rywacja regularna sufiksalna, rdzeniem jest nazwa portalu, po której występuje, 
produktywna w polszczyźnie, cząstka słowotwórcza -owicz). Słownik języka 
polskiego PWN nie notuje tego wyrazu. Podobnie Słownik języka polskiego pod 
redakcją W. Doroszewskiego, E. Sobol, Wielki słownik języka polskiego PAN 
(www.wsjp.pl, dostęp: 13.02.2014 r.). Rzeczownik jest notowany w portalu sy-
gnowanym przez Uniwersytet Warszawski Słowa na czasie (www.slowanacza 
sie.uw.edu.pl/?tag=facebookowicz). Jego utworzenie uzasadniają przeobrażenia, 
jakie dokonały się w rzeczywistości pozajęzykowej. Znajdują one również odbicie 
w polszczyźnie. Nowe pojęcia wymagają nazwania. Przywołany wyżej neolo-
gizm powstał na podstawie już istniejących. Precyzyjnie i zrozumiale definiuje 
użytkownika portalu. Jest trafny, choć zawiera zarówno elementy obce, jak 
i swojskie (por. H. Kurkowska, S. Skorupka, 2001: 81). 

4. Czy wiecie, że kiedy Józef Krzysztof Oraczewski wystawiał po raz pierwszy swoją Bia-
ło-Czerwoną instalację powstała opinia, że zainspirował swoim dziełem i jej kompozycją 
późniejszy znak Solidarności? 

(za: Świat Elit, Kultura, hiperłącze, url) 
W naszym oddziale, Pałacu w Kielcach, już niebawem ekspozycja „Biało-Czerwona”.  

(post z 07.01.2013 r., dostęp: 15.02.2014 r.) 

Post rozpoczyna pytanie retoryczne, którego konstrukcja, wykorzystująca frazę: 
czy wiecie, że wprowadza informację o charakterze tzw. „ciekawostki”. Dotyczy 
wystawy czasowej, którą muzeum proponuje zwiedzającym. Budowa tekstu 
wskazuje na intencję nadawcy związaną z promocją ekspozycji, zainteresowanie 
nią zwiedzających. Wykorzystuje informację, która nie jest powszechna, a odnosi 
się do ważnego kulturowego i historycznego symbolu, jakim jest Solidarność. 
Wypowiedzenie zamykające tekst formalnie ma charakter obiektywnej informacji. 
W tym kontekście jednak jest rodzajem zaproszenia. 

5. Czy odkryliście już skarby biblioteki Sienkiewiczowskiej? Jeśli nie, to macie jeszcze 
czas do 19 stycznia! Zapraszamy do naszego oddziału, Pałacyku Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku! 

Szczegóły wystawy: hiperłącze, url. (post z 14.01.2014 r., dostęp 15.02.2014 r.) 

Krótki tekst zbudowany jest z dwóch segmentów i złożony z pytania retorycz-
nego oraz dwóch wykrzyknień, równoważnika zdania wprowadzającego odno-
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śnik hipertekstowy do strony internetowej zawierającej informacje o wystawie5. 
Tekst ma charakter impresywny, obliczony jest na wywołanie określonego za-
chowania u odbiorcy, tj. sprowokowania go do odwiedzenia wystawy. Wykorzy-
stanie rzeczownika skarby ma w tekście podwójne znaczenie. Z jednej strony 
przywołuje tytuł wystawy (widoczny w adresie url strony), z drugiej – konotuje 
wartość obiektów zgromadzonych na wystawie (skarb, zgodnie z definicją ze 
Słownika języka polskiego pod red. E. Sobol, to ‘zbiór pieniędzy albo drogocen-
nych przedmiotów przechowywanych gdzieś, także zakopany w ziemi, lub scho-
wany w innej kryjówce; majątek, bogactwo’, E. Sobol, red., 1996: 846). Partyku-
ła jeszcze wzmacnia impresywną funkcję tekstu poprzez sugestię, że wystawa 
dostępna będzie do określonej, nieodległej daty. Konsekwentnie stosowane są 
osobowe formy czasownika budujące społeczność6. 

6. W niedzielę 15 grudnia o godz. 12 zapraszamy na ostatnie w tym roku spotkanie z cyklu 
Niedziela w Muzeum, pt. „Tajemnice Wright Flyer 1903”, które odbędzie się w Muzeum Lat 
Szkolnych Stefana Żeromskiego, naszym oddziale. 

Na ekspozycji czasowej „Szaleńcy, idealiści, geniusze. W literackim świecie wynalazków” 
(hiperłącze, url) obok literackiego aspektu ekspozycji i przedmiotów wynalezionych w XIX 
wieku, znajduje się nietypowy model samolotu braci Wright, wykonany w skali 1:8 przez 
kieleckiego modelarza Władysława Herbusia. Jego obecność na wystawie jest uzasadniona, 
gdyż takim samolotem, własnej konstrukcji, w 1903 roku Amerykanie – bracia Orville i Wil-
bur Wright wzbili się w przestworza. Był to pierwszy udany lot w historii. Podczas spotkania 
Władysław Herbuś przybliży w jakich okolicznościach powstał Wright Flayer 1903, ile czasu 
zajęło mu wykonanie modelu samolotu w układzie kaczki i z czego został zbudowany. Spo-
tkanie poprowadzi Przemysław Krystian. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy! Przylatuj-
cie, zapewniamy bezpieczne lądowanie we wnętrzach naszego Muzeum. 

Z kolei we wtorek 17 grudnia o godz. 10.35 Władysław Herbuś z okazji 110 rocznicy 
pierwszego lotu braci Wright dokona symbolicznego lotu samolotem nad Ogrodem Wło-
skim przy Pałacu Biskupów Krakowskich, oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach. 

   
5 Hiperłącza są rodzajem środka retorycznego, za pomocą którego autor tekstu wskazuje 

odpowiedni związek intertekstualny, uznany przezeń za istotny dla odbioru jego tekstu (J. Grzenia 
2007: 111). 

6 Por. zasada „pięciu C”: 
1) zadań w sferze koordynacji (coordination) wszystkich procesów decyzyjnych w przedsiębior-

stwie, ponieważ podstawą podejmowanych decyzji są właśnie informacje; 
2) obrotu handlowego (commerce), pozwalające na obniżenie kosztów transakcji, poszerzające 

rynki docelowe; 
3) budowy wspólnoty (community), co jest łatwiejsze niż w świecie rzeczywistym; 
4) prezentacji treści informacyjnych (content), ponieważ treści internetowe mogą mieć wieloraki 

charakter i mogą dotyczyć nieograniczonej liczby tematów; 
5) sposobów komunikacji (communication), pozwalając na wymianę komunikatów elektronicz-

nych w czasie rzeczywistym, z dowolną liczbą odbiorców, z rozbudowaną zawartością. 
Na potrzeby niniejszego artykułu wykorzystywana będzie zasada 3C, z uwagi na jej przystawalność do 

specyfiki oferty muzeów narodowych (E. Frąckiewicz 2006: 17). Por. też: S. Collin 2002: 29, „Dwa 
z kluczowych komponentów efektywnej witryny to zawartość (content) i społeczność (community)”. 



74 Agnieszka Masny 

 

Fot. W tle: Rekonstrukcja samolotu Wright Flyer z 1903 roku, model redukcyjny w skali 
1:8, własność Władysław Herbuś. (post z 13.12.2013 r., dostęp: 15.02.2014 r.) 

Długi tekst, który zbudowany jest z pięciu segmentów i opisu fotografii. Post ma 
charakter impresywny. Zaproszenie użytkowników portalu wyrażone jest bezpośred-
nio. Konsekwentnie stosowana jest 1 os. lm. Podobnie zaimek dzierżawczy w odnie-
sieniu do oddziału. W tekście występują rzeczowniki synonimiczne ekspozycja 
i wystawa. Ekspozycja, tj. ‘wystawienie na pokaz, przedstawienie rzeczy; pokaz, 
wystawa, wykład, wyjaśnienie’. Wystawa – ‘wystawiony na pokaz zbiór wytworów 
działalności człowieka w jakiejkolwiek dziedzinie lub okazów przyrody’ (W. Doro-
szewski, red., 2013; dostęp: 19.12.2013 r.). Większą frekwencję ma ten pierwszy. 
Rzeczownik ekspozycja potocznie odczuwany jest jako bardziej wyszukany, co 
w medium społecznościowym jest nie bez znaczenia. Podobnie zastosowanie cza-
sownika wzbić się w kolokacji z: w przestworza, czy: dokonać lotu. To staranna pol-
szczyzna, zaś samo sformułowanie nie przynależy do języka potocznego. 

Stosowność kontekstualną tekstu zapewnia użycie 2 os. lm i bezpośredni zwrot do 
odbiorcy wraz z potocznym sformułowaniem przylatujcie, który w tym kontekście 
stanowi charakterystyczną, dowcipną grę słów. Podobnie jak metaforyczne porówna-
nie do bezpiecznego lądowania. Dominują czasowniki niedokonane, które podkreślają 
charakter opisowy tekstu (H. Kurkowska, S. Skorupka 2001: 43). Post wykorzystuje 
dowcip, żart językowy polegający na użyciu czasownika przylatujcie. Asocjacja z tema-
tem wpisu oraz potoczne znaczenie powodują, że zdanie ma żartobliwy charakter. 

Wyjątkowo zaproszenie do wzięcia udziału w przedstawianym wydarzeniu 
muzealnym nie zamyka tekstu. Po nim następuje kolejne wypowiedzenie doty-
czące pośrednio poprzedniego. Jest ono informacją na temat kolejnej propozycji 
muzealnej, w innym oddziale, z udziałem przedstawionego eksperta (modelarza, 
którego eksponat jest pokazywany na wystawie). 

Post dotyczy trzech muzealnych wydarzeń (wystawy czasowej, niedzielnego 
muzealnego wykładu, pokazu modelarskiego) i dwóch oddziałów. W tekście 
wykorzystany jest emotikon. 

Wystawy stałe 

1. …i już jest (emotikon) Od dziś w naszej „Galerii malarstwa polskiego i europejskiej 
sztuki zdobniczej” możecie oglądać szkic olejny Władysława Podkowińskiego (1866–1895) 
„Portret dziewczynki w białej bluzce” (1894). Dzieło przekazano jako depozyt z prywatnej 
rodzinnej kolekcji dziewczynki z obrazu – Józi Oderfeld, która została również sportretowa-
na przez Józefa Pankiewicza (1866–1940) na płótnie „Dziewczynka w czerwonej sukience” 
(1897). Delektujcie się (emotikon) (post z 30.01.2014 r., dostęp: 12.02.2014 r.) 
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Tekst postu ma jeden segment, w którym wykorzystuje pozawerbalne znaki, 
tzw. emotikony, na oznaczenie radości. Wpis rozpoczyna potoczne zdanie, cha-
rakterystyczne dla języka mówionego. Zamiast kropki zdanie zakończone jest 
emotikonem (tzw. uśmiechem). Konsekwentnie stosowana jest 2 os. lm w odnie-
sieniu do odbiorcy tekstu. Wzmacnia to relację nadawca-odbiorca, podobnie jak 
zastosowanie zaimka dzierżawczego. Komunikat zbudowany jest w oparciu 
o czytelną formułę: „MY zapraszamy WAS do NASZEJ galerii”. 

Użycie rzeczownika dzieło w odniesieniu do szkicu W. Podkowińskiego ma 
neutralny, obiektywny charakter. Można zweryfikować prawdziwość sądu (sąd 
jest falsyfikowalny). Równocześnie sugeruje odbiorcy, któremu nazwisko Pod-
kowińskiego nie jest znane, że eksponat jest wartościowy, ważny, cenny7. Nawią-
zanie do innego obrazu, którego bohaterką jest Józefa Oderfeldówna (wraz 
z personaliami malarzy, latami życia, tytułami prac, latami ich powstania, techni-
ką wykonania), spełnia funkcję informacyjną. Pozainformacyjna, impresywna, 
realizowana jest w finalnym zdaniu postu (wzmocniona emotikonem sygnalizują-
cym radość) i czasowniku oznaczającym znajdowanie szczególnej przyjemności 
w powolnym smakowaniu, oglądaniu lub słuchaniu czegoś (http://sjp.pwn.pl/ 
szukaj/delektować, dostęp: 12.02.2014 r.). 

2. „Natura, natura, natura – wszystkiego cię nauczy – jak się kwiat z pączka rozwija, czyś 
widział piękniejszy ornament, ja nie (…)” – (z listu Stanisława Wyspiańskiego do Karola 
Maszkowskiego). 

O inspiracji przyrodą w pracy Stanisława Wyspiańskiego „Kaczeńce” przeczytacie na: hi-
perłącze, url. 

Miłej lektury! 
Stanisław Wyspiański, Kaczeńce, 1895–1896 (post z 12.08. 2013 r., dostęp: 12.02.2014 r.) 

Tekst postu zbudowany jest z czterech segmentów. Ma funkcję informacyjną. 
Pierwszy segment, będący cytatem, wprowadza temat muzealnego obiektu, zaś 
drugi dookreśla go. Społeczność budowana jest m.in. poprzez zastosowanie 2 os. 
lm i czasownika o precyzyjnej intencji. 

Inne 

1. Drodzy Fani! 24, 25, 26 i 31 grudnia 2013 r. oraz 1 stycznia 2014 r. oddziały Muzeum 
Narodowego w Kielcach będą nieczynne. Nabieramy sił na Nowy Rok. Jeszcze raz życzymy 

   
7 Dzieło – to ‘utwór literacki, naukowy, muzyczny, artystyczny, zwykle dużej wartości’ (E. Sobol, 

red., 1996: 172). 
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Wam zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Przed Nowym Rokiem będziemy 
się jeszcze kontaktować. (post z 23.12.2013 r, dostęp 15.02.2014 r.) 

