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Od autorki

Zgodnie z zapowiedzi  we wst pie autorskim do pierwszego tomu
tego wyboru, tom drugi podzielony jest na dwie cz ci.

Cz  pierwsza, "Problemy nominacji", nie wymaga - jak s dz  -
komentarza. Powiem tylko, e nie znalaz y si  w tym wyborze liczne
moje artyku y po wi cone gramatycznej kategorii przypadka. Problem
przypadka d ugo pozostawa  w centrum mojej uwagi - analizuj c struk-
tur  zdania prostego w j zykach s owia skich stara am si  (i staram)
uzasadni  antropocentryczn  motywacj  tej kategorii. Wi kszo  arty-
ku ów po wi conych problematyce przypadka zosta a zebrana w tomie

zyk, cz owiek, przestrze (wyd. WTN, Warszawa - Kraków 1999).
Varia to kilka tekstów okoliczno ciowych, a tak e szereg arty-

ku ów o ambicjach teoretycznych - próby syntezy poszczególnych seg-
mentów mojej drogi naukowej jako slawisty.
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 PROBLEMY NOMINACJI



Kategoria osoby w j zyku polskim

1.1. Zasi g kategorii. Morfologiczne rodki wyrazu. – Kategoria osoby
jest fleksyjn  kategori  czasownika. Reprezentatywn  form  czasownika  s

nie jego formy osobowe, tj. zdolne wchodzi  w predykatywne zwi zki
zgody z odpowiedni  fraz  nominaln 1).

Morfologiczne rodki wyra ania kategorii osoby s  ró ne w zale no ci
od kategorii czasu i trybu, z którymi jest ona zwi zana w sposób konieczny2).
W czasie tera niejszym i przysz ym trybu oznajmuj cego oraz w trybie roz-
kazuj cym ten sam morfem zwi zany wyra a cznie kategorie osoby i liczby,
typ: id- , idzie-my, chod -my itp., w czasie przesz ym trybu oznajmuj cego i w
trybie przypuszczaj cym wyra a kategori  osoby odr bny morfem o wzgl dnej
swobodzie syntaktycznej, typ: chodzi -em tam, tam-em chodzi , chodzili- my itp.3).

W systemie nominalnym brak kategorii gramatycznej osoby, mo na
natomiast mówi  o a) kategorialno-semantycznych warto ciach okre lonych form
przypadkowych, które pozwalaj  im wchodzi  w zwi zki zgody z osobowymi
formami czasownika, i b) leksykalno-semantycznych warto ciach okre lonych
morfemów, które narzucaj  kongruuj cemu z nimi czasownikowi formy tej a nie
innej osoby.

Dwie formy przypadkowe zdolne wchodzi  w zwi zek zgody z osobo-
wymi formami czasownika to mianownik i wo acz4). Ten drugi, nacechowany,
pojawia si  jedynie w sytuacji dialogowej, w bezpo rednim zwrocie do roz-
mówcy i mo e wchodzi  w zwi zek zgody jedynie z czasownikiem w 2. os. trybu
rozkazuj cego5).

1.2. Wewn trzna struktura kategorii. – Kategoria osoby jest – jak wia-
domo – w j zyku polskim trójelementowa. Osoba pierwsza przeciwstawia si
dwu pozosta ym jako nadawca przekazu, bezpo rednio wyznaczony przez sam
akt mówienia; osoba druga przeciwstawia si  trzeciej jako bezpo redni odbiorca

1 Poza takimi zwi zkami stoj  ex definitione tzw. konstrukcje «bezosobowe», pe ni ce samodzielnie
funkcj  predykatywn , lecz niezdolne do kongruencji z fraz  imienn ; por. o tym szerzej w p. 4.
2 Implikacja ta obejmuje równie  tzw. konstrukcje «bezosobowe» oparte o formy 3 . os. l. p.
3 Niesiona przez alomorfy -em (m.) || -m (f. n.), -  (m.) || -  (f. n.) informacja o rodzaju grama-
tycznym jest redundantna, implikowana przez posta  tematu (tj. przez odr bny sufiks «rodza-
jowy» zawarty w temacie).
4 St d cz ste i charakterystyczne dla wielu systemów przypadkowych wypadki wzajemnego funkcjo-
nalnego zast pstwa tych form, por. pol. pot. Hanka, chod  tu! czy regionalnie Jasiu przyszed , itp.
5 Por. w tym zwi zku H. Gaertner, Funkcja osoby rzeczownika, Biul. PTJ IV, 1934, s. 56-9, gdzie
autor przypisuje wo aczowi funkcj  2. os.
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przekazu6); osob  pierwsz  i  drug czy charakter personalny – warunek ich
bezpo redniego zaanga owania w akcie komunikacji j zykowej; osoba trzecia,
we wszystkich tych opozycjach wyznaczona negatywnie, mo e lecz nie musi
mie  znaczenia personalnego.

2. Zwi zki z innymi kategoriami fleksyjnymi. – Kategoria osoby
wyst puje w koniecznym zwi zku z kategoriami trybu, czasu, liczby a w
okre lonych czasach i trybach równie  z kategori  rodzaju.

2.1. Zwi zki z kategori  trybu. – Jak wspomnia am, kategoria osoby
wyst puje w koniecznym zwi zku z kategori  trybu. Kategoria trybu, która
gramatykalizuje stosunek mówi cego do tre ci przekazu, decyduje o hierarchii
wewn trznej elementów kategorii osoby.

Maksymalnie nacechowana, jednoznacznie wyznaczona przez sam akt
mówienia pozostaje zawsze osoba pierwsza. Natomiast stosunek wzajemny
osób drugiej i trzeciej mo e kszta towa  si  ró nie.

W trybie oznajmuj cym – modalnie nienacechowanym – pozytywnie
wyznaczona jako odbiorca przekazu jest osoba druga. Osoba trzecia jest nie-
nacechowana – otwarta dla wszystkich u  wtórnych, por. o tym ni ej. Ta
naturalna, «wyj ciowa» hierarchia trybu oznajmuj cego znajduje m. in. wyraz
w formie osobowej, jak  przybiera zbiorowo  ogarniaj ca osob  pierwsz  i
drug , por.: ja i ty idzie-my, ty i on idzie-cie, ja, ty i on pójdzie-my itp.

Nacechowany, wtórnie motywowany wariant przedstawionej tu hierarchii
osób narzuca tryb rozkazuj cy – modalny tryb apelu. W pozycj  nienacechowan
wchodzi tu osoba druga – bezpo redni odbiorca apelu. Formalnym tego wyrazem
jest istnienie w trybie rozkazuj cym form morfologicznie derywowanych jedynie
dla 2. os. l. p. i mn. oraz dla 1. os. l. mn., która daje si  zanalizowa  jako: ja + ty
(+ x)7). 1. os. l. p. oraz 3. os. 1. p. i mn. maj  jedynie formy analityczne.

2.2. Konieczny równie  zwi zek z kategori  czasu  nie  wp ywa na
struktur  kategorii osoby. O wyst puj cej w czasie przesz ym kategorii rodzaju
por. ni ej p. 2.4.

6 W artykule H. Faski i F. Micha ka Tezy k hornjoserbskemu slowjesu, L topis Insituta za serbski
ludospyt, Rjad A, . 9/2, Budyšin 1963, s. 183-210, podkre lono za Jakobsonem (Zur Struktur des
russischen Verbums, Charisteria Guilelmo Mathesio quinquagenario... oblata, Praha 1932, s. 72-
84) brak ekwiwalencji mi dzy ogólno-personalnym znaczeniem 2. os. (inwariant semantyczny) i
znaczeniem bezpo redniego odbiorcy przekazu (najcz stszy wariant semantyczny), por. yckie

ycia jak: To so p eco zaso wjeseliš, hdyž tajke pola wid , itp. We wspó czesnej polszczy nie
literackiej jednak 2. os. rzadko kiedy bywa nosicielem li tylko wyabstrahowanego znaczenia per-
sonalnego, przy czym s  to  zawsze  u ycia stylistycznie nacechowane, por. np. w narracji lite-
rackiej: To straszna praca, ani chwili nie odpoczniesz, tj. ... nie mo na odpocz , lub: Nie
wiadomo, co zrobi : pójdziesz naprzód – le, zatrzymasz si , – te  niedobrze., tj. ...je eli si
pójdzie..., por. te  spetryfikowane zwroty jak: Jak sobie po cielesz, tak si  wy pisz itp.
7 Bli ej o kategorii osoby w trybie rozkazuj cym por. w artykule O kategoriach gramatycznych
polskiego imperatiwu, JP XLVI, 1966, s. 167-73.
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2.3. Kategoria liczby wi e si  z kategori  osoby równie  w sposób
konieczny. Jako jedyna kategoria gramatyczna wspólna nominom i czasow-
nikom jest ona jednym z elementów kongruencji w zwi zku predykatywnym i z
tego tytu u wp ywa w sposób bezpo redni na znaczenie formy osobowej, któr
charakteryzuje.

Liczba pojedyncza – nienacechowana – nie wnosi nowych elementów
semantycznych do znacze  kategorialnych poszczególnych form osobowych,
natomiast mnogo  w powi zaniu z form  zaimkow  (a wi c i z kongruentn  z
ni  – czasownikow ) nabiera szczególnej tre ci. Nie musi mianowicie, cho
mo e by  (jak w systemie deklinacyjnym rzeczowników czy przymiotników)
sum  sk adników jednorodnych. My to albo ja + ja + ja... (tj. «normalna» liczba
mnoga od ja) – w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze zbiorowym,
«chóralnym» nadawc  przekazu, albo ja + x, kiedy pojedynczy nadawca
przemawia w imieniu takiej czy innej zbiorowo ci. Podobnie wy to albo ty + ty
+ ty..., kiedy nadawca zwraca si  do ca ej grupy odbiorców, albo ty + x, kiedy
pojedynczy odbiorca reprezentuje jak  zbiorowo , do której przekaz jest
adresowany. To sytuacyjne zró nicowanie tre ci liczby mnogiej dotyczy rów-
nie  osoby trzeciej: fraza imienna zwi zana zwi zkiem zgody z czasownikiem
w 3. os. 1. mn. mo e przedstawia  sum  niejednorodn  – sytuacja typowa dla
wszelkiej enumeracji, typ: Zosia, Wojtek i Hania byli..., Cukierki i ciastka
bardzo nam smakuj itp.

2.4. W czasie przesz ym i w jednym z dwu wariantów czasu przysz ego
trybu oznajmuj cego czasowników niedokonanych, a tak e w trybie przy-
puszczaj cym posiadaj  osobowe formy czasownika kategori  rodzaju, tj. nios
informacj  o rodzaju kongruentnej z nimi frazy imiennej: by -em obok by a-m,
poszli-by my obok posz y-by my itd.

W czasie tera niejszym – na prawach wyj tku – fleksyjne formy
rodzaju posiada czasownik modalny powinien-em, -e itd.

3. Rola w zwi zku predykatywnym. Wp yw na struktur  frazy imiennej.–
W  p aszczy nie syntaktycznej kategoria osoby – podstawa jednej z pow-
szechnie przyj tych definicji zdania – rozstrzyga o potencjalnej obecno ci  i  o
potencjalnej strukturze frazy imiennej wchodz cej w zwi zek zgody z czasow-
nikiem.

3.1. Tryb oznajmuj cy
3.1.1. Nacechowany charakter pierwszej i drugiej osoby znajduje wyraz

m. in. w ograniczonej ilo ci fraz imiennych kongruuj cych z odpowiednimi
formami czasownika. Czynnikiem decyduj cym jest tutaj o rodek frazy czyli jej
cz on nadrz dny, od charakteru o rodka zale y tak inwentarz jak i dystrybucja
przyjmowanych atrybutów, a wi c ca a kombinatoryka strukturalna frazy. Otó

rodkiem frazy wchodz cej w zwi zek zgody z czasownikiem w pierwszej lub
drugiej osobie mo e by  tylko odpowiedni zaimek osobowy, podczas gdy na
osob  trzeci  przypadaj : wszystkie pozosta e zaimki rzeczownikowe, rzeczow-
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niki, substantywizowane przymiotniki, m. in. implicite w tych zbiorach zawarte
wszystkie nazwy w asne. Je eli uprzytomnimy sobie nadto bardzo skromny
wachlarz atrybutów, jakie mog  towarzyszy  zaimkom osobowym, oka e si ,
e ca y zbiór fraz zdolnych zwi za  si  zwi zkiem zgody z verbum w pierwszej

lub drugiej osobie mo na  z atwo ci  wyliczy . Nim przyst pimy do tego
wyliczenia, dodajmy jeszcze, e  o rodki tych fraz s  wyra one poza kategori
rodzaju, formalnie w ciw  jedynie osobie trzeciej.

W zwi zek zgody z czasownikiem w 1. os. l. p. wchodz  frazy typu: 1.
ja, 2. ja sam8), ja jeden, 3. nawet ja, tylko ja... 4. (w zdaniach wzgl dnych
atrybutywnych:) (ja), który (by em...). Dla 1. os. l. mn. punkt 2. nale y roz-
szerzy  o: my wszyscy oraz my dwaj, dwie, dwoje, trzy... itd. wymiennie ze
wszystkimi liczebnikami g ównymi-personalnymi wyj wszy jeden9), wreszcie
doda  punkt 1a. ja i ty, ja i wy, ja i on, oni..., zreszt  kombinatoryka jest ta
sama. Jak z tego wynika, wszystkie atrybuty wnosz  charakterystyk  ilo ciow ,
precyzuj  zakres ilo ciowy zbioru wskazanego zaimkiem.

Mutatis mutandis zestawi  mo na inwentarze fraz wchodz cych  w
zwi zek zgody z formami 2. os. l. p. i mn. trybu oznajmuj cego. Tutaj dorzuci
jeszcze mo na z odpowiednim kwalifikatorem 5. pan, pani, panna... – frazy,
które  w  ró nych stylach j zyka maj  ró  kongruencj  co  do  osoby:  w  stylu
neutralnym wyst puj  z czasownikiem w 3. os., ale w stylu potocznym lub
archaicznym mog  te  wyst powa  z czasownikiem w 2. os., typ: pan nie wiesz,
co mówisz itp.

Przedstawione inwentarze s  – jak wida  – niewielkie. Zbiór otwarty
stanowi  oczywi cie zwi zane z kolei zwi zkiem zgody z tymi frazami
okre lenia predykatywne, ale to ju  do rzeczy nie nale y.

Jednoznaczno  o rodków wymienionych fraz sprawia, e w tek cie s
one cz sto pomijane. W konstrukcjach notowanych tutaj pod 2. pozostaje
wówczas jako towarzysz cy czasownikowi sam przymiotnik i tylko szyk, w
sposób czysto umowny, sugeruje interpretacj  tego przymiotnika jako podsta-
wowej frazy kongruentnej, a nie jako okre lenia predykatywnego, por. np.
przeciwstawienie: wszyscy pójdziemy : pójdziemy wszyscy itp.

3.1.2. W 3. os. o rodek frazy mo e by  expressis verbis nazwany lub
te  wskazany zaimkiem typu: on, ten itp. Fraza kongruentna bywa pomijana,
je li kontekst lub konsytuacja jednoznacznie j  okre laj . Szczególny wypadek
takiego pomini cia stanowi  zdania z tzw. agensem nieokre lonym, typ: aresz-

8 Mowa tu o sam w sensie osobi cie’, por. np. Ja sam zamierzam pozosta  neutralny > Ja
osobi cie... itd., w przeciwie stwie do np. Sam b  mieszka  w tym pokoju, bez towarzystwa’
itp. Jedynie to pierwsze sam mo e by  atrybutem adnominalnym, co wi cej – jest to dzi  jedyna
dost pna mu pozycja syntagmatyczna.
9 Swoi cie determinowany formalnie jest typ: Jest || by o nas pi ciu itp., który konstrukcj
«bezosobow » zawdzi cza nieobecno ci frazy imiennej w zwi zku zgody z czasownikiem.
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towali go, ceni  nas itp., gdzie semantyka tekstu (cz sto semantyka
stylistyczna) wymaga nienazywania sprawcy akcji. Zdania tego typu seman-
tycznie bliskie s  tzw. zdaniom bezosobowym (por. ni ej), jednak formalnie
podstawowo si  od nich ró ni : nie zawieraj adnych wska ników wyklu-
czaj cych obecno  kongruentnej frazy imiennej. W tej sytuacji zrozumia e jest

ycie przy nienacechowanej – trzeciej – osobie nacechowanej liczby –
mnogiej: u ycie liczby pojedynczej by oby ju  równoznaczne z dokonaniem
pierwszego wyboru – z przes dzeniem, e sprawc  akcji jest jednostka, nie
zbiorowo .

3.2. Tryb rozkazuj cy
Swoiste zagadnienie stanowi fraza imienna w zwi zku zgody z czasow-

nikiem w trybie rozkazuj cym. Podstaw  zwi zku zgody jest tu modalne zna-
czenie apelu, jedyn  kategorialnie wyposa on  w  to  znaczenie  form  imienn
jest wo acz; w zwrotach jak: Janku, chod  tu!., Mamo, zrób to! itp. stwierdzamy
zgodno  co do trybu, osoby i liczby. Zarazem jednak wspomniane znaczenie
modalne czyni z wo acza samodzielne wypowiedzenie – apel maj cy na celu
zwrócenie uwagi rozmówcy na tre  (j zykowego lub pozaj zykowego) prze-
kazu, tak np. w kontekstach: Mamo, kiedy pójdziemy do domu?, Haniu, niech
Janek wyjdzie z wody! itp. Tu nale  równie  wypowiedzi typu: Ty, Haniu, my lisz
tylko o sobie, itp., które od wy ej cytowanych ró ni jedynie to samo  podmiotu
obu wypowiedzi sk adowych. Jak z tego wynika, pozycja frazy w zwi zku zgody to
tylko jeden z wariantów kombinatorycznych w pe nym zakresie u  wo acza.

Niekiedy, w wypowiedziach szczególnie ekspresywnie nacechowanych,
w zwi zku zgody z trybem rozkazuj cym pojawia si  mianownik, typ: Sprobuj
ty to zepsu !, Dajcie  wy mi spokój!, Zrób pan to dobrze! itp. Mianownik taki, z
regu y w pozycji po czasowniku, nie wyklucza jednak obecno ci wo acza, por.
typ: Marysiu, poka  ty t  ksi , Panie Nowak, przynie  pan || niech pan przy-
niesie ju  jutro itp.

W tym wietle najbardziej celowe wydaje si  traktowanie ka dego
wo acza jako samodzielnego zamkni tego wypowiedzenia i mówienie w takich
wypadkach o zwi zku zgody dwu wypowiedze , a nie – jak przy mianowniku –
o zwi zku w obr bie jednego wypowiedzenia.

4. Konstrukcje «bezosobowe». – Wspomnia am wy ej o tym, e kate-
goria osoby decyduje o potencjalnej obecno ci w tek cie frazy imiennej w
zwi zku z czasownikiem. Chodzi tu o zjawisko sk adniowe znane na ogó  pod
nazw  bezosobowo ci pewnych zda  czy zwrotów. S  to z  regu y konstrukcje
oparte o form  osobow  czasownika maksymalnie nienacechowan ,  tj.  o  3.  os.
1. p. r. n., i zawieraj ce specjalne determinatory formalne i/lub semantyczne,
które wykluczaj  obecno  imiennej frazy kongruentnej.

Pierwszy podzia  dwójkowy pozwala wyró ni  konstrukcje, które
wykluczaj  personalnego wykonawc  czynno ci, i takie, które go zak adaj . Jest to
podzia  semantyczny.
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Determinacja semantyczna polegaj ca na wykluczeniu personalnego
sprawcy charakteryzuje niewielk  stosunkowo grup  czasowników. Por. zdania
jak: Grzmi., ciemnia si ., wita., Dnieje... obok tautologii typu: Grzmot grzmi.,
Dzie wita. ... obok metafor typu: os grzmi., My l wita. ... itp. Nale ce tu
czasowniki – poza wtórnym u yciem metaforycznym – maj  paradygmat form
«osobowych» zredukowany do 3. os. l. p. – Dodatkowe determinatory formalne
zawieraj  zazwyczaj zdania oparte o nale ce równie  do tej klasy czasowniki
nazywaj ce ró ne dolegliwo ci ludzkie. Por. np. typ z determinatorem «lokali-
zuj cym»: boli w boku, k uje w sercu..., obok nierównoznacznych seman-
tycznie: bok boli, serce k uje...

W czasie przesz ym, dzi ki dodatkowemu wyró nikowi formalnemu,
jakim jest ko cówka rodzaju nijakiego, wi ksza ilo  zda  «ujawnia» kon-
strukcj  tego rodzaju, por. np. wypowied : Zerwa  si  straszny wiatr, odwra-
ca o kosze, przewraca o... – ta sama wypowied  w czasie tera niejszym, struk-
turalnie dwuznaczna, zosta aby zapewne oceniona jako zespó  zda  ze wspóln
fraz  w zwi zku zgody: straszny wiatr. Tu nale  zdania jak: Odj o mu mow .,
Pokr ci o go., Zabi o go na wojnie, itp.

Dla czasowników, które nie wykluczaj  personalnego sprawcy, najbar-
dziej charakterystyczna jest we wspó czesnej polszczy nie konstrukcja V3.l. p.
si . Funkcj  determinatora formalnego wykluczaj cego obecno  frazy imiennej
w zwi zku zgody pe ni tu morfem gramatyczny si , typ: jest si  cz owiekiem,
ma si  pieni dze, idzie si  na prawo itp. Morfem towarzyszy odpowiednim czasow-
nikom wy cznie w 3. os. l. p. jako sygna  neutralizacji opozycji osobowych10).

Konstrukcja V3. l. p. si nie tylko nie wyklucza, ale nawet zak ada istnie-
nie personalnego agensa. W wyj tkowo bogatym w czasie przesz ym podsys-
temie konstrukcji bezosobowych pojawia si  nadto drugi dwójkowy podzia
semantyczny, w zwi zku z czym zakres u  V3. l. p. si  ulega zw eniu. Infor-
macj  o istnieniu personalnego agensa przynosz  tu regularnie derywowane
formy typu widziano, odkryto itp., podczas gdy nacechowane w stosunku do
nich konstrukcje widzia o si , odkry o si itp. mówi  o istnieniu agensa
identycznego z osob  mówi  lub agensa zbiorowego obejmuj cego te  osob
(-y) mówi  (-e). Por. np. Przeczytano to i owo., tj. kto  (ci, o których by a
mowa) przeczytali to i owo, wobec: Przeczyta o si  to i owo., tj. ja (ew. te  inni,
o których by a mowa) przeczyta em to i owo itp.

Konstrukcja V3. l. si , która zak ada istnienie personalnego agensa,
znosz c jednocze nie wszelkie niemal opozycje osobowe, atwo przyjmuje

10 O rodkiem semantycznym konstrukcji V3. l. p. si – jak i innych konstrukcji «bezosobowych» –
jest znaczenie czasownika. Dla pewnej klasy czasowników znaczenie to mo e by  uzupe nione
przez przys ówek jako ciowy, typ: pisze si  dobrze, siedzi si  przyjemnie itp., co z kolei «otwiera
miejsce» dla patiensa wyra onego w celowniku; por. typ: pisze mi si  dobrze, który transfor-
macyjnie daje si  wyprowadzi  z: pisz  i jest mi dobrze itp.
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ró ne znaczenia modalne, por. typ: u nas chodzi si  praw  stron , tj. ...jest
zwyczaj chodzenia praw  stron , ... bierze si  do tego celu..., tj. trzeba wzi  do
tego celu... itp.11).

Modalny charakter maj  równie  «bezosobowe», tj. nie dopuszczaj ce
frazy imiennej w zwi zku zgody, formy jak: mo na, trzeba, nale y, wypada... +
bezokolicznik12).

5. Wtórne u ycia form osobowych motywowane kontekstem j zy-
kowym lub pozaj zykowym. – Ze wskazanej w p. 1 i 3 hierarchii osób wynikaj
pewne prawid owo ci ich wymiany i zast pstwa wzajemnego w konkretnym
kontek cie. Zast pstwa takie mo liwe s  tylko w sytuacjach dialogowych, kiedy
kontekst lub konsytuacja wykluczaj  nieporozumienie co do osoby nadawcy lub
odbiorcy wypowiedzi. Dlatego te  zast powane bywaj  osoby pierwsza i druga,
nigdy trzecia.

5.1. Najszerszy zakres tego rodzaju wtórnych u  posiadaj  konstrukcje
«bezosobowe» jako maksymalnie nienacechowane. Por. np. konteksty jak: Jak
sp dzasz urlop? Ano, pisze si  ksi , czyta si  gazety, chodzi si  na spacery...,
tj. ano, pisz  ksi , czytam gazety..., albo: A, widz , e si  jednak czyta t
ksi , tj. a, widz , e jednak czytasz t  ksi  itp. Por. te  w trybie przy-
puszczaj cym: Posz oby si  do kina, a tu deszcz pada i pada, tj. poszed bym
(poszliby my...) do kina...

Nast pna seria form s abiej nacechowanych, a wi c o szerszym zakresie
,  to  formy  3.  os.  z  mo liwie uogólnion  fraz  kongruentn  w  typie: kto ,

cz owiek, on itp. Por. np. czy si  cz owiek, m czy, a skutku nie wida , tj.
cz  si ,  m cz ..., czy: Czeka cz owiek pó  godziny, a ciebie nie ma, tj.

czekam pó  godziny... – Lub w pozycji 2. os.: A, kto  si  namy li , tj. a,
namy li  si , czy: No, kto  by móg  spu ci  z tonu, tj. no, móg by  spu ci  z
tonu itp. Por. wreszcie: Czeka cz owiek pó  godziny, a on nie przychodzi, tj.
Czekam pó  godziny, a ty nie przychodzisz, itp.

5.2. Odr bne, charakterystyczne dla polszczyzny zagadnienie stanowi
zwi zek zgody 3. os. przy zwrocie per pan, pani, pa stwo w bezpo redniej
sytuacji dialogowej, tj. w sytuacji typowej dla 2. os. Pan, pani... maj  tu war-
to  zaimków o semantyce 2. a kongruencji 3. osoby. Nienacechowany seman-
tycznie charakter 3. os. sprawia, e personalno , która dla 2. os. jest warun-
kiem definicyjnym, tutaj – niekonieczna wprawdzie – jest jednak mo liwa. Na
tym tle mo liwe s  ró nego typu stylistyczne i rodowiskowe wariacje 2. i 3. os.

11 Por. o tym szerzej w artykule Miejsce i funkcja V3. sg. si w polskim systemie werbalnym, Zbor-
nik za filologiju i lingvistiku X, Novi Sad, 1967, 29-34.
12 Jako «bezosobow » konstrukcj  w trybie rozkazuj cym mo na te  interpretowa  wypowie-
dzenia typu: nie pali ! posuwa  si  do przodu! itp., które tu pomini to jako formalnie poza
kategoriami czasu i trybu jednocz cymi formy osobowe i «bezosobowe» rozumiane jak wy ej w
tek cie.
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Por. np. (nacechowany rodowiskowo) typ: Gdzie pani by  tyle czasu?
czy – w trybie rozkazuj cym – Panie Jankowski, zrób pan to dla mnie! itp. – Por.
z drugiej strony, równie  motywowane rodowiskowo, u ycia  jak  (w
bezpo rednim dialogu): Co Marysia mi tu przynios a?! czy: Janie, niech Jan
posprz ta... itp. Por. te  dzi  tr cy ju  archaizmem, ale dobrze znany cho by
z literatury bezpo redni zwrot w 3. os. do osoby ma o znanej, równie  moty-
wowana ucieczka od bezpo redno ci 2. os., typ (w bezpo rednim dialogu): A
mo e by co  zjad ? mo e zm czony? itp.

5.3. Wypadki zast powania – w hierarchii form osobowych – postaci
mniej nacechowanych przez bardziej nacechowane nale  do rzadko ci.
Pierwsza osoba zast puje drug  najcz ciej w zwrotach do dziecka, tj. w
zwrotach o charakterze intymnym, serdecznym, por. np. Zaraz pójdziemy spa .,
tj. zaraz pójdziesz spa , Zaraz b  grzecznie spa a., tj. zaraz b dziesz... itp.
Mamy tu do czynienia z chwytem stylistycznym polegaj cym na identyfikacji
osób nadawcy i odbiorcy przekazu.

Zupe na neutralizacja semantyczna pierwszej osoby nast pi a w zwrocie:
prosz  + bezokolicznik, który funkcjonuje dzi  na prawach stylistycznego
wariantu pozycyjnego odpowiednich form 2. os. trybu rozkazuj cego, por.
Haniu, prosz  tu przyj , tj. Haniu, przyjd  tu!, Dzieci, prosz  tak nie krzycze ,
tj. dzieci, nie krzyczcie tak; te Prosz  nie pali ! Prosz  wchodzi  pojedynczo!,
gdzie na pierwszy plan wysuwa si  transformacja w Uprasza si  (o niepalenie
itd.), a wi c w posta  «bezosobow ».

(1967)



Comparing Balkan nominal systems

I would like to begin with some theoretical assumptions and some
terminological distinctions.

I accept that the two basic syntactic units are the sentence and the noun
phrase (cf. Kury owicz 1948). The sentence is a product of the operation known
as predication and its constitutive member (its head) is ex definitione a finite
verb form. It is necessary to emphasize this definition, since many constructions
which in the anglophonic terminological tradition would be evaluated as clauses,
in the Slavic tradition (as in this paper) are understood as sentences. The noun
phrase is a product of the operation known as nomination and its constitutive
member is a noun.

By the same token I understand the nominal system as both (a) the
internal morphosyntactic structure of the noun phrase, and (b) the network of its
functions in the sentence, including the semantic motivation of this structure
and of these functions. Consequently, it is the structure and the functions of
noun phrases in the Balkan languages which I propose to compare in this paper,
and – wherever possible – I shall interpret this structure and these functions as
semantically and/or pragmatically motivated.

I shall introduce two sets of linguistic terms, one for the semantic and
one for the formal (grammatical, morpho-syntactic) structure of a text.

I assume the existence of a universal set of semantic units of a text. In
this set central position is reserved for the predicate and its arguments.
Consequently, and this also should be emphasized, the predicate is a semantic
entity, a relation holding between two (or more) material objects (including
people) and/or abstract objects, events, processes, situations, etc. In this paper I
focus on predicates whose arguments denote material objects.

In the surface structure the predicates and arguments are formalized
respectively as predicative expressions and argument expressions. The basic
form of an argument expression is a noun phrase.

The key notion of the syntactic structure of a sentence is case. For me, a
case is not a morphological notion. Once again, I should like to emphasize that I
consider cases (i.e. case relations) to be syntactic functions of the noun phrase. I
also accept that each of these functions (each case) is primarily motivated
semantically. I take the presence of case as well as its primary semantic moti-
vation to be a constant in all linguistic systems that have the opposition VER-
BUM vs NOMEN.

Cases reflect various types of grammatical dependence of the noun
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phrase on the dominating syntactic unit. For most cases this unit is the
predicative expression. For the genitive it is another noun phrase.

My discussion in this paper concentrates on the nominative, the
accusative and the tandem: dative-genitive. The vocative, in my opinion, is not
a case. The instrumental and the locative will be mentioned only marginally,
since I am not concerned here with case relations whose dominant marker is a
full-fledged preposition with its spatial/temporal and/or „existential” meaning.
By the same token, for me, all the prepositional constructions expressing spatial
(or temporal) relations belong to the functional field of the locative case
notwithstanding the morphological form of the noun governed by the respective
prepositions, and all the prepositional constructions from the series «with»,
«without», «except/but» belong to the functional field of the instrumental case.

I shall argue that the evolution of the Balkan nominal systems was
triggered by the need for successful communication in a multicultural and
multilingual environment. Such an environment requires a maximal, unequi-
vocal correlation between form and meaning, i.e. between the units of the
formal and those of the semantic structure of the text. In other words: it requires
maximal transparency of the formal structure with clear, discrete markers of the
basic semantic features. I shall argue that these features are (1) the human
character of the protagonists of the events spoken of, and (2) their referential
identification and/or specification, or – using the labels accepted in linguistic
studies – „animacy” and „definiteness”. Thus, as can be seen, my argumentation
evolves in the framework of the so called anthropocentric language theory.

There is no need to elaborate on the conditions of linguistic commu-
nication in the Byzantine or Ottoman empires. Given what we know today
about language evolution, about phenomena incompatible with the central
kinship metaphor and about mechanism of language interference, the traditional
polarization between „families” as opposed to „Sprachbunde” seems inadequate.
Rather, it would be more appropriate to speak of temporal and spatial
parameters of the divergent and/or convergent evolution of corresponding
linguistic diasystems. The absence of natural boundaries, of political frontiers,
and the presence of a common market and an ethnically mixed population with
different religious and cultural traditions – all increase the need for effective
communication. It seems that the simplest solution would be multilingualism.
Multilingualism, however, is attained only through a long, painstaking process.
In this process the most frequent speech event would be that of a dialogue
whose protagonists are not fluent in their respective linguistic codes. Of primary
importance in such a dialogue is the information on the truthfulness of the
message, on the modality and temporal reference of the event spoken of and on
the identity of the event's protagonists. The information on the truthfulness,
modality and temporal reference of the event should be conveyed by means of
the verbal system, while the information on the identity of the event's prota-
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gonists – by means of the nominal system. As mentioned above, two dominant
semantic features in this process of the transfer of information by nominal
means are / +/- human / and / +/- specified/ identified /. Let us see how the
information pertaining to these two semantic categories is correlated with
particular case relationships and which its grammatical markers in particular
Balkan systems are.

Here, one more terminological clarification is necessary. Namely, I
accept the „European” and not the „American” definition of grammaticalization.
According to this definition „grammaticalized” means : «that which has regular
surface exponents in certain class of expressions», «that which is expressed with
grammatical means», and not «that which has lost meaning», «that which is a
formal device devoid of meaning». This is why I can use and frequently do use
the phrase „grammaticalized information”. In the following discussion we shall
analyze primarily the grammaticalized information.

The information on the identity of the event spoken of can be conveyed
with grammatical as well as with lexical means. Let me remind you how the
functional fields of „definiteness” and of „animacy” are organized and what are
the distinctions that, through-out the linguistic world, are the first candidates for
grammaticalization.

The number of grammaticalized distinctions in the framework of the
category of definiteness depends on the / +/- factive / characteristics of the event
spoken of. In the /+ factive/ zone noun phrases can be used in the predicative
mode (= without reference) or in the referential mode (= with identified, speci-
fied and/or generic referents) ; in the /- factive/ zone the system is reduced to /+
predicative/ as opposed to /+ identified/ and/or /+generic/.

For the purposes of this paper the features /+ specified/ and /+ generic/
are marginal, since they have no grammaticalized specified markers and were of
limited importance to the restructuring of the Balkan nominal systems. The
/+specified/ NPs function in the /+ factive/ zone only and then take usually the
indefinite article. This article still expands in numerous Balkan systems and its
distribution should be the object of special research. In the /-factive/ zone the
indefinite article is a marker of /+ generic/. The introduction of the articles into
generic NPs is a relatively new phenomenon in the Balkan territory; its expan-
sion is due, mainly, to the pressure of the repartition of the articles into other /+
referential/ NPs and is characteristic, above all, of standard languages.

In the frame of the category of animacy, as demonstrated by Silverstein
(1976), the relevant distinctions are /+/- animate /, / +/- human /, / +/- masculine
/ and /+/-participant of the speech event /.

Let me now explain what is understood by the semantic motivation, or –
more precisely – by the primary, prototypical semantic motivation of the case
relations. Predicates whose arguments refer to material objects (= predicates of
the first rank) take usually one, two, or three arguments. The discussion on the



Comparing Balkan nominal systems 85

existence of basic (= not compound) four argument predicates remains open. In so
far as the semantic structure of the arguments is concerned the fundamental
division is that between notions denoting /+/- human/ and/or /+/- animate/ objects.
Thus, the semantic structure of sentences constituted by predicates of the first
rank can embrace (a) one /+ human argument/, (b) one /+ human/ and one /-
human argument/, (c) two /+ human/ and one /-human/ argument, eventually (d)
one /+ human/ and two /- human arguments/ or (e) two /+ human/ and two
/- human/ arguments, and finally, in some semantic fields such as astronomy,
meteorology, topography etc., only (f) one /- human/ or (g) two /- human/
arguments. As can be seen, the number of combinations is limited. In this paper I
shall concentrate on the most frequent sentences of the (a), (b) and (c) type.

The semantic structure of the predicate only roughly defines the
hierarchy of its arguments. The syntactic hierarchy of the argumental expressions
is conveyed by means of the category of diathesis. It can be further manipulated
by means of the so called functional perspective of the text, such as the linear
structure and/or the intonational contour of the sentence. I assume that in the
unmarked diathetical framework the referent of the first argument is a human
being. This, of course, excludes afore mentioned relations which on semantic
grounds do not allow such a solution.

The results of my previous research of the Slavic and Balkan case
systems suggest that the Nominative can be semantically defined as the case of
the first human being participating in the narrated event, the Dative as the case
of the second (or second plan) human being, the Accusative as the case of the
first material object of an operation performed by the human agent; the
Instrumental can be characterized as the case of the second material object if
implied by the predicate; the Genitive means transfer of the propositional
structure from the sentential to the level of a noun phrase and will be indepen-
dently discussed below. Insofar as the typical inventory of Indo-European cases
is concerned, this leaves us with the Locative (and eventually with the
Ablative), and these two cases represent, in my opinion, an independent
microsystem of spatial relations, out of the semantic field of „animacy”. I would
like to introduce one more notion into the paradigm of case relations, the
PREDICATIVE. I understand it as a relation characteristic of a non-referential
noun phrase which represents the semantic nucleus of a predicative expression
and is grammatically governed by a so-called verbum copula (= auxiliary verb
formalizing the basic one-argumental predicate, after the pattern X is a, where X
stands for a noun phrase in the nominative relation, and a for a noun phrase in
the predicative relation). The Predicative is by definition neutral insofar as the
opposition / +/- human/ is concerned.

I hope to prove that the ways of expression of particular case relations
in Balkan languages support the proposed theory. I would like to emphasize
once more, that for me it is the noun phrase as a whole, and not only its head
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noun, that is the carrier of the case markers.
NOMINATIVE – A prototypical noun phrase in the nominative relation

is defined as /+ human/ and /+ referential/ (i.e. identified, specified or generic).
Formally, the universal marker of this relation is the direction of the gramma-
tical dependence: it is the nominative noun phrase which controls the number
and gender characteristics of the predicative expression. Another universal
marker is the presence of an explicit or implicit referential determiner: definite
or indefinite article, demonstrative pronoun or the inherently referential status
as that of a proper noun in primary use. Note that in Greek also the proper
nouns appear with articles.

In many Balkan systems these are the only nominative markers, as in
Standard Macedonian, in the majority of Macedonian dialects, in Meglenoro-
manian. Other secondary markers can be mentioned, such as the tendency
toward linearization NPN V (and not V NPN), the absence of prepositions, and –
with some restrictions, cf. below – of pronominal replicas... The specialized
morphological form of the head noun, however frequent, is only one of these
secondary markers.

Of primordial importance seems to be the fact that in numerous systems
(e.g. in Aromanian, in Albanian, in the majority of Macedonian dialects) the
formal Nominative vs Accusative distinction applies only to head nouns of
/+identified/ noun phrases. Let us mention that in Turkish the absolute case
„which is the simplest form of the noun, with no suffixes [...] is used not only
for the nominative and vocative but also for the indefinite accusative.” (Lewis
1975: 28).

According to many Albanian grammars, the nominative appears with
certain prepositions. In the framework of our theory such a statement is un-
acceptable. It does not refer to the noun phrase taken as a whole, but only to the
morphological noun form appearing in the nominative NPs.

The morphological opposition Nominative vs casus obliquus in Stan-
dard Bulgarian is of secondary origin; I shall not discuss it here.

The solution found with personal pronouns, which are on the top of the
animacy pyramid, is worth mentioning. Namely, when not under the sentential
(rhetorical) stress, the nominative marker is an inflectional suffix built into the
verb form.

The distinction under (the sentential) stress vs not under stress seems to
be of broader importance. Personal pronouns are not the only class of
expressions that have specialized morphological forms when under stress. The
„typical” noun phrases with substantives as heads do also have a set of emphatic
forms. Here I mean the doubled Greek construction with a demonstrative pre-
ceding the article; such constructions are also found in other Balkan languages,
e.g., Macedonian , and the like. It seems that the emergence of
these constructions can be due to, among other factors, analogy with the



Comparing Balkan nominal systems 87

so-called pronominal replicas appearing as markers of other case relations.
We could conclude that the Balkan data support our classification of the

nominative noun phrase as /+ referential/. Its /+ human/ character is supported
mainly by the statistics and by the abovementioned solution pertaining to first
and second person pronouns. But most important is the conclusion that the basic
markers of the nominative case relation in the Balkan languages are of a lexical
– and/or – syntactic character.

DATIVE – The dominant semantic features of a prototypical dative
noun phrase are practically identical with those of the nominative noun phrase;
it is /+ animate/ and /+ referential/. The difference is in the fact that the dative
argument is lower in the diathetic hierarchy of arguments of the given predicate.
This is true even when the referent of the dative noun phrase is the sole human
being participating in the event spoken of, as seen in constructions of the type of
Macedonian , , and the like. The opposition between

and is in the relative hierarchy of the emotional state itself
and the experiens of that state. Most important is the fact that the great majority
of dative NPs, especially those found in a colloquial text, have identified
referents, while generic NPs are extremely rare.

Formally, the dative case relation is a relation between a noun phrase
and the governing predicative expression. There is no formal marker of the
dative relation which is shared by all the Balkan systems. The two basic mar-
kers (usually appearing in complementary distribution, sometimes alternating
optionally) are (a) the morphological form of the head noun and/or pronoun, and
(b) the specialized „grammatical” preposition accompanying the dative/genitive
(as in Aromanian), a unique form (as in the majority of Macedonian and in
Bulgarian dialects) or a generalized oblique form of the head noun and/or pro-
noun (the so called casus obliqus, as in Greek). The first solution is almost uni-
versal with personal pronouns. Insofar as the noun heads are concerned we find
a range controlled by the semantic features from the fields of animacy and of
definiteness. Thus, in Greek and in Albanian there is a specialized noun form,
albeit the prepositional constructions are also present; in Arumanian there is a
specialized form for /+ identified/ NPs only and the preposition is obligatory; in
West Macedonian dialects personal names and some kinship names have
specialized dative forms, etc.

In the framework of our theory it is irrelevant whether the specialized
form is the original dative or the original genitive form. It is relevant that that
form is dependent on the predicative expression.

Among the secondary dative markers most important are the
pronominal replicas.

With personal pronouns the tandems such as the Mac. ... ... ,
... ... , ... ... etc. appear under sentential stress, i.e. they form the
marked emphatic variant of the case paradigm. Frequently, as in numerous Greek,
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Bulgarian or Macedonian systems, because of the syncretism of the orthotonic
forms, the proper dative (and/or accusative) marker is the clitic form. However,
in NPs with substantival heads the function of the pronominal clitic changes. It
changes also from system to system depending on the semantic feature
controlling the appearance of the replica. Most frequently of dominant
importance is the /+ identified/ character of the referent, although features such
as /+ specified/, /+ human/ and /+ masculine/ can also appear as relevant. In
some standard languages, e.g. Greek or Bulgarian, the redoubled complement
constructions are on the threshold of grammaticalization, in Macedonian and in
Albanian with /+ identified/ NPs they are obligatory, i.e. fully grammaticalized.
Thus, it can be said that there is a strong tendency in the Balkan territory to split
the case paradigm in two variants, corollaries of the /+/- identified/ opposition.
Throughout the /+ identified / variant of the paradigm pronominal clitics serve
as primordial case markers. It is worth mentioning that in the South Macedonian
dialects the dative clitic has lost distinctions for number and gender in favor of
the masculine/neuter singular form , hence the categorial function of this
form is that of case and of definiteness marker. A similar tendency can be
observed in the Northern Greek dialects.

In conclusion we could say that the two most frequent sets of dative
markers in the Balkan area are (1) the grammaticalized prepositions and (2) the
personal pronoun clitics, which are both much more explicit than the inherited
inflexional endings.

ACCUSATIVE – We have defined above the accusative as the case of
the first material object of an operation performed by a human agent. Such an
object can be /+ definite/ or /-definite/, /+human/ or /-human/. Consequently, in
terms of the semantic features, which, according to our theory, are in control of
the (Balkan) case systems, the accusative is the maximally unmarked member
of the system. Formally, the accusative case relation is identical with that of the
dative: it is a syntactic relation between the governing predicative expression
and the governed argumental expression realized as the accusative noun phrase.
In addition, once more in parallel with the dative, there is no universal Balkan
marker of the accusative relation. Among the basic markers insensitive to the
semantics of the relation we could enumerate the NPN + V + NPA (that is SVO)
linearization. Other markers are controlled by the /+ human/ , /+ masculine/ and
/+ identified/ features. The specialized morphological accusative form appears
in some pronominal systems, including the article (as in Greek), which means
that the NPs embracing them are by definition /+ identified/. Insofar as
substantives are concerned, it is the inherited accusative form that in some
peripheral systems (e.g. in some South Serbian and North Macedonian dialects)
functions as the so-called casus obliqus. Otherwise, specialized morphological
substantival forms undergo several gender restrictions, which result in their
being semantically controlled.
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I am not interested here in the Standard Bulgarian casus obliqus which
is not of systemic origin.

The accusative in the Balkan territory represents the most frequent and
expanding syntactic relation. There is a strong tendency to promote or demote
the NPs standing primarily in other case relations into the accusative position,
so that every two-argumental predicate of the first rank follows the formula:
NPN + V + NPA . This process is known as the secondary transitivization. The
high frequency of the accusative NPs and their ability to be /+/- animate/ and
/+/- definite/ has led to the gradual emergence of new markers enabling the
identification of the marked members of the two oppositions:

(1) the specialized morphological form, where it exists, is reduced to
the masculine singular (as in Greek), or undergoes further reduction and is
restricted to /+ human/, i.e. to personal names, kinship and/or professional terms
(as in some North Macedonian dialects);

(2) another line of evolution leads to the restitution of the „morpho-
logical accusative” through the suffixation of the postpositive definite article, as
in Albanian and/or in Aromanian, which means grammaticalization of the
feature /+ identified/;

(3)  the introduction of the pronominal replicas is also semantically
motivated: they appear in NPs, which are /+ identified/, sometimes /+ specified/
and/or /+ human/, most often /+ masculine/; more often than not, there is a
correlation between the /+ identified/ and /+ human/ features; there is, possibly,
some interference with the dative relation, whose referents – as mentioned
above – are, almost without exception, /+ identified/ and /+ human/;

(4) finally, a preposition can appear as a marker of the /+ human/ and/or
/+ definite/ NPs in the accusative relation: such is the situation in Southwestern
Macedonian dialects (cf. constructions as ), where the pre-
positional marker is identical with that characteristic of the dative relation; we
find a specialized prepositional marker of this type in Romanian (pe), and also in
some West Romance languages, but not in Aromanian or in Meglenoromanian.

We conclude that the accusative case relation presents the two-fold
formal solution, as opposed to the „human” cases, which are almost regularily
/+ identified/ and/ or /+ specified/. When /+ identified/, it is marked by its linear
position and by the presence of the articles and of the pronominal replicas, and
in some peripheral systems also by the presence of a specialized preposition;
when /- identified/ (/+ specified/ and/or /+ generic/), it is the sole relation which
allows direct contact (usually postposition) of respective NPs with the gover-
ning predicative expression. Such a split of the accusative relation after the
opposition / +/- definite / is found in numerous languages, including Turkish
(cf. also Lewis 1975: 28), Persian, Hungarian... (Lazard 1984: 277).

PREDICATIVE – What is called here predicative is known also as a
predicative nominative (cf. Thumb 1974: 29). It is a noun phrase, by definition
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/- referential/, which appears primarily after verbum copula as part of the predi-
cative expression. Hence, on the syntactic level it is a separate relation, and, in
the framework of a theory interpreting case as a syntactic relation, it must be
treated as a separate case. As a matter of fact, such a solution is supported also
by some Slavic data: in my mother tongue, Polish, the predicative noun form is
syncretic with the instrumental form.

As mentioned above, the predicative is by definition /- referential/. In
constructions of the type This child is the best mathematician in our class, and
the like, we are faced with a derived formula of identification, whereby the two
NPs are coreferential.

It follows that the predicative is unequivocally both semantically and
syntactically defined. Noun phrases with inherently definite heads (such as per-
sonal and other pronouns, proper names, etc.) are excluded from the predicative
position. Insofar as NPs with appellative heads are concerned – wherever the
residual „morphological case paradigm” still exists – the Balkan predicative is
formally identical with the nominative devoid of articles and/or of other mar-
kers for referentiality.

GENITIVE – The genitive case relation is the sole case relation realized
not at the sentential level, but at the lower syntactic level, i.e. that of the noun
phrase. The genitive is a syntactic relation between two noun phrases, i.e. a
relation where the genitive noun phrase is governed by another NP. In other
words: the genitive formally is a mechanism of the transfer of other case
relations (nominative, accusative) from the sentential level to that of the noun
phrase. It embraces all the constructions known as genetivus possessivus, gene-
tivus partitivus, genetivus subiecti, genetivus obiecti (the first two labeled for
their semantics, the latter two – for their syntax), and also a part of constructions
from the semantic field of the old ablative case. In this situation the semantic
definition of the genitive is not an easy task. However, if we abstract the
constructions constituted at the sentential level by predicates of the second rank
and restrict ourselves to the primary core of genitive constructions we could say
that the most frequent relation they express is the „grammatical” relation of
possession and that the semantic core of all the genitive constructions is the
part~whole relation where the genitive NP represents the whole. The „gramma-
tical” relation of possession is a conventional label denoting all the relations
constituted in the Balkan – and not only the Balkan – languages by the predicate
«have», expressing genuine possession, kinship relation, part~whole relation, etc.

Due to the semantic complexity of the genitive relation its numerous
markers are often correlated with particular semantic variants and should be
presented as markers of these variant relations, and not of the genitive relation
taken as a whole. I can present here only a rough outline of this situation. In
view of the merging of the morphological genitive and dative declensional
forms throughout the Balkans, that are usually dative markers which are,
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simultaneously, genitive markers. Considering the fact that they function as
dative markers at the sentential level, and as genitive markers at the noun-phrase
level, the two mechanisms stay syntactically distinct. Where there exists the
specialized morphological dative/genitive form, it is this form that functions as
basic marker of the genitive relation. Where the dative relation is expressed
with a prepositional noun phrase, the same construction also expresses the
genitive relation. However, in the majority of Balkan systems there is also a
second prepositional construction concurrent with the dative/genitive one in
expressing the genitive relation: this is the old ablative construction, the ablative
of origin. The functional zone of the optional alternation of the two types of
prepositional NPs, the dative/genitive and the ablative type, differs from
language to language and from system to system.

Two interesting solutions in expressing the genitive case relation are
reserved for personal pronouns and eventually expand to other NPs high in the
animacy hierarchy. The first one takes the form of the so called possessive
(adjective) pronoun. The fact that it is an adjectival form which functions as expo-
nent of the genitive relation in the Indo-European morphological case paradigm is
well known. In some Balkan systems the adjectival forms are eliminated (as in
Modern Greek) or are restricted in use, in other systems (as in Bulgarian and in
Macedonian) they expanded to certain personal names and/or to certain NPs with
kinship terms and/or masculine professional names and/or animal names as heads,
etc. An interesting problem which should be the object of special research is the
relation between the adjectival genitive marker and the article. Usually the two
are obligatorily correlated. In Albanian the article is directly built into the genitive
adjectival form; it is possible to argue that historically it is true also of the Slavic
forms, however, today in Balkan Slavic the so called possessive pronouns are
used alternatively with and without the article. In any case, the adjectival solution
is reserved for /+ identified/ NPs only.

The second solution characteristic of personal pronouns is a variant of
the basic genitive construction, i.e. transfer of dative markers to the level of
noun phrases. In so far as personal pronouns are concerned the governed geni-
tive NP takes form of postpositive genitive/dative clitic. This form of expressing
the genitive relation is practically generalized with /+ identified/ NPs in Greek
and in Bulgarian, while in Macedonian it is restricted to NPs with kinship terms
in the head.

The above revue of Balkan genitive markers, however hasty, makes it
clear, that also with this specific case relation the repartition of markers is
controlled from the semantic level, more precisely, from the two specialized
semantic fields of referential definiteness and animacy.

Let us summarize our conclusions:
– at the beginning of this paper I formulated the hypothesis concerning the

pragmatic/semantic motivation of the evolution of the Balkan nominal systems
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toward greater and greater „analytism”; I explained this as the need to attain
maximal regularity and maximal transparency of the exponents of the infor-
mation fundamental to successful communication; I assumed that at the level of
the noun phrase whose head is a name of a material object that information
pertains to the referential identification and the / +/- human / character of the
referent ; finally, I have made the assumption that the exponents of that
information are strictly correlated with the markers for particular cases which
are understood as syntactic functions of noun phrases;

I have presented a brief review of Balkan data to support my hypo-
thesis; in the light of these data it seems clear that:

– the Balkan case markers form two distinct sets depending on whether
the referents of the respective NPs are /+/- identified / and / +/- human/, and

– that identified human beings are at the very top of the communicative
hierarchy; by the same token, the anthropocentric language theory presents an
adequate framework for subsequent research.

I would like to emphasized that what has been presented here is a star-
ting point for future research. I expect that such research would fill the nume-
rous gaps in my present knowledge of all the pertinent facts.

Selected bibliography

Atanasov P., Le mégléno-roumain de nos jours, Helmut Buske Verlag, Ham-
burg 1990

Gogolewski St., Kategoria przypadka w s owia skich i roma skich j zykach
ligi ba ka skiej, Acta Universitatis Lodziensis, 1982.

Go b Z., The Arumanian dialect of Kruševo in SR Macedonia SFR Yugo-
slavia, Macedonian Academy of Sciences and Arts, Skopje 1984

Housholder F.W., Kazazis K., Koutsoudas A., Reference grammar of literary
dhimotiki, Indiana University Research Center, Part II, International
Journal of American Linguistics 30/2, april 1964

Lazard G., Actance Variations and Categories of the Object [in] Objects, ed.
F.Plank, Academic Press, London 1984

Lewis G.L., Turkish grammar, Oxford Clarendon Press, 1984
. ., ,

",  1978.
Mindak J., Sawicka I., Zarys gramatyki j zyka alba skiego, Polska Akademia

Nauk Instytut Slawistyki, Warszawa 1993
Thumb A., Handbuch der neugriechischen Volkssprache, Verlag von Karl

J.Trubner, Strassburg 1910

(2001)



Widz  go, jak biegnie…

W systemie tzw. zaimków przys ówkowych (przys ówków zaimkowych?)
znajdujemy na gruncie s owia skim cztery zasadnicze serie, które funkcjonuj  jako
wyk adniki referencjalnej – odpowiednio przestrzennej i czasowej, dalej: ilo ciowej
i "jako ciowej" (okre lenie, które nie poddaje si  jednoznacznej interpretacji!)
charakterystyki zdarze . W wydaniu polskim jest to uk ad:

gdzie (sk d, dok d, któr dy…)  ~ tu, st d, t dy…
kiedy (od kiedy, jak d ugo…)  ~ teraz, wtedy…

              ile, jak du o  ~ tyle…
    jak, w jaki sposób ~ tak…

w wydaniu macedo skim:

 ( , , ...) ~ ...
 ( ...) ~ , ...

 ~
 ~ ...

Nawet ten pobie ny przegl d sytuacji w dwu j zykach pokazuje, e nie wszystkie
klatki w tym systemie maj  wyk adniki morfologiczne, jak te : e  j zyki ró ni
si  mi dzy sob  tak co do inwentarza, jak i co do semantyki tych wyk adników.

Hiperonimy dla odpowiednich pól semantycznych to 'miejsce/przestrze ',
'czas', 'ilo ' i 'jako /sposób'. Nie trudno zauwa , e czwarta, ostatnia pozy-
cja w tym zestawie podlega najwi kszej wariacji i naj ci lej jest zale na od
charakteru okre lanego zdarzenia. Innymi s owy: w granicach konstrukcji zda-
niowej wyra enia z kr gu odpowiedzi na pytanie: jak? s  naj ci lej zale ne od
semantyki leksykalnej czasownika / predykatywu konstytuuj cego dane wyra-
enie zdaniowe. Materialny charakter lokalizatorów wyznaczaj cych relacje

przestrzenne, nasze linearne pojmowanie czasu, mniej lub bardziej konwencjonalny
system jednostek miary narzuca sta e ramy opisu w kategoriach 'przestrze ', 'czas',
'ilo ', natomiast 'sposób' czy te  'jako ' nie poddaj  si  równie przejrzystej
konwencjonalizacji.

Semantyka przys ówków zaimkowych sprowadza si  do mniej lub bardziej
rozbudowanej sieci sygna ów informuj cych, o jakich (przestrzennych, czaso-
wych, ilo ciowych, "jako ciowych") parametrach zdarzenia by a  i/lub  b dzie
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mowa. W wypadku "parametrów jako ciowych" informacja jest najubo sza,
wyznaczona negatywnie ('nie-przestrze ', 'nie-czas', 'nie-ilo ').

Naszkicowana charakterystyka semantyczna okre la funkcje zaimków
przys ówkowych (czy szerzej: wyra  przys ówkowych budowanych z udzia em
przys ówków zaimkowych) w tek cie. S  to wyra enia markuj ce (blokuj ce?)
pozycje syntaktyczne (i semantyczne) ró nokszta tnych sk din d wyra  auto-
semantycznych nios cych odpowiednio informacj  o miejscu i czasie zdarze  i
modyfikuj ce ich charakterystyk  ilo ciow  i jako ciow . St d ich funkcja
interrogatywna i konektorska o charakterze relatywizuj cym  (tam, gdzie…;
wtedy, kiedy…; tyle, ile…; tak, jak…). Znacznie rzadziej, przynajmniej w sys-
temach s owia skich, przys ówki zaimkowe pe ni  funkcj  konektorów komple-
mentarnych, przyczem istniej  w tym zakresie znacz ce ró nice mi dzy s owia sk
pó noc  i po udniem.

Centralnym konektorem komplementarnym jest w polszczy nie e.
Argumenty zdaniowe wprowadzane przez e, zale nie od semantyki wyra enia
predykatywnego w zdaniu matrycowym, a poprzez odpowiedni  selekcj  trybu i
czasu wyra enia predykatywnego w zdaniu komplementarnym s  (a) konsta-
tacji faktu (tj. przenosz  informacj  o przesz ej lub aktualnej realizacji faktywnej
propozycji, np. Wiem, e Jurek wyszed  ko o 3-ej, Widzia em, e Jurek niós
paczk  …), lub (b) zapowiedzi mo liwej przysz ej realizacji odpowiedniej propo-
zycji niefaktywnej (Spodziewam si , e Jurek wyjdzie ko o 3-ej, itp.).

Pewne predykaty, które wi  argumenty propozycjonalne, dopuszczaj
- obok e -  konektory o postaci przys ówków zaimkowych. We wszystkich j zy-
kach s owia skich pojawiaj  si  w tej funkcji 'jak' i (rzadziej) 'kiedy', na
po udniu S owia szczyzny mo liwe jest równie  'gdzie'.

Predykaty, które dopuszczaj  komplementacj  z jak, mo na podzieli
na kilka charakterystycznych grup semantycznych. Centralne miejsce zajmuj
predykaty percepcji zmys owj,  wzrokowej i s uchowej o wyk adnikach widzie ,
patrze , zobaczy , ujrze , spostrze , obserwowa , przygl da  si ; s ysze , s ucha ,
us ysze , a tak e – w przesz ej perspektywie czasowej  – pami ta , przypomina
sobie… Por. np.

(1) Widz , jak Jurek biegnie do autobusu
(2) ysz , jak Hania m czy Szopena
(3) Pami tam, jak Jurek wr czy  Hani ten prezent

Predykaty tej grupy dopuszczaj  na ogó  kilka form komplementacji,
tak e wypada uzna ,  i  konektor jest nie tylko rodkiem adaptacji formalnej
zdania komplementarnego, ale niesie te  pewne tre ci predykatywne. Por. np.

(4) Widz , e Hania uk ada kwiaty w wazonie
(5) Widz , jak Hania uk ada kwiaty w wazonie



Widz  go, jak biegnie… 95

(6) Widz , JAK Hania uk ada kwiaty w wazonie

Konstrukcja pod (4) sugeruje scen  statyczn , percypowan  ca ciowo, np.
jako odpowied  na pytanie Co robi Hania? Por. poprawne Widz , e Hania le y
na tapczanie, Widz , e na rodku sto u stoi wazon, wobec nieakceptowalnych
*Widz  jak Hania le y na tapczanie, *Widz , jak na rodku sto u stoi wazon, itp.
Konstrukcja pod (5) sugeruje procesualne, dynamiczne widzenie zdarzenia
wyra onego zdaniem komplementarnym, odpowied  na pytanie Co widzisz?
Jak si  wydaje,  konstrukcje z e przy omawianych predykatach wyst puj  bez
ograniczenia, natomiast konstrukcje z jak, przez wzgl d na ów moment
dodatkowej charakterystyki temporalnej, maj  zakres wyst powania ograni-
czony. Konstrukcja pod (6) zawiera tzw. pytanie zale ne – majusku y sygna-
lizuj , e akcent retoryczny znajduje si  na jak – jest to pytanie o sposób, w jaki
Hania uk ada kwiaty w wazonie. Ergo, z punktu widzenia funkcji konektora
mamy do czynienia z dwoma ró nymi jak: jedno jak, które wprowadza
"w ciwe" zdanie komplementarne i sygnalizuje dynamiczny przebieg zdarze-
nia nazwanego odpowiedni  propozycj  i drugie jak, które wprowadza pytanie
zale ne dotycz ce sposobu realizacji tego zdarzenia, tj. bezpo rednio mody-
fikuje predykat, a nie jego charakterystyk  temporaln . Pytanie zale ne wpro-
wadzane przez jak dopuszcza wiele ró nych grup predykatów, m.in. verba
dicendi i cognoscendi. Nie b dziemy si  tu nimi wi cej zajmowa . W ciwym
bohaterem tego artyku u jest jak yte jak w naszych przyk adach (1, 2, 3, 5), tj.
jak konkuruj ce  z e. Pe ni ono funkcj  dla leksemu "jak" sekundarn ;  w
dalszym tek cie oznaczam je jako jak2.

Konkurencja jak i e  przy czasownikach percepcji zmys owej ma swoje
ograniczenia. e nie wyst puje przy czasownikach "biernej percepcji", jak
patrze (prymarnie na co , sekundarnie jak…) czy ucha (prymarnie czego ,
sekundarnie jak…). Podobnie przy iteratywnych spogl da , popatrywa , przy
przys uchiwa  si , a tak e przy pods uchiwa , ws uchiwa  si , którym trudno
odmówi  czynnej postawy podmiotu. Jak cierpi mniej ogranicze ,  a  wi  si
one przede wszystkim z wyborem aspektu i czasu w wyra eniach predyka-
tywnych obu zda , matrycowego i komplementarnego. O ile mog  stwierdzi
na podstawie mego w asnego idiolektu i skromnej ankiety, jak  przeprowadzi-
am, zasadniczych ogranicze  nie ma (wyj wszy zrozumia  przy czasownikach

percepcji zmys owej eliminacj  uk adu: zdanie matrycowe – praesens, zdanie
komplementarne – praeteritum perfectivum), jednak daje si  zauwa  –
semantycznie motywowana – sk onno jak2 do wyst powania cz ciej w kore-
lacji z aspektem niedokonanym, przede wszystkim w zdaniu matrycowym, por.

(7) Widz , e Jurek wskakuje do tramwaju / Widzia am, e Jurek wskoczy  do
tramwaju



Zuzanna Topoli ska96

(8) Zobaczy am / Spostrzeg am, e Jurek wskakuje /wskoczy  do tramwaju
(9) Widz , jak Jurek wskakuje do tramwaju / Widzia am, jak Jurek wskoczy  do
tramwaju

i - rzadziej, bardziej kolokwialnie -

(10) ?Zobaczy am / Spostrzeg am, jak Jurek wskoczy  do tramwaju

Dodajmy, e mo liwa równie  kombinacja: Widz , e Jurek wskoczy  do tramwaju
zawiera inne widz  - nie predykat precepcji wizualnej, lecz predykat procesu
mentalnego, który mo na by parafrazowa  jako 'wnioskuj  na podstawie tego
co zaobserwowa am', itp. *Widz , jak Jurek wskoczy  do tramwaju  jest logicznie
nieakceptowalne.

Rozpatrywane konstrukcje z jak2 wykazuj  zdolno  awansowania
pierwszego argumentu zdania komplementarnego na pozycj  drugiego argumentu
zdania matrycowego, por.

(11) Widz  Jurka jak wskakuje do autobusu
(12) ysz  Hani  jak m czy Szopena
(13) Pami tam Jurka jak wr cza  Hani ten prezent

itd. Zdania komplementarne z przyk adów (1-3) w nowym uk adzie pe ni
funkcj  zda  wzgl dnych – informuj , w jakiej sytuacji znajduje si  referent
drugiego argumentu odpowiedniego predykatu w momencie percepcji aktualnej
(11, 12) lub rekonstruowanej w pami ci (13). Mo naby te zdania parafrazowa
jako 'widz  Jurka w momencie, kiedy…', 's ysz  Hani  w trakcie… / w sytuacji,
kiedy…', 'pami tam Jurka w momencie, kiedy…' Mamy wi c zdania zale ne,
wyra nie produkt wtórnej derywacji semantycznej, charakteryzuj ce okre lony
przedmiot materialny (w naszym wypadku okre lonego cz owieka, por. jednak
np. Widz  to drzewo jak pada na szyny, itp.) w okre lonym odcinku czasu
wyznaczonym poprzez charakterystyk  temporaln  predykatu zdania matry-
cowego. Jest to, jak atwo mo na zauwa , klasyczna definicja imies owu
czynnego przymiotnikowego i istotnie kolejna transformacja daje nam konstrukcje:

(11') Widz  Jurka wskakuj cego do tramwaju
(12') ysz  Hani  m cz  Szopena
(13') Pami tem Jurka wr czaj cego Hani ten prezent

tpliwo ci budzi natomiast nast pny krok:
(11'') ?Widz  Jurka, który wskakuje do tramwaju
(12'') ?S ysz  Hani , która m czy Szopena
(13'') ?Pami tam Jurka, który wr cza Hani ten prezent
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tpliw  akceptowalno  serii (11''-13'') nie trudno skomentowa . Odpo-
wiednie zdania relatywne maj ex definitione charakter apozytywny (=
nierestryktywny), jako derywaty serii (11-13), tj. modelu widz  X-a jak…, w
którym X jest ex definitione zidentyfikowany. Relatywne zdanie apozytywne
wnosi, jak wiadomo, now , dodatkow  informacj  o referencie relatywizowanej
grupy imiennej. Rzecz prosta, zak adamy, i  jest to informacja relewantna dla
tre ci komunikatu. Otó  - jak wynika z dotychczasowych rozwa  – zwi zek
zdarze  komunikowanych odpowiednio w zdaniu matrycowym (zdarzenie p) i
w zdaniu zale nym (zdarzenie q) ma charakter temporalny: mówi cy widzi,

yszy lub przypomina sobie X-a, protagonist  zdarzenia q, w konkretnym
momencie, w toku konkretnej akcji. Ten moment zwi zku czasowego, obecny
w konstrukcjach z imies owem, ginie w konstrukcjach ze zdaniem wzgl dnym.
Otwarte pozostaje pytanie ew. ró nicy znaczeniowej mi dzy seriami (11-13) i
(11'-13'). Wydaje si , e i tutaj trzeba si  odwo  do zidentyfikowanego
charakteru X-a – imies ów jest oboj tny wobec charakterystyki referencjalnej
referenta modyfikowanej przeze  grupy imiennej, natomiast konstrukcja z jak
wymaga referencyjnej identyfikacji. Imies ów jest równie  oboj tny wobec
charakterystyki referencjalnej (temporalnej) formalizowanej propozycji, podczas
gdy konstrukcja z jak presuponuje identyfikuj  referencj  temporaln , por.

(14) Widz  dziewczyn  stoj   / *jak stoi przed domem,

czy

(15) Widz  Hani , odchudzaj  si  przez ca e ycie, jak wcina ten bigos /
*Widz  Hani  jak si  odchudza przez ca e ycie …

itp.
Konstrukcje z awansowanym argumentem, tj. model Widz  X-a jak…,

sugeruj  ciekawy komentarz do wspomnianych wy ej waha  w u yciu aspektu
werbalnego w modelu Widz , jak X…Mianowicie, aspekt dokonany nie mo e
si  tutaj pojawi  w zdaniu zale nym, por.

(16) *Widz  / widzia am Jurka jak wskoczy  do tramwaju

itp. Semantyczna motywacja tego ograniczenia jest jasna: przedmiotem percepcji
wzrokowej, s uchowej, czy te  pami ciowej rekonstrukcji odpowiedniej sceny
jest protagonista tej sceny W MOMENCIE WYKONYWANIA CZYNNO CI.
(16) mo na ew. potraktowa  jako substandardowy derywat od (16') Widzia am
Jurka po tym jak wskoczy  do tramwaju, co jedynie potwierdza przedstawion
analiz .
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Ograniczone rozmiary artyku u nie pozwalaj  mi wnika  w bardzo istotne
ró nice chrakteru i selekcji argumentów przedmiotowych i propozycjonalnych
odpowiednio przy predykatach percepcji wzrokowej, s uchowej i przy predykatach
przywo uj cych sytuacje takiej percepcji z pami ci. Skoncentrowa am si  na
przyk adach u ycia predykatów percepcji wzrokowej, dla których przedmiot
materialny jest równie naturalnym obiektem percepcji jak i sytuacja (proces,
akcja...), w któr  ten przedmiot jest uwik any. Bli ej o predykatach percepcji

uchowej por. Bužarovska 1997.

Wy ej opisan  sytuacj  polsk  znaj , mutatis mutandis, wszystkie j zyki
owia skie. Wydaje si , e wtórne wprowadzenie "przys ówka zaimkowego

sposobu" w pozycj  konektora komplementarnego jest wynikiem interferencji z
zasadniczo ró nym od s owia skiego systemem rozgranczenia w ciwych zda
komplementarnych z jednej i zda   wzgl dnych z drugiej strony w j zykach
germa skich i roma skich. Po udnie S owia szczyzny zna równie  konstrukcje
pozostaj ce pod wyra nym wp ywem wspó czesnej greki, a konkretnie – kalki
konstrukcji z greckim (por. o tym szerzej Topoli ska 1997). Mam tu na
my li przyk ady typu

(17)

itp. spotykane zw aszcza w starszej literaturze serbskiej, a tak e  we  wspó -
czesnym standardzie mówionym. Konstrukcje takie znaj  równie  dialekty
po udniowomacedo skie. Stanowi  one wariant modelu Widz  X-a jak…przy
braku paralelnego modelu Widz , jak X…i z tego tytu u  s usznie s  kwalifi-
kowane jako konstrukcje relatywne.

Specyfika syntaktyczna konstrukcji z jak2 , ich dwojakie mo liwe ukie-
runkowanie tak na odpowiedni  sytuacj  jako ca ,  jak i  na g ównego prota-
gonist  tej sytuacji, lokuje je na pograniczu uk adów komplementarnych i
relatywnych.

Istnieje w polszczy nie jeszcze jedna specyficzna seria konstrukcji z
komplementarnym  (relatywnym?) jak, tym razem w konkurencji nie z e (i/lub
gdzie), lecz z kiedy.  to konstrukcje konstytuowane przez predykaty stanów
emocjonalnych (oceny emocjonalnej?). Por. np.

(18) Lubi , jak / kiedy mi czytasz
(19) Nie znosz , jak /kiedy mi si  wtr casz do wszystkiego
itp. Wydaje si , e punktem wyj cia dla derywacji semantycznej takich zda  i ich
dalszej interpretacji mo e by  jednoznaczny i prostszy w interpretacji  uk ad typu

(20) Jest mi (nie)przyjemnie (wtedy / w sytuacjach), kiedy…
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tj. uk ad z relatywnym zdaniem temporalnym, czy – w bardziej semantyzo-
wanym uj ciu: uk ad oparty na iteracji stosunku równoczesno ci  dwu  serii
zdarze , przyczem zdarzenia jednej serii (w naszym wypadku czytanie, czy te
wtr canie si  Y-a) wywo uj  odpowiedni  reakcj  emocjonaln  X-a  (a  wi c
jednak rodzaj komplementacji?!). Dalsze argumenty na korzy  komplemen-
tarnej interpretacji równie  nie trudno znale . Przyk ady typu (18) czy (20)
mo na uzna  za elementy serii komplmentarnej, w której propozycja zale na
wchodzi w pozycj  syntaktyczn  akuzatiwu, a to znaczy - przy nienacechowanej
perspektywie funkcjonalnej przekazu - brak miejsca w modelu dla tzw. korelatów
kataforycznych, konkretnie dla to (*Lubi  to, kiedy / jak …, *Nie znosz  tego,
kiedy / jak … podobnie jak np. *My  to, e…, *Widz  to, e… itp.). Wreszcie,
za interpretacj  komplementarn  przemawia równie  wariant odpowiednich
konstrukcji z koreferencyjnym pierwszym argumentem obu zda , por. np.

(21) Lubi  siedzie  na s cu / …czyta  na wie ym powietrzu …

itp. Tak wi c wypada uzna , e rozpatrywane konstrukcje mo na kwalifikowa
tak jako relatywne, jak i jako komplementarne.

Konstrukcje tego typu znaj  równie  inne  j zyki s owia skie, jednak
wy cznie z wariantem 'kiedy', a nie i 'jak'.

Na zako czenie podaj  jeszcze jeden (wi cej nie umia am znale !)
konntrowersyjny w interpretacji uk ad  z jak, konstytuowany równie  przez
predykaty oceny emocjonalnej, por.

(22) Jurek rozp ywa si  / unosi si  nad tym, jak Hania czyta

itp. Konstrukcja ma charakter komplementarny; reinterpretacja relatywna brzmia-
aby:

(22') Jurek rozp ywa si  / unosi si  nad sposobem, w jaki Hania czyta

(22) wydaje si  kondensacj  konstrukcji z explicite obecn  ocen  pozytywn
typu jak adnie / dobrze Hania czyta.

Wnioski z tych rozwa  uk adaj  mi si  po dwu liniach. Z jednej strony
refleksje na temat interpretacji semantycznej i funkcjonalnej tzw. przys ówków
zaimkowych, z drugiej – na temat nieostrej w pewnych warunkach granicy mi dzy
komplementacj  werbaln  i komplementacj  nominaln , tj. relatywizacj  (por.  o
tym szerzej Topolinjska 1997b). Zaczn  od pierwszej serii.