To krótki jednosegmentowy tekst. Post rozpoczyna wykrzyknienie łączące 
elementy stylu epistolarnego z internetowym: przymiotnik drodzy, używany 
w nagłówkach tradycyjnego listu, i rzeczownik fani, który w Internecie nabrał 
innego znaczenia. Zapożyczony z języka potocznego (pot. ‘zapalony sympatyk 
kogoś lub czegoś’, www.sjp.pwn.pl, dostęp: 15.02.2014 r.) w komunikacji inter-
netowej jest synonimem zalogowanego użytkownika portalu, który obserwuje 
dany profil. Fan internetowy nie musi być entuzjastą, sympatykiem (za: E. Sobol, 
red., 1996: 193). Tekst ma charakter informacyjny. Wykorzystuje dowcip. Uza-
sadnienie faktu, że w okresie świątecznym muzeum będzie nieczynne, jest żarto-
bliwe. Społecznościowy walor portalu jest wykorzystany. Nadawca zapewnia, że 
pomimo tego, iż muzeum będzie zamknięte dla zwiedzających w świecie rzeczy-
wistym, w wymiarze wirtualnym będzie dostępne. Użyte zostały emotikony sym-
bolizujące żart („mrugnięcie okiem”). 

2. Jak wygląda praca w muzeum? Kto to jest kustosz, a kim jest konserwator? Podczas ko-
lejnych zajęć z cyklu Sobotnie warsztaty familijne uczestnicy będą mieli okazję poznać mu-
zeum od kuchni, a następnie wykonają ćwiczenia na kartach pracy. 

Na spotkanie zapraszamy w sobotę, 31 sierpnia, o godz. 10 do Pałacu. Hiperłącze  
(post z 29.08.2013 r., dostęp: 15.02.2014 r.) 

To także krótki post. Jest trójsegmentowy, przy czym ostatni, wydzielony seg-
ment jest aktywnym hiperpołączeniem ze stroną internetową. Tekst wykorzystuje 
pytania retoryczne. Jego impresywna funkcja jest realizowana leksykalnie po-
przez zastosowanie potocznego sformułowania poznać muzeum od kuchni, czyli 
poznać szczegóły pracy muzealników. Impresywną funkcję tekstu zakłóca dalsza 
część wypowiedzenia. Wykonać ćwiczenia na kartach pracy implikuje edukacyj-
ny charakter. Traci natomiast zachęcającą funkcję. Karta pracy jest przynależna 
stylowi urzędowemu, polszczyźnie oficjalnej. 

Konsekwentnie stosowane są osobowe formy czasowników, zaś bezpośrednie 
zaproszenie użytkowników sformułowane jest w 1 os. lm. 

3. Nasz Pałac na pocztówce od Kielce Wczoraj Kielce Dziś 
Kolejna porcja pocztówek. (post z 16.07.2013 r., dostęp: 15.02.2014 r.) 

To krótki tekst zbudowany z jednego segmentu. Nadawca wykorzystuje funk-
cjonalność portalu, udostępniając zasoby innego podmiotu (w tym jego komuni-
kat, post). Końcówki fleksyjne są nieprawidłowe, co wynika z charakteru i zasad 
korzystania z portalu (zamieszczenie komentarza lub odnoszenie się do innego 
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użytkownika następuje w mianownikowej formie). Konsekwentnie stosowany 
jest zaimek dzierżawczy. Post spełnia funkcję ekspresywną. 

4. Na cześć naszego ekspresowego tysięcznego Fana tysiąc marek polskich z 1919 roku 
Witamy! (post z 8.07.2013 r., dostęp: 15.02.2014 r.) 

Kolejny krótki post, jednosegmentowy z dwoma wypowiedzeniami podzielo-
nymi emotikonami (egzemplifikującymi uśmiech). Internetowy gatunek podkre-
śla charakter wpisu dotyczący użytkownika, który jako tysięczny zarejestrował 
się w grupie osób otrzymujących muzealne informacje na swoich profilach (tzw. 
„kliknięcie lubię to”). Dowcipny wpis nawiązujący do poprzedniego, z tego sa-
mego dnia (Wielkimi krokami zbliżamy się do 1000. Na naszego tysięcznego Fana 
czeka nagroda). Zapowiedź nagrody i jej realizacja skojarzone zostały z nagrodą 
pieniężną, promującą jednocześnie muzealne zasoby. 

5. Po wczorajszej Białej Nocy, dzisiaj oraz jutro ciąg dalszy świętowania. Z okazji Święta 
Kielc znajdziecie nas na Sienkiewce, naprzeciw Czterech Pór Roku. Przygotowaliśmy moc 
atrakcji dla małych – gry i zabawy, warsztaty plastyczne oraz graficzne, a dla większych kier-
masz książek z nagrodami. Zapraszamy serdecznie! (post z 29.06.2013 r., dostęp: 15.02.2014 r.) 

Ten krótki tekst jest pozornie informacyjny. Dla osób spoza miejscowości, 
w której usytuowane jest muzeum, nie spełni funkcji informacyjnej. Pojawiające 
się nazwy własne są czytelne dla odbiorców znających kontekst topograficzny. 
Podobnie odczucie potoczności użycia nazwy głównej ulicy miasta. Post ma 
funkcję impresywną. Rzeczowniki atrakcje i nagrody, przywołując skojarzenia 
przyjemności oraz zaproszenie (1 os. lm) wzmocnione przysłówkiem, mogą spo-
wodować pożądane przez nadawcę zachowanie. Wykorzystane zostały pozajęzy-
kowe emotikony (symbolizujące radość). 

6. Paniom, które lubują się w biżuterii, a także Panom, którzy lubią tą biżuterią obdaro-
wywać Panie, prezentujemy bransoletę z epoki brązu. Należy do tzw. „horyzontu Sieniawa”, 
ozdób z brązu, grupy środkowomałopolskiej kultury łużyckiej, czyli masywnych bransolet 
z założonymi końcami, zdobionych grupami skośnych lub poprzecznych kresek, niekiedy na 
przemian ze skośną jodełką… 

Więcej informacji o Obiekcie Tygodnia na naszej stronie: Hiperłącze.  
(post z 19.03.2013 r., dostęp: 15.02.2014 r.) 

Tekst zbudowany jest z dwóch segmentów. Zachęca użytkowników do zapo-
znania się z treścią opracowania obiektu muzealnego, opublikowanego na stronie 
internetowej. Do artykułu odsyła aktywne hiperłącze. Impresywną funkcję reali-
zuje tematyka postu i dedykacja. Zastosowano czasownik, który nie jest po-
wszechny w internetowej polszczyźnie (odczuwany jako wyszukany, może nieco 
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przestarzały, choć definicje słownikowe nie notują takiego kwalifikatora, za: 
Słownik języka polskiego PWN, www.sjp.pwn.pl, Słownik języka polskiego pod 
red. W. Doroszewskiego, www.doroszewski.pwn.pl, dostęp: 15.02.2014 r., 
E. Sobol, red., 1996: 396), a oznacza ‘lubić coś szczególnie, rozkoszować się 
czymś’. Podjęty temat związany z biżuterią może być interesujący zarówno dla 
kobiet, jak i mężczyzn. Nadawca wykorzystuje stereotypowe poglądy na temat 
biżuterii i jej znaczenia dla poszczególnych płci. Po wprowadzeniu, które może 
być interpretowane jako żartobliwe, przedstawiony jest obiekt muzealny z działu 
rzemiosła artystycznego. Opisujące go rzeczowniki (i przymiotniki) są już neu-
tralne stylistycznie (i reprezentują styl naukowy). Emotikon rozdziela tekst. 

Post ma charakter ciekawostki. Jest pełny. Nadawca informuje odbiorcę o miej-
scu, gdzie znaleźć może pełny artykuł na temat prezentowanego obiektu. Funkcja 
informacyjna tekstu realizowana jest pośrednio. 

7. Widujecie w parkach nietypowe rzeźby? Zdjęcie pochodzi z artistinspireartist.com.  
(post z 16.10.2012 r., dostęp: 15.02.2014 r.) 

Ten krótki post złożony jest z jednego segmentu i dwóch wypowiedzeń. Pyta-
nie retoryczne uzasadnia zamieszczone na profilu zdjęcie (spoza muzealnych 
zasobów), zaś drugie zdanie jest odesłaniem źródłowym. Tekst nie dotyczy zaso-
bów muzealnych. Jest dowodem na społecznościowy charakter profilu. Retorycz-
ne pytanie prowokuje odbiorców do tego, by zamieszczali swoje komentarze pod 
wpisem. Impresywna funkcja tekstu wynika z chęci rozszerzenia grupy wirtual-
nych gości muzealnego profilu. 

8. Zagadka na dziś: Jaką techniką zostały wykonane te kolorowe elementy? Zdjęcie po-
chodzi z Artists inspire artists. (post z 1.10.2012 r. dostęp: 15.02.2014 r.) 

Jest to krótki post impresywny, zbudowany z dwóch wypowiedzeń, z których 
jedno jest pytaniem retorycznym, drugie – odesłaniem źródłowym. To tekst, 
którego celem jest budowanie społeczności profilu. Użytkownikom portalu zosta-
je postawione pytanie, a prowokacja do odpowiedzi jest zamierzona przez na-
dawcę. Dodatkowo zaimek wskazujący oraz przymiotnik i opisywany przez niego 
rzeczownik są potoczne. Stanowią zachętę do zamieszczania różnych skojarzeń. 

9. Uwaga! Po Polsce krąży kontener sztuki z prezentacją Pałacu Biskupów Krakowskich! 
15 i 16 zagości w Katowicach, 22 i 23 w Krakowie, a 29 i 30 w Łodzi. Kolejne atrakcje już 
w październiku. Kto odwiedzi, klika „Lubię to”. (post z 13.09.2012 r., dostęp: 15.02.2014 r.) 

To kolejny krótki, jednosegmentowy post, który ma funkcję informacyjną i im-
presywną. Treść finalnego zdania pozornie wskazuje, że celem nadawcy jest 
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uczestnictwo użytkownika w proponowanym wydarzeniu. Tymczasem nawołanie 
do zaznaczenia charakterystycznej dla portalu opcji lubię to, która jest oznaką 
popularności zamieszczanych na portalu tekstów i równocześnie jest działaniem 
szybkim, niewymagającym zastanowienia i analizy, to właściwy cel wpisu. Wy-
krzyknienia nie są wyznacznikami funkcji ekspresywnej. Ich zadaniem jest żarto-
bliwe zwrócenie uwagi odbiorcy na sposób prezentowania muzealnych treści 
poza główną siedzibą instytucji (zwyczajowo realizowane jako użyczenia obiek-
tów do innych muzeów). Użycie rzeczownika kontener definicyjnie opatrzonego 
kwalifikatorem techniczny, oznaczającego ‘opakowanie trwałe o znormalizowa-
nych wymiarach, do przechowywania towarów podczas transportu’ (E. Sobol, 
red., 1996: 338), jest osobliwe, przenośne. Zastosowane personifikacje aktywizu-
ją wyobraźnię odbiorcy, uatrakcyjniają tekst. Podobnie użycia typowo interneto-
wych, zakorzenionych w wirtualnej rzeczywistości, form: czasownika klikać 
i zdania Lubię to. 

10. Van Gogh był daltonistą? (post z 31.08.2012 r., dostęp: 15.02.2014 r.) 

Pytanie retoryczne wskazujące na impresywną funkcję tekstu i zamierzenie 
sprowokowania aktywności użytkowników. Ich rolą jest zamieszczanie komenta-
rzy na profilu nadawcy. Pytanie ma charakter zamknięty, odpowiedź na nie może 
być twierdząca lub przecząca, choć nie jest wykluczona dyskusja wśród internau-
tów. Pytanie bowiem dotyczy artysty, który znany jest dużej liczbie użytkowni-
ków (choć w naturalny sposób można wyeliminować osoby, które nie interesują 
się sztuką; profil muzeum determinuje zainteresowania odbiorców). Może spo-
wodować dyskusję poprzez zestawienie komentarzy użytkowników (o różnym 
poziomie wiedzy na temat historii sztuki). Post odsyła do zasobów innego użyt-
kownika (artykuły w elektronicznym wydaniu gazety). 

11. Czas stop! Poprawna odpowiedź to: Biskup Jakub Zadzik. Kto wiedział, klika 
„Lubię to”. (post z 31.07.2012 r., dostęp: 15.02.2014 r.) 

Ten potoczny tekst zbudowany jest z dwóch wypowiedzeń. Spełnia funkcję in-
formacyjną, gdyż wskazuje właściwą odpowiedź na pytanie, a także impresywną, 
ponieważ nakłania odbiorcę od zaznaczenia opcji typowej dla portalu. 

12. Kolejna zagadka dla pogromców tajemnic! Co to jest?  
(post z 5.07.2012 r., dostęp: 15.02.2014 r.) 

Post, będący tekstem impresywnym, zachęca odbiorcę do wzięcia udziału 
w internetowym konkursie. Prezentuje zdjęcie muzealnego eksponatu. Obiekt 
przedstawiony jest na zdjęciu, a zadaniem użytkowników jest odgadniecie, czym 
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jest. To promocja zasobów muzealnych, która wymaga zaangażowania odbior-
ców. Może zachęcać zarówno do odwiedzenia muzeum, jak i do spenetrowania 
zasobów internetowych. Rywalizację wzmacnia użycie rzeczowników pogromca 
i tajemnica. Obydwa mogą sugerować, iż postawione pytanie nie jest łatwe. Wy-
maga wysiłku intelektualnego, a odpowiedź nie jest oczywista (choć zapewne nie 
dla wszystkich; dla użytkowników, którym znany jest desygnat, inicjalne wykrzyk-
nienie ma charakter żartobliwy). Post obliczony jest na budowanie społeczności. 