Przeprowadzona analiza zdaje si  potwierdza  poprawno  interpretacji
przys ówków zaimkowych w kategoriach odpowiednich grup imiennych, wg
schematu tu 'w tym miejscu', teraz 'w tym czasie', tak  'w taki sposób', i odpo-
wiednio gdzie? 'w którym miejscu?', kiedy? 'w którym czasie / momencie…?',
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jak? 'w jaki sposób?', przyczem nie przypadkowo w serii interrogatywnej
pojwia si  opozycja: w KTÓRYM miejscu, momencie ~ w JAKIM czasie. Jest to
jeszcze jeden przyczynek do wspomnianej na pocz tku tego tekstu nieokre lo-
no ci tzw. "sposobu akcji". Istnieje paralelizm uk adów TU / TAM, GDZIE…,
WTEDY, KIEDY z jednej strony, i TEN, KTO…, TO, CO… z drugiej. Pojawiaj
si  one w sytuacji, kiedy referent jednego z argumentów danego predykatu,
przy braku odpowiedniej formalizacji imiennej, bywa wyznaczany relatywnie,
tj. jako uczestnik innej, znanej odbiorcy tekstu, sytuacji. Mutatis mutandis
mo na ten opis odnie  równie  do uk adów TAK, JAK… z  jak1. "Nasze" jak2
do tej serii nie nale y; wypada je zaliczy  do klasy syntaktycznej konektorów
komplementrnych.

Samo istnienie w systemie komplmentarnego jak2 potwierdza tez  o
bliskich zwi zkach mechanizmów komplementacji i relatywizacji. Dodatkowym
potwierdzeniem tej tezy jest zdolno  konstrukcji z jak2 do awansowania
argumentu, tj. do zmiany hierarchii komunikowanych tre ci, która przekszta ca
je w konstrukcje relatywne. Bez materia u porównawczego z innych j zyków

owia skich, bez dokumentacji historii odpowiednich konstrukcji w polszczy nie i
w innych j zykach s owia skich trudno odpowiedzie  na pytanie o genez  tych
konstrukcji. Niew tpliwy jest ich cis y zwi zek z okre lonymi klasami predy-
katów, niew tpliwy jest równie  w wi kszo ci wypadków udzia  relacji
temporalnych mi dzy zdaniem matrycowym i zdaniem komplementarnym, które
te predykaty narzucaj .
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Pol. Sam

Artyku  jest pomy lany jako przyczynek do bada  nad dystrybucj
funkcjonaln  s owia skich rdzeni zaimkowych. Wybór pad  na polski leksem
sam przez wzgl d na jego wielofunkcyjno  i skomplikowany obraz ekwiwa-
lencji innos owia skich. Hierarchi  aktualnych funkcji sam w polszczy nie
okre lam na podstawie w asnej kompetencji j zykowej. Nie odpowiada ona
hierarchii diachronicznej przedstawionej w praskim s owniku etymologicznym
(ESSJ 1980: II/589-592), w jedynym znanym mi opracowaniu po wi conym
semantyce s owia skiego *sam .

Sam w polszczy nie pojawia si  dzisiaj  wy cznie w swojej “krótkiej”
(tj. nie rozszerzonej przez klityk  anaforyczn ) formie.

1. Sam -a, -o; -i, -e w podstawowej dzi  w moim odczuciu funkcji
predykatu, samodzielnego lub nadbudowanego nad predykatem konstytuuj cym
dan  propozycj , charakteryzuje dodatkowo te predykaty z perspektywy argu-
mentu wyra onego grup  imienn , z któr sam jest kongruentny. Parafraza przy
osobowym (dominuj cym statystycznie) referencie tej grupy brzmi ‘bez towa-
rzystwa, bez innych referentów uczestnicz cych w danej sytuacji w tej samej
roli’, a przy referencie nieo ywionym ‘bez interwencji z zewn trz, bez pomocy
cz owieka’. Por. zdania jak:

(1) Jan mieszka sam.
(2) Zostawili mnie tutaj sam .
(3) Zosi samej nie warto tam wysy .
(4) Drzwi otworzy y si  same.

itp. Istotnym elementem parafrazy jest negacja, w danym wypadku
negacja obecno ci innych osób/czynników sprawczych w danej pozycji / funkcji
argumentowej. W pewnych u yciach nad parafraz  ‘bez niczyjej pomocy’ zdaje
si  dominowa  parafraza ‘osobi cie, przez w asne dzia anie’, co stanowi “pomost”
do drugiej g ównej grupy znaczeniowej, por.

(5) Jerzy sam wywo  ca y ten spór.

itp.  W  j zykach rodzajnikowych mo liwa jest tutaj dwojaka forma-
lizacja odpowiadaj ca dwu ró nym interpretacjom, por.

 ~ ; ten drugi wariant
zaliczy abym do u  typu 2., por. ni ej. W polszczy nie odpowiedni  ró nic
topikalizacji wyra amy poprzez ró nic  intonacyjn .
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W funkcji 1. sam mo e by  zast powane przez bardziej ekspresywne
derywaty, jak samiutki, samiute ki, samiusie ki, samiuchny, itp.

Do linii derywacyjnej przedstawionej tu pod 1. nale  te  staropolskie
wyra enia typu samowtór, samotrze , itp. podkre laj ce, e dana grupa liczy nie
wi cej ni  dwu, trzech, itd. cz onków.

2. Szczególn  funkcj  pe ni sam w zestawie z nazwami obiektów (przede
wszystkim ludzi) jednoznacznie inherentnie referencjalnie zidentyfikowanych,
m.in. z zaimkami osobowymi, lub z imionami w asnymi. Parafraza g osi wów-
czas ‘nie co  /  kto  inny, tylko w nie referent odpowiedniego wyra enia
nazwowego / grupy imiennej’. Szczegó owa interpretacja zale y od porz dku
linearnego w sekwencji sam + NPI (gdzie przez NPI rozumiem grup  imienn
wyznaczaj  zidentyfikowanego referenta):

2.1. sam + NPI, jak w

(5) Sam dyrektor mi to powiedzia .
(6) Ten plan spodoba  si  samemu Jurkowi.
(7) Samo prezydium pochwali o nasz  decyzj .

itp. W zdaniach (5)-(7) obecno sam ekspresywnie podkre la to samo
referenta NPI i sugeruje, e jest on maksymalnie kompetentnym / relewantnym
czynnikiem w danej sytuacji. NPI ma w tym uk adzie osobowego referenta.

2.2. NPI + sam, jak w

(8) Ja sama nie zamierzam si  w to miesza .
(9) Nas samych to w ciwie nie dotyczy.
(10) Im samym ju  dokuczy a ta sytuacja.

itp. W serii (8)-(10) obecno sam topikalizuje NPI i narzuca inter-
pretacj  typu: ‘Je li chodzi o mnie (8), o nas (9), o nich (10), to...’ W serii 2.2.
sam towarzysz  zaimki osobowe.

2.3. sam + NPI // NPI + sam (przez si ), jak w

(11) Sam stó  / Stó  sam przez si  mi si  podoba, ale nie pasuje do
kompletu.
(12) Sama idea / Idea sama przez si  nie jest z a, ale...
(13) Sama sytuacja / Sytuacja sama przez si  sk ania do my lenia

itp. Jak wynika z przyk adów, NPI ma tu nieosobowych referentów.
Mo liwa jest dwojaka linearyzacja, przyczem postpozycja sam (a) zmienia jego
status syntaktyczny z atrybutu w podstawowym ci gu imiennym na potencjalnie
wydzielon  prozodycznie apozycj  i (b) implikuje niemal regularnie obecno
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ekspresywnego wzmocnienia (przez si ).
W j zykach rodzajnikowych, tak w macedo skim jak i w bu garskim, w

funkcji 2. z regu y pojawia si  rodzajnikowa posta  interesuj cego nas zaimka.
Porz dek linearny odgrywa, mutatis mutandis,  sam  rol , co w polszczy nie,
ale zmianie porz dku towarzyszy wyra niejsza, regularnie sygnalizowana, ró nica
prozodyczna. W uk adach typu 2.1., por. mac. , ,

..., mamy do czynienia z jednolit  prozodycznie grup
imienn , natomiast w uk adach typu 2.2. i 2.3., por. mac. , ..., ,

..., , ... mamy grup  podstawow  i prozodycznie
wydzielon  apozycj . W macedo skim nie znajduj  paraleli dla polskiego (sam)
przez si , natomiast w bu garskim istniej  konstrukcje typu ,

, itp.
Do tej samej linii derywacji semantycznej nale  u ycia sam podkre laj ce

maksymaln  aproksymacj  do danej granicy przestrzennej, lub czasowej, jak w:

(14) Podeszli my do samego brzegu.
(15) Dumnie wdrapa em si  na sam szczyt.
(16) Wysiedzia  na zebraniu do samego ko ca.

itp.  W  j zykach rodzajnikowych obok rodzajowych form zaimka
pojawiaj  si  w takim u yciu zadwerbializowane wyra enia jak mac.

..., czy bg. ...
Równie  staropolskie sam, sama w sensie odpowiednio ‘gospodarz’,

‘pan domu’; ‘gospodyni’, ‘pani domu’ nale  do opisywanej grupy semantycznej.
Wreszcie, na tej samej linii derywacyjnej znajduj  si , jak si  wydaje,

rosyjskie superlatiwy z formantem ...

3.  Trzeci  typ  u  wspó czesnego polskiego sam to u ycia wi zane w
zestawach jak ten sam, taki sam. “Na oko” pierwszy zestaw sygnalizuje
koreferencj  z wcze niej u yt  w tek cie grup  imienn , tj. to samo  denotacji,
a drugi – (cz ciow ) identyczno , tj. (cz ciow ) to samo  konotacji przy
ró nej denotacji: Bli sza analiza wykazuje, e te stosunki s  bardziej skompli-
kowane.

Zestaw ten sam pe ni w stosunku do elementów otwartych zbiorów
funkcj mutatis mutandis analogiczn  do opisanej w p. 2. funkcji sam w sto-
sunku do obiektów inherentnie zidentyfikowanych; ten sam cz owiek to ‘nie
inny cz owiek’, ‘nie nie ten cz owiek’, przyczem ten funkcjonuje jak odsy acz
do obiektu nazwanego w poprzedzaj cym tek cie, czy – rzadziej – do obiektu
zidentyfikowanego deiktycznie, in praesentia. Por.

(17) Spójrz, przy s siednim stoliku siedzi marynarz. Ten sam marynarz
kr ci  si  wczoraj przed naszym domem.
(18) Je li chcesz, po ycz  ci ten kostium. Ten sam kostium nosi a
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wczoraj moja siostra.
(19) To cenne pióro. Tym samym piórem podpisywa am nasz
deklaracj .

itp. W przyk adach (17)-(19) sam ma funkcj  wyra nie ekspresywn  -
podkre la to samo  obiektu, któr  sk din d wystarczaj co sygnalizuje demonstra-
tivum ten.

Zestaw ten sam mo e równie  towarzyszy  referencjalnie zidentyfi-
kowanym nazwom jednostkowym. Wida  wówczas ró nic  mi dzy funkcj
sam w seriach 2.1., 2.2. i 3., por.:

(20a) Sam Jurek mówi  wczoraj co innego. ~ (20b) Ten sam Jurek
mówi  wczoraj co innego.

Parafraza sekwencji sam Jurek i ten sam Jurek brzmi odpowiednio: (a)
‘nie kto inny ni  Jurek’  lub  –  zale nie od linii intonacyjnej – ‘je li chodzi o
Jurka, to...’ wobec (b) ‘nie kto inny ni  ten Jurek, o którym mówimy’ ; ró nice
nale  do sfery ekspresji i topikalizacji. O ile w zdaniu (20a) konstatujemy fakt
podkre laj c, e chodzi w nie o Jurka, w zdaniu (20b) wyra amy pod adresem
tego  Jurka wyra  pretensj , e z dnia na dzie  zmienia zdanie.

Dotychczas operowali my przyk adami, w których zestaw ten sam towa-
rzyszy nazwom obiektów materialnych, czy to elementów zbiorów otwartych czy
zamkni tych. Sprawy si  komplikuj , kiedy przedmiotem odniesienia s  nomi-
nalizacje. Por. np. seri :

(21)  sam  metod  stosuj  wszyscy terory ci ~. ... tak  sam
metod ...

(22) W ten sam sposób mo emy rozwi za  ka de zadanie ~. ...w taki
sam sposób...

(23) To samo uczucie mia am po mierci brata ~ ...takie samo uczucie...

itp. Por. jednak np.

(24a)  sam  rozmow  zapami ta  i  Jurek ~ (24b)  sam  rozmow
odbyli my ju  wiele razy.

(25a) To samo post powanie przynios o nam jednak pewne zyski ~
(25b) To samo post powanie w jego wypadku nie da o rezultatu.

O ile w przyk adach (24a) i (25a) odnosimy si  do konkretnych,
zidentyfikowanych w czasie i przestrzeni zdarze , “do tych samych zdarze ”, w
(24b) i (25b) mowa o ró nych zdarzeniach / procesach, które oceniamy jako
podobne / identyczne, a wi c “takie same”,  a  nie sensu stricto “te same”. Tak
wi c, jedynie w (24b) i (25b) mo emy bezkarnie zestaw ten sam zast pi
zestawem taki sam. Nie mog  si  tu wdawa  w rozwa ania, jak dok adnie prze-
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biegaj  granice strefy semantycznej, w której ten sam i taki sam  wymienne.
Niew tpliwie mo emy mówi  o to samo ci zdarze  czy procesów, identy-
fikuj c je w kategoriach parametrów czaso-przestrzennych, jak i poprzez
uczestnicz cych w nich protagonistów. Ograniczam si  do stwierdzenia, e
sfery  u  zestawów ten sam i taki sam przecinaj  si , przyczem jest to
stosunek asymetryczny, polegaj cy na “ekspansji” zestawu ten sam; taki sam
nigdy nie sygnalizuje to samo ci referencyjnej (koreferencji), natomiast ten
sam nie musi jej sygnalizowa ; zale y to od kontekstu u ycia.

Z ten sam konkuruje w polszczy nie ksi kowe, nacechowane ten e.
Taki w miejsce taki sam wyra nie tr ci archaizmem.

W innych j zykach s owia skich zestawy: demonstrativum + sam jako
sygna  to samej denotacji i/lub konotacji s  rzadkie, cho  – w wietle przyk adów
podawanych przez ESSJ – nie niemo liwe.  J zyki rodzajnikowe w odpo-
wiedniej funkcji wykorzystuj  inne rdzenie zaimkowe, macedo ski *ist-, bu -
garski *sètj- , przyczem ró nic  mi dzy ‘ten sam’ i ‘taki sam’ sygnalizuje –
podobnie jak w wypadku ró nych funkcji sam (por.wy ej, 1., 2.) – obecno  lub
brak rodzajnika.

*

Ko cz c tych kilka uwag o funkcjach zaimka sam we wspó czesnym
standardowym j zyku polskim chcia abym zwróci  uwag  na potrzeb  zbadania
dystrybucji funkcjonalnej zaimków s owia skich w aspekcie ich funkcji seman-
tycznych w grupie imiennej. Porz dek linearny atrybutów w grupie imiennej
rz dzi si  okre lonymi regu ami pragmatyczno-semantycznymi. Im bli ej pocz tku
ci gu, tym bardziej ograniczone s  zbiory atrybutów pojawiaj cych si  w danej
pozycji i tym wyra niejsza ich funkcja referencjalna. Pozycje pocz tkowe
nale  w nie do zaimków, a ich dystrybucja na tych pozycjach wiele mówi o
drogach dyferencjacji s owia skich systemów j zykowych. Na specjaln  uwag
zas uguje konkurencja tzw. form krótkich i d ugich, oraz rekonstrukcja tej
konkurencji w s owia skich j zykach rodzajnikowych.
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Z semantyki i sk adni zaimków s owia skich
*v‰s‰, *c l¼, *ist¼, *sam¼

( owe ski ~ polski ~ macedo ski)

Grupa zaimków, o których b dzie tutaj mowa, w opisach gramatycznych
zyków s owia skich nie doczeka a si  oceny ani jako klasa semantyczna, ani

jako klasa syntaktyczna. W najlepszym wypadku zaimki te s  wydzielane na
zasadzie negatywnej, jako nie nale ce do adnej z uznanych klas takich jak
zaimki osobowe, wskazuj ce, czy dzier awcze. Chcia abym broni  tezy, e
maj  one wspólny mianownik zarówno w planie semantycznym, jak i syntaktycz-
nym. Do takiego wniosku dosz am analizuj c zachowanie tych zaimków (i ich
ekwiwalentów funkcjonalnych) w s owia skich j zykach rodzajnikowych, tj. w
macedo skim i w bu garskim (On pronominal markers of noun phrase
extension in Macedonian and Bulgarian, w druku w tomie po wi conym rezul-
tatom projektu macedo sko-norweskiego “Paralele j zykowe – mosty cz ce
ludzi...”), a utwierdzi a mnie w tym przekonaniu analiza sytuacji polskiej w
porównaniu ze wspomnian  sytuacj  s owia sko-ba ka sk  (por. w tym tomie,
s. 120, Ekspresywne wzmacniacze ekstensji grupy imiennej), a tak e inne,
nies owia skie paralele. Mo e nie warto by oby po wi ca  tej problematyce
ca ej serii artyku ów, wydaje mi si  jednak, e kryje si  tutaj nie tylko ciekawe
lingwistyczne universale, ale i do  bogata informacja o paralelach i ró nicach
rozwojowych na gruncie s owia skim. W zwi zku z tym zdecydowa am si
po wi ci  ten tekst analizie kariery wymienionych w tytule rdzeni / tematów
zaimkowych na relacji: s owe ski ~ polski ~ macedo ski.

Przed przyst pieniem do analizy materia u j zykowego wypada okre li
wspomniane cechy semantyczne i syntaktyczne, które pozwalaj  oceni  anali-
zowane leksemy jako klas  funkcjonaln . W planie semantycznym we wspomnia-
nych wy ej artyku ach mówi am o nich jako o ‘ekspresywnych wzmacniaczach
ekstensiji grupy imiennej’. Nie jest to zr czne okre lenie, nie umiem jednak
funkcji, któr  mam na my li, okre li  pro ciej. Pos  si  maksymalnie prost
ilustracj . Kiedy mówi : Wszyscy koledzy stawili si  na zebranie punktualnie,
zaimek wszyscy nie wnosi nowej informacji, tylko potwierdza, e wyra ona w
tym zdaniu relacja odnosi si  do ca ej ekstensji grupy imiennej koledzy ytej w
tym konkretnym kontek cie. I niezale nie od tego, czy u yj  grupy koledzy czy
wszyscy koledzy, mog  moje zdanie przed  np. dodatkiem: ...tylko Jurek si
spó ni . A wi c nie mamy tu do czynienia (wbrew przekonaniu wielu
lingwistów) z tzw. wielkim kwantyfikatorem tak jak go rozumiej  logicy.
Podobnie funkcjonuje polski zaimek ca y w ramach grup imiennych nazywa-
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cych ciecze, czy te  mia kie, niepoliczalne substancje, jak piasek czy m ka. Por.
zdania jak Zjad am ca  zup  wobec Zjad am zup , itp., z ew. dodatkiem: ...
zostawi am tylko p ywaj ce w niej kawa ki marchewki, itp. W polu funkcjonalnym,
które w j zyku polskim pokrywaj  zaimki wszyscy, wszystko i ca y, w innych

zykach s owia skich równie  spotykamy derywaty od rdzeni *v‰s- i *c l-.
Mniej jednolite wyk adniki ma w s owia skim wiecie j zykowym

funkcjonalna klasa zaimków, któr  w polszczy nie reprezentuje zaimek sam.
Abstrahuj c od sam w sensie ‘bez pomocy’, ‘bez towarzystwa’, jak w Zrobi em
to sam., itp., polskie sam ma jeszcze dwie inne funkcje, (a) jak w zestawach ten
sam, taki sam, i (b) jak w zdaniach Sam profesor mi to powiedzia , czy Wdrapa-
li my si  na sam szczyt, itp. W konstrukcjach typu (a) zestawy z sam
podkre leniu to samo ci referencyjnej obiektu (w wypadku zestawu ten sam),
lub jego identyczno ci / maksymalnego podobie stwa z innym obiektem (w
wypadku taki sam). Opozycja, wyra na w stosunku do obiektów materialnych,
rozmywa si , kiedy mowa o abstraktach, por. np. To jest ten sam sweter ~ ...taki
sam sweter jak..., wobec Oni maj  t  sam  / tak  sam  metod  post powania,
jak my... W konstrukcjach tego typu nie wyczuwamy szczególnej ekspresji,
jednak wariant z ten sam  potwierdza (z pomoc  podwójnej negacji ‘nie nie
ten’) jednostkowo , unikalno  w danej sytuacji obiektu, o którym mowa. W
tym sensie mo emy mówi  o zestawie ten sam jako o rodku wzmocnienia
charakterystyki referencyjnej / ekstensji odpowiedniej grupy imiennej. W kon-
strukcjach typu (b) sam równie  s y podkre leniu unikalnej referencji, Sam pro-
fesor mi to powiedzia to tyle, co ‘nie nikt inny, nie nie profesor’, Wdrapali my
si  na sam szczyt  to tyle co ‘nie na inne, ni sze miejsce, nie nie na szczyt’. W
takich wypadkach równie mutatis mutandis mo emy oceni sam jako ekspre-
sywny wyk adnik ekstensji, o funkcji podobnej do funkcji wszyscy, czy ca y.

Jak wspomnia am, omawiana funkcja analizowanych zaimków ma swoj
wyk adni  syntaktyczn . Od razu wypada stwierdzi , e ta wyk adnia jest bardziej
widoczna w takich j zykach, jak macedo ski czy bu garski, gdzie obecno
rodzajnika czyni linearyzacj  grupy imiennej bardziej transparentn . Innymi

owy, rodzajnik (postpozytywny w tych j zykach) obowi zkowo wi e si  z
pierwsz  przymiotnikow  lub rzeczownikow  form  wyrazow , która otwiera
ci g imienny, por. mac. .../ ..../

, itp. Ta sama regu a odnosi si  do elementów pozosta-
cych w dystrybucji komplementarnej z rodzajnikiem, tj. przede wszystkim do

demonstratiwów: .../ .../
... itp. Obowi zuje pragmatycznie motywowana regu a, e wyk adniki

referencji ci gu imiennego otwieraj  ten ci g, regu a uniwersalna, w ciwa
równie  j zykom bezrodzajnikowym. Otó  analiza sk adniowa grupy imiennej
w  j zyku macedo skim prowadzi do wniosku, e w leksykonie tego j zyka
istniej  cztrery i tylko cztery leksemy zdolne lokowa  si  na pocz tku ci gu,
p r z e d leksykalnymi wyk adnikami identyfikuj cej charakterystyki referen-
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cyjnej, konkretnie przed zaimkami wskazuj cymi i/lub osobowymi i przed
nazwami w asnymi. S  to leksemy , ), ) ).
Zapisa am je w taki, nietypowy, sposób, z rodzajnikiem, poniewa  analiza
pokazuje, e w funkcji, która nas tutaj interesuje, w inicjalnej pozycji w ci gu
leksemy te wyst puj ex definitione z rodzajnikiem, co wi cej – istniej  powa ne
przes anki, eby w wypadku i , i uzna  odpowiednie
pary form za odr bne leksemy. “Zerowa” pozycja interesuj cych nas zaimków
w ci gu imiennym (tj. istnienie pocz tkowych zestawów typu ...,

.., ..., ...,  ( )
, ..., ...) wydaje si  funkcjonalnie w

pe ni umotywowana: nadbudowuj  si  one nad wyk adnikiem referencji
potwierdzaj c i wzmacniaj c ekspresywnie niesion  przez niego informacj  o
ekstensji grupy.

Opisana sytuacja upowa nia, jak s dz , do wydzielenia odpowiednich
zaimków macedo skich i ich ekwiwalentów w innych j zykach, w odr bn
grup  funkcjonaln , i do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o zachowanie tych
innoj zykowych ekwiwalentów. W tym tek cie w centrum mojej uwagi znajduje
si  sytuacja s owe ska, fakty polskie i macedo skie przywo uj  w celach
porównawczych. Szukam odpowiedzi na dwa pytania: A. Jak podzielona jest
odpowiednia strefa funkcjonalna mi dzy poszczególne leksemy, i B. Czy i jak
bywa wype niona pozycja zerowa ci gu imiennego.

ps. *v‰s- ~ *c l-
sn. ves ~ cel, pol. ?wszystek ~ ca y, mac.  ~

A. Historia stosunku wzajemnego opartych na tych dwu rdzeniach
zaimków w interesuj cych nas j zykach jest, jak si  wydaje, histori  ekspansji
*c l- kosztem *v‰s-.

W polszczy nie dzisiaj singularne formy wszystek, wszystka, wszystko
maj  status archaizmów. W u yciu jest tylko substantywizowana forma sg n
wszystko. Pe  miar  substancji ciek ych i/lub mia kich, jak te   kontenerów,
kolektywów, zbiorowo ci niejednorodnych, o których mowa w tek cie, pod-
kre laj  regularnie formy ca y, ca a, ca e, por. ca y piasek, ca y czas, ca a konfe-
rencja, ca a orkiestra, a tak e ca a sala, ca e miasto, itp. ‘Ca y’ to tyle co
‘kompletny’, równie  w sensie ‘bez uszczerbku, nieuszkodzony’, jak w Szklanka
upad a,  ale  si  nie rozbi a, jest nadal ca a, itp. Wszyscy, wszystkie odnosi si
odpowiednio do zbiorów jednorodnych, por. wszyscy ludzie, wszystkie dziewczyny,
wszystkie ksi ki, itp. Zakresy u ycia ca y, -a, -e  i wszyscy, wszystkie  w pe ni
roz czne.

W j zyku macedo skim formy , , , pl. funkcjonuj
w ca ej strefie u ycia dwu opisanych polskich leksemów, a wi c mamy

, , , , ,
..., a tak e , , ..., ale w sferze u
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polskich ca y, -a, -e funkcjonuje alternatywnie, na zasadzie wariantu fakulta-
tywnego , - , - . Znaczenie ‘nieuszkodzony’ pokrywa wy cznie , - , - :

.
Tytu em uzupe nienia inwentarza mo liwych uk adów spotykanych w

dialektach s owia skich warto wspomnie , e w po udniowo-zachodnich dia-
lektach macedo skich, pod wp ywem greckim, mamy i typ: ,

...
Sytuacja s owe ska, w sensie dystrybucji funkcjonalnej leksemów,

pokrywa si  z macedo sk ; nie umiem niestety, na podstawie skromnego korpusu
przyk adów, jakimi rozporz dzam, nic powiedzie  na temat frekwencji, czy te
ew. idiosynkratycznych po cze  wy cznie z ves, -a, -e; -i, czy te  wy cznie z
cel, -a, -e. Mamy wi c: ves pesek, ves as, vsa no , vsa kri, ves obraz, vsa vas,
vse mesto..., ale i: cela no , cel dan, cel na rt, cela ves, celo mesto... Regularnie
cel, -a, -e w sensie ‘nieuszkodzony’.

Przedstawiony obraz sugeruje ekspansj  pierwotnego znaczenia przy-
miotnika*c l¼ ‘nieuszkodzony’ w kierunku ‘kompletny’, co zapewni o mu miejsce
w funkcjonlnej klasie zaimków. W polszczy nie doprowadzi o to do eliminacji
*v‰s‰ w liczbie pojedynczej w funkcji operatora wzmocnionej ekstensji,
natomiast na po udniu S owia szczyzny doprowadzi o do ograniczenia frekwencji
*v‰s‰ w odpowiedniej strefie funkcjonalnej na korzy  * l¼. Impulsu tej zmiany
mo na si  dopatrywa  w asymetrii funkcjonalnej  singularnych i pluralnych form
*v‰s‰, tj. w rozró nieniu form operuj cych odpowiednio na zbiorach jednorod-
nych i niejednorodnych.

B. Je li chodzi o pocz tkowe sekwencje imienne z udzia em *v‰s‰  i
* l¼ , sytuacja przedstawia si  jak nast puje:
- w polszczy nie alternuj  relatywnie cz stsze sekwencje typu Wszyscy ci ludzie...,
czy Ca y ten wiat..., odpowiednio z wszyscy / wszystkie  i ca y w pozycji zerowej z
sekwencjami typu Ci wszyscy ludzie..., Ten ca y wiat... Przesuni cie interesuj cych
nas zaimków na dalsz , wewn trzn  pozycj  w ci gu automatycznie zmienia ich
funkcj  z atrybutywnej na apozytywn , por. Ci ludzie, wszyscy,... , Ten wiat,
ca y,.... itp. W zestawach z zaimkiem osobowym mamy natomiast My wszyscy...,
Wy wszyscy..., i – alternatywnie – Oni wszyscy..., One wszystkie... / Wszyscy oni...,
Wszystkie one...; To wszystko... / Wszystko to sprawia, e...
- w j zyku macedo skim i regularnie wyst puj  w pozycji zerowej, a
wi c ..., ..., ...,

..., ..., ..., i substantywnie:
, itp., przyczem w rodzajnik jest trwale wbudowany w

struktur  leksemu, natomiast regularnie pojawia si  z rodzajnikiem w inte-
resuj cej nas funkcji i pozycji.
- w j zyku s owe skim sytuacja, o ile moje przyk ady s  reprezentatywne, nawi -
zuje do obu wy ej przedstawionych, a zarazem od obu si  ró ni: w zestawieniu z
zaimkiem wskazuj cym ves i cel stoj  na pozycji zerowej, natomiast w
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po czeniach z zaimkiem osobowym zakres wariacji jest wi kszy ni  w
polszczy nie. Mamy wi c: Vsi ti ljudje so prišli tu za asa vojne, Ves ta na rt se
mi ne dopada, Vsa ta stvar pa se imenuje “mirovni kongres”. C75, In baš zato,
ker je bil ves ta mladinski bumel brez misli... C77, Vse tisto ni ni  res...  C88,
Tudi me niso vnemirjala vsa tista ovaduška natolcevanja... C113, Prihajalo je
vse tisto, emur je rekel usoda...J14, ...je vedel, da je bilo vse to zasidrani v
srcih... J20, Vsega tega nikdar ne bi imel... DR, Kaj ti i za vsem tem? DR, ale
...v zadnih asih pa se je to vse korenito spremenilo. C39... A z zaimkim
osobowym: Jaz, bratje, pa vem za domovino in mi vsi jo slutimo. C92, Mi vsi se
obnašamo tako, obok  ...vsem vam, ki ne sedite na polnih denarnih vre ah...kaj
vam ponuja klerikalna stranka? C24, Vsi vi, ki trpite krivico... C27, ...vseh nas
kobila ne bo vlekla. C38, Ne ozrite se, vsi vi tiso i in milijoni, ki ste koprneli za
menoj!, Vsi vi poni ani in užaljeni... C47 ...

Na podstawie tego krótkiego przegl du wypada stwierdzi , e
po czenia *v‰s‰ i *c l¼ z zaimkiem wskazuj cym i/lub osobowym stanowi
trwa e zestawy nios ce ekspresywnie nacechowan  informacj  o ekstensji

ytego w danym konkretnym kontek cie poj cia, przyczem linearyzacja tych
zestawów jest zmienna – w macedo skim interesuj ce nas wzmacniacze
ekstensji z regu y  s  w pozycji zerowej, w s owe skim dotyczy to tylko
po cze  z demonstrativum, podczas gdy w polszczy nie oba typy po cze
wykazuj  wariacj . Jest to, mutatis mutandis, sytuacja typowa i dla innych

zyków, nies owia skich, por. np. we francuskim Nous tous..., i tylko tak,
wobec Tous ces hommes..., i tylko tak.

ps. *ist- ~ *sam-
sn. isti ~ sam, pol. 0 ~ sam, mac.  ~

A. Stosunek zaimków – derywatów od rdzeni  *ist-  i *sam- , jak te
ich korelacja z funkcjami, o których b dzie tutaj mowa, jest znacznie bardziej
skomplikowany, ni  w wypadku *v‰s- i *c l-. Zacznijmy od okre lenia tych
funkcji. Pierwsza z nich to ekspresywne potwierdzenie koreferencji danej grupy
imiennej z inn  grup , któr  przywo ujemy w drodze anafory i/lub katafory,
funkcja polskiego zestawu ten sam, jak np. we fragmencie: Pomóg  mi w tym
kolega Hani. Ten sam kolega Hani poradzi  mi..., czy: Czyta am o tym we
WPROST, w tym samym numerze, w którym..., itp. Druga funkcja to ekspre-
sywne potwierdzenie to samo ci referencyjnej nazwanego obiektu, funkcja
polskiego sam, jak np. w zdaniach Sam profesor mi o tym powiedzia , czy Sam
ten fakt budzi powa ne  w tpliwo ci, itp.  S  to dwie w istocie swojej ró ne
funkcje, czy je nacisk na szczególnie w danym kontek cie relewantn  identy-
fikacj  referencyjn  obiektu, o którym mowa w tek cie. W obu j zykach po ud-
niowos owia skich, które nas tu interesuj , te dwie  funkcje zwi zane s
odpowiednio z rdzeniami *ist- i *sam-. W polszczy nie, jak wynika z podanych
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wy ej przyk adów, obie obs uguje zaimek sam, w jednym wypadku jako
sk adnik trwa ego zestawu ten sam, w drugim – samodzielnie.

Rdze *ist-  w polszczy nie nie pe ni funkcji pronominalnych. Znaj-
dujemy go w derywatach jak istny, i cie, istota, i in. Derywacj  semantyczn ,
która doprowadzi a do tego stanu nie b dziemy si  tutaj zajmowa .

Funkcj  potwierdzania koreferencji pe ni trwa y  zestaw  (leksem  z o-
ony?) ten sam, który mo e otwiera  zarówno grupy imienne apelatywne, jak i

grupy konstytuowane przez imiona w asne – w tej drugiej sytuacji mamy do
czynienia z silniejszym nacechowaniem ekspresywnym grupy, por. np. Jurek
napisa  ostatnio co  bardzo podobnego. I ten sam Jurek dzisiaj mówi mi... Ten
sam pozostaje w opozycji do taki sam, które wyra a to samo  intensji, iden-
tyczno , ew. podobie stwo.

Funkcj  potwierdzania to samo ci obiektu pe ni sam, samodzielnie w
grupach o jednoznacznej w danym u yciu referencji identyfikuj cej (por. np.
Sam prezydent wr czy  mu nagrod , Sama Basia wyrazi a zdziwienie...), lub w
zestawieniu z demonstrativum w grupach anaforycznych odsy aj cych do
wspomnianych uprzednio obiektów i zdarze , por. np. No, w ka dym b  razie
sama ta wychowawczyni powiedzia a, e si  stara dziewczyna..., ...no to ona
wtedy zabra a i karmi a sama ta s siadka. I wykarmi a dwa kociaki... – oba
przyk ady z Korpusu PWN, por. te  grupy typu sam (ten) fakt, e.... , samo to,
e.../jak... Nie zawsze ostra granica dzieli odpowiednie konstrukcje, o parafrazie

‘nie nie X; nieprawda, e kto inny, a nie X’, od grup o parafrazie ‘X osobi cie’
czy ‘ nawet X’ , por. o tym ni ej pod B., tam te  o zestawieniach z zaimkami
osobowymi.

W  j zyku macedo skim funkcj  ekspresywnego potwierdzania kore-
ferencji pe ni zaimek , zawsze w postaci rodzajnikowej, fakultatywnie
w zestawieniu z demonstrativum, co podnosi ekspresj , por.  ( )

,  ( ) ..., itp. Jako
ekwiwalent polskiego taki sam funkcjonuje zestawienie .

Funkcj  potwierdzania referencyjnej to samo ci pe ni zaimek ,
zawsze w postaci rodzajnikowej, który pokrywa wszystkie podane wy ej para-
frazy polskiego sam. Po czenia z demonstrativum funkcjonuj  podobnie jak w
polszczy nie, ale pojawiaj  si  cz ciej, por.

, , czy
..., ..., itp.

W j zyku s owe skim, podobnie jak w macedo skim, pojawiaj  si  w
interesuj cych nas funkcjach zaimki *ist- i  *sam- , jednak ich charakterystyka
funkcjonalna i zakres u  nie pokrywa si  z sytuacj  macedo sk .

Zaimek isti (zawsze w pierwotnej “d ugiej”, “okre lonej” formie)
pokrywa dzisiaj zarówno parafrazy ekstensjonalne, jak i intensjonalne; por. w

owniku akademickim (II/75) obja nienia: “1. na katerega se misli, iz katerega
se izhaja: še isti dan je izpolnil obljubo; stanujeta v istem hotelu...” obok  “2. ki
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se po lastnostih, zna ilnostih ujema, ne razlikuje [...], enak: [...] imajo iste cilje,
interese [...], iste evlje ima kakor ti...” Z kwalifikatorem “zastar.” podane jest
znaczenie “v zaimenski rabi ta, tisti: v istih asih so potovali  z  Gorenjskega na
Štajersko ez Kamnik...[...], ...obrnil se je k sinu – isti je stal z povešono glavo...”

owe ski wykszta ci  z ony zaimek, który dzisiaj pojawia si  w dwu
postaciach, taisti i, cz ciej, tisti i pe ni funkcj  deiktyczn  (‘ten tam’, ‘ten dalszy’),
anaforyczn  i kataforyczn ; w wi kszo ci jego u  wyra nie pobrzmiewa
nawi zanie do prymarnej funkcji isti ‘ten sam’. S ownik akademicki jako pi te
z kolei znaczenie podaje “star. isti” i przyk ad: ...en in tisti jezik. Por. te
przyk ady jak: Naslikal si natan no, kako sem se zvrnil osebno pod mizo in v
tistem hipu izdahnil svojo dušo... C8, czy V tistem trenutku, ko prevzamete v
svoje roke usodo naroda, ste prevzeli nase tveganje... J47, Toda prav polkovnik
Lopez je tisti, ki ga izda... J49 ...

Zaimkowi sam w  s owniku akademickim (IV 569-570) po wi cono
dwa artyku y has owe, które w pewnym zakresie funkcjonalnie odpowiadaj
macedo skim leksemom z rodzajnikiem i bez i polskiemu rozró nieniu ‘nie nie
X’ z jednej strony i ‘bez towarzystwa’, ‘bez niczyjej pomocy’ z drugiej. W
artykule “rodzajnikowym” wyró niono znaczenia “4. ekspr. izra a izjemnost,
nepri akovanost esa: sam predsednik se je zavzel zanj; sama kraljica im je
estitala k uspjehu...” i “3. nav.ekspr. izra a odsotnost kakršnekoli omejitve: do

samega ro aja mu je zabodel nož v hrbet; pripeljali so ga do samih vrat...” W
artykule “bezrodzajnikowym” wyró niono znaczenie “4. [...] poudarja osebo na
katero se nanaša: tudi vi sami ste malo krivi; ti nazori so del njega samega; ...
on sam pa še zdale  ni tako pravi en... [...] poudarja pomen besede, na katero
se ve e: sam njegov nastop je bil izreden; minister je moral odstupiti,
predsednik sam pa se je znašel v zelo neprijatnem polo aju...” Wymienione
typy  u  sk adaj  si  na funkcj ,  która  nas  tu  interesuje.  Por.  jeszcze
linearyzacj : ...Gospod upnik sam se jetoliko poni al, da mu je pljunil v usta...
C182, Trubar sam piše o tridentinskem koncilu:... C192 ... Jedyny przyk ad  z
demonstrativum uzyska am w drodze ankiety – por. np. Sama ta domneva mi je
bila dvomljiva ... –  to rzadkie przyk ady, których nale oby poszuka  w
obszernym korpusie, jakim niestety nie dysponuj .

Sumuj c uwagi na temat dystrybucji funkcjonalnej  rdzeni *ist- i *sam-
jako “wzmacniaczy ekstensji” w interesuj cych nas trzech j zykach wypada
stwierdzi , e mamy do czynienia z wi kszym zakresem dywergencji, ni  w
wypadku rdzeni *v‰s- i *c l-. Oba j zyki po udniowo-s owia skie przeciwstawiaj
si  wyra nie polskiemu, jednak one równie  znacznie si  ró ni . Polski i s owe ski

 przytem bardziej innowacyjne ni  macedo ski, je li pomin  zasadnicz
innowacj  macedo sk  o znacznie szerszym zasi gu – gramatykalizacj  rodzajnika.
Wreszcie, nie przypadkiem, jak si  wydaje, zarówno polskie ten sam, jak i

owe skie t(a)isti przypominaj  niemieckie derselber.
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B. Je li chodzi o po czenia interesuj cych nas derywatów od *ist-  i
*sam- z zaimkami wskazuj cymi i osobowymi i o ich wyst powanie w pozycji
zerowej ci gu imiennego, wypada stwierdzi , e:
- po czenia derywatów *ist- i jego funkcjonalnych ekwiwalentów z zaimkami
osobowymi automatycznie s  zablokowane w wyniku deiktycznego charakteru
tych zaimków;
- w polszczy nie ten sam ipso facto spe nia odpowiednie wymagania; je li
chodzi o sekwencj sam ten – jest  ona rzadka i  na ogó  odsy a do fragmentów
tekstu nazywaj cych zdarzenia, a nie uczestników zdarze ; w po czeniu z
zaimkami osobowymi sam wyst puje na drugiej pozycji, a parafraza np.
sekwencji ja sama to  raczej ‘ja osobi cie’ / ‘co do mnie, to...’, rzadziej ‘nawet
ja’,  a  wi c wariacje dopuszczone w ramach wspomnianej wy ej  uniwersalnej
parafrazy ‘nie nie ja’, por. np. Ja sama zobowi za am si  tym zaj ;  Wy sami
najlepiej to wiecie; On sam mnie o tym przekonywa , itp.
-  w  j zyku macedo skim mamy konsekwentnie linearyzacj ,

, , itp., por. np.
; ;

, itp.
- sytuacja s owe ska przypomina polsk , o czym wiadczy formacja t(a)isti, a
tak e – w stosunku do sam - wymienione wy ej przyk ady przyk ady zestawów
z zaimkiem osobowym w postpozycji; por. jeszcze:  Na to me še pou uješ [...] o
mnogih drugih stvareh, o katerih sem [...] govoril v Trstu jaz sam... C147, Jaz
sam sem ve  napravil za slovensko kulturo kot vsa narodno-napredna stranka.
C156, In on sam, ki je to izjavil, je sin ubogega kmeta... C176 , itp.

W krótkim artykule trudno przedstawi  ca  problematyk , trudno te  o
jakiekolwiek uogólnienia, cho by statystyczne, bez analizy wi kszej liczby
przyk adów. Mo emy jednak sformu owa  pewne wnioski, które niew tpliwie
zach caj  do dalszych bada :
- istnieje klasa zaimków zdolnych do pojawiania si  w zestawach z zaimkiem
wskazuj cym i/lub osobowym; w pewnych j zykach s owia skich wyst puj
one w prepozycji w stosunku do tych zaimków, tj. w pozycji zerowej w ramach
ci gu imiennego. U ycia tego typu czy funkcja wzmacniania ekstensji odpo-
wiedniej grupy imiennej;
- w macedo skim odpowiednie u ycia charakteryzuje sta a obecno  rodzaj-
nika, tak e jeste my sk onni mówi  odpowiednio o dwu leksemach: i

, i , i , co podkre la specyficzn  funkcj  anali-
zowanych zaimków jako wyk adników referencji;
- wreszcie wypada stwierdzi , e  s owe ski i w tym wypadku, tj. w zakresie
dystrybucji funkcjonalnej omawianych zaimków, wykazuje zarówno podo-
bie stwa do sytuacji zachodnios owia skiej, jak i do sytuacji po udniowo-

owia skiej.
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Obok s owników korzysta am z nast puj cych tekstów s owe skich:
I.Cankar, Zbrano delo, 25 tom, Ljubljana 1976, D.Jan ar, Prikazen iz
Rovenske, Ljubljana 1998, oraz z tomików serii Dr Roman – stara am
si  ogarn  mo liwie szeroki rejestr stylistyczny, a tak e ew. zró ni-
cowanie w czasie. Korzystam z okazji, eby wyrazi  wdzi czno  prof.
Bistricy Mirkulovskiej, która wzbogaci a mój korpus przyk adów
odpowiadaj c na ankiet .

(2006)



Toward a definition of the generic noun phrase

In order to complete my description of the so-called category of defini-
teness in Macedonian I needed an operational definition of what is called “a
generic noun phrase”. I did not find such a definition in works on definiteness
and on reference. Thus, I decided to try and formulate a definition based on my
knowledge of the Macedonian and Polish usage. My second problem is the condi-
tions of appearance of the definite article in generic noun phrases, hence my
examples come from Macedonian, where the category of definiteness is strictly
grammaticalized.

The concept of the generic noun phrase (NPgen) is based on the scope
of reference of the phrase in question when used in the text. Thus, we should
speak rather of the generic usage or generic interpretation of a noun phrase, than
of the NPgen as such. However, with the above reservation in mind, we shall
preserve here the accepted term. A NPgen differs from other NPs in that it
refers to the genus, the species as such, and not to a specified selection of
elements of the named species. Consequently, in the foreground is the intension,
the connotation of the concept in question. It should be emphasized that genus
is understood as a concept whose real and/or virtual denotates have in common
some relevant inherent features, and not only accidental relational characte-
ristics. The concepts of this type more often than not have clear cut borders and
are often founded on the scientific classification of corresponding phenomena.
Thus, the so-called occasional expressions (shifters, indices, proper names used
in their primary function) are a priori excluded from an NPgen.

There exist two different theories concerning the referential characte-
ristics of an NPgen. One of them says that an NPgen refers always and only to the
connotation of the concept, to its intension. Consequently, sentences including
NPgen are of metalinguistic character. The second, “naive” theory accepts the
possibility of speaking about the denotation of an NPgen and, ipso facto, accepts
the existential presupposition that it implies when used in a factive sentence.
According to that second theory, insofar as the extension, the denotation of the
concept is concerned, we have to distinguish three different situations:

- (a) a NP refers to the set as a whole, to all the extension of the concept;
NPs used this way are ex definitione in plural forms;
- (b) a NP refers, seemingly, to one typical element as representing the
whole set; the NP is then in the singular form;
- (c) a NP refers to a non specified selection of the elements of the set,
its number form is not a priori defined.
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) Here belong the prototypical, non-controversial NPgen which
appear in sentences informing on definitional characteristics of the set, cf.

(1) Mac. . ‘The flies have two wings’
(2) Mac. . ‘The roosters are birds’
(3) Mac. Ha . ‘The skin of the ele-
phants is thick’
(4) Mac.

. ‘Nouns are constitutive members of noun phrases’, etc.
The above examples could be rewritten with the determiner cume ‘all’

included into the NPgen (cume , cume ... etc.). It would change
nothing on the communicative plane, it would only increase the expression, and
this would be unusual in sentences of the definitional type. It seems that the
addition of cume cannot be used as a test for the generic character of the NPs
under discussion.

The presence of the definite article in Macedonian NPs of the above
type is due not to their generic usage, but to their function and position in the
sentence. In the examples (1), (2) and (4) it is the nominative case relationship
and the position at the beginning of the sentence, in the example (3) - the dative
case relationship and the position at the beginning of the sentence. Changing the
function and/or the position we get NPgen with optional presence of the article, cf.

(5) Mac. ). ‘It is forbidden to
kill tigers’ or
(6) Mac. ) . ‘Tigers’ skin is thick’ or
(7) Mac.  ( ) ).
‘The children in zoo gladly watch tigers’

or
(8) Mac. ) . ‘Every hunter
knows that you don't joke with tigers’

or
(9) Mac. ). ‘This ban doesn't
concern tigers’,

and so on, and so on.

The doubt about the generic character of a phrase begins with sentences
including occasional expressions. Cf., e.g., such sentences as:

(10) Mac. Jac . ‘I like children’ or
(11) Mac. . ‘Ann hates meetings’ or
(12) Mac. . ‘Histo-
rical novels is what John likes the best’, etc.

It is clear that the scope of reference of the NPs in the above sentences
is not genus as such, but an unspecified selection of its denotates defined by the
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personal experience of the protagonist. Are these NPs generic? Every solution
would be arbitrary. I should say that such NPs are quasi-generic, which means not
generic. They are derivatives of the assertions of the type:

(10’) Mac. Cume  co . ‘All the
children that I have met up to now were to my liking’

or
(11’) Mac. Cume .
‘All the meetings where Ann has participated up to now were repellent
to her’

or
(12’) Mac. Cume

. ‘The historical novels that John
has read up to now were more to his liking than other books’, etc.

(b) To the second type of NPgen belong, as mentioned above, NPs that
seem to refer to one typical denotate of the concept, but de facto refer to the
genus as a whole. Thus, the difference between type (a) and type (b) is only of
formal character. Our first, prototypical examples (1 to 4) can all be rewritten that
way, cf.

(1’) Mac. . ‘The fly has two wings’
(2’) Mac. , ‘The rooster is a bird’
(3’) Mac. Ha . ‘The skin of an elephant is
thick’
(4’) Mac. .
‘A/The noun is a constitutive member of the noun phrase’.
Mutatis mutandis examples from (5) to (9) can be rewritten in the same

way , but this does not refer to the examples from (10) to (12), which seems to
confirm their quasi-generic character.

We could also rewrite examples (1’-4’) replacing the definite article
with the determiner ‘every’ – the message would be changed on the
expressive plane only; the status of is identical with that of cume.

The main formal difference between our type (a) and the type (b) is in
the fact that in the NPgen of the type (b) the definite article is obligatory regard-
less of the case relationship and of the linear order of the sentence.

The NPgen of the type (b) whose constitutive members can be interpre-
ted both as names of a unique representative element of the set and also of the
set itself, i.e. as collective nouns, present an interesting problem. Classical
examples are names of some fruits and vegetables, cf.

(13) Mac.  e  (/ )
. ‘The pepper is the most popular vegetable in Macedonia’

or
(14) Mac.  (/ ) .
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‘Peppers are cheap this year’, etc.

NPgen of the type (a) and of the type (b) can appear both in factive and
in non-factive sentences.

(c) NPgen of the type (c) appear exclusively in non-factive sentences.
They refer to any arbitrarily selected denotate of the generic concept and/or any
arbitrary selection (group) of denotates. On the formal plane they are in singular
form and are usually accompanied with the indefinite article or with deter-
miners of the series , whose nearest if not ideal equivalent is
English any. Cf.

(15) Mac. Koja ‘any fly
can...’

as against:
(15’) Mac. *Koja ‘any fly...’

or
(16) Mac. Koj -

‘any doctor...’
as against

(16’) Mac. *Koj ‘any
doctor...’

Cf. also:
(17) Mac. . ‘Some-
body/Anybody who is a doctor...’

Finally, cf. some examples with latent determiner of the any-series:
(18) Mac. ‘The
intervention should be made by a doctor’, i.e. ‘somebody / anybody
who is a doctor...’
(19) Mac.
‘Such tasks should be assigned to students...’

The semantic structure of the above sentences (15-19) includes the
presupposition about the existence of the genus in question, but there is no
presupposition about the existence of any specified denotates able to fulfill the
function of arguments of the virtual relations constituting these sentences.

Intensional factive predicates of the type (cu) ‘imagine’,
... ‘dream about...’, ‘daydream’, also ‘look for...’ pose a

special problem: in some contexts they imply argument NPs that are referen-
tially ambiguous, cf.

(20) ‘I dream
about a beautiful little house on the shore’
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where, depending on the intention of the speaker, the existence of the house is
or is not implied, cf. also:

(21) ‘I am
looking for a good manuel of Spanish for Macedonians’, etc.

If we accept the non-referential interpretation, the above examples
could be qualified as /+ generic/. (Givon 1984: 389-390), or – if we accept that
virtual concepts have no denotation – as /+ predicative/.
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Ekspresywne wzmaniacze ekstensji grupy imiennej

Szczególna s ba syntaktyczna zaimków, o których b dzie tutaj mowa,
przyci gn a moj  uwag , kiedy zajmowa am si  zasadami linearyzacji grupy
imiennej w ba ka skich  j zykach s owia skich. Ogólnie bior c, linearyzacj
grupy imiennej okre laj  dwa porz dki: jeden odwzorowuje histori  derywacji
semantycznej poj cia, które ta grupa nazywa, charakteryzuje j  jako, powiedzmy,
jednostk  s ownikow ; drugi porz dek, pragmatyczno-semantyczny, jest odpowie-
dzialny za aktualizacj  grupy u ytej w konkretnym tek cie, tj. przede wszystkim za
jej charakterystyk  referencyjn . Wyk adniki referencji, ex definitione, otwieraj
ci g imienny, który stanowi dana grupa. I macedo ski i bu garski  to  j zyki
rodzajnikowe, tj. j zyki, w których pozycja rodzajnika – wyk adnika referencji
(ew. pozycja leksemów pozostaj cych w dystrybucji komplementarnej z rodzaj-
nikiem) eksponuje nieodmiennie pocz tek grupy imiennej. Konkretnie: rodzajnik
w  s owia skich j zykach Ba kanów lokuje si  w postpozycji w stosunku do
pierwszego wyrazu otwieraj cego ci g imienny sk adaj cy si  na dan  grup  i
funkcjonuj cego jako cz on konstytutywny tej grupy lub modyfikator cz onu
konstytutywnego. Ograniczenie zwi zane z funkcj  ma na celu eliminacj
modyfikatorów drugiego stopnia, tj. przys ówków, jako nosicieli rodzajnika, por.
np. mac. ... / ... / ...
/ ... /

., itp., a tak e: Toj... /
... / ... lub ... / ..., i tp., z zaimkiem wskazuj cym

lub imieniem w asnym jako wyk adnikiem identyfikuj cej referencji. Pozycj
linearn  w ciw  rodzajnikowi i konkuruj cym z nim „inherentnie okre lonym”
elementom ci gu imiennego okre lam jako pozycj  „1”. Leksemy zaimkowe, o
których b dzie  tutaj  mowa,  zdolne  s  (ze specyficznymi semantycznie i/lub
formalnie motywowanymi ograniczeniami) przyj  rodzajnik, jednak zarazem – i
to w nie przyci gn o moj  uwag  – zdolne s  wyst powa  w pozycji PRZED
konkurentami rodzajnika, tj. przed demonstrativum i/lub przed imieniem

asnym. Innymi s owy, zdolne s  wyst pi  w pozycji  „0”.  S  to w ka dym z
dwu s owia skich j zyków rodzajnikowych, leksemy z czterech gniazd etymo-
logicznych, przyczem gniazda te tylko cz ciowo si  pokrywaj ; ich repre-
zentanty macedo skie to odpowiednio , , i , a bu garskie:

, , i . Leksemy te, jak to wyniknie z dalszych rozwa ,
reprezentuj  trzy wielko ci semantyczne. Porównania z sytuacj  w innych,
nierodzajnikowych j zykach s owia skich i z sytuacj  w nie-s owia skich

zykach rodzajnikowych przekona y mnie, e mamy do czynienia ze zjawiskiem
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obecnym we wszystkich znanych mi j zykach, tj. z wielko ciami seman-
tycznymi, które we wszystkich tych j zykach przek adaj  si  na specyficzne i
mutatis mutandis paralelne zachowania syntaktyczne ich wyk adników zaim-
kowych.

Postaram si  w tym tek cie:
–  zdefiniowa  odpowiednie wielko ci semantyczne,
– okre li  ich zachowanie jako sk adników syntaktycznych grupy,
– wskaza  s owia skie rdzenie zaimkowe pe ni ce odpowiednie funkcje,
– zbada  zdolno  tych rdzeni do przyjmowania rodzajnika i ew. opozycje

funkcjonalno-semantyczne mi dzy postaci  rodzajnikow  i bez-rodzajnikow .
Zdaj  sobie spraw  z tego, e jest to program zbyt ambitny jak na jeden

krótki referat. Tak wi c, z konieczno ci,  b dzie to tylko szkic odpowiedzi na
odpowiednie pytania i apel o w czenie przedstawionej problematyki do opisu

zyków s owia skich.
Wynios am do tytu u referatu problem ekstensji grupy, poniewa  intere-

suj ce mnie zaimki z punktu widzenia ich s by semantycznej nale  do  dwu
ró nych zbiorów, które – przynajmniej w moim poj ciu  – czy ekspresywne
wzmacnianie denotatywnej (a nie konotatywnej) charakterystyki grupy.

Pierwsza grupa zaimków, któr  – o ile mi wiadomo – reprezentuj  na
ca ym terytorium s owia skim dwa i tylko dwa rdzenie, * s - i * l-, podkre la
kompletno  zbioru denotatów nazwanego z pomoc  danej grupy imiennej
poj cia w danym kontek cie, tj. w konkretnym tekstualnym u yciu tej grupy.
Chcia abym tu od razu odci  si  od logizuj cych interpretacji, które w polskich
wszystko, wszyscy i ich innoj zykowych ekwiwalentach widz  wyk adniki tzw.
wielkiego kwantyfikatora. J zyk naturalny nie ma, w moim poj ciu, jednoznacz-
nego wyk adnika odpowiedniej tre ci, a rozpatrywane przeze mnie zaimki
funkcjonuj  w planie ekspresywnym, a nie komunikatywnym: nie nios  nowych
tre ci, tylko uwypuklaj , eksponuj  dodatkowo tre ci komunikowane przez inne
elementy tekstu, pomagaj  modyfikowa  perspektyw  funkcjonaln  tekstu. Por.
np. zdania polskie jak:

(1) (Wszyscy) studenej zg osili si  do dziekanatu... (tylko dwu nie mog o
stawi  si  w terminie)

(2) Wszyscy studenci s  tacy sami. Tylko nieliczni odbiegaj  od normy.
(3) (Wszyscy) ci studenci oddali ju  prace semestralne.... (tylko kilku

jeszcze si  ze mn  nie skontaktowa o.
(4) (Wszyscy) jeste my miertelni. Nie s ysza am jeszcze o cz owieku,

który by unikn mierci.
Powy sze przyk ady dowodz , e obecno  lub brak formy wszyscy nie

wp ywa na nasze rozumienie kompletno ci nazwanego zbioru, ani te  nie
wyklucza mo liwo ci istnienia wyj tków. Rzecz jasna, nie jest to cecha wy cznie
polszczyzny. Tak wi c wszyscy / wszystkie i innoj zyczne ekwiwalenty tych
form nie wnosz  w planie komunikatywnym nic nowego. Nawet je li grupa
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sprowadza si  do odpowiedniej formy zaimkowej, co na gruncie polskim naj-
cz ciej zdarza si  formom wszystko i wszyscy, ex de-finitione mamy do
czynienia z anafor  lub katafor . Odst pstwo stanowi  jedynie u ycia gene-
ryczne, które wypada interpretowa  jak konwencjonalne skróty, por. Wszystko
si  zmienia, tj. ‘(wszystko) to, co istnieje...’; ‘(wszystko) to, co nas otacza...’,
czy (jak wy ej w naszym czwartym przyk adzie): (wszyscy jeste my miertelni,
tj. ‘(wszyscy) my, ludzie...’, itp.

Ekspresywny marker ekstensji (w skrócie: EME) zdolny jest czy  si
z rodzajnikiem na zasadach ró nych w ró nych j zykach, ale ogólnie bior c
podobnych do tych, które okre laj  zachowanie innych nie wykluczaj cych
rodzajnika modyfikatorów zaimkowych, jak np. mac. , , itp. Specy-
ficzn  form , która okre la równie specyficzn  dystrybucj , ma mac.

, , ), które trwale morfologicznie zros o si  z rodzajnikiem; bg.
dowodzi, e jest to rozwi zanie idiosynkratyczne, nie motywowane

semantycznie.
Formy EME syntaktycznie zachowuj  si  podobnie jak inne mody-

fikatory w grupie imiennej, wyj wszy dwie cechy szczególne:
– po pierwsze, jak pokazuje statystyka, odznaczaj  si  znaczn  rucho-

mo ci  w granicach grupy, czyli, innymi s owy, cz sto wyst puj  w funkcji
kontaktowej lub niekontaktowej apozycji; jest to, jak si  wydaje, zwi zane z ich
adunkiem ekspresywnym; por. np. pol. Wszyscy studenci zdecydowali si

jecha  na wycieczk  / Studenci, wszyscy, zdecydowali si  jecha  na wycieczk  /
Studenci zdecydowali si , wszyscy, jecha  na wycieczk  / Studenci zdecydowali
si  jecha  na wycieczk , wszyscy...

– po drugie – a to jest w nie owa cecha, która pozwala widzie  w nich
szczególn  klas  syntaktycznych modyfikatorów – zdolne s  tworzy  z wyk ad-
nikami referencji identyfikuj cej zestroj  akcentowe, przyczem, z wariacjami
od j zyka do j zyka, najcz ciej lokuj  si  w tych zestrojach w prepozycji, tj. z
punktu widzenia grupy imiennej jako ca ci, na pozycji „0”. Por. np. pol.
Wszyscy ci ludzie oczekuj  pomocy, mac. Cu

, srb. ..., fr. Tous ces hommes..., ang. All these people...,
itd. W po czeniu z zaimkiem osobowym linearyzacja jest zmienna, ale jedno-
lito  zestroju pozostaje, por. mac. ..., ..., bg. ...,
ale: Te ..., podobnie: pol. My wszyscy.:., fr. Nous tous..., itd., jednak e
zasadnicza ró nica dzieli np. pol. My wszyscy... – jeden zestrój, od: My, wszyscy...
– dwa zestroj , z EME w funkcji apozycji, itp., por te : Wszyscy oni... obok Oni
wszyscy... – jeden zestrój, ró na topikalizacja, itp.

Strefa funkcjonalna EME typu wszyscy jest obs ugiwana na ogó  przez
dwa ró ne leksemy zale nie od tego, czy referent grupy imiennej jest rozumiany
dystrybutywnie, jako zbiór wielu elementów, czy kolektywnie, jako zbiór cz ci
jednej ca ci. W polszczy nie z wszystkie, wszyscy konkuruje tu ca y, por. np.
wszystkie drzewa ale ca y las, wszyscy muzycy ale ca a orkiestra, itp. Jak
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wynika z tych sformu owa ,  ‘ca y X’ rozumiem tutaj jako ‘pe ny zbiór cz ci
X-a, wszystkie cz ci X-a’, por. np. Ca a si  trz , Ca e mieszkanie zalane, itp.
W stosunku do wielu referentów mo liwa jest tylko jedna interpretacja, tak np.
przy odmierzaniu wszelkiego rodzaju substancji mo liwa jest tylko interpretacja
kolektywna, przyczem w pewnych kontekstach, np. przy nazwach kontenerów,
z ca y konkuruje pe ny. Zu am ca  m , Wypi am ca  /  pe  szklank
wody...

Granica mi dzy stref wszyscy i stref ca y ewoluuje. W dzisiejszej
polszczy nie singularne formy typu wszystek, wszystka... odczuwamy jako
archaiczne, jednak w przesz ci leksem wszystek by  zdolny obs ugiwa  ca y
wachlarz u  EME. Podobnie uniwersalny jest dzisiaj w j zyku mace-
do skim, podczas gdy w j zyku standardowym pojawia si  wy cznie przy
interpretacji kolektywnej; natomiast w pewnych gwarach po udniowo-zachodnio-
macedo skich z kolei pokrywa równie  stref  dystrybutywn , por.

jak .
Dystrybutywne rozumienie zbioru podkre laj  ze szczególn  emfaz

konstrukcje z zaimkami typu pol. ka dy, mac. ... Warto wspomnie , e tu
równie  obserwujemy opisywan  tendencj  w zakresie linearyzacji, por. polskie
kolokwialne ka dy ten, ka dy jeden, por. i francuskie chacun ~ chaque, ang.
anyone, everyone itp. z charakterystycznym rozszerzeniem strefy u  EME na
zestawy z rodzajnikiem nieokre lonym.

Drug  grup  EME stanowi  te, które a) podkre laj  i/lub b) potwier-
dzaj  to samo  sk din d zidentyfikowanego referenta grupy.

a) Wyk adnikiem ekspresywnego podkre lenia to samo ci referenta jest
w polszczy nie i w obu s owia skich j zykach rodzajnikowych zaimek sam.

W polszczy nie sam pe ni przynajmniej cztery zasadniczo ró ne
funkcje:

aa) Po pierwsze, wyst puje w funkcji predykatu (czy to predykatu
konstytuuj cego zdanie, czy to apozytywnego modyfikatora w grupie imiennej)
o znaczeniu ‘bez niczyjej pomocy’, ‘bez towarzystwa’, itp. Por. np. Janek zrobi
to sam; Anna posz a tam sama, itp. W j zykach rodzajnikowych sam wyst puje
w tej funkcji ex definitione bez rodzajnika.

ab) Po drugie, sam pojawia si  jako apozycja w grupach imiennych o
sk din d zidentyfikowanych referentach. Wyra a wówczas zastrze enie co do
udzia u referenta grupy w akcji nazwanej konstytutywnym predykatem. Por. np.
Anna, sama, nie chcia a si  do tego miesza , co mogliby my parafrazowa
jako: ‘je li chodzi o Ann , to ona/Anna nie chcia a si  do tego miesza ’. Por.
jeszcze: Janek, sam, nie by wiadkiem tej sceny, tj. ‘je li chodzi o Janka, to nie
by  on wiadkiem tej sceny’ itp. W tej funkcji sam w j zykach rodzajnikowych
z regu y wi e si  w trwa y zestaw z rodzajnikiem, por. np. mac. , ,

, , , , itp. W
tej samej funkcji sam mo e równie  wi za  si  z konstytutywnym cz onem
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grupy w jeden zestrój akcentowy, por. np. Sama Anna nie chcia a si  do tego
miesza , Sam Janek nie by wiadkiem tej sceny, itp. Linearyzacja takiego
zestroju zale y od cz onu konstytutywnego grupy. Je li jest nim imi  w asne,
jak wy ej, lub appellativum o jednoznacznej, identyfikuj cej referencji, wówczas
sam stoi w prepozycji, por. np. Sam dyrektor by  tego dnia nieosi galny, itp.
Je li cz onem konstytutywnym jest zaimek osobowy, sam stoi w postpozycji,
por. Ja sama wola am trzyma  si  od nich z daleka, podobnie my sami, on sam,
itp.  W  j zykach rodzajnikowych opcja zestroju akcentowego równie  istnieje,
ma jednak znacznie ni sz  frekwencj  ni  typ z apozycj . Sam stoi niezmiennie
w prepozycji.

ac) Po trzecie – i to jest funkcja, która znajduje si  tutaj w centrum
naszej uwagi – sam mo e by  wyk adnikiem ekspresywnego potwierdzenia, e
to  w nie zidentyfikowany sk din d referent grupy jest argumentem konsty-
tutywnego predykatu, por. np. Sam profesor da  mi  ten  klucz;  On  sam  mi  to
powiedzia , tj. ‘nie kto inny / nie kto  mniej powo any...’, por. i: Podesz am do
samego brzegu przepa ci, tj. ‘nie na inne, bardziej oddalone miejsce...’, itp. Tu
równie  (jak w sytuacji ab)) linearyzacja zestroju zale y od charakteru cz onu
konstytutywnego, i tu równie  obok zestrojowego mo liwy jest model z
apozycj .  W  j zykach rodzajnikowych rdze *sam- w tej funkcji z regu y
powi zany jest z rodzajnikiem, ew. innym wyk adnikiem referencji identy-
fikuj cej; por. mac. Toj ; Ce

... Je eli cz onem konstytutywnym grupy jest appellativum, dominuje
model z apozycj , przyczem cz on konstytutywny, podobnie jak EME,
wyst puje w formie rodzajnikowej, por.

, itp.
ad)  O czwartej funkcji polskiego sam b dzie mowa poni ej.

Jak to ilustruj  przyk ady, równie  w wypadku sam, podobnie jak w
wypadku wszyscy itp., mamy do czynienia z wyk adnikiem ekspresji, który nie
wnosi nowej informacji w planie komunikatywnym. W j zykach francuskim
czy angielskim dwa typy funkcji s owia skiego *sam- (aa) ~ ab) i ac)) obs u-
guj  odpowiednio po dwa leksemy, fr. seul ~ (moi, toi, il...) même. ang. alone ~
(my..., your..., him...) self.

W kontek cie interesuj cych nas u sam warto przypomnie  i  ros.
w funkcji formantu superlatiwu.
b)  Jak  ju  wspomnia am, w omawianej grupie EME obok wyra

podkre laj cych to samo  referenta grupy wyst puj  wyra enia, które t  to -
samo  dodatkowo potwierdzaj , czyli funkcjonuj  jako wyk adniki kore-
ferencji. W polszczy nie odpowiedni  funkcj  pe ni zleksykalizowany zestaw
ten sam, por. np. To  jest  ten  sam  cz owiek, który wczoraj zaczepi  nas  w
tramwaju, tj. ‘ten, nie inny’ czy Daj mi ten sam o ówek, którym pisa am przed
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chwil , itp. Trzeba tu od razu wspomnie  o charakterystycznym ograniczeniu
strefy funkcjonalnej zestawu ten sam w funkcji wyk adnika koreferencji – jest
on zdolny pe ni  t  funkcj  jedynie w grupach imiennych, których referentami

 przedmioty o okre lonych parametrach czaso-przestrzennych, tj. przedmioty,
które poddaj  si  jednoznacznej identyfikuj cej charakterystyce referencyjnej.
W stosunku do innych ‘obiektów naszej my li’ ten sam znaczy tyle, co taki
sam, tj. ‘o podobnych cechach’, nawet ‘identyczny’, tj. ‘o podobnych
wszystkich cechach’, ale nie ‘koreferencyjny’ czyli ‘to samy’. Por. np. Ten sam
sweter nosi  wczoraj ~ Taki sam sweter nosi  wczoraj; czy masz dwa takie
swetry?, ale: To jest to samo / takie samo uczucie, jak kiedy co  ci  rozczaruje;
Chcia abym znale  ten sam / taki sam odcie  czerwieni; On stosuje te same /
takie same metody, jak Janek, itp.  W  s owia skich j zykach rodzajnikowych
odpowiedni  funkcj  pe ni  dwa ró ne zaimki, w mac. ), w bg.

), ale zachowana jest pe na paralela: forma rodzajnikowa odpowiada
znaczeniu ‘ten sam’, a bezrodzajnikowa znaczeniu ‘taki sam’. ‘Ten sam’ to
ekspresywne potwierdzenie to samo ci sk din d zidentyfikowanego referenta,
st d mo liwo  jego wyst pienia w pozycji ‘0’, por. mac.

;
!, itp.

W j zyku angielskim wyk adnikiem znaczenia ‘ten sam’ jest zestaw the
same, natomiast we francuskim mamy zestaw le même, a wi c paraleln
dystrybucj  rdzeni zaimkowych jak w polszczy nie.

Ten krótki z konieczno ci przegl d dystrybucji i funkcji EME w pozycji
‘0’ upowa nia mnie, jak s dz , do sformu owania ogólniejszych wniosków, jak
te  do stwierdzenia potrzeby dalszych szczegó owych bada  w dwu zakresach,
semantyki sk adniowej i semantyki leksykalnej; wnioski brzmi  jak nast puje:

– istnieje szczególna kategoria pragmatyczno-semantyczna: potrzeba
ekspresywnego wzmacniania informacji dotycz cej ekstensji konkretnej, zaktuali-
zowanej grupy imiennej; ród em ekspresji jest wbudowana w odpowiednie
ekspresywne predykaty negacja, por. parafrazy typu: wszystkie X p ‘nieprawda,
e jest taki X, który nie p’ czy (ten) sam X ‘nieprawda, e nie (ten) X’

– wyk adniki tej kategorii, zaimki, operuj  na ca ym ci gu imiennym,
na który sk ada si  tzw.  grupa  j drowa cznie z wyk adnikami referencji i
kwantyfikacji ilo ciowej, i lokuj  si ex definitione na pocz tku tego ci gu; jest
to szczególna, im tylko w ciwa, pozycja syntaktyczna;

– wydaje si , e kategoria EME jest kandydatem na universale zykowe;
–  w  s owia skich  j zykach rodzajnikowych obserwujemy charakte-

rystyczne rozdwojenie funkcjonalne rdzeni zaimkowych, które w funkcji EME
wchodz  w trwa e zestawy z rodzajnikiem.

Ko cz  te rozwa ania apelem o wprowadzenie opisu realizacji kategorii
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EME do kanonu opisu gramatycznego, a tak e opisu odpowiednich funkcji
zaimków / zestawów zaimkowych, które t  funkcj  pe ni , do kanonu opisu

ownikowego. W znanych mi gramatykach i s ownikach odpowiednia infor-
macja jest w najlepszym wypadku fragmentaryczna, a odpowiednie zaimki
tu aj  si  w nieprzewidywalnych i niedekwatnych do omawianej funkcji klasach
wyra .

(2007)



O poprawny opis akcentu stabilizowanego1

Badaj c „w terenie” akcent stabilizowany wyst puj cy na gruncie
owia skim w ró nych odmianach stawa am wielokrotnie wobec konieczno ci

mo liwie dok adnego i ekonomicznego opisania tego typu uk adu akcentowego.
Z kolei ledz c histori  polskiej paroksytonezy mia am mo no  zapozna  si  z
bardzo szerokim wachlarzem opisów akcentowych, od sformu owa  pierwszych
gramatyków i prozodystów staropolskich pocz wszy,  a  na  wspó czesnych
dialektologach-monografistach ko cz c. Wreszcie tak na gruncie polskim, jak i
– przede wszystkim – pozapolskim,  zetkn am  si   z  szeregiem  opisów  akcentu
stabilizowanego dokonanych z pozycji odmiennego systemu akcentowego przez
ludzi, którym akcent stabilizowany jest obcy, nieraz nawet na tle ich w asnych
przyzwyczaje  akcentowych niezrozumia y. Ca y ten przegl d nasuwa pewne
wnioski nie bez znaczenia mo e dla podr cznikowych zw aszcza uj
akcentuacji polskiej, jak i dla gramatyki opisowej w ogóle. I tak: istnieje na
gruncie s owia skim kilka odmiennych, mniej lub bardziej wyra nie zaryso-
wanych schematów opisu akcentuacji stabilizowanej, zwi zanych na ogó  z
lokaln  – polsk , czesk ,  s owack , yck  czy macedo sk  – tradycj  opisu

zykowego. aden z tych schematów nie przynosi opisu w pe ni adekwatnego
do opisywanej rzeczywisto ci akcentowej. Co wi cej – odmienna konwencja
opisu, jak te  brak wspólnej ustalonej terminologii w tym zakresie nie pozwala
konfrontowa  poszczególnych uk adów akcentowych ze sob  i bardzo sku-
tecznie zaciera istniej ce mi dzy nimi podobie stwa i ró nice. Nie mówi c ju
o utrudnieniach, jakie st d wynikaj  dla bada  porównawczych nad ewolucj
akcentuacji stabilizowanej czy nad ew. typologi  podobnych uk adów akcen-
towych, sytuacja taka uniemo liwia cz sto poprawny opis stanu faktycznego,
stwierdzanego „w terenie”. Za przyk ad niechaj pos y akcentuacja pogranicza
polsko-s owackiego, gdzie przez d ugie lata uderza a badaczy po stronie
polskiej wyra na na tle paroksytonicznym znaczna domieszka inicjalno ci, za
po stronie s owackiej przeciwnie – cz sta paroksytoneza, a gdzie w istocie
mamy do czynienia z do  jednolitym obszarem przej ciowym dopuszczaj cym
oba rodzaje akcentuacji.

1 Przez akcent skrótowo tu okre lany jako stabilizowany rozumiem akcent mechanicznie zwi zany
co do miejsca z granicami jednostki leksykalnej, tj. lokuj cy si  odpowiednio np. na pierwszej,
przedostatniej czy ostatniej zg osce wyrazu, w opozycji do akcentu kolumnowego stabili-
zowanego morfologicznie, tj. nieruchomego w obr bie paradygmatu zwi zanego np. z rdzenn ,
pierwsz  czy ostatni  tematyczn , ko cówk  itp., por. np. akcentuacj  niemieck .
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Nie bez wp ywu na taki stan rzeczy jest do  powszechne, mniej lub
bardziej wyra nie  u wiadamiane przekonanie, e akcent stabilizowany jako
niefonologiczny, czy ci lej – pozbawiony bezpo redniej funkcji dystynktywnej,
jest dla samego procesu porozumiewania si  ma o istotny, e wi c rz dz ce nim
prawid owo ci – je li w ogóle istniej  – nie nale  do podstawowych, podle-
gaj cych cis emu opisowi „regu  gry”. Otó  wydaje si , e prawid owo ci takie
istniej , jak powinien te  istnie  jaki  najogólniejszy kanon opisu, który pragn
tutaj zaproponowa .

Na pierwsze miejsce wysuwa si  sformu owanie samej zasady
akcentuacji. Jak ju  wspomnia am (por. wy . przyp. 1), stabilizacja akcentu w
przyj tym tu rozumieniu jest zaprzeczeniem wszelkich jego zale no ci morfolo-
gicznych, kategorialnych. Je li istnieje w danym uk adzie akcentowym kate-
goria morfologiczna, w której akcent lokuje si  inaczej ni  w ca ym pozosta ym
materiale leksykalnym, to kategoria ta nie stanowi wyj tku od takiej czy innej
obowi zuj cej zasady stabilizacyjnej, lecz dowodzi, e zasady takiej brak, za
ca y uk ad rz dzi si  akcentem warunkowanym morfologicznie. Sytuacj  tak
znale  mo na w niektórych dialektach macedo skich, a tak e na obszarze
rodkowokaszubskim. Oto na po udnie od Kartuz, tj. w po udniowej cz ci

obszaru z utrzymanymi resztkami dawnej swobody i ruchomo ci, wzd
granicy po udniowokaszubskiej stabilizacji inicjalnej, ci gnie si  w kierunku
równole nikowym pas dialektów, w których uogólniono z bardzo nielicznymi
wyj tkami akcent na pierwszej tematycznej. Do „wyj tków” nale  najcz ciej
akcentuj ce przedko cówkow  participia praes. pass., jak k1 nï, iÝ nï,
comparativa adiektywne, jak m1ec 'eºši, Ý ºši, deminutiva z suf. - (e)k, -(e)c
typu top'órk, top'órka itp. Dodatkowy cenny wska nik, e mamy tu do czy-
nienia nie ze stabilizacj  inicjaln , lecz z akcentem kolumnowym stabilizo-
wanym morfologicznie (por. wy . przyp. 1), stanowi fakt, e wyra enia przyim-
kowe akcentuj  w zasadzie nie przyimek, lecz pierwsz  tematyczn  rzeczow-
nika. Spotykane cz sto próby zaliczenia tzw. wyj tków od panuj cej zasady
stabilizacyjnej do tej czy innej kategorii morfologicznej, próby kategorialnego
uszeregowania tych „wyj tków” s  nie tylko z góry skazane na niepowodzenie,
ale wr cz metodologicznie b dne. Kryj  one myl  sugesti  o jakich  morfo-
logicznych uwarunkowaniach akcentu stabilizowanego.

Istotnym momentem przy ustalaniu zasady stabilizacyjnej jest stwier-
dzenie, czy dany uk ad akcentowy dopuszcza jedn  czy wi cej mo liwo ci
lokowania si  akcentu w granicach jednostki leksykalnej. Na wspomnianym ju
pograniczu polsko-s owackim i cz ciowo polsko-czeskim np. mo liwo ci  s
dwojakie: typ 'opata/ op'ata. Nasuwa si  te  kolejne pytanie dotycz ce wyzys-
kania tej dwoisto ci, obci enia funkcjonalnego obu dopuszczalnych wariantów
akcentowych wyrazu. Nie znam wypadków identyczno ci takich wariantów co
do funkcji i zakresu u ycia. Na ogó jeden z nich wskaza  mo na jako ilo ciowo
przewa aj cy, drugi za  jako rzadszy, nacechowany, zawarowany dla pewnych
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pozycji2, czy te  dla pewnych stylów j zyka. Por. w zwi zku z tym wyzyskanie
odpowiednio  inicjalno ci lub  paroksytonezy  na  pograniczu  polsko-czeskim i
polsko-s owackim3, por. te  uwagi Z. Stiebera o stosunku wzajemnym tych
dwóch typów akcentowych na Dolnych ycach4. W polszczy nie literackiej
przyk adem takiej nacechowanej, li-tylko ekspresywnej lokalizacji akcentu, jest
spotykana nieraz inicjalno . Rzecz charakterystyczna, e wszystkie s owia skie

ci lej: zachodnios owia skie) tereny o dwojakiej akcentuacji dokonuj  wyboru
nie mi dzy paroksytonez  i inicjalno ci , tj. – mówi c innymi s owy –

akcent nacechowany lokuje si  w pozycji nieoboj tnej, zastrze onej dla
pojawiaj cego si  fakultatywnie akcentu pobocznego, a wyznaczonej, jak si
wydaje, zarówno przez historyczny rozwój akcentuacji s owia skiej, jak i przez
ogólne prawid owo ci rytmizacji mowy. Abstrahuj  tutaj wiadomie od ró nego
w ró nych wypadkach genetycznego stosunku dwóch dopuszczalnych na danym
terenie typów akcentowych. Oczywi cie, o ile ich stosunek wzajemny kszta tuje
si  ró nie w zale no ci od wieku mówi cych i wskazuje na starsze stwo czy to
paroksytonu, czy inicjalno ci, stan ten musi znale  wyraz  w  opisie,  do wiad-
czenie jednak uczy, e uk ady dwupostaciowe, o pozornie chwiejnej równowadze,
bywaj  bardzo stabilne, co w po czeniu z brakiem starszych dok adnych opisów
uniemo liwia na ogó  wskazanie kierunku ich ewolucji.

Po ustaleniu zasady stabilizacyjnej konieczne jest stwierdzenie, czy i
jakie fakultatywno ci zasada taka dopuszcza. Wchodzi tu w gr  przede
wszystkim sposób traktowania enklizy i proklizy. Przez enklityk  czy prokli-
tyk  w ciw  rozumiem wyraz w podstawowej swej funkcji nieortotoniczny,
niezdolny do noszenia akcentu i wyznaczony do ci le syntaktycznie. Enkli-
tyka czy proklityka niew ciwa to wyraz, który znalaz szy si  odpowiednio w
pozycji syntaktycznej enklityki lub proklityki zachowuje si  tak jak one równie
pod wzgl dem prozodycznym. Otó  z punktu widzenia akcentu stabilizowanego
enklityki i proklityki – mówi c najogólniej – mog , lecz nie musz , by  trakto-
wane cznie z wyrazem, któremu towarzysz , jak jeden wyraz akcentowy.
Konsekwentne traktowanie ich w ten sposób – a z praktyki badawczej nie znam
takich uk adów – zatar oby wszelki lad ich autonomii prozodycznej dowodz c,
e panuj ca zasada akcentowa realizowana jest w sposób konieczny, bez

odchyle , i dopuszcza tylko jeden z dwóch fakultatywnych wariantów akcen-

2 Rozpatruj  tu konsekwentnie zachowanie si  i wariacje akcentu wyrazowego, nie zajmuj  si
natomiast akcentem zdaniowym, tzw. intonacj , czy melodi  zdania, która ma w okre lonych
typach zdaniowych przebieg mniej lub bardziej sta y obci aj c konkretne zg oski wyznaczone
przez koniec, pocz tek czy inne w owe punkty zdania. Do zjawisk z tego zakresu nale y np. na
gruncie polskim charakterystyczne dla pewnych regionów podnoszenie i przeci ganie samog oski
ostatniej w zdaniu zg oski, typ: a widz' sz!, gdzie idzi' sz? itp.
3 Z. Topoli ska, Stosunki akcentowe na pograniczu polsko-czeskim, Slavia 4/1960, s. 582-587.
4 Z. Stieber, Stosunki pokrewie stwa j zyków yckich, Kraków 1934, s. 70-72.
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towych, jakie zawiera potencjalnie ka de wyra enie enklityczne czy prokli-
tyczne. Przeciwnie, zachowanie formalnego prozodycznego sygna u obecno ci
enklityki czy proklityki wyra a si  w doj ciu do g osu drugiego z tych
wariantów, na prawach wy czno ci lub obocznie z pierwszym. Zilustrujmy to
przyk adami z najbli szego nam gruntu literackiej polszczyzny. Akcent polski
zwi zany jest z ko cem, a nie z pocz tkiem wyrazu, odsuwamy wi c nieistotn
w tym wypadku prokliz  i w centrum naszych zainteresowa  staje zagadnienie
enklizy. Niech b dzie dane zdanie: wszyscy by to dobrze widzieli. Dwie regu y,
które mo emy zastosowa  chc c ustali  rozmieszczenie akcentów wyrazowych
w tym zdaniu: 1. zasada paroksytonezy polskiej i 2. wynikaj ca z definicji
enklityki jej nieortotoniczno , nie przes dzaj , czy pierwszy spo ród tych
akcentów obci y pierwsz  czy drug  zg osk  wyrazu wszyscy. Zasady akcen-
tuacji polskiej dopuszczaj  dwojakie, fakultatywne rozwi zanie5, o wyborze
decyduje tradycja, geografia, niekiedy nawet styl wypowiedzi. W konkretnym
rozpatrywanym tu wypadku tradycja j zyka literackiego u wi ci a proparoksy-
tonez . Ju  jednak w zmienionej wersji naszego zdania, w uk adzie: wszyscy
widzieliby to dobrze, obok proparoksytonezy pojawia si , coraz cz stszy, cho
ci gle pozostaj cy pod poziomem oficjalnej normy, wariant paroksytoniczny. Z
innych, reliktowo dzi  znanych j zykowi literackiemu przyk adów por. s ynne
mickiewiczowskie ko-chajm'y si , cz ste widz'isz go. Zastrze ona systemowo
fakultatywno  akcentuacji w ywym j zyku ci gle si  odnawia. Wariant
proparoksytoniczny6 wyra  enklitycznych znajduje oparcie w fakcie, e
zaanga owane w nich ortotona w pozycji niezwi zanej, poza enkliz , wyst puj
z akcentem na przedostatniej; wariant paroksytoniczny rodzi si  ci gle na nowo
pod naciskiem panuj cej zasady akcentowej i powo uje do ycia nacechowan
„oksytoniczn ” posta  ortotonów stoj cych przed enklityk .  Przez  wzgl d na
jego zdolno  do przesuwania akcentu ortotonów wariant ten bywa te  okre lany
jako transakcentuj cy (tzw. transakcentacja enklityczna). Na gruncie s owia -
skim najszerzej chyba realizuje go macedo ska proparoksytoneza7.

5 Dwoisto  ta to bardzo plastyczny dowód, e wyraz w p aszczy nie morfologicznej z jednej
strony, za  akcentowej z drugiej to dwa ró ne zakresowo poj cia.
6 Bior  tu pod uwag  najbardziej reprezentatywne enklityki monosylabiczne. Mutatis mutandis to
samo rozumowanie ma zastosowanie do enklityk polisylabicznych.
7 By  mo e nie bez znaczenia jest tu pó ne ukszta towanie si  macedo skiego j zyka
literackiego. Liczne przyk ady zachodnios owia skie dowodz , e swobodny, niekierowany
rozwój dialektalny idzie cz ciej w kierunku „transakcentacji”, tj. atwiej ulega mechanicznemu
naciskowi panuj cej zasady, podczas gdy tradycja i normy j zyka wiadomie kultywowanego
podtrzymuj  na ogó  w wyra eniach enklitycznych czy proklitycznych normaln , niezale  od
pozycji akcentuacj  ortotonów.
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Druga obok enklityk i proklityk sfera wyrazów, które w systemie
akcentu stabilizowanego stwarzaj  mo liwo  dwojakiej, regulowanej przez
czynniki pozasystemowe, akcentuacji konkretnych jednostek akcentowych, to
wyrazy z tytu u swojej budowy sylabicznej niezdolne podda  si  ogólnie panu-

cej zasadzie stabilizacyjnej. Wszelkim uk adom po rednim, lokuj cym akcent
w rodku wyrazu, przeciwstawiaj  si  tutaj inicjalno  i oksytoneza (najprymi-
tywniejsze pod wzgl dem budowy sylabicznej monosylaby posiadaj  w nie
odpowiednio „tylko zg osk  pierwsz ” lub „tylko ostatni ”).  Na  gruncie
polskim do wyrazów z natury rzeczy wy amuj cych si  spod powszechnej
paroksytonezy nale  monosylaby8. Wprowadzaj  one po dane zw aszcza w
mowie wiadomie organizowanej urozmaicenie rytmiczne nie wp ywaj c zasad-
niczo, w pozycji niezwi zanej, na akcentuacj  otaczaj cych je polisylabowców.
Istnieje jednak pozycja – okre lmy j  umownie jako zale , zwi zan  – gdy
ortotoniczna sk din d monosylaba znajduje si  w drugim cz onie z enia lub
silniej czy s abiej zleksykalizowanego zrostu. Mam tu na my li takie formacje,
jak ywop ot, Boles aw, bolig ów z jednej strony, a Bia ystok, Wielkanoc,
siedemset, który b itp.  z  drugiej.  Pierwsze z  nich,  wyra nie jednowyrazowe
formalnie z punktu widzenia s owotwórczego, podlegaj  dzi  powszechnie  w

zyku literackim normie paroksytonicznej. O tym, e panuj ca zasada akcen-
towa pozostawia tu, jak we wszystkich formacjach dwurdzennych, mo liwo
wyboru, mówi  nam ju  tylko wiadectwa gramatyków staropolskich i dane
wielu dialektów, którym dzi  jeszcze nieobca jest wymowa: 'ywop 'ot, B'oles 'aw
itp. Zrosty, których jednowyrazowo  wspiera si  na syntaktycznym kryterium
nieprzestawno ci cz onów, s  chronologicznie, kategorialnie znacznie mniej
uchwytne. Akcentuacja ich, zale nie od stopnia leksykalizacji, waha si  nawet
w  j zyku literackim, paroksyton – inaczej ni  w wypadku z  – nie zosta
przyj ty jako sta a cecha formalna. Fakultatywno  akcentu, zwi zana zreszt
wyra nie z konkretnymi wyrazami, nie jest jako  wtórnie wyzyskana, proparoksy-
toneza sygnalizuje jedynie wymow  bardziej tradycyjn , archaiczniejsz .
Spotykamy wi c si'edemset obok sied'emset, N'owy T'arg obok Bia 'ystok itp.

Zasadnicza na gruncie wspó czesnej polszczyzny literackiej ró nica
teoretycznej dowolno ci akcentuacji wyra  enklitycznych z jednej, a z  i
zrostów z drugiej strony polega na nieodwracalno ci, jednokierunkowo ci procesu
zachodz cego w drugim wypadku wobec jego dwukierunkowego „zamkni tego
obiegu” w pierwszym. Nowo powstaj ce  z enia we wspó czesnej polszczy nie
literackiej automatycznie w czane s  do kategorii morfologicznej jedno-
znacznie paroksytonowanej. Zrosty, których charakterystyka formalna bywa
bardzo ró norodna, nie podlegaj  wprawdzie temu ograniczeniu, o ile jednak w

8 Mowa tu o ortotonach. Monosylaby nieortotoniczne zosta y omówione wy ej cznie z
nadrz dn  dla nich grup  enklityk i proklityk.
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danym konkretnym wypadku procesowi leksykalizacji zrostu towarzyszy
paroksytonizacja – jest to z regu y proces nieodwracalny. Ograniczenie
pozycyjne enklityki czy proklityki w ci gu wypowiedzeniowym, acz w
pewnych j zykach bardzo znaczne (por. np. bezwyj tkowe niemal unierucho-
mienie werbalnych enklityk zaimkowych w pozycji przed czasownikiem w

zyku macedo skim, typ: ‘nie powiedzia  mu’, jak
‘ona go zobaczy a’ itp.), zawsze jednak ex definitione jest tylko wi kszym czy
mniejszym ograniczeniem pewnej swobody w opozycji do zwi zanej, jedno-
znacznie okre lonej pozycji „cz ci sk adowych” z  czy zrostów9. Niemniej
opisany tu aktualny stan polski ilustruje tylko jedn  z mo liwo ci rozwojowych
tych fakultatywno ci, jakie dopuszcza system akcentu stabilizowanego. Mamy
np. wszelkie dane przypuszcza , e w polszczy nie XVII-XVIII wieku pewne
wyra enia syntaktyczne, np. przymiotnik pozostaj cy w zwi zku zgody z
rzeczownikiem nast puj cym w tek cie bezpo rednio po nim, typ: mi ciwy
król, wielmo ny pan itp., tworzy y co  w rodzaju efemerycznych, aktualizuj cych
si  ka dorazowo w toku mowy i – zapewne – fakultatywnych zrostów; przy
monosylabiczno ci rzeczownika mog o to, rzecz prosta, wywo  swoist  trans-
akcentacj 10. Dzi  jeszcze mutatis mutandis mo na stan taki obserwowa  w
wi kszo ci dialektów zachodniomacedo skich.

Trzeci , przeciwstawiaj  si  dwom wy ej omówionym i w pewnym
sensie marginaln  grup  wyrazów o fakultatywnym miejscu akcentu stanowi
zapo yczenia. Paroksytoneza wyra aj ca adaptacj  akcentow  zapo yczenia
przeciwstawia si  tu jako drugiej mo liwo ci rodzimemu akcentowi danego
wyrazu (oczywi cie w polszczy nie wobec jej warunków prozodycznych mo e
by  mowa tylko o opozycji miejsca akcentu z pomini ciem innych jego w ci-
wo ci). Wybór dokonuje si  nie  mi dzy dwiema formami realizacji tej samej
obowi zuj cej zasady akcentowej, lecz mi dzy wej ciem w orbit  tej  zasady z
jednej, a utrzymaniem pierwotnej, obcej postaci prozodycznej z drugiej strony.
Proces jest nieodwracalny, jednokierunkowy. Wyrazy obce, które nie przyj y
jeszcze paroksytonezy, trzeba konsekwentnie traktowa  nie jako obj te syste-
mem wyj tki, lecz jako wtr ty obce stoj ce poza systemem.

System akcentuacji stabilizowanej jest z natury rzeczy bezwyj tkowy.
Utrwalona w ró nych synchronicznych opisach tego typu uk adów akcento-
wych,  w ciwa okre lonym kategoriom morfologicznym lub syntaktycznym
fakultatywno  miejsca akcentu to wynik ewolucji w czasie nie zasady samej,

9 Je li mo na pos  si  przyk adem z terenu odmiennego systemu akcentowego, w j zykach
wschodnios owia skich po cze  z ca kowicie unieruchomionym zaimkiem zwrotnym nie trzeba
ju  traktowa  jako wyra  enklitycznych – jest to wywodz ca si  genetycznie z tych wyra
nowa kategoria zrostów.
10 Szerzej o losach monosylab w toku kszta towania si  polskiej paroksytonezy por. Z. Topo-
li ska, Z historii akcentu polskiego od w. XVI do dzi , Warszawa 1964.
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lecz granic jednostki akcentowej, z którymi ta zasada definicyjnie jest zwi zana.
Nie znaczy to oczywi cie, e jest to jaka  zasada panchroniczna i ewolucji nie
podlega. Przecz  temu na ka dym kroku stwierdzone fakty historyczne. Chc
tylko podkre li , e dwa ró ne uk ady akcentowe lub dwa ró ne etapy rozwo-
jowe tego samego uk adu mog  si  rz dzi  t  sam  zasad  stabilizacyjn ,  a
jednak ró ni  si  znacznie w szczegó ach jej realizacji. I tu – eby wróci  do
punktu wyj cia tego artyku u – narzuca si  szereg postulatów pod adresem
opisów akcentu stabilizowanego takich, które pozwoli yby porównywa
opisywane uk ady i bada  ich tendencje rozwojowe.

1. Po wyra nym sformu owaniu, e mamy do czynienia z akcentem
stabilizowanym, nie ma potrzeby okre lania miejsca akcentu z punktu widzenia
morfologicznego i charakteryzowania jego „morfologicznej ruchomo ci”. Zastrze-
enie to, które na gruncie polskiej tradycji gramatycznej mo e wydawa  si

wywa aniem drzwi otwartych, ma jednak racj  bytu, poniewa  opisy takie
podawane z pozycji akcentu swobodnego ruchomego przez autorów przyzwy-
czajonych do tego akcentu mo na znale  w niejednej wspó czesnej pracy
dialektologicznej11.

2.  Przy okre laniu zasady stabilizacyjnej konieczne jest podanie, czy
dopuszcza ona jedn  czy wiele lokalizacji akcentu, nawet je li jedna lokalizacja
wybitnie dominuje, a pozosta e wyst puj  sporadycznie i s  zwi zane czy to
funkcj , czy to pozycj . Tak np. do pe nej charakterystyki akcentuacji polskiej
nale y stwierdzenie, e dopuszcza ona inicjalno . Po dane równie  uzupe -
nienie, e  s  to wypadki bardzo rzadkie i wyzyskiwane z regu y dla celów
ekspresywnych, to ju  sprawa wtórna. Natomiast akcent zdaniowy, nawet je eli
pada na okre lone zg oski pewnych wyrazów z tytu u ich pozycji w zdaniu, stoi
jednak poza systemem akcentuacji wyrazowej (por. wy . przyp. 2).

3. Charakterystyka akcentu stabilizowanego powinna odpowiada  na
pytanie, jak zachowuj  si  w ci gu wypowiedzeniowym te wyrazy, które z
tytu u swojej budowy sylabicznej nie podlegaj  panuj cej zasadzie akcentowej.
Wi e si  to z:

4. Konieczno ci  opisania wszystkich aktualnych fakultatywno ci  i
wariacji akcentowych. Bardzo wa ne jest przy tym odci cie zjawisk enklizy i
proklizy od procesów towarzysz cych powstawaniu zrostów. Tu równie , jak

11 Mam tu na my li z jednej strony opisy akcentu dolno yckiego dokonane z pozycji j z.
niemieckiego przez Schrödera w pracy Die Laute des wendischen (sorbischen) Dialekts von
Schleife in der Oberlausitz i z pozycji j z. rosyjskiego przez L. Ka ny  w monograficznym opisie
dialektu leskowskiego (por. o tym bli ej Z. Topoli ska, Stosunki akcentowe w górno yckim
dialekcie Wochoz i okolicy, Studije k serbskej dialektologiji w nowane V Mjezynarodnemu
Kongresij slawistow, Budyšin 1963, s. 86-96), a z drugiej stosowane w pracach macedo skich
okre lenie akcentu stabilizowanego jako „zwi zanego ruchomego” (por. o tym Z. Topoli ska, Z
polsko-macedo skich parareli akcentowych, , 1961, s. 1-2).
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przy oboczno ciach poruszanych wy ej w p. 2, po dany jest opis funkcjonal-
nego wyzyskania ewentualnych wariantów akcentowych.

Opis tego rodzaju ujawnia niebogat  wprawdzie, niemniej istotn  hierar-
chi  elementów konstytutywnych dla systemu akcentu stabilizowanego i umo -
liwia typologi  takich systemów.

(1964)



Zakres i chronologia tzw. wzd enia zast pczego
w j zykach zachodnios owia skich

1. Celem tego referatu1 jest: po pierwsze – przedstawi  aktualny stan i
wyniki bada  nad tzw. wzd eniem zast pczym po zaniku jerów na terenie
zachodnios owia skim, po drugie – przedstawi  prób cznej interpretacji tych
danych w powi zaniu ze znanymi sk din d faktami zachodnios owia skiego
rozwoju prozodycznego.

2. Samog oskom d ugim lub kontynuantom samog osek  d ugich we
wspó czesnych j zykach s owia skich przypisujemy dwojakie pochodzenie: a)
fonetyczne, b) morfologiczne.

Fonetycznie wyprowadzamy d ugie lub kontynuanty d ugich a) w
prostej linii od d ugo ci motywowanych prozodycznym systemem pras owia skim,
b) z kontrakcji i c) z tzw. wzd enia zast pczego.

Morfologicznie mamy do czynienia z szerzeniem si  d ugo ci (lub innych
kontynuuj cych j  cech dystynktywnych) jako cechy kategorialnej okre lonych
form s owotwórczych lub fleksyjnych.

W wielu wypadkach jedynie wielostronna analiza pozwala rozstrzygn ,
czy w konkretnym wyrazie (grupie wyrazów, niekiedy w ca ej kategorii) spoty-
kamy si  z d ugo ci  fonetyczn  czy morfologiczn .

U róde  procesu morfologicznego szerzenia si  d ugo ci znajdujemy
zespo y wyrazów i form, w których d ugo  pierwotnie motywowana wy cznie
fonetycznie zyska a sobie ex post wtórn  motywacj  morfologiczn . Por. np.
proces szerzenia si  na gruncie czeskim i s owackim rdzennej d ugo ci  w
derywatach z pierwotnym sufiksem : ps . d ugo  kontynuuj  bezpo rednio
jedynie derywaty od podstaw pierwotnie oksytonicznych lub cyrkumflektowa-
nych, które wprowadzi y intonacj  nowoakutow . W wyniku upowszechnienia

ugo ci w tej kategorii dla formacji jak *trav ka, *gè ka trzeba z punktu
widzenia dzisiejszego przyj  dwojak  motywacj  d ugiej (resp. kontynuantu

ugiej): genetycznie prymarn  – fonetyczn  i synchronicznie, systemowo
prymarn  – morfologiczn .

Szczególnie kusz ca wydaje si  morfologiczna reinterpretacja najpó -
niejszej transzy wzd  przypisywanych kompensacji po zaniku tzw. s abych
jerów.

3. Mi dzy os abieniem jerów, które znalaz o wyraz w przesuni ciu akcentu
z wyg osowych jerów na sylab  poprzedzaj  i powo o do ycia tzw.

1 Referat wyg oszany na konferencji sorabistycznej w Budziszynie 1968.
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intonacj  nowoakutow , a definitywnym ich znikni ciem zawarta jest epoka
fakultatywnej realizacji s abych jerów i fakultatywnej wokalizacji mocnych.
Jest to zarazem epoka, w której istniej  warunki dla fonetycznego wzd enia
zast pczego.

Zachodnia S owia szczyzna wkracza w t  epok  ze  zubo onym w
stosunku do pras owia skiego inwentarzem dystynkcji prozodycznych.

3.1. Po pierwsze: brak fonologicznej intonacji. Proces reorganizacji
owia skich systemów prozodycznych w wyniku powstania intonacji nowoaku-

towej ju  si  dokona . W zwi zku z tym na gruncie zachodnios owia skim
problem charakterystyki intonacyjnej d ugich powsta ych w drodze kompen-
sacji jest problemem bezprzedmiotowym.

3.2. Po drugie: fonologiczny iloczas podlega licznym ograniczeniom
pozycyjnym, w zasadzie w pe ni ywy jest tylko w przedostatniej, z tym
istotnym zastrze eniem, e jery si  w tym rachunku nie licz .2 Jest problemem
otwartym czy i w jakim zakresie korelacja d ugo ci ogarnia w pocz tkach tej
epoki pierwotnie krótkie e i o. – W pó nocnej cz ci obszaru zachodnio-

owia skiego pierwsze d ugie  pojawiaj  si  ju  jako wynik rozwoju
dyftongów or er pod nowym, na terenie górno yckim równie  pod starym
akutem.  –  Pierwsza  wi ksza seria wzd o i e w tych warunkach i w tych
kategoriach, w których pierwotnie d ugie utrzymuj  d ugo  pod nowym
akutem, nie doczeka a si  dot d jednoznacznego komentarza. Brak mianowicie
odpowiedzi na pytanie, czy mamy tu do czynienia tylko z fonetycznym
wzd eniem pod akcentem, który pierwotnie d ugim nadawa  intonacj  nowo-
akutow 3 czy te , co zdaje si  znajdowa  potwierdzenie w materiale –
obserwujemy te  morfologiczne szerzenie si  d ugo ci w tematach pierwotnie
krótkowokalicznych. W tym drugim wypadku mieliby my do czynienia z
procesem d ugofalowym i trudnym do schronologizowania i musieliby my si
liczy  z bardzo s abym obci eniem funkcjonalnym opozycji o: i e: w
pocz tkach interesuj cej nas epoki.4 Jakby nie by o, wzd enie zast pcze

2 Por. o tym szerzej Z. TOPOLI SKA, Stosunki iloczasowe polskopomorskie, Warszawa 1964,
87-89; niejasno przedstawia si  sprawa d ugo ci w trzeciej od ko ca tj. przed dwiema krótkimi o
wokalizmie niejerowym.
3 Tak  sugesti  przynosi praca R. JAKOBSONA, Opyt fonologi eskogo podchoda  istori eskim
voprosam slavjanskoj akcentologii, American Contributions to the fifth International Congress of
Slavists, Sofia 1963; pó niejsze prace: The Prosodic Questions of Slavic Historical Phonology
restated, MIT Report No – 72, I. 15, 1964 oraz Information and redundancy in the Common
Slavic prosodic pattern, Symbolae Linguisticae in honorem Georgii Kury owicz, 145-151
zawieraj  odpowiednie sformu owania w formie ju  mniej kategorycznej, zw aszcza co si  tyczy
obszaru lechickiego.
4 Por. co o wzgl dnej chronologii procesów morfologicznego szerzenia si  „nowoakutowej

ugo ci” z jednej i kompensacji po zaniku jerów z drugiej strony pisze V. A. DYBO w pracy

, , Moskva 1963, 81-82, przyp. 47.
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zwi zane z redukcj  s abych jerów nie wprowadza o do zachodnios owia skich
systemów dialektalnych jakich  nowych, obcych im kategorii. Pomna o jedynie
zasób samog osek d ugich umacniaj c  t  drog  sk din d tym systemom znan
korelacj  d ugo ci. – Co do zakresu utrzymania starej d ugo ci podzia  prze-
biega  jak wiadomo mi dzy górno yckim i czeskim (d ugi stary akut) z jednej
strony i s owackim i polskim5 (skrócony stary akut) z drugiej. Na terenie
czeskim i s owackim dwa bieguny: po udniowo-zachodni-czeski i rodkowo-

owacki rozdziela wspó cze nie szereg dialektów, które w zakresie utrzymania
ugo ci staroakutowej charakteryzuj  ró nice raczej ilo ciowe.

3.3. Po trzecie: miejsce akcentu pozostaje swobodne, jednak ro nie
wybitnie frekwencja akcentu na przedostatniej, przede wszystkim kosztem
ultimy.

3.4. Po czwarte: w zwi zku z wspomnianymi wy ej zmianami upraszcza
si  model morfologicznego wykorzystania rodków prozodycznych. W oma-
wianej epoce mia a  S owia szczyzna zachodnia dwa typy paradygmatów:
ruchome i nieruchome, te ostatnie z wariantem barytonicznym i oksytonicznym,
który zreszt  – na terenie lechickim przynajmniej – wkrótce zostaje zlikwidowany.
Na tym tle w wyniku skrócenia d ugich cyrkumflektowanych wytwarza si
korelacja mi dzy krótko ci  i ruchomo ci  z  jednej  a  d ugo ci  i nierucho-
mo ci  (w „wydaniu lechickim”: barytoniczn  nieruchomo ci ) z drugiej strony,
co stwarza podstawy do analogicznego szerzenia si  i  w pierwotnym
paradygmacie oksytonicznym, szczególnie je li w formach o ko cówkach lub
sufiksach pierwotnie jerowych by y spe nione niezb dne dla danego terenu
warunki kompensacji.6

4. Tzw. wzd enie zast pcze jest procesem, który anga uje samog oski
dwu s siaduj cych sylab oraz rozgraniczaj ce je spó oski. W konsekwencji
ka dy z tych trzech czynników (samog oska, która si  redukuje; samog oska,
która si  wzd a, oraz po rednicz ca w tym procesie spó oska czy grupa
spó oskowa) ma swój udzia  w definicji zakresu wzd enia.

4.1. Proces kompensacji wstecznej, którym si  tu zajmuj 7, dokonuje
si  w kierunku od ko ca ku pocz tkowi wyrazu. Punktem wyj cia procesu jest
sylaba z wokalizmem redukuj cym si  i w toku procesu zredukowanym.
Zarówno dla chronologii jak i dla systemowych konsekwencji redukcji istotne
jest (I.) po enie tej sylaby w wyg osie lub w ródg osie wyrazu. Wydaje si ,

5 wiadomie pomijam tu obszar dolno ycki, sk d brak w zasadzie pozytywnych dowodów
krótko ci starego akutu.
6 W takich warunkach zdarza y si  i wypadki takich „dwutaktowych” wzd  jak w pol. dial.
déš , s c. dážd, cz. déšt //dešt, g . bóz i in. – por. DYBO, op. cit, 80.
7 Obszar zachodnios owia ski zna równie  wypadki kompensacji post powej, por. np. czeski typ:
k ápostolóm, v úši, stcz. k uotcy (przyk ady za . . ,

, . 1, Kiev 1953, 37.
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e wobec istnienia w ródg osie grup spó oskowych starych, niekiedy
identycznych z powstaj cymi w wymowie allegro przy fakultatywnym redu-
kowaniu jerów, a tak e wobec faktu, e do chwili ew. desonoryzacji jery wyg o-
sowe s  w ciwie w rachunku sylabicznym automatycznie implikowane nieza-
le nie od ich realizacji w wymowie, mo na za , e struktura sylaby zmienia
si  najpierw  w ródg osie. (Znamienny staje si  w tym zwi zku wspomniany
fakt pomijania jerów w prozodycznym rachunku sylab – por. wy ej 3.2.)
Dopiero pó niej nowopowsta a opozycja : sylaba otwarta : sylaba zamkni ta
zostaje uogólniona na wyg os i jery definitywnie gin  w rachunku sylabicznym.
Tak wi c okres fakultatywnej realizacji jerów w wyg osie móg  by  d szy a
ich defonologizacja bardziej raptowna ni  w ródg osie.

4.2. Jednym z mo liwych nast pstw redukcji jerów jest fonetyczne
wzd enie samog oski sylaby poprzedzaj cej. Dla fonologicznej interpretacji
tego wzd enia na gruncie danego systemu istotna jest (II.) przynale no
wzd ajacej si  samog oski do grupy pierwotnie d ugich (a  u i y è ) lub
pierwotnie krótkich (o e). Nie dziwi to zwa ywszy wspomnian  wy ej (por.
3.2.) wzgl dn  nowo  i s abe obci enie funkcjonalne opozycji o : oraz e : .

4.3. Innym nast pstwem procesu redukcji jest defonologizacja
wi czno ci spó oski (grupy spó oskowej) „poprzez któr ” wzd enie si

dokonuje. W ródg osie jest to proces bezwyj tkowy i nie wymagaj cy komen-
tarzy. Pozycja wyg osowa na gruncie zachodnios owia skim równie  nie
nasuwa w tpliwo ci, jednak ju  w skali ogó nos owia skiej nie brak tu znaków
zapytania.8 – Tak dla fonetycznych efektów wzd enia jak – w konsekwencji –
dla fonologicznej ich interpretacji istotny jest (III.) stosunek zaanga owanych w
procesie spó osek do korelacji d wi czno ci. Dane analizy instrumentalnej
mówi , i  relatywny czas trwania samog oski najkrótszy jest przed bezd wi czn ,

szy przed d wi cznym obstruentem, zw aszcza ci ym (d wi czno
dystynktywna), najd szy przed sonorantem (d wi czno  redundantna).
Odpowiednio i efekty wzd enia s  w tej pierwszej pozycji najs absze,  a  w
ostatniej najwyra niejsze.

5. Na terenie dialektalnym polskim mamy do czynienia (I) z niew tpli-
wym wzd eniem wyg osowym, (II) ze wzd eniem wszystkich samog osek,
zarówno pierwotnie d ugich jak i pierwotnie krótkich, (III) ze wzd eniem
przed ka  d wi czn , tak dystynktywnie jak i redundantnie.

8 Na terenie zachodnios owia skim kompensacja pojawia si  wy cznie w dialektach znaj cych
jednocze nie desonoryzacj  przed pauz ; obszar dolno ycki, sk d brak przyk adów
kompensacji, zachowa  zarazem w znacznym zakresie sandhi etymologiczne; na terenie
po udniowos owia skim w czakawskim równie  kompensacja idzie w parze z desonoryzacj ;
przeczy natomiast zwi zkowi tych zjawisk sytuacja ukrai ska, któr  jednak np. SHEVELOV
(447-448) t umaczy nie uciekaj c si  do kompensacji.
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Do obszaru dialektalnego o takim zakresie wzd enia nale  obok
polskich dialekty wschodnios owackie9 oraz ostrawska, morawska i – w w szym
zakresie – opawska grupa gwar laskich.10

Parokrotnie poruszane w literaturze zagadnienie ew. ladów kompen-
sacji przed bezd wi czn  w zapisach staropolskich zosta o ju , jak si  wydaje,
definitywnie rozstrzygni te negatywnie, por. m. in. najnowsz  po wi con
polskiemu wzd eniu monografi  B. DUNAJA.11

Otwarta jest natomiast dyskusja wokó  ew. wzd enia ródg osowego
na terenie polskim.

We wszystkich formacjach, które w derywatach odoksytonicznych i
odcyrkumfleksowych kontynuuj  d ugo  czy to spod nowego akutu (tak np. w
derywatach z suf. ) czy te  sprzed oksytonu (tak np. w derywatach z suf. -

) znajdujemy dzi  w dialektach Polski pó nocnej kontynuanty d ugich
równie  w derywatach odakutowych oraz w tematach pierwotnie krótkowo-
kalicznych, jednak – w zasadzie – tylko przed d wi czn .12 Naj-typowszym
reprezentantem pó nocnej grupy dialektalnej jest w tym wypadku kaszubszczyzna.

Je eli ten stan rzeczy odnie  bezpo rednio do epoki zaniku ródg o-
sowych jerów, narzuca si  wniosek, i  fonologizacja d ugo ci odbywa a si  tu
na zasadzie jej morfologizacji. Brak kontynuantów d ugich w derywatach
odakutowych i pierwotnie krótkowokalicznych (z zastrze eniem jak w przyp.
11) przed bezd wi czn  dowodzi, e oba warunki, tak fonetyczny jak morfo-
logiczny, by y tu niezb dne.

Pewne w tpliwo ci budzi sytuacja utrwalona w tekstach staropolskich
XVI-XVII w.13 W zakresie niektórych formacji (np. z suf. ) obserwujemy
tam szerzenie si  wtórnej dystrybucji d ugo ci w zg oskach zamkni tych wg
modelu: d uga przed d wi czn , krótka przed bezd wi czn . Jest to chyba
jednak zbyt krucha podstawa dla wniosku, jakoby aktualny stan gwarowy pó -
nocnopolski by  wynikiem podobnej redystrybucji.

Szczególnej wagi nabieraj  w tej sytuacji formacje, które odpowiadaj
warunkom ródg osowego wzd enia a nie obejmuj  wyrazów jednoznacznie
kontynuuj cych w polszczy nie rdzenn  d ugo  pras owia sk  tj. nie daj  podstaw

9 Por. Z. STIEBER, Zarys dialektologii j zyków zachodnios owia skich, Wwa, 1956, 62.
10 Dok adniej por. Z. STIEBER, Geneza gwar laskich, Kraków 1934, 6-8.
11 B. DUNAJ, Wzd enie zast pcze w j zyku polskim, Kraków 1966.
12 Owo „w zasadzie” odnosi si  do nielicznych stosunkowo przyk adów jak žešótko, potó ek,
snópek, kóstka, kvó ka, stópka, które – rzecz charakterystyczna – nie grupuj  si  jak poprzednie
na pó nocy, lecz wyst puj  w rozproszeniu w ca ej Polsce, a niektóre, jak potó ek czy kóstka
wyra nie przy granicy j zykowej s owackiej. Jest to jedna z kilku „krótkich serii” przyk adów
za wiadczaj cych szerzenie si  w polszczy nie d ugo ci „nowoakutowej” równie  w wypadkach,
gdy fonetyczne warunki kompensacji nie s  spe nione.
13 Dane dotycz ce zapisów staropolskich czerpi  z cytowanej monografii B. DUNAJA.
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do ew. morfologicznego szerzenia si  d ugo ci. S  to formacje z suf. sk , sko,
,  - stvo,  - ,  -  ... Je li wyeliminowa  pó ne derywaty z d ugo ci

polegaj  na  d ugo ci podstawy, otrzymujemy obraz ma o jasny wprawdzie,
ale niew tpliwie wykluczaj cy regularne wzd enie ródg osowe. Nie brak
natomiast przyk adów, które zdaj  si wiadczy  o fakultatywnej mo liwo ci
takiego wzd enia. Tak np. práv da i kriv da z ogpolsk  d ugo ci  zaw-
dzi czaj  j  chyba w nie fonologizacji wzd enia.14

6. Na terenie dialektalnym czeskim i s owackim mamy do czynienia ze
ladami wzd enia (I) przede wszystkim w wyg osie, (II) w zasadzie wy cznie

samog osek pierwotnie krótkich, (III) przede wszystkim w pozycji przed
wi czn  ci  tj. przed sonorantem lub d wi czn  szczelinow .

lady te w zabytkach staroczeskich i we wspó czesnych lepiej zacho-
wanych dialektach s  bardziej czytelne ni  w obu j zykach literackich.15

Ró nica mi dzy obszarem czeskim i s owackim jest w tym zakresie nie
wi ksza ni  mi dzy poszczególnymi dialektami czeskimi czy s owackimi.

Podany wy ej  opis  zakresu  wzd enia zawiera w trzech istotnych
punktach trzy znaki zapytania.

Zagadnienie ew. wzd enia w ródg osie postawi  ju  w swojej pracy
po wi conej akcentuacji czeskiej L. BU ACHOWSKI16 a po nim w pracy o
rozwoju fonologicznym j z. czeskiego M. KOMÁREK17. O ile w starszej lite-
raturze mowa tylko o wzd eniu wyg osowym, KOMÁREK stwierdzaj c to -
samo  wyników przesuni cia akcentowego, które da o pocz tek intonacji

14 Specjalny problem stanowi sufiks - stvo. Okres g ównej produktywno ci tego sufiksu przypada
co prawda na gruncie polskim ju  na epok  po zaniku jerów, nie brak równie  jednak starszych
derywatów, posiadaj cych metryk  przypuszczalnie pras owia sk . Otó  w starszych tekstach (a
tak e w wielu gwarach) wyrazy jak bostvo, mnostvo, cu ostvo pojawiaj  si  obocznie lub
wy cznie z kontynuantem krótkiej. W pó niejszych tekstach literackich zwyci a, jak wiadomo,
kontynuant d ugiej. Gdyby t  zmian  przypisywa  wy cznie ywej wówczas zasadzie: „d uga
przed  d wi czn ”, musieliby my –  za  DUNAJEM –  traktowa  tutaj d wi czno  jak „kategori
historyczn ” (raczej mo e: morfonologiczn ). Sam on zreszt  zwraca s usznie uwag , e d ugo
najwcze niej stabilizuje si  przed sonorantami, w wyrazach jak pospólstwo, rozbójstvo itp.
Osobi cie sk onna jestem przypuszcza  tu star  oboczno  postaci z o d ugim i krótkim, w j zyku
literackim rozwi zan  na korzy  d ugo ci  pod  wp ywem uogólnionej a widocznej wyra nie  w
polszczy nie tego okresu zasady: o w otwartej, ó w zamkni tej (por. typ: krova – króvski, borovy
– boróvka i in.).
15 Por. o tym M. KOMÁREK, Historická mluvnice eská, 1. Hláskosloví, Praha 1962, 83-86 i in.,
por. te  E. NONNENMACHER-PRIBI , Die Baltoslavischen Akzent und Intonationsverhältnisse
und ihr quantitativer Reflex im Slovakischen, Wiesbaden 1961, 93-95 i in. Dalszych przyk adów
dostarczaj  monografie dialektalne jak przede wszystkim J. VORÁ A, eská ná í jihozápadní,
Praha 1955 i S. UT ŠENÉHO, Ná í p echodného pásu esko-moravského, Praha 1960.
16 , . 1, Kiev 1953, vyp. 2 i 3. Kiev
1956.
17 Op. cit, por. przyp. 14.
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nowoakutowej z jednej i wzd enia zast pczego z drugiej strony, rezygnuje z
rozró nienia tych dwu procesów i odpowiedni materia  j zykowy cytuje cznie.

ród cytowanych przeze  nacechowanych d ugo ci  kategorii jak równie
ród tych – dalszych – które odnale  mo na na kartach monografii

dialektalnych brak jednak takich, dla których trzebaby zak ada  dokonane na
obszarze dialektalnym czeskim wzd enie ródg osowe. Podobnie rzecz si  ma
z materia em s owackim. Niemniej przeto sytuacja polska wskazuje, i  nie  ma
te  w tak zakre lonym materiale podstaw, aby proces kompensacji ródg osowej
wykluczy .

Mo na zaryzykowa  wniosek, i  podobnie jak to by o zapewne w
dialektach pó nocnopolskich fakultatywne wzd enie ródg osowe wspo-
maga o a zarazem ogranicza o morfologiczny proces szerzenia si  d ugo ci
„nowoakutowej”. W odró nieniu jednak od sytuacji polskiej na obszarze czeskim
i s owackim derywaty odakutowe wprowadzaj  d ugo  jedynie w wyj tkowych
wypadkach, natomiast niemal bezwyj tkowo jako d ugie wyst puj  pierwotnie
krótkie o e.18 Mo na tu widzie  argument na rzecz fonetycznego pochodzenia

ugo ci pierwotnie krótkich pod akcentem, który na d ugich charakteryzowa
si  intonacj  nowoakutow .

Wzd enie zast pcze w wyg osie na tereni  czeskim zdaje si  nie
budzi  w tpliwo ci. Na terenie s owackim spo ród kilkunastu niemotywo-
wanych monosylabowców z pierwotnym o tematycznym wzd onym w NAsg
przyt aczaj ca wi kszo  nale y do dawnego paradygmatu oksytonicznego, co
pozwala widzie  tu  wzd enie pod akcentem wycofanym z ko cowego jeru.
Jedynie pewna daj ca si  zauwa  selekcja wyg osowych spó osek tematu –
przez analogi  do sytuacji czeskiej, por. ni ej – sugeruje wspó dzia anie
dodatkowych momentów fonetycznych.

Wzd enie na terenie czeskim dotyczy niew tpliwie dawnych krótkich
o e, natomiast przyk adów wzd enia pierwotnie d ugich w zasadzie brak.
Najcz ciej cytowany w literaturze smích wobec d ugo ci polskiej i s owackiej
budzi powa ne w tpliwo ci, pozosta e przyk ady – najliczniej zebrane chyba u
BU ACHOWSKIEGO (op. cit. vyp. 2 i 3, Kiev 1956) - on sam zaopatruje bez
wyj tku komentarzem krytycznym i znakiem zapytania.19

Wreszcie dyskusyjne jest zagadnienie, przed jak  spó osk  nast puje
ew. wzd enie.

Nie ulega w tpliwo ci, e preferowana jest pozycja przed sonorantem,
przyk ady jak h, w z ka  rozszerzy  ten zakres do ka dej d wi cznej ci ej.

18 Por. o tym BU ACHOWSKI, op. cit., vyp. 1, 29 i n.
19 Na nieporozumieniu polegaj  chyba cytowane w tym zwi zku przez T. LEHRA-
SP AWI SKIEGO przyk ady ko cówek Dpl -ám, -ím, Lpl -ích, -ách (T. LEHR-SP AWI SKI,
Z. STIEBER, Gramatyka historyczna j zyka czeskiego cz. I, 51).
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Dalsze przyk ady jak st, stcz. kós zmuszaj  do dalszych uogólnie  –  ju
raczej po linii morfologicznej.

Bior c pod uwag  obecno  tej e serii spó osek d wi cznych ci ych
w przyk adach jak že,  v le,  w e,  m žeš, sm la, hr za,  s va, péro20 mo na
chyba warunki wzd enia pierwotnie krótkich na terenie czeskim okre li  jak
nast puje: o i e wzd aj  si  1. w kategoriach morfologicznych i – w obr bie
tych kategorii – w pozycjach prozodycznych, w których pierwotnie d ugie
zachowa y  d ugo ; 2. przed spó osk  ci  d wi czn  (zw aszcza przed
sonorantem); 3. przed sylab  z zanik ym jerem. Obecno  wszystkich trzech
warunków stwarza sytuacj  optymaln .  W ródg osie warunki 2. i 3. funkcjo-
nuj  na prawach wariantów kombinatorycznych, decyduj ca jest obecno
warunku 1. W sylabie wyg osowej warunek 3. jest decyduj cy, 1. i 2. niekiedy
niespe nione.

Dla  j zyka s owackiego warunek 1. jest wystarczaj cy, 2. i 3. cz sto
lecz nie bezwyj tkowo mu towarzysz .

Tak w jednym jak i w drugim wypadku ca y proces ma charakter
fakultatywny.

7. Na terenie dialektalnym górno yckim mamy do czynienia (I.) ze
wzd eniem tak w wyg osie  jak  w ródg osie, (II.) z niew tpliwym wzd u-
eniem pierwotnie krótkich przy braku danych co do pierwotnie d ugich,21 (III.)

ze wzd eniem niezale nym od charakteru zamykaj cej sylab  spó oski.
Do obszaru dialektalnego o takim zakresie wzd enia nale  dialekty

górno yckie z wyj tkiem gwary okolic Šprejc i Noweho M sta wykazuj cej
pod tym wzgl dem rozwój dolno ycki.22

Wzd enie w opisanym zakresie stwierdzamy w dialektach górno u-
yckich w pierwszej zg osce tematycznej. W dalszych sylabach, wyj wszy

wypadki pó nego szerzenia si  kontynuantów d ugich poprzez derywacj , brak
fonologicznego rozró nienia odpowiednio o-ó i e-é.

20 Por. o tym T. LEHR-SP AWI SKI, op. cit, 49.
21 Nie stanowi tu argumentu wiadectwo dawnych d ugich grup metatetycznych, gdy  w epoce
redukcji jerów odpowiednie samog oski by y ju  fonologicznie identyczne z pierwotnymi o e.
22 Dok adny przebieg granicy iloczasowej por. Z. STIEBER, Stosunki pokrewie stwa  j zyków

yckich, Kraków 1934, 44-45. Dyskusji po referacie, a konkretnie prof. dr. H. ŠEWCOWI oraz
drdr F. MICHA KOWI i H. FASCE zawdzi czam kilka przyk adów dolno yckich, w których
czy to w zabytkach czy w toku bada  terenowych uda o si  stwierdzi  przypuszczalne konty-
nuanty d ugich kompensacyjnych. S  to: no1ž, no1žyce, bro1ž a, pšusna, pšus ica, por. te  znany
zapis rulska. Je li dla no1žyce (ew. te  dla pšus ica) przyj  „d ugo  derywacyjn ”,) mo emy te
dane podporz dkowa  zarówno koncepcji wzd enia zast pczego w zakresie górno yckim jak
i koncepcji morfologicznego szerzenia si  „d ugo ci nowoakutowej”. Rzecz ciekawa, e  w
dolno yckich dialektach z etymologicznym sandhi wyst puje tylko posta pšosna. Jednak e w
dialekcie wojereckim – jak mi zwróci  uwag  dr  F.  MICHA K –  wyst puje kompensacja typu
górno yckiego cznie z etymologicznym sandhi.
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Co wi cej – dla ó trzeba wy czy  z rozwa  pozycj  przed welarnymi
i labialnymi, równie  neutralizuj  fonologiczn  opozycj o-ó.

Jak z tego wynika podstawowy problem dyskusyjny zwi zany  z
zakresem wzd enia na terenie górno yckim wyp ywa z braku danych co do
ew. wzd enia pierwotnie d ugich. Fakt przekodowania dawnych ró nic
iloczasowych na dystynktywne dzisiaj ró nice barwy wokalicznej tylko u
samog osek rednich mówi jedynie, i  podobne ró nice u wysokich i niskiej
musia y by  relatywnie s absze i nie zosta y sfonologizowane. Bezpo redniej
paraleli dostarcza polszczyzna, która – wyj wszy obszar kaszubski – zatraci a
odpowiednie ró nice w stosunku do i oraz u.

Równie  obszary czeski i s owacki sfonologizowa y wyniki kompen-
sacji jedynie u pierwotnie krótkich. Mo na si  tu doszukiwa  sprzyjaj cych
okoliczno ci wewn trzsystemowych. Wzd enie – od strony czysto fizykalnej
– wnios o, jak mo na przypuszcza , do istniej cej opozycji: krótka – uga
now , trzeci  warto , na ró nych obszarach dialektalnych ró nie w kategoriach
tej opozycji interpretowan . Mo na dalej przypu ci , e w parach , ,
gdzie odpowiednie d ugie konstytuuj  si  w systemie dopiero w epoce
fakultatywnej realizacji jerów, w nie proces wzd enia narzuci  i ustali
konkretne fonetyczne proporcje: krótka – d uga.23 – W stosunku do pozosta ych
samog osek, które na terenie czeskim i s owackim niewra liwe na kompensacj
utrzyma y jednak d ugo  innego pochodzenia, proces wzd enia, zakresowo
na Górnych ycach wyj tkowo szeroki, móg  si  przyczyni  do zak ócenia
ju  istniej cych proporcji a przez to w ogóle do usuni cia opozycji iloczasowej.24

8. Przeprowadzone tu zestawienie danych trzech obszarów dialektal-
nych zachodnios owia skich nasuwa nast puj ce wnioski:

po pierwsze – epoka fakultatywnej realizacji jerów by a zarazem epok
kategorialnego szerzenia si  d ugo ci „nowoakutowej” – obu tym procesom
zawdzi czamy wprowadzenie do systemów zachodnios owia skich d ugich ;

po drugie – dane poszczególnych obszarów dialektalnych zachodnio-
owia skich zdradzaj  ró  hierarchi  wzajemn  tych dwu procesów: o ile na

terenie górno yckim i w polskim wyg osie zdaje si  dominowa  moment
fonetyczny, o tyle w polskim ródg osie niezb dna, za  na terenie czeskim i

owackim niekiedy wystarczaj ca jest obecno  momentu morfologicznego.

23 Oczywi cie cznie z towarzysz cym mu procesem szerzenia si  „nowoakutowej” d ugo ci
pierwotnie krótkich; lady obecno ci tego procesu w górno yckim por. w cytowanej pracy
DYBO. Notabene na gruncie staro-górno yckim mo na w p aszczy nie synchronicznie fonolo-
gicznej mówi  tylko o parach  : i (krótkie) : (d ugie), gdy  wzd ony odpowiednik e
identyfikowa  si  z kontynuantem , który zatraci  ró nic  iloczasow . Relacj  e  :  jak  np.  w
pjero : dial. rko itp. mo emy rozpatrywa  jedynie jako opart  na iloczasie w aspekcie histo-
rycznym lub morfologicznym.
24 SHEVELOV (447-448) przyjmuje tylko wzd enie e i o tak dla g ., jak i dla czeskiego.
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H. SCHUSTER-ŠEWC (Lipsk)

Myslu, zo wuwjed enja kol. TOPOLI SKEJE jara derje wudospo njeja
našu dotalnu w du wo zapadnos owjanskim zastupowacym podl šenju. Zajimuje
mje pak, k k steji kol. TOPOLI SKA k prašenju zastupowaceho podl šenja w
delnjoserbš inje. Awtorka njeje so w swojim p ednošku k tutomu prašenju
wupraji a. P ijima wona mój nahlad, zo je te  delnjoserbš ina pr njotnje refleksy
nowoakutoweje intonacije zna a?  K  p ik adomaj, podatymaj w mojim Mos-
kowskim p ednošku, bych chcy  hiš e  n kotre  s owa z ds. nar ow doda . Su
to: br zda // bro1zda  *bórzda, br žnja // bro1žnja *borž nja (zapisane we
wsomaj Drjejce a Rogow a we W tošowskej nar i), pšusnica *pors nica
(hižo w ZWAHROWYM a MUKOWYM s owniku), mló // mlo1 moltiti,
kló // klo1  *koltiti (wuchodnodelnjoserbska nar , wsy Zagor a Jab c);

owo no1ž *nož , kotrež b  mi dotal jenož z HAUPTMANNOWEJE
gramatiki znate, je mjez tym kol. FASKA tež za W tošowsku nar  zw .
Tute p ik ady pokazuja nam jasnje, zo je tež delnjoserbš ina pr njotnje refleksy
do hos ow, pochad ace z nowoakutoweje intonacije a ze zastupowaceho
podl šenja, zna a.25 Wone su pak so tu pozd išo na zak ad e fonologiskeho
wurunanja wotstroni e. To je wjed o k tomu, zo je so specifiski fonem ó pozi-
cisce wobmjezowa  na  m stno po twjerdych welarnych a labialnych konso-
nantach, jeli njeje na njón zaso jedyn z mjenowanych konsonantow sl dowa
(wóda, kóza ale kokot, bom atd.). We wšitkich druhich pozicijach je so pr njotne
ó wotstroni o abo wone je so fonetisce zbli o zwukej u. Diftong o1 može by
wosebity ds. refleks pr njotneje do hos e.

Nastupajo staroakutoweje intonacije a jeje wotb yš a w delnjoserbš inje
zab ram d ensa negatiwne stejniš o.  Sym m njenja, zo su so do hos e tutoho
intonaciskeho typa runje tak kaž w susodnej pólš inje hižo jara zahe zhubi e, a

kajki refleks po njej njeje wosta .

Z. TOPOLI SKA (Schlußwort)

wiadomie pomin am w referacie problematyk  dolno yck , bo
trudno rozumowa  na podstawie jednego czy dwu przyk adów. W pewnym
sensie jednak uwzgl dni am stan dolno ycki w moim rozumowaniu jako

25 Diese Tatsache, auf die SCHUSTER-ŠEWC hier verweist, wurde durch die Referentin
nachträglich im Vortrag berücks chtigt, vgl. Fußnote 21 des genannten Referats (Anm. d. Red.).
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wiadectwo negatywne. Mianowicie wykazany przez dr. MICHA KA fakt
istnienia na znacznym obszarze dolno yckim etymologicznego sandhi popie-
ra by – zgodnie z moim uj ciem desonoryzacji wyg osu  i  zwi zkiem tego
procesu z zanikiem jerów i kompensacj  – hipotez , e dolno yczyzna
kompensacji nie zna a, albo te  zna a j  w bardzo ograniczonym zakresie.

(1968)



The Hierarchy of DFs as a Factor Differentiating the
Sound-Patterns of Dialects

I shall be dealing here with some data pertaining to the phonological
typology of the Kashubian dialects of Polish. I should like to demonstrate why
they seem to be of interest to general phonological theory.

Let us first accumulate some facts.
We are concerned with dialects belonging to the South and/or Central

Kashubian group and situated in the southwestern part of the respective area, i.
e. southwest of Kartuzy in the Gda sk county and southeast of Bytów in the
Koszalin county.

The oral vocalic inventories of these dialects include nine phonemes
deriving respectively from the following phonemes entering the reconstructed
NorthWestPolish-Pomeranian pattern of the twelfth century1):

/o/ < NWPP /o/
/ó/ < NWPP /o:/

/ and/or /ö/ and/or /ë/ < NWPP /a:/
/ and/or /ü/ and/or /ï/ < NWPP /u:/ and, in certain environments,

/a/ < NWPP /a/ NWPP /u/
/ < NWPP /u/ and NWPP /i/, both in certain environments only

/e/ < NWPP /e/
/é/ < NWPP /e:/
/i/ < NWPP /i:/ and, in certain environments, NWPP /i/.

The DFs ordering the above vocalic repertories are: [±back] and/or
[±shifted back]2), [±rounded], [±high], [±low].

Our problem could be formulated as follows:
– find in the oral vocalic sound-pattern the appropriate place for the two phone-

1 The reconstruction accepted here has been discussed in Z. Topoli ska, A Historical Phonology
of the Kashubian Dialects of Polish, Mouton 1974, pp. 25-47.
2 The difference between what is expressed formulaically as [±back] and what is expressed as [±
shifted back] is the difference between an absolute and a relative DF. [±back] are phonemes
generated in the part of the oral cavity more or less arbitrarily evaluated as its back resp. non-back
part and [± shifted back] are phonemes differing from their phonemic counterparts in that –
ceteris paribus – they are resp. or not shifted back.



The Hierarchy of DFs as a Factor Differentiating the Sound-Patterns ... 149

mic entities realized optionally as [ ] or [ö] or [ë] and as [ ] or [ü] or [ï],
– define the mechanisms which account for this manifold manifestation,
– formulate – if there are any – secondary conditions for the socially motivated
distribution of particular manifestations.

Let us, first of all, take a try at the reconstruction of processes which
gave birth to all the above present-day complexities.

The main problem in the history of Kashubian vocalism (and of Polish
vocalism in general) is the repatterning triggered by the loss of phonemic quan-
tity. Generally speaking, the opposition: long vs. short, fundamental to all
Polish patterns from before the sixteenth century, has been reinterpreted in
terms of two oppositions: high vs. low and tense vs. lax. Consequences of this
change account in general for what there is specific in Polish vocalic patterns
today, and differences in the relative chronology of this change account for the
present-day differentiation of Polish vocalic patterns3).

Throughout the territory mid long vowels and low long vowels were
relatively higher and more tense than their short counterparts, and high short
vowels were lower and more lax than their long counterparts. However, with
quantity still distinctive, these were secondary differences, since the feature
[±long] was the basic DF ordering vocalic repertories and thus long and short
phonemes respectively entered different subsystems. Consequently the only
type of privative (one-dimensional) oppositions that the long and short vowels
entered together were precisely quantitative oppositions. Once the quantity was
lost, [±back] and [±rounded] appeared as basic ordering DFs and the paradig-
matic relations between particular phonemes had to be repatterned.

All basic differences between the Kashubian and non-Kashubian Polish
vocalism derive from the fact that in the Kashubian area the loss of phono-
logically distinctive quantity occurred later and in the Northern part of this area
even later than in the South. In Western South Kashubian and in Central
Kashubian4), among other relations, these between the three central vowels: /a/
(< a), / / (< a:) and / / (< i, u) were attained: differences in the labial arti-
culation, which was more pertinent in / / than in /a/ and in / /, and differences
in the depth of articulation, which was less pertinent in / / than in the other two
phonemes, became distinctive and thus in the reordered pattern / / appears as
[+rounded; - shifted back] vs /a/ and / / which are both [-rounded; +shifted
back]

3Another chain of changes which should be taken into account in this connection are those resul-
ting from the loss of nasal vocalic phonemes, characteristic of the majority of Polish dialects.
4 For full linguo-geographic definitions of labels such as South Kashubian, Western South Kashu-
bian, Central Kashubian, and so on, see Z. Topoli ska, A Historical Phonology . . .
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The respective pattern looks as follows:

rounded +

shifted back +

low +

high -

o      ó       u        a        e       é       i

Fig. 1

The next change characteristic of the Western South Kashubian and
Central Kashubian areas affected /u/ which was shifted forward, symbolically
/u/ > / /. Before this shift low articulation was redundant in / /, characterized as
the unique [+rounded; -shifted back]  phoneme in the set.

After the shift, / / entered the one-dimensional opposition of “vertical
localisation” with / /. Thus we have:

rounded +

shifted back +

low +

high -

  o        ó        a        e       é       i

Fig. 2

It seems that the shift /u/ > / / was triggered by a more general tendency
to polarization between the former mid and non-mid rounded vowels. Another
manifestation of the same tendency is the relatively strong anticipated vela-
rization of /o/ and /ó/, realized as [1o], [1oe]; [1ó], [1ov], and so on.

The next step in the same direction is the explicit fronting of / / and / /,
symbolically: / / > /ö/ and / / > /ü/. In the light of what was said above on the
difference between the DFs [±back] and [±shifted back] this shift could be
described as an absolutization of the opposition: front vs back.

The new pattern could be represented in the same tree-form as that



The Hierarchy of DFs as a Factor Differentiating the Sound-Patterns ... 151

proposed above for the pattern from before the shift, with eventually changing
[±shifted back] into [±back]. However, let us abstract away, for the moment,
from the possible schemes and concentrate on one more change, the last in the
chain with which we are dealing. It is the conditioned shift /ö/ > /ë/ before /1/
throughout the area described and the parallel context-free shifts of /ö/ to /ë/ and
of /ü/ to /ï/ in the western part of the Central Kashubian dialects, even today
optional. This leaves us with seven unrounded vowels ordered as follows:

shifted back +

tense +

high +

low –

    ï         ë          a         i          é        e

Fig. 3

As can be seen the above system is less economical than its older stages
since the feature [±tense], up to the last series of changes redundant in /ë/ (< ö <

 < a:) and in /é/ (< e:), becomes distinctive.
The above presented hypothesis of the development of the oral vocalic

subsystem in Western South Kashubian and in Central Kashubian in the period
after the loss of phonologically distinctive quantity is based not only on internal
reconstruction but also on some philological data and on the linguo-geographic
data still available today in field-work with Kashubian informants. / /  and  –
less often – / / are still characteristic of some older informants and/or of some
peripheral villages in the area described. Some information on the chronology
of / / > /ö/ is contained in Lorentz's monograph on Gor czyno5). On the other
hand, if there are some younger people in the Western part of the area who have
generalized /ë/ and /ï/, nevertheless in the idiolects of the majority of informants
/ö/ and /ë/, and /ü/ and /ï/ respectively are – save in the position before /1/, see
above – optional variants of two phonemic entities differentiated from one
another through the “relation between the volume of the resonance chamber in
front of the narrowest stricture and behind this stricture”6). The ratio of the

5 F. Lorentz, Der kaschubische Dialekt von Gorrenschyn, Berlin 1959; see also Topoli ska, Zu
Fragen des kaschubischen Vokalismus in ZfSl V 2 1960, pp. 161-170.
6 R. Jakobson and M. Halle, Fundamentals of Language, Mouton 1956, p. 29.
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former to the latter is higher for ö/ë than for ü/ï respectively.
After this short review of facts which should be accounted for in the

description let us formulate once more our problem. It stands as follows: which
is the best synchronical description of the three patterns including alternatively:

/ and / / or /ö/ and /ü/ or ö/ë and ü/ï.
The two obligatorily interrelated theoretic questions with which we are

faced when resolving this problem are: /a/ the choice between the absolute and
the relative interpretation of the DFs, and /b/ the intrinsic or only methodo-
logical importance of the hierarchy of DFs chosen to define a pattern.

Our choice will be the eventual relative interpretation of all but the
basic ordering DFs and – as implied by this choice – the intrinsic relevancy of
the hierarchical arrangement of DFs.

The argument runs as follows:
The choice (see above) of [±rounded] as basic principle (= as first rule)

ordering the system repatterned after the loss of phonologically distinctive
quantity is not accidental. The subset of oral vocalic phonemes with which we
are dealing has been excluded from the whole set of phonemes characteristic of
the respective dialectal area through application of two ordered rules dividing
the set into [+vocalic] vs [-vocalic] and then dividing the subset [+vocalic] into
[+nasal] vs [-nasal]. For the whole of the Polish dialectal territory this seems the
only justifiable procedure, given all the interdependencies between members of
the [+vocalic] and [+vocalic; +nasal] sets. The third step, i. e. the split into
[+rounded] vs [-rounded], is justified by the fact that the strong labio-velar
complex is of decisive importance to the vocalism of the majority of dialects in
the so-called Old Poland (which means: Kaszuby, Wielkopolska, sk and
Ma opolska) while in other dialects (first of all those of Mazowsze) no deve-
lopments suggesting other solutions are registered today7). Thus the choice of
[±rounded] as first criterion in defining oral vocalic phonemes seems reasonably
justified. It becomes obligatory in our case as implied by the fact that the second
best candidate to this function, the DF [±back] cannot be given other than
relative interpretation. Namely, /a/ and / / which are [+shifted back] as opposed
to other members of the subset [-rounded] need not be, and usually are not
shifted back as opposed to / / and / /, i. e. to the [-shifted back] members of the
[+rounded] subset. In other words: the DF [±shifted back] operates only
internally in the respective subsets to which it is applied. Mutatis mutandis the
same can be true about the DFs [±high] and [±low] which both suggest relation

7 However, in order to account for historical developments known from older dialectological
documentation the split into Old Poland with [±rounded] as ordering principle and Mazowsze
with [±back] as ordering principle has to be accepted. See K. Dejna, Po udniowokieleckie
przesuni cie artykulacji o ku przodowi, RKJ VIII 1962, pp. 141-156, and H. Górnowicz, Ustne
systemy wokaliczne w gwarach pó nocno-polskich, RKJ XI 1965, pp. 20-33.
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to some absolutized values defined after the same kinetic (and/or acoustic)
parameter for both of them.

This seems to be a universal regularity: if a phoneme belonging to a
certain pattern is defined through a series of DFs this series should be understood
as an ordered one with only the first member ex definitione interpreted in an
absolute sense. Cases when all the DFs defining a phoneme can and should be
interpreted absolutely and when eo ipso the hierarchy of DFs becomes
irrelevant should be treated as particular cases and explicitly signaled.

It goes without saying that the majority of DFs do not allow relative
treatment. However, the two dimensions of highest importance for the vocalic
phonemes, the vertical and the horizontal axes localizing the stricture do not
exclude it, on the contrary, they imply it in a certain way. As a result, e. g., such
a great enterprise as the phonemic descriptions of more than 800 villages pre-
sented in the Slavic Linguistic Atlas leads only to a typology of the patterns and
of the relational entities entering these, while the characteristic of the respective
substantial phonic entities must be attained through something like dictionaries
of phonemes, containing data on experimental kinetic and/or acoustic analysis.

Let us return to our Kashubian example. As I have argued above, the
relic peripheral pattern including / / and / / should be represented by means of
our figure 2. This would also be an appropriate way of displaying the pattern
including /ö/ and /ü/ but for the conditioned variant [ë] of /ö/ before /1/ and the
existence in the neighboring area of a pattern including, as free variants, [ö] and
[ë], [ü] and [ï] respectively. Both these facts cannot be accounted for in a pattern
governed by the DF [±rounded], and disregarding these facts would be disre-
garding the main tendency in the vocalic developments of the area described.
Consequently I propose to allude to the fact of absolutization of the DF [±back]
as a result of the shift / / > /ö/ and / / > /ü/ through accepting this DF as orde-
ring principle for the pattern including /ö/ and /ü/:

back +

rounded +

low-

high +

 ó      o       a       ü     ö       i      é      e

Fig. 4
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The comparison of the two patterns represented in our figures 2 and 4
brings out their most peculiar characteristics:
– the relativity of treatment given to DFs [±low] and [±high], which could be
read resp. as [±shifted down] and [±shifted upward];
– the two patterns being differentiated only through the hierarchical ordering of
DFs; according to what was said above, such a solution implies the possibility
of relative interpretation of all the DFs but the governing one; it seems that what
differentiates this two patterns is best suggested this way.

Finally, recent developments lead, as suggested, to the pattern:

back +

tense +

high +

low-

rounded +

    ü/ï    ö/ë     ó      o        a      i       é       e

Fig. 5

where the feature [±tense] serves as point of relativization for the vertical axis
represented by the DFs [±high] and [±low]. The functional load of the feature
[±rounded] is reduced to one isolated opposition; it appears also redundantly in
the oppositions: /ó/ vs /é/ and /o/ vs /e/.

(1975)



Linguistic Geography and Morphonological Abstraction

The purpose of my paper is to draw attention to some difficulties in
constructing morphonological abstractions subsuming differentiation which
develops not from the diachronic evolution of a single system but from its split
in time and space into several systems.

The discussion is based on data gathered in the course of field work for
the Slavic Linguistic Atlas (SLA)* and comes from about 850 villages dispersed
throughout the territory where Slavic dialects have been spoken and transmitted
from generation to generation at least since the end of the XVIIth century.

An analysis of two series of data is presented, both showing inter-
ferences between the phonological and the morphological level on one hand and
the ordered sets of rules and lexical limitations to these rules on the other. One
series of data consists of answers to questions about present-day reflexes of the
CS phoneme /x/ in the word-form A, and the second one of answers to
questions about present-day names of the object N.

Let us discuss first some examples belonging to the first series, e. g.
answers to the question about reflexes of CS /o/ in the N sg noga (SLA 1550).
Questions of this type in the questionnaire of SLA are given in the hypothetical
reconstructed CS form. However, if we need a synchronic generalization which
would serve as the basis for deriving actual phonemic strings representing the
form at issue in particular present-day Slavic dialects, the notation {nog'a}, if
accepted would not furnish all the information needed. I am alluding here, first
of all, to the fact, that in the major part of the Slovenian linguistic territory the
root-vowel of the lexeme deriving from CS nog'a is identified with that of CS
r'èka and thus in a synchronic morphonological generalization should be pre-
sented e. g. as {n'o:ga}. We are dealing here with interferences between phono-
logical and semantic levels since the influence *rèka > *noga can be explained
only on this level. – Mutatis mutandis in the sample of answers to the question
about reflexes of CS / / in the N sg gv zd'a (SLA 2440) we find Czech reflexes
of the type hvjezda and some Russian reflexes of the type zv’ozd'a. The
shortened vowel of the root syllable in Czech and the unstressed o in Russian
both signalize morphological origin of the reflexes discussed – they are due, so
it seems, to influence of the N pl. Consequently the notation {gv zd'a} could not
serve as basis for the automatic derivation of actual phonemic strings in Czech
and/or Russian. – My last example from this series will be the answers to the
question about reflexes of CS /o-/ in the N sg m of the pronoun on-7 (SLA
2806) – a great part of the Belorussian and Russian territories furnished answers
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with “prothetic” /j/ at the beginning of the string, of the type /jon/ and the like. It
is due to the influence of the suppletive forms of the same case-paradigm, such as
jego, jemu... and so on, and once more it can not be automatically generated
from the notation {on- }. All the phenomena mentioned are well known proce-
sses present in every linguistic reality. My point is that they make it impossible
to forge common word-forms, known in the entire Slavic area, for that which in
the comparative grammar of Slavic is called classic examples. Consequently the
diachronically motivated abstraction alone could be accepted as the working
basis for formulating the so called systemic questions of the SLA.

Let us pass now to some examples of the second series, i. e. to answers
to questions about present-day names of the object N. In order to eliminate the
redundant phonological information from the maps SLA introduces quasi-
morphonological generalizations. However, once more, almost no word-form is
registered without influences from higher levels interfering with its phono-
logical evolution. Hence some graphic devices are introduced as signals for
“irregular phonological development” or rather for “irregular phonemic strings
as results of irregular phonological development”. Cf. e. g. the answers to the
question about names for the mole in Slavic dialects (SLA 35). The predictable
answer for all the Polish territory should be /kret/ as derived directly from
{kr t- }. However in several villages the forms /kr t/ and/or /krent/ are regi-
stered. The first one is due to the reinterpretation of the final stop as /+voiced/,
hence the paradigm /kr t, kreda .../ and so on, with the vocalic alternation
between N sg and other cases based on compensatory lengthening. The second
one is probably the result of contamination with the verbal root *krèt-, seman-
tically motivated. The corresponding quasi-morphonological generalization is
{kr t- } where  stands instead of  as the signal for the irregular development
of the corresponding vocalic phoneme in some Slavic dialects. Mutatis
mutandis I in the generalized form {krI-dl-o} is a dummy symbol for a pho-
neme /+vocalic; +diffuse; -grave/ going into /i/ and implying palatality of the
preceding consonant in Polish and on the other hand going into /y/ in Russian,
and so on. The aim of introducing generalizations of this type – as was already
said – is that of indicating a diachronic morphic (morphological?) identity of a
word-form. Thus they are not morphonological abstractions in the proper sense
of the term. The only genuine morphonological abstraction in SLA, correct
from the methodological point of view and interesting from the heuristic point
of view, should be formulated in terms of generalized shapes of single morphe-
mes, cut off from any connection with concrete word-forms and still presented
as context-bound entities, i. e. provided with corresponding context rules.