13. Drodzy! Co pewien czas będziemy zadawać Wam zagadkę. Poniżej pierwsza z nich. 
Założymy się, że nikt nie zgadnie [sic!] do czego służył ten przedmiot…a może? Do klawia-
tur start! (post z 18.05.2012 r., dostęp: 15.02.2014 r.) 

Post zbudowany jest z jednego segmentu, który tworzą dwa wykrzyknienia o im-
presywnej funkcji. Pierwsze jest zapożyczone z polszczyzny pisanej, z gatunku epi-
stolarnego, skrócone o zasadniczy element, opisywany przez przymiotnik (w później-
szych postach dodawany jest rzeczownik fani). To swoistego rodzaju kontaminacja 
polszczyzny pisanej i mówionej. Współcześnie powszechnie stosowany jest bezpo-
średni zwrot kochani, w odniesieniu do obcych sobie osób, związek emocjonalny nie 
jest konieczny (por. publiczne wystąpienia J. Owsiaka, A. Młynarskiej, T. Kammela 
etc.). W gatunku internetowym został on przekształcony, złagodzony emocjonalnie. 

Tekst spełnia jednocześnie funkcję informacyjną (informuje użytkowników 
o tym, że na profilu będą zadawane zagadki) oraz impresywną (nakłania do zain-
teresowania pytaniami). Ostatnia funkcja realizowana jest także przez przewrotne 
stwierdzenie o charakterze sądu ogólnego, obiektywnego. Zdanie pozornie przed-
stawia pewność, co do tego, że nikt z użytkowników nie zna odpowiedzi na zada-
ne pytanie. Wykrzyknienie zamykające tekst jest połączeniem potocznej polsz-
czyzny mówionej i rzeczywistości internetowej. 

Muzealny profil na Facebooku jest wyrazem akceptacji popularności określo-
nych narzędzi komunikacji. Instytucja reaguje nieco wolniej niż przedsiębiorstwa 
komercyjne czy prywatni użytkownicy, a jej językowe zachowania są bardziej 
zachowawcze. Fakt ten determinowany jest uwarunkowaniami społeczno-
-prawnymi oraz tradycją, zgodnie z którą cechami muzeum narodowego są swoi-
stego rodzaju stałość i przewidywalność (w neutralnym znaczeniu). I to zasada, 
która odnosi się do wszystkich muzeów. Cechy swoiste są zaś różne. Profil Mu-
zeum Narodowego w Kielcach realizuje funkcje, które można uogólnić jako: 
praktyczno-użytkowa, artystyczno-rozrywkowa i promocyjno-reklamowa (por. 
E. Wolańska 2008: 123). Wpisuje się w czteroelementowy model komunikowa-
nia stworzony przez Jana L. Bordewijka i Bena van Kaama (1986), w którym 
poszczególne wzory się wzajemnie uzupełniają i zazębiają, tj.: allokucyjny (in-
formacja rozchodzi się równocześnie z centrum do wielu odbiorców; jednokie-
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runkowy przekaz), konwersacyjny (jednostki – jako elementy sieci komunikowa-
nia – oddziałują bezpośrednio na siebie, aktywna rola centrum nie jest koniecz-
na), konsultacyjna (jednostka szuka informacji w centrum), rejestracyjna (cen-
trum „żąda” od jednostki podania sobie określonych informacji) (za: E. Wolańska 
2008: 120). Dwa ostatnie elementy są najsłabsze w przypadku kieleckiej instytu-
cji (z uwagi na charakter społecznościowego medium). Stosunkowo niewielka 
aktywność użytkowników w zakresie tworzenia treści w obrębie profilu powodu-
je jednorodność stylistyczną, ergo wizerunek muzeum jest kreowany niemal 
wyłącznie zgodnie z intencją nadawcy. Ponadto w odniesieniu do profilu mu-
zeum narodowego nie ma (lub ma w niewielkim zakresie) zastosowania tzw. 
„zjawisko ławicy”. Występuje ono wtedy, gdy użytkownicy, będący największą 
wartością serwisu, zostaną zagregowani przez inny serwis, który zaoferuje im 
większą wartość i konkretną korzyść. To jeden z powodów, dla którego przy 
tworzeniu serwisu społecznościowego należy jak najlepiej rozpoznać potrzeby 
jego użytkowników, aby stali się lojalni nie tylko ze względu na treść witryny, ale 
samą markę czy niepowtarzalne funkcjonalności (G. Mazurek 2008: 112). Bo 
Facebook to medium dialogowe, demokratyczne, zaś komunikacja ma charakter 
interaktywny i kooperatywny. I tu leży granica między sztuką, z którą użytkow-
nik ma kontakt bezpośredni w muzeum, a jej internetowym, „społecznościowym” 
przedstawieniem. W muzeum dzieło oddziałuje pozajęzykowo (wyłączając ustne 
bądź pisane informacje przewodnickie), rodzaj interakcji determinowany jest 
wiedzą jasną odbiorcy, w portalu społecznościowym osadzone jest w komentarzu 
nadawcy. Sposób kształtowania komunikatu (tekstu) oraz hipertekstualność mogą 
determinować odbiór. 

Komunikację internatową via Facebook wyróżnia m.in. powszechna dostępność, 
automatyzacja, szybkość przekazu, niezależność od miejsca, anonimowość, interak-
tywność, a przy tym zatarcie granicy między nadawcą i odbiorcą, multimedialność 
(wg J. Grzeni – graficyzacja przekazu) (za: D. Zdunkiewicz-Jedynak 2008: 93), 
a sama techniczna organizacja sieci nie sprzyja centralizacji, koncentracji (M. Bugaj-
ski 2006: 487). Dialog przybiera formę telelogu (termin A.E. Voiskounsky’ego) – 
nadawca na odległość zwraca się do wielu osób naraz albo wielu nadawców do 
jednego odbiorcy w tym samym momencie (D. Zdunkiewicz-Jedynak 2008: 93). 

Internetowe gatunki mają charakter hybrydalny, łączą w sobie cechy polszczy-
zny mówionej i pisanej. Badacze Internetu przyjmują, że komunikacja za pośred-
nictwem komputera rodzi nową formę oralności (ustności) – język zapisany, 
w wielu miejscach zbieżny w swych cechach właśnie z językiem mówionym 
(D. Zdunkiewicz-Jedynak 2008: 93). 

J. Grzenia zauważa, że język internetowy cechuje wysoki stopień (poziom) 
spontaniczności (J. Grzenia 2007: 104). Powyższa analiza wskazuje jednoznacz-
nie, że w odniesieniu do profilu muzeum narodowego cecha ta nie jest istotna. 
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Powodów można doszukiwać się zarówno w formalnych warunkach funkcjono-
wania instytucji oraz świadomym kreowaniu wizerunku zgodnie ze strategią 
rozwoju, jak i w fakcie, że komunikaty w Internecie zamieszczają odpowiedzialni 
za tę czynność pracownicy. Oficjalny profil instytucji, zgodnie z poziomem ko-
munikowania D. McQuaila, jest egzemplifikacją komunikowania instytucjonal-
nego (tj. instytucji z otoczeniem) i komunikowania grupowego (odbywającego się 
w grupach społecznych, zawodowych) (T. Goban-Klas 1999: 31). W sytuacji, 
gdy rotacja nadawców jest duża, istnieje ryzyko, że ich styl osobniczy (a co za 
tym idzie: różnorodność stylistyczna tekstów) mógłby powodować niespójność, 
która przełoży się na niewiarygodny, chaotycznie kreowany wizerunek instytucji. 
A różnice językowe pomiędzy ludźmi dotyczą przede wszystkim cech leksykal-
nych, a także składniowych i semantycznych, są więc zauważalne nawet dla 
użytkownika bez odpowiednich kompetencji językowych8. 

W strukturach wypowiedzi analizowanych tekstów można wyróżnić kilka po-
wtarzających się elementów: 

a) formułę powitalną (nawiązanie kontaktu nadawcy z odbiorcą); 
b) publiczny charakter wpisów, który determinuje mało spontaniczny język 

komunikatów; 
c) dość wyraźną tendencję do skracania dystansu; 
d) zwrot adresatywny do makroodbiorcy (Drodzy..., Fani...); 
e) formę adresatywną 2 os. lm „wy”; 
f) powszechność zaimków upowszechniających i dzierżawczych; 
g) konsekwentne stosowanie 1 os. lm na oznaczenie nadawcy; 
h) widoczny podział ról: nadawca- odbiorca (por. M. Bugajski 2006: 489); 
i) unikanie pisemnych oznaczeń zachowań niewerbalnych; 
j) opisy akcji; 
k) unikanie zwielokrotnionych znaków interpunkcyjnych; 
l) dbałość o normę ortograficzną; 
m) konsekwentne stosowanie znaków diakrytycznych; 
n) staranny wybór środków leksykalnych; 
o) długie (w odniesieniu do standardów portalu) teksty, kilkusegmentowe, 

wielowypowiedzeniowe (por. D. Zudnkiewicz-Jedynak 2008: 94); 
p) tematykę ściśle związaną z działalnością muzealną, incydentalne komento-

wanie ogólnoświatowej rzeczywistości, np. rocznic, obchodów, zdarzeń etc. 
Tworzone w ramach aktywności podmiotu w portalu społecznościowym teksty 

wpisują się w tzw. interakcje paraspołeczne, przez które rozumie się rodzaj 
szczególnego związku nadawcy i odbiorcy komunikatu, w którym ten pierwszy 
kreuje siebie tak, by sprowokować adresata do zachowań interaktywnych, przy    

8 Możliwe jest zaobserwowanie wielu typowych cech języka nadawcy (którym jest jedna osoba), 
jednak wydaje się, że właściwości leksykalne są najbardziej wyraziste (por. J. Butkiewicz 2003: 72).  
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czym interakcje te są z reguły pozorne, a celem nadawcy jest zgromadzenie jak 
największej widowni (M. Bugajski 2006: 488). 

Stylistyczna analiza substancji leksykalnej wskazuje, że mimo pozorów oralno-
ści i widocznych cech hybrydalnych język muzealnej komunikacji na Facebooku 
opiera się wielu powszechnym tendencjom charakterystycznym dla internetowe-
go języka społeczności portalu. Oszczędnie stosowane są substytuty przekazów 
pozawerbalnych (emotikony, pisemne oznaczenia zachowań niewerbalnych, 
opisy akcji), niemal nie występują osobliwości interpunkcyjne i ortograficzne. 
Specyfika komunikacji internetowej z jej powszechnością, szybkością przekazu, 
automatyzacją, interaktywnością czy multimedialnością łagodnie łączy się ze 
specyfiką muzealnych treści. Granica między sieciowym gatunkiem (tzw. pos-
tem), wykreowanym przez portale społecznościowe, a gatunkami wtórnie interne-
towymi nie została jeszcze jednoznacznie zatarta. 
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P A U L I N A  W I C H N I E W I C Z  
U N I W E R S Y T E T  W A R S Z A W S K I  

Sytuacja językowa  
mieszkańców Ćelinovaca.  
Polska mniejszość w Bośni i Hercegowinie 

W DZIELE LANGUAGES IN CONTACT URIEL WEINREICH ROZWINĄŁ TEORIĘ INTERFERENCJI (REFERUJĘ 
za: K. Feleszko 2002: 106). Sformułował w nim aparat pojęciowy, do którego 
należą definicje kontaktu językowego, dwujęzyczności i interferencji. Pojęcia te 
stały się podstawowym wyposażeniem badaczy zajmujących się społecznościami 
wielojęzycznymi. Zdaniem Weinreicha dwa lub kilka języków są w kontakcie, 
jeżeli używane są na przemian przez tę samą osobę. Z kolei przemienne używanie 
przez daną jednostkę dwóch lub więcej języków pozwala scharakteryzować ją 
jako dwujęzyczną. Przy tym wszystkim konieczne jest podkreślenie socjalnego 
aspektu zjawiska – języki mogą być nabyte przez osobę w trakcie społecznych 
interakcji lub w edukacji, ale muszą być używane w życiu codziennym. Przez to 
kontakt językowy może być uważany za jeden z przejawów kontaktu kultur. 
Według Weinreicha w kontakcie mogą znaleźć się zarówno dwa niespokrewnio-
ne języki, jak i dialekty tego samego języka czy warianty jednego dialektu. Sto-
pień pokrewieństwa kodów językowych nie ma znaczenia – rezultaty kontaktu 
będą zawsze takie same. W społecznościach takich, gdzie wymaga się od swoich 
członków stałego posługiwania się więcej niż jednym językiem, czyli w warun-
kach stabilnego kontaktu językowego, dochodzi do różnych odstępstw od normy 
językowej. Zjawisko to określa się mianem interferencji językowej. Sam termin 
interferencja pochodzi z języka łacińskiego i oznacza: inter ‘między’, ferens 
‘niosący, przynoszący’. Łączy się z pojęciem transferu – przenoszenia wzorów 
z języka ojczystego na język obcy w procesie jego opanowywania. Przenoszenie 
nawyków w nauce języków obcych może mieć skutek pozytywny i negatywny. 
Transfer negatywny określany jest w językoznawstwie pojęciem interferencji 
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językowej. Weinreich określił je jako przypadek odchylenia od normy każdego 
z wchodzących w grę języków, w warunkach stałego kontaktu językowego, 
w którym ich członkowie posługują się więcej niż jednym językiem. Anna Zieliń-
ska w następujący sposób klasyfikuje typy kontaktu językowego (za: H. Krasow-
ska 2006: 90–91): 

1. kontakt językowy uwarunkowany bilingwizmem: 
a) między systemami pokrewnymi: odmianami jednego języka (gwarami, dialektami) lub 

różnych języków blisko spokrewnionych; 
b) między systemami dalej spokrewnionymi; 

2. kontakt językowy nieuwarunkowany bilingwizmem: 
a. terytorialny, wynikający z graniczenia systemów językowych. Może on zachodzić 

między odmianami jednego języka (gwarami, dialektami) lub różnych języków o roz-
maitym stopniu pokrewieństwa; 

b) nieterytorialny, zachodzący na płaszczyźnie kulturowo-cywilizacyjnej między języ-
kami literackimi. 