We could draw tentatively the following conclusion: that which, in the
frame of a single system, is thought of as a purely synchronic abstraction from
lower level rules, becomes automatically, once the geographical parameter is
included, a diachronically motivated abstraction not only from lower level rules,
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but also from all the limitations imposed on them on the level at issue or even
on higher ones. In other words, morphonological abstraction constructed ad usum
SLA would be correct only 1. in the form of some generalized notation for defi-
nite word-form, if given a diachronic interpretation, and/or 2. (if aiming at a syn-
chronic interpretation) as an abstraction of higher rank formulated in terms of
context-bound phonologically and/or morphologically (and/or lexically) defined
syntagmatic units.

It goes without saying that a diachronically motivated abstraction as
mentioned above need not, and for several word-forms cannot, be identical with
any CS hypothesis.

* The Slavic Linguistic Atlas (Obš eslovjanskij lingvisti eskij atlas) is one of the projects of the
International Committee of Slavists. The Atlas is oriented diachronically – it should help to
reconstruct the history of the linguistic differentiation of the Slavic world. Rich materials,
gathered in all the territory using a questionaire, allow also some typological conclusions as to the
present-day structural differentiation of Slavic dialects.

The project is directed by R. I. Avanesov, corresponding member of the Soviet Aca-
demy of Sciences. The introductory volume and the first regular volume of maps are to be
presented in 1978 to the eighth International Congress of Slavists in Zagreb, Yugoslavia.

(1977)
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, ,  je krev i mléko od Ýévusa;
: Hm, to je kosa jak osa od babë. -

, , , -
, -

 taki , ’,
,  je taki Ýëk od x opa; To je taki kr cëšk od Ý ; To je taki gzél
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od krovë; To je taki kót od mot e. ,
,

sam:  je sóm jåd od babë; To je sama x dogosc
od b i. -

ësti:  je ësti djåbé k
od Ýec . , ,

 NPN:  je bë e  od kuzë.

,
, Je to kužel od Ýév , . .

:  je ale jaga od babë, ona må pësk na zavasax . .
,  NPN

odNPG:  to bestjå e je od babë? To le takå blevèzka od x opa; . .
,

 – ,  – ,
:  za NPN odNPG, ,  za kèkolnik od

strëxa!; Co za lébas od Ý !;  za lón od x opa! – : Co to (je) za
kèkolnik ten strëx!; // Jaki to (je) kèkolnik ten strëx!.

 od -
.

.
, od

, ;
: 1) . . zNPG : . odNPG, . .

šed 1od Gdè ska4, ta xa ëpka b a 1od saméw1o cëkru 1ub1udovèn , 1on
eÝ 1od tix ksèžk1ów, ta p ónka ºe 1od zdäx éw1o k1 a. ., to s rce me 1od
1ucexi ta cëºe, 1on bé sto m1okr¨ 1od p1otu, 1  p aka a 1od rädo c¨. ., 2)

. . przez NPA : . odNPG, . , tän meÝ ºe p1os èn¨
1od 1oºca, tän m1ost ºe 1od täw1o  z éw1o zb1udovèn¨. . .; 3) . .
NPG : . odNPG, . . akané 1od m x Ý ¨, to noše e 1od
p1oÝart x klédów, t  g ov 1od t x s nów, daº me 1od t x r¨b, sëk a 1od rné
farv ...

; ,
,

, , , . .- .
tedy wi c my wszystcy od silnego strachu umrze  musiemy5, . -

4 .: F. Lorentz, Gramatyka pomorska. T. III.
Ossolineum, 1962, . 1098-1100; .
5 . .: Z. Klemensiewicz, K. Pisarkowa; J. Koneczna-Twardzikowa, Zapomniane konstrukcje
sk adni staropolskiej.  Ossolineum,  1966, .  16.
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nadszed  od wschodu//. . . ze wschodu, wiatr od morza,
mokry od potu, , . 1ona g1otov  z tä zel ska arbat ,

, :
zrob  z béd ka b1ogat¨m panäm, z doroslêka pón to djêbé  sóm . .

***

, -
6, zNPG

,
, 7. -

zNPG -
.

),
,

ten, ta, to.
.

1. Z Piotra jest dobry nierz8.
2. Z Basi by aby ca kiem dobra gospodyni.
3. Z tej Basi jest mi e dziecko.
4. Z tego ch opca jest dobry mechanik.
5.  z niego ludzie.
6. Z tej Basi jest dobra ( adna) idiotka.
7. Z tej dziewczyny jest dobry numer.
8. Z niego jest kawa  drania.
9. Co za mechanik z tego ch opca!.
10. Co za anio  z tej Basi!.
11. Co za mi e dziecko z tej Basi!.
12. ... co za numer z Basi!.
13. ... co za anio  z pani Kowalskiej...
14. Co za osio  z niego!.
15. Co za idiotka ze mnie!.
16. adny ch opak z niego.

6 ,  «z» 11-
. . .

7 .: Z. Klemensiewicz. O pewnej osobliwej formie podmiotu, «Symbolae linguisticae in hono-
rem Georgii Kury owicz». Ossolineum, 1965, . 170-172.
8 . .: Z. Klemensiewicz. . .
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17. Mi e dziecko z tej Basi.
18. Dobry mechanik z tego ch opca.
19. adny z ciebie ptaszek!.
20. Idiotka ze mnie!.

.  NPN ( ) zNPG (topic)
,  –  « »

 za,
) ale, a to, to ci

 NPN jaki, . ||  to||to ci||jaki osio  z
niego! . .  ( , . .  3 . . .

. . , .), -
 ( .  16-20).

zNPG , ,
, -

ten, ta, to, .
,

 –
, . -

, -
 –

ten, ta, to. -
 1, 2, 12  13.  –

,
, ., , eby  wiedzia a,  za

numer z Basi... . . -
.

 NPN  ( .
) op, baba, Ý . .,

.  NPN -
,

. , -
,  AS  ( .  1-4, 6, 7, 11, 16-19);
 S ,

,  S  –
,  S .

,
» ; .  5 – -

, ludzie -
.
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 (  9-15), ,
,

, , ,
 – ,

.

***

,
,

odNPG zNPG:
,

 « ».
 ex definitione -

 ex definitione .

 za, . . .  za bestia z tej baby!; . Co za bestja od
babë! . . . .

,
:

.

, , ,
,

.
Z Piotra jest dobry nierz ,

, 3. .
, , , . -

,
zNPG,

, . .,  « Z  tej  m ki nie
dzie chleba. I w Pary u nie zrobi  z owsa ry u»9. -

,  «

,
,

9 , .
z ciebie wyro nie!.  si  z niego zrobi o! . .
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».

.

, 10.
,

. : udo od deteta, duša od oveka, ruglo od reke.
, ,

 von,  «erst in der neueren Schriftsprache»,
, , . . ,

.
von/van NP , ,

, «ganz vereinzelt mit dem bestimten Artikel»,
.

,

 (  – ?  – ),
, , -

11 .
,

.

(1972)

10 , ,
wot : . von : . wot, . aus :

. z. ,
. .

11 . ,
, .



Kriteriji homonimije prideva

Jedno od bitnih postignu a lingvisti ke teorije i prakse poslednjih dece-
nija je jasna predstava o konvencionalnom karakteru granice izme u gramatike i
re nika. U svakom jeziku postoje re ni ke jedinice semanti ki prazne koje vrše
funkciju gramati kih operatora i ijoj je potpunoj interpretaciji prirodno mesto u
gramatici a ima i bezbroj leksema ija formalna akomodacija u tekstu pokazuje
idiosinkrazije koje gramatika ne može obuhvatiti te im je mesto u re niku.
Generativna gramatika sa svojom ambicijom da mehanizam formiranja društveno
prihvatljivih iskaza predstavi kao sre enu seriju po mogu nosti generalizovanih
pravila mora da pribegne re niku kao jedinom izvoru cele one ina e gramati ke
informacije koju pravila ostavljaju po strani. U toj situaciji ni gramatika ni
re nik ne mogu funkcionisati samostalno, nezavisno jedno od drugog. Poželjno
bi bilo, iako zasada ne znam takve presedane, da gramatiku i re nik datog jezika
sastavljaju isti ljudi (isti kolektivi) pa da paze da ne izostane nikakva bitna
informacija, te da odrede svesno kakva se i kolika informacija sme pojaviti na
dva mesta. Nije udo što se u ovom krugu problema i interesa sve eš e i eš e
postavlja pitanje obima i karaktera gramati ke informacije u re niku.

U ovom kratkom izlaganju htela bih da predložim kako bi to moglo
izgledati kod pridevskih odrednica. Me utim, pre nego što pre em  na  stvar,
htela bih u nekoliko re i re i kako rezumem vezu izme u semanti ke i sintaksi ke
strukture teksta. Operišem sa dve vrste semanti kih jedinica: 1. sa relativno
malim skupom indeksa koji su – ako ostavimo po strani li na imena – svi
izvodijivi od osnovnog indeksa ,ja’; to su ,ti’, ,ovde’, ,sada’ i njihovi dalji
semanti ki derivati; 2. sa otvorenim skupom predikata. Semanti ku strukturu
teksta vidim kao autorizovanu hijerarhiju predikata, po potrebi, radi identifi-
kacije, vezanih indeksom. U daljem izlaganju ne u se osvrtati na to što se doga-

a s indeksima; interesuju me samo minimalne semanti ke strukture od po dva
hijerarhizovana predikata, tj strukture u kojim je predikat A argument predikata
B. Radi uproš enja, obaveznog dok ne bude kompletno prou ena semanti ka
struktura jednog jezika, operišem jedino sa predikatima koje mogu odrediti ne
služe i se pri tom nikakvim posebnim metajezikom, tj. predikatima koji u
srpskohrvatskom imaju leksi ku formalizaciju. Samim tim interesuju me samo
takve minimalne semanti ke strukture koje se formalizuju u minimalne sin-
taksi ke konstrukcije. Pod minimalnom sintaksi kom konstrukcijom razumem
konstrukciju od dve uzajamno formalno akomodirane lekseme. U osnovi ima
etiri vrste takvih konstrukcija: a. kongruencija izme u imenice i glagola, b.

rekcija glagola u odnosu na imenicu, c. kongruencija izme u imenice i prideva,
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d. povezanost (pol. przynale no ) izme u glagola i priloga, re e izme u prideva
i priloga. Kao što sam rekla: minimalne sintaksi ke konstrukcije jesu formali-
zacija odre enih semanti kih struktura. Drugim re ima: dve lekseme koje stupaju
u sintaksi ku konstrukciju moraju biti semanti ki usaglašene (kompatibilne). I sad
dolazi ono najvažnije: ta se usaglašenost ipoljava u ponavljanju jednog dela predi-
kativne sadržine. Up. a. De ko ita – u predikat , ita’ kao i u njegov argument
,de ko’ ugra ena je sadržina ,živo bi e’; b. . . . ita knjigu – u predikat , ita’ kao
i u njegov argument ,knjiga’ ugra ena je sadžina ,tekst’; c. . . . debelu knjigu – u
predikat ,debeo’ kao i u njegov argument ,knjiga’ ugra ena je sadržina ,materi-
jalan predmet sa takvom prostornom strukturom da ima popre ni presek koji se
može izmeriti’; d. . . . ita glasno ... – u predikat ,glasno’, kao i u njegov argu-
ment , ita’, ugra ena je sadržina ,proces koji se obavlja sa u eš em zvuka koje
se može meriti na skali od nule pa naviše’. Name e se zaklju ak:  (1)  da  se
sadržina svakog predikata sastoji od dva dela – S1 koji odre uje samu relaciju i
S2 koji ograni ava izbor argumenata sposobnih da stupe u tako odre enu rela-
ciju; (na taj se drugi deo u literaturi ukazuje, kao što je poznato, terminom
„selektivna ograni enja”); (2) da u sintaksi ku konstrukciju mogu da stupe lekse-
me pod uslovom da je S1 leksema koja je po semanti koj hierarhiji nadre ena
(L1) prisutna u semanti koj strukturi lekseme koja je podre ena (L2 = lekseme u
funkciji argumenta). Drugim re ima: da te dve lekseme povezuje semant ka
implikacija (= S2) usmerena od L1 ka L2.

Moj je cilj u ovom izlaganju da pokažem –
– koje su implikacije najtipi nije za prideve u funkciji L1,
– kakav je njihov udeo u odre ivanju homonimije prideva,
– da li i kako se odnosna informacija može uneti u obradu prideva kao leksiko-
grafskih jedinica.

Prideve karakterizujem semanti ki i sintaksi ki.
Saglasno sa ovim što je re eno u strukturi semanti ke funkcije prideva

razlikujem komponente S1 i S2; S2 shvatam kao sumu implikacija koje odre uju
izbor pojedinih argumenata, dakle S2 = S (a1) + S (a2) ... gde je a1 dijateti ki
polazan argument.

Prema uzajamnom odnosu komponenti S1, S (a1) i S (a2) delim prideve
na prave prideve i pridevske kondenzatore. Pravi pridevi su oni sa dominantnom
komponentom S1 tj. oni koji jednozna no odre uju relaciju, dok je kod pri-
devskih kondenzatora komponenta S1 svedena na nulu (ili na disjunkciju, što je
skoro isto) a izbor relacije posredno ograni ava komponenta S(a2) (tj. re  je o
bilo kojoj relaciji u koju može stupiti argument a2). Up. npr. pravi pridev crven,
u ijoj sadržini razlikujemo komponentu S1 i komponentu S (a1) – ,materijalan
predmet’, nasuprot kondenzatoru ku ni, u ijoj sadržini razlikujemo jedino S
(a2) – ,ku a’, te se S1 odre uje kao ,(to što je) vezano za ku u’, npr. ku ne
patike, ku ni red, ku ni poslovi, i sl.

Prema karakteru komponente S (a1) delim prideve na kvantifikatore i
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modifikatore. Kod kvantifikatora ova je komponenta jako siromašna i ne ogra-
ni uje ili skoro ne ograni uje izbor a. Kod referencijalnih kvantifikatora, kao
sto su npr. taj, ovaj, neki, svaki i sl. odgovaraju a implikacija glasi ,objekat
kvantifikacije može da bude percipiran kao diskretan deo sveta’, što je zapravo
samo preduslov za funkciju argumenta bilo kojeg predikata. Kod koli inskih
kvantifikatora, kao što su npr. jedan, dva, tri ... , mnogo, nekoliko ... , i dr.
implikacija je nešto bogatija i glasi ,objekat kvantifikacije ima nezavisnu
egzistenciju u vremenu i prostoru’ (što je ina e preduslov za primenu operacije
brojanja) ime se iz skupa potencijalnih argumenata brišu jedino inherentne
osobine kao što su ,visina’, ,veli ina’, ‚dobrota’..., koje je teško zamisliti odvo-
jene od objekata-nosioca date osobine. Po kriteriju odsustva S (a1) me u kvan-
tifikatore ubrajaju se i pridevi kao obi an, udan, specifi an i  sl.  u ijoj je
sadržini modalna komponenta nadgra ena nad pravim kvantifikatorom. Za
razliku od kvantifikatora, modifikatori imaju bogatu komponentu S (a1). U
procesu njihove klasifikacije u nekoliko prvih dihotomija izdvajaju se nekoliko
serija uzajamno povezanih implikacija kao ,materijalan predmet’ vs ’dogadjaj’,
pa ’izvor energije’, ’živo bi e’, ’ ovek’, ’životinja’, ili ’funkcija ljudskog tela’,
’ljudsko ponašanje’, ’verbalno ponašanje’, ’tekst’.. .

S formalne ta ke gledišta interesuje me morfološka formalizacija i
sintaksi ka funkcija (pozicija) prideva.

Tzv. deadjektivne priloge tretiram kao posebne morfološke oblike
odgovaraju ih pridevskih leksema – oblike adaptirane za funkciju glagolskih (a
ne imeni kih) modifikatora, tj. oblike sa neutraliziranim imeni kim kategori-
jama padeža, broja, roda. Razvrstavam prideve po tome da li imaju ili nemaju
priloški oblik. Me u one druge spada npr. ve ina kondenzatora. U skupu pri-
deva koji imaju priloške oblike razlikujem one za koje je pridevska forma-
lizacija primarna od onih za koje je primarna priloška formalizacija. Pod pri-
marnom formalizacijom razumem onu koja dozvoljava eksplicitnu površinsku
realizaciju svih implikacija prisutnih u strukturi datog predikata. Tako npr. za
prideve kao što su visok, dug, dubok i sl., sa S (a1) ,materijalan predmet’
prihvatam kao primarnu pridevsku formalizaciju u kontekstu kao Hodnik dug
deset metara, De ko visok metar i devedeset, i sl. S druge strane, za prideve kao
strog, ljubazan, veseo i sl. sa S (a1) ,ljudsko ponašanje’ prihvatam kao primarnu
prilošku formalizaciju u kontekstima kao Petar se ponaša ljubazno prema Ani,
Mirko se ju e poneo strogo prema detetu, i sl. Jezici se prili no razilaze u
izboru formalizacija optimalno prilago enih datom predikatu, pa bi to mogla
biti polazna tacka za tipologiju tzv. vrsta re i u pojedinim jezicima.

Najzad, prema sintaksi koj poziciji razlikujem prideve sposobne da se
pojave kao nosioci re eni ne predikacije (tj. prideve koje se povezuju sa
kopulom) i prideve ograni ene na atributivnu funkciju u imeni koj sintagmi. U
onu drugu vrstu spada ve ina kondenzatora kao i pravih prideva sa bogatom
komponentom S (a2) (= „sa ugra enim a2”). Npr. umesto Ovaj je mantil svilen
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pre emo re i Ovo je svileni mantil dok su re enice kao *Ovaj je red ku ni ili
*Ovaj je vrt zoološki, i sl. sasvim neprihvatljive.

U svetlosti toga što sam ve  rekla homonimiju prideva treba smatrati
situacijom u kojoj se jedna pridevska leksema pojavljuje kao eksponent vise od
jednog predikata. Tragati po kriterijama hominimije prideva zna i tragati po
kriterijama identifikacije predikata.

U poslednjim decenijama razvija se široka diskusija povodom homo-
nimije glagola kao predikatskih eksponenata. Ve ina iznesenih argumenata i
pravila važi i za prideve; me utim, neki se problemi u uslovima pridevske forma-
lizacije zacrtavaju oštrije i traže druge odgovore.

Jedan od opšte prihvatanih kriterija identifikacije predikata je broj impli-
ciranih argumenata, tj. broj komponenti koje sa injavaju S2. Ukaza u na neke
posebne probleme koje u vezi s tim kriterijem name u pridevi.

Uzmimo maksimalno tipi ne, parametri ne prideve kao što su dug,
visok, dubok, težak i sl. Da li oni imaju jedan ili dva argumenta? A možda u
nekim kontekstima jedan, u drugim dva? Da li se onda radi o homonimiji? Moj
bi odgovor glasio da su to dvoargumentski predikati koji se mogu upotrebiti i sa
sintaksi ki nepopunjenom pozicijom drugog argumenta, što je ina e esta  i
trivijalna pojava kod ve ine dvoargumentskih predikata. S (a1) parametri nih
predikata može se odrediti kao ,materijalan predmet’ dok je S (a2) ,odre ena
apstraktna veli ina na odgovaraju oj skali izražena pomo u odgovaraju ih
konvencionalnih jedinica mere’. Uporedimo re enice (1) Petar je visok metar i
devedeset i (2) Petar je visok. U prvoj re enici oba argumenta su realizovana na
sintaksi kom nivou. U drugoj sintaksi ka pozicija drugog argumenta ostaje
nepopunjena, me utim u takvoj je upotrebi u odnosnu sintaksi ku konstrukciju
ugra ena komponenta ,mnogo’, razume se ,mnogo’ po subjektivnoj proceni
govornog lica. Da je Petar visok metar i šezdeset, u reduciranom sintaksi kom
modelu pojavio bi se pridev nizak koji reprezentuje predikat ,visok’ sa
ugra enom komponentom ,malo’. Umesto da prihvatimo postojanje triju raznih
predikata, ‚visok1’ sa dva argumenta, ,visok2’ sa jednim argumentom i ,nizak’
mislim da je ekonomi nije i intuitivno adekvatnije da se opredelimo za jedan
predikat ,visok’ koji u srpskohrvatskom raspolaže sa dva eksponenta i dva
osnovna sintaksi ka modela te u drugom, reduciranom modelu komponenta S
(a2) je bogatija i glasi ,odre ena relativno velika ...’ odnosno ,... relativno mala
veli ina ...’ itd. U poljskom jeziku pridev se pojavljuje samo u onom drugom,
reduciranom modelu, dok se polazni model realizuje pomo u perifrasti nog
predikatskog izraza ma wysoko  (/wysoko ci/wzrostu...), up. Piotr ma metr
dziewi dziesi t (wzrostu) prema Piotr jest wysoki., i sl.

Uzmimo jedan drugi na izgled nekomplikovan primer. Koliko argu-
menata ima ,žedan’? Rekla bih da ima dva, drugi ugra eni, saglasno inter-
pretaciji ,žedan’ – , iji organizam traži te nost (vodu)’. Zna i S (a1) – ,živo
bi e’, S (a2) – ‚napitak’. Sta emo onda sa žedan znanja i sl.? Je li to ono isto
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,žedan’? Po istoj logici kao kod ,visok’ bolje bi bilo re i  da  jeste,  nego  da
unutrašnja derivacija: ,organizam’ > ,psihi ka ogranizacija’ implikuje da se ekstra
leksi ki odredi „vrsta duhovnog napitka", tj da se sintaksi ki popuni pozicija
drugog argumenta.

Uzmimo sad prideve koje karakterizuju ljudsko ponašanje, recimo – ve
spomenute prideve sa primarnom priloškom formalizacijom kao strog ili ljuba-
zan. esto formulišemo ocene tipa Petar je strog, Jovan je ljubazan. Zar to
zna i da su odgovaraju i predikati jednoargumentski? Ljudsko ponašanje je
ponašanje u društvenom prostoru, dakle ,strog’ ili ,ljubazan’ zna i ,prema ljudi-
ma’, ,prema onima koji ga okružuju’. Opet se radi o reduciranom modelu, jer
komponenta S (a2) sama po sebi glasi , ovek’, odnosno prošireno ,živo bi e’.

Najzad još jedan svojevrstan primer, primer brojeva i broj ane
kvantifikacije. Kad kažemo Bilo nas je dvoje, Pojela sam tri jabuke, U odeljenju
je sedamnaest devojaka, i sl. – šta su ti brojevi? Da li su predikati? Koliko imaju
argumenata? Mislim da su to dvoargumentski predikati leksikalizovani kao
kondenzatori. Trudila sam se da S (a1) odredim govore i o implikacijama karakte-
risti nim za kvantifikatore. S (a2) je odgovaraju i ,element aritmeti kog niza’, tj.
apstraktna veli ina, produkt i instrument ljudske percepcije materijalnog sveta.

Mislim da sam na ovih nekoliko primera dokazala kako nije uvek lako
odrediti broj argumenata pridevskih predikata i – pre svega – da nije opravdano
uverenje da su pridevi ve inom eksponenti jednoargumentskih predikata.

Drugi kriterijum homonimije koji bi htela ovde da predložim za disku-
siju ne samo što nas suo ava sa dosta kontroverznim slu ajevima nego je i sam
kao takav sumnjiv i nejednozna an. Ja sam li no sklona da ga primim u jednoj
ublaženoj varijanti koja po mogu nosti malo odstupa od uobi ajene leksiko-
grafske prakse.

Radi se o odre ivanju identiteta predikata pomo u semanti ke karakte-
ristike veli ina koje smeju da se pojave kao njegovi argumenti. Drugim re ima:
homonimija se može konstatovati uvek ako se razlikuju skupovi izraza koji
smeju da stupe u sintaksi ke konstrukcije sa svakim od dvaju (ili više) poten-
cijalnih homonima. I najzad u formulaciji kojom se ovde služimo: svaka se
razlika u komponenti S2 može uzeti kao dokaz homonimije. Kod glagola taj
kriterijum, iako metodološki sumnjiv, može lakše da pro e, me utim kod
prideva, gde se skoro kao princip pojavljuje višestruka semanti ka derivacija,
takva bi nas praksa dovela do apsurdnog razmnožavanja leksi kih jedinica. Up.
npr. dug1 kao u duga olovka: S (a1) – ,materijalan predmet’, S1 – ,prostorni
parametar’, dug2 kao u duga sednica: S(a1) – ‚vremenski odsek’, S1 – ,vre-
menski parametar’; dubok1 kao u dubok bazen: S (a1) – ,kontener’, S1 –
,prostorni parametar’, dubok2 kao u duboka voda: S (a1) – ,te nost u konteneru’,
S1 – ,prostorni parametar’, dubok3 kao u duboka pozadina: S(a1) – ,lokalitet,
fragment (socijalnog) prostora’, S1 – ,udaljenost od centra zbivanja’, dubok4 kao
u duboko ose anje: S (a1) – ,ljudsko ponašanje’, S1 – ,skala emotivnog inten-
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ziteta’, dubok5 kao u dubok poznavalac...: S(a1) – ovek intelektualno aktivan’,
S1 – ,skala intelektualne vrednosti oveka’... i sl. Ovom nabrajanju, izgleda,
nema kraja, što nije ni udo  jer  semanti ka derivacija ovog tipa je jedan od
univerzalnih mehanizama jezi kog razvitka. I nije samo to problem, nego ako
opišemo svaku od ovih jedinica nezavisno od svih drugih, ostavi emo van opisa
ta no ono što im je zajedni ko i što odre uje mogu nosti semanti ke derivacije,
što dakle predstavlja deo semanti kog sistema datog jezika. Na drugoj strani,
ako formulišemo S(a1) u obliku jedne otvorene disjunkcije ili uopšte ako
odustanemo od odre ivanja bilo kakvih selektivnih ograni enja – opet gubimo
dosta informacije. Otud moja sugestija koja ina e nije ništa drugo do pokušaj
iznalaženja formule koja bi se svodila na teoretski opravdanu generalizaciju
široko prihva ene leksikografske prakse, ali donekle ipak rafiniranu radi meto-
dološke isto e. Naime, ja bih se poslužila kriterijem komplementarne distri-
bucije. Drugim re ima: sve dok se razlike u komponenti S1 mogu objasniti
razlikama u komponenti S2 ima osnova za to da se govori o razli itoj
kontekstualnoj upotrebi istog predikata. Me utim, im S1 po ne da varira pri
konstantnom S2, imamo posla sa slu ajevima homonimije. Jedinice koje su po
tom kriteriju ocenjene kao homonimi ne ilustruju primeri tipa sh. dobar1: S (a1)
– , ovek’, S (a2) – ,živo bi e’, S1 – ,koji pokazuje dobrotu, tj. jeste takav kakav
ovek treba da bude u okviru odre enog eti kog sistema’, predikat sa

primarnom priloškom formalizacijom, i dobar2: S(a1) – ø S(a2) – ,vrsta ljudske
aktivnosti’, S1 – ,odgovaraju i, prilago en svojoj funkciji’, up. dvozna ne sin-
tagme dobar direktor, dobra u iteljica. Zajedni ki imenitelj je tu jasan: ,kakav
prema društvenoj proceni treba da bude’. Kandidati za izdvajanje su i dobar u
dobar glas u smislu ,pozitivno mišljenje’ ili u dobra porodica u smislu ,visoko
ocenjena u odre enom društvenom sistemu’. Me utim, to su ve  uhodane
sintagme koje bi trebalo ocenjivati kao pojedine lekseme. I drugi primer – sh.
mali1: S (a1) – ø ,materijalan predmet’, S(a2) – ,mera prostorne ekstenzije’, S1 –
ø ,koji je ispod odgovaraju eg proseka’ i mali2: S (a1 – ø, a2 – ø, a1 – ø ,koji se
nisko kotira u bilo kojoj hierarhiji’, up. dvozna ne sintagme mali inovnik
,niskog rasta’ ili ,nevažan’, mali de ko ,niskog rasta’ ili ,mlad’, i sl.

Najzad jedan malo komplikovaniji primer kod koga se ukrštaju naši kri-
teriji –  sh. jasan1 sa S (a1) primarno odre enim kao ,materijalan predmet’ i S
(a2) – ,mera generisane ili odražene svetlosti’, S1 – ,parametar ja ine svetla’ (sa
višestrukim mogu nostima dalje semanti ke derivacije, me u kojim zaslužuje
pažnju dijateti ki derivat kao u jasan vid, jasan razum) i jasan2, tj. derivat koji
se semanti ki osamostalio u konstrukcijama kao jasan kome, za koga: S (a1) –
(nije materijalan predmet, ve ) situacija kao produkt ljudske aktivnosti’ i S (a2)
–  , ovek’, S1 – ,shvatljiv, razumljiv’. Kod jasan1, kao kod svih parametri kih
predikata, ostavljamo po strani oveka koji percipira nešto kao jasno, dok je kod
jasan2 ovek-perceptor uvu en u poziciju argumenta s tim što je mera kao lišena
objektivne skale izostavljena. Dakle, iako su u oba slu aja prisutna po dva argu-
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menta, semanti ka je derivacija izmenila dijateti ke dispozicije predikata i
dovela do homonimije.

I da završim: mislim da je potrebno u re niku uz svaku pridevsku
jedinicu eksplicitno formulisati kako semanti ka ograni enja u izboru argu-
menata (tj. komponente S(a1), S(a2) ...) tako i sintaksi ke oblike akomodacije
odgovaraju ih argumentskih izraza i – razume se – jasno izdvojiti homonime.
Poželjno je i da se predstave jasno naredni koraci semanti ke derivacije i vezane
za njih izmene komponenti S1 i S2.

(1984)
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Wk ad my li s owia skiej w teori  gramatyki
opisowej1

(1918-1939)

0. Zadaniem tego tekstu jest przedstawienie wk adu S owian w teori
gramatyki opisowej w okresie mi dzywojennym, tj. w atach 1918-1939, a zara-
zem przedstawienie w najogólniejszych zarysach dorobku slawistyki w zakresie
teorii gramatyki opisowej w tym e okresie mi dzywojennym.

Zasadnicz  trudno  stanowi dwutorowo  produkcji lingwistycznej w tej
dziedzinie, dwutorowo , któr  w okresie mi dzywojennym w wielu centrach ju
sobie  u wiadamiano, której jednak do dzi  dnia nie zdo ano usun , bo na
przeszkodzie stoi donios y mechanizm spo eczny, jakim jest organizacja nau-
czania j zyka ojczystego.

Gramatyka opisowa jako odr bna domena docieka  lingwisty-teoretyka
to stosunkowo nowa zdobycz nauki o j zyku. Po d ugim okresie, kiedy docieka-
nia lingwistyczne, pozbawione autonomii w wiecie nauki, powi ksza y doro-
bek filozofii i/lub logiki, nast pi  okres urzeczenia j zykoznawstwem historyczno-
porównawczym, czego konsekwencje w centrach s owia skich do dzi ywo daj
si  odczu . Dopiero strukturalizm, zapowiedziany wprawdzie wcze niej, ale na
gruncie s owia skim owocnie zaszczepiony w nie w interesuj cym nas okresie,
stworzy  w lingwistyce sprzyjaj  atmosfer  do bada  z zakresu teorii opisu gra-
matycznego.

Uogólniaj c do wiadczenia dwu najstarszych s owia skich j zyków
literackich o nieprzerwanej tradycji pi mienniczej, polskiego i czeskiego, mo na
stwierdzi , e najpierw cz ciej spotykamy si  z podr cznikami do nauki j zyka
przeznaczonymi dla cudzoziemców, cz sto te  obcego autorstwa, i dopiero na
kolejnym etapie, w dojrzalszej formie dopiero w wieku XVIII, z podr cznikami
dla rozbudowanego ju  rodzimego szkolnictwa. Cenny i ciekawy wyj tek sta-
nowi  czeskie gramatyki XVI w. – Optata, dzie ko o charakterze teoretycznym
wyros e w toku zmaga  autora z  przek adem tekstu aci skiego na czeski oraz
Blahoslava – gramatyka dla szkó  braci czeskich. Nad wszystkimi tymi podr czni-
kami zaci a, jak wiadomo, i do dzi  dnia ci y w pewnym sensie tradycja
gramatyki aci skiej.

 po interesuj  nas epok  wspomniane dwa nurty bada  i docieka

1 Nieco zmieniona wersja tego tekstu zosta a opublikowana w Sarajewie (Jugos awia)  w  serii
Radovi ANU B i H.
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ogólnoteoretycznych i prac dydaktyczno-podr cznikowych w zasadzie si  nie
przecina y. Jedyny chlubny wyj tek, który pozosta  zreszt  bez wp ywu na dalsz
praktyk , stanowi – i to na gruncie nies owia skim – rozumowana gramatyka
Port-Royal. A i po dzi  dzie , mimo wiadomych stara  niektórych przynaj-
mniej s owia skich rodowisk lingwistycznych, wp yw nowszej teorii na
praktyk  nauczania pozostaje niewielki. Na przeszkodzie stoi zmienno , cz stko-
wo , eksperymentalny charakter teorii z jednej strony i przywi zanie do
tradycji, inercja rozbudowanego, wielopoziomowego systemu nauczania z
drugiej. Nie znaczy to oczywi cie, e brakuje wszelkiego kontaktu i wp ywu
wzajemnego, mechanizmy te jednak dzia aj  ze znacznym opó nieniem. Z
jednej strony z biegiem czasu podr cznik gramatyki j zyka ojczystego porasta
w coraz bogatszy materia  przyk adowo-faktograficzny, dane te wchodz  w
orbit  rozwa  teoretyków, wp ywaj  na wzbogacenie i sprecyzowanie fero-
wanych przez nich uj  ogólnych. Z drugiej strony nowsze uj cia teoretyczne,
zw aszcza w postaci cz stkowych bada  monograficznych, przenikaj  do
kolejnych wyda  podr cznika i powoli rewolucjonizuj  jego za enia teore-
tyczne. Tempo tych procesów jest oczywi cie w ró nych rodowiskach ró ne i
zale y zarówno od lokalnych osi gni  nauki  o  j zyku, jak i od wiadomej
polityki w adz o wiatowych.

Jak wynika z wszystkiego, co wy ej powiedziano, synteza wk adu
owia skiego w teori  gramatyki opisowej w okresie dwudziestolecia mi dzy-

wojennego musi czerpa  równie  z  dwu róde . W zasadzie zainteresowania
nasze dotycz  opracowa  teoretycznych, jednak wiele uj  o znaczeniu teore-
tycznym narodzi o si  na gruncie codziennej praktyki dydaktycznej i nie
doczeka o si  odzwierciedlenia w pracach monograficznych o ambicjach czysto
naukowych. Nie chcia abym przy tym tego tekstu zamienia  w rozumowan
bibliografi  ani w monografi  przoduj cych o rodków slawistycznych, ponie-
wa  te zadania spe niaj  specjalne wydawnictwa. W zwi zku z tym decyduj  si
na uj cie tematyczne, które jest sk din d dewiz  ca ego tomu. Staj  przy tym na
gruncie szerokiego rozumienia gramatyki opisowej jako zespo u problemów
obj tych kursem uniwersyteckim pod odpowiednim tytu em, tj. w czam do
gramatyki fonologi  z  fonetyk . Za tak  decyzj  przemawia  m.  in.  fakt, e  w
ówczesnym opisie gramatycznym panowa  powszechnie kierunek wyk adu: od
jednostek fonicznych poprzez morfemy, wyrazy, grupy wyrazowe a  do
konstrukcji zdaniowych, a wi c niezale nie od takiej czy innej warto ci przypi-
sywanej etykietce „gramatyka” usuni cie poza nawias rozwa  fonologii z
fonetyk  zachwia oby tym modelem w podstawach. Tak wi c zgodnie z polsk
nomenklatur  gramatyczn  omawianego okresu b dzie tu mowa kolejno o
osi gni ciach my li s owia skiej w zakresie (1) ogólnej teorii j zyka, (2) fonologii
(i fonetyki), (3) morfonologii, (4) fleksji, (5) sk adni i (6) s owotwórstwa.

1. Ogólna teoria j zyka. Niew tpliwie, rzeczy najciekawsze, a tak e
najdonio lejsze z punktu widzenia dalszych, wp ywów na rozwój lingwistyki
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owia skiej oraz wiatowej, dzia y si  w  Pradze,  czy  – ci lej mówi c – na
gruncie tzw. szko y praskiej strukturalizmu europejskiego.

Intensywne ycie naukowe praskiego rodowiska lingwistycznego zos-
ta o w roku 1926 zinstytucjonalizowane – powsta o Praskie Ko o Lingwistyczne.
Do najaktywniejszych dzia aczy Ko a nale eli, obok uczonych czeskich jak V.
Mathesius, B. Trnka, B. Havránek, J. Muka ovský, tak e wybitni przedsta-
wiciele j zykoznawstwa rosyjskiego R. Jakobson, S. Karcewskij, N. Trubieckoj.
Termin szko a praska, którym si  dzi  pos ugujemy, odnosi si  przede wszystkim
do nich, jednak obok bezpo rednich cz onków Ko a Praskiego zwyk o si  tym
terminem ogarnia  równie  innych teoretyków i adherentów j zykoznawstwa
funkcjonalnego. Dominuj  cech  strukturalizmu praskiego jest nacisk na
spo eczn  funkcj  j zyka jako narz dzia porozumienia mi dzy lud mi oraz na
funkcjonaln  motywacj  zjawisk j zykowych. Obiektem analizy lingwistycznej
maj  by  konkretne wypowiedzi uwarunkowane czynnikiem nadawcy, odbiorcy
i samej sytuacji mówienia. Szerokie uwzgl dnienie wp ywu rodowiska na
kszta t j zykowy komunikatu prowadzi do uznania i analizy wielorakich stylów
funkcjonalno-j zykowych. W centrum zainteresowa  badacza znajduje si
synchronia, bezpo rednia, fizykalna rzeczywisto  j zykowa, jest to jednak
synchronia poj ta dynamicznie, rozró niaj ca wag  systemow  zjawisk centralnych
i peryferycznych, tendencje dominuj ce, zanikaj ce i rodz ce si , itp. Przekrój
synchroniczny poprzez system j zykowy epok minionych okazuje si  jedyn  drog
rekonstrukcji rozwoju j zyka, w konfrontacji za  ró nych struktur j zykowych
typologiczny punkt widzenia dominuje nad historyczno-porównawczym.

W tezach szko y przedstawionych w 1929 roku w Pradze pierwszemu
Kongresowi Slawistów2 podkre la si  nawet w tytule wag  sformu owanych
za  teoretycznych dla analizy i opisu j zyków s owia skich. Nakre lony
wówczas szeroki program bada  pra anie zrealizowali (i realizuj ) w powa -
nym zakresie. Powsta o wiele donios ych, w znacznym stopniu aktualnych do
dzi  monografii poszczególnych mikrosystemów sk adaj cych si  na struktur
gramatyczn  przede wszystkim j zyka czeskiego i rosyjskiego (fonologia, mor-
fonologia, tzw. w tradycji czeskiej semantyczna morfologia czyli intepretacja
semantyczna u ycia form fleksyjnych, sk adnia – omówimy je bli ej w poszcze-
gólnych rozdzia kach tematycznych) i – co nie mniej wa ne – prace te da y
impuls i wzór metodologiczny dla rozwoju odpowiednich bada  w innych
centrach s owia skich, przede wszystkim na Morawach (Brno), na S owacji
(Bratislava), a tak e w Polsce (Kraków, Lwów) i w Jugos awii (Zagreb, Lju-
bljana). Wp yw szko y praskiej na rozwój lingwistyki wiatowej trudno prze-
ceni , do  wspomnie  dalsz  drog  teoretyczn  R.  Jakobsona  i  szko , jak

2 Thèses présentées au Premier Congrès des philologues slaves,„Travaux du Cercle Linguistique
de Prague” (TCLP) 1, 1929, s. 5-29.
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stworzy  on w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a tak e wspó czesne powi -
zania rodowiska praskiego z europejskimi i ameryka skimi centrami rozwoju
teorii gramatyki generatywnej, zw aszcza w jej mutacji semantycznej.

Kontynuuj c przegl d  s owia skich rodowisk naukowych, w których
w dwudziestoleciu mi dzywojennym rozwija a si  my l teoretyczna okre laj ca
kszta t synchronicznego opisu gramatycznego j zyka, nie sposób nie wspomnie
nazwiska Jana Baudouina de Courtenay. Wprawdzie lata profesury w Uniwer-
sytecie Warszawskim (1918-1928), ostatnia dekada ycia Baudouina, nie przynosz
nowo ci teoretycznych w interesuj cym nas zakresie, trzeba jednak uwzgl dni
ywy, dopinguj cy wp yw szko y kaza skiej i jej twórcy zarówno na my l

naukow  Pragi, jak przede wszystkim na te rodowiska, w których yli i praco-
wali jego bezpo redni uczniowie, a wi c  na  Leningrad,  w  s abszym stopniu na
Kraków i na Warszaw .

Tzw. szko a petersburska, zwi zana z nazwiskami L. P. Jakubinskiego,
E. D. Poliwanowa i przede wszystkim najwybitniejszego w tym gronie, jednego
z najciekawszych uczniów Baudouina, L. W. Szczerby, da a si  pozna  g ównie
w dziedzinie fonologii i fonetyki i w tym te  zwi zku szerzej o niej wspom-
nimy. Tu natomiast warto mo e zwróci  wag , e monografia dialektalna
Szczerby, datowana 1915, Wostoczno yckoje narieczije3, by a dla m odych
sorabistów yckich po II wojnie wiatowej nie tylko cennym ród em mery-
torycznym, nie tylko szko  terenowej pracy dialektologicznej, ale te  wzorem
opisu obserwowanej przez badacza rzeczywisto ci j zykowej.

W moskiewskim rodowisku naukowym ton nadawali uczniowie i
spadkobiercy my li teoretycznej Fortunatowa. Na pierwszy plan wysuwaj  si
nazwiska A. A. Szachmatowa i A. M. Pieszkowskiego, wybitnych dydaktyków.
Opisem synchronicznym zajmowa  si  przede wszystkim Pieszkowskij, o któ-
rego pracach syntaktycznych b dzie tu jeszcze mowa. Na lata trzydzieste
przypada równie  krystalizacja pogl dów tzw. moskiewskiej szko y fonolo-
gicznej, znanej g ównie w osobach R. I. Awaniesowa, W. N. Sidorowa, A. M.
Suchotina, P. S. Kuzniecowa, A. A. Reformatskiego, i in. Szko a ta wywar a
znaczny wp yw na kszta t teorii fonologicznej w Zwi zku Radzieckim tak w
dydaktyce uniwersyteckiej, jak i w pracowniach naukowych.

W latach dwudziestych w Zwi zku Radzieckim dochodzi do g osu
nowa  teoria  j zyka od nazwiska wybitnego kaukazologa, N. J. Marra, zwana
marryzmem. Teoria ta, uznana za marksistowsk  nauk  o  j zyku, w latach
trzydziestych i czterdziestych (a wi c ju  po mierci Marra w r. 1934) zdomi-
nowa a  j zykoznawstwo radzieckie. Teoria marrystowska opowiada a si  za
monogenez  j zyka, widzia a  w  j zyku instytucj  nadbudowy uwarunkowan
tak w swojej zmienno ci, jak i w swojej ostatecznej postaci postaci  i zmienno ci

3 L. W. Szczerba, Wostoczno yckoje narieczije, Pietrograd ,  1915.
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bazy spo eczno-ekonomicznej, st d tendencje do periodyzacji rozwoju j zyka w
bezpo rednim uzale nieniu od rozwoju ekonomicznego spo ecze stwa i do
doszukiwania si  w strukturze j zyka nawarstwie  motywowanych histori
ekonomiki. Kres dominacji marryzmu po o wyst pienie Stalina w lecie
1950. Dla slawistyki, podobnie jak dla innych dziedzin j zykoznawstwa
radzieckiego, dominacja teorii Marra oznacza a os abienie tradycji i rozliczne
trudno ci w prowadzeniu bada  naukowych.

Na gruncie polskim okresu mi dzywojennego trwa y wk ad w rozwój
ogólnej teorii gramatyki opisowej wnios y prace tzw. polskiej szko y logicznej
reprezentowanej przez A. Tarskiego, J. ukasiewicza,  S.  Le niewskiego, K.
Ajdukiewicza, oraz prace j zykoznawcze indoeuropeisty J. Kury owicza.

Z nazwiskami logików polskich wi e si  powstanie takich dyscyplin,
jak metalogika i logistyka, a zarazem po enie fundamentów naukowych pod
tzw. logiczn  teori  j zyka. Po czenie wysi ków i zainteresowa  matematy-
ków, logików i j zykoznawców prowadzi do wypracowania cis ych metod
analizy i opisu j zyka naturalnego podobnych do tych, jakie stosuj  logicy w
opisie j zyków formalnych. Logiczna teoria j zyka stanowi dzi  jeden z domi-
nuj cych nurtów naukowej my li j zykoznawczej. Najpe niejsz  teori  powsta
bezpo rednio na gruncie polskim jest teoria gramatyki kategorialnej Ajdukiewicza,
wywodz ca si  z  poj cia kategorii semantycznych Husserla i Le niewskiego. Za
podstawowe kategorie j zyka uwa a si  na gruncie tej gramatyki zdanie i imi
(nomen), do których inne, tzw. funktorowe kategorie daj  si  sprowadzi  przy
stosowaniu okre lonych regu  redukcji. Teori  Ajdukiewicza podj  i rozwin
m. in. w latach pi dziesi tych Y. Bar-Hillel.

J. Kury owicz, w latach trzydziestych profesor uniwersytetu we Lwowie,
jest twórc  teorii derywacji syntaktycznej, tj. jednej z pierwszych europejskich
mutacji uj , które w kilkana cie lat pó niej pod nazw  metody transformacyjnej
znajd  si  w centrum zainteresowa  ameryka skiej my li lingwistycznej. Z
nazwiskiem Kury owicza czy si  równie  koncepcja izomorfizmu, tj. parale-
lizmu w strukturze ró nych pi ter  systemu  j zykowego, jedno z najbardziej
znanych i p odnych uj  teorii przypadka, postawienie i rozwi zanie zagadnie-
nia stosunku wzajemnego tzw. form funduj cych i fundowanych w morfologii, i
in.  S  to teorie oryginalne, na gruncie tradycji europejskiej najbli ej mo e
nawi zuj ce do uj  glossemantycznej szko y kopenhaskiej. Teorie Kury o-
wicza zadecydowa y w du ej mierze o obliczu polskiej my li teoretycznej w
dziedzinie j zykoznawstwa w okresie powojennym, znalaz y te  szerokie echo
w nauce wiatowej.

Teorie szko y praskiej w zakresie fonologii spotka y si  w Polsce w latach
dwudziestych z yw  polemik  W. Doroszewskiego. O twórczej recepcji tych teorii
mo na mówi  dopiero w pracach Z. Stiebera opublikowanych po wojnie.

Na gruncie po udniowos owia skim, w Jugos awii, na uwag  zas uguje
wybitna indywidualno  A. Belicia. Ucze  Fortunatowa  i rodowiska m odo-
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gramatyków niemieckich, Beli  w toku swoich prac dydaktycznych i badawczych
sformu owa  swoje oryginalne credo naukowe przede wszystkim w zakresie
sk adni i semantyki sk adniowej. Wypracowa  rozbudowan  teori  syntagmatyki i
syntagmatycznej warto ci form, która okaza a si  naukowo p odna i w wielu
wypadkach prekursorska w stosunku do wspó czesnych koncepcji semantycznej
intepretacji tekstu. Teori  t  nadal dzisiaj rozwijaj  uczniowie i spadkobiercy
naukowi Belicia (por. bli ej 4 i 5).

Do podr cznika uniwersyteckiego zdobycze strukturalizmu w omawia-
nym okresie w zasadzie nie przenikn y. W ogóle trudno, zw aszcza w latach
bezpo rednio po pierwszej wojnie wiatowej, mówi  w wi kszo ci centrów

owia skich o podr czniku uniwersyteckim gramatyki opisowej j zyka ojczystego.
Fukcj  t  spe nia y lepiej lub gorzej podr czniki pisane dla szkó rednich,
instytutów pedagogicznych itp. Podr czniki te nie by y zazwyczaj pisane z
pozycji okre lonej  teorii  j zyka, przynosi y w poszczególnych dziedzinach
struktury j zyka mo liwie pe  klasyfikacj  i w wi kszym lub mniejszym
zakresie impresjonistyczn  interpretacj  danych faktycznych przekazanych
tradycj  i/lub zaobserwowanych przez autora. Spraw  przede wszystkim, je li nie
jedynie, intuicji naukowej autora by o nadanie opisowi w ciwej hierarchii i
perspektywy. Profesorowie uniwersyteccy traktowali wyk ad gramatyki opiso-
wej bardzo indywidualnie, na ogó  omawiali monograficznie okre lony bliski im
warsztatowo wycinek materia u, zreszt  odsy aj c studentów do mniej lub
bardziej bogatej literatury uzupe niaj cej w postaci monografii ksi kowej lub
artyku ów rozrzuconych po ró nych czasopismach naukowych. W sumie cz sto
trudno nawet mówi  o podr czniku jako o podstawowym ródle wiadomo ci
wymaganych od studenta na egzaminie.

2. Przegl d dorobku s owia skiego w zakresie teorii fonologicznej i
fonologii synchronicznej wypada znów zacz  od Pragi.

Klasyczn  teori  fonologii praskiej skodyfikowa  Trubieckoj w pracy
Grundzüge der Phonologie wydanej jako 7 tom prac Ko a w roku 19394. Obok
wyk adu teorii ksi ka obejmuje encyklopedyczny zarys oko o dwustu systemów
fonologicznych, m. in. literackich i niektórych dialektalnych systemów s owia skich,
które pos y jako podstawa do uogólnie . Centralnym poj ciem teorii jest
opozycja fonologiczna, tj. przeciwstawienie jednostek d wi kowych zdolne do
rozró niania znacze  w  danym  j zyku, czyli pe ni ce funkcj  dystynktywn .
Fonem jako zbiór cech fonologicznie istotnych jest definicyjnie poj ciem
pochodnym w stosunku do opozycji, co stanowi o oryginalno ci fonologii pras-
kiej w stosunku do koncepcji kopenhaskiej i deskryptywistycznej. (Tak poj ta
definicja fonemu datuje si  oko o roku 1936, wcze niejsze wersje pozostawa y
pod wyra nym wp ywem baudouinowskiego psychologizmu.) Z praskiej opozy-

4 N. S. Trubetzkoy, Grundzüge der Phonologie, TCLP 7, Prague 1939.
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cyjnej definicji fonemu wywodzi si  binarystyczna teoria by ego „pra anina” R.
Jakobsona, czy to w wersji ortodoksyjnej, czy w ró nych mutacjach najszerzej
dzi  w wiecie przyj ta.

Klasyczny tekst Trubieckiego formu uje te  do  dzi  nie zast pione w
teorii i praktyce, cho ywo dyskutowane, zasady paradygmatycznej i syntagma-
tycznej identyfikacji fonemów. Tam te , w ramach klasyfikacji opozycji fono-
logicznych pojawia si  kapitalne poj cie opozycji prywatywnej, tj. przeciwsta-
wienia mi dzy nacechowanym i nienacechowanym cz onem danego mikro-
systemu, poj cie neutralizacji opozycji, poj cie korelacji jako zespo u par fone-
mów pozostaj cych w tej samej opozycji prywatywnej.

Lata trzydzieste, lata krystalizacji teorii, przynosz  wi cej  prac  o
charakterze teoretyczno-dyskusyjnym ni  konkretnych szerszych aplikacji.
Jednak ju  wtedy, je li chodzi o slavica opisywane synchronicznie, pojawiaj
si  uwagi Jakobsona o standardowym systemie s owackim5, czy praca Havránka
o systemach wokalicznych j zyków tzw. ligi ba ka skiej6. Obficie zaowocowa a
teoria praska po wojnie na gruncie Czechos owacji, Polski, Jugos awii, na

ycach. Dzisiaj „fonologia Trubieckiego” i wyros a z niej teoria bina-
rystyczna dominuje w praktyce badawczej slawistów tych krajów. Do praktyki
wyk adowej wchodzi a fonologia powoli, w cis ym uzale nieniu od podstawy i
praktyki badawczej konkretnego wyk adowcy, lecz i tu na wymienionym
obszarze mo na ju  dzisiaj mówi  o jej dominacji. Je li chodzi o podr czniki, to
ani w polskich gramatykach Szobera (I wyd. 1915-1916, II – 1921, III i dalsze
opracowane po wojnie, przez W. Doroszewskiego), czy Lehra-Sp awi skiego i
Kubi skiego (I wyd. 1927, szereg dalszych przed i po wojnie), ani u Mareticia
(I wyd. 1899, II autoryzowane niezmienione 1931), ani w innych gramatykach

zyka serbsko-chorwackiego i s owe skiego, ani wreszcie w gramatykach-
podr cznikach czeskich i s owackich okresu mi dzywojennego poj cie fonemu
si  nie pojawia.

Fonologia praska i w teorii i w praktyce utrzymywa a zawsze naj ci -
lejsze kontakty z fonetyk , któr  uzna a za swoj  podstawow  dyscyplin
pomocnicz . W Pradze okresu dwudziestolecia pracowa y ju wietnie wyposa-
one, wzorowane na niemieckich, laboratoria fonetyki eksperymentalnej, arty-

kulacyjnej i akustycznej, do  wymieni  nazwiska J. Chlumskiego i B. Háli.
Paralelny rozwój eksperymentu fonetycznego i teorii fonologicznej cechuje

równie  drugie centrum s owia skie, obecny Leningrad, gdzie swoje koncepcje
rozwija a  tzw.  szko a petersburska zgrupowana wokó  wybitnego fonetyka L.

5 R. Jakobson, Phonemic Notes on Standard Slovac, Selected Writings I, 1962, s. 221-230, po raz
pierwszy opublikowane po czesku w tomie Slovenská Miscellanea (Bratislava 1931), ofiaro-
wanym A. Pražákowi.
6 B. Havránek, Zur phonologischen Geographie. Das Vokalsystem des balkanischen Sprach-
bundes, „Archives Néerlandaises” 8-9, 1933, s. 28-34, por. krytyczn  recenzj  M. Ma eckiego w
„Sprawozdaniach PAU” XXX, 1933.



Wk ad my li s owia skiej w teori  gramatyki opisowej (1918-1939) 177

W. Szczerby. Obok samego Szczerby wypada tu wymieni  takie nazwiska, jak
J. Poliwanow, L. P. Zinder, N. I. Matusewicz. W nomenklaturze tej szko y
centraln  dyscyplin  pozostaje fonetyka, na gruncie której – zwa ywszy spo eczn
funkcj  j zyka – wypada mówi  przede wszystkim o tym aspekcie d wi ków
mowy, który s y bezpo rednio celom porozumienia mi dzyludzkiego, tj.
celom ró nicowania znacze , wi c o fonemach. Fonem okre la si  jako typ

wi kowy definiuj cy si  poprzez te cechy, które odró niaj  go od innych
podobnych typów s cych w danym konkretnym j zyku do rozró niania
znacze . Koncentruj c si  na typowych cechach fonemu grupa leningradzka
zaj a si  jego charakterystyk  fonetyczno-syntagmatyczn , nie wypracowa a
natomiast specjalnej teorii wariantów, pozycji, warunków neutralizacji, opo-
zycji peryferii i centrum systemu, itp. Nie wp yn a te  ona w dostrzegalny
sposób na teori  fonologiczn  poza granicami Rosji. W praktyce dydaktycznej
uniwersytetu leningradzkiego koncepcja ta by a w pe ni ywa, sam Szczerba na
niej opiera  swoje wyk ady fonetyki francuskiej, a tak e swoje liczne prace o
przeznaczeniu dydaktycznym i popularyzatorskim z zakresu fonetyki rosyjskiej.

W ostrej polemice ze rodowiskiem leningradzkim krystalizowa a si
teoria tzw. szko y fonologicznej moskiewskiej, reprezentowanej przez Awanie-
sowa, Reformatskiego, Jakowlewa, Sidorowa. Podobnie jak leningradczycy
grupa ta uwa a si  za spadkobierców naukowych Baudouina de Courtenay,
budowa a jednak swoje koncepcje na innych elementach jego w ca okszta cie
ma o spójnej i ewoluuj cej teorii. Moskwianie skoncentrowali si , mówi c

owami Baudouina, na „roli d wi ków w mechanizmie j zyka”. Jak ju  na tej
podstawie mo na s dzi , teoria ich pod nazw  fonologii ogarnia równie  ca  w
zasadzie problematyk  morfonologiczn  i to stanowi o jej oryginalno ci  w
konfrontacji z innymi teoriami omawianego okresu. Szko a moskiewska wypra-
cowa a paradygmatyczn , nie syntagmatyczn , teori  identyfikacji fonemu
poj tego  jako  sta y, definicyjny komponent morfemu. St d potrzeba wprowa-
dzenia kluczowych dla teorii poj  pozycji silnej i s abej z punktu widzenia
dystynktywnych zdolno ci fonemów. S aba pozycja charakteryzuje si  zniesie-
niem pewnych alternacji, tj. w s abej pozycji inwentarz fonemów danego j zyka
reprezentuje mniejsza liczba wariantów d wi kowych ni  w silnej, która jest
podstaw  przy ustalaniu tego inwentarza. Zbiór jednostek d wi kowych repre-
zentuj cych dany fonem w ró nych pozycjach okre la si  terminem hiperfonem.

Nie jest przypadkiem, e teoria ta narodzi a si  na gruncie j zyka o tak
silnym wp ywie akcentu na wokalizm jak rosyjski, wypracowa a te  ca
szczegó ow  koncepcj  opisu wokalizmu w pozycjach pozaakcentowych jako
funkcji wokalizmu pod akcentem.

Koncepcje szko y moskiewskiej znalaz y szybko wyraz w druku, nie tylko
w polemikach naukowych, ale i w pe nym uj ciu o zamierzeniu dydaktycznym, jak
ksi ka Awaniesowa i Sidorowa Oczerk grammatiki sowriemiennogo russkogo
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litieraturnogo jazyka (1945)7, wesz y te  do codziennej praktyki dydaktycznej
moskwian i wielu innych uniwersytetów radzieckich. Szko a moskiewska jest
do dzi  liczna  i  twórcza  w  Zwi zku Ra-dzieckim. Je li chodzi o nawi zania
teoretyczne, moskwianie podkre laj  zbie no ci mi dzy swoim poj ciem hiper-
fonemu i uj ciami A. Martineta. Zast pienie poj cia fonemu morfemem nie jest
wolne i od zbie no ci z uj ciami tzw. fonologii generatywnej, jednak w sensie
genezy i interpretacji s  to zbie no ci przypadkowe.

3. Analiza koncepcji moskiewskiej szko y fonologicznej przenios a nas
automatycznie z gruntu fonologii na grunt morfonologii. Nazw  tej dyscypliny
uku  Trubieckoj, widz c jej przedmiot jako analiz  i opis fonologicznej budowy
morfemu, a sam  dyscyplin  kwalifikuj c tym samym jako dzia  morfologii. W
uj ciu praskim analiza morfonologiczna operuje fonemami i morfonemami,
przy czym morfonem w tekstach-manifestach z lat 1929,1931 definiuje si ,  w
sposób nie wolny jeszcze od psychologizmu, jako z one wyobra enie dwu lub
wi kszej liczby fonemów zdolnych zgodnie z wymaganiami struktury morfo-
logicznej wymienia  si  w granicach tego samego morfemu. A wi c tzw. fono-
logiczne szeregi alternacyjne to morfonemy. Jednym z najistotniejszych celów
morfonologii w rozumieniu praskim jest charakterystyka typologiczna ró nych
procedur derywacyjnych i fleksyjnych w ró nych j zykach. Najpe niejsze
zastosowanie znalaz a praska teoria morfonologiczna w okresie mi dzy-
wojennym w pracy samego Trubieckiego o systemie morfonologicznym j zyka
rosyjskiego8.

Na wzmiank  zas uguje drugie, odmienne od praskiego, rozumienie
morfonemu, zaproponowane w latach dwudziestych (1927) przez polskiego
lingwist  i slawist  H.  U aszyna. Morfonemem jest mianowicie dla U aszyna
fonem traktowany z punktu widzenia swojej funkcji semazjologiczno-morfolo-
gicznej, a wi c np. mówi c o szeregu alternacyjnym k:c: mówimy odpowiednio o
trzech morfonemach. U aszyn pozosta  w swoim rozumieniu odosobniony, znów
jednak – podobnie jak w wypadku szko y moskiewskiej – narzuca si  sprawa
mniej lub bardziej przypadkowej zbie no ci z uj ciami fonologii generatywnej.
By  mo e nawet wspólna motywacja jest tu wyra niejsza, zwa ywszy
mentalistyczne zaplecze obu postaw.

Rozleg  i wa  dla  S owia szczyzny domen  analizy morfonolo-
gicznej jest prozodia. Metodologi  bada  w tym zakresie w sposób zasadniczy
pog bili i udoskonalili w okresie mi dzywojennym wybitni slawi ci, specjali ci
w tej dziedzinie, A. Beli , L. A. Bu achowskij, S. Ivši , T. Lehr-Sp awi ski. Mor-
fologiczn  motywacj  zjawisk akcentowych precyzyjnie analizowa  J. Kury o-

7 R. I. Awaniesow, W. N. Sidorow, Oczerk grammatiki sowriemiennogo russkogo litieraturnogo
jazyka, Moskwa 1945.
8 N. S. Trubetzkoy, Das morphonologische System der russischen Sprache, TCLP 52, 1934.
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wicz, który te  systematycznie rzutowa  fakty s owia skie na szersze t o indo-
europejskie.

W praktyce podr cznikowej dwudziestolecia problematyka morfonolo-
giczna jest obecna w wyk adzie gramatyki opisowej, jednak – po pierwsze –
traktowana jest w sko, reprezentuje j  w ciwie wy cznie mniej lub bardziej
uporz dkowany inwentarz morfologicznie motywowanych alternacji g osko-
wych, po drugie – nie uwydatniony jest jej status jako specyficznego dzia u
morfologii. Przyk adowo w gramatyce j zyka chorwacko-serbskiego Mareticia
odpowiednia informacja fragmentarycznie pojawia si  w dziale „Glasovi”, gdy
mowa o dystrybucji samog osek i cech prozodycznych, rozproszona jest zreszt
jako komentarz do poszczególnych typów odmiany i derywacji poszczególnych
klas wyrazowych. W polskim podr czniku Szobera znajdujemy j  raz w
rozdziale „Nauka o g oskach” z podtytu em „G osownia funkcjonalna”, a dalej
powtórzon  w rozproszeniu w opisie fleksyjnym i s owotwórczym. Nawet w tak
ambitnie pomy lanej teoretycznie pracy, jak ksi ka Awaniesowa i Sidorowa,
morfonologia ginie subsumowana zgodnie z zasadami szko y moskiewskiej pod
fonologi .

4. Precyzyjne narz dzia analizy wypracowane i sprawdzone na ni szym
pi trze struktury j zyka, w warsztacie fonologa, szko a praska udatnie stosuje w
analizie zjawisk z wy szych pi ter  tj.  tam,  gdzie  w  gr  wchodzi nie tylko
diakrytyczna, ale i semantyczna funkcja jednostek formalnych. Dlatego te
odpowied  na pytanie, co ciekawego wydarzy o si  w tym czasie we fleksji

zyków s owia skich, zaczniemy znów od Pragi. Zainteresowanie koncentro-
wa o si  na charakterze relacji mi dzy form  a przypisywan  jej funkcj
semantyczn . Optymalnie reprezentuj  ten kierunek zainteresowa  i typ analizy
cztery prace po wi cone podstawowym kategoriom j zyka rosyjskiego:
Jakobsona Zur Struktur des russischen Verbums9 oraz Beitrag zur allgemeinen
Kasuslehre10 i Karcewskiego Sur la structure du substantif russe11 i Systeme du
verbe russe12. Teoretycznie donio lejsze s  prace Jakobsona. Bada on seman-
tyk  kategorii gramatycznych czasu, aspektu, strony, osoby, przypadka, pos u-
guj c si  aparatur  poj ciow  fonologii, tj. w terminach opozycji, korelacji,
swobodnej i uwarunkowanej wariacji, neutralizacji itd. Zwraca m. in. uwag  na
specyfik  opozycji prywatywnej w dziedzinie „semantycznej morfologii”: o ile
na gruncie fonologii jeden cz on takiej opozycji, nacechowany, charakteryzowa
si  posiadaniem odpowiedniej cechy, a drugi, nienacechowany, jej brakiem, o
tyle na gruncie morfologicznym jeden cz on kategorii (tj. jedna klasa form)

9 R. Jakobson, Zur Structur des russischen Verbums, Charisteria Guil. Mathesio, Prague 1932, s.
74-84.
10 R. Jakobson, Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre, TCLP 6, 1936, s. 240-288.
11 S. Karcevskij, Sur la structure du substantif russe, Charisteria Guil. Mathesio, Prague 1932, s. 65-73.
12 S. Karcevskij, Système du verbe russe, Prague 1927.
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niesie okre lon  informacj  (np. formy liczby mnogiej informacj  o wielo ci),
drugi cz on za  (inna klasa form) takiej informacji nie niesie (np. formy liczby
pojedynczej nie nios  w sposób konieczny znaczenia syngulatywno ci), a wi c
mamy opozycj : pozytywna informacja o obecno ci cechy semantycznej a vs
brak informacji o obecno ci lub nieobecno ci cechy a (a nie, jak mo na by si
spodziewa : pozytywna informacja o nieobecno ci cechy a, chocia  w wypadku
szczegó owym i taki uk ad mo e si  zdarzy ). W pracy o teorii przypadka pos u-
guje si  Jakobson poj ciem znaczenia ogólnego, prymarnego (Gesamtbedeutung, ±
inwariant semantyczny) form jako nieidentycznego z ich znaczeniem podsta-
wowym (Grundbedeutung). O ile przeprowadzona przez Jakobsona analiza
systemu czasownika rosyjskiego, cho  wielokrotnie i w wielu punktach
krytykowana, do dzi  w zasadzie stanowi wzór i odskoczni  do bada  w tym
zakresie, o tyle jego analiza systemu przypadkowego, ciekawa jako przyk ad
metody badawczej, pozosta a w cieniu innych, bardziej adekwatnych teorii
przypadka.

Do praskich osi gni  z pogranicza morfologii i sk adni zaliczy  trzeba
Havránka Genera verbi v jazycích slovanských13, obszern  dwutomow  mono-
grafi , oferuj  bogactwo ciekawie zinterpretowanego materia u, do dzi  dnia
szeroko wykorzystywan  i cytowan . Na wzmiank  zas uguje równie wietna
monografia S owaka, E. Pauliniego, Štruktura slovenského slovesa14, ród o
ywego nadal w nauce s owackiej i czeskiej poj cia intencji czasownika (tj.

specyficznie poj tej zdolno ci konotacyjnej), jedna z pierwszych na gruncie
owia skim prac wysuwaj cych powszechnie dzi  przyj  tez , e kszta t zdania

zale y w pierwszej instancji od wyboru czasownika.
Poza Czechos owacj  brak w okresie mi dzywojennym dowodów bezpo-

redniego oddzia ywania teorii i metodologii praskiej w dziedzinie morfologii.
W Polsce now  teori  i now  metod  badawcz  strukturalistyczn  reprezen-
towa  indoeuropeista Kury owicz, zwi zany raczej teoretycznie z glosseman-
tyk  kopenhask . Spod jego pióra wyszed  m. in. artyku W sprawie genezy
rodzaju gramatycznego15, w którym autor precyzyjnie ustala stosunki deter-
minacji w obr bie tej nietypowej kategorii nie dopuszczaj cej bezpo redniej
interpretacji semantycznej. Na terenie rosyjskim dystrybucyjno-deskryptywis-
tyczny opis morfologiczny uprawia  M. N. Peterson.

Warto jeszcze odnotowa , e w r. 1938 ukazuje si  w Polsce studium
zykoznawcy bu garskiego L. Andrejczina z zakresu „semantycznej morfo-

logii”: Kategorie znaczeniowe koniugacji bu garskiej16. Rozprawka nie operuje

13 B. Havránek, Genera verbi v jazycích slovanských, I-II, Praga 1928-1937.
14 E. Pauliny, Štruktura slovenského slovesa (stúdia lexikálno-syntaktická), Bratislava 1943.
15 J. Kury owicz, W sprawie genezy rodzaju gramatycznego, „Sprawozdania PAU” 1934, 10, s. 5-8.
16 L. Andrejczin, Kategorie znaczeniowe koniugacji bu garskiej, Kraków 1938.



Wk ad my li s owia skiej w teori  gramatyki opisowej (1918-1939) 181

aparatur  poj ciow  strukturalizmu. Daje wnikliwe, w wi kszo ci trafne
impresjonistyczne definicje znaczenia i zakresu u  poszczególnych form. W
wietle nowszych prac z tego zakresu mo na jej postawi  zarzut niepotrzebnego

mno enia bytów tak w p aszczy nie formalnej, jak i semantycznej. Podobne w
charakterze, lecz interpretacyjnie i materia owo s absze studia poszczególnych
konstrukcji przypadkowych dawa  w tym okresie na Ukrainie E. K. Tymczenko.

W podr cznikach gramatyki opisowej tego czasu opis fleksyjny spro-
wadza si  do usystematyzowanej paradygmatyki formalnej z szerokim
uwzgl dnieniem wszelkich „wyj tków” seryjnych i indywidualnych. Zakres tej
paradygmatyki jest w ró nych wypadkach ró ny i odzwierciedla do dzi ywe
kontrowersje. Tak np. stopniowanie przymiotnika w polskim podr czniku Szobera
zaliczono do s owotwórstwa, w chorwacko-serbskiej gramatyce Mareticia – do
fleksji. Interpretacja u ycia poszczególnych form fleksyjnych zawarta jest w
dziale sk adniowym gramatyk, przy czym znów Mareti  i Szober dobrze
ilustruj  dwie radykalnie ró ne tendencje w trybie podawania odpowiednich
informacji. Gramatyka Mareticia bardziej pod tym wzgl dem tradycyjna i nie-

tpliwie ubo sza, jest te  – trzeba powiedzie  – znacznie bardziej konsekwentna i
jednolita w koncepcji. Podzia  na  tzw.  cz ci mowy przyjmuje Mareti  jako
dany i nie podbudowuje go adn  ogóln  interpretacj . Natomiast w cz ci
syntaktycznej jego gramatyki znajdujemy rozdzia  „Sintaksa dijelova govora”,
gdzie np. w partii po wi conej rzeczownikowi dowiadujemy si  o zakresie u
form pluralnych i singularnych odpowiednio ze znaczeniem pluralnym i singu-
latywnym, oraz o charakterystycznym dla literatury ludowej u yciu grup
imiennych z onych z dwu rzeczowników kongruentnych co do przypadka, z
których jeden ma funkcj  determinanta przymiotnikowego, itp. W tym e dziale
sk adniowym gramatyki znajdujemy dalej rozdzia y zatytu owane „Sintaksa
padeža” i „Sintaksa glagolskih oblika”. A wi c punktem wyj cia jest konse-
kwentnie forma, która zale nie od u ycia mo e, cho  nie musi, poddawa  si
ró nej interpretacji. Inaczej u Szobera, gdzie mowa nie o sk adni, nie o u yciu,
lecz o znaczeniu poszczególnych form. Znajdujemy wi c  najpierw  w  cz ci
morfologicznej gramatyki oddzielny rozdzia  „Cz ci  mowy”.  Pod  has em
„Podstawowe kategorie znaczeniowe wyrazów” znajdujemy tu dobrze znane,
niefortunne i dezinformuj ce definicje typu: „wyrazy oznaczaj ce przedmioty
nazywaj  si  rzeczownikami, wyrazy okre laj ce w ciwo ci przedmiotów
tworz  kategori  przymiotników...” (op. cit., s. 92), itd. Obrazuje to ogólny
charakter interpretacji, mimo e autor zastrzega si  w dalszym tek cie, i  „jest
to wyró nienie bardzo ogólnikowe” (ibid.). Z kolei w cz ci syntaktycznej
podr cznika mowa o „znaczeniu form czasownika” i „znaczeniu przypadków”,
przy czym w tek cie wymiennie z terminem „znaczenie” pojawia si  „u ycie”.

Sam fakt w czenia „semantycznej morfologii” do sk adni nie dziwi
wobec znanej prawid owo ci, e jednostki definiuj ce si  formalnie na
okre lonym pi trze struktury, funkcjonalnie definiuj  si  odpowiednio na pi trze
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wy szym. Jednak zarówno koncentracja teoretyków strukturalistów na proble-
matyce funkcjonalno-semantycznej, jak i wspomniany uk ad podr czników
wiadcz  o konwencjonalno ci granic mi dzy tzw. morfologi  i tzw. sk adni .

Sztucznie w tej sytuacji musi te  wypa  nasz podzia  na paragrafy.
5. Mówi c o sk adni s owia skiej okresu mi dzywojennego trudno

pomin  nazwisko A. A. Szachmatowa. Jego dzia alno  przypada wprawdzie
na okres poprzedzaj cy, jednak opublikowane w latach 1925-1927 II wydanie
jego Sintaksisa russkogo jazyka17 zawa o na kszta towaniu si  tradycji opisu
syntaktycznego zarówno na gruncie rosyjskim, jak i w innych rodowiskach

owia skich. Chodzi tu przede wszystkim o zakres problematyki morfolo-
giczno-fleksyjnej w sk adni. Szachmatow wprowadza  t  problematyk  szeroko,
tworz c tradycj  opisu, który uwzgl dnia nie tylko dystrybucj , ale i imma-
nentn  charakterystyk  klas wyrazowych (tzw. cz ci mowy) jako minimalnych
jednostek syntaktycznych. Drugi istotny moment wyk adu to Szachma-
towowska definicja zdania jako minimalnego komunikatu, któremu w sferze
znaczenia odpowiadaj  dwa powi zane okre lon  relacj  wyobra enia proste
lub z one. Jest to definicja eksponuj ca jako istot  zdania relacj  predykacji,
tj. tzw. zwi zek g ówny mi dzy podmiotem i orzeczeniem.