W swoim artykule zajmę się przede wszystkim kontaktem językowym wynika-
jącym z bilingwizmu między pokrewnymi systemami językowymi, w mniejszym 
stopniu między systemami dalej spokrewnionymi na pograniczu polsko-
-słowackim, ukraińsko-rumuńskim, przede wszystkim jednak na terenie Bośni 
i Hercegowiny, gdzie w każdym z tych miejsc doszło do kontaktu językowego 
z sąsiadującymi wspólnotami narodowymi, co zaowocowało nabywaniem pier-
wotnie obcych elementów językowych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że 
w 2011 roku Helena Krasowska napisała artykuł Sytuacja socjolingwistyczna 
górali bukowińskich w Celinowacu (Bośnia i Hercegowina) (H. Krasowska 
2011), jednakże ujęcie prezentowane przez badaczkę koncertuje się na odmien-
nych aspektach, co też stanowi interesujące uzupełnienie niniejszej pracy. 

Ćelinovac 

Miejscowość Ćelinovac rozpościera się na wzgórzach północnej Bośni. Są to 
najwyższe wzniesienia otaczające szczyt Kozary. Od granicy z Chorwacją dzieli 
je zaledwie siedemnaście kilometrów. W przeszłości tereny te od Sawy aż po 
Banja Lukę były słabo zasiedlone: 

Przed okupacyją można było jechać tędy przez bory, krzaki i błota trzy dni i ludzkiego nie 
znalazło się mieszkania. Podróżny spotkał tylko gdzieniegdzie rozrzucone tylko sadyby cy-
gańskie. (M. Czermiński 1899: 315) 
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Sytuacja zmieniła się diametralnie w 1878 roku wraz z przejęciem administra-
cji przez Austro-Węgry oraz ogłoszeniem programowej kolonizacji. Okupacja 
była prowadzona pod altruistycznym hasłem rozwiązania kwestii agrarnej oraz 
przebudowy systemu gospodarki pańszczyźnianej. W rzeczywistości rząd1 nie 
zamierzał zlikwidować feudalnego ustroju wsi. Zajęcie Bośni było posunięciem 
politycznym, mającym na celu zdobycie bazy surowcowej, rynku zbytu, jak rów-
nież przyczółka do dalszego penetrowania Bałkanów oraz „poprzetykania serb-
skiej ludności innym elementem” (D. Drljača 1997: 88). Kolonizacja rozpoczęła 
się w 1895 roku i trwała do 1905, choć już w 1879 roku na nowo zajętych obsza-
rach zaczęli pojawiać się pierwsi osadnicy z północno-zachodnich Niemiec. 
W późniejszych latach przybywali licznie przedstawiciele większości narodowo-
ści wchodzących w skład monarchii austro-węgierskiej: Niemcy, Włosi, Węgrzy, 
Ukraińcy (Rusini)2 oraz Czesi. Na wyjazd do Bośni zdecydowali się dobrowolnie, 
zachęcani przez państwową agitację przywilejami oraz ziemią. Wśród nich zna-
leźli się również Polacy z Bukowiny i Galicji Wschodniej. Oficjalnie do Bośni 
przyjeżdżali od 1895 do 1905 roku, w wyniku czego powstało kilkanaście pol-
skich wsi, jednakże osad zamieszkiwanych przez polską ludność było ponad 
sześćdziesiąt. Do dziś swój polski charakter zachowała jedynie miejscowość 
Ćelinovac, która została założona na przełomie 1895 oraz 1896 roku jako pierw-
sza polska kolonia. Początkowo dotarła do niej ludność z terenów Bukowiny. 
W następnej kolejności pojawiły się rodziny z Galicji Wschodniej, wśród których 
znalazły się osoby pochodzenia ukraińskiego (rusińskiego), zaś na przełomie XIX 
oraz XX wieku dotarli indywidualni osadnicy z Królestwa Polskiego. 

Grupy nowo przybyłej ludności znacząco różniły się od siebie. Osadników 
z Bukowiny przezywano Hucułami3, natomiast pozostałych kolonistów – Mazu-
rami4. Stosunek stereotypu do rzeczywistości jest często dyskusyjny:    

1 Bośnią zarządzało tzw. Wspólne Ministerstwo Finansów, na którego czele do 1882 roku stał 
Benjamin Kallay. Pełnił on jednocześnie funkcję ministra finansów oraz szefa administracji Bośni 
i Hercegowiny. 

2 Najprawdopodobniej w czasie osiedlania zarówno Polacy, jak i Ukraińcy (Rusini) byli nazywani 
Polakami. Różniło ich wyznanie. Grekokatolicy nazywali samych siebie Rusinami. Co ciekawe, 
współcześnie większość z nich mówi o sobie Ukraińcy, choć spotkałam się z ostrym sprzeciwem 
w Čurugu w Wojwodinie, że Rusini i Ukraińcy to nie to samo. Z drugiej strony odniosłam wrażenie, 
że szczególnie młodsze pokolenia mylą Rusinów z Rosjanami. W związku z rozmytą granicą 
pomiędzy zakresami powyższych nazw w swojej pracy przyjęłam następujący zapis: Ukraińcy 
(Rusini). 

3 Huculi – grupa etniczna górali zamieszkujących ukraińską oraz rumuńską część Karpat Wschodnich – 
Gorgany, Czarnohorę, Świdowiec, Karpaty Marmaroskie, Połoniny Hryniawskie oraz Beskidy 
Pokucko-Bukowińskie. W literaturze ukraińskiej bywają zaliczani do Ukraińców. 

4 Mazur – pierwotnie mieszkaniec Mazowsza. Według Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i 
innych krajów słowiańskich (B. Chlebowski, F. Sulimerski, W. Wawelski, red., 1881: 458–459): 
„Mazowsze, nieraz Mazosze, Mazowszanie; skrócone pogardliwie Mazur (…). Łacina i niemczyzna 
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Wyobrażenia grupy A o grupie B przynależą do dyskursu mitycznego i jako takie nie mu-
szą mieć żadnego odniesienia do rzeczywistych właściwości, cech czy postaw grupy B.  

(E. Kłosek 2005: 153) 

Co ciekawe, mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie, tak że wydają 
się niemal prawem biologicznym. Nazywanie osadników Hucułami wskazuje 
raczej na kierunek, z którego przybyli, niż na rzeczywiste spokrewnienie z ludno-
ścią huculską. Z kolei określenie Mazur, pierwotnie charakteryzowało mieszkań-
ców Mazowsza, natomiast wśród kolonistów określanych tym mianem mamy 
w większości do czynienia z ludnością Galicji Wschodniej. W zjawisku stereoty-
pu często dochodzi do postrzegania członków grupy obcej jako bardziej do siebie 
podobnych niż jest to w rzeczywistości. Możemy to zaobserwować zarówno 
w przypadku Hucułów, jak i Mazurów. Wśród Hucułów występują osoby z kilku 
bukowińskich wiosek, m.in. Pojany Mikuli, Nowego Sołuńca, Góry Homory, 
Starej Huty, Solki oraz Baniłowa Mołdawskiego. Wśród Mazurów pojawiają się 
osoby z powiatów niskiego, tarnobrzeskiego i rzeszowskiego, jak również z oko-
lic Lwowa, Lublina czy Stalowej Woli (H. Krasowska 2011: 94–95). 

Dodatkowo współczłonkowie grup byli niejednorodni również pod względem 
językowym. Z pojęciem stereotypu wiąże się także podział na swój – obcy. Dla 
grupy A przedstawiciele grupy B są obcymi i na odwrót. Poczucie to było budo-
wane na różnorodnym pochodzeniu, obyczajach, repertuarze folklorystycznym 
czy ubiorze. Głównym wyznacznikiem obcości był jednak język, którego od-
mienność doprowadziła do uprzedzeń ujawniających się chociażby w formie 
wyzwisk oraz zakazów regulowanych przez normę społeczną, jak np. zakaz mał-
żeństw między Hucułami a Mazurami do czasów I wojny światowej. Można to 
zaobserwować na przykładzie wspomnień Michała Jarosza5, który twierdzi, że 
jego babka będąca Hucułką zwracała się w kłótniach do swojej synowej Mazurki 
w następujący sposób: „Mąc6 świnio huculska jak polskiego pisma nie znas!” 

Niestety, literatura na temat odmienności językowej obu grup jest skromna. 
Różnice w mowie jako pierwszy dostrzegł Dušan Drljača, który pod koniec lat 
60. oraz na początku 70. XX wieku prowadził badania terenowe wśród polskich 
   
średniowieczna odrzucały drugą część złożenia: Masovia, die Masau. Nazwa uszczypliwa, od sąsiadów 
mało- i wielkopolskich narzucona, prastara jednak”. Takim też mianem określana była w Małopolsce i Rusi 
Czerwonej (Galicja) ludność, osadzana na prawie polskim i magdeburskim począwszy od XIV wieku, która 
przybyła z terenów Mazowsza. Byli jedną z ważniejszych grup etnograficznych Galicji zaliczaną do tzw. 
Podolaków, czyli równiaków, mieszkańców równin w przeciwieństwie do górali, czyli mieszkańców gór, 
w których skład wchodzili m.in. Huculi. 

5 Wywiad przeprowadzony 3.12.2011 roku za pośrednictwem Internetu przez program Ringa 
umożliwiający rozmowy telefoniczne. Niemożność przeprowadzenia wywiadu na żywo jest związana 
z odległością pomiędzy miejscami zamieszkania badaczki i badanego. Michał Jarosz mieszka obecnie 
w Ameryce. 

6 Milcz. 
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osadników w Bośni, w tym w Ćelinovacu. Podzielił przybyłych kolonistów na 
trzy grupy: na Polaków, Mazurów oraz Hucułów. Prowadząc czterdzieści lat 
później badania wśród społeczności Ćelinovaca na podstawie wywiadów oraz 
badań terenowych, zdecydowałam się na utworzenie dwóch kategorii: Mazurów 
oraz Hucułów. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że nadal żywe jest uży-
wanie zwrotów (często zamiennie): jo godom, ja gwarim, ja mówim/mówię, co 
mogłoby wskazywać na istnienie w przeszłości trzeciej kategorii. Na pytanie: 

– Kto gwari? 

Informatorzy zawsze odpowiadają: 

– Hucuły. 

Natomiast zamieszanie i swego rodzaju niezrozumienie następuje przy pytaniu: 

– Kto mówi? 
– Mazury. 
– A kto goda? 
– Mazury. (Ludvina Kozminčuk); 

Mama godali, mówili, a tata gwaril. Babcia mówili: Jo żem szła, robiła, przyszła, poszła. A tata: 
Jo je szel, byl, robyl je. Inace troszkę, ale my dzieci wszystkie za mamą poszli. Jo żem była przy-
szła, poszła, a tata: Jo je był, jo je szel, jo je priszel. Tata gwarili, a mama mówili. (Ludvina Hevčuk) 

Powyższe zwroty dotyczą osób ze starszego pokolenia, które rozróżniają hucul-
ską bądź mazurską przynależność swoich rodziców. Współcześnie natomiast 
określenie Polak jest kategorią nadrzędną, obejmującą zarówno Hucułów, jak 
i Mazurów. Do tego należałoby dodać, że młodsze pokolenia praktycznie nie 
posługują się wyrażeniami Hucuł bądź Mazur. 

Wyraźnie widać, że w miarę jak zmieniły się warunki życia zbiorowości 
(w tym wypadku emigracja do nowego środowiska oraz rozpoczęcie współżycia 
w jednej osadzie przedstawicieli odmiennych grup), doszło do zatarcia się różnic 
między Hucułami oraz Mazurami. Nowe okoliczności doprowadziły do zmiany 
zestawu wzorów, które dotąd pozwalały odróżniać daną grupę od innych. Po 
wielu latach wzajemnego współbytowania w Bośni nastąpiło przesunięcie z dzie-
lenia się na Hucułów i Mazurów bądź – według podziału Drljačy – na Hucułów, 
Mazurów oraz Polaków w kierunku identyfikowania się z tożsamością polską. 
Nowo przybyli koloniści zajęli tereny, na których była osadzona ludność muzuł-
mańska oraz serbska. Dodatkowo sami osadnicy byli rekrutowani ze wszystkich 
narodowości wchodzących w skład imperium habsburskiego. Nic więc dziwnego, 
że w obliczu tak wielu „innych” początkowo różniące się od siebie grupy ludno-
ści polskiej zbliżyły się do siebie, zintegrowały, aż wreszcie zasymilowały. 
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Co ciekawe, część respondentów twierdzi, że w przeszłości posługiwano się 
zamiennie dwoma mowami. Zaprzestanie używania jednej było związane z szy-
dzeniem Hucułów z języka Mazurów. Z czasem różnice językowe zatarły się na 
korzyść mowy przyniesionej z Bukowiny, co zaobserwowali Dušan Drljača: 

W Celinowaczu zauważyłem wybijanie się na plan pierwszy gwary bukowińskiej jako ję-
zyka większości. Formy bukowińskie dominowały nawet u starszych osób niebukowińskego 
pochodzenia. (D. Drljača 1997: 120) 

oraz Helena Krasowska, która w 2010 roku prowadziła badania terenowe w Ćeli-
novacu: 

Dziś zauważyłam już pełną akulturację pomiędzy góralami i Polakami z Galicji czy Bu-
kowiny. Często jest tak, że Polacy nauczyli się gwary góralskiej. (H. Krasowska 2011: 98) 

Najprawdopodobniej jest to związane z kilkoma czynnikami: większością buko-
wińską zamieszkującą osadę, profilem małżeństw między przybyszami z Bukowiny 
a Galicji, gdzie zazwyczaj mąż był Hucułem a żona Mazurką7, jak również bli-
skością między mową (konkretnymi formami językowymi) przyniesioną z Bu-
kowiny a językiem miejscowej ludności, np. predawać – predavati, pridą – prila-
ze, dowedą – dovesti (Drljača 1997: 120). 
   