Jeden z najciekawszych syntaktyków rosyjskich, Pieszkowskij, w r.
1927 podpisa  do druku trzecie, gruntownie przerobione (wed ug s ów autora w
5/6 napisane od nowa) wydanie swego Russkogo sintaksisa w naucznom
oswieszczenii18. Ksi ka wspiera si  na syntaktycznych definicjach cz ci
mowy. W samym sercu koncepcji znajduj  si  poj cia formy s owa i kategorii
formalnych charakterystycznych dla poszczególnych cz ci mowy. Przez form

owa rozumie autor jego budow  s owotwórcz  i w ciwo ci fleksyjne, przez
kategorie formalne – tzw. kategorie gramatyczne, które dzieli na syntaktyczne i
nie-syntaktyczne. A wi c funkcjonalna morfologia stanowi podstaw  i integraln
cz  teorii syntaktycznej. Pieszkowskij pojmuje deklaratywnie morfologi  jako
„dzia  gramatyki, który analizuje formy izolowanych wyrazów”, sk adni  za
jak „dzia  gramatyki, który zajmuje si  po czeniami wyrazów”, w praktyce
jednak wszelkie w ciwo ci formalne wyrazów interpretuje z punktu widzenia
ich implikacji syntagmatycznych. Stara si  przy tym pog bi  do  w sko
pojmowane w praktyce dydaktycznej tych lat poj cie „gramatyki formalnej”
ustalaj c znaczenia gramatyczne jednostek syntaktycznych ró nego rz du.
Jednym z jego ciekawych i cennych zamierze  jest próba obiektywnej, odpsy-
chologizowanej definicji orzekania jako podstawowej funkcji zdanio-twórczej.

Pieszkowskij du o zawdzi cza  tradycjom nauki rosyjskiej w zakresie
sk adni, przede wszystkim koncepcjom Szachmatowa, od którego m. in. przej-

17 A. A. Szachmatow, Sintaksis russkogo jazyka, wyd. II, Moskwa 1925-1927.
18 A. M. Pieszkowskij, Russkij sintaksis w naucznom oswieszczenii, wyd. III, Moskwa 1927.
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muje, aby je w sposób do  istotny zmodyfikowa , poj cie kategorii grama-
tycznej. Jednak jako precyzyjnie pomy lana ca  jego wyk ad sk adni ma
charakter oryginalny i do dzi  zdumiewa wnikliwo ci  intuicji. Jako zbyt
trudna, koncepcja Pieszkowskiego nie przenikn a do dydaktyki, zbyt trudny
okaza  si  w praktyce nawet specjalnie przeze  opracowany podr cznik.

Obok prac Szachmatowa i Pieszkowskiego wzorzec opisu syntaktycz-
nego stanowi y na gruncie rosyjskim w interesuj cym nas okresie prace M. N.
Pietiersona19. Uczony ten, rozwijaj c pogl dy Fortunatowa na tzw. form  gra-
matyczn  prezentuje tak w morfologii, jak w sk adni metody czystego deskrypty-
wizmu  i ci le te dziedziny rozgranicza. Ze sk adniowego punktu widzenia
mo na tu mówi  o tradycji Riesa i o paraleli w stosunku do pó niej datowanej
polskiej „sk adni opisowej” Klemensiewicza (por. ni ej).

Pe ny, og oszony w r. 1941, system pogl dów lingwistycznych A. Belicia
przypomina na interesuj cym nas odcinku koncepcj  Pieszkowskiego, cho  jest
ogólnie bior c bardziej przesycony semantyk , nie wolny od psychologizmu, od
którego autor deklaratywnie si  odcina, w pewnych intuicjach g bszy, nato-
miast mniej precyzyjnie podany. Wspólnego mianownika dla koncepcji obu
uczonych trzeba zapewne szuka  u ich wspólnego nauczyciela, Fortunatowa. W
pracy Belicia20 znajdujemy dwie zasadnicze cz ci:  jedna  „O re ima” i druga
„Grupe re i, Re enice, sintagme, njihovi zamenici i njihovi sistemi”. Pierwsza
cz  obejmuje rozwa ania o semantyce poszczególnych klas wyrazowych i o
kryteriach podzia u na cz ci mowy. Cz  druga zajmuje si  syntagm  (tj.
grup  wyrazow ) i zdaniem, i organizacj  wewn trzn  znacze  leksykalnych i
gramatycznych wspó tworz cych syntagm  i  zdanie.  Ca  teorii Belicia nosi
pi tno oryginalno ci przy licznych dowodach jego wielkiego oczytania i wielu
nawi zaniach do autorów rosyjskich i zachodnioeuropejskich. Mimo pewnych
znamion eklektyzmu jest to teoria spójna i przemy lana. Punkt ci ko ci le y w
sferze stosunków funkcjonalno-semantycznych, opis formalny, przewidziany jako
konieczny komponent pe nego wyk adu gramatyki, Belicia-teoretyka nie
interesuje.

Spo ród tez Belicia ciekawych zw aszcza z punktu widzenia dalszego
rozwoju  teorii  j zyka wymieni  wypada: szerokie rozumienie zdania jako
zwi zku poj , z których jedno (podmiot) nazywa, a drugie (orzeczenie)
przypisuje pierwszemu okre lon  w ciwo ; zasadnicze rozró nienie, mi dzy
syntagm  i zdaniem jako mi dzy czym , co jest dane, i czym , co si  staje w
akcie mowy; wyró nienie jako samodzielnych cz ci mowy tych, które zdolne

 nazywa  i/lub wskazywa  przedmioty, tj. rzeczowników i zaimków; rozró -
nienie w poszczególnych klasach wyrazowych elementów w ciwych, pry-

19 M. N. Pietierson, Oczerk sintaksisa russkogo jazyka, Moskwa 1923.
20 A. Beli , O jezi koj prirodi i jezi kom razvitku, Beograd 1941.
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marnych, i niew ciwych, derywowanych i zwi zana z tym bardzo ciekawa
teoria np. rzeczowników w ciwych, tj. nazw przedmiotów materialnych,

ytych podmiotowo jako semantycznie z onych, w przeciwie stwie np. do
rzeczowników odczasownikowych lub odprzymiotnikowych, czy wreszcie tych e
rzeczowników w ciwych u ytych w predykacie jako semantycznie prostych,
orzekaj cych okre lone w ciwo ci, itd. Gdyby ujmowa  to  w  metaj zyku
wspó czesnym, by abym sk onna twierdzi , e  j dro teorii Belicia stanowi
rozró nienie funkcji j zykowej nazywania od funkcji orzekania i odró nienie
elementów tekstu u ytych referencyjnie od elementów u ytych predykatowo.
Koncepcje Belicia geograficznie wi  si  z uniwersytetem w Belgradzie,
wielorakie echa tych koncepcji znajdujemy dzi  w pracach jego uczniów i
wspó pracowników, jak J. Vukovi , M. Ivi , I. Grickat.

Na gruncie polskim teoria opisu sk adniowego w okresie mi dzy-
wojennym wi e si  przede wszystkim z nazwiskiem Z. Klemensiewicza. Po
szeregu propozycji teoretycznych g ównie z zakresu klasyfikacji ró nych
elementów tekstu w p aszczy nie syntaktycznej, po obszernej monografii
po wi conej historycznej i wspó czesnej sk adni liczebnika w j zyku polskim,
w r. 1937 Klemensiewicz publikuje Sk adni  opisow  wspó czesnej polszczyzny
kulturalnej21. Zakres uwzgl dnionej problematyki odcina syntaktyka polskiego
od naszkicowanej wy ej tradycji rosyjskiej opisu syntaktycznego i od rodz cej
si  tradycji serbskiej, wskazuje natomiast wyra  zale no  od  s ynnej
opublikowanej w r. 1894 (II wyd. – 1927) pracy J. T. Riesa Was ist Syntax? –
oto Klemensiewicz abstrahuje zupe nie od „semantycznej morfologii” i spro-
wadza swoj  analiz  do opisu grup wyrazowych, zda  i po cze  zdaniowych.
Takie uj cie si  faktu sp yca analiz  usuwaj c z niej rozwa ania o kompo-
nentach semantycznych wypowiedzenia i pozbawiaj c wewn trznej, lingwistycz-
nej motywacji ferowane przez autora semantyczno-funkcjonalne cechy poszcze-
gólnych konstrukcji. Nie jest wi c,  jak  si  wydaje, przypadkiem, e Klemen-
siewicz wprowadzi  do tytu u swojej pracy przymiotnik „opisowy” – opis jego
ma charakter dystrybucyjno-formalny, a hierarchizacja i klasyfikacja konstrukcji
odbywa si  w trybie przypisywania im nazw-etykietek w terminach samego
opisu niemotywowanych.

Odbiega równie  od wspomnianej tradycji s owia skiej, która wybija
na plan pierwszy tzw. zwi zek  g ówny, proponowana przez Klemensiewicza
definicja wypowiedzenia, czyli minimalnego komunikatu j zykowego. Okre la
on wypowiedzenie „jako j zykowy znak najmniejszego powiadomienia, e
mówi cy zaj  w danej chwili postaw  wzgl dem pewnej, w nie wyodr bnia-

cej si  z toku jego prze  psychicznych tre ci przedstawieniowej”. Definicja

21 Z. Klemensiewicz, Sk adnia opisowa wspó czesnej polszczyzny kulturalnej, Kraków 1937.
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ta, któr  w swojej recenzji pracy Klemensiewicza ostro krytykuje Beli 22 wypro-
wadzaj c j  z tekstu W. Sterna (William und Clara Stern, Die Kindersprache,
Leipzig 1922), odbija heurystycznie p odn  i dzisiaj niemal powszechnie
przyj  tez , e na zdanie (jako na podstawow  formalizacj  wypowiedzenia)
sk ada si  okre lona modalno  i okre lona tre  propozycjonalna. W tych
terminach definicje typu Szachmatow, Beli  okazuj  si  zbyt ubogie, bo
zamkni te w granicach owej tre ci propozycjonalnej.

Na uwag  zas uguje równie  u Klemensiewicza opowiedzenie si  za
czysto formaln  definicj  zdania jako takiego wypowiedzenia, które zawiera
form  verbi finiti, oraz wprowadzenie do klasyfikacji wywiedze  al pari ze
zdaniami oznajmie , tj. wypowiedze  nie-zdaniowych. Uj cia te zawa y na
wykszta ceniu si  w tej dziedzinie odr bnej, izolowanej na gruncie s owia skim,
polskiej tradycji opisu syntaktycznego.

Poza tekstem z r. 1937 Klemensiewicz da  jeszcze trzy uj cia pe ne
sk adni polskiej w latach powojennych. Zakres problematyki i procedura
analizy pozostaj  w zasadzie bez zmian, widoczne s  natomiast próby odej cia
od impresjonistycznego psychologizmu ku czysto formalnej deskrypcji.

Ciekawe, e wspomniany ju  wielokrotnie podr cznik Szobera, co si
tyczy wyk adu sk adni, korzysta  raczej z wzorów rosyjskich i w czy  do tego
wyk adu „semantyczn  morfologi ”. W konsekwencji ten w nie typ opisu
zapo yczony z Polski spotykamy we wzorowanej na uj ciach. Szobera grama-
tyce bu garskiej L. Andrejczina.

Zanim przeniesiemy si  na grunt czeski, wspomnie  trzeba donios y,
teoretycznie artyku  J. Kury owicza Dérivation lexicale et dérivation syntaxique23,
referowany   na   Kongresie   Lingwistycznym  w   Kopenhadze. Ustalaj c relacje
derywacyjne mi dzy tzw. cz ciami mowy i stawiaj c problem derywacji syn-
taktycznej jako przeciwstawionej derywacji semantycznej (tj. derywacji w gra-
nicach tej samej „cz ci mowy”), Kury owicz daje si  pozna  w tym artykule
jako jeden z najciekawszych prekursorów teorii transformacyjnej.

Na gruncie szko y praskiej najdonio lejszym novum w zakresie opisu
syntaktycznego jest zwi zane przede wszystkim z nazwiskiem V. Mathesiusa
sformu owanie teorii tzw. perspektywy funkcjonalnej zdania, i szerzej, perspek-
tywy funkcjonalnej tekstu. Po raz pierwszy jasno i ostro sformu owana zosta a
teza o uzale nieniu funkcjonalnej, a tak e linearnej struktury syntaktycznej
zdania, jego linii intonacyjnej itd. od dynamiki tematycznej tekstu (ew. sytuacji), w
którym to zdanie jest osadzone. Innymi s owy: o uzale nieniu struktury
syntaktycznej zdania od informacji, jak  przenosi ono w okre lonym kontek cie

22 A. Beli , rec. pracy Klemensiewicza (por. przyp. 20), „Rocznik Slawistyczny” XV, 1939.
23 J. Kury owicz, Dérivation lexicale et dérivation syntaxique, „Bulletin de la Société de
Linguistique de Paris” XXXVII, 1936, s. 79-92, por. te  komentowany przedruk w Esquisses
linguistiques, Wroc aw 1960, s. 41-50.
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i/lub konsytuacji. Zgodnie z definicj  Mathesiusa sformu owan  w r. 1924 w
artykule kolik slov o podstat  v ty24 zdanie to elementarne wypowiedzenie,
poprzez które mówi cy (czy pisz cy) reaguje na jak  rzeczywisto  konkretn
lub abstrakcyjn , i które od strony formalnej realizuje mo liwo ci gramatyczne
danego j zyka i jest subiektywnie, tj. z punktu widzenia mówi cego (czy
pisz cego), kompletne. Taka postawa prowadzi Mathesiusa do konfrontacji reakcji

zykowych na t  sam  rzeczywisto  pozaj zykow  w ró nych j zykach
(konkretnie w angielskim i w czeskim), a w dalszej konsekwencji do ustalania
ró nej w ró nych j zykach rangi konstrukcji powierzchniowo paralelnych (por.
np. sta y szyk wyrazów czy wysok  rang  komunikatywn  passivum w
angielskim jako przeciwstawione odpowiednim konstrukcjom czeskim).
Postawiona przez Mathesiusa problematyka ró nej – w zale no ci od szeroko
poj tego kontekstu – hierarchizacji tej samej tre ci propozycjonalnej, czy
szerzej: ró nej hierarchizacji komponentów semantycznych komunikatu
znajduje si  dzisiaj w sercu wi kszo ci wspó czesnych teorii syntaktycznych,
jest jednym z istotnych mierników si y wyja niaj cej tych teorii. Badania nad
perspektyw  funkcjonaln  zdania i tekstu prowadzone s  na szerok  skal  w

rodkach czeskich (Praga, Brno), stanowi  istotny komponent gramatyki
kategorialnej j zykoznawcy brytyjskiego M. Hallidaya, wreszcie – czy mo e
przede wszystkim – uprawiaj  je wszystkie szko y zainteresowane semantyk
tekstu, wszystkie filiacje teorii generatywnej z semantycznym sk adnikiem
generuj cym.

Jak ju  mieli my okazj  wspomnie  w rozdzia ku o fleksji, w pod-
cznikach gramatycznych tego okresu granica mi dzy sk adni  i fleksj  by a

pochodn  wspomnianych dwu zasadniczych wzorców i odpowiednio albo (rza-
dziej) w czano „semantyczn  morfologi ” do fleksji (tak Gaertner, Lehr-Sp a-
wi ski, Pietierson), albo do sk adni (tak Szober, Andrejczin, wi kszo  grama-
tyk rosyjskich i ukrai skich, tak Karski, Mareti ,  s owe ska gramatyka Bajca,
Kolari a i Rupla, i in.).

6. W zakresie s owotwórstwa w rozpatrywanym okresie novum stanowi
wyros e na gruncie psychologizmu, a nast pnie  w  ró nych uj ciach w mniej-
szym lub wi kszym stopniu obiektywizowane teorie dwucz onowej budowy
wyrazu, które wydzielaj  temat i formant s owotwórczy. Teorie te przeciwsta-
wiaj  si  zgodnie starszej metodzie analizy morfemowej wielocz onowej.

Naturaln  podstaw  problematyki s owotwórczej stanowi sposób
potraktowania podzia u  wyrazów  na  klasy,  tj.  na  tzw.  cz ci mowy. Mieli my
ju  okazj  o tym podziale wspomnie  mówi c  tak  o  fleksji,  jak  i  o  sk adni.
Sprawie podzia u na cz ci mowy wyj tkowo wiele uwagi po wi ci  A. Beli
poszukuj c funkcjonalno-semantycznej motywacji tego podzia u  i  wyró niaj c

24 V. Mathesius, kolik slov o podstat  v ty,  „ asopis pro modern fiilologii” 10, 1924, s. 1-6.
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(por. wy ej 5) w poszczególnych klasach elementy prymarne i wtórne. W
tek cie Belicia (0 jezi koj prirodi i jezi kom razvitku), wyra nie przewija si
my l, le ca u podstaw wspó czesnej syntaktyczno-funkcjonalnej interpretacji
kategorii s owotwórczych, e podstawa s owotwórcza (tj. charakterystyka pod-
stawy z punktu widzenia podzia u na cz ci mowy) decyduje o prymarnie
referencyjnym lub prymarnie predykatywnym  u yciu  danej   formacji.

Wyj tkowo du o miejsca semantyce poszczególnych cz ci mowy po -
wi ca polska gramatyka H. Gaertnera25. Dzi ki wnikliwej i wielostronnej, acz
nie zawsze konsekwentnej, analizie semantyczno-funkcjonalnej cz ci mowy
Gaertner daje wzorowe jak na owe czasy studium tzw. semantyki leksykalnej i
tworzy precedens w czania takiego studium do wyk adu o j zyku. Przesz o
po ow  obszernej gramatyki Gaertnera zajmuje s owotwórstwo, tj. przegl d
ponad 500 formacji uporz dkowanych (w my l sformu owanej na gruncie
polskim przez Rozwadowskiego teorii o dwucz onowo ci wy szych tworów

zyka, m. in. wyrazów) wed ug wyk adników afiksalnych, z uwzgl dnieniem
momentu semantycznego.

W. Doroszewski po  w interesuj cym nas okresie podwaliny teorii i
praktyki, która bywa dzi  okre lana jako warszawska szko a  s owotwórcza.
Zbudowa  on szczegó ow  teori  tej dziedziny, któr  za cytowanym ju  (por.
wy ej 5) artyku em Kury owicza mo na by okre li  jako derywacj  syntaktyczn .
Formanty pe ni  tu prymarnie funkcj  strukturaln  przyporz dkowywania
formacji innej cz ci  mowy  ni  ta, do której nale y podstawa s owotwórcza.
Pierwszym, nadrz dnym kryterium klasyfikacji nale cych tu formacji jest
charakterystyka kategorialna tematu (np. dla rzeczowników czasownikowy,
przymiotnikowy, itd.); kolejny krok to wyró nienie formacji orzeczeniowych
(czynno ciowych) wed ug formu  zasadniczych „to, e...”, „to, jak...” i podmio-
towych wed ug formu  „ten, kto...”, „to, co...”, np. piewanie vs piewak,
mia vs mia ek, itp.

Dominuj ca wi kszo  prac  s owotwórczych powsta ych w intere-
suj cym nas okresie ma nastawienie diachroniczne. O zawsze obecnej w bada-
niach  s owotwórczych orientacji diachronicznej pisze teoretyk tej dziedziny,
Doroszewski. Ipso facto mamy do czynienia raczej z rozwa aniami-s owo-
twórczo-leksykologicznymi i s owotwórczo-etymologicznymi, ni  s owotwórczo-
gramatycznymi.

(1989)

25 H. Gaertner, Gramatyka wspó czesnego j zyka polskiego, wyd. I, Lwów-Warszawa 1931-1934,
wyd. II, po miertne, uzupe nione z r kopisu, Lwów-Warszawa 1938.



A contribution to the history of the internal phonological
differentiation of Lekhitic

This study is a shortened version of a course on the internal differen-
tiation of Lekhitic held at UCLA, in Winter quarter 1988/89. I should like to say
at the very beginning what it is not and what it does not contain. It is not a new
attempt at presenting the phonological history of Standard Polish. I think that
the English version of Stieber's historical phonology is near to perfection and I
can offer nothing of similar value. Also, I have no new factual data and so I
operate only with what can be found in previous publications dealing with the
phonological history of Polish, of Polabian and of the Pomeranian dialects once
separating Polish and Polabian dialectal complexes. Still, I believe that I have
something new to say. I would formulate it in two points:

– first, I am interested in “organic” dialect developments and not in the
history of choices leading to the consolidation of the standard system. Conse-
quently, I treat all the dialectal developments al pari1,

– secondly, I am dealing with the Lekhitic diasystem as a whole. The
progress of the Germanization of North-West Lekhitic territory eventually leads
to the equation: Lekhitic = Polish, but my object is still Lekhitic, albeit even-
tually reduced to the Polish dialectal complex. Such an approach allows better
insight into the development patterns of particular Lekhitic dialects and at the
same time reveals the pan-Lekhitic tendencies they share.

I start from a reconstruction of the Lekhitic variant of the Common Slavic
phonological system and I see it in the following way:

1 A similar and very interesting attempt at presenting main tendencies responsible for the phono-
logical evolution of the Polish diasystem taken as a whole was made by A. Furdal (cf. Furdal
1964). Nonetheless, a. Furdal treats only Polish and not the Lekhitic diasystem as a whole, b.
Kashubian territory and Kashubian developments are of marginal interest to him while they are in
the focus of my discussion, c. the last 25 years have produced new factual data and two capital
synthetic works: Stieber 1973 and Dejna 1973. d. finally, some solutions that Furdal proposes are
unacceptable to me.
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A. vowels

long +
high +
back +

low +

Some choices leading to the above reconstruction have to be explained.
Namely:

– it is well known that CS *e: evolved in two directions
both present in WS dialects; taking into consideration the later
metaphony before dentals ( :/ >’a:/’a /__T) we posit the broad variant as
characteristic of Lekhitic territory as a whole,

– it is not clear whether nasal vowels had phonemic status in the above
system; I accept Stieber (1973 : 11): before the loss of weak jers [ ] and [è]
were allophones of the corresponding V  sequences.

B. glides

back +

C. sonorants

nasal +

occlusive +

high +

frontal +

[ä:]
:]

w     j
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            The DF “frontal” says that it is the front part of the tongue that takes part
in the articulation.

Between consonants / r/, / r/, / l/ and / l/ appeared respectively as [R],
[R], [‚], [ ].

D.
obstruents

fricative +
back +
occlusive +
frontal +
tense +

Traditionally, the DF (± voiced) is accepted for all stages of the phono-
logical evolution of Slavic. In my opinion, however, Andersen (1969, 1986)
opens an interesting discussion concerning the possibility of changes in the mu-
tual hierarchy of voicing and protensity in the course of the history of particular
Slavic dialects, and on the relevance of these changes for present-day Sandhi-
differences and for some other idiosyncrasies of the dialects in question. Conse-
quently, I introduce the DF (± tense) as a starting point of Lekhitic evolution.

The first complex of processes to be discussed is the rearrangement (i.e.
metathesis and/or changes in timbre) of some syllables containing liquids. The
rearrangement affected all of Slavic. It was a chain-reaction, and all but the first
developments in the chain gave twofold reflexes in Lekhitic. Hence, it seemed
logical to take into consideration the complex as a whole.

/l/ ar/or, al/lo > ra/ro, la/lo | § _ C

(ar, al < *a: r, *a: l under RP;
in Lekhitic the length was temporarily preserved and then shortened; or, ol < ar,
al < *a: r, *a: l early shortened under FP.)

This is a North Slavic change with only some central Slovak dialects
excluded. Cf. Lekhitic examples:

a) rad o, rami , rataj... ; akn , akomy, ania...
b) ro en, robi , rokita. . . ; ód , okie , oni.. 2

2 If no dialectal differentiation relevant to the problem in question is present, I give my examples



A contribution to the history of the internal phonological differentiation ... 191

/2/ ar > ar / ro| C _ C

ar dominates in West Lekhitic Polabian, West Pomeranian and ro in East Lekhitic
(Polish);. Cf.

a)  Pb vornò, storn , pors ; T Karwia, Karwodrza; Kash xa t, xarna, starnef.. .
b)  P wrona, strona, prosi , krowa, chróst, ochrona. . .

             There is evidence that the metathesis went through two stages: ar> ro>ro
(cf. old Polish prepositional expressions with regular vocalization of the “weak”
jers like wewrota, weproch, also zeb ota, weg ow  etc. – Stieber 1973 :21-22).

/3/ er > re | C _ C

This is a Lekhitic and Sorbian change. Cf. P. brzeg, drzewo,
brzoza/brzezina, wrzos/wrzesie  . . .

/4/ ol > (al/) lo | C _ C

The al-reflexes are extremely rare (cf. Je owa 1961:88). However, the
parallel with the or-development cf. (2) is obvious. We posit two stages of evo-
lution: ol > lo > lo, whose results were prosodically motivated (cf. Milewski
1934, Dejna 1973:67, Rozwadowski 1923).

            Examples:  a) WL T Moltow, Priwalk . . .
                               b) P ody, oto, owa . . .

/5/
ol | C _ C  in WL

el ol | S _ C

le | C _ C
in EL

            In WL el merged throughout with ol; several forms with ol<el are registe-
red also in East Pomeranian and in North Polish dialects. However, in the majo-
rity of East Lekhitic dialects (and in Sorbian) the merger was limited to the posi-
tion after alveolars. Cf.

in Standard Polish.
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             a) Pb mlåk , mlåt, plåv , Kash s1oÝ na, puóc, muóc ...
             b1) P cz onek, sz om, ób
             b2) P plewy, mleko, mle , ledziona ...

/6/ r (> R) > ar

Cf. P targ, kark, gardlo . .., Pb gorn k, corn ...

The parallel with the evolution of jers in Polabian is striking, cf. (15) below.
             Polish has also some forms with ur instead of ar. However, [R] in these
forms occurs usually after velars and/or after labials and it seems that we are
confronted here with an optional positional variant (cf. Stieber 1973 : 43).

Cf. P. kurpie, gurbi  si , purchawka, burcze ....

        (’) r | _ T (cf. below on metaphony before dentals)
/7/ r > (T)       Pb ar

     P ir

             Cf. a) P ziarno, sarna, twardy, Kash cvjardi, car, Ýar . . .

                   b) Pb varx, sarp, varb  . . .   Old   Polish  notations   such   as
Cyrnela, Tyrpis, czyrw, wirzch . . .

/8/ l (>“) )( j (>“) > ol   in WL and in Pomeranian, perhaps also in the  North
                                       Polish dialects (cf. Stieber 1973 : 45-46)

Cf. WL notations such as Stolp, Colpyne, Polchowe, Pom Stolpzco,
Colmen, Maz Poltowsk, pyolny (1510), pjo1, mjo1, vjo1na . . .3

South Polish shows great differentiation dependent on the segmental
environment. It appears that the stage of syllabic liquids was of longer duration
here and no parallel with the development of jers can be found. It seems to be a
transitional zone between the South Slavic and the North Slavic type of deve-
lopment which would in turn explain the great differentiation of reflexes and the
presence of one reverted sequence: Liquid + Vowel, after dentals. Old South
Polish carried out the merger of * 1 and * l in only two positions: after alveo-
lars (where the result is identical with that in WL: ol, cf. P czó no, zó ty, czo ga

3 On geographical differences in the treatment of the (–back) feature characteristic of former r l
sequences, cf. below p. 8
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si  – an obvious parallel with the development of *ol )( *el, see (5) above), and
after dentals, where * l )(* l > u, cf. P. up, t usty, d ugi, OP ce.
             After velars l (> “) gave el – perhaps as a result of dissimilation between
the two components of the original sequence. Cf. P che sta , kie basa, zgie k…
             In so far as the position after labials is concerned we have: * l (> “) > ol
(as in WL), cf. OP mo wi , po k, but wi tope k... ; * l (> ‚) > il (P wilk, pilch,
milcze ...), but before dentals el (P pe ny, we na, pe , me ) – see below on
metaphony before dentals.
            The liquid developments resulted in changes in the distribution and in the
frequency of particular phonemes but did not change the phonemic inventory.

The next complex process is the Lekhitic vowel metaphony before hard
dentals. It affected all the non-high front vowels. It varied in scope, but gene-
rally extended over the Lekhitic and partially over the Sorbian area.

In the following section the reconstruction of the relative chronology of
particular processes is based on their territorial extension.

/9/ r > (’) r) / _T

            This change is characteristic of Lekhitic, Sorbian and East Slovak.

             Cf. Pb zæornü, tæord , aimæort , Kash rno, cvjardi, mjarznóc, Ýar,
P ziarno, twardy, marzn , dar , dial, umarty, siarna . . .

/10/ : / > æa: /æa /  _ T

             This change is first attested in the name of the river Pana (< CS na, SP
piana `foam`) in a document of the late eighth century, and in Dadosesane (i. e.
D’adoša e – “Bavarian Geographer” 860) referring to a tribe in Lower Silesia. It
was shared by all the Lekhitic dialects and the now extinct easternmost Lower
Sorbian dialect between the rivers Bóbr and  Nysa.

             Cf. Pb Iæot$, pæos k . . . , SP lato, piasek, piana, dziad, miasto . . .

/11/ : / >æè: /æè / _ T

or rather, phonemically:

e: / e > æo–/æo / _ NT

             This change has the same extent as (10).
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Cf. Pb t ca, j zek, pæ ..., WL notations of toponyms such as
Randowe, Suante...,  OP Landa (< * da), Tessata, Vilchanta (< *- ta)...

In Standard Polish there are no traces of the change since it has been
obscured by the later merger of Middle Polish :/  )( è:/è into :/ and their later
split into  and è depending on quantity (cf. (23) below), so we have SP cza,
úwi ty, wilcz ta, rz d G rz du etc.

/12/ e: /e >æo: /æo / _ T

This change is alien to Polabian and to West Pomeranian; in so far as
Sorbian is concerned the picture is not clear because of the later shift of (e) to
(æo) independently of position. In East Pomeranian it is richly attested in
toponyms (cf. Rzetelska-Feleszko 1973). It is characteristic of Old Polish Chris-
tian terminology (early borrowings from Czech and/or Latin), cf. koúció  (<Lat
castellum), Piotr (<Lat Petrus), etc. We find it also in metathesized roots such
as SP brzoza, plon, wrzos...

/13/ ‚ (< l) >æ“ /  P _ T

The process can be traced in South Polish only, where there was no
merger of l and l, and only after labials, since the two sequences also merged
(later?) after dentals in the South Polish area. The result of the metaphony is
as opposed to il, cf. SP pe ny, we na, pe , me . . .

Vowel metaphony extended the scope of palatalized consonants to the
position before back vowels and thus in place of earlier positional variants crea-
ted a new series of palatalized consonantal phonemes: /tæ, dæ/, /sæ, zæ/ and /pæ, bæ,
wæ, mæ/ and introduced the /± high/ correlation into the obstruent subsystem.
             A. Furdal (1964 : 17, 19-20) gives an interesting interpretation of the loss
of palatality characteristic of the first metatonic processes in the Lekhitic area.
He argues that l > l in WestLekhitic, and r > r in  Midland  Polish  were
chronologically first metatonic changes in the respective areas; they occurred
when there was no (± high) correlation in the obstruent subsystem and – conse-
quently – the subphonemic palatality was lost. However later, when new meta-
tonic changes occurred, the obstruent subsystem was consequently restructured
and the feature (+ high) became distinctive.
            In modern Polish dialects as also in Standard Polish we find some traces
suggesting that metaphony before dentals was characteristic also of e< , cf.
forms like SP dzionek, pionek, wioska and some others. It means that the two
processes: the eT metaphony and the vocalization of *  merged at least partially
over time. The development of jers is the next process with important conse-
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quences for the entire syntagmatic phonemic system. It is difficult to state preci-
sely when the process occurred but its beginnings were certainly not later than
the XI century (cf. Stieber 1973 :26- -27).

We observe here a twofold development such that the scope cf vocali-
zation in Polabian was broader. While non-Polabian Lekhitic vocalization is
adequately described by the classical definition of strong at the position before
syllables with reduced vocalism, in order to describe the Polabian situation we
need to add the position under stress and directly before a stressed syllable. It is
obvious that the two formulas are based on different criteria. In the majority of
cases vowels preceding syllables with reduced vocalism are also stressed and so
the real addition to the scope of vocalization would be its presence in syllables
preceding the stress. However, the descriptive adequacy of the Polabian formula
does not solve the problem of the original conditions of vocalization in Pola-
bian. It is a well known fact that our Polabian data come from the scant written
sources of XVIIth and XVIIIth centuries. The Polabian dialect complex was extinct
by the first half of the XVIIIth century. Hence many questions must be left
open, among others the mechanism and the relative chronology of the stress
system and the treatment of the jers. Polabian word-stress must have been
strong, since the vocalism of unstressed syllables is reduced and neutralized
with the exception of syllables directly preceding the stress. The only thing we
know for certain is that all jers under stress and/or directly before the stress
were in strong position and became “vocalized”, i.e.

/14/ , , ',  ' >  in Polabian

In other Lekhitic dialects (cf. Je owa 1961 :63-75, Rzetelska-Feleszko
1973 : 121-124) and – apparently – in Polabian in other positions weak jers as
defined by the classical formula were lost.

A trace of the difference between *  and * was left in the palatalization
of consonants in word final position before *-  and in the palatality of ( ) before
*  even medially (cf. Stieber  1973 : 32).

            Cf. PB a) m-re (< ret ), tæ-  (< ma), k-t (< to) . . .

                        b) morz (< morz ), v-1k (< v lk ), b b (< bob ), defka (<
d] ka)

            P mrze, ñma, kto, mrÀz, wilk, bÀb, dziewka . . .

            Strong jers were “vocalized”, i.e. broadened and lengthened.
            In Polabian texts we find [a] for *  before palatal(ized) consonant and [-]
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for *  and/or for *  before hard consonant, hence it seems that [a] was once a
positional variant of /-/ between palatal(ized) consonants. [a] also appears in
Polabian as the reflex of the vocalic component of r (cf. carnai e, carv . ..) and
[å] is the reflex of *a after *r- (cf. /21/ below). So it seems that Polabian å/a
derive from a / –  back/ vowel.
             In other L dialects (for Pomeranian see Je owa 1961 : 75-76, Rzetelska-
Feleszko 1973 : 121-124) the strong jers merged in timbre with /e/. None-
theless, the difference between *  and *  was preserved in the fact that the
consonant preceding *  was palatalized (i.e./ – high/) and the consonant prece-
ding *  was hard (i.e./ – high/). In that way the / ± high/ correlation was exten-
ded to the position before /e/. In light of the above we could reconstruct the
vocalization process for all of Lekhitic in two stages:

/15/ / > Pb a/å

      WPom, EL ’e/e

The schwa-stage in non-Polabian dialects was of a purely transitional
character while in Polabian it must have lasted longer and only later – as one of
the components of the sequence of changes responsible for the total rearran-
gement of the Polabian vocalism, did æ /  become a/å.

             Cf. Pb pan (< ), ü ål (< kot ), vi ål (< or ), råt (< ), vås (< )...
             SP pie , orze , Kash retk. SP wesz, sen, mech. . .

             As our main interest is the stages of the major internal differentiation of
the Lekhitic area, we shall discuss the Polabian developments from the period
after the loss-and/or-vocalization of the jers only exceptionally, when they show
some parallels with developments characteristic of other Lekhitic dialects. The
Polabian sources at our disposal show some minor internal differentiation, but
they do not allow us to reconstruct the relative chronology of the changes nor
are we interested in such minor variations.

The loss/vocalization of the jers triggered a whole series of processes
leading to the rearrangement of both the vocalic and the consonantal systems.
Let us start our discussion with consonantal processes.
             Our central problem is the varying scope of the opposition /± voiced/ in
modern Polish dialects. The differences concern the treatment of obstruents in
contact with sonorants word medially and at boundaries of different rank. H.
Andersen (1986) reviewing all the known facts concludes that they all speak in
favor of the modern Polish (and more generally, Slavic) opposition /± voiced/
having been a protensity (i.e. a / ± tense/) opposition in the early Middle Ages.
Accepting this hypothesis – and it seems well motivated to me – we would have
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to posit the following ordered series of processes:

/16/

The process could be called regressive protensity assimilation. It is
carried out word medially and across word boundaries as well.

             Cf. P /bapka/ babka, /proýba/ proúba, /pjezübrata/ pies brata, /vuzübrata/
wóz brata, /pjesüúostry/ pies siostry, /vusüúostry/ wóz siostry. . .

/17/

This process was carried out in South West Polish dialects only and it
consisted of the introduction of unmarked members of the protensity opposition
at word boundaries before vowels and/or sonorants.

Cf.  LtP  Sil  GrP  /pjezümatˆi/ pies matki, /pjezüojca/ pies ojca,
/vuzümatki/ wÀz matki,  /vuzüojca/ wÀz ojca. . .

             Then the shift in hierarchy between protensity and voicing occured:

/18/  /  tense/ > /–  voiced/

             It was characteristic of all of Kashubian and Midland Polish. As a result
of this shift the /–voiced/ i.e. /+tense/ obstruents became unmarked members of
the opposition and thus the sandhi process in the North Eastern dialects turned
/+voiced/ into /–voiced/ at word boundaries before vowels and sonorants:

/19/

             Cf. Maz Bland Kash /pjesümat î / pies matki, /pjesüojca / pies ojca, /vusümatˆi/
wóz matki, /vusüojca / wóz ojca...

It follows from this that the entire restructuring of jers started in the
South West and gradually spread to the North East.

Word-medially the new OS (i.e. obstruent + sonorant) clusters were
treated the same in all of Polish as in Common Slavic, i.e. no changes in voicing
and/or protensity occurred.
             Our reconstruction of the sandhi-processes is invalidated by the fact that
we do not have any Pomeranian data. Isolated toponyms and anthroponyms are
our only sources on Pomeranian phonology. However, we do have some Pome-

/  tense/ > /–  tense/ / +obstruent + obstruent
           – –  tense

+ tense/ > /–tense/ / +obstruent § / + vowel/
           –           / + sonorant/

/+voiced/ > /– voiced/ / +obstruent § / + vowel/
           –          / + sonorant/
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ranian facts concerning the treatment of the new word medial consonantal
clusters.

The loss of weak jers resulted in the emergence of new consonantal
clusters. Those among them which were difficult to pronounce were eliminated
in two ways: by reducing the cluster itself by dropping some of its members
(such a treatment is characteristic of the Southwestern group of Polish dialects,
especially GrP dialects, cf. Furdal 1964 : 61ff.) or by inserting secondary vowels.
Usually processes of this kind are of no consequence for deeper dialectal diffe-
rentiation since their results can not be defined in more general phonological
and/or grammatical terms. However, there is one interesting difference between
EPom, Kash, GrP and Sorbian dialects on the one hand and Sil, LtP and Maz
dialects on the other. (Unequivocal interpretation of the WPom materials is not
possible, cf. Je owa 1961 : 76). Namely, in the Northwestern area, if the stem
ends in a voiceless obstruent, the /e/ reflecting the former strong jer before the
zero ending in the nominative case has been eliminated.
             Cf. SP okie  G okcia (< olk ), palec G palca (< pal ), ocet G octu
(< oc ), ptaszek G ptaszka (< taš )..., Kash (1ekc, pølc, 1ect, ptøšk...)
Traditionally the northern innovation was explained as a result of morphological
leveling (cf. Stieber 1973 : 35), but Andersen (1988 : 46-47) is correct in stating
that there is an obvious phonological motivation for the scope of that analogical
process, i. e. the voiceless character of the stem final consonant.
             Main vocalic development triggered by the loss of weak jers was the so
called compensatory lengthening of vowels in syllables directly preceding the former
weak jers. Compensatory lengthening means identification of the lengthened vowels
with old long vowels deriving from other sources. It took place without exception in
word final position before the / – tense / consonants. It is hard to say whether
                                                /+ voiced/
the above mentioned identification occurred before or after the protensity/voicing
shift. It is a well known fact, however, that the difference in vowel length
depending on the following consonant is greater in systems with a protensity
correlation than in those with a correlation of voicing. Thus, we posit that the
lengthening preceded the shift.

/20/

             Word medially, traces of compensatory lengthening are scarce in modern
Polish dialects, but it seems that the process was more frequent in the SouthWestern
than in the NorthEastern dialects (cf. Topoli ska 1964). That in itself speaks in
favor of the lengthening being carried out before the protensity /voicing shift,

/– long/ > / + long/ / + vocalic _ + consonantal before syllables
           –  –  tense           with
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and it is in accordance with what we have said about the relative chronology of
sandhi-processes.

Today the results of compensatory lengthening are obscured by
morphological leveling and by changes in vocalic timbre before sonorants. Here
are some unequivocal examples: SP wóz G wozu, b G bu, perhaps also
dró ka (~droga), szkó ka (~ szko a), ko (~ e) etc., NKash (kÒ  G k1 a,
d1uk G d1 g1;, ip G ba > jøt G jad , xl p G xleba. . . , t1ep' rk, nc,
pølc etc.)
             Processes connected with the loss and/or vocalization of the jers did the
following:

(1) reduced the phoneme inventory (only in Polabian did vocalization
result in the emergence of a new phoneme (phonemes?); in other Lekhitic
dialects / / and / / were lost and no new phonemes appeared),

(2)  extended the scope of /e/ to the position after hard consonants and
the scope of the /± high/ correlation to word-final position and before /e/,
             (3)  augmented the frequency of long vowels and of /e/,

(4) created the opposition VC ~  in word final position and thus
promoted the nasal vowels to the rank of autonomous phonemes.
             One more early Lekhitic change should be mentioned, absent only from
the South Polish dialects, viz. the shift of /a/ after initial /r/ to a vowel identical
with the reflex of * , i.e. /-/ in Polabian, /e/ in the remaining territory.

/21/   a > Pb -
                          WPom, EPom, NP e / §r  –

This change must have been earlier than the vocalization of the strong
jers, It is first attested in documents from the Xth century, cf. notations like Redares
/968/, Riedere /975/< ratari ‘ploughmen’, cf. Pb råno, råd;st, cf. in Bgn Reck,
Redanta..., dial MazKash red1o, redziñ, rek...

After all these changes, the eleventh century phonological system must
have been the following:

A. vowels

long +
nasal +
high +
back +
low +
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It is not clear when the merger of : /  and e: / e took place. Polabian
and WPom show some developments characteristic of /e/ and not of / / (cf.
below) and later than the metaphony before dentals. On the other hand we have
forms like P sionka (~ sie < ) suggesting that the merger began when the
process e >’o / _T was still active. Due to the fact that such forms can be of
later origin and result from morphological leveling, however, we continue to
maintain the distinction as pertinent for all of L territory.

The above reconstruction of the vowel system does not hold for
Polabian, which has a schwa type of phoneme from former jers.

B. the glide subsystem is enriched:

back +
high +

C. sonorants

nasal +
occlusive +
labial +
high +

The system was enriched by the emergence of /m’/ and ipso facto the
inventory and the hierarchy of DFs was changed. The /±high/ correlation
became basic principle organizing the subsystem as a whole.
D. obstruents

fricative +
back -
occlusive +
frontal +
high +
voiced +

             The most important development in consonants was the spread of the / ±high/
correlation.
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The most significant vowel change in the period from the XIth to the
XVth centuries affected nasal vowels and resulted in the reduction of the nasal
vowel subsystem to one long and one short phoneme. The oldest in that series
of processes seems to be the narrowing of the front nasal vowel in the north-
western part of the Lekhitic area (excluding the Polabian dialects).

/22/ [:/[ > Š:/Š > i:/i

This change is characteristic of East Pomeranian including Kashubian.
It spread also to West Pomeranian but was not carried out consistently in that
area (cf. Popowska-Taborska 1961, Je owa 1961, Rzetelska-Feleszko 1973). It
was realized in two stages: first narrowing (XI/XII c.), then denazalization (XIII
c). It is a well known fact that nasal articulation is harder to combine with high
vowels than with low, hence the denazalization should be interpreted as a natu-
ral corollary of the narrowing.

This change is richly attested in toponyms registered in old documents
(cf. e.g. EPom Giczow 1404 (< ov.), Gynczknik 1350 (< n-), Sincelitz ca
1400 (< tel-), Zaghinzcowe 1301 (< zaj c-), Scoyicino 1258 (< - tin-) and
also in modern North Kashubian dialects, cf. pjisc, jast ip,  t isc etc.) In the
southern part of the Kashubian area Midland Polish reflexes have been intro-
duced secondarily and traces of the old Kashubian development are petrified
today in a few lexemes.

The midland Polish dialects attest a reverse process in the oldest docu-
ments (from the early XII century on), i.e. the lowering of articulation, espe-
cially that of the back nasal vowel. The process could be symbolized as some-
thing like /è/ > /  / and /[/ > / /; the first shift is much better attested – cf. Stieber
1973: 39. The broadening of the back nasal vowel is attested in Pomeranian as
well (cf. Je owa 1961, Rzetelska-Feleszko 1973), but not in Polabian where >

; the two nasal vowels never merged in Polabian. In midland Polish the merger
of the two nasal vowels occurred in the XIII century:

/23/ ( :/  )(è:/è) > :/

             The result of these changes in the entire Lekhitic area, Polabian excluded,
are one long and one short low nasal vowel. Thus we could say that Lekhitic is
unified in its tendency to reduce the nasal vowel subsystem. However, while in
the Pomeranian area this reduction was attained through maximal polarization of
the two articulations, in the remaining territory a merger took place.

The results of the MidPollsh merger were later obscured by a new
differentiation in timbre depending on quantity, but they are well attested in old
Polish texts, cf. in a document from 1337 (Stieber 1973 : 53): Sandovo (<sèd-),
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Sanczkovo {< sè k-), Dambe (< dèb-), Pantek (< p[ k-), Ksanzno (< n[g-),
Svantheoviczy (< sv[te-ov-) etc.

A change which must have occurred at an early date after vowel
metaphony was the merger of ]:/] with e:/e in all the Lekhitic territory:

/24/ ]:/] > e:/e

             Cf. P rzeka, wierzy , mierzy , kwiecie, miech. . .

This change must have followed to the Polabian and West Pomeranian
narrowing of *e (but not of * ) to /i/ in word final and before high consonants:

/25/ e:/e > i:/i –  §
                                   /+consonant
                               –  +high/

             Cf. Pb püli (< polje), zim’  (< zemja) etc. In West Pomeranian the
process was not carried out consistently (cf. Je owa 1961).
             Almost all other changes affecting the oral vowel subsystem in the period
under consideration (XIth-XVth c.) were connected with the fronting of /a/. Thus we
have:

/26/ a > e / § j –

a change which spread over the East Pomeranian and North Polish area (only
Ltp dialects were excluded). It occurred in all probability in the second half of
the XIIth cf. (cf. Stieber 1973 : 51); among oldest examples we find some first
names borrowed after the adoption of Christianity, e.g. Jen, Jekub, WPom
Jerezlaus 1271 /as against SP Jan, Jakub, Jaroslaw/, cf. also modern Maz forms
like jepko, jegoda, jesk 1ka, Kash ješ rka, je m1e, etc.
             The next change, the shift of /a/ to /e/ after palatal/ized/ consonants,

/27/ a > e         +consonant
                        +high –

seems to have occurred later since its spread was more restricted: Mazovia and
the border territory between Mazovia and Great Poland. In old documents from
this area we find notations like Maczege Gsg 1405. kone Gsg 1401, cf. also
hypercorrect forms such as wyapprza Gsg 1510, Smyachowo 1511 etc. No
remnants of this change have survived in the modern dialects, if we exclude
equivocal forms such as sieno, wieno, zawiesa, wietrak. . . which could have
resulted from morphological leveling after the  >’a metaphony.
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In the modern Mazovian dialects on the other hand, we have /e/ deri-
ving from /a/ before /r/ and this change can be traced to the XVth century:

/28/ a>e / _ r

Cf. Maz umer1, taterka, pj perst (1534,< rst ), Werszewka 1625, etc.

Among vocalic changes the process of broadening of /i/ before /r/ should
also be mentioned. In all probability it began in the XIVth century, but, since it
was a long process, spreading gradually both before and after the loss of
quantity and giving different results depending on the quantity, we shall discuss
it later in all its variations.

The first consonantal changes of importance in the period under consi-
deration were the affrication of / /, / / and that of /O/. The two processes were –
or so it seems – almost parallel in time and space. They spread over the East
Pomeranian and Midland Polish area, and also over the neighboring Sorbian
and Czech territories.

The obstruent process seems to have begun a little earlier, i.e. in the
second half of the XIIth c.

/29/  d > Ý/c’ Ý’

             In connection with the difference in the results of this change (palatality
vs palatalization of the respective fricatives) see below /31/-/35/.

The change occurred in East Pomeranian (Rzetelska-Feleszko 1973 :
199-222), in Midland Polish, in Sorbian and also in some Czech dialects borde-
ring with Lekhitic territory (cf. Stieber 1973 : 49). Cf. P cialo, ciasto, cieszy
si[, dziad, dziecko...
             The O >  change was – according to Stieber (1973 : 49) a little later, it
“seems to date from the XIIth c.”

/30/ O >

             Besides East Pomeranian and Midland Polish it is characteristic of Czech
territory. / / is still preserved in North Kashubian and in some Silesian and Lt
Polish dialects.

             Cf. Kash m1 e, _ka, stolø , jast ip...

             The next highly important complex process, directly connected with the
emergence of the new fricatives is the rearrangement of the subsystem of central
fricative obstruents.
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In so far as the /± high/ correlation is concerned the new fricative spi-
rants, phonemicized as a result of the vowel metaphony, were probably treated
the same as the new affricates. This means that a new, third /?/ set of central
fricatives emerged, realized as [s’ z’ c’ Ý’] or [ Þ] ( = high dental-alveolars
or palatals).

From the analysis of written texts it is difficult to say when or whether
the older two sets of central fricatives: /s z c Ý/ and /š ž à/ lost their /+ high/
redundant feature.4 Stieber (1973 :66-67) concludes that “at the middle of the
fifteenth century the sounds c Ý š ž à  had not yet lost their palatalization all
over Poland”. This helps to explain the varied results of the emergence of a new
set of sounds akin to the old ones. Three different series of processes were
triggered:
             a) polarization of the old and the new fricatives; as a result of that pola-
rization old /+ high/ fricatives (let us label them S1 and Š1) lose their
palatal(ized) character:

/31/ S1’ Š1’ > S Š

             Consequently the old S1 now enter the /± high/ correlation as opposed
to the new S2’ which, in their turn, acquire full palatality:

/32/ S2’ >

and thus the three-set system is established:

             s z c Ý dentals
             š ž à alveolars

Þ palatals

             This is the solution to be found in almost all Great Polish dialects, in the
southern part of Silesia and in the Standard Polish; later it was extended to the
eastern Borderland.

             Cf. P syn, sen, z oto, koza, cena, noc, miedza, n dza, kosza, koszula,
aba, ty, czaszka, miecz, siano, siostra, zima, ziarno, ciasto, ma, dzie ,

odzie ..

b) merger of S1’ and S2’ which lose their palatal(ized) character as
opposed to Š1’:

4 The old inherited /s z/ in the period of the Lekhitic metaphonic processes were already (– high).
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/33/ (S1’ )( Š1’) > S

             This is the Kashubian solution. The subsystem is reduced to two sets:

             s z c Ý dentals
 ž à palato-alveolars

            Cf. Kash n,  sen,  z1oto, kueza, cena, noc, mjeÝa, n,Ýa, ka a, k1e ;la,
aba, žo1ti, a ka, mje , s no, sostra, z ma, zørno, casto, Ý , l Ýe...

c) merger of S1’ and Š2’ into one /–high/ dental set as opposed to the
new /+high/ fricatives:

/34/ (S1’)(Š1’) > S

This is the solution attested first in Mazovia, then extended to Little
Poland and northern Silesia as well as to the dialect of the so-called “Mazurzy
Wiele scy” in northern Great Poland. The system is reduced to two sets:

             s z c Ý   dentals
Þ   palatals

Cf.  Maz  /sin, sen, z1oto, koza, cena, noc, mjeÝa,  n Ýa, kasa, kosula,
zaba, zÒuti, mjec, caska, ano, ostra, ima, arno, asto, Þ , luÞe.../

d) finally, the fourth solution, a marginal one, is realized in several
small areas, probably not without foreign (Czech, Slovak, German) influence.
This is the merger of Š1’ and S2’ into a new /+high/ set Š2’ as opposed to S < S1’
which has lost its palatal(ized) character:

/35/ (Š1’ )( S2’) > S

We find this solution in a small area on the Polish-Czech and Polish-
Slovak frontiers, near the towns of Jab onkÀw and Czadca and in the North near
Malbork on the Low Vistula and in a compact area in the eastern part of the
Warmia-region and the western part of the Mazurland.
             The system is like that of b):
             s z c Ý

 ž à
but the origin and the frequency of the respective sounds differs.
             Cf. Malb sin,  san,  z1oto, koza, cena, noc, mjeÝa,  n nÝa, ko a, ko ula,
aba, Òuti, mje , a ka, no, ostra, ima, arno, asto, à , luàe...
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As can be seen, old S1 today are consistently /–high/ in the entire
Polish-Kashubian area, while Š1 and S2 can be found both on the /+high/ and/or
the /–high/ side.

Another important consonantal change is that which resulted in the
shifting of /w/ from the subsystem of glides to the subsystem of obstruents and
in the rise of its voiceless counterparts /f/ and /f’/.

One of the oldest processes in the shift seems to be the merger of the
initial o- and wo-, i.e. the phonemicization of the prothetic [u] sound before o-:

 /36/ o- )( wo-    or rather: o- > wo-

             This change took place in West Lekhitic, East Pomeranian, the GrPolish
dialects and also in Sorbian and the western part of Czech territory. The analysis
of old toponyms shows that the process began in the XIIth century in the West
and then successively spread to the South and to the East (cf. Je owa 1961,
Popowska-Taborska 1968, Feleszko-Rzetelska 1973).
It is hard to say just when the shift

/37/ w > v

occurred. In some western dialects /v/ still has an optional and/or position-
bound allophone [w]. We find f– < xv– in the Lt Polish dialects already in mid
XIVth c. (Stieber 1973 : 49), and f and f’ of foreign origin appear much earlier,
e.g. ofiara (< Czech of ra) – a borrowing dating in all probability from XIth c.
(ibid.). In the oldest documents, however, Latin f was rendered as p (Pabian <
Fabianus) or b (berlo < fer la).
             The change xv- > f- must have been accompanied by the processes tv >
tf, sv > sf, kv > kf, i.e. it should be interpreted as

/38/ v > f / + obstruent
+ occlusive

                    – voiced / _

 The results of this process are characteristic of the modern Mazovian
and LtPolish dialects, but it seems that the process expanded from the NorthEast
to the SouthWest, since in the Parkoš’s treatise on Polish spelling (mid XVth
century) we still have spellings as quas, qvath, ssvee etc. reflecting Krakow
pronounciation, and on the other hand first LtPolish notations of the type fala
date from the XIIIth c.
             The loss of /x/ in the sequence xv- was only one of several symptoms of
the “weak” articulation of that sound. In manuscripts dating from XVth c. we
first find examples of the -x > -k substitution in word final position. Cf. nota-
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tions like w tutecznik ymionach, na cztherek lokczyech... and hypercorrect
spellings like wyczech (P wyciek ’leak out’) – cf. Stieber 1973 : 69. A parallel
change also took place before consonants. In addition to /k/, /f/ also appears as a
substitute. So we have:

/39/ xök and /or  f –  §

/+consonant/

Among other factors the change was due perhaps to the isolation of /x/
with respect to the two basic consonantal correlations: /± voiced/ and /±high/.
(The first /+high/ allophones of /k/ and /g/ appeared in South Polish dialects in the
XVth c. – cf. Stieber 1973 : 68). The results of the change are characteristic today
of LtPoland and of the southeastern part of the GrPolish dialects but in old written
texts they are attested also from Mazovia (cf. Dejna 1973 : 129-134).

It is extremely difficult to determine whether Lekhitic territory – as it is
traditionally accepted – was really unified in the pronounciation and the
phonemic status of palatalized labials from the Common Slavic period onward.
There are some traces (as in SP grobla, kropla, niemowl[, plu , Kash konople,
grabliska...) of the old l-epentheticum. I should say that in that oldest period /j/
and / / alternated optionally in the position after labials (cf. Shevelov 1964 : 220).

The emergence of the new [p’ b’ m’ w’/v’] after vowel metaphony led
to the merger of the old Pj and the new P’ type of pronounciation. It seems not
improbable, however, that already from the beginning the merger was bidi-
rectional and resulted in the P’ type being generalized in the southern part of the
territory while in Mazovia and in all probability also in the Kashubian dialects
the Pj type dominated (cf. Topoli ska 1974 : 36), with P’ as a positional
allophone in word final position. If so, we would have:

/40/ (Pj )( P’)     Pj Mazovian, Kashubian
                        P’    LtPolish, GrPolish, Silesian

Later on the Mazovian and part of the Kashubian territories were
affected by a whole series of further developments such a b j> , pj > /px, vj
> j, fj > < fx, mj > > . . . , i.e. in the position after labials the front glide
went into a palatal corresponding to the preceding labial with respect to its
voicing characteristics. In the obstruent subsystem the spirant palatals were
chosen, while in the nasal sonorant subsystem there was no choice but / /:

/41/  /+glide

        -back/ > /+ palatal/ / P_
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As  a  second  step  /m/ and /v/ can be dropped before / / and /j/
respectively:

/42/ m -

           w/v > Ø
-j

The first instances of these northern developments can be found in
manuscripts from XV/XVIth centuries, cf. notations like nayanczszem /j<vj/,
rozunyesz / < < mj/ and the like /cf. Stieber 1973 : 71/. Cf. also some present-
day dialectal examples: Maz es/pÌes,  b a1i,  v ara/ ara,  m asto/ asto.../.
Finally, it is worth mentioning that in some lexemes and/or morphemes the
P’/Pj problem was resolved by dropping the palatal element, cf. Maz fat, fy a
~ SP w’at, fi a, Maz I pl re-kami, nogami etc. The earliest examples of this
process are to be found in Mazovian manuscripts of mid XVth century (cf.
Stieber 1973 : 71).
             After all these changes were accomplished, towards the end of the XVth
century:
             A. we still have a uniform vowel system covering the entire territory; in
comparison with the system we posit for the XIth c. it has lost four phonemes:
/ : : /.

long +
nasal +
high +
back +
low +

             B. the glide system has been reduced to /j/.

C.  the sonorant system is a little changed by the rise of / / and has two
variants, the northern one being without /m’/. It is hard to say when the fricative
articulation of / / became distinctive instead of its (later lost) high articulation.
For the time being we still define it as / + high/:
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nasal +
occlusive +
labial +
high +

D. the obstruent system has been enriched with the rise of /f/ and /f’/
and with the shift of /v/ and /v’/ from the glides to that system; moreover, there
is the rearrangement of the fricative subsystem; finally, in its northern variant
no palatalized labials appear.
A new DF / ± alveolar/ must be added to the maximal system.

fricative +
back +
occlusive +
frontal +
alveolar +
high +
voiced +

(underlined phonemes do not exist in some dialects)
This is the maximal system as in the majority of GrPolish dialects and

in southern Silesia. In the Kashubian dialects no high labials and no palatals
appear. In Mazovia there are no high labials and no alveolars.

Where there are no “classical” palatals, alveolars are realized as [ ].

The most important process triggering all the later changes in the
vocalic subsystem and responsible for the present-day differentiation in the vowel
subsystem is the loss of distinctive quantity. It was a slow process whose center
was located somewhere in the central Polish area. Lekhitic long vowels came
from several sources:

1) old CS length was preserved under the new RP and in syllables
directly before the stress, cf. P król G króla, OP e:x G gQe:xu, kv’a:t G kv’a:tu,
tQ : , a:zdo, m’a:zga, ka: o:r, etc.

2) length from contraction of sequences of the type VjV, originating
from different periods and with different extension in the Lekhitic area:

– we have WS length as in the adjectival declension: Gsg m –ajego >
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-e:go, Dsg m –ajemu > -e:mu, Nsg f -aja > -a:, etc.
– length in the neuter paradigm with the *- je suffix and in the feminine

paradigm with *- ja is also of pre-Lekhitic, origin, cf. OP ka:za e: G k:aza a:,
svi a: A svi :, etc.

– OP length in possessive pronouns, as in me:go < mojego, me:mu <
mojemu, etc. Stieber (1973:29) writes that “In the Middle Ages such forms must
have extended all over Poland. In the present dialects the contracted type is
limited to the North.”

– OP length in verbal forms like xv’a: <xv jati, a: <gr jati, s’a: <
jati... The contraction was completed by the XVth century, but in a text from

the beginning of that century we still have pochweiane owi (Stieber 1973:29).
– verbal forms like boja /ba: < bojati , stoja /sta: < stojati

have length only in SP dialects, while in Mazovia, in Great Poland (except in
the southern part) and in Kashubian we still have uncontracted forms today,

– present tense forms with -a- and - - as stem vowels have uncontracted
forms in OP texts: znaje, przyjaje..., cf. also present day Kash znaje, umjeje,
GrPolish znaje, graje, in Mazurland (=northeastern borderland, result of the
Mazovian expansion on the former Prussian area, in the XIV/XV centuries)
rozu eje (~ SP rozumie), ejc (~ SP mie).

             3) length from compensatory lengthening,

4) length in borrowings (cf. in the Parkosz's treatise notations like
Adaam, staal, qhaan, Stieber 1973:57),

5) superimposed on all these types is length from morphological leve-
ling in categorial paradigms, usually due to the expansion of the NRP (cf.
Topoli ska 1964).

In the great majority of cases the information carried by the opposition
/± long/ was not lost with the loss of quantity. It was transformed into oppo-
sition of protensity correlated with a shift on the vertical axis – tense phonemes
were raised (“narrowed”), and lax ones were lowered (“broadened”). The
change in timbre preceded the loss of distinctive quantity. Thus

/43/ /  long/>/  tense/ /   /+vocalic
                                                    __/

and so / + long   vowels became higher and – since the   / + long    could not be
            – high/                                                                    + high/



A contribution to the history of the internal phonological differentiation ... 211

shifted up – the /– long    became lower:
                          + high/

/43a/    /+long       /+ tense                   /+ vocalic
           – high/  >  + shifted up/                          __/
and

/43b/    /– long         /– tense                            /+ vocalic
            + high/   >   + shifted down/                             __/

One more pertinent question should be discussed before a detailed
review of processes which followed the loss of quantity, viz. changes in length
-and/or-height which affected vowels preceding /j/ and sonorants. The problem
must be discussed in connection with the loss of quantity since the two sets of
processes were parallel in time and thus their combined results are responsible
for the frequency and distribution of present-day reflexes of former long
vowels. This is because, as will be seen, today we find reflexes of length in the
position before sonorants which can not be traced to any of the above listed
“sources” of length.

The oldest (or so it seems) was the process that affected *i and *i:
before *r and * . It affects the sequences ir/i:r and /i:  of various origin, as
well as CS *ir and CS * r (except in NKashubian where former *ir went to r).
*i and *i: in these sequences were broadened and went to /e/ and /or /e:/ and in
the process of this change several instances of former short *i merged with
reflexes of former long *i:. Today as in the Middle Ages the reflexes of length
prevail in the north (cf. Stieber 1973:83-86):

/44/   i/i:>e/e: / __R

The forms with er/e:r, /e:  appear in the beginning of the XIIth
century and gradually become more and more frequent. Cf. Verbenice 1175
(< rb-), Czerwiensch (< rv-) 1253, Werbina 1258, etc., cf. P sierota, siekiera,
cierpie , wierzba, NP dialectal yr e, fyr , yrp, pjyr , SP dialectal
p’er , m’er , p’er i etc. It seems that *i before R was lengthened in NP
dialects and thus when broadened it merged with *e:. Stieber (1.c.) gives ano-
ther interpretation, which is harder to combine with what we know about the
successive loss of quantity.

The broadening of *i/i: before laterals can be traced back to the
XIV/XV centuries; cf. notations like beli, usielstwa, ucziniel, mie emu (Stieber
1973:89). Thus
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/45/   i/i:>e/e: / __L

It is hard to say whether the change was optional since its results are
obscured by several later processes and by morphological leveling.
             The broadening of u/u: before R is known from the poetry of the XVI-
XVII centuries but the process could have begun earlier. The change was
optional. In the case of former short *u it was combined with /lengthening? and/
merger with *u:. Thus we have

/46/   (u )( u:)>o: / __R

             Cf. rhymes like gury~chmury in Kochanowski's texts, cf. also notations
natora, marmory, etc. (Stieber 1973:86).

Beginning with the XIVth century we observe (lengthening and)
changes in height before nasals, after the pattern:

/47/   (o )( u)>o:       __N
         (e )( i)>e:

Cf. SP dzisiaj (<dzie sia), ce, umaczy / omaczy ... (further
examples in Stieber 1973:86-88).
             The lengthening and/or narrowing of *o and *e before N left no traces in
the central and northern Kashubian area. In all probability the phenomenon is
connected with the later loss of quantity in these areas: differences between
genuine long vowels and the secondarily lengthened positional allophones of their
short counterparts before N were too great to enable the merger to take place.

The majority of the Silesian, Gr Polish, Kashubian and Mazovian
dialects also show a shift of *a: to *o: before nasals (cf. Dejna 1973:174):

/48/   a:>o: / __N

             Finally, *e went to /i/ before /j/ in word final position, a change which
appears in several endings, cf. notations like Naypierwi, drazewy, w nauce...
pospoliti, cf, also hypercorrect forms like wyarey G, laskiei G etc. (Stieber
1973:91):
/49/    e>i / __ j§

             The loss of quantity and the rise of the new height/protensity correlation
resulted in an unstable system (with six levels of the tongue articulation!) which
could not last. Hence a new series of system adjustments was triggered. Since
the loss of quantity was a gradual process spreading slowly from southeast to
the north and west and since several subphonemic differences between parti-
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cular dialectal systems already existed, these differences now became relevant.
The process led to the first (and unique?) deeper differentiation of the dialectal
vocalism taken as a whole. The first signals of differences in timbre between
short and long vowels are already registered by the beginning of the XVth
century. Cf. notations like guor (SP gór Gpl), skutkuow (SP skutków Gpl), even
in the XIVth century we have gnywacz se (SP gniewa si ), bandu (SP ),
pyenudza Gsg (SP pieni dza), etc. (Stieber 1973:78).

The first consequence of the loss of quantity was that former short *i
and *u which were broadened as a result of protensity/height polarization bet-
ween short and long vowels – cf. above (43b), i. e. the sounds [ ] and [ ]
respectively, merged with former long *i: and *u:

/50/    /– tense
 )(

     /+ tense                    /+ vocalic

           + shifted down/          –shifted down/         + high
                                                                                         __/

In other words, the difference in protensity and in the height of tongue
articulation remained subphonemic. The change was characteristic of all the non
Kashubian Polish dialects, cf. P syn G syna, li , lis, ludzie, s up G upa, etc.

In the Kashubian area where the difference in quantity was preserved
longer (in the North it was lost in the XlXth century!), the short broadened *i,
*u  were phonemicized. It must be emphasized that the broadened allophones of
former short high vowels were positionally bound, or, perhaps, it should be said
that they were more distinct from former long vowels when maximally inde-
pendent of their segmental environment. Thus *i turned  into  [ ] when not
following a palatal and *u into [ ] when not following a labialor-velar, while
both of them remained unchanged in word initial position (where – in all
probability – they were preceded by prothetic [j] and [w], respectively). The
only position they shared in common was that after dentals and/or alveolars.

As attested in present-day Kashubian dialects, two different solutions
were carried out depending on the relative chronology of the loss of quantity.

In the southeastern part of the Kashubian area (the so-called Zaborian
dialects), where the loss of quantity occurred earlier, it was only former short *i
that became an autonomous phoneme, while former short *u became an
allophone of former long *u:

/51/     / + vocalic
             + high
             – tense                    >      / /
             + shifted down,
             – back
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and

/52/   / – tense                      /+ tense / + vocalic

           + shifted down
 )(

– shifted down + high

+ back
                                                                                      —/

             Farther north, in all the remaining Kashubian dialects, where the loss of
quantity came later, the down-shifted lax allophones of short *i and *u merged
into one sound, the so called Kashubian schwa / / whose characteristics were all
negative: /–tense, –high, –back, –long/:

/53/ ([ ] )( ]) > [ ]

It is not easy to say whether quantity was still distinctive when this
change occurred but it seems quite probable that the answer should be positive.

The basic allophones of former *i and *u, unchanged insofar as the
height of tongue articulation was concerned, preserved the status of autonomous
phonemes. In this way the opposition between /i/ and /u/ was neutralized after
dentals and/or alveolars.

Then, as the loss of the quantity spread from the southeast, affecting
individual northern Kashubian dialects, the schwa was promoted to the status of
an autonomous phoneme:

/54/    [ ] > / /

and basic allophones of former short *i and *u merged with reflexes of *i: and
*u: respectively:

/55/    /– tense  > / +tense     /+vocalic
           + high /       +high/    ———/

Cf. Central and North Kashubian /sir, G na, s, st, Ýe, s1;p G
s1 pa, jastQip G jastQ ba/, etc. Zaborian /sin na, l’is, luÝe, s1up s1upa,
jastQÒmp jastQamba, ba, etc.

The loss of quantity meant the loss of the basic correlation functioning
as the organizing principle of the vocalic subsystem. Hence, if was followed by
a series of readjustments in the inventory and/or in the hierarchy of DFs. It is an
almost universal characteristic of Slavic vocalic systems that the /± back/ and
the /± rounded/ oppositions are correlated. These are the two oppositions that
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were promoted to the function of a new organizing axis of Lekhitic vocalism. At
the same time, however, several attempts were made to split the correlation and
to resolve the problem of the excessive number of differences in the height of
the tongue articulation by introducing  /–back         and/or     /+ back     vowels.
                                                               + rounded/                –rounded/
It is in connection with this complex problem that an old minor difference
between the Mazovian vocalism and that of the remaining Lekhitic area became
pertinent and distinctive. Namely, as was already mentioned, there was an
obvious tendency in the Mazovian area to shift forward the unique /+ back
                                                                                                           – rounded/
vowel when preceded by palatals and/or when in contact with R, and also (cf.
below) a tendency toward a new palatalization of velars preceding that new
fronted vowel. In the new situation after the loss of quantity the above ten-
dencies can be interpreted as a domination of the /± back/ over the /± rounded/
opposition, while in the remaining area the reverse was true (cf. e. g. the o )( wo-
merger, the persistence of [w] as an allophone of /v/, etc.).

After the loss of quantity we are confronted with the following oral
vowel subsystem:

A. /– high/ vowels

back +
low +
tense +

B. /+ high/ vowels
Ba. Midland Polish

back +

Bb. Zaborian

back +
tense +
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Be. “genuine” Kashubian, with the reverse DFs hierarchy:

tense +
back +

All three variants of this system show a strong tendency to transform
differences in protensity into differences on the vertical and/or horizontal axis
of tongue articulation.
             Since the crucial points of the vocalic triangle /i – u – a/ are reasonably
stable, we shall focus our attention on the   /–high   vowels.
                                                                      – low/
             Different ways of integrating of /å/, / / and / / will be discussed. Let us
begin with /å/. It finds its place in the network of oppositions as different from
both /o/ and /a/ or merges with one of these two phonemes. Four solutions are
to be found in the Lekhitic area.

1. The preservation of /å/ as an autonomous phoneme without shifting
/o/ and/or /a/ from their respective positions in the framework. This is obviously
the first stage of all the developments to be presented. Today however it is charac-
teristic only of a few small areas.
             The result as described above was attained in three ways:

             1.1. by opposing /å/ to /o/ as /+low/ to /-low/and to /a/ as /+ back/ to /–
back/. This means that the difference in protensity becomes irrelevant and the
tongue shift is projected on the horizontal axis:

/56/   /+ tense /+ back    /+ vocalic
– back >     + round/  + low

        – round/ —/

We find this solution today in the central Little Polish area and in the
western part of the Mazurland (cf. Dejna 1973: map 33), but in all probability it
was once characteristic of all Mazovia and of all the eastern Little Polish
dialects.

             1.2. by opposing /å/ to /o/ as /–back/ to /+ back/ and to /a/ as /–low/ to
/+ low/. This means that the difference in protensity becomes irrelevant and the
tongue shift is projected onto the horizontal axis /symbolically /å/ > / //:
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/57/ /+ tense   >   /– low/ / + vocalic
        + low/ + back

+ round
                                                       —/

Today this is a Zaborian solution but it seems that it was once
characteristic of the entire eastern Kashubian area (cf. Topoli ska 1974:127).

             1.2.1. A further development of the same tendency leads to the fronting
of / /; with the result that / / becomes opposed to /o/ as /– back/ and is
opposed to /e/ as /+ rounded/. This is the solution that prevails today in the
genuine Kashubian area. Symbolically /å/ > / / > /ø/:

/58/ /+ back     >     /– back /+ vocalic
        + round/           + round/ – low

– high
—/

             1.3. Yet another possibility is to diphtongize the /å/ into /å1 – o1 – 1/
– a solution found in northern Silesia and in most of the western part of Great
Poland (Dejna 1973:173). For the first time we are confronted here with the
results of a more general West Lekhitic tendency to diphtongize vowels. The
long and /or former long vowels turn into falling diphtongs /FD/ and reflexes of
short and/or former short – into rising diphtongs /RD/. The tendency is known
also in Sorbian and in all probability emerged not without German influence.
Further developments: /å1/ > /o1/ > / 1/ should be interpreted as stages of
assimilation to the second part of the diphtong in rounding and are subp-
honemic. Formulaically:

/59/   /+ long/ and /or /+ tense/>/+ FD/       /+ vocalic
                  —/

2. The second solution involves the maintenance of the phonemic
autonomy of /å/ by shifting /o/ forwards and opposing it to /å/ as /–back/ to /+ back/.
As a consequence to this development /å/ shifts back and is realized as [o]:

/60/   /o/ > /ø/

and

/61/   /å/ > /o/

             This is a solution that was once characteristic of the entire southwestern
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Lekhitic area (cf, Dejna 1973:182, Topoli ska 1974:96-97); today its traces are
to be found in some northwestern Kashubian dialects where the final result can
even be the old /o/ ~ /e/ opposition turned into an opposition between a diph-
tong and a monophtong. i.e. /je/ ~ /e/ (Topoli ska 1974 ibid.).

3. The third solution is the merging of /å/ with /o/, which is usually a
later stage of the developments presented sub 1.1. and sub 2.

/62/   /å/ > /o/

             In this way /å/ is eliminated from the system in the central part of the
Midland Polish area and the process is still spreading (cf. Dejna 1973: map 33,
Opisy... OLA).

4. Finally, the fourth solution is the merging of /å/ with /a/ – we find
this development in the majority of the Mazovian dialects, including the dialect
of Kociewie west of the Low Vistula, and in the eastern Borderland.

/63/   /-/ > /a/

             This merger was triggered, in all probability, by the very weak rounding
of the Maz [å] and can be traced to the Mazovian variant of our type 1.1. with a
fronted /ä/. Formulaically we have in the Mazovian area a shift

/64/   /a/ > /ä/

All the above developments can be illustrated with the same sample of
lexemes. Cf.

             LtPolish /ptåk, b’åuy, g åzdo/
             Zaborian /pt k, bý 1i, g zdo/
             Genuine Kashubian /ptøx, bjø1i, g øzdo/
             Silesian /ptå1k, bjå1y, g å1zdo/
             North West Kashubian /ptox, bjo1i, g ozdø/
             Central Polish /ptok, bjo1y, g ozdo/
             Mazovian /ptak, býa1i, g azdo/
             P /ptak, g azdo, b’a1y/bja1y/

             The methods of integrating /o/ were simpler than in the case of /å/. The
nearest units in direct opposition were /o/ and /u/, and as with /å/ four parallel
solutions are attested, i. e. preservation of the phonemic autonomy of / / without
shifting /o/ and/or /u/ from their respective positions, preservation of the
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phonemic autonomy of / / assured by shifting /u/, merger with /u/ and, a mar-
ginal solution, merger with /o/.
             1.1. The simplest solution, and one which was in all probability the first
stage of other developments, alien only to genuine Kashubian, was the intro-
ducing of the / ± fronted/ (i. e. ± shifted forwards) opposition into the subsystem
of /– low
                        + back/
vowels; the difference in tongue articulation between the former long and
former short *o was projected onto both the horizontal and the vertical axes and
/ / was characterized as /+ high
                                        + back
                                        + fronted/

/64a/    /+ tense         /  tense                 /+ vocalic
             – high/ >     + high                + back

+fronted/                      ––/

             The results of this change, unobscured by any further developments, are
to be found today in the central Mazovian area, in Zaborian, in the northeastern
part of Great Poland, in southern Silesia and in southern LtPolish dialects (cf.
Dejna 1973; map 38).

             1.2. In the western part of the GrPolish area *  was later diphthongized
into /1 >u >1y/ (cf. Dejna ibid./:

/65/       /+ high              /+ RD/          /+vocalic
              + fronted/   >                         + back
                                                            + rounded/
                                                                        ––/
             In the Southwestern Kashubian area a parallel change following the loss
of quantity took place after velars and labials only.

2.1. In the entire genuine Kashubian area (i. e. in Kashubian excluding
Zaborian dialects) it was /u/ that became /+ fronted/ as opposed to / / (cf.
parallel evolution of the NW Kash /å/) and then it became /– back/ and entered
into direct opposition with /i/ as /+ rounded/ vs /-rounded/: /u/ > / / > /;/:

/66/       /+ back/     >    /+back          >    /–back/      /+ vocalic
                                     + fronted/                                   + high
                                                                                        + rounded
                                                                                                    ––/
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That is why in the entire genuine Kashubian area today *  has both [u]
and [ ] type allophones and is opposed to *u as /+ back/.

2.1.1. An additional complication occurs in connection with the XIXth
c. western periphery of the NKashubian area (later germanized), where after
Lorentz (1958) former *u: remained distinct from *u even after the loss of quantity.
While *u: evolved to /u/, *u remained  /+ back            and then diphtongized   into /1u>
                                                          + rounded/
1y > 1i/. Thus we would have:

/67/       /– tense             /+ RD/         /+ vocalic
             + rounded/   >      + high
                                                           + back

––/

Today we only have Lorentz's evidence of such a development but his
examples are well chosen to corroborate his interpretation.

             2.2. At the Western periphery of the GrPolish area *u was diphtongized
into [11 > ] / 1 / and then optionally turned into [ ], Formulaically:

/68/       /– RD/ > /+ FD/        /+ vocalic
                                               + high
                                               + rounded
                                               + back

–––/

As a result of this former *  and *u are contrasted today as /+ RD/ /+ FD/
(cf. Dejna 1973; map 27).

             3. In the majority of Midland dialects / / merged with /u/

/69/       /Ò/ > /u/

             4. Finally, in the North Eastern borderland we find sporadic instances of
the o )(  merger as a result of Polish/EastSlavic bilingualism. This is a deve-
lopment limited to individuals.

Examples: Mazovian / k G rogu, b k G boga, g ra/
                  GrPolish /r1gk G r1ogu, b1 k G b1oga, g1 ra/
                  Kashubian / k G rog;, k G b1ega, g1ra/
                  Central Polish /ruk G rogu, buk G boga, gura/
                  P /ruk G rogu, buk G boga, gura/
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In order to explain the developments connected with the integration of
*  we have to take into account dialectal differences in the articulation of *i:
and *i.

As inherited from WestSlavic, Lekhitic *i: and *i had two explicitly
distinct positional allophones: [y] after /– high/ consonants and [i] in all other
positions. It is very hard to say when the two allophones merged into one
narrow [i] which can stand both after /+ high/ and /–high/ consonants in the
Northern part of the Lekhitic territory (precisely: in Kashubian, in the north-
eastern part of Great Poland and in Mazovia without its southwestern peri-
phery). In all probability, the change was earlier than the XVIth c. and was not
without influence on the Kashubian and Mazovian readjustments of the fricative
subsystem.

In consequence of the [y] > [i] shift the northern dialects did not have
any sound intermediate between [i] and [e], while in the southern dialects [y]
was preserved. Under these circumstances the rise of / / led to its merger with
[y] in the south and to its autonomy in the North. There are four solutions
connected with the integration of / / into the   /–low  / vowel subsystem:
                                                                          /–back/

             1.  in the North / / was introduced as /+ high    / counterpart of /i/,i. e.
                                                                      / – fronted/
it entered into direct opposition with /i/ on the  horizontal  axis and  with /e/ on
the vertical axis. This is the present-day position of / / in the territory where
there is no [y]:

/70/       /+ tense  tense              /+ vocalic
– high/       > / + high – back

– fronted/    –  rounded
––/

2.   In  the  South  *  merged with *[y] into one phoneme /y/. In other
words the frequency of /i/ was restricted and its scope narrowed to the position
after /+ high/, while the new phoneme /y/ is of higher frequency and broader
scope than the former * . The change was in all probability characteristic of all
the southern dialects. Today this situation is preserved in the Western part of
Great Poland, in Silesia and in the southern part of Little Poland:

/71/       /+fronted/    >    /–fronted/             /+vocalic
       – back /

                                                                    – rounded /
                                                                    + high

–––/
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             3.  In the central Midland territory *  after /+ high/ consonants went to
[i] and after /– high/ to [y], i. e. / / merged with /i/:

/72/       /_/ > /i/

4. Finally, there is an area in Northwestern Little Poland in the vicinity
of the city of Kielce where the broadening and shifting down of *  as opposed
to /i/ gave two results:

             4.1. the merger of / / after   /+ consonant/ with /e/, while after /+ high/
                                                          /– high        /
/y/ is preserved:

/73/       / / > /e/      /+ consonant
                              /– high              /  —

4.2. In the central part of this area the process was carried out
completely and resulted in the merger of / / with *e independent of position:

/74/       / /   >  /e/

Examples:
                    Kashubian /Q ka, smj x, Gmn dobr g1e/
                    Silesian /Qyka, m’yx, Gmn dobrygo/
                    Central Polish /žyka, mjix, G mn dobrygo, bjida/b’ida/
                    Kielce dialect a/ /žeka, m’yx, dobrego, b’yda/
                                           b/ /žeka, m’ex, dobrego, b’eda/
                    SP /žeka, mjex m’ex, dobrego, bjeda/b’eda/

After the accomplishment of all the above changes, typical oral vowel
systems characteristic of the main dialect complexes – from the North to the
South and from the West to the East – are the following:

A. Genuine Kashubian

high +
low +
back +
rounded +
front +
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B. Zaborian

high +
low +
back +
rounded +
shifted down +

C. Great Polish – Silesian / Little Polish

high +
low +
rounded/back +
shifted down +

In the typical Great Polish system / /, /o/ and /å/ more often than not
are realized as diphthongs: [1 ], [uo] and [å1] respectively. In Silesia only /å/ is
often diphthongized, in Little Poland diphthongization, if any, is very weak.

In the western part of Great Poland even /y/ deriving from WS *y is
often realized as a FD: [yj].

D. Mazovian

high +
low +
back +
shifted down +

A. to D. are systems at the last stage of spontaneous internal evolution
before reductions, mergers and other simplifying processes triggered by the
interference with Standard Polish took place. In the central area today a much
simpler system is spreading:
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high +
low +
back +

It has two frequency-and-distribution variants depending on whether
*a: merged with *o (in the South) or with *a (in the North).

Let us pass to changes that affected the nasal vowels after the loss of
quantity.

Lekhitic nasal vowels were much more context sensitive than their oral
counterparts. The main factor explaining this sensitivity is asynchronic arti-
culation – the nasal channel is always a little late in opening so that we have
three distinct segments, something like V  ~ – the prolonged nasal articulation
before occlusion takes form of a homorganic nasal consonant, before spirants
and/or in word final position it is often dropped and/or promoted to the status of
a nasal glide, something like [w]  or  [ ] etc. A complex process of contextual
adjustments and the fact that nasal articulation is easier to combine with lower
than with higher vowels are both responsible for the evolution of nasal vowels
after the loss of quantity.

For the long period when the quantity was gradually lost we posit a
subsystem of two units: / / for the former short nasal vowel and /   /for former
long. Polarization due to differences in tongue articulation progressed slowly,
but we have reasons to presume that the old long nasal vowel was further shifted
up ([ :> ] and in course of time > è > ê), while the old short vowel preserved the
original /+ low        articulation and/or was shifted forward [  > ] and only later in the
          /– rounded/
process of denazalization merged alternatively with *a or with *e going into [  ~ y/i]
before N.
             It is difficult to discuss the evolution of nasal vowels without taking into
account developments that affected the tautosyllabic V sequences (although
Dejna 1973 : 192 argues in favor of a separate analysis of the evolution of the
two types of segments). The nasal articulation of a consonant was often
anticipated and transformed the preceding vowel into a nasal vowel: VC > ;
obviously this happened first of all to vowels whose oral articulation was nearer
to that of the nasal vocalic phonemes. On the other hand the prolonged nasal
articulation of nasal vowels before stops took the form of homorganic nasal
consonants: C > C. As a result of these processes vowels in the two types
of sequences often merged; finally, in several small areas a  sequence in
word final position became  (i. e. the final occlusion was dropped) or – vice
versa – word final  turned into /V . Thus, although parallel developments
and mutual interferences of former  and VC segments are not a universal
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phaenomenon, they cannot be omitted in a discussion of changes affecting the
old nasal vowels.
             Our analysis begins with the Great Polish situation. Already at the very
first stage after the loss of quantity GrPolish evolved in a different direction
than that of the remaining area. Both nasal vowels were narrowed and the
former short one was shifted forwards to the position of a nasal [e] relatively
early (XV-XVI c., cf. Stieber 1973):

/75/      / / > / /

At the same time (XV-XVII c.) homorganic nasal stops gradually
emerged after nasal vowels and before stops and affricates:

/76/ Ô>Ô /+ obstruent
– + occlusive

tongue articulation/

„ ” stands for the adjusted homorganic character of the nasal stop and ”/” for a
syllable border.

Finally GreatPolish *  and * merged respectively with reflexes of
former * : and  *  : in VC sequences. Then in some Southwestern GrPolish
dialects the nasal articulation was dropped before spirants. In word final posi-
tion *  went to *[ ] and then denazalized (as in the majority of central Polish
dialects) while *   went  to  -om, in all probability not without the influence of
morphological factors:

/77/     / / > /e/ | _ §

/78/     /  / > /è/ > /Òm/ | _ §

             As a result of the above processes there are today no nasal vocalic pho-
nemes in the GrPolish dialects. Cf. / mp G mbu/dymbu, nt/kunt G nta,
sy-k, gy‚ /gy , g r/gÒ Òr, A krove, I krov m, 1 sg ide, 3pl id m . . ./
             Northern LtPolish dialects participated in the GrPolish >  change, but
then the nasal articulation was dropped altogether and  merged with e and .
with å > o. The process dates from XVIth c.

/79/      / / > /e/

/80/     / / > /å/ (> /o/)
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             Cf. /reka, zåp/zop, dåp/dop G deba . . ./

             In course of time the territory of that dialectal type has narrowed. Today
it is spoken by the oldest inhabitants of a few villages in the vicinity of the city
of Kielce.
             The entire remaining area preserved the  ~  subsystem for a long time
or substituted later reflexes of *a and/or *e: for * and reflexes of *a: or *o: for
* .. In some areas -a for -  and -o from *   in word final position appeared as the
result of direct denazalization. Cf. Maz, Sil, Kash, SLtP / ka/rä-ka/ -ka, zèp
/z mp G ba/ mba, A krov /krova, I krovè/krov m/krovo. . ./
             Some remnants of this situation are to be found today in the Kashubian,
Mazovian, Silesian and Little Polish areas. However, the Standard system (which
is of a GrPolish type) is spreading rapidly and obscuring earlier developments.

Some particularities connected with the evolution of nasal vowels
should be mentioned here, since they are of more general typological interest.
These are the following:

A. instances of reduction of the nasal vowel subsystem to one unique
element:

– in the westmost GrPolish periphery in the village of Kramsko *
merged with *  ,
             – in the central part of southern LtPolish territory in several small areas
the same process took place,

– trivial and much more frequent is the reduction by denazalization of
the higher of the two nasal vowels /as in some Kashubian villages/ or by dena-
zalization of word final *  (>  > e), while / / preserves the nasal articulation in
word final position (as in some northeastern Mazovian villages);

             B. prolonged nasal articulation before spirants promoted to the status of
autonomous phonemes:
             – in the vicinity of Malbork and Dobrzy  on the Lower Vistula S went
to VjS, cf. /gyj , jska, yjšˆi, jsek . . ./

– in the NEastern borderland under the influence of Polish/Belorussian
bilingualism S went to VnS, cf. / nzyk, nško, mj nso .../

             C. some more interesting  ~ VC paralellisms and mergers:
– in a great part of Silesia and in some small LtPolish and Kashubian

areas VC in word final position went to , cf. 1 sg syn ,  . . .
– on the other hand in some Silesian and south LtPolish dialects * in

word final position went to -am/- m/-ym, cf. A krovam/- m/-ym, 1 sg v’i-Ýam/-
ym, esam/ -ym . . .
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– finally, there is the exotic development that took place in the NW
Kash village of Wierzchucino: as in Great Poland – old *  and *   went – to
and respectively and then – under German influence – to / -]/ and /Ò-/ resp.
independent of position. The younger generation today (to whom the German
pronunciation is alien) transforms these sequences into VC with homorganic
nasal stop before occlusives and into / n/ / n/ in word final position and before
spirants, cf. / nz k, vjiÝ n, nska, jid n < - k, vjiÝ -, -ska, jid - .../

Consonantal changes after XVIth c. were not numerous. The majority
of these changes affected the sonorant and glide subsystems. First, there is a
series of changes which resulted in the total repatterning of the Old PoIish
lateral opposition. In Old Polish we had l’~  opposed as /+ high/ against /– high/, /l’/
was an alveolar sonorant, / / – a dental. In the early XVIth c. /l’/ was still
palatalized /cf. notations like chlyebye L sg, neprziacyelya G sg – Stieber 1973:
110/. Later on the letter “ ” was introduced and “y” after “l” became redundant
and was eliminated from spelling. In course of time *l’ lost its palatalized
character in almost the entire area. The change must have had more than one
focus, since today we find its results in Genuine Kashubian and in the major
part of the midland area but not in Zaborian. In all probability, in Midland
dialects the /+ high/ /– high/ change in *l’ was parallel in time with the same
change in the fricative alveolars. The borrowings from the XVIth c. show
parallel [l] and [ ] for West European [l], cf. sa ata, azanki but lampa, lampas,
etc.

/81/       /l’/ > /l/

             Today we still have /l’/ in Zaborian (hence l’is as opposed to Genuine
Kashubian s) and in some East Borderland dialects.
             With the change of /l’/>/l/ the / />/w/ shift begins. In word final position
and before consonants we find [w] instead of [ ] already in the second half of
the XVIth c. (cf. notations like sukau, odiechau 1585 – Stieber 1973:110). The
change is alien only to the NEKashubian dialect of Bylacy and to some small
areas along the eastern frontier where / / is preserved under the influence of
Polish/East Slavic bilingualism.

/82/ / />/w/

After the completion of the above change the two-element glide sub-
system was automatically restituted and the prothetic [w] characteristic of the
West and South PoIish area before /o-/, / -/ and /u-/ (cf. 1oko, 1uxo, 1 smy. . .)
merged with /w/<* .
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In the Kashubian Bylacy dialect *l’ and *  merged into one alveolar
hard /l/, in all probability not without German influence:

/83/ (/l’/ )( / /)>/l/

The progress of the >w change was indirectly signaled by the
assimilative change of e/  to å~o/  before /w/<* . Cf. in the XVIIIth c. notations like
widow /~ SP wide Gpl/, Pawo, kukio ka, cf. in the modern dialects forms like
pudåuko, våuna..., cf. in P kozio , osio . . ./. XVIIth c. rhymes such as koúcio ~
poúcio , popio ~ pokropio , and modern dialectal forms such as bowa/buwa, buw,
p’uw, p’owa... show results of the two-stage change i> /  >å/o/ / /_w. The change
was once characteristic of all the southern and western area, i.e. Great Poland,
Silesia and the greater part of western Little Poland. Today its results are to be
found in the southwestern part of Great Poland, in northwestern Silesia and in
some small areas in Little Poland (cf. Dejna 1973: map 35):

/84/    /e/ ~ / / > å/o ~ /  /_w

The first evidence of the process leading to the obstruentization of / /
dates from the XVIIIth c, when rhymes of the type zorza ~ Bo a appear. Thus
we have:
/85/    / / > [ž]

and in positions reserved for voiceless obstruents, i. e. in word final and b e f o r e and
a f t e r /–voiced/ obstruent:

/86/    / />[š]      / + obstruent
– voiced     /                      /_ §

       /+ obstruent and
__      – voiced/

             The new [ž] and [š] sounds < *  in systems where there existed the fri-
cative Š-series merged respectively with /ž/ and/or /š/. However, in Kashubian –
where the process of the obstruentization of / / is still in progress – [ž] and [š]
deriving from * are often /– high/ as against old / / and / /.

In systems with “mazurzenie”, i. e. without the Š-series, the rise of [ž]
and [š]<*  reintroduced the voiced phoneme /ž/ and [š] as its /–voiced/
allophone.
             Today we have / / preserved as an optional phoneme in Kashubian, in
some Silesian and LtPolish dialects along the Czech and Slovak linguistic
border and in some dialects of the eastern borderland – in all probability under
the influence of East Slavic where /r’/ remained a trilled sonorant.
             The obstruent subsystem was affected by the new palatalization of velars.
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            The sounds [ ] and [ ] as allophones respectively of /k/ and /g/ before
the front vowels /e/ and /i/ probably existed already in the XVth c. (cf. Stieber
1973:68). But they were not promoted in corresponding dialects to the status of
autonomous phonemes any earlier than in XVII-XVIIIth c. with the denaza-
lization of word final -  and the emergence of a new [e] which does not pala-
talize preceding velars (cf. Dejna 1973: map 13).

/87/    /k/ /g/>[k] [g] (>/k/ /g/) /+ vocalic
                                                           – low

__ – back/

             Today we have /k/ and /g/ in Kashubian and in the Southwestern Poland
(i. e. Great Poland, Little Poland, excluding the area where - >- /-ä and the
southwestern Mazovian periphery) and in a small area in Mazurland where
/&/<*a palatalizes preceding /k/ and /g/

/88/    /k/ /g/>[k] [g] (>/k/ /g/) /+ vocalic
+ low

__ – back /

             This last change presents an obvious argument in favor of the thesis that
the Mazovian vocalism is organized as / ± back/ as against the / ± rounded/
vocalism of Southern and Western Poland.

In other parts of Mazovia and in the Tuchola and Kociewie dialects
west of the Lower Vistula /k/ and /g/ do not have palatal allophones, cf. Maz
/cukerek, 1okeñ, polski, drogi m, droge n.../

In several SouthWest Kashubian dialects and in some neighboring
NorthwestGrPolish Krajna dialects positional palatalization of velar stops
before /e/ / / /i/ leads to their affricatization:

/89/    [k] [g)>[ ] [Þ]

The new [ ] sound optionally merges with the old / / phoneme:

/90/    [ ]>/ /

The affricatization is said to be accomplished together with and under
the influence of the neighboring Low German dialects.

Finally, there are some local changes concerning voiced affricates.
First, it should be mentioned that in the majority of the “non-mazurzenie” dia-
lects the phoneme /à/ appears, since numerous borrowings from the standard
language enabled phonemicization of the former allophone of /ž/.

Then, it should be noted that in some forms Ý>z and vice versa, cf.
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Ýban>zban XVIc. and later), Sil kú,z, zvono>Ývono (XV c. and later).
             In NWKashubian (according to Lorentz  1903):

/91/ Ý > z

             It must have been a very early change since it did not affect Ý<*d.

After the accomplishment of all the above changes we have the
following basic sonorant system,

occlusive +
fricative +
labial +
high +
fronted +

nasal +

             /-/ is included in order to account for the newest nasal vowel
developments; its basic allophone is [ ].
             /m’/ does not appear in northern dialects.
             / / is always an optional phoneme.
             In the EBorderland / / appears.

 The glide system has two variants; the basic one is:
 back + /\

w j

In the EBorderland there is no /w/
The obstruent subsystem has two basic variants:

a. “mazurzenie” dialects and b. dialects with the Š-series:

fricative +
back +
occlusive +
frontal +
alveolar +
high +
voiced +

underlined phonemes do not exist in some dialects
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AUTONOMY OF PARTICULAR DIALECTAL COMPLEXES IN THE
LIGHT OF OUR 91 “CHANGES”

  + + innovations or archaisms characteristic only of the dialect in question
     + innovations alien only to the dialect in question
     – innovations differentiating the area in question
+(+) innovations characteristic of the dialect in question but spreading on the
neighboring areas

             A. all Lekhitic processes 1 3 6 7 9 10 11 15 16 21 24

B. KASHUBIAN dialects:

         innovations of the NW Lekhitic pole 2 5 36
         N Lekhitic innovations 8 26
         W Lekhitic innovations alien to Kashubian 25
         innovations alien to Polabian 12 14
         innovations alien to Polabian and W Pomoranian 29 30
     + WLekhitic innovations alien to Polabian and to MidlandPolish 22
         all Polish innovations 20 37 43 45 49 18
  + + Kashubian innovations 33 53 54
     + Midland Polish innovations alien to Kashubian 23 50
        NPolish innovations 48 70
        NEPolish innovations 19 40
        NEPolish innovations alien to Kashubian 38
        innovations alien to Mazovian 14
     – MidlandPolish innovations alien to Genuine Kashubian 47 64a
     – Zaborian innovations 51 52
     – MidlandPolish and GKashubian innovations alien to Zaborian 81
     – GKashubian innovations 66
     – NEKashubian innovations 58 83
     – innovations alien to NEKashubian 82
     – WKashubian and Krajna innovations 89 90
     – EKashubian innovations 57

C.  GREAT POLISH dialects:

     – innovations of the NWLekhitic pole 2 36; 5 left traces in NGP only
     – NLekhitic innovations 26; 8 left traces in NGP only
        innovations alien to Polabian and/or to WPomoranian 12 14 29 30
        all Polish innovations 20 37 43 45 49 18
        MidPolish innovations alien to Polabian and Pomeianian/Kashubian 23 50
         SWPolish innovations 17 70 84 87 60 61
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+ (+) GrPolish innovations a) shared with Silesia 31 32
                                            b)  shared with NWLittle Poland 75
                                            c)  spreading to the central area 76 77 78
         NPolish innovations alien to GPoland 40
         LtPolish & Mazovian innovations alien to GPoland 38 39
      – WGrPolish & NSilesian innovations 59
      – WGrPolish innovations 65 68
      – EGrPolish innovations 72

D.  SILESIAN dialects:

        innovations of the NWLekhitic pole and /or NLekhitic innovations 26 36
        innovations alien to Polabian and/or to WPomoranian 12 14 29 30
        all Polish innovations 18 20 37 43 45 49
         MidPolish innovations alien to Polabian and Pomoranian/Kashubian 23 50
        SWPolish innovations 17 60 61 71 84 87
     – GrPolish & Silesian innovations 31 32
        LtPolish & Mazovian innovations alien to GrPoland & Silesia 38 39
        NPolish innovations alien to GrPoland & Silesia 40
     – WGrPolish & NSilesian innovations 59
  + + Silesian archaisms 85 86
        The unique Silesian innovation – the nasal vowel developments (  after /– high/,
 after /+ high/ – cf. Dejna 1973: map 39) has no impact on the phoneme

inventory and is not consistently carried out in all the Silesian dialects

E.   LITTLE POLISH dialects:

           innovations alien to Polabian and/or to West Pomoranian 12 14 29 30
        + NLekhitic innovations alien to Little Poland 5 26
           all Polish innovations 18 20 37 43 45 49
           MidPolish innovations alien to Polabian and Pomeranian/Kashubian 23 50
           SWPolish innovations 17 60 61 71 84
        – Mazovian innovations spreading to LtPoland 34
           LtPolish & Mazovian innovations 38
  + (+) LtPolish innovations spreading to Mazovia 62
        + Silesian & GrPolish & Kashubian & Mazovian innovations alien to LtPoland 48
        – ELtPolish & Mazovian innovations 56
        – NWLtPolish & GrPolish innovations 75
        – NWLtPolish innovations 73 74 79 80
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F.   MAZOVIAN dialects:

             innovations alien to Polabian and/or to WPomeianian 12 14 29 30
             NLekhitic innovations 5 8 26
             all Polish innovations 18 20 37 43 45 49
             NEPolish innovations (= Mazovian & Kashubian) 19 40 70
             innovations alien to Mazovian & Kashubian 78 84 87
             MidPolish innovations alien to Polabian and Pomeranian/Kashubian
             23 50
      + + Mazovian innovations 27 28 34 41 42 63 64
             LtPolish & Mazovian innovations 38
             Mazurland (partial) inovations 88
________
      areas of late expansion from the Mazovian area: Mazurland XIV/XV
                                                                              EastBorderland XVII/XVIII

Before formulating any general conclusions concerning the partici-
pation of particular dialects in the evolution of the Lekhitic diasystem let us
emphasize that the geographically and/or historically motivated terms we are
using here (such as Pomeranian, Kashubian, GreatPolish etc.) should be under-
stood as conventional labels for so many focuses of phonological innovations.
In other words: no assumptions are made regarding parallelisms between the
geographical, political, administrative and other frontiers on the one hand and
the isophones discussed here on the other.
             Having this in mind we could say that –
       – up to the period when Lekhitic territory as a result of intensified Germa-
nization split into some isolated enclaves in the North West and a compact large
area in the South East all that territory was reasonably uniform from the phono-
logical point of view,
       – even after the split the East Pomeranian (= Kashubian?) dialects evolved
along the same lines with other (= Mid Polish) Lekhitic dialects, in other words:
no differences greater than those which separate other innovating centers could
be noted as characteristic of the Kashubian ~ MidPolish opposition.
       – a dialectal complex with the strongest innovating tendencies is the Mazo-
vian one with – later on – territories Polonized as a result of the Mazovian
expansion (Mazurland, East Borderland),
       – among the three “Old Polish” complexes, i. e. Great Polish, Little Polish
and Silesian, only Silesian dialects have no positive characteristics in common.
       – a horizontal split (i. e. southern as against northern dialects) is also obser-
vable which could be interpreted as an east most projection of the old Sorbian -
Pomeranian (Sorbian ~ Lekhitic) border. Namely, there are some innovations
embracing both Kashubian and Mazovian /i.e. NorthPolish/ dialects.
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The simplest graphical synthesis would be the following:

The superposed central circle symbolizes the present-day leveling of the
dialectal systems after the standard pattern.
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ABBREVIATIONS USED JN THE TEXT

Bland – Borderland
C – consonant
CS – CommonSlavic
E. – East-
FD – falling diphtong
FP – falling pitch
GrP – GreatPolish
K – a velar
Kash – Kashubian
L – Lekhitic
LtP – LittlePolish
Maz – Mazovian
N – North-
OP – OldPolish
P – Polish
P – a labial
Pb – Polabian
Pom – Pomeranian

RD – rising diphtong
RP – rising pitch
S – South-
S – a spirant
Sil – Silesian
T – a dental
Š – an alveolar
V – vowel
W – West-
WS – WestSlavic
/ / phoneme
[ ] allophone
§   word boundary
/    syllable boundary

diphtong
, >   „organic” change
       substitution

  s
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Z semantyki tzw. przymiotników i przys ówków
ciwych

Przez przymiotniki i przys ówki w ciwe rozumiem przymiotniki i przy-
ówki (formalnie i) semantycznie nie derywowane, tj. nazywaj ce takie cechy

odpowiednio przedmiotów materialnych (przymiotniki) i relacji (przys ówki), które
 funkcjami (autoryzowanej, tj. percypowanej przez mówi cego) tre ci predyka-

tywnej konstytuuj cej poj cia nazywaj ce te przedmioty i/lub te relacje1.
Celem artyku u jest zaproponowanie modelu struktury semantycznej

przymiotników i/lub przys ówków w ciwych, który by a. zdawa  spraw  z
ró nic mi dzy nimi i „rzeczownikami w ciwymi” (tj. nazwami przedmiotów
materialnych) oraz „czasownikami w ciwymi” (tj. nazwami relacji), a tak e b.
motywowa  ich (pozycj  i) funkcj  syntaktyczn  w tek cie. Z tego, co ju
powiedzia am, wynika, e interesuj  mnie stosunki mi dzy przedstawicielami
czterech podstawowych klas leksemów w tek cie, jednak wy cznie z punktu
widzenia niesionej przez nie tre ci predykatywnej, w oderwaniu od wi cej je
siatki indeksów.

Pisz c ostatnio przy ró nych okazjach o warunkach semantycznej cz-
liwo ci leksemów w tek cie2, proponowa am wyró nianie w tre ci ka dego
predykatu dwu komponentów: S1,  tj.  w ciwej tre ci relacyjnej, oraz S2, tj.
wbudowanej w predykat informacji na temat implikowanych przeze  argu-
mentów. A wi c np. w wypadku predykatu ‘je’ mieliby my S1 ‘wprowadza do
organizmu przez przewód pokarmowy ...’ itd. oraz S2 o postaci sumy arytme-
tycznej predykatów ‘istota ywa’ + ‘pokarm o konsystencji sta ej’; w wypadku
predykatu ‘szyje’ – S1 ‘ czy nadaj c po dan  form  ...’ itd. oraz S2 o postaci:
‘cz owiek’ + ‘materia  typu: tkanina, skóra lub ich surogaty’ + ‘ig a, szyd o lub
inne narz dzie o podobnej funkcji’ + ‘ni  lub inny rodek cz cy’ + ‘zamie-
rzony produkt’, itd., itp. Analiza tego typu okaza a si  heurystycznie usprawie-
dliwiona, tj. np. w wypadku predykatów sformalizowanych jako przymiotniki
pozwoli a wydzieli  na podstawie jednolitych kryteriów podklas  operatorów
kwantyfikacji (S2 równe lub bliskie zeru, typ: ten, jeden, ka dy ...), podklas
kondensatorów (S1 równe lub bliskie zeru, typ: domowy, le ny, samochodowy ...)
oraz  j dro klasy przymiotników, tj. leksemy formalizuj ce w mniej wi cej

1 Tak  interpretacj  chcia abym przypisa  przyj temu okre leniu: cecha inherentna.
2 Por. np. O implikacji semantycznej: PRZYMIOTNIK  RZECZOWNIK,
XXXIV, 51-87, lub: , ,

, 191-196.
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wywa onych proporcjach tre ci typu S1 i S2, jak np. wysoki, gruby, okrutny ...
W tej chwili chcia abym przyjrze  si  bli ej strukturze komponentów S1 i S2
predykatów sformalizowanych jako przymiotniki i przys ówki w ciwe.

Zbiory, których konotacj  wyra aj  predykaty sformalizowane jako rze-
czowniki i/lub czasowniki „w ciwe” (tj.  –  por.  wy ej – wyra enia j zykowe
reprezentuj ce w tek cie odpowiednio przedmioty materialne i relacje), bywaj
przez nas porz dkowane wed ug ró nych kryteriów mniej lub bardziej incy-
dentalnych. Teza, e jeden z komponentów tre ci konstytutywnej dla przymiot-
ników i przys ówków w ciwych3 odpowiada najbardziej skonwencjonali-
zowanym, cho  nie zawsze najbardziej relewantnym kryteriom tych porz dków,
wydaje si  trywialna, jednak jej konsekwencje mog  – co postaram si  przed-
stawi  – okaza  si  przydatne w spójnym opisie semantycznej struktury tekstu.

Opisuj c ograniczenia selekcyjne stawiane przez predykaty przymiot-
nikowe implikowanym przez nie argumentom, pos ugiwa am si  dosy  szeroko
dzi  przyj tym w analizie semantycznej poj ciem przymiotnika (predykatu)
parametrycznego4. Poj cie to rozumiem dosy  szeroko – widz  wielko ci para-
metryczne wsz dzie tu, gdzie a. funkcja (zdefiniowana wy ej jako cecha inhe-
rentna obiektu, do którego si  odnosi predykacja) przybiera ró ne warto ci na
pewnej (subiektywnej, intersubiektywnej, obiektywnej) skali, natomiast b. sam
fakt istnienia funkcji nale y do funduj cej dane poj cie tre ci predykatywnej (=
jest automatycznie konotowany). W zwi zku z tym przedmiotem predykacji jest
warto  funkcji, za  samo stwierdzenie jej obecno ci nie wnosi do komunikatu
nowej informacji. Por. np. Jan jest wysoki / niski / redniego wzrostu /

usznego wzrostu..., ale nie *... wzrostu, czy te  *... jakiego  wzrostu; Jej
sukienka jest ta / czerwona / ciemna / pstra ..., ale nie * ... koloru, czy te  *...
jakiego  koloru; To lusterko jest owalne okr e  prostok tne ..., ale nie *... jest
kszta tu czy te *... jakiego  kszta tu, itd. Zdania typu (1) Jan ma wzrost, (2) To
ma jaki  smak, itp., w nie jako pozbawione prymarnej interpretacji mog  – w
odpowiednim kontek cie, stowarzyszone z odpowiedni  lini  intonacyjn  –
zyskiwa  wtórn , emotywnie nacechowan  interpretacj , np. (1) ‘...jest wysoki’
lub ‘wzrost jest jego atutem’, (2) ‘nie jest bez smaku’, ‘ma dobry smak’, itp. –
Tak wi c sk onna by abym mówi  nie tylko o parametrach przestrzennych i
czasowych i bezpo rednio od nich pochodnych takich, jak waga, tempo, itp.,
lecz szerzej – o parametrach percepcji zmys owej, a st d ju  tylko krok do ew.
parametrów odbioru tre ci emocjonalnej i psychicznej, tak w asnej, jak i drugiego
cz owieka. Por. np. Jan jest m dry / rozs dny / g upi / ograniczony ..., ale tylko
wtórnie Jan ma jakie (tj. niewielkie) mo liwo ci intelektualne. Jan ma poziom

3 Tak dalej w skrócie zamiast: predykatów sformalizowanych w postaci przymiotników i
przys ówków w ciwych.
4 M. in. w pracach wspomnianych w przyp. 2.
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intelektualny (tj. ‘... wysoki poziom’), itp.; Jan jest weso y / pogodny / smutny /
powa ny ..., ale nie *Jan ma nastrój, *Jan ma jaki  nastrój, chyba e wtórnie
‘swój, typowy dla siebie nastrój’, ‘niezrozumia y dla mnie nastrój’, itp.; Jan jest
szlachetny / dobry / pod y / nikczemny ..., ale tylko wtórnie Jan ma postaw
moraln (‘dobr ’, ‘mocn ’) czy Jan ma jak  tam postaw  moraln
(‘nieciekaw ’), itp.

W miar  rozszerzania zakresu poj cia etykietka „parametr” staje si
coraz bardziej umowna i jasne si  staje, e – jak to zapowiedzia am wy ej  –
mówimy raczej o kryteriach porz dkowania przez nas wiata, w podanych
wy ej przyk adach – wiata przedmiotów materialnych, w ród nich równie
istot ludzkich.

Obok zda  typu (1) Jan jest wysoki., (2) Ten tort jest ci ki., (3) Ten
siorek jest pojemny., funkcjonuj  zdania (1’) Jan ma 1.87 wysoko ci /

wzrostu., (2’) Ten  tort  wa y 1,5 kg., (3’) Ten  g siorek ma 5 litrów
(pojemno ci)., itp. Oba cz ony ka dej pary (1 ~ 1’, 2 ~ 2’, 3 ~ 3’) fundowane s
przez ten sam, cho  ró nie sformalizowany predykat, o wyk adnikach
odpowiednio: (jest) wysoki ~ (ma) wysoko  / wysoko ci ..., (jest) ci ki ~ wa y
..., (jest) pojemny ~ (ma) pojemno  / pojemno ci ... W formalizacjach 1’, 2’, 3’
w trybie koniecznym pojawia si  na powierzchni tekstu wyra enie
odpowiadaj ce drugiemu argumentowi, tj. abstrakcyjnej wielko ci okre lonej na
odpowiedniej konwencjonalnej skali. W formalizacjach przymiotnikowych (1,
2, 3) pozycja drugiego argumentu jest na powierzchni zablokowana, natomiast
samo wyra enie predykatywne niesie informacj , e odpowiednia wielko
lokuje si  w dodatniej (lub – w danym wypadku przy formalizacjach niski,
lekki, ma o pojemny / ma y – w ujemnej! cz ci skali. Punkt zerowy tej skali – o
czym mówi ogromna, szybko narastaj ca literatura lingwistyczna po wi cona
zagadnieniu tzw. stopnia jako kategorii gramatycznej – jest ruchomy, uzale niony
od sumy do wiadcze  mówi cego. Blokada pozycji drugiego argumentu przy
przymiotniku jest w ciwo ci  idiosynkratyczn  j zyka polskiego, por. np. sch.
Jovan je visok metar i devedeset., czy ang. John is seventy years old., przy
jednoczesnej pe nej poprawno ci (niejednoznacznych z poprzednimi) zda :
Jovan je visok., czy John is old.

Zasadnicze znaczenie ma dla naszego rozumowania fakt, e we wszystkich
cytowanych zdaniach przedmiotem predykacji jest nie sama cecha, lecz jej wys-
kalowana warto , miara cechy. Mamy do czynienia z predykatami, które orze-
kaj  nie przys ugiwanie cechy (które jest w ciwo ci  definicyjn  obiektu i nie
mo e by  orzeczone w trybie predykacji), lecz jej miar , czy to ci le okre lon
w zobiektywizowanych jednostkach odniesionych do szeregu arytmetycznego,
czy ogólnie usytuowan  w dodatniej lub ujemnej cz ci skali. Strukturi  seman-
tyczn  odpowiednich predykatów (f(x,y)) mo emy sobie wyobra  jako sum :
– w wariancie1 (= drugi argument ci le okre lony i ujawniony na powierzchni)
1. S2(x) = cecha a okre laj ca zbiór x-ów i porz dkuj ca ten zbiór; jest ona
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jednoznaczna z implikacj  selekcjonuj  pierwszy argument5,
2. S2(y) = warto  cechy a dla y – jest to implikacja selekcjonuj ca drugi
argument,
3. S1 tj. semantycznie pusty relator wi cy x i y;
– w wariancie2 (= drugi argument na powierzchni zablokowany) –
1. S2(x) = jw.
2. S2(y) = jw. + predykat ‘ujemny’ / ‘dodatni’ lokuj cy t  warto  na skali,
3. S1 jw.

Innymi s owy:
– w wariancie1 tre ci  predykacji jest odniesienie wzajemne obiektów x i y, tj.
przedmiotu materialnego i abstrakcyjnej wielko ci okre laj cej  w ciw  temu
przedmiotowi miar  cechy a; jest to odmiana predykacji identyfikuj cej;
– w wariancie2 orzekany jest o obiekcie materialnym predykat S2(y), który
precyzuje ograniczenie selekcyjne dla obiektu y, tj. dla abstrakcyjnej wielko ci
okre laj cej w ciw  obiektowi x miar  cechy a.

Drugi wariant strukturalny jest dla formalizacji przymiotnikowej odpo-
wiednich z onych predykatów bardziej typowy, a w j zyku polskim jest to
jedyny wariant, jaki ta formalizacja dopuszcza. Por. np. przymiotniki gruby,

gi / chudy, szczup y;  ostry  j  t py; jasny / ciemny, i in. Mutatis mutandis t
sam  struktur , jednak w skali wielodzielnej, reprezentuj  przymiotniki koloru.
Wreszcie szczególny wariant tej struktury reprezentuj  przymiotniki smaku –
ka dy z nich lokuje warto  cechy w dodatniej cz ci innej skali dwudzielnej,
przy czym w u yciu zaktualizowanym predykacji okre laj cej t  warto  towa-
rzyszy zazwyczaj ocena kwalifikuj ca  j  jako wi ksz  od po danej: Ten
kompot jest kwa ny, to tyle co ‘... zbyt kwa ny’, Ta zupa jest s ona, to tyle co
‘...  zbyt  s ona, przesolona’, itp. Jedynie w s dach ogólnych typu: Cytryny s
kwa ne., mamy okre lenie dodatniej miary (warto ci) kwasu bez oceny. W
ujemnej cz ci skali obok okre le  typu niekwa ny, nies ony spotykamy w
ka dej skali wra  smakowych przymiotnik md y lub atrybutywnie u ywane
wyra enie bez smaku6. Mutatis mutandis lokalizacj  w ujemnej cz ci skali
obj to ci cznie z kwalifikacj  miary jako mniejszej od po danej niesie np.
przymiotnik ciasny.

Predykaty orzekaj ce miar  (warto ) dyspozycji psychicznych, moral-
nych czy intelektualnych cz owieka nie odwo uj  si  na ogó 7 do jakiej  zobiekty-

5 W cytowanych tu pracach (przyp. 2) nie dostrzeg am tej konsekwencji proponowanego uj cia i
sk onna by am w odpowiedniej cesze widzie  tre  relacyjn  predykatu.
6 Ju  po napisaniu tego tekstu mia am mo no  zapozna  si  z systematyczn  i wyczerpuj
analiz  semantyczn  bu garskich przymiotników smaku przeprowadzon  przez J. Pen eva (IIBE
BAN 1970); przy odmiennych za eniach i metodzie uderzaj ca jest zbie no  wyników analizy.
7 „Miary” typu testów inteligencji w dzisiejszym wiecie wypada uzna  za marginalny wariant
procedury ferowania ocen intelektualnych.
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wizowanej skali. Punkt odniesienia stanowi przyj ty w danym czasie w danym
kr gu kulturowym, indywidualnie mniej lub bardziej zdyferencjowany, idealny
wzorzec post powania etycznego czy sprawno ci intelektualnej, ew. wzorzec
zachowaniowy implikowany przez okre lone dyspozycje psychiczne, który
cieszy si  aprobat  spo eczn . Oczywi cie, w bardziej skomplikowanych uk a-
dach spo ecznych wspó istniej  wzorce konkurencyjne, co uniemo liwia obiekty-
wizacj  normy. W zdaniach jak: (1) Jan jest m dry., (2) Piotr jest okrutny., (3)
Kasia jest weso a., na tre  predykatu sk adaj  si :

1. S2(x) = cecha a okre laj ca (1) zbiór istot my cych i ocenianych
przez istoty my ce z punktu widzenia konsekwencji spo ecznych ich umie-

tno ci my lenia, (2) zbiór istot czuj cych i ocenianych przez istoty czuj ce z
punktu widzenia konsekwencji spo ecznych ich stosunku do innych przedsta-
wicieli zbioru, (3) zbiór istot o okre lonych dyspozycjach psychicznych ocenia-
nych przez inne podobne istoty na podstawie intersubiektywnie dost pnych
percepcji oznak tych dyspozycji,

2. S2(y) = warto  cechy a dla x okre lona na dwu- lub wielodzielnej
skali jako wy sza lub ni sza od spo ecznie aprobowanej normy aproksymacji do
wzorca,

3. S1 = semantycznie pusty relator odnosz cy y do x (S2(y) do S2(x)).
Zanim przejdziemy do partii rozumowania po wi conej przys ówkom,

spróbujmy podsumowa . Starali my si  modelowa  struktur  semantyczn
predykatów sformalizowanych w tzw. przymiotnikach w ciwych startuj c od
powszechnie przyj tego za enia, i  nazywaj  one tzw. cechy inherentne
obiektów – swoich argumentów. To nas doprowadzi o do wniosku, i  tym, co
si  orzeka przy pomocy analizowanych predykatów, jest mniej lub bardziej
zobiektywizowana miara (warto ) cechy, gdy  sama obecno  cechy ex defi-
nitione nale y do tre ci konotowanych przez nazw  obiektu, który jest punktem
wyj cia, tj. argumentem wyró nionym predykacji. W tej sytuacji miar  (war-
to ) cechy okre lon  przez odniesienie do mniej lub bardziej zobiektywizo-
wanego wzorca uznali my za drugi argument analizowanych predykatów. To
nas doprowadzi o do stwierdzenia, i  mamy do czynienia z predykatami, któ-
rych tre  wyczerpuj  ograniczenia selekcyjne dla argumentów (tj. S2(x) równo-
znaczne z cech , której warto  orzekamy +S2(y) równoznaczne z orzekan
warto ci  cechy), podczas gdy w ciwa tre  relacyjna (S1) równa jest zeru;
istot  predykacji jest wspó odniesienie argumentów x i y, tj. obiektu, który jest
referentem x i warto ci, która jest referentem y. Stwierdzili my nadto, e przy
formalizacji przymiotnikowej omawianych predykatów konstytuuj  one w
przygniataj cej wi kszo ci wypadków konstrukcj  syntaktyczn , w której
argument y nie ma odr bnej formalizacji powierzchniowej, tj. sprowadzony jest
do komponentu S2(y) w strukturze samego predykatu.

Zgodnie z proponowan  na wst pie definicj  przez przys ówki w ciwe
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rozumiem niederywowane8 przys ówki, które nazywaj  cechy inherentne relacji.
Si  faktu eliminuj  poza granice klasy przys ówki typu odo, ciemno jak w
Umar  m odo., Ubiera si  ciemno., które nios  informacj  nie o samej relacji,
lecz o jej argumentach9. Jednak e nawet po dokonaniu tych eliminacji zakresy
predykatów, które formalizuj  si  odpowiednio jako przymiotniki i/lub przy-

ówki  w ciwe krzy uj  si , gdy  intelektualne i moralne cechy inherentne
cz owieka s  – w percepcji nadawcy tekstu – przede wszystkim cechami jego
zachowa  w konkretnych sytuacjach, a wi c cechami relacji. Pozwoli nam to
skontrastowa  bezpo rednio formaln  i semantyczn  struktur  odpowiednich
wyra .

Kategorialna ró nica mi dzy predykatem przymiotnikowym i predy-
katem przys ówkowym sprawia, e ten ostatni – w swojej podstawowej funkcji
orzekania warto ci cech inherentnych relacji – nie pojawia si  na powierzchni
tekstu jako sk adnik konstytuuj cy zdanie.

Innymi s owy:
o ile w syntagmach jak (a) M DRY CZ OWIEK i (b) M DRZE MÓWI
hierarchia formalna jest odwrotno ci  hierarchii semantycznej:

kierunek zale no ci semantycznej:

DRY CZ OWIEK

DRZE MÓWI

kierunek zale no ci formalnej:

tj. formalnie przymiotnik i przys ówek zale  odpowiednio od rzeczownika lub
od czasownika, natomiast semantycznie s  wyk adnikami predykatu, którego
argumenty nazywaj  rzeczownik i czasownik,
o tyle w konstrukcjach zdaniowych (a’) ON JEST M DRY i (b’) ON

DRZE MÓWI paralelizm dotyczy tylko sfery topikalizacji – tak przy-
miotnik, jak i przys ówek formalizuj  remat, natomiast w sferze hierarchii for-
malnej pojawia si  asymetria: przymiotnik jest sam wyk adnikiem konsty-
tutywnego dla zdania predykatu (copula jest semantycznie pusta), natomiast
przys ówek jest podporz dkowany werbalnemu wyk adnikowi konstytutywnego
predykatu. Jedn  z konsekwencji takiego stanu rzeczy jest gramatykalizacja
uk adu linearnego wyra enia predykatywnego w konstrukcjach z przys ówkiem.

8 Mam tu, oczywi cie, na my li derywacj  synchroniczn . Tak np. za nie derywowany uzna abym
przys ówek ciekawie lub biegle, których wi  semantyczna z odpowiednimi czasownikami jest
zatarta.
9 Por. szerzej o takich konstrukcjach. K. Grzegorczykowa, Funkcje semantyczne i sk adniowe
polskich przys ówków, Wroc aw 1975, s. 75 i n.
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Por. (1) On m drze mówi. vs (1’) On mówi m drze., (2) On szybko chodzi. vs
(2’) On chodzi szybko., (3) On  g no p acze. vs (3’) On  p acze  g no. W
zdaniach (1, 2, 3) do rematu nale y  z ona relacja ‘m drze mówi’, ‘szybko
chodzi’, ‘g no p acze’, natomiast w zdaniach (1’, 2’, 3’) remat ogranicza si
do okre lenia miary (warto ci) cechy sk din d znanej relacji: ‘m drze’, ‘szybko’,
‘g no’. Mo na to odpowiednio parafrazowa  jako (typ 1.) ‘on mówi i robi to

drze’ wobec (typ 1’) ‘jego wypowied  jest m dra’. Mutatis mutandis mo na
 opozycj  porówna  (por. wy ej) do opozycji wyra onej pozycj  przymiotnika

w grupie imiennej i poza grup , a wi c np.

TO JEST M DRA WYPOWIED  ma si  do TA WYPOWIED  JEST
DRA

jak

ON M DRZE MÓWI do         ON  MÓWI  M DRZE

Nas tutaj interesuj  przede wszystkim konstrukcje w prawej kolumnie, tj. sytuacje,
w których ci ar predykacji spoczywa odpowiednio na wyk adniku przymiot-
nikowym i/lub przys ówkowym. Jak wynika z przyk adów, za cech  inherentn
relacji spo ecznych (= anga uj cych cz owieka jako istot  my  i czuj )
uwa amy ich warto  (konsekwencje) intelektualn  i moraln .

Zanalizujmy struktur  semantyczn  przys ówkowych predykatów cech
inherentnych w zdaniach (1’ 2’, 3’). Sk ada si  na ni :

S2(x) = cecha a okre laj ca zbiór relacji przebiegaj cych w okre lonym
tempie (1’), czy te  implikuj cych okre lon  si  konstytutywnych czy te  impli-
kowanych efektów akustycznych (2’), czy wreszcie relacji, w które zaanga o-
wana jest istota my ca i ocenianych z punktu widzenia spo ecznych konsekwencji
jej umiej tno ci my lenia (3’),

S2(y) = warto  cechy a dla x + predykat (‘ujemny’ lub ‘dodatni’)
lokuj cy t  warto  na dwudzielnej skali,

Sx = pusty relator odnosz cy y (S2(y)) do x (S2(x)).
Aktualizacj  predykacji, dla której warunkiem koniecznym jest identy-

fikacja x – w sytuacji, kiedy x jest relacj  – osi gamy przez identyfikacj
wyró nionego argumentu x-a; w naszych zdaniach przyk adowych gwarantem
(identyfikacji i/aktualizacji) jest jednoznaczna sytuacyjna referencja zaimka on.

W konkluzji powtórzmy raz jeszcze, e:
1. orzekanie tzw. cech inherentnych jest de facto orzekaniem w -

ciwych wyró nianym przez nas obiektom (przedmiotom materialnym i/lub
relacjom) warto ci tych cech,

2. w konsekwencji tzw. predykaty cech inherentnych stanowi  sum
implikacji otwieraj cych pozycj  odpowiednio dla obiektu-nosiciela cechy (x) i
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dla warto ci tej cechy (y) oraz pustego semantycznie relatora, który wi e wiel-
ko ci podstawiane w tych pozycjach,
przy czym

3. w formalizacji przymiotnikowej i/lub przys ówkowej implikacja dla
y najcz ciej ma posta  predykatu lokuj cego warto  cechy na mniej lub bardziej
zobiektywizowanej, najcz ciej dwudzielnej skali.
Powtórzmy wreszcie, e

4. inwentarze cech inherentnych przedmiotów materialnych (funkcje
ich istnienia w przestrzeni fizycznej, w czasie i w przestrzeni spo ecznej) i
relacji (funkcje ich istnienia w czasie i w przestrzeni spo ecznej) przecinaj  si ,
a wi c nie zawsze mo emy mówi  o prymacie formalizacji przymiotnikowej
lub przys ówkowej. Nak adaj ca si  cz  zakresów odnosi si  do szerokiej
strefy intelektualnych i moralnych cech inherentnych cz owieka, które charakte-
ryzuj  go jako jednostk  psychofizyczn  (tj. „przedmiot materialny”), ale s
dost pne percepcji i ocenie warto ciuj cego te cechy nadawcy tekstu jedynie
jako cechy wi cych  t  jednostk  relacji (tj. sytuacji, zdarze , procesów,
stanów, itd.). Nota bene cz owiek, który w sytuacji x post pi  m drze,  g upio,
szlachetnie, okrutnie itp., przez to samo jeszcze nie zyskuje trwa ej charakte-
rystyki w zakresie odpowiednich cech. Mog  to by  cechy inherentne odpo-
wiednich, zaktualizowanych, anga uj cych go relacji, ale nie i jego samego w
innych relacjach. Ergo: odpowiednim predykatom wypada przypisa  podwójny
status, który jest funkcj  kwantyfikacji temporalnej.

Przedstawiona analiza semantyczna przymiotników i przys ówków
ciwych jest – jak wspomnia am – pochodn  okre lonej analizy liczebnika.

Je li liczebnik uznamy10 za predykat dwuargumentowy implikuj cy x – obiekt
policzalny (tj. percypowany jako samodzielnie istniej cy w czasie i przestrzeni)
oraz y – abstrakcyjn  wielko  wyra on  w kategoriach wyrazów szeregu
arytmetycznego, wówczas tre  relacyjna tego predykatu (S1) spada do rz du
operatora przyporz dkowuj cego y x-owi. Interpretacja taka a. wyja nia niech
liczebnika do pojawiania si  w orzeczniku i b. stanowi podstaw  do traktowania
jako dwuargumentowych wszelkich predykatów miary typu wa y, mierzy,
kosztuje, ma wysoko i/obj to ci ..., itp. Tzw. przymiotniki i przys ówki

ciwe stanowi yby, zgodnie z t  lini  my lenia, wariant predykatów miary
zaadaptowany do potrzeb drugorz dnej  funkcji  (i  pozycji)  syntaktycznej.

Predykaty przymiotnikowe o S1 równym lub bliskim zeru uzna am we
wcze niejszych artyku ach z tej dziedziny za kondensatory. W tej chwili widz
potrzeb  rozró nienia 1. struktur typu pi czy typu wysoki z jednej strony i 2.
struktur typu domowy – z drugiej. W wypadku 1. redukcja S1 wyp ywa z natury
samej predykacji – jest to mutacja predykacji identyfikuj cej, tj. predykacji o
ubogich ex definitione tre ciach relacyjnych. W wypadku 2. implikowane tre ci

10 Por. O tym szerzej w pracach wspomnianych w przyp. 2.
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relacyjne mog  by  bogate i z one – redukcja S1 odzwierciedla fakt, e tre ci
te nie s  lub  te  tylko w znikomym stopniu s  sta ym („zleksykalizowanym”)
sk adnikiem tre ci predykatu – zasadniczo odczytujemy je z kontekstu. W tej
sytuacji i w wi kszej zgodzie z tradycj  terminologiczn  termin „kondensator”
zachowa abym dla struktur typu domowy, natomiast w wypadku (1.1.) pi czy
(1.2.) wysoki mówi abym o prymarnych (1.1.) lub wtórnych (1.2.) operatorach
kwantyfikacji ilo ciowej. Jak z tego wynika, dla przymiotników i przys ówków

ciwych proponuj  etykietk  wtórnych operatorów kwantyfikacji – wtór-
nych, bo wyznaczaj cych nie ilo  obiektów, lecz ich parametry.

W odpowiedzi na postawione na pocz tku pytanie, czym si  ró ni
struktura semantyczna predykatów sformalizowanych jako tzw. przymiotniki i
przys ówki w ciwe od struktury predykatów o podstawowej formalizacji rze-
czownikowej lub czasownikowej, wypada stwierdzi , e analiza tre ci predy-
katu komponenty S1 (= w ciwa tre  relacyjna), S2(x) (= ograniczenia
selekcyjne argumentu wyró nionego), S2(y) (= ograniczenia selekcyjne drugiego
argumentu), S2(z) (= ograniczenia selekcyjne trzeciego argumentu) ... skorelowana
z podzia em na syntaktycznie i/lub semantycznie motywowane „cz ci mowy”
sugeruje wyró nienie nast puj cych klas leksemów odpowiadaj cych ró nym
typom strukturalizacji (i formalizacji) predykatu:

1. „rzeczowniki w ciwe”, tj. nazwy przedmiotów materialnych (sym-
bol N): wy cznie sk adnik S1 brak S2 wobec braku obiektów, które spe -
nia yby relacj N (wyj wszy elementy zbioru N”, co przesuwa relacj  w sfer
metaj zyka),

2. „zaimki w ciwe”, tj. operatory referencji (symbol R): brak S2(x)
wobec braku ogranicze  dla x (ka dy obiekt spe nia relacj R); dla zaimków
wskazuj cych (2.1.) S1 jest pustym relatorem, a S2(y) „j zykowym gestem
wyznaczenia”; dla zaimków tzw. nieokre lonych i uogólniaj cych brak S2(y),
wobec braku y, za  S1 stanowi odpowiedni  kombinacj  negacji i kwanty-
fikatora egzystencjalnego,

3. „przymiotniki i przys ówki w ciwe”, tj. wtórne operatory kwanty-
fikacji ilo ciowej (symbol A/D): S1 jest pustym relatorem, S2(x) jest cech
inherentn  wyznaczaj  zbiór x-ów, za  S2(y) warto ci  tej cechy dla wyró -
nionego x; podobn  struktur  maj  liczebniki (symbol Q), przy S2(x) – ‘poli-
czalno ’ i S2(y) – kwantyfikacja ilo ciowa wyró nionego x,

4. „czasowniki w ciwe”, tj. j dro klasy relatorów (symbol V) – mniej
wi cej proporcjonalny rozk ad tre ci mi dzy S1 i sum  S2.

(1990)



Quelle est l’interprétation la plus plausible du terme
„syntaxe balkanique”?

 Pour répondre à la question que j’ai posée dans l’énoncé de cette confé-
rence, il faut d’abord préciser ce qu’on entend par „union linguistique balka-
nique” et par „syntaxe”. La réponse attendue serait corrolaire de ces deux défini-
tions.

On peut définir comme „union linguistique” un ensemble de langues dont
les territoires se touchent ou s’entrecroisent, qui ont été parlées pendant une longue
période par des communautés polylingues et dont chacune – par conséquent – a
subi l’influence profonde de toutes les autres. Il en résulte un certain nombre de
traits communs à tous les niveaux structuraux, c’est-à-dire:

– des parallélismes phonétiques qui relèvent de la base d’articulation
commune,

– des parallélismes sémantiques qui relèvent des conditions communes
de l’existence et de la perception linguistique (mentale) de phénomènes extra-
linguistiques,

– des parallélismes de structure grammaticale, c’est-à-dire un certain
nombre de solutions communes en ce qui concerne la corrélation entre la sub-
stance phonique et la substance sémantique de la langue.

Le résultat final est que les langues-membres d’une union linguistique à
la fin de leur période de symbiose sont beaucoup plus proches les unes des
autres du point de vue typologique qu’au commencement de cette période.

Cependant, chacune de ces langues a hérité d’un réseau d’unités
fonctionnelles phoniques d’une part et sémantiques d’autre part, ainsi que d’un
réseau de liaisons qui unissent les éléments de la structure sémantique aux
éléments de la chaîne phonique. Cette structure héritée résistait à l’interférence
des autres structures et ne subit leur influence qu’à des points les moins
équilibrés, des micro-systèmes en cours d’évolution et de restructuration, tandis
que son pivot restait intact. Etant donné qu’au commencement de la période de
symbiose chaque structure présentait son propre équilibre, les résultats de
l’interférence diffèrent de l’une à l’autre, ce qui veut dire que la distribution et
le rang fonctionnel des parallélismes diffèrent aussi et le facteur temps n’y
pouvait rien parce qu’il ne pouvait effacer les différences héréditaires.

Tout ce que j’ai dit mène à la conclusion qu’une union linguistique est
un phénomène historique qui naît dans une période définie et que, plus tard,
l’action du temps peut détruire. Elle est le produit de conditions spécifiques qui
– dans un temps et dans un èspace définis – engendrent l’évolution convergente
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d’un ensemble de langues (au lieu de la plus usuelle évolution divergente).
L’exemple classique dans le monde linguistique européen, qui permit de styliser
la définition proposée, est l’union balkanique, c’est-à-dire un ensemble de dia-
lectes appartenant aux langues des différentes branches de la famille indoeuro-
péenne et parlées dans la Péninsule Balkanique du Moyen Age jusqu’à nos jours.
Pourtant, depuis le commencement du XXe siècle les conditions ont changé. La
fin de la domination turque et la (re)naissance successive des pays balkaniques
avec le grec, l’albanais, le bulgare, le roumain, le macédonien comme langues
d’Etat apportèrent la standardisation de ces langues et mirent fin à l’interférence
libre des dialectes. La période moderne est pour la Péninsule une période
d’évolution divergente. Et c’est un phénomène souvent négligé dans les travaux
des linguistes balkanistes.

Les langues littéraires nouvelles présentent des systèmes dont les compo-
santes ont été consciencieusement choisies et dont l’évolution est strictement
contrôlée. Chacune d’elles contient un certain nombre de ces parallelismes
structuraux, appelés balkanismes, que nous avons mentionnés plus haut. Pourtant:

– pas une de ces langues n’a accepté tous les balkanismes présents dans
des dialectes appartenant au même diasystème,

– au moment même de leur absorption par une langue standardisée, les
balkanismes différaient de langue à langue quant à la fréquence et la distribution
fonctionnelle.

On en conclut que les langues balkaniques standardisées ne devraient pas
être objet d’analyse pour ceux qui se posent des questions à propos de l’existence
et du caractère d’une grammaire balkanique commune. Ce qu’on devrait analyser
c’est le continuum dialectal. L’objet optimal d’analyse serait non pas les dialectes
d’aujourd’hui, parcelés par des frontières politiques nouvelles, influencés par des
langues standardisées, partiellement non-existants en conséquence des déporta-
tions ou même de l’extermination des sujets parlants, mais les dialectes en
symbiose tels qu’ils ont été enregistrés pour nous à la fin du XIXe siècle ou bien
au commencement du XXe siècle.

Ces dialectes balkaniques de „fin du siècle” – ont-ils eu une syntaxe
commune? Pour répondre à cette question on va préciser maintenant ce qu’on
entend par la syntaxe d’un idiome.

Selon la théorie de la double articulation de la langue naturelle, il y a
deux niveaux de structuration: le niveau diacritique (phonique) et le niveau
sémantique. Chacun des deux dispose d’un ensemble d’unités fonctionnelles
(c’est-à-dire un dictionnaire) et, d’un réseau primaire (syntagmatique) et secon-
daire (paradigmatique) de relations qui les unissent (c’est-à-dire une grammaire).
D’après une définition simplifiée, la syntaxe est le réseau primaire (syntagma-
tique) du niveau sémantique. Pourtant, je parlerai de préférence de la morpho-
syntaxe comme synonyme de la grammaire du niveau sémantique. Or, quelque
soit la définition choisie, son pivot reste la constatation qu’on a affaire à des
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éléments de la structure sémantique du texte en relation avec leurs exposants
superficiels. D’après une formulation approfondie, la syntaxe est la corrélation
entre le contenu d’un communiqué et les moyens lexicaux et morphologiques
qui lui servent d’exposants.

Par conséquent, la syntaxe comme discipline linguistique analyse les
mécanismes de corrélation entre le contenu et la „forme grammaticale” des
énoncés, c’est-à-dire les règles du fonctionnement des unités lexicales et morpho-
logiques.

Revenons maintenant aux „balkanismes”. Au niveau sémantique nous y
trouvons:

– en tant que parallélismes dans la segmentation sémantique du monde:
(1) plusieurs unités lexicales au sens et à la distribution identiques ou presque

identiques, soit des emprunts „substantiels”, soit des calques, soit des
lexèmes univerbaux, soit des constructions périphrastiques pétrifiées
comme phraséologismes; l’inventaire diffère d’un dialecte à l’autre, mais
un grand nombre est connu sur toute la Péninsule,

– en tant que parallélismes dans l’organisation grammaticale du texte:
(2) un certain nombre d’unités morphologiques (c’est-à-dire des formes

obliques caractéristiques pour certaines classes fonctionnelles de lexè-
mes) dont le statut paradigmatique est identique ou presque identique
mais dont la compatibilité avec d’autres unités lexicales et/ou morpho-
logiques diffère d’un dialecte à l’autre,

–  et, en conséquence:
(3) un certain nombre de constructions grammaticales dites analytiques

(c’est-à-dire composées de formes obliques – s’il y en a – de lexèmes
autosémantiques et d’opérateurs grammaticaux tels que prépositions
dépourvues du sens lexical-prédicatif, clitiques pronominaux, clitiques
verbaux etc.) dont la compatibilité textuelle est la somme algébrique de
la compatibilité de leurs composants, ce qui veut dire qu’elle est encore
plus divergente que celle des unités en (2).

Enfin, visant les systèmes balkaniques non pas du point de vue de
l’opposition: lexique  morphologie ou bien morpho-syntaxe, mais face à une
opposition plus abstraite: l’unique  le catégoriel nous y trouvons:

(4) la catégorisation (c’est-à-dire la grammaticalisation) de certaines
distinctions sémantiques connues dans les autres langues appartenant
aux mêmes branches indoeuropénnes seulement comme lexicalisées, p.
ex. l’imperceptif, certaines variantes du conditionnel, certains modèles
diathétiques, etc. Pourtant, la portée de la catégorisation et ses expo-
sants diffèrent d’un système à l’autre.
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La conclusion s’impose que la communauté balkanique du côté séman-
tique se manifeste dans la communauté des attitudes qui font naître des tendences
communes en ce qui concerne l’interprétation (et la segmentation) linguistique du
monde et de l’expérience humaine. Du côté de la forme grammaticale (= forme
morpho-syntaxique) nous avons affaire à (a) un grand nombre de constructions-
cliché dans le domaine de l’accommodation mutuelle des représentants des
différentes classes fonctionnelles de lexèmes dans le texte, (b) un certain nombre
de lèxemes autosémantiques et de lexèmes-opérateurs grammaticaux aux caracté-
ristiques morpho-syntaxiques ambivalentes, ce qui est juste le résultat de
l’emprunt libre des clichés d’accommodation d’un système à l’autre.

Cependant, la corrélation: SENS <–> FORME GRAMMATICALE est
pour chaque dialecte unique, les mêmes tendances dans des cadres différents de
procédés formels hérités évoluent de manières divergentes et c’est pourquoi je
pense qu’on ne peut pas parler de grammaire balkanique ni de syntaxe balka-
nique stricto sensu.

Il y a encore un phénomène qu’on devrait peut-être mentionner à ce
propos. C’est que l’inventaire classique de balkanismes contient plusieurs „posi-
tions négatives” telles que l’absence de l’infinitif, l’absence chez les nomina
appellativa de formes morphologiques diférentes comme exposants des fonctions
du „vieux” datif d’un part et du génitif de l’autre, et respectivement: du nominatif
et de l’accusatif, etc. Pourtant, ce sont là des parallélismes typologiques; du point
de vue des langues slaves balkaniques, ce sont aussi des parallélismes du
développement diachronique, aussi bien que l’absence du suffixe comparatif, etc.,
mais ce ne sont pas des éléments d’un système morpho-syntaxique commun.

Comme illustration de ce que je viens de dire, je voudrais maintenant
présenter deux exemples en faveur de la thèse sur la corrélation divergente entre
le contenu et la forme grammaticale dans différents systèmes balkaniques.

Mon premier exemple concerne la formalisation différente d’une seule
entité sémantique. Il s’agit des exposants de la relation possessive propre, c’est-
à-dire de la relation de la disponibilité absolue d’un objet matériel; on va analyser
seulement les exposants de cette relation au niveau du syntagme nominal.

Il y en a quelques modèles dans des dialectes balkaniques:

(1) P-Radi + P-M le nom du POSSESSOR est adjectivisé
et s’accorde avec le nom du POSSES-

accord SUM en ce qui concerne le genre et le
nombre, cf. mac. , etc.

(2a) P-M + P-RCO le nom du P–R apparait en cas oblique et est
régi par le nom du P–M, cf. mac. dial.

régime , etc.
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(2b) P-M + Praep + P-RCG le nom du P-R est formalisé dans un syntagme
prépositionnel qui régit le casus generalis et est
régi par le nom du P-M, cf. mac.

            régime , etc.

(3) P-M + Radi + P-RCO la relation même est adjectivisée et régit le cas
oblique (clitique) du nom du P-R; toute cette
construction s’accorde avec le nom du P-M qui

  accord la domine, cf. les constructions grecques avec
.

(4) P-M + OG + P-RCO le nom du P-M s’accorde avec un clitique-
opérateur du génitif; cette construction régit le

                    accord nom du P-R qui apparait en cas oblique, cf. les
constructions albanaises.

                      régime

On va distinguer quatre situations pertinentes pour le fonctionnement
des modèles énumérés. Ce sont:

pronom personnel  substantif comme nom du P-R
   syntagme thème  syntagme rème

La répartition fonctionnelle de nos cinq modèles dans les langues balka-
niques standardisées est la suivante:

LE MACÉDONIEN
a) le nom du P-R formalisé dans un pronom – modèle (1); dans la

position rématique, sporadiquement, modèle (2b),
b) le nom du P-R formalisé dans un substantif – modèle (1) ou modèle

(2b); le second est plus fréquant dans la position rématique. Le modèle (2a) est
connu comme dialectal.

LE BULGARE
a) le nom du P-R formalisé dans un pronom – modèle (2a), dans la

position rématique modèle (1),
b) le nom du P-R formalisé dans un substantif – modèle (2b).

LE ROUMAIN
a) le nom du P-R formalisé dans un pronom – modèle (1),
b) le nom du P-R formalisé dans un substantif – modèle (2a), comme

variante régionale (substandard?) modèle (2b).
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L’ALBANAIS
a) le nom du P-R formalisé dans un pronom – modèle (1),
b) le nom du P-R formalisé dans un substantif – modèle (4).

LE GREC
a) le nom du P-R formalisé dans un pronom – modèle (2a), dans la

position rématique modèle (3),
b) le nom du P-R formalisé dans un substantif – modèle (2a), comme

variante régionale (substandard?) – modèle (2b).

Mon second exemple concerne le fonctionnement différent d’un seul
modèle syntagmatique, c’est-à-dire du redoublement de l’objet par un clitique
pronominal. On va distinguer aussi l’objet pronominal d’une part et l’objet
substantival de l’autre. Pertinentes sont aussi les distinctions concernant:

– le type de l’objet (régime direct – régime indirect),
– la définitude (objet défini – objet indéfini),
– les restrictions sélectionnelles (objet personnel – impersonnel),
– la linéarisation (reprise de l’objet placé avant le verbe ou anticipation

de l’objet placé après le verbe),
– l’ordonnement diathétique de la construction (le traitement spécifique

subit l’objet comme exposant du premier argument, c’est-à-dire la construction
à blocage de la position sujet),

– la sélection lexicale (sémantique) du verbe prédicat.

La répartition des fonctions est la suivante:

LE MACEDONIEN
a) objet-pronom – le redoublement est obligatoire en position

rématique,
b) objet-substantif – le redoublement est grammaticalisé (= obligatoire)

pour l’objet défini en régime direct et pour chaque objet accompagné d’un
déterminant quelconque en régime indirect.

Ça veut dire que le redoublement est l’exposant de la relation
syntaxique et de la caractéristique réferentielle de l’objet.

LE BULGARE
a) objet-pronom – le redoublement est facultatif mais fréquent,

spécialement en position thématique,
b) objet-substantif – le redoublement est facultatif, plus fréquant comme

reprise que comme anticipation et beaucoup plus fréquant dans des constructions à
blocage de la position sujet / constructions constituées par des verbes qui permettent
une telle formalisation.
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En somme, le redoublement est dirigé par la structure sémantique du
texte et ainsi est facultatif du point de vue de la grammaire formelle.

LE ROUMAIN
a) objet-pronom – le redoublement est presque obligatoire,
b) objet-substantif – le redoublement est presque obligatoire en

situation de reprise si l’objet est défini et/ou personnel.
Ce qui signifie que le redoublement est l’exposant de la relation syn-

taxique, de la caractéristique réferentielle de l’objet et de la restriction /+pers/ en
ce qui concerne le réferent.

L’ALBANAIS
a) objet-pronom – le redoublement est obligatoire en régime indirect et

presque obligatoire en régime direct,
b) objet-substantif – le redoublement est obligatoire en régime indirect

tandis qu’en régime direct il est fréquent, de préférence en cas de reprise et/ou
quand l’objet est défini ou accompagné d’un déterminat.

En somme, le redoublement est l’exposant du régime indirect et est en
train de devenir l’exposant du régime direct.

LE GREC
a) objet-pronom – le redoublement est facultatif, presque obligatoire en

position thématique et en cas de reprise,
b) objet-substantif – le redoublement est facultatif, en cas de reprise

presque obligatoire.
Il suit que le redoublement est avant tout l’exposant d’un objet précédant

le verbe, c’est-à-dire d’une linéarisation marquée par l’inversion d’objet.

(1991)



Dialectology vs Linguistic

It is essential to say at the outset that my remarks are all based on my
experience as a Slavist. I know very little about the status and interpretation of
dialectology in non-Slavic countries. Nonetheless, I would suppose that in most
European countries there are more parallels than differences with respect to the
Slavic situation. Hence, I shall sketch here the Polish conditions as fairly repre-
sentative. Indeed, among the Slavic countries Poland is distinguished by an
especially deep and well founded tradition of dialectological research.

The highest body responsible for the organization and coordination of
linguistic investigation in Poland is the Committee for Linguistics of the Polish
Academy of Sciences. Its members are outstanding linguists from all academic
centers of the country where there are chairs of linguistics and/or where linguistic
research projects are carried out. The Committee meets once a month; it
supervises the projects and discusses reports on their progress and results.

Besides meeting in plenary sessions the Committee includes certain
specialized boards, among which a Commission for Dialectology. It supervises
problems concerning linguistic geography, dialect lexicology and lexicography
and all collecting, custody and publication of field materials. Members of the
Commission are known primarily as field workers and experts on rural culture
and life. Such is the Polish stereotype of a dialectologist.

In the majority of Polish high schools there are no special courses in
dialectology, neither in Polish dialectology nor in the theory of the linguistic
geography as such.

About twenty years ago I attended a lecture by a member of the Polish
Academy of Sciences, a well known dialectologist, on dialectology and on
different domains and forms of dialectological inquiry. After enumerating all
the possible types of a historically oriented work aiming at a better explanation
of certain unclear facts in the standard system and standard history, he was truly
confused and shocked when he was asked where was the place for the syn-
chronic typological study of particular dialectal systems and their history.

To be sure, such an attitude is not shared by all Polish dialectologists.
There are linguists who apply modern theories in the analysis and explanation
of dialectal facts, and there are linguists interested in dialects apart from their
relationship with the standard system. The general pattern, however, remains
unchanged: the standard language and its history is the main object of all the
high school courses in linguistics.

It should be said that Polish is in many ways an extreme case. In
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general, there is a correlation between the date of standardization and the treat-
ment that dialectology receives in the framework of the study of the corresponding
linguistic diasystem. Where standardization occurred early, dialectology is more
of a marginal object of interest (this is the case of Polish, Czech, and even
Russian); late standardization, by contrast, tends to keep dialectology and the
relationship: dialect ~ standard more in the central focus of linguistic interest;
this is, among others, the case of South Slavic languages, with Macedonian,
codified after the Second World War, as an extreme case. Consequently, in,
e.g., Yugoslavia, courses in dialectology are obligatory for those majoring in
Slovenian, Serbo-Croatian or Macedonian language. Still, the "general-Slavic"
hierarchy is maintained: the main object of interest is the standard system.