7 Polacy przybyli do Bośni i Hercegowiny przyjęli panujący po dziś dzień lokalny zwyczaj, według 
którego dziecko dziedziczy narodowość po ojcu. 

U nas dzieci idu po łojcu. I Goran i Mihalica upisani Ukrajnici (Ludvina Hevčuk); 
– Žena pripada mužu (…). Pripadaš svom čovjeku. Ako su te mješane brakove čekaj da li žena ide 

za čovjekom ili čovjek za ženom? Jesi se udao ili oženio? (…) Onda pripada žena njemu (Franjo 
Buganik). 

– Ja mislim da ide na tatino. Tako se piše (Janez Buganik). 
– Ako se žena udala pripada čovjeku bilo vjerski, bilo kako. Po pravu (…). Imamo mješane brakove 

gdje žena je Poljakinja a muško je Hrvat, Srbin (Franjo Buganik). 
– Onda što su djeca? 
– Onda pripadaju za čovjekom. Ne mogu biit Poljaci. Ona je Poljakinja, ali ne mogu drugo djeca 

kad je otac drugi (Franjo Buganik). 
Przekład: 
„– Żona należy do męża (…). Należysz do swojego mężczyzny. Jeśli są te małżeństwa mieszane 

czekaj czy to kobieta idzie za mężczyzną, czy mężczyzna za kobietą? Czy mężczyzna wychodzi za 
mąż czy się ożeni? (…) A więc należy kobieta do niego (Franjo Buganik). 

– Ja myślę, że idzie po ojcu. Tak się zapisuje (Janez Buganik). 
– Jeśli kobieta wyszła za mąż należy do mężczyzny pod jakimkolwiek względem czy to wiary, jak-

kolwiek. Według prawa (…) mamy małżeństwa mieszane, gdzie żona jest Polką, a mężczyzna Chor-
watem, Serbem (Franjo Buganik). 

– A kim są wtedy dzieci? 
– Wtedy należą do mężczyzny. Nie mogą być Polakami. Ona jest Polką, ale nie mogą dzieci być 

inne niż ojciec (Franjo Buganik)”.  
Wszystkie cytaty w przekładzie autorki artykułu. 
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Poniżej przytaczam przykłady różnic w mowie Mazurów, Polaków oraz Hucu-
łów, które Drljača zawarł w swojej pracy doktorskiej (Д. Дрљaча 1985: 181): 

M: ziemniaki wria P: kartofle sie gotuja H: ziemniaki się waria 
M: byliswa P: bylismy H: bylimy 
M: pójdziewa P: pójdziemy H: pójdemy 
 P: rżnać (chleb) H: rezać (chleb) 
 P: ogien się pali H: watra gore 
 P: dawać (komu) jesć sie H: chodować go 
 P: karmi swinie H: choduje sie swinie 
 P: już H: uż 
P: namcie  H: nacie 
P: furt tzn. wciaż  H: w dicki 
P: naklasć ognia  H: kuryć – kurzyć 
P: ksiądz  H: knież 
P: kiedyś  H: pirwyj my mieli 

Wybijająca się wśród mieszkańców Ćelinovaca gwara bukowińska jest związa-
na z polskimi góralami czadecko-bukowińskimi8. Górale czadeccy wchodzą 
w skład jednej z dwunastu grup etnograficznych górali polskich. Ukonstytuowali się 
w następstwie szesnastowiecznych prądów osadniczych płynących z terenów Śląska 
Cieszyńskiego oraz Żywiecczyzny. Są grupą o tyle specyficzną, że ich pochodzenie 
należy wiązać zarówno z obszarami Małopolski, jak również Śląska. Znajduje to 
swoje odzwierciedlenie w języku łączącym zarówno elementy śląskie, jak i małopol-
skie. Wynika to ze skrzyżowania się dwóch prądów osadniczych: małopolskiego 
z Żywiecczyzny, idącego przez przełęcz Zwardońską, oraz śląskiego, idącego przez 
przełęcz Jabłonowską. Jeszcze w drugiej połowie XIX wieku Alois Vojtech Stembera 
ujawnił występowanie w północnej części Czadeckiego 14 osad, w których ludność 
posługiwała się gwarą polską (H. Krasowska 2006: 64). 

Głównym obszarem zasiedlanym przez górali czadeckich jest dorzecze górnej 
Kisucy na obszarze dzisiejszej Słowacji. W Polsce na określenie tego regionu 
stosuję się nazwę Ziemia Czadecka, natomiast na Słowacji częściej operuje się 
określeniem Kisuce czy też Górne Kisuce. Polska ludność zaczęła się pojawiać 
w Czadeckiem na większą skalę od połowy XVI wieku. Bezpośrednią przyczyną 
było zbiegostwo chłopów pańszczyźnianych z obszarów Żywiecczyzny i Śląska 
Cieszyńskiego oraz ucieczki przed najazdami tatarskimi i kozackimi na wsie 
małopolskie w połowie XVII wieku. Z kolei od lat trzydziestych i czterdziestych 
XVII wieku za przełęcz jabłonowską częściej napływali osadnicy zapisywani 
   

8 Nazewnictwo przyjęte przez autorkę artykułu, według której nazwa „górale czadecko-
-bukowińscy” najlepiej oddaje historyczne korzenie grupy. Warto zwrócić uwagę, że w literaturze 
przedmiotu panuje swoista niekonsekwencja w nomenklaturze. Omawiana społeczność występuje pod 
różnymi nazwami: w pracach etnograficznych jako górale czadeccy, w historycznych jako 
Czadecczanie bądź Kysucanie, natomiast w językoznawczych jako górale bukowińscy. 
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w dokumentach jako Słowacy (H. Krasowska 2006: 67), co było spowodowane 
osłabieniem Księstwa Cieszyńskiego przez wojnę trzydziestoletnią. W XIX wie-
ku Ziemia Czadecka wrosła w organizm węgierskiej Słowacji i tym samym wpa-
dła w orbitę oddziaływań słowackiego ruchu narodowego. 

Trudno zaprzeczyć polsko-słowackim kontaktom językowym na terenie Cza-
deckiego, jak również ustalić ich intensywność. 

Na terenie północno-zachodniej Słowacji nastąpił ścisły kontakt języka polskiego górali 
z językiem słowackim, a nabyte przez nich elementy pozostały nadal po przybyciu na Buko-
winę i są w niej do dziś, obok przyswojonych w ciągu ostatniego stulecia elementów ukraiń-
skich i rumuńskich. (H. Krasowska 2012: 250) 

Początkowo kontakt językowy wynikał z bilingwizmu zachodzącego między 
blisko spokrewnionymi zachodnio-słowiańskimi językami: polskim i słowackim. 

Trudno dziś ustalić, w jakiej mierze polscy przybysze z północnej strony gór opanowali 
język słowacki, jaki był stopień ich bilingwizmu. O niewątpliwym jednak istnieniu tego zja-
wiska świadczą fakty językowe. (H. Krasowska 2006: 90) 

Owe fakty znajdują odzwierciedlenie w cechach językowych górali obecnie za-
mieszkujących Bukowinę. Pisze o tym H. Krasowska, wskazując na cechy systemu 
fonetycznego i fleksyjnego oraz zapożyczenia słownikowe. W systemie fonetycznym 
zauważa występowanie głoski ŕ w pozycjach, które w języku ogólnopolskim mają 
tylko rz, np.: ŕeźnik, priszeł, griby oraz spółgłoski epentetycznej t w grupie spółgło-
skowej śr, np.: strioda ‘środa’, por. słowackie streda. Ta ostatnia może być przyniesioną 
przez górali śląską cechą dialektalną. W systemie fleksyjnym H. Krasowska wskazuje 
na cztery aspekty: 1) deklinację liczebników tŕi, štyŕi, gdzie widać wzór odpowiednich 
form języka słowackiego: tri, troch, trem, tri // troch, troma, troch; štyri, štyrox, štyrom 
// štyroch, štyroma, štyroch; 2) zakończenie -me w formie czasu teraźniejszego 1 osoby 
liczby mnogiej, np.: ideme, robime, siedime, gwarime; 3) formy 2 osoby liczby poje-
dynczej czasownika posiłkowego, np.: ty si słaby ‘jesteś chory’, ty si ciuła ‘słyszałaś’; 
4) niektóre formy trybu rozkazującego czasowników, tworzonych na wzór słowacki, 
np.: od czasownika pójść – ty poj, my pojme, wy pojcie (może to być przeniesiona przez 
górali śląska cecha dialektalna). W zapożyczeniach słownikowych dostrzega natomiast 
zachowane do dziś zapożyczenia leksykalne z języka słowackiego, np.: klobuk ‘kape-
lusz’, cesta ‘droga’, chladać ‘szukać’ (pożyczki te znaleźć można też na Śląsku) oraz 
zmiany semantyczne, np.: pościl ‘łóżko’ (słowackie posteľ); pytać ‘prosić’ (słowackie 
pýtať si), występujące podobnie jak na Śląsku. 

W 1774 roku Austria objęła we władanie poturecką Bukowinę9 (obecnie pogra-
   

9 Bukowina jest niewielkim obszarem nad Prutem i Seretem. Od II wojny światowej dzieli się na 
Bukowinę północną, należącą do Ukrainy, oraz Bukowinę południową, należącą do Rumunii. Od wieków 
podlega wielokulturowym wpływom (ukraińskim, rumuńskim, polskim, węgierskim, niemieckim żydow-
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nicze ukraińsko-rumuńskie) i rozpoczęła na jej terenach rządową akcję zasiedle-
nia, w której udział brali m.in. mieszkańcy obszaru czadeckiego10. Emigrowali 
w kilku falach, by tworzyć trzy polskie wyspy etniczne: w rejonie Baniłowa 
i Bunawca, w Kaliczance oraz na obszarze Tereblacza (dzisiejsza Ukraina). W latach 
1834–42 natomiast część górali czadeckich z powyższych zespołów wsi przeniosła 
się na południe Bukowiny (dzisiejsza Rumunia) i założyła trzy polskie wsie: Pojana 
Mikuli, Nowy Sołuniec oraz Plesza, skąd pod koniec XIX wieku przenieśli się do 
Bośni. Podstawową przyczyną tak częstego przemieszczania się górali czadeckich 
była emigracja za chlebem. Wyjeżdżali w wielu kierunkach: na Bukowinę, na Węgry, 
do Siedmiogrodu, do Bośni, do Ameryki oraz do Brazylii. Począwszy od XIX wieku, 
na Bukowinie (w przeciwieństwie do Kisucy) górale czadeccy dostawali się w nurt 
oddziaływania ideologii polskiej. 

Przebywanie poza polskim obszarem językowym cechuje, w zależności od położe-
nia geograficznego wsi oraz sytuacji politycznej, nabywanie cech języka rumuńskiego 
(w północnej części Bukowiny), po roku 1945 i włączeniu do ZSRR – języka rosyj-
skiego, a od 1991 roku, po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę – języka ukraiń-
skiego. Warto również zaznaczyć, że w miejscowości Pojana Mikuli (jak również 
Stara Huta), skąd byli rekrutowani koloniści do Bośni, nastąpił kontakt z językiem 
niemieckim. Jedną część wsi zamieszkiwali Polacy, natomiast drugą – Niemcy. 

– Na Bukowinie jak się mówiło? 
– Gwariło się. 
– A kto z kim gwarił? 
– Jeden z drugim. (…). A były i Nimke, a też gwariły, bo ich mało było. Łone doma sobie mó-

wiły po nimecku, a jak się zeszły z nami, z naszym narodem to po słowacku11. (Benedykt Drozdek) 

Z tym też okresem należy wiązać pojawiające się wśród Polaków nazwiska 
Najdburger czy Špit. Wszystko to oznacza, że gwara bukowińska stanowi specy-
ficzną jakość. Powstała bowiem w wyniku licznych kontaktów językowych: 
polskich gwar (małopolskiej i śląskiej), polszczyzny ogólnej, języka słowackiego, 
ukraińskiego i rumuńskiego; a w niektórych miejscowościach także języka nie-
   
skim, słowackim, rosyjskim, ormiańskim i romskim), przez co tworzy swoistą mozaikę etniczną i religijną. 
Jest określana mianem „Szwajcarii Wschodu” oraz „Europy w miniaturze”. 

10 Ziemia Czadecka należała przez wieki do najuboższych obszarów dzisiejszej Słowacji. W XIX wieku 
panowały tam częste klęski głodowe. Współczesny stereotyp Słowaka – druciarza z czerwonym nosem – 
wiąże się z tym regionem, gdzie charakterystycznym zawodem stało się druciarstwo. Apolonia Chałupiec, 
późniejsza Pola Negri, mieszkała w Czadeckiem u swojego dziadka – wędrownego druciarza. 

11 Benedykt Drozdek, którego ojciec wyemigrował z Bukowiny do Bośni twierdził, że jest 
Słowakiem. „Do Bośni przyszły od synów syny. Mój ojciec – Jan Drozdek z Gura Humora. On tam 
był Słowak. Do Bośni przyszły z Bukowiny i Jurasiki, Papik, Buganie. Wszyscy oni są Słowaki. 
Wyznanie rzymskokatolickie, ale tutaj nas w Bośni nazywały Polakami – Galicjanami!”. Drljača 
stwierdził jednak, że wypowiedzi te są sprzeczne z repertuarem folklorystycznym samego Benedykta 
Drozdka (oraz innych informatorów), który to pod wieloma względami jest polski. 
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mieckiego. Przyniesiona na tereny północnej Bośni oparła się wpływom języków 
pozostałych osadników z monarchii habsburskiej, wśród których znaleźli się: 
Niemcy, Włosi, Węgrzy, Ukraińcy (Rusini) oraz Czesi. Dominujący charakter 
języka początkowo serbsko-chorwackiego, obecnie bośniackiego, doprowadził 
jednak do interferencji oraz silnej akulturacji języka Polonii. Proces ten nasilił się 
na skutek kilku czynników, które stanowią skomplikowaną sieć zależności. Naj-
ważniejszym z nich, oprócz stałego zamieszkiwania poza granicami ojczyzny, 
jest drastyczne zmniejszenie użytkowników języka polskiego. Według danych 
statystycznych po II wojnie światowej osiemnaście tysięcy Polaków z terenów 
byłej Jugosławii uczestniczyło w tzw. reemigracji na Ziemie Zachodnie, nato-
miast z tymi, którzy nie zdecydowali się na wyjazd, państwo polskie zerwało 
wszelkie kontakty. Kolejne fale wychodźstwa z Bośni są związane z emigracjami 
zarobkowymi do Słowenii, Chorwacji, Austrii oraz Niemiec, począwszy od lat 
sześćdziesiątych, oraz uchodźstwem w czasie wojny z lat 1991–1995, która miała 
miejsce na Bałkanach. Dodatkowo niezmiernie ważny jest funkcjonujący stereo-
typ Polaka oraz proces zmiany statusu przynależności do narodu polskiego, jaki 
się dokonał na terenach północnej Bośni. Począwszy od wizerunku obcego, który 
otrzymał od rządu austriacko-węgierskiego przywileje oraz ziemię (zabraną lo-
kalnym mieszkańcom), by móc wprowadzać zacofanych tuziemców w tajniki 
nowych technologii uprawy ziemi, poprzez obcego podejrzewanego o współpracę 
z Niemcami. Mowa tu o przypadkach zaciągania się do armii NDH oraz zgoda 
części mieszkańców na wyjazd z Niemcami na Zamojszczyznę, gdzie na miejsce 
wysiedlonych Polaków władze III Rzeszy miały osiedlić m.in. „Niemców-
-folksdojczów i bośniackich kolonistów o niemieckich nazwiskach” (D. Drljača 
1997: 104). Większość bośniackich Polaków po dotarciu w okolice Zamościa nie 
przystała na niemiecką propozycję i trafiła do obozów pracy bądź skazała się na 
wieloletnią tułaczkę, którą zakończyła w 1946 roku powrotem do Bośni. W no-
wej powojennej i komunistycznej rzeczywistości przestali się przyznawać do 
swojego pochodzenia, przez co zaczęli zatracać swój język oraz obyczaje, nigdy 
też nie odważyli się wyrazić swojego sprzeciwu wobec aktów agresji, których 
doświadczali ze strony Serbów (takich jak: grabieże, palenie domów, zniszczenie 
kapliczki), co doprowadziło do utożsamiania polskości z synonimem niepodjętej 
walki i niemego przyzwolenia na niechcianą rzeczywistość. Wpłynęło to na po-
głębiającą się nieatrakcyjność identyfikowania się z narodem polskim, jego oby-
czajami oraz dziedzictwem, co w konsekwencji doprowadziło od końca lat sześć-
dziesiątych do sukcesywnego zaniku tradycji własnych i przejęcia kultury, w tym 
również języka autochtonicznej ludności. Obecnie gwarą bukowińską posługują 
się jedynie najstarsi mieszkańcy Ćelinovaca. Wszyscy respondenci zgodnie 
twierdzą, że języka serbsko-chorwackiego nauczyli się dopiero w szkole. Z tego 
powodu podlegali szykanom nauczycieli oraz innych uczniów: 
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My jak do szkoły poczeli chodzić jo żem nie wiedziała inacze się rozmawiać samo polski 
i przyszli my do szkoły. Łoni doprowadzili i samo żem se tak patrzała na dzieci. Rozumiałam 
które słowo, ale nie wiedziałam mówić i potem uczytelj powiedział, aby się nie śmiały, że my 
się też nauczymy tak jak i łone. (…) Nie było się cinżko nauczyć, nego było cinżko nam bo się 
nam dzieci śmiały, te prawosławne dzieci nam się śmiały, że my nie wiedziemy, nie wiemy nic 
się rozmawiać samo po polski. A my się w chałupie rozmawiali po polski. (Ludvina Hevčuk) 

Mimo rozgoryczenia oraz konstytucyjnych możliwości Polacy nie skorzystali 
ze swojego prawa do szkoły narodowej. 

Szkoły polskiej nie było. Powiedziały, jo się wspominam jak mówili mama, żeby było 
dziesięcioro dzieci z Ćelinovca do szkoły to by było szkołę na polski. A potrzebały, by mieć 
i uczitelja polskiego, ale nie było, było nas mniej. Wtedy i nie było tego Udruženja i kto by 
nam dozwolił. A teroz będziemy wiedzieli, aby ostało na młodych. (Ludvina Kozminčuk) 

Wiążąc to z kwestią braku polskiego księdza (ze względu na tożsame wyznanie 
księdzem był zawsze Chorwat), możemy dostrzec, że na język bośniackich 
Polaków z okolic Ćelinovaca nie oddziaływał język ogólnopolski. Znacząco 
wpłynęło to na status języka poskiego oraz po raz kolejny samych jego 
użytkowników. Po wydarzeniach II wojny światowej, kiedy to część ludności 
odeszła z Niemcami, mieszkańcy Ćelinovaca starali się nie ujawniać swojej pol-
skości i nie ubiegać się o prawa z niej wynikające. 

Ja kažem: My so Poljoki. Dużo ich było, co nie chcieło mówić, że so Poljoki. Wsty-
dziły się. (Franjo Buganik) 

Kierowała nimi zasada: Cicho być! Jest to zwrot znany wszystkim mieszkań-
com Ćelinovaca. W formie nieodmiennej zachował się do dnia dzisiejszego, 
nawet wśród Polaków nieposługujących się językiem polskim bądź nieznających 
go. Według moich obserwacji jest stosowany z jednej strony w życiu codzien-
nym, a więc odpowiada użyciu polskiemu m.in. w momencie, kiedy nie chcemy 
już kogoś dłużej słuchać, gdy nasz rozmówca ma w jakiejś sprawie rację, a my 
nie chcemy mu się do tego przyznać (nie zawsze w znaczeniu pejoratywnym), 
wobec osób, które za dużo mówią. Z drugiej strony to wyrażenie bardzo dużo 
mówi o stosunku mieszkańców Ćelinovaca do samych siebie i do swojego języka. 
Można to dostrzec szczególnie w żalach młodszych pokoleń: „Poljaci uvijek 
cicho być”12 (Marija Buganik). Podsumowując wypowiedź informatorki, można 
stwierdzić, że Polacy zawsze musieli się na wszystko godzić, nigdy nie walczyli, 
nigdy się nie sprzeciwiali, zawsze cicho być. Odejście od tej zasady było piętno-
wane. Dodatkowo mogło ściągnąć na mieszkańców wsi kłopoty. Ilustracją do 
omawianej formuły może być historia polskiej kapliczki w Ćelinovacu, którą 
   

12 „Polacy zawsze cicho być”. 
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zburzyła autochtoniczna ludność na początku lat sześćdziesiątych. Polacy nie 
ważyli się jej odbudować do 2010 roku, czyli prawie pół wieku. Co ciekawe, 
kilkakrotnie zdarzyło mi się usłyszeć pytanie, czy Polacy w Polsce też tacy są? 
Tacy Cicho być? Jakby to wyrażenie oraz milczenie było synonimem polskości. 
Z tego też względu po polsku mówiono wyłącznie skrycie i szeptem, tak by nikt 
inny nie usłyszał. 

– On [tata] nikad nije volio pričati na poljskom on sad priča poljskom kad ti si tu. 
– Kada se ranje koristio poljski? Za šta? 
– Za tračanje. Većinom. Kod crkve kad se skupi narode kad žele da nešto sakriju ili ogova-

raju nekog drugog13. (Angelika Buganik) 

W sferze języka doprowadziło to do zerwania procesu transmisji międzypoko-
leniowej. Od końca lat sześćdziesiątych w większości domów zaprzestano uży-
wania języka polskiego. Kolejne generacje nie posługują się więc językiem swo-
ich rodziców. Należałoby tu jednak podkreślić zjawisko mieszanych małżeństw 
z ludnością autochtoniczną (które masowo pojawiło się od połowy lat pięćdzie-
siątych jako konsekwencja zmniejszenia populacji polskiej mniejszości narodo-
wej), co tylko przyspieszyło proces akulturacji. W tym układzie przeważnie żona 
była Serbką lub Chorwatką, natomiast mąż był Polakiem pracującym za granicą. 
Z drugiej strony to właśnie dziedziczenie narodowości w linii męskiej pozwoliło 
na zachowanie pamięci o polskim pochodzeniu. 

Mimo sytuacji politycznej oraz socjolingwistycznej gwara bukowińska prze-
trwała w Ćelinovacu wśród dwóch najstarszych pokoleń mieszkańców, chociaż – 
jak zauważają sami respondenci – najczęstszą jej funkcją jest ekskluzywność, 
a więc wyłączanie z rozmowy osób niepożądanych. Język bośniackich Polaków 
różni się od gwary występującej na Bukowinie. Przez lata uległ interferencji oraz 
akulturacji początkowo z językiem serbsko-chorwackim, obecnie z bośniackim. 
Z najbardziej istotnych cech językowych należy wymienić: 

1) występowanie licznych zapożyczeń leksykalnych: učitelj ‘nauczyciel’, 
udruženje ‘stowarzyszenie’, želja ‘pragnienie, chęć’, sramota ‘wstyd’, čaj 
‘herbata’, opanci ‘kierpce’, upisać ‘zapisać’, ostać ‘zostać’, począć ‘za-
cząć’, nafarbować ‘pomalować’, siłować ‘gwałcić’, drużyć się ‘spędzać 
razem czas’; 

2) występowanie kalk, np. półnoćka ‘pasterka’ (z boś. polnoćka), polumartwa 
’półmartwa’ (z boś. polumrtva, gdzie pol oznacza ‘pół’); używanie sufik-
sów charakterystycznych dla języka bośniackiego, np. sufiks -enje stoso-

   
13 „ – On [tata] nigdy nie lubił mówić po polsku. On teraz mówi po polsku, kiedy ty tu jesteś. 
– Kiedy się wcześniej używało polskiego? Do czego? 
– Do plotkowania. Najczęściej. Wokół kościoła kiedy się zbiorą ludzie, kiedy coś skrywać lub ko-

goś obgadują”. 
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wany dla rzeczowników odczasownikowych, np. sikočenje od pol. ‘siko-
czyć’, tworzenie konstrukcji analogicznych, np. Pirogijada od pol. ‘pirogi’ 
oznaczającego Festiwal Pierogów (na wzór: biciklijada, olimpijada); 

3) występowanie charakterystycznych dla języka bośniackiego spójników, np. 
dok ‘dopóki’, nego ‘lecz’, ako ‘jeśli’, np. Nie było się cinżko nauczyć, nego 
było cinżko nam, bo się nam dzieci śmiały; 

4) zmiany semantyczne, np. stosowanie czasownika iść również w znaczeniu 
‘jechać’ oraz ‘lecieć’; zanik czasownika, np. Poszli do Nimecki zamiast 
Wyjechali do Nimecki; 

5) zmiany w konstrukcji zdań, np. bym lubiła iść widzieć (boś. rada bi otišla 
vidjeti), to było dzieciom bardzo radość (boś. to je bilo djeci jako veselje); 

6) występowanie charakterystycznych dla języka bośniackiego przyimków, 
np. pirogi od kapusty zamiast ‘pirogi z kapusty’, zupa od kurków zamiast 
‘zupa z kurek’, od mamy siostra zamiast ‘siostra mamy’, od tego ogień 
zamiast ‘z tego ogień’, pascha od chliba zamiast ‘pascha z chleba’, fajne 
za obuć zamiast ‘fajne do założenia’; 

7) występowanie bośniackiej rekcji czasowników, np. śmiać się komuś ‘śmiać 
się z kogoś’, mówić po polski ‘mówić po polsku’; 

8) występowanie zmian w deklinacji dopełniacza; w liczbie pojedynczej ro-
dzaju męskiego stosowanie wyłącznie końcówki -a, np. nie ma Interneta 
zamiast nie ma Internetu, do groba dali zamiast do grobu dali; 

9) redukcja funkcji narzędnika na rzecz mianownika w orzeczeniu imiennym, 
np. Serby nie były wtedy takie dobre sąsiady zamiast Serbowie nie byli 
wtedy takimi dobrymi sąsiadami, zbóje były Syrby zamiast zbójami byli 
Serbowie. 

Przy tym wszytkim, jak zauważa H. Krasowska: 

Górale bukowińscy w Celinowacu zachowali jeszcze niektóre cechy językowe należące do 
tej właśnie grupy językowej. Między innymi charakterystyczną cechą jest występowanie gło-
ski ŕ w pozycjach, które w języku ogólnopolskim mają tylko rz, np.: griby, priszeł; pochylone 
a (różnego pochodzenia) przechodzi w o, np.: gńozdo, downo, kwiotek, stoć, śmioć się, sie-
dziol, a przechodzi w o w grupie ar: czorny, korczować; rozkład nosówki: wziunć, poczuntek 
‘początek’, trumba. Jak również kilka przykładów z zakresu słownictwa takie jak występują 
u górali polskich na Bukowinie: cesta ‘droga’, klobuk ‘kapelusz’, zogrudek ‘ogródek’, gorieć 
‘palić się’, darunek ‘podarunek, dar’, puknuć ‘pęknąć’, hruby ‘pucołowaty, o twarzy’, furt 
‘wciąż, cały czas’, łabuz ‘łodyga kukurydzy’, które można by poszerzyć o następującą leksy-
kę: warzoszka ‘chochla’, podlaźnik ‘choinka’, hudowa ‘chodowla’. Jak również o wyrazy: te-
roz, doj, borszcz, chrzon, gornuszek, gdzie a różnego pochodzenia przechodzi w o. 