The hierarchy described – which is not characteristic only of Slavic –
has its roots in the history of linguistic as an autonomous scientific discipline.
Leaving aside its long-term links with philosophy and with formal logic,
linguistics is the daughter of philology and this philological heritage is respon-
sible for several outdated aspects of the organization of linguistic studies at our
universities and the projection of this into the organization of linguistic inquiry
as a whole.

Philology is a science of the text, aiming at the best understanding of its
message. This implies analyzing the text's origin, its author, its structure and –
among other aspects – its language. Thus, in the philological framework,
linguistic analysis is only a means to an end, only one of many aspects of text
interpretation. Since the attention of the philologist is concentrated on written
texts and since there is a correlation between the appearance of texts (testi-
monies of the cultural achievements of a community) and the beginnings of the
standardization of a language (the vehicle of its culture), the focus of the philo-
logist's attention is from the beginning that variant of the corresponding
linguistic diasystem which is subject to processes of standardization. Later on,
when linguistics, the science of language, was born, it inherited the workshop of
philology, with all its idiosyncrasies and preferences. And when finally dialectal
facts entered the field of investigation, it was only in opposition to the standard
facts that they were recorded and evaluated. Dialectal facts that were (or rather:
that seemed) formally identical with the corresponding standard facts were not
worth mentioning. The structuralist method of presenting facts, with its ambi-
tion of perceiving a system as a whole, was first applied to the phonetic level of
dialect systems. Insofar as the morphosyntactic level is concerned, we still do
not have any complete dialectal monographs, and the only full dictionary of a
Polish dialect which we have has received rather unfavorable reviews.

On the other hand, linguistic atlases and other major projects in
linguistic geography are usually historically oriented, and aim at solving some
extralinguistic problems such as the history of migrations, the reconstruction of
strata of the rural material and/or spiritual culture etc.; if they pose any purely
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linguistic problems, it is always in respect to the genetic links between parti-
cular dialect systems.

In sum, we may observe that no synchronic descriptions are offered and
no typological problems are posed in the present framework of dialectal inquiry.
From the point of view of the basic objectives of linguistic science taken as a
whole, this is a shocking situation. If we accept that our aim is to discover and
to explain the mechanisms of language functioning, then dialects, and only
dialects, should be the main object of our investigation. A dialect is what we
call an "organic" system, functioning and evolving without interference from
any prescriptive norms. Hence, it is a dialectal system that reveals best the deep
mechanisms of the functioning of the language. On the other hand, the standard
system is a cultivated vernacular of the spiritual life of a community – it reveals
more about the cultural, economic and political history of the community than
about the spontaneous ways of linguistic communication. We are faced – or so
it seems to me – with two different domains, with two different branches of
linguistic inquiry, differing in what constitutes the very definition of a scientific
discipline: in objects, objectives and methods of research. Moreover, it is
dialectal research which is of primary linguistic importance.

There is one more principal argument in favor of the thesis that
linguistics is, first of all, dialectology (understood as dialect investigation and
not only as the collecting of dialectal data). Namely, among those linguistic
systems which are usually referred to as languages of the world, the
overwhelming majority have the status of dialects, since they have never been
codified and promoted to the functions characteristic of a standard language.
Nevertheless, in typological studies data from these dialect-languages appear al
pari with data from the European standard languages which is – strictly
speaking – from the methodological point of view an incorrect procedure.

This line of argument leads us to the following conclusion: dialecto-
logy, if understood as the linguistic investigation of the «organic», not codified
(dia)-systems, should be the main concern of linguistic science;

– if this is the case, then it is "standard linguistics" and not "dialect
linguistics" that is marked as secondary and that should be given the appropriate
status and the appropriate label, since the present-day hierarchy and present-day
organization of the linguistic investigation of the major standardized European
languages is inherited from the period when linguistics was only one of many
branches of philological research.

In the second part of my paper I should like to present what is in my
opinion one of the best possible illustrations of the possibilities and limitations
of "dialect linguistics" on the one hand and "standard linguistics" on the other.
This is the history as well as the present state and perspective of the so-called
Balkan linguistics, i.e. linguistic inquiry concerning the Balkan Sprachbund.

One of the standard axioms of linguistics is the claim that there are two
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types of communities founded on linguistic base: language families and
Sprachbünde. Members of a family of languages have a common ancestor and
thus the substantial and/or structural characteristics they share in common
represent genetic heredity; the general evolution pattern of a family is of a
divergent type. For a Sprachbund, generally speaking, the reverse is true. Here,
we are faced with a group of languages of different origin (in "family terms"),
occupying a compact area with no clear-cut border lines between them, and
spoken by people who are usually multilingual; hence, the characteristics they
share in common emerge and spread as a result of permanent linguistic inter-
ference; the evolutional pattern is of a convergent type. The classic example of
this latter type of evolution, is the Balkan Sprachbund.

In the light of what we know today about language evolution, about
phenomena incompatible with the central kinship metaphor and about mecha-
nisms of language interference, it seems that it would be more appropriate not to
speak of Sprachbünde as opposed to families, but rather of temporal and spatial
parameters of the divergent and/or convergent evolution of corresponding
linguistic diasystems. It is evident that a Sprachbund can only be formed as a
result of favorable geographic, political, economic, and cultural conditions. The
absence of natural frontiers, political frontiers, and the presence of a common
market and an ethnically mixed population with different religious and "cultural
traditions – all this leads to the need for effective communication and at the
same time, comes about because of this need. It seem that the simplest solution
would be multilingualism. Multilingualism, however, is attained only through a
long, painstaking process of successive approximations, pidgin-phenomena and
the like – through the very process whose byproduct is a Sprachbund. I should
say that a Sprachbund is a variant of the creolization phenomenon realized when
all the languages in question have approximately identical social prestige and
chance of survival. Or perhaps it would be more appropriate to say that a pidgin
or creole is a variant of a Sprachbund phenomenon with one language domi-
nating in social prestige and in richness of expression.

Let us return to the Balkan Sprachbund. My point is that it is a dialect
phenomenon par excellence. Namely, we must separate interference from stan-
dard systems (e.g. that between the present day major standard languages) and
interdialectal interference. Like any standard phenomenon, "standard interfe-
rence" is at least partially controlled, while dialect interference is a spontaneous
process leading in favorable circumstances to a "Sprachbund condition".

The dialects belonging to Balkan diasystems: Greek, Aromanian,
Albanian, Macedonian, Bulgarian, partially Serbo-Croatian have lived over one
millenium in conditions of permanent cultural and linguistic interference foun-
ded almost exclusively on oral communication. The only two written standards
born in this area, classical Greek and Old Church Slavonic, served as eccle-
siastical languages and as vernaculars of culture, and remained restricted to the
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narrow circle of literates. They had hardly any influence on the development of
dialects used in everyday communication in the area. All this led to the emer-
gence of the phenomenon known as the Balkan Sprachbund.

Beginning with the second half of the XIX century, however, the
situation changed. The awakening of ethnic consciousness and the rise of the
first modern national Balkan states made the need to codify the local verna-
culars especially strong. And the appearance of political frontiers, the break up
of the common market and of free trade in the Balkan area, the rise of natio-
nalism, the tendencies to assimilate ethnic minorities, and finally puristic ten-
dencies in language politics, put an end to the processes of free interference and
resulted in the replacement of the convergent pattern of language evolution by a
divergent one. Today the point of maximal rapprochement (maximal conver-
gence) of Balkan diasystems belongs to history. The phenomenon has passed its
apogee and its declining. This proves – in my opinion – first, that the directions
of dialect evolution and those of standard evolution frequently stand in opposi-
tion to one another: while dialect evolution tends to level differentiation, and/or
creates new differentiating phenomena, standard evolution controls these spon-
taneous levelling processes and supports the status quo as prescribed by the norm,
and second, that many important notions belonging to the bonum communis of
general linguistics, and specifically in this case the notion of a Sprachbund are
founded on dialectal facts and belong above all to dialect linguistics, which is –
I wish to repeat once more – the central form of linguistic study.

(1991)
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. .
 1967 . (reprint 1984) : „The

dividing line between noun and adjective is a thin one, but is still worth
drawing. If we take as the criterion of a noun the permissibility of using the
plural, case, and personal suffixes after it, or the indefinite article bir before it,
very few of the words classed as adjectives in the dictionary will be excluded.,,
(s.53), : „On the other hand, if we take as the criterion of an adjective
the permissibility of putting it in the comparative and superlative degrees, vast
numbers of nouns will be excluded. In other words, although most adjectives
can be nouns, the converse does not hold good.,, (ibid.)
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Miejsce dialektologii w ród innych dyscyplin
slawistycznych

Chcia abym w tym tek cie broni  tezy, e podstawowym zadaniem
zykoznawstwa powinno by  badanie niekontrolowanego rozwoju j zyka i

systemów, które rozwin y si  w wyniku rozwoju niekontrolowanego.
Je eli uwa amy, e  celem  j zykoznawstwa jest opis, analiza i wyja -

nianie mechanizmów funkcjonowania j zyka jako rodka przenoszenia informacji
w danej  spo eczno ci, wówczas takie podej cie  wydaje si  jedynie mo liwe. I –
jak si  wydaje – ma o kto by je zwalcza . Pozostaje ono jednak w wyra nej kolizji
nie tyle mo e  z  nasz  praktyk  badawcz , ile z tradycyjn , inercyjnie podtrzy-
mywan  hierarchi  poj  i nomenklatur , która okre la programy studiów
uniwersyteckich. I o potrzebie zmiany takiego stanu rzeczy chcia abym mówi  w
tym tek cie. Nie umiem oceni , jak dalece koncepcja studiów j zykoznawczych,
przeciwko której tu wyst puj , jest specyficznie s owia ska czy „slawistyczna”.

dz c po wypowiedziach dwudziestu paru j zykoznawców w oskich, niemiec-
kich, francuskich i ameryka skich, romanistów i germanistów, w dyskusji
okr ego sto u, w której niadawno mialam mo no  uczestniczy 1 – nie jest.
Wszyscy ponosimy konsekwencje faktu, e lingwistyka, uniwersytecka
lingwistyka jest dzieckiem filologii, tj. dyscypliny zorientowanej na egzegez  i
interpretacj  tekstów pisanych, umo liwiaj cej na dalszym etapie bada  analiz  i
ocen  tych tekstów jako dokumentów pi miennictwa i kultury narodowej.
Zrozumienie potrzeby badania j zyka dla j zyka przysz o pó niej, kiedy gorset
studiów filologicznych by  ju  gotowy i u wi cony tradycj . Zreszt  i sama idea
badania j zyka dla j zyka by a, jak wiemy, w pierwszym okresie swego istnienia
mocno podszyta historyzmem a stosowane w imi  tej idei metody empiryczne
mia y ma o wspólnego z empiryzmem nauk humanistycznych.

Oczywi cie, istnieje i drugi nurt bada  lingwistycznych, o wietnej i
starej tradycji; jest to nurt filozofii i logicznej analizy j zyka, który jednak nie
wywar  znacz cego wp ywu na koncepcj  uniwersyteckich studiów lingwi-
stycznych.

Utar  si  u nas stereotyp dialektologa, który z plecakiem chodzi (niechby
nawet je dzi ) od wsi do wsi i zapisuje czy – korzystaj c z nowszej techniki –
nagrywa próbki lokalnego dialektu. Pisz c „u nas” mam na my li przede
wszystkim Polsk , bo np. w Czechos owacji czy w Jugos awii, nie mówi c  o

1 Mam tu  na  my li dyskusj  pod has em „Dok d zmierza dialektologia?” zorganizowan  przez
czasopismo „Quaderni di Semantica" z inicjatywy prof. M. Alinei (por. Quaderni di Semantica
1991).
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ycach, ta dialektologiczna „specjalizacja” nie rysuje si  tak ostro. Utar o si
te  milcz co rzadko rewidowane przekonanie, i  dialektologia jest dziedzin
bada  j zykoznawczych. Spróbujmy zanalizowa , co to znaczy i jakie konse-
kwencje niesie obrona takiej tezy.

Dziedzina bada , czy dyscyplina naukowa definiuje si  na ogó  poprzez
specyficzny (tj. jej tylko w ciwy) przedmiot bada  i/lub specyficzne metody
badawcze. Przedmiotem zainteresowa  dialektologii jest dialekt jako forma
istnienia j zyka. Jednak dialekt zdefiniowa  nie atwo. Do niedawna widzie-
li my w nim po prostu geograficznie motywowany wariant danego diasystemu.
Dzisiaj coraz cz ciej dostrzegamy potrzeb  (a romani ci i germani ci dostrze-
gaj  j  znacznie wyra niej) uwzgl dniania obok i w po czeniu z dyferencjacj
geograficzn  j zyka dyferencjacji socjalnej. W jednym z ostatnich wyda  s ow-
nika Webstera (Webster's New World Dictionary of the American Language,
July 1983) definicja brzmi: „dialect... the form of a spoken language peculiar to
a region, social group, etc.” W Polsce nie mówimy wprawdzie na ogó  o
dialektach uwarunkowanych spo ecznie, profesjonalnych itp. – s  to w naszej
terminologii raczej, zale nie od charakteru, j zyki lub argony – mówimy za to
coraz cz ciej o dialektach miejskich. A tzw. dialekty miejskie stanowi  idealn
wypadkow  obu momentów: geograficznego i socjalnego, przy czym ich spój-
no , ich charakter systemowy wygl da bardzo ró nie w ró nych cz ciach

owia skiego wiata  j zykowego. Tak np. w Polsce, gdzie kodyfikacja stan-
dardu jest stosunkowo stara i gdzie w nie  o rodki miejskie bywa y nosicie-
lami standardyzacji, wspó czesne dialekty miejskie stanowi  substandardowy
kompromis mi dzy regionalnym wariantem kulturalnego mówionego standardu
i (inter)dialektu ((inter)dialektów) lokalnych przybyszów ze wsi, a ci ostatni
przenosz  si  cz sto z jednego o rodka miejskiego do innego, komplikuj c  w
ten sposób sprawy jeszcze bardziej. Cz  o rodków miejskich wykszta ci a przy
tym wtórnie w procesie uniformizacji tego amalgamatu, w asne specyficzne
cechy substandardowe, co ka e widzie  w nich autonomiczne twory j zykowe, a
nie tylko mechaniczn  mieszank . Z drugiej strony np. w Macedonii, gdzie
standardyzacja jest m oda, o rodki miejskie – powsta e przed powstaniem stan-
dardu ogólnego – wykszta ci y lokalne dialekty presti owe, owoc kultywowanej
sublimacji okolicznych dialektów wiejskich. S  to spójne, jednorodne systemy,
na ogó  archaiczniejsze od swojego zaplecza wiejskiego, na ogó  bardziej
odporne na szerz ce si  w tym zapleczu innowacje (Ochryd), natomiast nieraz
poddane silnej interferencji innych, nie macedo skich i nie s owia skich
systemów j zykowych (g ównie arumu skiego), których nosiciele osiedlali si

nie  w o rodkach miejskich (Bitola). Przyk ady ró nic w s owia skiej stra-
tygrafii socjalno-j zykowej mo na by mno , jednak ju  przedstawiona skala
ró nic polsko-macedo skich pokazuje jasno, e  tak  w  uj ciu synchronicznym
jak i diachronicznym nie mo na mówi  o dyferencjacji dialektalnej w abstrakcji
od czynnika socjalnego. Podobnie – co nie wymaga, jak s dz , specjalnej
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argumentacji – nie mo na mówi  o „czystych” dialektach miejscowych, tj.
wolnych od wp ywów z zewn trz, nie poddanych i nie poddaj cych si  inter-
ferencji ze strony innych, s siaduj cych czy te  na innej, nie arealnej zasadzie
kontaktuj cych „w pionie” lub „w poziomie” systemach j zykowych. Zawsze
dynamiczna relacja dialekt miejscowy ~ standard w ka dym przekroju histo-
rycznym stwarza ca  gam  tworów przej ciowych, które trudno nieraz zdefi-
niowa  teoretycznie, a czasem wr cz nie sposób empirycznie wyodr bni  i
opisa . W tej sytuacji wydaje mi si  celowe przeprowadzi  lini  podzia u tu,
gdzie j  przeprowadzi  mo na i zamiast o opozycji: dialekt ~ standard, mówi  o
opozycji: rozwój (i produkt rozwoju) niekontrolowany ~ kontrolowany. Przy
tym mówi c o rozwoju i systemie kontrolowanym mam na my li nie samo-
reguluj  norm  uzualn , tj. spontaniczn  kontrol  wspólnoty, która si  danym
systemem pos uguje, lecz narzucon  przez polityk  j zykow  lokalnych w adz
(najcz ciej w adz pa stwowych) administracyjnie egzekwowan  norm  pres-
kryptywn . Zabieg tego rodzaju pozwoli by na podstawie ró nicy w samym
obiekcie bada  wyró ni  dwie podstawowe dyscypliny j zykoznawcze, czy
raczej dwie dziedziny bada  lingwistycznych: lingwistyk  zajmuj  si  nie-
kontrolowanym rozwojem j zyka i jego produktami (tradycyjnie: dialektologi ,
a de facto – lingwistyk  tout court) oraz lingwistyk  zajmuj  si  kontro-
lowanym rozwojem j zyka i jego produktami (któr  mogliby my konwen-
cjonalnie nazwa  teori  standardu, czy jako  podobnie). Nie ulega w tpliwo ci,
e ta druga ma charakter nacechowany i jest fundowana (w znaczeniu, jakie

temu terminowi przypisywa  J.Kury owicz)  przez  t  pierwsz . Jej zadaniem
by aby – poza analiz  systemów standardyzowanych – analiza, opis i
interpretacja procesów standardyzacji, badanie ewolucji normy preskryptywnej,
tendencji purystycznych, prób sterowania procesami interferencji, mecha-
nizmów wiadomego wzbogacania leksykonu czy to poprzez zapo yczanie czy
poprzez tworzenie neologizmów, badanie efektów pracy wszelkich komisji
terminologicznych, komisji normalizuj cych nazewnictwo w asne tak w zakrasie
antroponimii jak i toponimii, jednym s owem badanie procesów kszta towania

zyka standardowego i sterowania jego rozwojem.
Nie ulega w tpliwo ci, e dla teorii j zyka podstawowe znaczenie ma

jego rozwój niekontrolowany, i to w obu g ównych wcieleniach tej teorii –
zarówno dla poznania mechanizmów funkcjonowania sprawno ci  j zykowej
cz owieka jak i dla rekonstrukcji starszych stadiów rozwojowych rejestro-
wanych wspó cze nie systemów j zykowych i dla ustalenia uniwersaliów
ewolucji. Zwró my dalej uwag , e wszelka typologia j zyków wiata, je li
pomin  kilkana cie cytowanych w odpowiednich pracach, europejskich

ównie, standardów, wspiera si  na analizie j zyków, które nie posiadaj  i  w
wi kszo ci nigdy nie uzyskaj  wariantów standardyzowanych. Wreszcie, e
wszelkie badania i projekty lingwistyczne pomy lane jako badania i projekty
pomocnicze w ramach szerzej zakrojonych, diachronicznych i synchronicznych
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analiz kulturowych (archeologicznych, antropologicznych, analiz z zakresu
historii teologii, historii sztuki, historii politycznej, itd.) równie  si gaj  przede
wszystkim do zasobów niestandardyzowanych systemów j zykowych.

Je li chodzi o metody badawcze jako ew. wyró nik dialektologii w opo-
zycji do innych dyscyplin j zykoznawczych, w najlepszym wypadku mo emy
mówi  o ró nicy w proporcji w zakresie frekwencji stosowania odpowiednich
procedur i to te  tylko na pierwszym, przygotowawczym etapie zbierania danych,
a nie na zasadniczym etapie ich analizy, opisu i interpretacji (eksplikacji). Rzecz
w tym, e badacz j zyka niekontrolowanego w zasadzie zapisuje (nagrywa)
tekst, który nast pnie podda analizie, a cz sto wprost jednostki j zykowe, które

 bezpo rednim przedmiotem jego bada  „ owi uchem”, podczas gdy badacz
zyka kontrolowanego na ogó  bierze do r ki gotowy tekst (czy nawet grama-

tyk  lub s ownik), które kto  dla niego utrwali . Metody analizy na wszystkich
pi trach struktury j zyka (fonologia, morfosyntaksa, leksykologia ze s owo-
twórstwem, semantyka i pragmatyka tekstu, itd.) s  praktycznie te same.

Jak wynika ze wszystkiego, co tu powiedzia am, przyjmuj c, e
konwencjonalna etykietka „dialektologia” oznacza badanie j zyka niekontro-
lowanego, sk onna jestem postawi  znak równo ci mi dzy dialektologi  i
lingwistyk , zarazem chcia abym wyrazi  zaniepokojenie, e slawistyczne studia
uniwersyteckie zdaj  si  tej zale no ci nie dostrzega . Zanim podsumuj  te
uwagi, chcia abym jeszcze przedstawi  kilka przyk adów popieraj cych – jak

dz  – moj  tez .
Pierwszy przyk ad to mechanizm powstawania tzw. lig j zykowych. Jak

wiadomo, chodzi tu o konwergentny rozwój ró nych genetycznie systemów
zykowych, które s siaduj  terytorialnie czy wr cz wspó istniej  na jednym

terytorium. Geograficzna blisko  prowadzi do powstania zale no ci ekono-
micznych, do przenikania si  kultur, a wszystko to wymaga rozumienia si
wzajemnego, a wi c je li nie wspólnego j zyka, to przynajmniej wzajemnej
czytelno ci, przejrzysto ci  u ywanych przez poszczególne rodowiska konstrukcji

zykowych. Prachtexemplar, który serwuj  nam wszystkie opracowania zajmu-
ce si  odpowiedni  problematyk  to tzw. ba ka ska  liga  j zykowa. Jest to

przyk ad o tyle niebezpieczny, e w swojej klasycznej postaci, przynajmniej na
gruncie indoeuropejskim, jedyny o takim zakresie paralelizmów powsta ych w
wyniku interferencji. Otó  nie  ulega w tpliwo ci, e ba ka ska liga j zykowa,
której apogeum nale y ju  do przesz ci, jest produktem rozwoju niekontro-
lowanego. Proces powstawania ba ka skich pa stw narodowych i kodyfikacja
standardów automatycznie wyt umi y tendencje konwergentne równie  w
poziomie substandardowym, nie mówi c o tym, e sama standardyzacja promo-
wa a na ogó ,  lub  wr cz narzuca a rozwi zania wyra nie dywergentne. Wnio-
sek: zjawisko tak istotne jako forma istnienia i rozwoju systemu j zykowego,
zjawisko mi dzysystemowej interferencji, z natury swojej jest symptomem
rozwoju niekontrolowanego. Zajmuj c si  wy cznie lub przede wszystkim
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standardem okaleczyliby my nasz  teori . Rzecz prosta, procesy interferencyjne
nie  s  obce  i  j zykom standardowym, jednak na gruncie tych j zyków s  to
procesy w znacznej mierze sterowane. Aby je oceni , trzeba najpierw pozna
mechanizmy interferencji w ich czystej, niekontrolowanej postaci.

Drugi mój przyk ad wyrasta z do wiadcze  zebranych w toku pracy nad
Ogólnos owia skim atlasem j zykowym (OLA). Atlas ten w wielu zakresach
wzbogaca i zmienia nasz obraz s owia skiego wiata j zykowego. Tutaj
chcia abym wspomnie  jeden problem, wa ny z punktu widzenia ogólnej teorii

zyka, a który jak dot d nie znalaz  nale nego mu miejsca ani w gramatyce
porównawczej j zyków s owia skich ani we wspomnianej teorii ogólnej. Mam
na my li zjawiska interferencji mi dzypoziomowej, wertykalnej w ramach
jednego systemu j zykowego, innymi s owy zleksykalizowane zjawiska
fonologiczne, tj. zjawiska fonologiczne reflektuj ce si  w strukturze kon-
kretnego leksemu i zmorfologizowane zjawiska fonologiczne reflektuj ce si  w
strukturze konkretnych form kategorialnych (form wyrazowych) danej klasy
leksemów. OLA ukazuje si  w dwu seriach, fonetyczno-gramatycznej i s owo-
twórczo-leksykalnej. Mapy fonetyczne pomy lane  s  w ten sposób, e kon-
tekstem dla wspó czesnych refleksów postulowanych fonemów pras owia skich

 konkretne formy wyrazowe. Dajmy na to refleksy kartografowane s  m.in.
w formach takich jak *gv zda, Dsg *mn , 3sg *sm jet  s , itd., refleksy *è w
formach jak *rèka, Isg *ženèjè, 1sg *pišè, itd. Otó , jak dot d, nie spotkali my
formy, która by na ca ym terytorium s owia skim mia a tzw. regularny rozwój
fonologiczny; dzia a atrakcja w ramach danego systemu wokalicznego, por.
znane dublety na relacji ~ , czy *u ~*è, dzia a atrakcja kategorialna mi dzy
cz onami paradygmatów liczbowych, czy w ramach paradygmatu przypadka lub
osoby mi dzy poszczególnymi typami deklinacji i koniugacji, dzia a atrakcja
semantyczna, w wyniku czego np. *noga przejmuje wokalizm rdzenny od
*rèka, itd. Z drugiej strony, w serii s owotwórczo-leksykalnej, chc c
powi kszy  czytelno  map „zdejmujemy” z nich regularn  dyferencjacj
fonologiczn . I znów: nie spotkali my leksemu, który na wi kszej lub mniejszej
cz ci terytorium nie wykazywa by idiosynkratycznych zmian fonologicznych,
które wymagaj  pokazania na mapie, lub co najmniej w komentarzu. Wniosek:
atrakcja kategorialna, interferencja mi dzypoziomowa jest integralnym sk ad-
nikiem procesów rozwojowych. Nale y znale  dla niej miejsce w modelu
teoretycznym, jako dla produktu rozwoju niekontrolowanego.

Trzeciego przyk adu dostarczy a mi lektura Atlasu j zyków Europy
(Atlas linguarum Europae – ALE). Pojawia si  tam bardzo ciekawe novum –
tzw. mapy motywacyjne, tj. mapy, na których przedmiotem kartografowania
jest asocjacja (szereg asocjacyjny), która sta a si  motywem nazwania danego
obiektu. Mapy tego typu odkrywaj  w niezwykle ciekawy sposób stratygrafi
kulturow  Europy – lady kultur totemicznych, kr gi kulturowe wielkich religii
jak chrze cija stwo czy islam, zindustrializowan , technokratyczn  stref
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Europy pó nocno-zachodniej, itp., itd. I znów – analiza motywacyjna ma sens,
je li ledzi spontaniczne, nie-sterowane procesy nominacji jako produkt
niekontrolowanego rozwoju j zyka.

Stara am si , eby moje przyk ady by y maksymalnie zró nicowane.
Chcia am z ich pomoc  pokaza , e – po pierwsze – teori  j zyka naturalnego
jako systemu utrwalania i przenoszenia informacji w spo ecze stwie ludzkim
budujemy poprzez analiz  zjawisk rozwoju niekontrolowanego, po drugie – w
ten sam sposób i na tej samej bazie wzbogacamy nasz  wiedz  lingwistyczn  w
zakresie poszczególnych tzw. filologii, mi dzy innymi – co stanowi nasz

ówny temat – na gruncie slawistyki.
Przedmiotem studiów j zykoznawczych jest okre lony diasystem

zykowy tak w jego rozwoju jak we wszelkich mo liwych przekrojach
synchronicznych. Pewne diasystemy w sprzyjaj cych warunkach geopoli-
tycznych wykszta caj  w asny wariant standardowy, wiadomie kultywowany i
sterowany. Studium diasystemu-bazy i studium standardu to dwa ró ne kierunki
badawcze, pierwszy z nich w samej swojej istocie „lingwistyczny”, drugi skore-
lowany z rozwojem pi miennictwa, z histori  polityczn  danej spo eczno ci,  z
przemieszczaniem si  o rodków w adzy i administracji, itp. Je li przyjmiemy,
e taki w nie jest stan rzeczy, pozostawiam refleksji czytelników tego tekstu

odpowied  na pytanie, jak dalece wspó czesne uniwersyteckie studia slawistyczne
(proporcje, charakter cykli wyk adowych i wiczeniowych, ich nomenklatura)
przygotowuj  m odzie  do w ciwego rozumienia tego stanu.

(1992)
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Convergent Evolution, Creolization and Referentiality

In this paper I should like to propose some generalizations pertinent to
the convergent development of languages of different origin and - which is of
basic importance - of typologically distant languages.

My conclusions are founded mainly on experience acquired in connection
with South Macedonian dialects. These are Macedonian dialects in Albania and in
Greece. Taking into consideration the omnipresent Arumanian and Meglenoru-
manian diaspora and the five centuries of Turkish rule with no Macedono-
Albanian, Albano-Greek and Greek-Macedonian political frontiers, we could say
that we are here in the heart of the so-called Balkan Sprachbund. And the Balkan
Sprachbund is the best, the canonical, if not the only1, European example of con-
vergent development of more than two languages leading to a substantial
restructuring of the grammatical systems of the languages in question.

I should like to promote a thesis that the Sprachbund phenomenon is a
variant of the broader phenomenon of creolization, and a very specific variant
thereof.

Creolization is usually understood as a (chain process of) simplification
of a system of higher prestige as a result of interference with a system (systems)
of lower prestige. The Balkan case is different. Seemingly, no system ranks
higher than any other; however, I should say that the general direction of con-
vergent evolution has followed the once prestigious Romance pattern.2

In the light of what we know today about language evolution, about
phenomena incompatible with the central kinship metaphor and about mecha-
nisms of language interference, the traditional polarized model with “families”
opposed to “Sprachbünde” seems inadequate. It would be more appropriate to
speak rather of temporal and spatial parameters of the divergent and/or conver-
gent evolution of corresponding linguistic diasystems. The absence of natural
boundaries, political frontiers, and the presence of a common market and an
ethnically mixed population with different religious and cultural traditions – all
lead to the need for effective communication. It seems that the simplest solution
would be multilingualism. Multilingualism, however, is attained only through a
long, painstaking process of successive approximations – through the very pro-

1 A second possible candidate could be the Caucasian linguistic complex. V. Friedman (1988)
postulates a possible areal link between the two areas.
2 From among numerous studies treating this problem I would quote that of I. Grickat (1975). We
find there a rich repertory of Romance – Balkan Slavic syntactic parallels and an exhaustive
bibliography. Cf. also Z. Go b, “Ethnic Background...”, forthcoming.
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cess whose by-product are all the creolization phenomena.
Generally speaking, the convergent evolution of dialects forming the

Balkan Sprachbund belongs to the past. The qualification “generally speaking”
is made since some local processes, triggered by preceding links of the chain
evolution, are still active. There are also new contact phenomena in the inter-
lingual border zones. Nevertheless, the basic conditions which favored conver-
gent evolution no longer exist. In the last century the Balkan territory has been
intersected by several new political frontiers supporting divergent development
of the nationally defined dialectal complexes, and promoting the unifying
influence of national standard languages. However, for the purposes of our
discussion it is of primary importance that the dialects belonging to Balkan
diasystems: Greek, Arumanian, Meglenorumanian, Albanian, Macedonian, Bul-
garian, Romani, partially Serbo-Croatian have all existed for over one millennium
in conditions of constant cultural and linguistic interference founded almost
exclusively on oral communication. The only two written standards born in this
area, classical Greek and Old Church Slavonic, served as ecclesiastical
languages and as vernaculars of culture, and remained restricted to the narrow
circle of literates. They had almost no influence on the development of dialects
used in everyday communication in the area. All this led to the emergence of
the phenomenon known as the Balkan Sprachbund. Since the second half of the
19th century, however, the situation has changed, as mentioned above. The
awakening of ethnic consciousness and the rise of the first modern national
Balkan states especially strengthened the need to codify the local vernaculars.
And the appearance of political frontiers, the break-up of the common market
and of free trade in the Balkan area, the rise of nationalism, the tendencies to
assimilate ethnic minorities, and finally puristic tendencies in language politics,
put an end to the processes of free interference and resulted in the replacement
of the convergent pattern of language evolution by a divergent one. Today the
point of maximal rapprochement (maximal convergence) of Balkan diasystems
belongs to history. The phenomenon has passed its apogee and is declining.

In the following discussion I shall try to define which elements of the
message are of the greatest importance for successful communication. I assume
that these elements should be most explicitly put into words in conditions where
the collocutors have only an imperfect knowledge of each other's languages.
Consequently, these should be the elements most often undergoing reconstruction
of grammatical exponents in the process of creolization. I shall argue that these
elements are all the signals guaranteeing successful identification of the
spoken-of objects and events.

In order to substantiate my claim I shall present a series of highly
characteristic Macedonian morphosyntactic constructions known as balkanisms.
I shall look for exponents of the referential characteristics of events (situations,
states, processes, operations...) built into sentential constructions, and for expo-
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nents of the referential characteristics of material objects, built into noun phrases.
This is a conscious simplification, which does not imply that there exists any
strict correlation between the semantic structures on the one hand and the
syntactic ones on the other.

At the sentential level, prior to all others, we shall discuss the signals of
the primary opposition between events that belong(ed) to the “real” external
world, and those that belong(ed) to the internal worlds of the speakers as
intellectual constructs thought-of, planned, wished, feared... In other words, the
opposition between facts and non-facts. Events are usually individualized and
identified in time and with the aid of temporal parameters. Through the gramma-
tical systems of our languages we perceive particular events as belonging to one
of the three conventional temporal zones. Of the three, future is reserved for the
non-facts. Consequently, grammatical exponents of the future tense are at the
same time exponents of non-factivity. The future tense paradigm, whose basic
grammatical marker is the velle-verb reduced to the role of an auxiliary or of an
adverbal particle, is characteristic of all the Balkan systems and enters all the
lists of “classical” balkanisms. In many languages, in the non-Slavic Balkan
languages among others, there exists a special mood, the subjunctive, which
implies suspension of the opposition: factive vs non-factive, with prevailing
non-factive interpretation. In Slavic outside of the Balkan Sprachbund such a
category is lacking. It has been formed, however, in Balkan Slavic under
non-Slavic influence. The universal Balkan Slavic subjunctive particle is da. It
is a proclitic bound to the finite verbal form and functioning both at the
sentential and at the clausal level. In the majority of Macedonian dialect sys-
tems da is the most frequent member of a closed set of particles obligatorily
accompanying some specific bound verbal forms whose presence is another
signal of the subjunctive mood (cf. Friedman 1987). At the sentential level it is
an unequivocal signal of non-factivity, while when introducing complementary
clauses it signalizes factivity suspended and dependent on the lexical meaning
of the dominant predicate (cf. Topoli ska 1994).

e (= the future particle) and da are “balkanisms”, they function as
markers of the non-factive member of the factive/non-factive opposition, i.e.
make its identification easy for those with limited knowledge of Balkan Slavic.

Besides markers of the objective non-factive status of an event, Balkan
diasystems, or a great part of these systems, developed grammatical markers of
the subjective status of events, i.e. of the speaker's view concerning the truth-
value of the spoken-of events. The Balkan dubitative (known also as reportedness,
testimonial, inferential, imperceptive, and in more recent American literature as
marked status, cf. Friedman 1977, Aronson 1977) took the form of the inherited
Slavic esse-perfect, indefinite in respect to the absolute temporal axis. The
emerging of the new, “Balkan”, habere-perfect (cf. below) made the transposition
still easier (cf.Civjan 1987).
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Once the difference between the factive vs non-factive event and/or
between the confirmed vs non-confirmed (trustworthy vs untrustworthy)
spoken-of event is clear, a further step toward the identification of a factive
trustworthy event is the definition of its temporal parameters. Two Slavic
grammatical categories, of aspect and of tense, are involved. If we accept the
interpretation of the verbal aspect as a category which grammaticalizes expo-
nents of the internal temporal organization of an event (cf. Comrie 1985), we
are faced with such parameters as durative, iterative, inchoative, resultative, etc.
They are corollaries variously of the inherited Slavic imperfective and perfe-
ctive aspects. The non-Slavic Balkan languages do not have a category of aspect
of the Slavic type, i.e. a clear-cut category of aspect, functionaly and formally
distinct from the category of tense. In Greek the two categories are intertwined
and mutually dependent (cf. Galton 1976).

In my opinion, the principle of formal transparency, spiritus movens in
the majority of creolization processes, is responsible for the emergence of
several series of new periphrastic constructions which transform the gramma-
tical devices active in the aspectual semantics field after the Balkan pattern. In
other words, the common denominator that triggered a whole chain process of
changes was the opaque character of the Slavic aspect system, incompre-
hensible for the speaker of other Balkan idioms. Thus, as mentioned above, the
habere-perfect, with the dominant resultative meaning, is formed. Most
interesting in this connection is the fact that this new resultative neutralizes the
old aspectual opposition between perfective and imperfective stems (cf.
Tofovska 1995). On the other hand, the emergence of the new perfect paradigm
strengthened the opposition between the indefinite and the definite past tenses
(cf. below).

Another interesting development is the appearance of inchoative
constructions embracing perfective forms, cf. stana, otide ‘he decided to go and
went’, zede napiša ‘he decided to write and wrote’, and the like. These are
expressive constructions which emphasize a conscious decision by the subject
to undertake some action. Their inchoativeness is also suggested on the formal
plane by the fact that the same synsemantic verbs appear in notoriously inchoa-
tive constructions containing imperfectives, cf. stana da si odi ‘he went off,
literally ‘he began to move away’, zede da pišuva ‘he began to write’, and the
like (cf. Topoli ska 1984,1985).

Thanks to its function as a marker of non-factive (i.e. non-actualized)
events e is used as a signal of a repetitive (iterative) action instead of inherited
Slavic suffixes. Once more it is a Balkan pattern, known to non-Slavic Balkan
languages.

Finally, actions of long duration (durative) are also signalized at the
syntactic level, by repetition of the corresponding verbal form, which is an
all-Balkan pattern.
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All these developments can be viewed as links in the same chain pro-
cess leading to the reconstruction of the Slavic morphological aspect opposition
on the syntactic level. Particular Aktionsarten, which in the inherited Slavic
system were corollaries of the perfective and/or imperfective aspect respecti-
vely, became semantically independent of the pf/ipf opposition and formally
(more) transparent for the non-Slavic participants in the Sprachbund.

Processes that reformed the system of aspectual oppositions also brought
novelties into the system of tenses. There are two ways of identifying an event –
through the identification of its protagonists and defining its temporal parameters.
The above processes have sharpened the key opposition in the field of temporal
definiteness – that between definite and indefinite past events. The two old syn-
thetic past tenses, aorist and imperfect, are clearly opposed to the two periphrastic
constructions: esse and habere-perfects. It is not without interest that the taxis
oppositions usually stay on the indefinite and/or non-factive side. Finally, with the
grammaticalization of the subjunctive markers the opposition between the actua-
lized and non-actualized use of the present tense was also emphasized.

Let us pass now to the second complex of changes, those sharpening the
devices for identification of the (personal) protagonists of the spoken-of events,
i.e. those whose markers appear at the phrasal level. The common denominator
of corresponding processes is the tendency towards permanent reconstruction
and sharpening of markers of the two main features of noun phrase referents:
personality and definiteness. This seems only logical in view of the fact that iden-
tified personal protagonists are in the focus of almost all our verbal messages.

The central Balkan Slavic innovation in this field is the grammatica-
lization of the semantic category of definiteness, i.e. the introduction of the defi-
nite, and then also of the indefinite article.

In Balkan Slavic, as opposed to West European languages, the article is
relatively new category. Consequently, its distribution is still – to a great degree
– motivated directly by its primary function, that of referential identification of
the spoken-of objects. In other words, the so-called generic article is still a mar-
ginal phenomenon (cf. Topoli ska 1974). Nevertheless, in some dialects, in some
syntactic positions, in respect to some classes of referents, the article (or, the
articles) as a marker of “genuine” definiteness is strengthened by the presence of
corresponding demonstrative forms which make that function more explicit. In
order to define the dialects, the position and the referents in question we shall
discuss in some detail the relationship between the categories of definiteness
and of case.

The category of case on the formal plane is a system of grammatical
devices signaling functions of noun phrases in the text. Insofar as its primary
semantic motivation is concerned I would like to promote the thesis that parti-
cular case markers are markers of syntactic positions reserved respectively for
noun phrases with personal (animate) and inanimate referents ordered after their
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importance for the message. The nucleus of the case system is formed by four
cases signaling the first and the second personal protagonist and the first and the
second inanimate object participating in the situation projected in the text.
These are – ordered as above – the Nominative, the Dative, the Accusative and
the Instrumental case. Among other cases let us mention the Genitive whose
markers form a system for themselves and signal the whole-part relation in all
its semantic variants, among others the kinship relation and the genuine
possessive relation (cf. Topoli ska 1985). As can be seen from the above re-
marks, I understand case as a relation of grammatical dependence between a noun
phrase and other expressions in the text. Its markers appear at the morphological
and/or at the syntactic level.

The Balkan Sprachbund is known as a territory where the so called
synthetic, morphological declension withdraws in favor of analytic case markers.
The new markers are not only formally more “transparent”, but have also more
transparent interlingual correspondences.

In all the Macedonian dialectal systems definite noun phrases whose
referents are human and male are maximally marked on the formal plane.

Among others we register the following characteristic phenomena:
(1) the fullest morphological case paradigms have personal pronouns

and demonstrative pronouns with personal referent. In rhematic positions they
discern Nominative, Dative, Accusative = Casus Generalis and the so-called
pronominal possessive adjectives in the function of the adnominal Genitive;

(2) in some West Macedonian dialects some subsets of substantives pre-
serve – besides Nominative – a morphological Dative form and a morphological
Accusative form, this latter in the function of Casus Generalis. The Dative form
is characteristic of proper names and kinship terms of masculine and feminine
gender, and the Casus Generalis of proper names, kinship terms and some older
professional names of masculine gender (cf. Topoli ska 1993).

Both points (1) and (2) show that the Casus Generalis has a restricted,
negatively defined zone of use – it is opposed to the two “human” cases: Nomi-
native and Dative.

(3) The most universal analytic case marker is the “grammatical” prepo-
sition na – signal of the Dative relation, cf. Davam jabolka na (edno) dete ‘I
give an apple to a child’, and the like. Hence, Nominative and Dative are - almost
without exception – positively marked throughout the Macedonian diasystem.
They both have the most often identified referents (inherently identified in the
case of proper names or situationally/contextually identified, which is signalized
by the presence of the article).

(4) The most characteristic series of the new analytic case markers are
pronominal clitics. They appear both as markers of case functions and of defini-
teness. Usually, they accompany noun phrases marked as definite by the presence
of the article, after the pattern: Dative – Mu dadov na deteto jabolka, literally:
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‘it (DSg) I gave to the child an apple’, Accusative – Go vidov deteto, literally:
‘it (ASg m/n) I saw the child’, and the like. By analogy, also in the Nominative
position, besides the article, an additional demonstrative can appear, cf. Toa
deteto dojde, literally: ‘it the child came’, Toj ovekot si zamina, literally: ‘he
the man went off, etc. (cf. Topoli ska 1984, 1987).The same is true of some
prepositional phrases in Instrumental and/or Locative functions, mutatis mutandis.

In several dialect systems the Dative clitique mu, i.e. masculine singular
form is generalized as a Dative marker for all three genders and both numbers.

(5) In the majority of South Macedonian dialects a new development
appeared. The need to signalize when a phrase with personal referent enters the
Accusative position once more became evident. Thus, besides constructions like
Ja gledam ku ata, literally: ‘it (AccSg f) I see the house’, Go gledam krevetot,
literally: ‘it (AccSg m) I see the bed’, etc., we find constructions such as Go
gledam na vojnikot, literally: ‘him (AccSg m) I see (to) the soldier (sg m pers)’,
Gi gledam na lugeto, literally; ‘them (AccPl) I see (to) the men (pi pers)’, etc. In
other words, na becomes a marker of a “personal object”, be it in Dative or in
Accusative relation, and unique case markers in the constructions in question
are pronominal clitics, after the pattern: Mu zboruvam na vojnikot ‘him (D)  I
talk to the soldier’ against Go gledam na vojnikot ‘him (Ace) I see the soldier’,
and the like.

The processes mentioned in the foregoing text – and several others of
minor importance for the grammatical system taken as a whole – define unequi-
vocally the direction of the evolution of Macedonian morpho-syntactic systems
in the framework of the Balkan Sprachbund. I should say that this direction is
representative of all the members of the Sprachbund and that Macedonian
systems are relatively the furthest evolved in this common direction. And the
pragmatic and semantic motivation triggering the evolution is (or, more precisely,
was) the striving to make all the markers enabling successful identification of
the spoken-of events and spoken-of objects maximally transparent for
interlocutors whose knowledge of their reciprocal languages is (was) deficient.

Generally speaking, I think that periodic reconstruction and strengthe-
ning of the markers of referential categories is characteristic of the convergent
development of languages of different types. And I should say that the genera-
lization goes still further. It is known that grammatical categories most often
found in languages of different types are deictic, referential categories. It is
known that the evolutional spiral (always with pragmatic motivation) goes from
morphological to syntactic categorial markers and then in the reverse direction:
from analytic to synthetic constructions. The first type of change is motivated
pragmatically and/or semantically, the second type appears under the pressure
of the given formal system. We could risk a thesis that analytic markers of
referentiality emerge in periods of convergent development, in conditions of
creolization, while synthetic markers are instruments of linguistic divergence.
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Je li aska...

Zwrot kurtuazyjny umieszczony w tytule nie ma du ej frekwencji we
wspó czesnej polszczy nie. Niekiedy odbieramy go jako archaiczny, niekiedy
jako ironiczny, co jednak nie zmienia faktu, e nale y on do zasobu ywych
zwrotów grzeczno ciowych. Oto kilka przypadkowo wybranych przyk adów:

Zbyszku, je li aska, przesta  ha asowa .
Panie Jerzy, je li aska, niech mi pan poda t  ksi .
Prosz  mi, je li aska, wezwa  taksówk ., itp.

Mamy tu do czynienia z okresem warunkowym z imperativem w apo-
dozie. Protaza sprowadza si  do predykatiwu aska, nad którym nadbudowano
predykat warunku w postaci spójnika je li (rzadziej je eli). Interesuj cy nas zwrot
w protazie jest formalnie bezosobowy (tj. nie otwiera pozycji dla grupy imiennej
w stosunku nominatywnym), presuponuje sytuacj  dialogow , przy czym adresat
tak skonwencjonalizowanej pro by jest zarazem adresatem imperativu w apo-
dozie, za  sama forma imperatiwu wskazuje typ stosunku, jaki czy mówi cego z
adresatem. Jak to pokazuj  przyk ady, na powierzchni tekstu mo e si  równie
pojawi  odpowiednia grupa imienna w wokatiwie kongruentna z form  impe-
ratiwu i identyfikuj ca adresata wypowiedzi.

Opisywany zwrot grzeczno ciowy posiada tak e warianty osobowe typu:
je li pan askaw, je li pani askawa, w moim odczuciu jeszcze wyra niej
motywowane pragmatycznie, tj. pojawiaj ce si  w wypowiedziach sytuacyjnie
zredukowanych; por. np. (w t oku w ksi garni): Je li pan askaw, chcia abym
tylko przeczyta  ten tytu . tj. ‘je li pan askaw, mo e pan si  troch  odsunie...’, czy
(w ogonku, przy okienku): Je li pani askawa, chcia am tylko o co  zapyta . tj.
‘je li pani askawa, mo e mnie pani przepu ci...’, itp. Mo liwe jest tak e, przy
adresacie zbiorowym, je li pa stwo (panie, panowie) askawi..., natomiast zwroty
typu *je li askaw/ askawa, *je li cie askawi... nie mieszcz  si  w przyj tej
siatce stosunków grzeczno ciowych.

Nie umiem bez specjalnych bada  okre li , kiedy opisywany zwrot
pojawia si  w tekstach polskich po raz pierwszy, znamy go wszyscy z Pana
Tadeusza, znajduj  go równie  u Lindego. Sam predykatyw aska wyst puje ju
w staropolszczy nie w zwrocie co aska, por. te  wspó czesne zidiomatyzowane
bez aski i (substandardowo, artobliwie) aski bez, ale tak e np. Zrób mi pan t
ask ..., ...nie robi mi znowu takiej aski..., itp.

Je li aska to konwencjonalny zwrot grzeczno ciowy, motywowany
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wy cznie pragmatycznie; niesie informacj  o mówi cym, ew. i o jego roz-
mówcy i o ich stosunku wzajemnym. Trudno w tej sytuacji mówi  o jakichkolwiek
jego synonimach, jak ju  wspomnia am na pocz tku, jest to zwrot o stosunkowo
niskiej frekwencji we wspó czesnej polszczy nie. Mo emy natomiast zasta-
nowi  si ,  czy  i  jakie  s  cz ciej spotykane zwroty izofunkcjonalne. Na
pierwszym miejscu wypada chyba wymieni  uniwersalne prosz  (ci , pana,
pani  itd.)  –  ró ni si  ono od je li aska trybem i diatez : w indykatywnym
prosz  referentem argumentu wyj ciowego jest mówi cy, w warunkowym „bez-
osobowym” je li aska brak segmentalnych wyk adników argumentu wyj cio-
wego, jednak warianty „osobowe” (je li pan askaw,  itp.)  wyra nie wskazuj
odbiorc  tekstu. Obok prosz  mo na chyba wymieni  zwrot  (tak) dobry
/dobra, gdyby pan/pani byl tak dobry/dobra, itd., jednoznacznie skierowany ku
rozmówcy i kongruentny z nast puj  po nim pro  (...i zrób to i to, ...i
zrobi /zrobi a to i to).

Podporz dkowanie analizowanej struktury predykatowi warunku (je li
/je eli) nie dziwi. Derywacja semantyczna, która w ró nych systemach j zyko-
wych od podstawowych funkcji potencjalu czy kondicjonalu prowadzi do wtór-
nej funkcji grzeczno ciowego agodzenia pro by jest chyba kandydatem na
universale, przynajmniej w kategoriach statystycznych. Por. polskie prosi abym
ci .../chcia abym ci  prosi ... czy te czy móg by .../czy mog abym ci  prosi ...
w odpowiednich formach rodzajowych i liczbowych.

Naszkicowany tu krótki opis polskiego je li aska nie jest celem sam w
sobie. Powinien on pomóc w charakterystyce paralelnych konstrukcji w innych

zykach s owia skich.
Na pierwsze miejsce wysuwa si  tutaj nasz wschodni s siad – j zyk

bia oruski. O ile w polszczy nie je li aska ma dzi  pozycj  marginaln , bia o-
ruskie  to podstawowy wyk adnik podobnej, lecz kontekstualnie
szerszej, bogatszej funkcji pragmatycznej. Obok wariantu funkcjonalnego typu
polskiego prosz /je li aska pojawiaj  si  tutaj  i  u ycia odpowiadaj ce polskiemu
prosz /pozwól (pan/pani pozwoli itd.), a tak e prosz  w kontek cie typu prosz
(mi) wybaczy , czy te  w kontek cie ale  prosz , to drobiazg, nie ma o czym
mówi , ang. you are welcome... – jednym s owem b r.  ma, jak si
wydaje, zakres u  odpowiadaj cy rosyjskiemu . Por.:

, , ... / ... / ... / ...
? – , !

, !
? – , .

? – !
, !
, , , itp.1

1 Przyk ady bia oruskie czerpi  ze róde  udost pnionych mi przez dr N. Fedotow , rusycyst  i
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Zwrot  w podr czniku j zyka bia oruskiego dla abiturientów
(por. przypis 1) umieszczony w ród „... ”  ( .
119), w ród ach bia oruskich alternuje ze zwrotami )  i

,  wzbogaca zakres polsko-bia oruskiej paraleli.
Paralela ukrai ska nie jest tak uderzaj ca. W s owniku Grinczenki2 pod

has em  znajdujemy w ród utartych zwrotów , ,
przet umaczono na rosyjski ‘ ! ’ i zilustrowano przy-

adem ; tam e podano zwroty
, ! z przek adem ‘ !’ i z ilustracj : ,

. Pod has em ,  zamieszczono zwrot ,
, , ’ z ilustracjami

, , ! oraz , ! We
wspó czesnym s owniku ukrai sko-rosyjskim3 znalaz am jedynie (pod has em

)  ‘ ,  ( ), , .
 ( )’.

Podane przyk ady wschodnios owia skie wymagaj  w sposób oczywisty
komentarza tak historycznego jak i geograficznego, w jaki niestety bez dost pu
do odpowiednich róde  nie umiem ich zaopatrzy . W stosunku do aktualnej
sytuacji w polszczy nie (przynajmniej w mojej polszczy nie) uderzaj  ró nice
w modelach syntaktycznych odpowiednich formu .

ród „nowych” modeli syntaktycznych przyci ga przede wszystkim
uwag  zamieszczony w starszym s owniku ukrai skim typ ,

, gdzie przy pozbawionym mo liwo ci sygnalizowania kategorii osoby
predykatywie pojawia si  indeks zaimkowy wskazuj cy adresata; formu y

 i  s  informacyjnie równowa ne przy ró nej hierarchii
komunikatywnej elementów, formu a  to wtórnie derywowany skrót
sytuacyjny. I znów w braku róde  nie umiem powiedzie , czy staropolszczyzna
zna typ: je li aska twoja,  itp.,  dzi  jednak nadal funkcjonuj  np. zwroty typu:
(  tam.../zrób to...) z aski swojej,  por.  te  znan  cho by w przys owiu
syntagm aska pa ska.

„Nowo ci ” w stosunku do inwentarza polskiego jest typ  i
(kongruentny z punktu widzenia kategorii apelu?) typ !

Semantycznie, a raczej funkcjonalnie, jak ju  wspomnia am, a jak wynika
z cytatów, mamy do czynienia z ekwiwalentem rosyjskiego ! Z

! czy równie  omawiane zwroty diateza, tj. przyj cie za punkt

bia orusycyst , profesora uniwersytetu w Mi sku, ona równie  potwierdzi a mi poprawno  mojej
interpretacji tych przyk adów, za co t  drog  serdecznie jej dzi kuj . Wspomniane ród a to:  A.
E. , ,  1991; . . , i in.

,  3 ,  1988; ,
,  1992, oraz ,  1962.

2 . , ,  1907
3 ,  1971, wyd. 2.
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wyj cia (za argument wyró niony) predykacji adresata, a nie nadawcy (jak np.
we wszystkich izofunkcjonalnych formu ach opartych na prosz  i jego innoj -
zycznych ekwiwalentach).

Ca a  ta  pó nocnos owia ska uk adanka zainteresowa a mnie przez
wzgl d na uderzaj  analogi  z macedo skim zwrotem ,

 oraz jego ba ka skim zapleczem.
Macedo skie czy w sobie znaczenia ‘chcie ’ oraz ‘kocha ,

lubi ’ (co samo w sobie jest ba kanizmem),  to spójnik – wyk adnik predy-
kacji warunku, za  zwrot ,  (literalnie: ‘je li chcesz, je li
pan/pani/pa stwo chce/chc ’ jest formu  grzeczno ciow  i funkcjonuje dok adnie
tak jak polskie je li aska, z t  istotn  ró nic , i  jest to zwrot w odpowiednich
funkcjach podstawowy (o najwy szej frekwencji). Przypomn , e jest to w sza
sfera u  ni  ta, dla której sygna em wywo awczym jest ! – sfera
„uprzejmej pro by” i „uprzejmej propozycji”, tj. typy ‘pan b dzie askaw’ i ‘pan
pozwoli’, ale nie ‘prosz  wybaczy ’, czy ‘to g upstwo, to drobiazg’.

Macedo skie  to niew tpliwy romanizm. Nie znaj  go
siednie j zyki s owia skie, ani bu garski, ani serbski, natomiast pe  paralel

znajdujemy w rumu skim dac  vre i, w arumu skim  vre , w megleno-
rumu skim cu vre 4 a tak e w alba skim nëse doni.  W nie ta sytuacja
nasun a mi przypuszczenie, e równie  pó nocnos owia ski typ je li aska ma
korzenie roma skie, konkretnie: e jest kalk  francuskiego s’il vous plaît pow-
sta  na fali narastaj cej w Polsce od drugiej po owy 17 w. „mody na
francuszczyzn ”, m.in. w zakresie etykiety, tak e  j zykowej. Zwroty bia o-
ruskie i ukrai skie by yby w takim wypadku transmisj  polsk , co równie  dla
tamtej epoki by oby zjawiskiem typowym. Oczywi cie, jak ju  kilkakrotnie
wspomnia am, ca y ten obraz wymaga potwierdzenia w dalszej dokumentacji,
tak (przede wszystkim) historycznej jak i geograficznej.5

(1996)

4 Za przyk ady roma skie winna jestem wdzi czno  prof. dr P. Atanasowowi z katedry
roma skiej Uniwersytetu w. w. Cyryla i Metodego w Skopiu.
5 Cytowane w tym tek cie przyk ady polskie wzbogaci a o warianty „krakowskie” dr K. M.
Solecka, za co t  drog  serdecznie jej dzi kuj .
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Zdanie wzgl dne - forma czy funkcja?

Chcia abym w tym tek cie odpowiedzie  na pytanie, czy i jaka cecha
funkcjonalna, a nie tylko formalna, pozwala nam dan  konstrukcj  zakwalifi-
kowa  jako zdanie wzgl dne.

Klasyczny, prototypowy blok zda  wzgl dnych to te, które s  w funkcji
atrybutu restryktywnego wbudowane w grup  imienn . Chcia oby si  powie-
dzie , a cz sto wr cz si  mówi, e zdanie wzgl dne to konstrukcja zdaniowa
wbudowana w grup  imienn , co konkretnie w polszczy nie sugeruje model:
NPR, który..., a wi c, na przyk ad:

(1) Ch opak, o którym ci mówi am, by  wczoraj u nas na wyk adzie,
czy

(2) Klucz, który si  zacina, najlepiej od razu wyrzuci ,

itp. W obu wypadkach konektor relatywny (zaimek wzgl dny) odpowiada kla-
sycznej definicji: (a) jest semantycznie pusty, (b) powtarza charakterystyk  kate-
gorialn  cz onu konstytutywnego grupy relatywizowanej w zakresie kategorii
liczby i rodzaju, (c) informuje o stosunku przypadkowym, w jakim stoi w zdaniu
wzgl dnym wspólne dla niego i dla zdania matrycowego wyra enie argumen-
towe. Ró nica mi dzy naszymi przyk adami (1) i (2) sprowadza si  do charakte-
rystyki referencyjnej. W pierwszym wypadku ca a konstrukcja ma charakter
faktywny, a zdanie wzgl dne s y identyfikacji referenta wspólnego wyra enia
argumentowego; w drugim wypadku konstrukcja ma charakter niefaktywny,
generyczny, podobnie jak i poj cie klucza, który si  zacina’. W wielu opisach i
próbach typologii zda  wzgl dnych wprowadza si  poj cie korelatu zaimkowego,
który nie zawsze si  pojawia, ale zawsze mo e si  pojawi  na powierzchni tekstu.
W naszym wypadku by yby to odpowiednio korelaty ten (...ten ch opak, o
którym...) i taki (...taki klucz, który...). Korelaty takie mia yby funkcj  katafory,
natomiast sam konektor wzgl dny, o czym cz sto zapominamy, ma ex definitione
funkcj  anaforyczn  – jest odsy aczem implikuj cym obecno  w poprzedza-

cym tek cie grupy imiennej, któr  rozwija.
Przedstawiony szkic interpretacji automatycznie narzuca szereg pyta

zwi zanych z mniej typowymi realizacjami konstrukcji, któr  przywykli my
nazywa  zdaniem wzgl dnym. Mam tu na my li konstrukcje, które dopuszczaj
na powierzchni tekstu brak innych, poza samym zdaniem wzgl dnym, wyk ad-
ników grupy imiennej relatywizownej, lub te  redukuj  te  wyk adniki do
konwencjonalnego, pustego semantycznie minimum. Czy w takich wypadkach
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mo na jeszcze mówi  o „wbudowywaniu” zdania wzgl dnego w grup  imienn ?
Czy warto o tym mówi ?

Pierwsz  z tych dwu kra cowych realizacji najcz ciej wi emy  z
utartymi przyk adami o charakterze paremiologicznym, por. np.

(3) Kto pyta, (ten) nie b dzi,
czy

(4) Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje,

itp. Jest to jednak konstrukcja otwarta i nie obca wspó czesnemu standardowi, czy
to w postaci nowych, mniej lub bardziej ad hoc tworzonych przys ów, czy te  np.
w sytuacjach, kiedy mowa o niezidentyfikowanym uczestniku/uczestnikach zbioru,
który charakteryzuje zdanie wzgl dne, a który by  mo e jest pusty, por. np.

(5) Kto si  wychyla, temu wiatr w oczy,
czy

(6) Kto przybiegnie pierwszy, tego czeka pi kna nagroda,
czy wreszcie

(7) Kto sam si  nie postara, ten zostaje z pustymi r kami,

itp. itd. Przytoczone przyk ady ilustruj  warunki pojawiania si demonstrativum
w  funkcji  cz onu konstytutywnego (a zarazem jedynego ladu) grupy relatywi-
zowanej: obowi zkowo pojawia si  ono wówczas, gdy argument wspólny dla obu
zda , matrycowego i wzgl dnego jest w ka dym z nich formalizowany w innym
stosunku przypadkowym, przede wszystkim, kiedy w gr  wchodz  tzw. przypadki
zale ne; niekiedy – szczególnie w przys owiach – do g osu dochodz  równie  inne
czynniki, jak specyficzna struktura syntaktyczna, czy rytm i/lub rym, por.

(8) Komu w drog , temu czas,
czy

(9) Kto si  lubi, ten si  czubi,
czy

(10) Kto nie ma w g owie, ten ma w nogach,

i in. Do tego samego modelu nale  konstrukcje typu (to), co..., jak np. Czym
skorupka za m odu nasi knie, tym na staro  tr ci, itp., czy – w otwartym
systemie – Oddaj to, co zabra , itp. W miejsce demonstrativum mog  si
równie  pojawi  ekspresywne pronominalne formy wzmacniaj ce ka dy i
wszystko (de facto ka dy ten’ czy wszystko to’), por. Kto tu przyjedzie, ka dy

acze, czy Nie wszystko z oto, co si wieci, itp.
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Czy mo emy o wszystkich tych konstrukcjach mówi  jako o zdaniach
wzgl dnych wbudowanych w grup  imienn ? Wydaje si , e taka interpretacja
jest mo liwa, w pewnej konwencji opisu nieunikniona. Zanim powróc  do
uzasadnienia odpowiedniej formu y formalno-syntaktycznej, chcia abym si
zastanowi  nad semantycznym charakterem stosunku, który czy oba zdania
sk adowe. Jak ju  wspomnia am, istot  tego stosunku jest to samo  jednego z
argumentów obu sformalizowanych w tych zdaniach propozycji, przyczem
propozycje te s  zhierarchizowane – jedna z nich nale y do podstawowego toku
komunikacji, a druga ma za cel identyfikacj  i/lub bli sz  charakterystyk
referenta wspólnego argumentu. W tej sytuacji niezb dny jest odsy acz od
zdania matrycowego do zdania wzgl dnego; formalnym wyk adnikiem tego
odsy acza jest konektor wzgl dny (zaimek wzgl dny), a tak e – przynajmniej w
kategoriach normy preskryptywnej – bezpo rednie linearne s siedztwo
(dyskretny charakter) ci gu: NPR + SR. Uk ad: demonstrativum + SR spe nia te
warunki, jednak e w cz ci naszych konstrukcji NPR jest sprowadzona do zera.
Problem, jak si  wydaje, polega na tym, e przez wyk adnik anafory nale y
rozumie  ca y zestaw typu to, co...; ten, kto...; ten /taki, który..., itp., przy czym
zestaw ten nie musi zawsze w ca ci pojawia  si  na powierzchni tekstu, tj.
element demonstratywny mo e by  nieobecny. Istotne jest, e w strukturze
zdania matrycowego otwarta jest pozycja dla wspólnego argumentu i e jest to
pozycja syntaktyczna w ciwa grupie imiennej. Tak wi c rozszerzona formu a
syntaktyczna okre la aby zdanie wzgl dne jako zdanie wbudowane w grup
imienn  i/lub w pozycj  otwart  dla grupy imiennej. W wypadku konstrukcji
generycznych, takich jak wszystkie nasze przyk ady paremiologiczne, istnieje i
druga mo liwo  interpretacji poprzez implikacj  (tj. wg modelu: je eli kto  ...,
to ten kto  ...’) – tak  interpretacj  przys ów proponuje A.Bogus awski (1976).
Zawsze jednak pozostaje obowi zek wyja nienia mechanizmu, który pozwala
implikacji przybra  posta  uk adu typu TO, CO..., .... Warto te  sobie uprzy-
tomni , e ró nica semantyczna mi dzy uk adem ten, kto... i uk adem, który
gotowi jeste my uzna  za klasyczne zdanie wzgl dne, bywa pozorna. Por. np.
konstrukcje jak Spotka am wczoraj cz owieka, który przed tygodniem zwróci
nasz  uwag  na zebraniu – zdanie wzgl dne jest w tym uk adzie, zgodnie z
terminologi  M.Ivi , determinatorem koniecznym, zdanie *Spotka am wczoraj
cz owieka jest semantycznie niepoprawne (chyba e ma lekcj prawdziwego
cz owieka’, cokolwiek by to znaczy o, i odpowiedni  intonacj ), a ca a konstrukcja
mówi dok adnie tyle, co i: Spotka am wczoraj tego, który... itd.

Druga kra cowa realizacja konstrukcji ze zdaniem wzgl dnym to
sytuacja, kiedy obiektem relatywizacji jest nie grupa imienna, ale ca e zdanie,
ew. ca y poprzedzaj cy passus tekstu, por. np.

(11) Ania od rana grymasi a, co mnie wyprowadzi o z równowagi, czy
(12) Zbiera o si  na deszcz, co mog oby uniemo liwi  realizacj
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naszych planów,
         czy
(13) Jerzy, o dziwo, ubra  si  przyzwoicie, czym szczerze ucieszy
swoich wyborców,
        czy wreszcie
(14) Nasza dru yna nie wzi a udzia u w wy cigu, o co nikt nie mia  do
nas pretensji,

itp. W funkcji konektora pojawia si demonstrativum generale co. Podaj
wi cej przyk adów dla pokazania, e – przy znacznej statystycznej przewadze
uk adów, w których to co pozostaje w stosunku nominatywnym – mo e ono
wyst pi  i w przypadku zale nym i  w  wyra eniu przyimkowym, co oka e si
nieoboj tne dla dalszego toku rozumowania. Na powierzchni tekstu nie ma ele-
mentu demonstratywnego i formu a syntaktyczna konstrukcji tego typu nie prze-
widuje mo liwo ci wprowadzenia go. Wydaje si  natomiast, e przedstawione
konstrukcje mo na uwa  za warianty diatetyczne dwu innych mo liwych
rozwi za , a mianowicie:

(11’) To, e Ania od rana grymasi a, wyprowadzi o mnie z równowagi
... / Wyprowadzi o mnie z równowagi to, e Ania od rana grymasi a,
(13’) Tym, e – o dziwo – ubra  si  przyzwoicie, Jerzy szczerze ucieszy
swoich wyborców / Jerzy szczerze ucieszy  swoich wyborców tym, e – o
dziwo – ubra  si  przyzwoicie,
(14’) O to, e nasza dru yna nie wzi a udzia u w wy cigu, nikt nie mia
do nas pretensji ... /Nikt nie mia  do nas pretensji o to, e nasza dru yna
nie wzi a udzia u w wy cigu ...

i drugi wariant:

(11”) Ania od rana grymasi a. To mnie wyprowadzi o z równowagi,
(13”) Jerzy, o dziwo, ubra  si  przyzwoicie. Szczerze ucieszy  tym
swoich wyborców,
(14”) Nasza dru yna nie wzi a udzia u w wy cigu. Nikt nie mia  do nas
o to pretensji ...

Wariant (11”-14”) zamienia relatywne wyk adniki anafory na demonstra-
tywne wyk adniki katafory. Jednak e tym samym rozbija jedno wypowiedzenie
na dwa i w ten sposób wychodzi poza ramy interesuj cej nas problematyki.
Dodajmy, e zmiana szyku jest automatyczna i jest pochodn  klasycznych
polskich regu  linearyzacji. Natomiast wariant (11’-14’) przynosi, jak si
wydaje, odpowied  na pytanie, czy i na mocy jakiej definicji w przyk adach
(11-14) mamy do czynienia z konstrukcj  relatywn .  Pojawia  si  tutaj zestaw
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to, e... (tym, e...; o to, e...), który jasno wskazuje semantyczn  hierarchi
propozycji sformalizowanych w poszczególnych konstrukcjach. Jasne staje si ,
mianowicie, e propozycja sformalizowana w przyk adach (11-14) jako „zdanie
matrycowe” jest hierarchicznie podrz dna wobec propozycji sformalizowanej
jako „zdanie wzgl dne”. Innymi s owy: propozycja sformalizowana jako „zdanie
matrycowe” jest argumentem predykatu konstytuuj cego „zdanie wzgl dne”.
Formu uj c  t  zale no  jeszcze inaczej, mo emy powiedzie , e zestaw TO,

E... otwiera pozycj  dla tzw. zdania komplementarnego i razem z nim wchodzi
w pozycj  zastrze on  dla grupy imiennej w funkcji wyra enia argumentowego
przy tzw. predykatach drugiego rz du.  S  to predykaty, dla których referentem
argumentu wyj ciowego jest ex definitione cz owiek’, a referentem drugiego
argumentu wewn trzna (intelektualna, emocjonalna, wolicjonalna...) postawa
tego cz owieka’, tj. propozycja, która prymarnie formalizuje si  jako zdanie, a
wtórnie ew. jako nominalizacja. Narzuca si  wniosek, e uk ad SR, co..., w
uogólnionej symbolice q, co p, jest derywatem diatetycznym uk adu To, e q, p,
przy czym w tym derywowanym uk adzie relativum generale w funkcji
konektora sta o si  zarazem samodzielnym wyk adnikiem anafory.

Podaj  jeszcze dwa przyk ady celem bardziej naocznego przedstawienia
stosunku wzajemnego uk adów TO, CO... i TO, E... :

(15) Jan zapomnia  o  tym,  co  by oby najlepszym potwierdzeniem
uszno ci jego rozumowania,

i
(16) Jan zapomnia  (o tym), e  s uchacze nie s  w stanie ledzi  jego
argumentacji.

W przyk adzie (15) wyra enie o tym jest niezb dnym sk adnikiem for-
mu y syntaktycznej – blokuje ono pozycj  grupy imiennej w funkcji drugiego
wyra enia argumentowego w zdaniu matrycowym, podczas gdy zdanie wzgl dne
z konektorem co formalizuje propozycj , która wyst puje w funkcji odpo-
wiedniego argumentu. Konstrukcja (15) nie informuje, o czym Jan zapomnia .
Konstrukcja ta zawiera skrót my lowy i mo e by  interpolowana wed ug sche-
matu: Jan zapomnia , e q, a p by oby najlepszym potwierdzeniem.../ a to by oby
najlepszym potwierdzeniem.../... co by oby najlepszym potwierdzeniem...’.

W przyk adzie (16) wyra enie o tym mo e by  pomini te bez szkody dla
poprawno ci semantycznej i gramatycznej; zdanie komplementarne z konektorem
e wchodzi w pozycj  dla argumentu zdaniowego, jak  otwiera predykat
zapomnie ’. Konstrukcja (16) ma charakter faktywny i informuje eksplicytnie,

o czym Jan zapomnia .
Wydaje si , e opisana sytuacja, tj. wtórne wej cie relativum generale

w pozycj  uniwersalnego wyk adnika anafory, jest jednym z czynników zacie-
raj cych granic  mi dzy mechanizmem relatywizacji i mechanizmem komple-
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mentacji. Por. np. stref  funkcjonaln  ang. that, franc, que, por. tak e na gruncie
owia skim mac. , por. wreszcie rozpowszechnione w gwarach polskich

co jako sygna  komplementacji (Topoli ska 1997).

Przytocz  jeszcze przyk ady interpretacji tzw. apozytywnych (= nie
restryktywnych) zda  wzgl dnych, o których nieraz mówi si  w opisach grama-
tycznych jako o zast pczej formie tzw. zda  wtr conych. Por.

(17) Dzieci, które nie jad y jeszcze kolacji, zosta y zaprowadzone prosto
do sali jadalnej.

Jest to konstrukcja w zapisie graficznym dwuznaczna, któr  mo na
interpretowa  dwojako: (17’) te dzieci, które nie jad y jeszcze kolacji...’ albo
(17”) dzieci, a (trzeba wam wiedzie , e...) te dzieci nie jad y jeszcze kolacji...’
W tek cie mówionym intonacja zdaniowa likwiduje alternatywny charakter
konstrukcji. Zdania wzgl dne apozytywne s  jednoznaczne w sytuacji, kiedy
referent NPR jest jednoznacznie zidentyfikowany, a wi c wyklucza interpretacj
restryktywn , por. np.

(18) Teresa, która regularnie si  spó nia a, zjada a wszystkie potrawy
gruntownie wystudzone,

itp. W obu naszych przyk adach wyra nie daje si  wyczu  w podtek cie relacj
wnioskowania; w obu wypadkach zdania sk adowe mo na by powi za  przez
wi c.

Przedstawione rozumowanie pozwala sformu owa  kilka mniej lub
bardziej ogólnych wniosków. Przed ich sformu owaniem jeszcze kilka ustale
terminologicznych. Rozró niam trzy typy kontekstów, które umo liwiaj  reku-
rencj  konstrukcji zdaniowej w granicach innej konstrukcji zdaniowej. Zdania-
sk adniki zdania to:
– zdania wzgl dne, które wbudowuj  nowe tre ci w grup  imienn , jako
podstawow  jednostk  nominacji, niezale nie od funkcji syntaktycznej, jak  ta
grupa pe ni w zdaniu;
– zdania komplementarne w funkcji wyra  argumentowych przy wspomnia-
nych predykatach „drugiego rz du”, tj. takich, które przyjmuj  jeden argument
propozycjonalny (= argument o referencji nie-przedmiotowej);
–  zdania  sk adowe w z onej konstrukcji zdaniowej konstytuowanej przez
predykat, który przyjmuje wy cznie argumenty propozycjonalne, a który
najcz ciej przybiera form  spójnika, a nie verbum finitum. Predykat taki mo emy
umownie okre li  jako „predykat trzeciego rz du”, za  ca a konstrukcja odbija tok
my lowy autora tekstu, tj. relacje, jakie dostrzega on mi dzy zdarzeniami –
referentami odpowiednich argumentów propozycjonalnych.
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Argumenty propozycjonalne przy predykatach drugiego i trzeciego
rz du  s  przez te predykaty implikowane. Odpowiednie implikacje stanowi
podstaw  funkcjonowania konstrukcji zdaniowych jako cz ci innych, bardziej

onych konstrukcji zdaniowych, podstaw  rekurencji zdania w zdaniu.
Inaczej rzecz si  ma ze zdaniem wzgl dnym:
– po pierwsze, jak to wykaza  nasz krótki przegl d, nie ma tu korelacji mi dzy
form  i funkcj ; „zdanie wzgl dne” w szerokim rozumieniu terminu to tyle co
„zdanie wprowadzone przez konektor wzgl dny” – definicja czysto powierz-
chniowa; „zdanie wzgl dne” w w szym rozumieniu to zdanie, które charakte-
ryzuje (bli ej, albo te  podaje pe  charakterystyk ) referenta jednego z wyra-

 argumentowych zdania matrycowego;
– po drugie, zdanie wzgl dne sensu stricto, je li jest – a nie musi by ! –
implikowane, to jest to implikacja w sensie „determinacji koniecznej” referenta
odpowiedniego wyra enia argumentowego zdania matrycowego;
– po trzecie, zdanie wzgl dne sensu largo mo e de facto formalizowa  propo-
zycj  implikowan  jako wyra enie argumentowe predykatu drugiego lub
trzeciego rz du;
– po czwarte, jedyn  cech  funkcjonaln  trwale  zwi zan  z konektorem
wzgl dnym, tj. ze zdaniem wzgl dnym sensu largo, jest odsy acz anaforyczny
do zdania (w szczególnym wypadku: passusu) matrycowego.