Zgadzam się z Heleną Krasowską, że wraz z odejściem najstarszych mieszkań-
ców Ćelinovaca gwara górali czadecko-bukowińskich zaginie na obszarze Bośni 
i Hercegowiny, chociaż wśród młodszego pokolenia dalej występuje zjawisko 
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bilingwizmu. Dwujęzyczność nie dotyczy jednak języków polskiego i bośniac-
kiego, a bośniackiego i języka miejsca kolejnej emigracji, najczęściej słoweń-
skiego oraz austriackiego. Ponieważ Polacy ze Słowenii oraz Austrii utrzymują 
silny oraz ścisły kontakt z Bośnią i Hercegowiną, zdecydowałam się na włączenie 
ich w moje rozważania na temat specyfiki językowej, gdzie Ćelinovac stanowi 
punkt odniesienia omawianego zagadnienia. I choć gwara bukowińska bezpow-
rotnie odchodzi z ostatnim pokoleniem, to wszystkie grupy mniejszości polskiej 
wywodzącej się z Ćelinovaca podlegają nowemu zjawisku, jakim jest próba 
przywracania polskiej tradycji, a tym samym i języka. Selekcja społecznego dziedzic-
twa nie ma charakteru nieodwracalnego zapominania. Ponieważ cała przeszłość jest 
potencjalną tradycją, to możliwe są nie tylko przekształcenia, ale również i po-
wroty do tego, co wydawało się już dawno wyparte z pamięci danej zbiorowości. 
Żeby jednak móc mówić o procesie odtwarzania tradycji, potrzebne jest coś więcej 
niż tylko głosy przodków dobiegające z zaświatów. W wyniku rozpadu Socjali-
stycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii w 1991 roku zmieniła się całkowicie 
sytuacja polityczna regionu. Wybuchła czteroletnia wojna, a w międzyczasie 
powstało pięć nowych państw (Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, 
Bułgaria oraz Macedonia; w późniejszym okresie od byłej Jugosławii odłączyły 
się również Czarnogóra oraz Kosowo). Swoją niepodległość Bośnia i Hercegowina 
ogłosiła jeszcze w 1992 roku. Po zakończeniu wojny w 1995 roku zostało podpi-
sane porozumienie w Dayton, na którego mocy społeczność międzynarodowa 
potwierdziła powstanie nowego państwa. Kontrola społeczności międzynarodo-
wej pozwoliła w dziedzinie administracji państwa na wprowadzenie pewnych 
elementów oraz rozwiązań znanych w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjedno-
czonych. Dokumentem, który potwierdza nowy promniejszościowy kierunek 
w polityce Republiki Serbskiej, jest Ustawa o Ochronie Praw Przedstawicieli 
Mniejszości Narodowych (Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manji-
na), która została podpisana w 2003 roku i obowiązuje na terenie całego państwa 
Bośni i Hercegowiny bez względu na podziały administracyjne. Jest to pierwszy 
w historii regionu tego rodzaju dokument. Według zapisu wszystkie podmioty 
BiH są zobowiązane do przestrzegania Ramowej Konwencji o Ochronie Praw 
Mniejszości Narodowych Rady Europy. Wydaje się, że regulacja prawna proble-
mu mniejszości narodowych stworzyła przestrzeń potrzebną do zaistnienia orga-
nizacji mniejszości. Od 2003 roku można zaobserwować ich wzmożoną liczbę, 
jednakże dopiero zapis o finansowaniu stowarzyszeń mniejszościowych z budże-
tu gminnego oraz odgórna promocja wprawiły ten proces w ruch. Rozpędu nato-
miast nadały mu międzynarodowe fundusze oraz granty. Organizacje, które od 
czasu zakończenia wojny sprawują pieczę nad Bośnią i Hercegowiną, promują 
przyjazną politykę wobec mniejszości narodowych. Od kilku lat bycie członkiem 
mniejszości narodowej stało się na Bałkanach po prostu modne. Dla poszczegól-
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nych gmin stanowi powód do dumy, dodatkowo – szansę na pozyskanie zagra-
nicznych funduszy. Dla samego Ćelinovaca oznacza to w kwestii prawnej możli-
wość ubiegania się w szkole o zajęcia dodatkowe z języka polskiego oraz uła-
twienie powołania stowarzyszenia polskiej mniejszości narodowej. To ostatnie 
jako Stowarzyszenie Polaków i Przyjaciół MAK zostało utworzone w 2010 roku. 
Od tego też czasu działa na rzecz przywrócenia oraz promowania polskich trady-
cji, jak np. powrót śmigusa-dyngusa, tzw. sikočenja, czy skonstruowania nowego 
święta, jakim jest Pirogijada. Dwa lata temu Stowarzyszenie nawiązało ścisłą 
współpracę z Ambasadą Rzeczypospolitej w Sarajewie. Po raz pierwszy od 1946 
roku. Obecnie ambasada promuje pomysł internetowego kursu języka polskiego 
dostępnego dla członków polskiej mniejszości narodowej. Dodatkowo, od 2011 
roku, mieszkańcy Ćelinovaca są zapraszani do Polski na coroczny Festiwal Bu-
kowińskie Spotkania, gdzie nawiązali współpracę z zespołami zrzeszającymi 
reemigrantów z terenów byłej Jugosławii. Sprzyja to żywym kontaktom z języ-
kiem ogólnopolskim, który to wydaje się niezwykle inspirujący dla najmłodszych 
pokoleń nieposługujących się gwarą bukowińską. Najnowsze słowa, które weszły 
do uzusu, to psisterna ‘cysterna’ oraz ciotek ‘mąż cioci, wujek’. Poszerzyły się 
również pola używania języka polskiego – są nimi: kościół, spotkania z przyjezd-
nymi z Polski, coraz częściej odwiedzającymi Bośnię, oraz moja osoba, która 
swoim przybyciem zmienia sytuację komunikacyjną mieszkańców Ćelinovaca. 

Sad ga koristimo na primjer u crkvi. Svaki početak svake mise imamo: Ojcze nasz na polj-
ski. Još uvijek kada pričaju ti Poljaci vole pričat na poljski najviše kada dođe neko iz Poljske 
naprimjer Paulina. Onda svi počne pričat od jedanput poljski i kada ne tračaju i ovako o sva-
kodnevnim aktivnostima a i mi volimo ubacivat takve neke riječi. Postoje nekakve riječi pol-
sjke i koristi smo njih čisto radi fore da pokažemo isto nešto. Interesantno da smo svi 
u svojim nadimcima imali „ś”: Maśa, Geśi, Tośo, Deśo. To je kao naše nešto poljsko. Znali 
pitati dećaki u skoli Tomislava: Tośo „ś” ne postoji u srpskom jeziku. Tośo im je odgovorao: 
Da, ali ja sam Poljak kod nas postoji14. (Marija Buganik) 

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości gwara bukowińska, która odejdzie 
wraz z dwoma najstarszymi generacjami mieszkańców Ćelinovaca, ma szansę 
zostać zastąpiona przez język ogólopolski. W tej perspektywie nie można jednak 
mówić o kontakcie językowym, ponieważ nie istnieje potrzeba codziennego    

14 „Teraz go używamy na przykład w kościele. Na początku każdej mszy mamy: Ojcze nasz. 
Wciąż, dopóki mówią ci Polacy najbardziej lubią rozmawiać po polsku kiedy przyjedzie ktoś z Polski, 
na przykład Paulina. Wtedy wszyscy zaczynają jak gdyby nigdy nic mówić po polsku i kiedy nie 
plotkują i tak po prostu o codziennych czynnościach, a i my lubimy wstawiać niektóre wyrazy. 
Istnieją pewne słowa polskie i używamy ich tak po prostu, żeby i my również coś pokazali. 
Interesujące, że wszyscy mieliśmy w swoich przezwiskach „ś”: Maśa, Geśi, Tośo, Deśo. To jest jakby 
coś naszego polskiego. Pytali się czasami w szkole Tomislava: Tośo „ś” nie występuje w języku 
serbskim. Tośo im odpowiadał: Tak, ale ja jestem Polakiem i u nas występuje”. 
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posługiwania się językiem ogólnopolskim. Nawet jeśli w przyszłości język polski 
byłby nabywany w edukacji w ramach ustawy o prawach mniejszości 
narodowych. Dzieje się tak, ponieważ język bośniacki przejął niemalże wszystkie 
domeny na płaszczyźnie społeczno-instytucjonalnej, przez co jego dominacja jest 
niekwestionowana. 
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B A T K H I S H I G  J U G D E R  
U N I W E R S Y T E T  Ś L Ą S K I  

Granice poznania, czyli o stereotypowym 
i faktycznym obrazie Mongolii 

ZDECYDOWAŁAM SIĘ NA PISANIE PRACY O REALIACH MONGOLII I możliwościach ich nazywania  
po polsku, ponieważ chciałabym pokazać sposób życia i ważne elementy kultury 
w tym kraju. Ten temat jest mi szczególnie bliski, bo urodziłam się w Mongolii, 
to moja Ojczyzna. Mongolia to kraj nomadów (słowa klucze go określające to: 
ostry klimat, wiatr, step, pustynia, jurty, wielbłądy); jest bardzo ciekawym miej-
scem pod względem tradycji i zwyczajów. 

Studiując w Polsce, zauważyłam duże zainteresowanie moją Ojczyzną. Sądzę, 
że warto pokazać specyfikę tego egzotycznego dla Polaków kraju, ukazując mon-
golskie realia (elementy tworzące tło historyczne, społeczne, obyczajowe, które 
są bardzo ważne dla danej kultury, stanowią wyraz aktualnej, konkretnej rzeczy-
wistości danego kraju lub regionu). To bardzo ważne, żeby poznać i zrozumieć 
obraz świata, jaki występuje w danej kulturze, a jednym ze sposobów zapoznania 
się z nim jest język. Za pośrednictwem języka, zgodnie z koncepcją językowego 
obrazu świata, można zrozumieć sposób życia danej społeczności i przede 
wszystkim poznać podstawowe wartości, jakie decydują o kształcie danej kultury. 

Otaczająca nas rzeczywistość dociera do nas za pomocą języka. Za jego po-
średnictwem staramy się nazwać wszystkie elementy świata, których doświad-
czamy. Obecnie następuje proces globalizacji, ujednolicania świata i zacierania 
granic kulturowych i społecznych. Z tego powodu ważne jest określenie elemen-
tów znanego i dostępnego nam świata, czyli realiów, oraz przekazanie ich innym 
osobom, żeby mogły lepiej i pełniej zrozumieć nasz punkt widzenia. W procesie 
poznania i zrozumienia innej kultury niezbędne jest zatem poznanie jej realiów 
i tym właśnie zagadnieniem zajęłam się w mojej pracy magisterskiej. 

W niniejszym artykule chcę przybliżyć realia Mongolii i ukazać wielokulturo-
wą oraz różnorodną przestrzeń tego kraju, a przede wszystkim to, jak nazywane 
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są te zjawiska po polsku. Aby dowiedzieć się, jak Polacy postrzegają mój kraj, 
przeprowadziłam wśród studentów ankietę, która miała dać odpowiedź na pytanie 
o poziom znajomości kultury mongolskiej. Ankieta składała się z 11 pytań otwar-
tych, wszystkie były związane z historią i kulturą Mongolii. 

W badaniu brało udział 40 studentów filologii polskiej i kulturoznawstwa. Gru-
pa była jednolita wiekowo – 18–23 lata, zróżnicowana pod względem płci (kobie-
ty stanowiły 70% badanych). Postawione pytania przyniosły odpowiedź na temat 
stereotypowego obrazu Mongolii w oczach Polaków. Niestety, okazało się, że 
obraz ten jest kształtowany przez negatywne stereotypy. Wiedza na temat tego 
kraju jest raczej mierna, obejmuje tylko bardzo podstawowe dane. Jako dowód 
może posłużyć bardzo wysoki stopień znajomości nazwy stolicy Mongolii (90% 
ankietowanych) i jednego z czołowych jej historycznych przywódców – Czyngis 
Chana (90%). Pozostałe informacje nie są już tak powszechne. Według większo-
ści (choć niepokoi 30% mających inne zdanie) ankietowanych Mongolia jest 
samodzielnym krajem (70% ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi), w któ-
rym dominuje pustynia i jest sporo koni. Większość (80%) pytanych zdaje sobie 
sprawę z tego, że Mongolia jest ogromnym krajem, obejmuje znaczne terytorium, 
jednak pojawiły się także odpowiedzi dające wyraz przekonaniu, że kraj ten jest 
znacznie mniejszy od Polski. 

Spośród odpowiedzi na pytanie o znajomość postaci związanych z Mongolią 
postać Czyngis Chana była określana negatywnymi epitetami, spośród których 
można przytoczyć takie wyrażenia, jak: barbarzyńca, imperator, inicjator nisz-
czących najazdów. Jako że obraz Mongolii wyłaniający się z przeprowadzonych 
przeze mnie ankiet świadczy o niewielkiej znajomości mongolskich realiów, 
postanowiłam je nieco przybliżyć. 

Zacznę od czynników geograficznych. Mongolia znajduje się w środkowow-
schodniej Azji. Terytorium Mongolii jest pięć razy większe od terytorium Polski 
i sąsiaduje jedynie z dwoma jeszcze potężniejszymi pod względem powierzchni 
krajami. Od północy graniczy z Rosją, od wschodu, zachodu i południa – z Chi-
nami. W Mongolii zamieszkuje około 2,8 mln mieszkańców (czyli około połowy 
tego, ile liczy ludność województwa śląskiego). Mongolia jest krajem górzystym 
na północy i na zachodzie. 

Klimat Mongolii jest surowy. Występują cztery pory roku: zima, wiosna, lato, 
jesień, jednak dominująca jest zima (niektóre zimy są bardzo mroźne). Biorąc 
pod uwagę warunki klimatyczne, szczególnie w okresie zimowym, życie w Mon-
golii może wydawać się bardzo trudne, jednak Mongołowie, zwłaszcza koczow-
nicy, rozwinęli w sobie wytrzymałość i odporność, które są niezbędne do prze-
trwania w tak surowym klimacie. Koczownicy mieszkają w jurtach; jest to okre-
ślenie mongolskiego namiotu. Mongolskim sposobom zamieszkania chcę 
poświęcić chwilę uwagi, ponieważ stanowi on charakterystyczny rys tego kraju. 
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Koczownicze rodziny zbierają się w większe grupy i co najmniej dwa razy do 
roku, na wiosnę (w maju) i na początku zimy (w październiku), migrują od 50 do 
100 km, czasami nawet dalej, w poszukiwaniu lepszych pastwisk. Obozy zimowe 
znajdują się na obszarach, które są w naturalny sposób chronione przed wiatrem 
i wyposażone w obory dla zwierząt. Koczownicy mieszkają w specjalnie prze-
znaczonych do tego celu namiotach, czyli wspomnianych już jurtach. Zamiennie 
z jurtą (nazwa znana w większości krajów z zachowaną strukturą koczowniczą) 
stosowane jest w Mongolii określenie ger czuł (słowo pochodzenia tureckiego 
używane przez zachodnich najeźdźców). Większość Mongołów na obszarach 
wiejskich, a nawet mieszkańcy w centrum miasta, mieszkają w tych komforto-
wych namiotach, które w dzisiejszych czasach są bardzo dobrze wyposażone we 
wszystkie nowoczesne udogodnienia. Ger jest tradycyjnym domem mongolskim, 
który był przez wieki dostosowywany do realiów życia na stepie. Zimą daje cie-
pło, latem – chłód, a przede wszystkim jest wytrzymały na podmuchy silnego 
wiatru. W czasie regularnych migracji jest łatwy do montażu i transportu, ponie-
waż składa się z drewnianej ramy pokrytej filcem (waga jurty waha się od 150 do 
300 kg). Wnętrze ma zawsze identyczny rozkład pomieszczeń: drzwi wejściowe 
skierowane są na południe, w zachodniej części znajduje się miejsce dla domow-
ników, od strony północnej jest miejsce dla gości honorowych i starszych oraz 
miejsce na ołtarz rodzinny; kuchnia zlokalizowana jest w centrum jurty. 

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym liczba nomadów znacznie spadła w ciągu ostat-
nich lat. Po ostatnich zimach i strasznych katastrofach ekologicznych, tzw. „dzud” 
(czasami mongolska zima jest bardzo zimna i dotkliwa; cały czas pada śnieg, z tego 
powodu tworzą się zaspy śnieżne, dużo zwierząt ginie z głodu) wiele koczowniczych 
rodzin straciło wszystkie swoje stada, które były źródłem utrzymania. Ta sytuacja 
wpłynęła na dużą migrację ze wsi do miast, zwłaszcza na zachodzie kraju. Koczow-
niczy pasterze i hodowcy z małych wsi przenieśli się na przedmieścia stolicy. 

Tradycyjnie koczownicy mongolscy hodują sześć gatunków zwierząt: konie, 
krowy, owce, kozy, wielbłądy i jaki. Spośród nich bardzo ważny jest koń – jest 
on jednym z podstawowych symboli Mongolii. Małe mongolskie konie są bardzo 
odporne na warunki klimatyczne w tym kraju, ponieważ żyją cały rok w półdzi-
kich stadach, tylko częściowo doglądanych przez pasterzy w celu obrony przed 
watahami wilków w zimie. Jeden ze znanych chińskich podróżników, Siao Te 
heng napisał: 

Koczownicy kochają swe konie. Dobre konie kochają bardziej niż inne zwierzęta. A kiedy 
ujrzą dobrego konia gotowi są dać za niego trzy lub cztery inne konie. (Baabar 2005: 28) 

W języku mongolskim funkcjonuje wiele frazeologizmów związanych z końmi. 
Motyw ten pojawia się w wielu piosenkach, przysłowiach i opowieściach, np.: 
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1. Jeżeli wypuścisz konia, możesz go jeszcze złapać. Jeżeli uronisz słowo, już go nie zła-
piesz (S. Kałużyński 1960: 17). 

2. Człowiek rozumem, koń szybkością (S. Kałużyński 1960: 27). 
3. Wysoka góra zmęczy konia, nienawiść sama siebie zmęczy (S. Kałużyński 1960: 28). 
4. Po jeździe na koniu siada na osła (S. Kałużyński 1960: 29). 
5. Siodło jest ozdobą konia, kobieta jest ozdobą istnienia (S. Kałużyński 1960: 35). 
6. W sercu mężczyzny – osiodłany koń (S. Kałużyński 1960: 40). 
7. U męczonego konia pęt wiele, u biednego człowieka panów wiele (S. Kałużyński 1960: 41). 
8. Zły koń zawadza o drzewa; zły człowiek obraża ludzi (S. Kałużyński 1960: 90). 
9. Używaniem bata nie uczynisz konia szybkim; używaniem wielu słów nie uczynisz syna 

mądrym (S. Kałużyński 1960: 94). 
10. Jednego konia nie siodła się dwoma siodłami; prostolinijny człowiek nie kłania się 

dwom panom (S. Kałużyński 1960: 119). 

Bez konia koczownik nie może być koczownikiem. Ciągnący się na tysiące ki-
lometrów mur, który Chińczycy zbudowali na północy, by się odgrodzić od ko-
czowników, stanowił w gruncie rzeczy osłonę nie przed ludźmi, lecz przed ich 
końmi. Wysoki mur, który ludzie mogliby jakoś przekroczyć, był nie do przeby-
cia dla konia. A koczownik nie potrafi się przemieszczać bez konia. Tak więc 
Wielki Mur był w rzeczywistości barierą wzniesioną przeciwko koniom. 

Prezydent USA Richard M. Nixon, podziwiając Mur Chiński, powiedział: 

Naród, który potrafił zbudować taki mur, ma z pewnością świetną przeszłość, z której mo-
że być dumny. 

A mongolski znany krytyk odpowiedział mu, że: 

naród, który sforsował taką budowlę, jak Mur Chiński, ma przynajmniej równie wielką prze-
szłość, z której może być dumny. (Baabar 2005: 19) 

Konie nie tylko służą koczownikom do przemieszczania się, ale i do produkcji 
żywności: najbardziej charakterystyczny dla kultury mongolskiej jest napój alko-
holowy ajrak, czyli lekko sfermentowane mleko kobyły. 

Innymi ważnymi dla Mongolii zwierzętami są owce, kozy i krowy. Kozy są naj-
trudniejsze w hodowli, ale są cenione ze względu na mięso, a zwłaszcza ze względu 
kaszmir – jedno z cennych włókien naturalnych. Mongolia jest jednym z najwięk-
szych producentów i eksporterów najwyższej jakości kaszmiru na świecie. 

Realia wiążą się przede wszystkim z historią danego kraju. Imperium Mongolskie 
było jedynym imperium, które połączyło Azję i Europę. Ten region z racji swojej 
bogatej historii stanowi przedmiot zainteresowania naukowców z całego świata. 
Analizy przekazów ustnych i przedmiotów znalezionych podczas badań archeolo-
gicznych to ważne narzędzia do zrozumienia realiów Mongolii. Istotna jest także 
postać Czyngis Chana, ukazywanego jako tajemniczego, mitologicznego bohatera. 
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Jedni uznają go za postać negatywną, której udziałem były wielkie zniszczenia 
i podboje. W szczególności w krajach okupowanych przez Imperium Mongolskie 
w źródłach historycznych Czyngis Chan, jak i jego potomkowie opisywani są 
jako barbarzyńscy, okrutni władcy. W Historii powszechnej pod redakcją Bartło-
mieja Kaczorowskiego można znaleźć m.in. następujący opis: 

Mongołowie pod wodzą Batu-chana ruszyli na Węgry, a ich prawe skrzydło, dowodzone 
przez Pajdara, uderzyło na Polskę. (…) Napaści oprócz zniszczeń materialnych przynosiły 
też znaczne perturbacje osadnicze. Ucieczki ludności, opuszczanie całych wsi, zmiany stanu 
posiadania – przyspieszały potrzeby przebudowy wielkich włości i stosunków wiejskich.  

(B. Kaczorowski, red., 2007: 113, 114) 

W słowniku encyklopedycznym Historia Polski pod redakcją Bożeny Dembiń-
skiej pod hasłem Tatarzy czytamy: 

Tatarzy – początkowo nazwa jednego z plemion mongolskich, od XII w. stosowana w od-
niesieniu do ludów (…) wchodzących w skład imperium mongolskiego Czyngis Chana. Od 
2. poł. XV w. Litwa, a potem też Polska sąsiadowały z Tatarami chanatu krymskiego, którzy 
często wyprawiali się na ziemie ruskie po łupy. (B. Dembińska, red., 2005: 360) 

Z tego słownika dowiadujemy się też o najazdach mongolskich na Polskę: 

Po podboju Rusi (…) oddziały tatarskie skierowały się w stronę Węgier. Aby nie dopuścić 
do udzielenia przez Polskę pomocy Węgrom, w 1241 najechały także na Polskę. Po klęsce 
rycerstwa małopolskiego pod Chmielnikiem zniszczeniu uległy m.in. Kraków, Sandomierz, 
Łęczyca. Do decydującej bitwy doszło pod Legnicą. Zginął w niej książę Henryk Pobożny.  

(B. Dembińska, red., 2005: 221) 

Z punktu widzenia mieszkańców Mongolii postać Czyngis Chana jest walory-
zowana zupełnie inaczej, co znajduje swoje odzwierciedlenie w kulturze kraju. 
Ten historyczny bohater zjednoczył mongolskie plemiona i ustanowił Imperium 
Mongolskie w 1206 r. Dzięki jego panowaniu Mongolia stała się jednym z naj-
większych państw na mapie ówczesnego świata. Mongolia podbiła dzięki niemu 
Chiny i ustanowiła Pekin jednym z mongolskich miast, rządziła w Chinach do 
1368 r. Z powodu wewnętrznych konfliktów o władzę i prowokacji zagranicz-
nych Mongolia kilkadziesiąt lat po śmierci wielkiego wodza straciła swoją 
uprzywilejowaną pozycję, by już nigdy jej nie odzyskać. Przez mieszkańców 
Mongolii Czyngis Chan jest więc postrzegany jako bohater, który scalił plemiona 
i stworzył podstawy wielkiego imperium. 

Michael H. Hart w pracy The 100 a ranking of the most influential persons in 
history (1978) podkreślał, że Czyngis Chan jest znany na całym świecie jako 
wielki wódz. Michael H. Hart na liście osobistości, które wywarły największy 
wpływ na przebieg historii ludzkości, na dwudziestym pierwszym miejscu umieścił 
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właśnie Czyngis Chana, po Karolu Marksie, a przed Adamem Smithem i Willia-
mem Shakespearem. 

W 1995 roku w analizie postaci historycznych wydrukowanej w The Washing-
ton Post nazwano Czyngis Chana Człowiekiem Tysiąclecia. Dla Mongołów, któ-
rzy tradycyjnie czczą swoich przodków, Czyngis Chan jest bogiem. O ile Napo-
leon i Aleksander Macedoński są bohaterami narodowymi i dumą Francuzów 
i Greków, to dla Mongołów Czyngis Chan jest kimś więcej: gwiazdą przewodnią, 
siłą ducha i obiektem, nie tylko narodowej, ale i osobistej dumy (Baabar 2005: 58). 
W XII i XIII wieku nie tylko Czyngis Chan chciał walczyć, wszyscy dążyli do 
tego, aby założyć swój kraj. 

Mam nadzieję, że dzięki mojej pracy obraz Mongolii zostanie przybliżony Po-
lakom, a sama praca stanie się przede wszystkim jednym z tekstów, dzięki któ-
rym zmieniony zostanie fałszywy stereotyp o tym kraju. W powstających roz-
działach mojej pracy zamierzam skoncentrować się na poszczególnych sferach 
życia w Mongolii, np. religii mongolskiej czy mongolskich obyczajach. Postaram 
się zdefiniować przedmioty kultu religijnego, np. Dzul (Зул), czyli tradycyjny 
znicz). Kolejną kategorią, którą chciałabym przybliżyć, jest ubiór. Zwracam 
uwagę na poszczególne elementy stroju oraz odrębność społeczności lokalnych. 
Mongolia jest wieloetnicznym krajem (zamieszkuje ją ok. 20 zróżnicowanych 
grup etnicznych), zatem zamierzam opisać np. strój Kałmucy, strój Bajada, strój 
Kazachów. W pracy znajdzie się także rozdział poświęcony mongolskim kulina-
riom. W poznawaniu specyfiki danego kraju szczególnie ważne jest bowiem 
również to, jakie smaki, aromaty występują w kuchni. Ostatnią część pracy po-
święcę opisowi tradycyjnych instrumentów muzycznych, takich jak Morin huur 
(Морин хуур), oraz mongolskich imion. Podczas prowadzonej analizy stawiam 
sobie za cel jak najdokładniejsze oddanie charakteru realiów mongolskich, aby 
polscy czytelnicy mogli zrozumieć tradycję i kulturę mojej Ojczyzny. 
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