W tej sytuacji po dane wydaje si  rozró nienie poj ciowe i terminolo-
giczne zdania wzgl dnego w funkcji modyfikatora cz onu konstytutywnego
grupy imiennej z jednej strony i zdania z konektorem wzgl dnym, które mo e
pozostawa  w ró nym stosunku semantycznym do odpowiedniego „zdania
matrycowego” z drugiej. Obecno  anafory, czy to wyra onej przez demonstra-
tivum, czy przez relativum, czy wreszcie innymi, nie zaimkowymi rodkami
leksykalnymi nie decyduje o charakterze relacji mi dzy dwiema propozycjami.
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 ~
(fragment "ba ka skiego obrazu wiata")

Postaram si  w tym tek cie okre li  wachlarz znacze  (parafraz) i zakres
 macedo skiego przymiotnika i jego derywatów. Najlepsz  drog  do

tego celu wydaje mi si  rozgraniczenie zakresów u  (czy raczej: ustalenie
strefy przecinania si  zakresów) przymiotników i i porównanie
zasad funkcjonowania tej pary z polsk  par pi kny i dobry. Odniesienie do
sytuacji polskiej wydaje mi si  naturalnym punktem wyj cia rozumowania,
tymbardziej e  w nie  to  porównanie  u wiadomi o mi istnienie problemu,
który chcia abym przedstawi . Wydaje mi si , e stanowi on fragment mozaiki,
któr  w literaturze przedmiotu okre la si  jako "ba ka ski obraz wiata".

Zaczn  od szkicu znacze  (parafraz) polskiego dobry. Mo na tu, jak
dz , wyró ni  trzy zasadnicze typy u , w zasadzie komplementarnych w

sensie kontekstu semantyczno-syntaktycznego.
Pierwszy typ, podstawowy, to adskrypcja cechy charakteru, tj. predykat

o jednym jedynym argumencie 'cz owiek', w kontekstach jak X jest dobry / jest
dobrym cz owiekiem, tak e Cz owiek / ludzie jest / s  dobry / dobrzy, wreszcie
jak w derywowanej z tych kontekstów grupie imiennej dobry cz owiek / dobrzy
ludzie. Proponuj , za Wierzbick  parafraz  po linii dobry1 'który w stosunku do
innych zachowuje si  tak, jakby chcia eby oni zachowywali si  wobec niego'.

Drugi typ u , dobry3 (wprowadzam indeks "3", poniewa  po mace-
do skiej stronie mojego równania pojawi si 2, którego brak w polszczy nie,
a które jest "bli szym" derywatem semantycznym dobry1 / 2 ni
opisywane tu dobry3 / 3) jako predykat o argumencie 'nie-cz owiek', jak w
kontekstach To radio jest dobre, Ten detergent jest dobry, dobre radio, dobry
detergent, to prosty semantyczny derywat znaczenia podstawowego o para-
frazie: dobry3 'który funkcjonuje tak, jak by my chcieli'; Ten X jest dobry to w
tym u yciu tyle co 'przy ocenie zbioru X-ów ten X (X1) lokuje si  w pozytywnej
cz ci skali'. Zale nie od zbioru, który oceniamy, dobry3 ma wiele odpowiednio
bogatszych znaczeniowo substytutów: dobre ciastko to smaczne ciastko, dobry
zarobek to wysoki zarobek, itp.

Wreszcie, trzeci typ u , derywat drugiego, wnosi ograniczenie zakre-
su aplikacji: dobry4 do czego  / na co  / w czym  / z czego ; argumentem mo e
by  tak e przedmiotowo potraktowany cz owiek.

Zwraca uwag , e przys ówek dobrze jest znaczeniowo skorelowany
raczej nie z dobry1, lecz z dobry3-4; dobrze3-4, 1 to 'tak jak by my chcieli, tak jak
nale y w danej sytuacji', natomiast dobro jest wy cznie derywatem dobry1.
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Pi kny1 to wysoka ocena walorów estetycznych. Argumentem mo e
by  ka dy obiekt, który poddaje si  takiej ocenie. Pi kne jest to, co w naszych
oczach wygl da tak, e chcemy na to patrze . Podstawowe schematy to On /
ona / to jest pi kny -a, -e. Rzadko powiemy pi kny cz owiek, cz ciej pi kna
kobieta ni pi kny m czyzna, a najwy sz  frekwencj  maj  oceny parcjalne jak
pi kne oczy, pi kny nos, pi kne r ce; por. te pi kny kwiat, pi kne zwierz
(równie  o cz owieku), pi kny widok, pi kny kolor / dom / samochód.

Funkcjonuje w polszczy nie równie pi kny2, ekspresywny (?) derywat
od pi kny1, który sugeruje pi kno moralne, pi kno charakteru. Por. pi kny czyn,
pi kne ycie, pi kny cz owiek, tj. 'wysoko moralny, wielkiej dobroci'...

Wreszcie, istniej  u ycia, w których pi kny wyra a wysok  ocen , poch-
wa  czyjego  osi gni cia, por. np. pi kny wiek o g bokiej staro ci, pi kny plan /
wynik , gdzie pi kny mo e, ale nie musi by  interpretowane jako pi kny2, itp.

Jak wynika z przyk adów, istnieje strefa przeci cia zakresów polskich
dobry i pi kny; strefa ta zawdzi cza swoje istnienie interpretacji dobra jako
moralnego pi kna.

W macedo skiej siatce poj ciowej strefa ta jest znacznie szersza, a nie
brak i przyk adów wy cznego u ycia tu, gdzie Polak u by wy cznie
dobry.

Macedo skie 1 w pe ni odpowiada polskiemu dobry1. Substan-
tywny derywat to dobro , a tak e konkretny dobry uczynek.
podobnie jak polskie dobro funkcjonuje na wy szym stopniu abstrakcji jako
antonim a, które w macedo skim wyra a si  zapo yczeniem tureckim ),

. Regionalnie nawet ta podstawowa strefa u  jest dost pna dla
. W Ochrydzie i okolicy mo na us ysz  ocen : w sensie

'to dobrzy ludzie', itp.
Istnieje, jak wspomnia am, macedo skie 2, które nie ma polskiej

paraleli. Jest to predykat o jednym argumencie 'cz owiek', z parafraz  'zdrów, w
dobrej kondycji, w dobrym nastroju...' 2 najcz ciej pojawia si  jako
skonwencjonalizowany incipit dialogu przy spotkaniu przyjació  kontaktuj cych
"z równej stopy", czy te  w stosunku do kogo  m odszego czy "ni ej posta-
wionego", por. np. ? ? / ?, czy nawet
lakonicznie, z intonacj  pytania ? / ?; cz sto równie  w dialogu, o
osobie trzeciej: A.  X? ? B. , , albo ,

, itp. Taki rytua  pyta  i pozdrowie  zna ca a Macedonia. I
znów, na po udniu, np. w Ochrydzie mo na w tej funkcji us ysze :

? ?, itp. U niektórych rozmówców w tej samej funkcji pojawia si
i zapo yczenie tureckie , - , - .

Strefa  u  polskiego dobry3 w macedo szczy nie jest podzielona
mi dzy i , przyczem cz sto dominuje w kontekstach
zwi zanych ze starszym, tradycyjnym stylem ycia i bycia. Jak z tego wynika,

i obok wspólnych maj  w tej strefie konteksty roz czne, pewne
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argumenty z eksponentem relacji 'dobry3' wi  si  z , inne z , por.
np.  'dobry obiad', 'dobry pomys ', -

 'dobry zarobek', 'dobry wypoczynek'. Wypada doda , e
w stosunku do zawiera zazwyczaj pewn  nadwy  ekspresywn .

Wspomniane dwie cechy tak u ytego , tj.  jego  zwi zek z tradycjonaln
sfer  komunikacji i jego nacechowanie ekspresywne wyra nie wida  w
pewnych stereotypowych kontekstach, w dialogu, np. w grupach imiennych z
rodzajnikiem nieokre lonym, por. , czy (w sklepie)

!, por. te
!,itp.

Jak wynika z przyk adów, zakresy znaczeniowe macedo skich  i
przecinaj  si  i nak adaj  na siebie najszerzej w nie  w  strefie  u
3. Dodajmy, e konkuruje nie tylko z 3 , ale równie  z innymi

przymiotnikami-eksponentami predykatu pozytywnej oceny, jak ,
 i  in.  Chc c bli ej sprecyzowa  zakres u postaram si  teraz

scharakteryzowa  podstawow  stref  funkcjonaln  tego przymiotnika.
Macedo skie 1 jako predykat oceny estetycznej ma zakres funkcjo-

nowania znacznie szerszy od polskiego pi kny1, tj. pokrywa znacznie wi kszy
odcinek pozytywnej skali ocen. Macedo ski nie ma przymiotnika, który odpo-
wiada by polskiemu adny. Istnieje , które od ró ni si  nie rang
oceny, a dziedzin  aplikacji. konkuruje wy cznie z 1 (a nie i z jego
semantycznymi derywatami) i wyra a ocen  walorów estetycznych przedmio-
tów materialnych, w tym równie  ludzi i zwierz t. Innymi s owy: 1 pokry-
wa ca  skal  od adny do pi kny i w odpowiedniej strefie u  zawsze mo e
alternowa  z . Zapewne w zwi zku z tym zestawy typu

nios  pe nowarto ciow  ocen  podkre laj c, e znajdujemy si  u
szczytu skali, podczas gdy polskie bardzo pi kny raczej obni a warto  oceny i
ma odcie  substandardowy. W tej sytuacji 2 ma znacznie szersz  podstaw
derywacji od polskiego pi kny2 i atwo zrozumie  jego obecno  w strefie u

3. Macedo skie odpowiada polskiemu adna/dobra pogoda,
podczas gdy polskie pi kna pogoda nale oby przet umaczy  raczej jako

, itp.; por. te  'przyjemny spacer',
'mi e, przyjemne spotkanie',  'dobre, w ciwe rozwi zanie' , itp.
O  ile  mo na  s dzi  na podstawie korpusu przyk adów, którymi dysponuj ,

2 konkuruje z 3 ównie w ocenach kulinarnych ,
, . . .) oraz jako atrybut nominalizacji; oba te konteksty, a

zw aszcza drugi z nich ka e zainteresowa  si  stref  u  przys ówka .
Jest to strefa bardzo szeroka. pojawia si  w kontekstach, w których Polak

by przyjemnie, dobrze, wygodnie i innych przys ówkowych predykatów z
pozytywnej cz ci skali oceny czynno ci. Mo na powiedzie
'dobrze si  wyspa em/-am', 'dobrze/wygodnie
si  siedzi w tym fotelu', 'przyjemnie jest
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spacerowa  wieczorem', ! 'dobrze to wymy li ', itd.itp.
Mo liwe jest równie  u ycie ironiczne: , ! por. pol. A to pi knie!, A to
adnie!

Co do derywatów substantywnych: ma szerszy zasi g u  ni
polskie pi kno; mo e by  u yta atrybutywnie i to w dwu ró nych dziedzinach,
(a) w odniesieniu do przedmiotu, który zas  na atrybut , i (b) w
odniesieniu do sytuacji, która mo e by  podobnie oceniona. ! jako nie-
zale ne wypowiedzenie odpowiada polskiemu Jak dobrze!, Jak mi o!, itp.

ycie takie to produkt otwartej derywacji semantycznej macedo skich nomi-
nalizacji oceniaj cych, por. np., z negatywnej cz ci skali, polskie Koszmar!
czy Okropno !

Zanim przedstawi  prób  interpretacji naszkicowanych tu ró nic  w
siatce funkcjonalnej przymiotników (rdzeni?) macedo skich i polskich, pos-
taram si  podsumowa  wyniki dokonanego przegl du.

POLSKI     MACEDO SKI
dobry1 znaczenie podstawowe jak w
               kontek cie dobry cz owiek

1     regionalnie mo liwe w
                  tej funkcji i

----- 'zdrów, w dobrej formie, w
              dobrym nastroju'

2     regionalnie mo liwe w
                  tej funkcji i

dobry3    pozytywna ocena funkcjonalna 3     konkurencja , w
                  pewnych kontekstach
                  dominacja

dobry4 (do..) pozytywna ocena
funkcjonalna

4 ( ...) mo liwa konkurencja

pi kny1 ~ adny pozytywna ocena
walorów estetycznych

 ~

pi kny2 ~ adny pozytywna ocena
walorów moralnych

2

------   dalsze u ycia macedo skiego
w konkurencji z

por. wy ej

Dodajmy, e we wszystkich wypadkach, kiedy wchodzi w sfer
, trzeba si  liczy  z ew. dodatkowym nacechowaniem ekspresywnym i z
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"wy sz " ocen  na pozytywnej cz ci skali. Rozmawiaj c z Macedo czykami o
ró nicy w znaczeniu zestawów typu ~ us ysza am, e to
stopie  wy szy od . NB nie jest zapewne przypadkiem dwojaka kariera
rdzenia *l p- na gruncie s owia skim, tj. serbskie ,  'pi kny,
pi kniejszy' wobec polskiego lepszy w funkcji komparatiwu od dobry.

Nie wprowadzam do tabeli derywatów adwerbialnych i substantyw-
nych, które potwierdzaj  i uzupe niaj  przedstawiony obraz. NB zwa ywszy
linie ekspansji na stref  u mo na si  zastanawia , która for-
malizacja, adiektywna czy adwerbialna, jest punktem wyj cia tej ekspansji (por.
Topoli ska 1990, por. te  ni ej).

W tym punkcie, a zanim przejd  do wniosków, wypada wspomnie , e
sytuacja macedo ska ma bezpo rednie paralele ba ka skie: bu garsk , alba sk
i – g ównego winowajc  tej sytuacji: paralel  greck .

W podstawowym u yciu dobry/ z jednej strony i pi kny ~ adny /
 ~ z drugiej to wyk adniki pozytywnej oceny odpowiednio

wewn trznych i zewn trznych walorów cz owieka jako takiego. Zasadnicza ró nica
mi dzy nimi jest funkcj  samej podstawy ferowania oceny. Walory wewn trzne
oceniamy na podstawie zachowania cz owieka, przyczem istnieje szeroki intersu-
biektywny consensus co do tego, kto jest dobry, a kto nie. Walory zewn trzne
oceniamy na podstawie percepcji wzrokowej, a interpretacja tego, co widzimy, na
skali ocen zale y od wzorca przyj tego w danej epoce w danym kr gu kulturowym.

Jak wiadomo, na Ba kanach i szerzej, w basenie Morza ródziemnego
spotka y si  i nawarstwi y dwie ró ne filozofie, dwa ró ne sposoby widzenia i
waloryzacji wiata: antyczny i chrze cija ski. Jeden z nich najwy ej w skali
warto ci postawi  pi kno, drugi dobro . Czy by aby zbyt mia a hipoteza, e
przedstawiony obraz przecinania si  i nawarstwiania u  predykatów 'dobry' i
'pi kny' w j zyku macedo skim jest bezpo rednim refleksem tego spotkania
dwu wiatów, podczas gdy sytuacja polska utrwala tylko s abe echa tego
spotkania w kulturze ogólnoeuropejskiej?

Naturalnym punktem przeci cia  jest  strefa  u dobry3 / 3 , tj.
ogólna ocena sytuacji jako pozytywnej, zadowalaj cej, odpowiadaj cej oczeki-
waniom, a nawet przewy szaj cej oczekiwania. Je eli przyjmiemy za punkt
wyj cia przytoczon  definicj  Wierzbickiej dla dobry1 / 1 : X jest dobry 'X
jest taki, jakby my chcieli, eby ludzie byli w stosunku do nas', to rozszerzenie
dziedziny X-ów na zbiór nie-ludzi, tj. obiektów niezdolnych do dobroci,
automatycznie prowadzi do odrzucenia drugiej cz ci definicji; otrzymujemy
parafraz  'X jest taki, jak by my chcieli', tj. 'X zachowuje si  / funkcjonuje tak,
jak by my chcieli', 'X spe nia nasze oczekiwania'. Warto odnotowa , e taka
parafraza dla dobry3 / 3 pozwala równie  wyja ni  obecno  mace-
do skiego 2. Rozszerzenie dziedziny X-ów bez eliminacji cz owieka
prowadzi m.in. do kontatacji, e (Cz owiek)X jest dobry, tj. 'funkcjonuje dobrze,
jest w dobrej kondycji, jest zdrów', tj. – w czaj c obecny w opisanym wy ej
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rytuale pytania ? ? moment emocjonalnego (konwencjo-
nalnego?) zaanga owania osoby mówi cej (nadawcy) – do 2.

W swoich podstawowych u yciach i dobry/  i  pi kny/ wi
jako argumenty przedmioty materialne (w wypadku 'dobry' wy cznie ludzi),
tote  prymarna jest dla nich formalizacja adiektywna. Natomiast /dobrze
najlepiej koreluje z 3/dobry3. Innymi s owy: podstawowa wydaje si
ocena sytuacji, któr  stwarza dobre funkcjonowanie X-a, a wtórna – ocena X-a,
który w tej sytuacji ujawnia si  jako dobry. I to jest, id c o krok dalej, punkt
styczny dla macedo skich i . Paralelne na oko konstrukcje -

 ~ kryj  zasadnicz  asymetri . Podczas gdy
zdolne jest przyj  nieograniczon  ilo  argumentów (obok  /

, gdzie ew. pobrzmiewaj  echa 1, mamy ,
, , , ... itd.),

jako ocena walorów wizualnych ograniczone jest do przytoczonego kontekstu i
do biernej diatezy argumentu wyj ciowego. Obecno  drugiego argumentu
wszystkich predykatów oceny, autora oceny, wyra niej odczuwamy je li kryje
si  on za implikowanym literalnym 'w moich oczach' ni  za uniwersalnym
'moim zdaniem', co by oby w danym wypadku wtórn  interpretacj  do wiad-
cze  percepcji wzrokowej. Innymi s owy: 'w moich oczach' mo na inter-
pretowa  i jako 'moim zdaniem', ale – przy literalnym rozumieniu – nie
przeciwnie.  szerzy si  wi c w sferze u , co w konsekwencji
poci ga inwazj w strefie u .

Derywacja na odcinku dobry1 / 1 > dobry3 / 3 wydaje si
tendencj  uniwersaln , znan  wielu j zykom. Podobnie derywacja na odcinku
pi kny1 / 1 >  pi kny2 / 2. Wej cie ) w stref  u )
wydaje si  specyficznie ba ka skim rezultatem identyfikacji dwu ró nych
hierarchii warto ci i dwu ró nych linii oceny.
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Interferencja na pograniczach s owia sko-nies owia skich
jako generator zmian typologicznych

Zbyt d ugi tytu  tego artyku u na samym wst pie wymaga jeszcze kilku
komentarzy.

Zaczn  od sprecyzowania, o których pograniczach i o jakich zmianach
dzie tutaj mowa.

Od epoki wzgl dnej stabilizacji zachodniej i po udniowej granicy
terytorium j zykowego s owia skiego po okresie tzw. w drówek ludów S owianie
na zachodzie s siaduj  z  Germanami,  a  na  po udniu z j zykowo greck ,
roma sk , alba sk  z czasem tak e tureck  ludno ci  Pó wyspu Ba ka skiego.
O tych dwu pograniczach, zachodnim i po udniowym, b dzie tutaj mowa, przy
czym na po udniu lepiej mi jest znany odcinek zachodni, macedo ski, ni
wschodni, bu garski, a na zachodzie pó nocny – kaszubski czy ycki, jest mi
lepiej znany od sytuacji czeskiej czy s owe skiej. Interesuje mnie przy tym
jeden kierunek zmian: efekty wp ywów nies owia skich systemów j zykowych
na systemy s owia skie.

Komentarza wymaga, jak si  wydaje, sam termin „pogranicze
zykowe”. To, co w pewnym momencie historycznym staje si  lini  rozgrani-

czenia terytoriów dwu wspólnot j zykowych, z czasem ewoluuje, przemieszcza
si  w wyniku czy to wojennej, czy pokojowej ekspansji jednej ze stron i prze-
rasta w szersz  stref  mniej lub bardziej intensywnych kontaktów. W wyniku
zmiennych podzia ów administracyjno-politycznych mo e si  zdarzy  i tak, jak
w wypadku yc, a historycznie i w wypadku po abszczyzny, e jedna wspól-
nota, okr ona, staje si  enklaw  na terytorium drugiej; znamy z historii rów-
nie  szereg innych mniejszych enklaw s owia skich okr onych przez ywio

zykowy niemiecki. Tak wi c, jak si  wydaje, praktyczniej jest mówi  o strefie
kontaktowej czy strefie konwergencji j zykowej ni  o pograniczu, które suge-
ruje bardziej linearn  projekcj  geograficzn . Tak  wielk  stref  intensywnej
konwergencji j zykowej stanowi y w czasach bizantyjskich i pó niej tureckich
Ba kany i sta y si  w wyniku tej konwergencji antologicznym przyk adem tzw.
ligi j zykowej.

Z kolei par  s ów komentarza nale y si  poj ciu typologicznie rele-
wantnej zmiany j zykowej. Jedn  z wielu mo liwych idealizacji struktury

zyka mo na by przedstawi , jak nast puje:
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continuum fonetyczne
—————————————

segmentacja fonologiczna
—————————————

segmentacja morfosyntaktyczna // segmentacja leksykalna
—————————————

continuum semantyczne

Nowe impulsy zrodzone w rezultacie interferencji j zykowej, atakuj c
w przestrzeni fonetycznej i/lub semantycznej i na poziomie gramatycznym
(fonologicznym i morfosyntaktycznym), w dominuj cej wi kszo ci wypadków
wykorzystuj  dla swojej realizacji segmenty (jednostki j zykowe) ju  istniej ce,
rzadziej wnosz  nowe; w strefie kontaktów leksykalnych proporcje s
odwrotne. Tytu em klasycznego, dobrze znanego przyk adu w poziomie fonolo-
gicznym na „moich” dwu pograniczach mo na tu wymieni  szwa, tj. centralny,
nie wysoki i nie niski fonem wokaliczny, obecny w kaszubszczy nie i w wielu
gwarach s owia skich Ba kanów. Jego pochodzenie i dystrybucja s  od gwary
do gwary ró ne i na po udniu, i na pó nocy, natomiast na po udniu nie podlega

tpliwo ci, a na pó nocy jest wysoce prawdopodobne, e jego fonologizacj
na gruncie s owia skim zawdzi czamy interferencji. Przyk adów  kalk  i
bezpo rednich zapo ycze  leksykalnych w obu interesuj cych mnie strefach
konwergencji nie ma potrzeby cytowa , nale  one do „slawistycznej klasyki”.
W obu dziedzinach przy tym zainicjowane w drodze kontaktu j zykowego
procesy prowadz  lub mog  prowadzi  do zmian typologicznie relewantnych.

Tak wi c, eby pos  si  tym samym przyk adem, fonologizacja
szwa wnosi dodatkowy „wymiar” do struktury systemu wokalicznego, kombi-
nacj  cech /+ rednia/ i /+ centralna/ i tym samym zmienia ca y uk ad opozycji i
korelacji mi dzy elementami tego systemu, zmienia jego klasyfikacj  typolo-
giczn , oddala go od jednego idealnego prototypu i zbli a do drugiego. Z
drugiej strony, charakterystyczna dla Kaszub i szerzej – dla pogranicza
polskoniemieckiego realizacja /r/ jako [R], tj. przeniesienie strefy jego
artykulacji w g b jamy ustnej, nie powoduje innych przesuni  w  systemie  i
ma znaczenie marginalne. Z kolei w poziomie leksykalnym pojedyncze
zapo yczenia i kalki nie wnosz  zmian istotnych dla ca okszta tu systemu,
dopóki ich liczba nie przekroczy pewnego progu jako ciowego. Z wyj tkiem
pewnych ma ych kr gów leksyki zwi zanej z kultur  materialn  próg ten nie
zosta  przekroczony w strefie kontaktów s owia sko-niemieckich, natomiast na
Ba kanach wielowiekowa konwergencja w zakresie kultury i materialnej, i
duchowej, znajduj ca najbardziej bezpo rednie odbicie w nie w sferze
leksyki, doprowadzi a do wykszta cenia specyficznego zespo u postaw, który
badacze nazywaj  j zykowym obrazem wiata.
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Najciekawsze jednak wydaj  mi si  zmiany w poziomie morfosyntak-
tycznym, zwi zane z procesami gramatykalizacji, i w nie o nich b dzie tutaj
mowa. S  to zmiany, które „nie zapo yczaj  substancji”: operuj  na istniej cych
jednostkach morfosyntaktycznych, przydzielaj c im nowe, „zapo yczone”
funkcje albo te  tworz c nowe konfiguracje peryfrastyczne.

ycie terminów „morfosyntaksa” i „gramatykalizacja” wymaga kolej-
nych komentarzy – oba terminy s  we wspó czesnej literaturze j zykoznawczej
wieloznaczne.

Przez morfosyntaks  rozumiem ca okszta t rodków fleksyjnych i syn-
taktycznych s cych przenoszeniu zgramatykalizowanej informacji. A wi c nie
tylko pogranicze morfologii i sk adni, nie tylko sk adniowe wykorzystanie rod-
ków morfologicznych, ale praktycznie ca okszta t gramatycznych rodków wy-
razu jako przeciwstawionych rodkom leksykalnym.

Przez gramatykalizacj  rozumiem regularyzacj  wyk adników okre -
lonych kategorii semantycznych w okre lonych klasach konstrukcji grama-
tycznych, a nie desemantyzacj  tych konstrukcji czy tych wyk adników,
rozumienie, które mo na cz sto spotka  w pracach lingwistów ameryka skich.

Typologiczne zmiany morfosyntaktyczne wymagaj  czasu. W kontakto-
wych strefach konwergentnego rozwoju ró nych genetycznie j zyków zmierzaj
one na ogó  do izomorfizmu, do maksymalnie jednoznacznej korelacji formy i
tre ci, do „przejrzysto ci” formy, która u atwia zrozumienie wzajemne
uczestnikom dialogu mi dzy przedstawicielami ró nych j zyków w sposób
niedoskona y znaj cych  j zyk swego rozmówcy. Rzecz prosta, na Ba kanach,
gdzie era intensywnej konwergencji by a znacznie d sza i gdzie w
odpowiednich procesach uczestniczy o wi cej kodów j zykowych, typologiczne
efekty zmian s  szersze i  g bsze i wypowiadaj  si  w znacznym stopniu tzw.
analityzmu, tj. w paralelizmie wyk adników informacji najwa niejszej dla
procesu wzajemnego porozumienia. W s owia sko-niemieckiej strefie kontaktowej
rezultaty interferencji s  skromniejsze, ale kierunek zmian jest podobny.

Wspomnia am o istnieniu informacji wa niejszej i mniej wa nej dla
pozytywnego przebiegu komunikacji j zykowej. Niew tpliwie na szczycie tej
hierarchii znajduje si  informacja umo liwiaj ca identyfikacj  zdarze ,  o
których mowa, i ludzi – protagonistów tych zdarze . Tak wi c w systemie
werbalnym na pierwszy plan wysuwaj  si  sygna y faktywnego charakteru
zdarze  i ich lokaty na osi czasu (tj. informacja modalna i temporalna), a w
systemie nominalnym – sygna y identyfikuj ce ludzi i, w dalszej kolejno ci,
przedmioty – obiekty dzia  tych ludzi – uczestników zdarze  (tj. informacja
gramatykalizowana przez tzw. kategori  okre lono ci i przez kategori  przy-
padka). Chcia abym broni  tezy, e procesy j zykowe na interesuj cych mnie
pograniczach potwierdzaj  przedstawione wy ej sugestie na temat kierunku
zmian i ich pragmatyczno-semantycznej motywacji.
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Zanim przejd  do przyk adów ilustruj cych moj  tez , wypada wspom-
nie  jeszcze jeden czynnik o podstawowym znaczeniu dla rozwa anej tu
problematyki, a przede wszystkim dla tempa i g bi zmian, o których mowa.
Mam tu na my li samo istnienie, histori  i  stref  wp ywów j zyka standar-
dowego, standardow  „nadbudow ” dialektów s owia skich, które podlegaj
bezpo redniej interferencji w strefie kontaktowej, a tak e motywowany kultu-
rowo, administracyjnie, politycznie stosunek wzajemny i presti  standardów
funkcjonuj cych odpowiednio po obu stronach granicy j zykowej. Jest to kr g
faktów i zale no ci wzajemnych, które w bardzo zasadniczy sposób ró ni
interesuj ce mnie tutaj dwa pogranicza.

Na Ba kanach przed powstaniem w ci gu dziewi tnastego i dwudziestego
wieku nowych pa stw narodowych i nowych granic politycznych spotykamy
trzech pretendentów do presti u  j zykowego w ró nych sferach ycia
spo ecznego.S  to dwa nies owia skie standardy, grecki i turecki, i jedna nies o-
wia ska grupa dialektalna – aroma ska, spadkobiercy ba ka skiego wariantu
tzw. wulgarnej aciny. Standardy s owia skie, bu garski nieco wcze niej, mace-
do ski nieco pó niej, pojawiaj  si  dopiero po ponad tysi cletnim okresie (ca
1300 lat!) (a) swobodnej interferencji w poziomie dialektalnym i (b) wp ywów
wspomnianych obcych presti owych standardów. Rzecz prosta, za podstaw
tych standardów pos y dialekty, odpowiednio – wschodniobu garskie czy
zachodniomacedo skie, które uprzednio ca y czas tej interferencji i tym wp y-
wom podlega y. Jak wiadomo, znaczna cz  dialektów macedo skich w Mace-
donii Egejskiej, tych, których nosicieli Grecy nie zdo ali przesiedli  lub biolo-
gicznie zniszczy , do dzi  dnia znajduje si  poza sfer  wp ywu macedo skiego
standardu, za  dialekty macedo skie w Macedonii Piry skiej znajduj  si  w
strefie wp ywów standardu bu garskiego. W strefie kontaktowej macedo sko-
greckiej w Grecji, jak te  w strefie kontaktowej macedo sko-alba skiej w
Macedonii i w Albanii interferencja dialektalna jest nadal aktualna. eby nie
komplikowa  obrazu, nie wspominam tu o wp ywach nies owia skich j zyków
Ba kanów na dialekty Serbii, Czarnogóry czy Bo ni. W konkluzji wypada stwier-
dzi , e obiektem nies owia skich wp ywów j zykowych na Ba kanach by y  z
regu y dialekty s owia skie pozbawione os ony „w asnych” j zyków standar-
dowych. Pó no powsta e  j zyki standardowe w ró nym stopniu wyniki tych
wp ywów ex post usuwa y – energicznie w Bu garii, marginalnie w Macedonii.

W strefie kontaktowej s owia sko-niemieckiej sytuacja jest i by a
zasadniczo ró na. Nie ma, jak si  wydaje, zasadniczego znaczenia fakt, e
mamy do czynienia z dwoma, a nie z wielu ró nymi j zykami. Wa ny wydaje
si  charakter stosunków mi dzy przedstawicielami obu spo eczno ci  j zy-
kowych, a tak e relatywnie wczesna standardyzacja odpowiednich idiomów

owia skich. Opozycja bilateralna by a zawsze odczuwana silniej od ba ka -
skiej, multilateralnej, wyst powa  te  –  zw aszcza we wczesnym okresie –
moment zbrojnej konfrontacji, a po wzgl dnej stabilizacji polskiej i czeskiej
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wspólnoty j zykowej ywio  s owia ski na zachód od tej granicy by  w sta ej
regresji. Nawet w okresach pokoju niemal nie zawierano ma stw miesza-
nych, zwi zki ekonomiczne by y równie  ograniczone do koniecznego mini-
mum, odpowiednie spo eczno ci, czy to yckie, czy pomorskie z jednej strony
i niemieckie z drugiej, y raczej obok siebie ni  ze sob . Wczesne powstanie
standardów j zykowych czeskiego i polskiego i silnych centrów kulturowych, w
których obok aciny te standardy by y podstaw  komunikacji, wszystko to nie
mia o wielkiego wp ywu na wie yck  czy, zw aszcza, pomorsk . Podobna
by a, mutatis mutandis, sytuacja na terenie j zykowym s owe skim, gdzie cz
dialektów s owia skich obok niemieckiej poddana by a interferencji roma skiej;
symbioza ró nych spo eczno ci  j zykowych by a tu na ogó  bli sza ni  na
pó nocy, zawsze jednak przy presti owej nadmocy j zyków reprezentuj cych
administracj  pa stwow . Sytuacja zmienia si  dopiero w okresie reformacji i,
pó niej, kontrreformacji, kiedy potrzeba „dotarcia z Bibli  do ludu” powoduje
podj cie w wielu o rodkach wzd  ca ej granicy s owia sko-niemieckiej
wiadomych prac nad standardyzacj  odpowiednich idiomów s owia skich.

Owe wczesne standardy promieniowa y poprzez Ko ció  i spe ni y dwojak
funkcj . Z jednej strony przyczyni y si , acz w niewielkim stopniu, do unifikacji

zykowej odpowiednich wspólnot s owia skich i hamowa y procesy interfe-
rencji, z drugiej strony – sta y si , tu, gdzie si  to w dziewi tnastym czy dwu-
dziestym wieku okaza o jeszcze mo liwe, podstaw  nowej, wspó czesnej i osta-
tecznej kodyfikacji standardów i wp yn y na ich stosunkowo archaiczn  pos-
ta , „oczyszczon ” z nanosów interferencji. W rezultacie w ca ej tej strefie
badania interferencji j zykowej w znacznie wi kszym stopniu ni  na Ba kanach
przynosz  ró ne wyniki, zale nie od tego, czy s  prowadzone na poziomie
dialektów lokalnych, gdzie ta interferencja, na terenie yckim nadal ywa,
przejawia si  bardzo wyra nie i si ga g boko, czy na poziomie poszczególnych

zyków standardowych, które wiadomie eliminowa y jej efekty.
Z kolei do czynników wi cych oba interesuj ce mnie pogranicza do-

dajmy jeszcze, e greka i acina ju  przed pojawieniem si  S owian na Ba ka-
nach mia y za sob  wielowiekowy okres kontaktów wzajemnych, a niemiecki
znajdowa  si  na peryferii wprawdzie, ale jednak w granicach strefy inten-
sywnych kontaktów roma sko-germa skich. Ergo, j zykom, które mia y wywrze
wp yw na granicz ce z nimi systemy s owia skie, nie by y obce zmiany charakte-
rystyczne dla mi dzyj zykowych stref kontaktowych.

Przechodz  teraz do przyk adów ilustruj cych sformu owan  wy ej tez
na temat paralelizmu i kierunku zmian w takich strefach. Ogranicz  si  przy
tym do pragmatyczno-semantycznej strony tych zmian, pomijaj c charakte-
rystyczne dla wszelkich stref kontaktowych uproszczenia formalnej, morfolo-
gicznej struktury odpowiednich konstrukcji.

W systemie werbalnym obserwuj  dwie serie zmian wzbogacaj ce
zasób zgramatykalizowanych dystynkcji, które umo liwiaj  bli sz  lokat
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zdarze  na osi czasu i/lub ich bardziej precyzyjn  charakterystyk  modaln .
W strefie faktywnej mam tu na my li bogatszy ni  w wi kszo ci

wspó czesnych systemów s owia skich zasób konstrukcji okre laj cych w czasie
zdarzenia przesz e, tj. istnienie tzw. syntetycznych czasów przesz ych, oraz
perfectum pozostaj cego w opozycji do tych czasów, a w ich braku – w opo-
zycji do nienacechowanego praeteritum.

Na Ba kanach w j zyku macedo skim i bu garskim w pe ni ywe  s
aoryst i imperfekt, a istnienie aorystu od czasowników niedokonanych, w wi k-
szym zakresie w bu garszczy nie, w mniejszym w macedo szczy nie, sprawia,
e  s  to ci gle jeszcze dwa ró ne funkcjonalnie paradygmaty. Na peryferiach

ba ka skiej strefy kontaktowej ograniczone pozycyjnie i/lub stylistycznie
„syntetyczne czasy przesz e” utrzymuj  si  w dialektach Serbii, Czarnogóry i
Bo ni. Na terytorium j zykowym macedo skim i bu garskim ywy jest nadto (z
wyj tkiem niewielkiego obszaru w po udniowo-zachodniej Macedonii) odzie-
dziczony z pras owia szczyzny esse-perfekt, a obok niego w dialektach i w

zyku standardowym macedo skim istnieje klasyczny rezultatywny habere-
perfekt typu , . W dialektach po udniowo-zachodniej
Macedonii wypada nawet mówi  o systemie paradygmatów rezultatywnych
(modus resultativus?) w ró nych funkcjach temporalnych i modalnych. Esse-
perfekt pe ni funkcj praeteriti bez jednoznacznej referencji temporalnej i
otwarty jest na wtórne znaczenia modalne. Najbardziej charakterystyczne z tych
znacze , wyra niejsze i statystycznie cz stsze w systemach bu garskich, to tzw.
imperceptivus czy mediativus, który sygnalizuje, e mówi cy dystansuje si  od
przenoszonej informacji, nie bierze odpowiedzialno ci za jej prawdziwo , co
ipso facto oznacza zawieszenie faktywno ci. Wreszcie, obok wspomnianych
typów ,  i , , macedo ski zna i typ

, w wyj tkowych wypadkach równie  od czasowników tranzytywnych:
,  z interpretacj  rezultatywn ,  tj.  bez  wyra nej ró nicy

semantycznej w stosunku do , . Jak z tego wynika, stare
participium praeteriti passivi sta o si  diatetycznie neutralne.

W strefie kontaktowej niemieckiej jedynie w standardach yckich i w
cz ci dialektów górno yckich funkcjonuj  jeszcze syntetyczne czasy prze-
sz e,  a  w ciwie syntetyczny czas przesz y, poniewa  opozycja: aoryst /
imperfekt na a si  na opozycj  aspektow . J zykoznawcy yccy oceniaj
ten czas jako nienacechowane praeteritum. Jednak w wi kszo ci dialektów, a i
w wielu idiolektach standardowych, odpowiednie formy pojawiaj  si  rzadko i
maj  charakter nacechowany. O przesz ci, podobnie jak w wi kszo ci  j zy-
ków s owia skich, informuje wówczas formacja, która kontynuuje stary,
odziedziczony esse-perfekt, przez „oficjaln ” gramatyk  nadal traktowany jako
perfekt.

W ko cu dziewi tnastego wieku Baudouin de Courtenay notowa
jeszcze relikty aorystu i imperfektu w s owe skich dialektach rezja skich.
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Z punktu widzenia j zykoznawstwa genetycznego utrzymywanie si  w
strefach kontaktowych czasów przesz ych to niew tpliwy archaizm peryferyczny,
nie sposób jednak zaprzeczy , e podtrzymuje ten archaizm sytuacja w s sied-
nich j zykach nies owia skich, a tak e, e – z punktu widzenia typologii j zy-
kowej – w strefach kontaktowych mamy dzi  typologicznie odmienny system
temporalny ni  na pozosta ym terytorium s owia skim.

W poziomie kolokwialnym i/lub dialektalnym w yckim wyst puje
równie  seria peryfrastycznych paradygmatów rezultatywnych (Vollzugformen)
z posi kowym habere, w pe ni paralelna ze wspomnian  wy ej seri  po udnio-
womacedo sk ,  z  t  istotn  ró nic , e stare participium praeteriti passivi w
konstrukcjach tranzytywnych jest kongruentne z grup  imienn  w akuzatiwie.
Podobne udokumentowane stadium rozwojowe przeszed  równie  macedo ski
habere-perfekt. Druga cecha charakterystyczna yckiej serii z habere to jej
specyficzna diateza, w której subiekt jest beneficiensem, ale niekoniecznie
agensem. Przypominaj  si  polskie i czeskie konstrukcje typu mam sprz tni te
mieszkanie (‘kto  je sprz tn , niekoniecznie ja’), mam przeczytan  lektur (‘ja

 przeczyta am’).
Habere-perfekt znaj  równie  dialekty kaszubskie obok neutralnego

praeteritum – bez czasownika posi kowego, za to z zaimkiem osobowym –
opartego na participium praeteriti activi. Stary esse-perfekt wyst puje obok
habere-perfektu, przy czym uzale nienie od kategorii tranzytywno ci jest wy-
ra nie zatarte. Zwraca uwag  zast pienie form starego participium praeteriti
passivi przez formy participium praeteriti activi w kilku klasach czasowników
o rdzeniu zako czonym na spó osk , por. np. ta b’a ka mâ to je3e  p os
itp., co stanowi eksplicytny dowód, e forma ta jest diatetycznie neutralna.

Nie zajmuj  si  w tym b yskawicznym przegl dzie obecno ci  ani
funkcjami temporalnymi starego plusquamperfectum.

W strefie niefaktywnej w s owia skich j zykach Ba kanów, obok sta-
rego peryfrastycznego kondicjonalu, który pe ni dzi  funkcje potencjalu, a cza-
sownik posi kowy sprowadzi  do nieodmiennej partyku y bi, funkcjonuje dzi
nowy velle-conditionalis, w dwu wariantach, praesentis i praeteriti (z czasow-
nikiem posi kowym na gruncie macedo skim „ ywym” tylko w nielicznych
dialektach peryferyjnych, a na gruncie bu garskim i w standardowym paradyg-
macie praeteriti, za  w paradygmacie praesentis sprowadzonym do mac. k’e,
bg. šte), oraz da-subiunctivus, równie  w dwu wariantach, praesentis i prae-
teriti. Brak natomiast nienacechowanego modalnie futurum, którego funkcj
przej conditionalis praesentis. Jak z tego wynika, zwi kszy  si  zasób zgrama-
tykalizowanych wariantów modalnych, a niefaktywno  jako taka otrzyma a
maksymalnie przejrzyste wyk adniki formalne, w postaci nieodmiennych party-
ku  nadbudowanych nad odpowiedni  form  werbaln . Warto jeszcze wspom-
nie  o wykszta ceniu si  specyficznych wariantów prohibitiwu i o zwi zanej  z
tym tendencji do gramatykalizacji form 3. os. sg i odpowiednio w



Interferencja na pograniczach s owia sko-nies owia skich ... 329

funkcji partyku y hortatywnej i prohibitywnej.
W strefie kontaktowej niemieckiej zmiany s  mniejsze i dosy  zró nico-

wane. Wsz dzie istnieje maksymalnie nienacechowane modalnie futurum, przy
czym w j zyku s owe skim paradygmat futuri zosta  ujednolicony niezale nie
od ró nicy aspektowej. Conditionalis (w oficjalnej gramatyce yckiej Konjunktiv,
w starych gramatykach Konjunktiv, Subjunktiv, Konditional) opiera si  w

yckim na starym paradygmacie *byx , w  kaszubskim  i  s owi skim na
nieodmiennej partykule typu pol. by, przy czym wyra a zarówno niezreali-
zowan  mo liwo  w przysz ci (potentialis), jak i w przesz ci (irrealis).
Conditionalis praeteriti ma wsz dzie charakter fakultatywny. Relatywnie
wi ksza cz stotliwo  u ycia i wi ksza liczba wariantów formalnych charakte-
ryzuje conditionalis praeteriti w dialektach yckich i kaszubskich, a tak e w
starszych stadiach rozwojowych standardów yckich. Wycofywanie si
specjalnej formy dla kondicjonalu praeteriti nale y, jak si  wydaje, wi za  z
paralelnym wycofywaniem si  paradygmatu plusquamperfecti.

Do rz du dalszych paraleli, o których jednak warto tu wspomnie ,
nale y paradygmat iteratywny oparty na charakterystycznych elementach
„posi kowych” kondicjonalu (w gramatyce yckiej Iterativpraeteritum),
spotykany poza yckim równie  w standardach chorwackim i serbskim.

Co si  tyczy systemu nominalnego, g ówna linia przeobra  w strefie
kontaktowej ba ka skiej to reorganizacja sposobu wyra ania stosunków przy-
padkowych. Tu musz  doda , e przypadek nie jest dla mnie form  morfolo-
giczn  imion, tylko stosunkiem syntaktycznym mi dzy grup  imienn  i
nadrz dn  w stosunku do niej konstrukcj  syntaktyczn  (tj. wyra eniem predy-
katywnym lub inn  grup  imienn ). Otó  system  wyra ania tych stosunków
zosta  zasadniczo zmieniony, z przeniesieniem punktu ci ko ci z morfologii na
sk adni . Zmiana ta by a, w moim poj ciu, motywowana przez ten sam zespó
czynników pragmatyczno-semantycznych, który doprowadzi  do zmian w
systemie werbalnym: d enie do uwyra nienia wyk adników informacji naj-
wa niejszej dla powodzenia procesu komunikacji. W danym wypadku by a to
informacja z dwu pól semantycznych, tzw. ywotno ci (animacy) i okre lono ci
referencyjnej (definiteness). Konkretnie chodzi o to, czy protagonista zdarzenia,
o którym mowa, referent danej grupy imiennej, jest cz owiekiem (uprzy-
wilejowani s  przy tym m czy ni!), czy jego istnienie jest potwierdzone i czy
jest on referencyjnie zidentyfikowany dla uczestników dialogu. Jako wyk adniki
odpowiedniej informacji w miejsce (rzadziej obok) ko cówek fleksyjnych poja-
wiaj  si  rodzajnik, okre lony i nieokre lony, repliki zaimkowe oraz tzw.
przyimki gramatyczne. Uk ad ten „obna a” cztery zasadnicze „role seman-
tyczne” w poziomie zdania prostego: cz owieka-agensa, cz owieka-bene-
ficiensa, przedmiotu-patiensa (wtórnie: cz owieka-patiensa) oraz przedmiotu-
rodka czynno ci.  Poza  tym  uk adem pozostaje bogaty zestaw stosunków

przestrzennych (> temporalnych > przyczynowych) sygnalizowanych przez
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odpowiednio wyspecjalizowane przyimki. W poziomie grupy imiennej z kolei
stosunek genetywny ujawnia si  jako prymarna relacja: cz  – ca , której
najcz stsza konkretyzacja to relacja posesywna. Zwraca uwag , e obok odpo-
wiednich przyimków i klityk zaimkowych wyra aniu tej relacji s y rozbu-
dowany system tzw. zaimków dzier awczych, nie tylko – w realizacji mace-
do skiej – , , , , ,  itd., ale i , ,

, itd., por. te  dialektalne „pi trowe konstrukcje” typu
itp. Por. te  nacechowane, ale nadal ywe konstrukcje serbskie,

jak , itp.
W strefie kontaktowej niemieckiej zmiany, podobnie jak w systemie

werbalnym,  s  mniejsze, ale kierunek tych zmian ujawnia szereg paraleli.
Przede wszystkim, we wszystkich s owia skich dialektach tej strefy pojawia si
demonstrativum w funkcji rodzajnika okre lonego i zwi kszona frekwencja tzw.
zaimków nieokre lonych w pozycjach typowych dla rodzajnika nieokre lonego.
Na poziomie kolokwialnym zjawisko to mo na zaobserwowa  równie  w
standardach yckich i w standardzie s owe skim; na wcze niejszych etapach
rozwojowych tych standardów proces gramatykalizcji rodzajników by  znacznie
zaawansowany, jednak nowsze normy standardowe jednoznacznie wypowie-
dzia y mu wojn . W j zyku niemieckim punkt ci ko ci w procesie sygnalizo-
wania ró nych stosunków przypadkowych jest wyra nie przeniesiony z
substantivum na rodzajnik. Podobny proces mo na zaobserwowa  w

owia skich dialektach strefy kontaktowej, a sprzyja mu znaczny wzrost liczby
form synkretycznych w paradygmatach przypadkowych, powsta ych jako wynik
rozwoju fonologicznego. Dwie wy ej wspomniane kategorie semantyczne,
ywotno  i okre lono , wyra nie dochodz  do g osu w paradygmatach przy-

padkowych, czy to poprzez obecno  determinatorów zaimkowych, czy w
postaci charakterystycznego zestawu synkretyzmów, por. zw aszcza kategori
osobowo ci (Personalität) w yckim i lechickim. Dalej, wypada tu wymieni
zanik bezprzyimkowego instrumentalu w yckim oraz rozszerzony zakres

ycia instrumentalu z przyimkiem w kaszubskim i w wielu innych dialektach
strefy kontaktowej. Wreszcie, zachodnia peryferia S owia szczyzny, podobnie
jak peryferia ba ka ska, utrzymuje i rozbudowuje system zaimków i przymiot-
ników dzier awczych dla wyra ania stosunku genetywnego, a wykszta ci a tak e
„pi trowe” konstrukcje posesywne, por. np. . mojeho bratrowa p elka czy
kasz.  tacën èda itp.

Rzecz prosta, wszystko, co tutaj wspomnia am, to tylko sygna y proble-
mów, które przyci gn y moj  uwag , a które wymagaj  systematycznego
zbadania. O ile wiem, badania paraleli charakterystycznych dla dwu intere-
suj cych mnie tutaj, a tak e dla innych s owia sko-nies owia skich stref kon-
taktowych (np. dla pogranicza s owia sko-litewskiego) nie by y przeprowa-
dzane. Stara am si  wykaza : (a) e badania takie by yby z korzy ci  dla naszej
wiedzy o typologii procesów interferencji j zykowej i o charakterze zmian
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generowanych przez te procesy, a tak e (b) e w ciwym motorem tych zmian
 czynniki pragmatyczno-semantyczne aktywizuj ce si  dla zapewnienia

skutecznej komunikacji w rodowisku wieloj zycznym.
Pe na bibliografia prac po wi conych wspomnianym w artykule proble-

mom by aby d sza od samego artyku u. W tej sytuacji ograniczam si  do
stwierdzenia, e mówi c o sytuacji ba ka skiej, opiera am si  g ównie na w as-
nych pracach szczegó owych, a w stosunku do sytuacji yckiej i kaszubskiej
moimi g ównymi ród ami by y odpowiednio ycka morfologia dwu autorów
(Grammatik der obersorbischen Schriftsprache der Gegenwart, Morphologie,
verfasst von Helmut Fasske unter Mitarbeit von Siegfried Michalk, Bautzen
1981) i Gramatyka pomorska F. Lorentza (t. 3, Wroc aw 1962, Ossolineum).
Informacje na temat standardu i dialektów s owe skich  s  niestety w tym
tek cie tak skromne i trywialne, e nie wymagaj  podania róde .

(2003)



Polsko-macedo ska konfrontacja gramatyczna jako ród o
informacji o obu j zykach i o j zyku w ogóle

Od przesz o czterdziestu lat w moich pracach przewija si , w pewnych
okresach dominuje, w tek gramatycznej konfrontacji j zyków polskiego i
macedo skiego. Postanowi am w tym tek cie zebra  i przedstawi  mój osobisty
teoretyczny plon tych bada . Oczywi cie  nie  da si  wszystkich aspektów ogar-

 w jednym referacie, mam jednak nadziej , e mój wybór jest wystarczaj co
reprezentatywny.

W konfrontacji j zykowej widzimy na ogó ród o nowych ustale
typologicznych, a tak e drog  do usprawnienia praktyki dydaktycznej. Te dwa
aspekty tutaj pomijam. Chcia abym si  skupi  na dwu innych, niemniej cennych
w moim poj ciu, stronach konfrontatywnej analizy j zykowej. Po pierwsze,
odkrywa ona pewne relewantne cechy struktury A widoczne z perspektywy
struktury B, a ukryte przed badaczem pozostaj cym w kr gu faktów jednego

zyka. Po drugie, zmusza niejednokrotnie do rewizji samej teorii analizy i
opisu w taki sposób, aby pozwoli a ona za pomoc  tej samej siatki poj ciowej i
terminologicznej opisa  fakty obu konfrontowanych j zyków, czyli – innymi

owy – prowadzi do wzbogacenia i pog bienia wiedzy o j zyku jako takim.
Podzieli am ten tekst na trzy cz ci. W pierwszej przedstawiam pewne,

istotne w mojej ocenie, cechy polszczyzny, które dostrzeg am w toku analizy i
opisu faktów macedo skich i próby skorelowania ich z odpowiednimi faktami
polskimi. Zapewne nie przypadkiem wszystkie fakty, o których b dzie mowa w
tej cz ci, dotycz  systemu werbalnego. W drugiej cz ci mówi  z kolei o pew-
nych cechach macedo skiej struktury j zykowej (szerzej: ba ka skiej), które
sk onna jestem interpretowa  wbrew lokalnej tradycji gramatycznej, pod
wp ywem  –  jak  mi  si  wydaje – znajomo ci odpowiednich rozwi za  w
polszczyznie i innych nieba ka skich j zykach s owia skich. Wreszcie w trzeciej
cz ci sumuj  wynikaj ce z moich bada  polsko-macedo skich propozycje
uj cia pewnych faktów s owia skich i/lub ba ka skich z perspektywy ogólnej
teorii j zyka. Oczywi cie, jak w ka dej analizie konfrontatywnej, punktem
wyj cia s  dla mnie odpowiednie elementy tre ci, a punktem doj cia – formalne
rodki przekazywania danej informacji w obu interesuj cych mnie j zykach.

Jednym z podstawowych zada  bilateralnej konfrontacji jest zazwyczaj
ustalenie, jak w danym j zyku przebiega granica mi dzy informacj  przeka-
zywan rodkami leksykalnymi i informacj  przekazywan rodkami grama-
tycznymi. To proste na oko zadanie kryje w sobie wiele pu apek. Po pierwsze,
w ostatnich dziesi cioleciach granica mi dzy tym, co leksykalne, a tym, co
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gramatyczne, nieustannie ewoluuje, przy czym przybywa takich segmentów
opisu, w których ta granica coraz bardziej si  zaciera. Po drugie, sam proces
gramatykalizacji w pracach ró nych badaczy ró nie bywa definiowany. Tutaj
przez gramatykalizacj  rozumiem regularyzacj  i przewidywalno  wyk ad-
ników pewnych tre ci w pewnych klasach wyra  (jednostek) j zykowych.

1. Jak wspomnia am, moje uwagi na linii: macedo ski - polski dotycz
opisu polskiego systemu werbalnego. czy je tendencja do rozszerzenia zakresu
peryfrastyki werbalnej, tj. do przesuwania granicy: leksyka ~ gramatyka na
korzy  tej ostatniej. Nie dziwi taka tendencja jako wynik obcowania z faktami

zyka, któremu cz sto, czasem na wyrost, przypisujemy atrybut: analityczny.
Chcia abym zaraz na wst pie podkre li , e fakty, o których b dzie

mowa, zwróci y uwag  wielu polskich lingwistów. Ewentualne novum polega
na tym, e konfrontacja z faktami macedo skimi sugeruje okre lone uj cie tych
faktów, precyzuje ich miejsce w opisie polszczyzny.

1.1. Pierwszy problem, na który chcia abym zwróci  uwag , to sprawa
trybu, którego formantem jest w polszczy nie adwerbalna partyku a by. O ile
wiem, pierwsza dostrzeg a tu problem w roku 1971 Jadwiga Puzynina,
proponuj c rozró nianie dwu trybów z by. Roman Laskowski w gramatyce
akademickiej (1984, 1999) odrzuci  propozycj  Puzyniny, opowiadaj c si  za
tradycyjnym czeniem wszystkich konstrukcji z by w jeden tryb przy-
puszczaj cy. Paralela macedo ska, konkretnie obecno  w systemie macedo -
skim niezale nych podsystemów kondycjonalu i subjunktiwu, przemawia
jednoznacznie za takim rozwi zaniem, tj. za uj ciem, zgodnie z którym by jest
formantem trybu przypuszczaj cego (modus hipotheticus?), centralnego niefak-
tywnego trybu polskiego. Oznacza oby to, e mamy do czynienia z tym trybem
zarówno w konstrukcjach, w których by wi e si  jako klityka z akcentogenn
form  werbaln , jak i w konstrukcjach, w których wyst puje samodzielnie jako
tzw. predykat spójnikowy, lub te  wi e si  z innymi spójnikami w zestawy jak
eby, aby, gdyby, je liby... itd. Jedn  z konsekwencji takiego uj cia jest uznanie

polskiego e za uniwersalny operator wprowadzaj cy tzw. zdania komple-
mentarne. Tu jednak tylnymi drzwiami wraca problem dostrze ony przez Puzy-
nin : je eli to jeden tryb, to w jaki sposób zdamy spraw  z ró nicy mi dzy np.
X my li, e Jan by przyszed z jednej strony i X chce, eby Jan przyszed – z
drugiej. Oczywi cie ewidentna jest ró nica linearyzacji motywowana ró nic
semantyczn  tkwi  w znaczeniu leksykalnym konstytutywnego czasownika.
Ale jak zda  z tego spraw  w opisie gramatycznym? Sytuacja macedo ska
sugeruje mi, e nale oby mówi  o specjalnym wariancie subjunktywnym
trybu przypuszczaj cego, który pojawia si  w niefaktywnych zdaniach komple-
mentarnych. Do sfery u  trybu hipotetycznego nale oby równie  w czy
wariant optatywny reprezentowany przez konstrukcje z oby czy byle tylko itp.
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1.2. Kolejny problem, równie  zwi zany z niefaktywn  peryfrastyk
werbaln , to status konstrukcji z partyku niech. Fakty macedo skie, a tak e
innos owia skie sugeruj , e nale oby mo e rozszerzy  ich definicj  funkcjo-
naln , uznaj c istnienie takich u , jak: No dobrze, niech przyjdzie jutro; Niech
wyjedzie, skoro to dla niego takie wa ne; por. te  sfrazeologizowane A niech
tam! z identycznym podtekstem, jak w macedo skim ... itp. Mo na tu
mówi  o  jakim modus concessivus, tj. o trybie ogólnie wyra aj cym przyz-
wolenie, wtórnie wykorzystywanym przy wydawaniu polece  osobom trzecim.
Typowo imperatywn  funkcj  maj  jedynie konstrukcje typu: Niech mi pani
powie! itp. wymuszone przez formaln  kongruencj  osoby.

1.3. Nast pna uwaga dotyczy polskiej paraleli macedo skiego nonkon-
firmatiwu (termin V. Friedmana), tj. specyficznej kategorii dystansu. Kategoria
ta ma wiele wariantów kontekstowych i konsytuacyjnych. Najbardziej typowy z
nich, przynajmniej na gruncie macedo skim, to sytuacja, w której mówi cy nie
chce bra  odpowiedzialno ci za prawdziwo  informacji, któr  przekazuje,
dystansuje si  od tej informacji. Wydaje si , e polszczyzna posiada konstrukcj
peryfrastyczn , która odpowiada temu znaczeniu i która powinna znale  sobie
miejsce w opisie gramatycznym. Mam tu na my li konstrukcje o formule: fini-
tywna forma czasownika mie  + infinitiwus, jak w zdaniach: Ma przyj  o
pi tej, Mieli my to rozstrzygn  w nie dzisiaj, Mia  mu to powiedzie  jaki
wysoki urz dnik w ministerstwie itp. Paralela funkcjonalna mi dzy konstrukcj
polsk  i macedo sk  potwierdza si  równie  w  tzw.  u yciach admiratywnych,
kiedy mówi cy wyra a ironiczn  niewiar  w prawdziwo  otrzymanej infor-
macji: I on ma by  lekarzem! itp.

1.4. Kolejna i ostatnia w tej serii uwaga odnosi si  do rezultatywnej
konstrukcji polskiej typu Mam sprz tni te mieszkanie, On ma ju  napisany
referat itp. I tu widzia abym regularn  seri  peryfrastyczn , cho  o ograniczonej
produktywno ci.  We  wspó czesnym j zyku macedo skim istnieje ca y rozbu-
dowany system perfektalnych konstrukcji z , tzw. habere-perfekt o charak-
terze rezultatywnym ze spetryfikowan  nieodmienn  form  starego participium,
neutrius singularis, jednak starsze teksty pokazuj  stan paralelny z polskim, tj.
kongruencj  mi dzy imies owem i grup  imienn  obiektu. Druga, wa niejsza,
semantyczna ró nica mi dzy sytuacj  macedo sk  i polsk  to fakt, e konstrukcja
macedo ska wyra nie wskazuje na podmiot zdania jako na wykonawc  odpo-
wiedniej czynno ci, podczas gdy w polszczy nie podmiot jest beneficiensem, a
informacji o wykonawcy brak. Konstrukcja polska, która ma bezpo redni  paralel
czesk ,  to  efekt  wp ywu j zyka niemieckiego, konstrukcja macedo ska ma
korzenie roma skie, co nie zmienia faktu, e obie s  wyrazem semantycznie moty-
wowanego impulsu do gramatykalizacji kategorii rezultatywno ci.



Polsko-macedo ska konfrontacja gramatyczna jako ród o ... 335

Jak atwo zauwa , niemal wszystkie moje sugestie id  w tym samym
kierunku: proponuj  w czenie do gramatycznego opisu polszczyzny pewnych
konstrukcji peryfrastycznych uwa anych za marginalne, które jednak niew tpli-
wie stanowi  otwarte serie derywacyjne i maj , jako takie, charakter zgrama-
tykalizowany.

2. Przechodz  do uwag wiadcz cych o tym, jak mój „polski filtr”
narzuca mi w opisie j zyka macedo skiego uj cia obce lokalnej tradycji
gramatycznej.

2.1. Na pierwszym miejscu lokuje si  niew tpliwie problem przypadka.
Wszystkie gramatyki porównawcze, a tak e gramatyki opisowe s owia skich

zyków Ba kanów stwierdzaj  brak takiej kategorii w tych j zykach. Wydaje
mi si , e jest to nieporozumienie spowodowane przez nasz  pod wiadom
wierno  gramatyce klasycznej. Nie ulega w tpliwo ci, e zespó rodków
formalnych wyra aj cy zale no  grup imiennych od wyra enia predyka-
tywnego (a tak e zale no  grup imiennych od innych grup imiennych) stanowi
universale oparte na opozycji verbum vs. nomen. Przedmiotem dyskusji mo e
by  jedynie obecno  i zakres semantycznej motywacji w wyborze odpowied-
nich rodków. Tradycyjnie zwykli my mówi  o rodkach gramatycznych orga-
nizuj cych tzw. zdanie proste jako o kategoriach przypadka i diatezy. I równie
tradycyjnie, mechanicznie, zwykli my my le  o przypadku jako o formie
morfologicznej. Jednak nawet w polszczy nie i w innych, silnie fleksyjnych,

zykach s owia skich, wyró niamy przypadek – lokatiw, który wymaga
obecno ci przyimka; nie wspomn  ju  o  mo liwo ci realizowanej w tradycji
gramatycznej pewnych j zyków, np. fi skiego, która nakazuje ka dy tandem:
przyimek o funkcji prymarnie przestrzennej + ko cówka morfologicznej formy
przypadka, traktowa  jak odr bny przypadek. Wydaje si , e racjonalnym
rozwi zaniem jest zmiana definicji przypadka. W moim rozumieniu jest to
stosunek syntaktyczny mi dzy wyra eniem predykatywnym i grup  imienn  lub
(w wypadku genetiwu) mi dzy dwiema grupami imiennymi. Macedo ski, jak i
inne j zyki tzw. ligi ba ka skiej, posiada rodki formalne ró nicuj ce te
stosunki, podobnie jak posiadaj  je takie j zyki, jak francuski czy angielski: s
to przyimki, klityki zaimkowe, linearyzacja i in. W toku przek adu np. z
polskiego na macedo ski nie ma ryzyka zagubienia cz ci informacji. Warto
doda , e takie przedstawienie sprawy przynosi najlepsze efekty dydaktyczne.
Moi macedo scy studenci najlepiej opanowywali u ycie polskich przypadków
poprzez opanowanie korelacji rodków s cych w obu j zykach do wyra ania
odpowiednich stosunków syntaktycznych.

2.2. Kolejny problem zwi zany z systemem kategorii nominalnych
dotyczy rodzajnika. W moim polskim odczuciu rodzajnik definiuje si  poprzez
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funkcj , a nie poprzez form . Jest gramatycznym no nikiem pragmatycznej
informacji o statusie referencjalnym obiektu, o którym mowa, o charakterystyce
tego obiektu w kategoriach: zidentyfikowany ~ niezidentyfikowany dla
mówi cego lub dla obu rozmówców, dok adniej: przedstawiony przez autora
tekstu jako zidentyfikowany lub niezidentyfikowany. Jako taki, niezale nie od
swego pochodzenia od zaimków wskazuj cych, jest wolny od informacji
lokuj cej obiekt, o którym mowa, w przestrzeni. Tymczasem w tradycji
macedo skiej istnieje  – trojaki rodzajnik, realizowany przez trzy
postpozytywne klityczne formy zaimków wskazuj cych, odpowiednio , - ,

. Taki sposób widzenia sprawy opiera si  na paraleli formalnej. Klityki -o i
nigdy nie s  wolne od informacji spacjalnej, ew. reinterpretowanej jako

wyraz empatii i/lub antypatii. W polszczy nie przy braku „morfologicznych”
klityk zaimków wskazuj cych podobn  funkcj  pe ni na ogó  postpozycja form
podstawowych, typu cz owiek ten, cz owiek ów itp.

2.3. Pewien zakres ró nic polsko-macedo skich wi e si  z  ró
absolutn  i wzgl dn  chronologi  standardyzacji. Innymi s owy, wiele ogólno-

owia skich tendencji, które nie przedosta y si  do polskiego wcze nie skody-
fikowanego „wysokiego” standardu, a ywe s  do dzi  w dialektach i w pew-
nym zakresie w ogólnym j zyku mówionym, w macedo skim maj  prawo bytu
w  j zyku standardowym. Typowym przyk adem jest pol. co, mac. w
funkcji uniwersalnego zaimka wzgl dnego, wspomaganego dla wyra enia
odpowiednich stosunków przypadkowych przez odpowiednie klityki zaimkowe,
por. pol. ten, co si  tu kr ci  przed chwil – chyba dopuszczalne nawet w
pi mie, obok typowo kolokwialnych: ten, co go widzia em wczoraj; ten, co mu
da em ksi itp.

2.4. Wracaj c do problematyki werbalnej: perspektywa polska, a tak e
perspektywa innych j zyków, przede wszystkim roma skich, pomaga ulokowa
w systemie paradygmaty etykietowane dzi  najcz ciej w tradycji macedo skiej
jako -konstrukcje i -konstrukcje. Obie te serie funkcjonuj  w strefie nie-
faktywnej, tj. w strefie u  polskiego trybu hipotetycznego: -konstrukcje dla
wyra enia czynno ci niespe nionej odpowiednio w przysz ci lub w przesz-

ci, -konstrukcje dla wyra enia czynno ci niespe nionej w funkcji argu-
mentu propozycjonalnego odpowiedniego predykatu drugiego rz du. Narzuca
si  uj cie ich w opisie gramatycznym jako uporz dkowanych podsystemów w
pierwszym przypadku conditionalis odpowiednio praesentis i praeteriti, a w
drugim – subjunktiwu odpowiednio praesentis i praeteriti. „Przeszkod ”,  w
sensie przyj tej tradycji macedo skiej, jest tu traktowanie kondicjonalu
praesentis jako czasu przysz ego, niew tpliwie pod wp ywem siatki poj ciowej
i terminologicznej przyj tej w innych j zykach s owia skich, w których rodki
wyra ania czynno ci przysz ej – z regu y wtórne, tj. wykszta cone na gruncie
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danych j zyków, a nie odziedziczone z pras owia szczyzny – nie nawi zuj  do
formantów innych trybów niefaktywnych, a wi c nie ma eksplicytnych syg-
na ów formalnych uniemo liwiaj cych traktowanie odpowiednich paradygma-
tów w ramach indikatiwu. Tymczasem semantycznie wszelki „czas przysz y” to
de facto apodoza okresu warunkowego, tj. nazwa czynno ci, która – zgodnie z
naszymi przewidywaniami – zrealizuje si  pod warunkiem, e nie pojawi  si
nieoczekiwane przeszkody. Rozwi zanie macedo skie, podobnie zreszt ,
mutatis mutandis, jak bu garskie, ma charakter typowo ba ka ski i ujawnia
wspomnian  motywacj  semantyczn  na powierzchni tekstu.

3. W trzeciej cz ci tego tekstu chcia abym, tak jak wspomnia am,
wskaza  zrodzone w toku konfrontacji polsko-macedo skiej konstatacje / hipo-
tezy, które wbudowa am do mojej ogólnej teorii j zyka. Na czele tej listy
umie ci abym:

3.1. rozumienie przypadka jako stosunku syntaktycznego mi dzy grup
imienn  i nadrz dn  w stosunku do niej konstrukcj  syntaktyczn  i poszu-
kiwanie prototypowej motywacji semantycznej stosunków przypadkowych w
antropocentrycznej teorii j zyka, a tak e

3.2. niefaktywny, hipotetyczny (ergo: nieindykatywny) charakter wszel-
kiego „czasu przysz ego”.

Nie  b  tych dwu punktów rozwija . By a ju  o nich mowa w
poprzednich cz ciach artyku u.

3.3. Dalej wymieni abym uniwersalne zasady linearyzacji grupy imiennej,
które w tek cie macedo skim s  – dzi ki rodzajnikowi – bardziej widoczne ni
w polszczy nie i które dotar y do mnie w nie poprzez analiz  tekstu
macedo skiego. Mam tu na my li uk ad, zgodnie z którym na pocz tku grupy
imiennej lokuj  si  wyk adniki referencji, dalej wyk adniki ewaluacji kwanty-
tatywnej itd. – nie b  tutaj wymienia  wszystkich pozycji motywowanych
pragmatycznie i/lub semantycznie i to samych we wszystkich znanych mi j zy-
kach. Oczywi cie mo liwe s  odst pstwa od tej nienacechowanej linearyzacji,
jednak maj  one ex definitione charakter inwersji i s  dodatkowo motywowane,
najcz ciej ekspresywnie, rzadziej w ramach hierarchii komunikatywnej grupy.

3.4. Na czwartej pozycji umie ci abym swoj  aktualn  ocen  infinitiwu
jako pozycyjnego wariantu subjunktiwu. W ba kanistyce du o miejsca po wi ca
si  faktowi zaniku infinitiwu jako odr bnej formacji gramatycznej. W wietle
morfologii historycznej infinitiw jest, jak wiemy, form  rzeczownika ods ow-
nego; w wietle faktów dystrybucyjnych konkuruje z subjunktiwem, tj. z
zale nym (podrz dnym? upodrz dniaj cym?) trybem niefaktywnym w funkcji



Zuzanna Topoli ska338

wyra ania propozycji semantycznie (i formalnie) zale nych od tzw. predykatu
drugiego rz du, tj. predykatu nazywaj cego stany wewn trzne (intelektualne,
emotywne, wolicjonalne) cz owieka.

3.5. Wreszcie, na kolejnej pozycji tego, ewidentnie roboczego, inwen-
tarza wspomnia abym jeszcze, e konfrontacji polsko-macedo skiej zaw-
dzi czam zrozumienie bliskich zwi zków mi dzy leksyk , szczególnie moty-
wowan  leksyk ,  tj.  s owotwórstwem z jednej strony i sk adni  z drugiej.
Badaj c drogi derywacji (semantycznej i) syntaktycznej na linii: polski -
macedo ski mia am mo liwo  stwierdzi , e obecno  w  systemie  tzw.  for-
macji mutacyjnych daje si  przewidzie  na zasadzie znajomo ci pozycji argu-
mentowych otwieranych przez odpowiednie klasy poj -predykatów.

Zdaj  sobie spraw  z tego, e przedstawione w do  drastycznym skró-
cie te uj cia mog  si  wydawa  nie do  jasne, jednak ramy artyku u pozwalaj
tylko na przekazanie pewnych sygna ów, bez szerszej argumentcji. Ratuje mnie,
jak s dz , fakt, e nie s  to „moje” odkrycia, tj. e mutatis mutandis podobne
uj cia mo na znale  u innych autorów. Ja przytaczam je tutaj jako plon moich
prac polsko-macedo skich.
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Wino do sto u / wino do wypicia

Artyku  ten pomy lany jest jako próba interpretacji semantycznej i syn-
taktycznej polskich grup imiennych o strukturze Sb do Sbv (gdzie Sb – nomen
substantivum, za  Sbv – nomen substantivum deverbale), tj. grup jak maszyna do
pisania, myd o do prania, karty do gry, kartofle do sadzenia, itp. oraz s abiej na
ogó  zleksykalizowanych jako nazwy, tj. bardziej otwartych jako zbiór grup o
strukturze Sb do Sbv SbG (gdzie G – genitivus), tj. grup jak maszyna do (krajania)
chleba, wata do (opatrywania) okien, szmatka do (czyszczenia) srebra, itp.

Podane tu przyk adowo grupy o strukturze Sb do Sbv z punktu widzenia
wspó czesnego polskiego systemu j zykowego stanowi  „gotowe”, spo ecznie
usankcjonowane nazwy ogólne, a wi c ju  elementy s ownika, nie gramatyki. O
aspekcie gramatycznym tej klasy nazw mo na mówi  o tyle, o ile zbiór wyra
o strukturze Sb do Sbv jest otwarty. W dalszych moich rozwa aniach skon-
entruj  si  wi c na sprawie ogranicze  semantycznych towarzysz cych
derywacji nowych nazw o interesuj cej nas strukturze.

Grupy jak maszyna do pisania, myd o do prania, karty do gry, kartofle
do sadzenia, krem do opalania, proszek do pieczenia, bawe na do cerowania,
itd. itp. to – jak wspomnia am – intersubiektywnie uznane, skonwencjonali-
zowane nazwy ogólne. Dowodz  tego ich u ycia tekstowe jak Musz  kupi
maszyn  do pisania., Ko czy nam si  myd o do prania., Widzia am u ciebie
pi kne karty do gry., itp. Istnieje przecie  kontekst, w którym odpowiednie
grupy ex definitione reprezentowane s  wy cznie przez swoje cz ony konsty-
tutywne z pomini ciem komponentu do Sbv – mianowicie w strukturach
zdaniowych, w których wspó wyst puj  z wyk adnikiem predykatu identycznego
lub pozostaj cego w stosunku inkluzji z tym, którego wyk adnik w „pe nej”
grupie ulega nominalizacji. Por. np. X pisze na maszynie, czy X od rana stuka
na maszynie; X gra w karty czy X najch tniej r nie w karty; X sadzi kartofle,
itp., ale nie *X pisze na maszynie do pisania; *X najch tniej r nie w karty do
gry, itp. Por. te X przy praniu zu ywa du o myd a; X ma sposób pisania, który
bardzo niszczy maszyn ; X przy opalaniu / do opalania smaruje si  grub
warstw  kremu, itp. W kontekstach jak wy ej cytowane wyra enia pisze na
maszynie, gra w karty ... mog  by  interpretowane  jak  z one wyk adniki

onych predykatów, jednak ilustrowana przez nie zasada kontekstowej redukcji
grupy jest w mocy równie  wówczas, kiedy grupa ta ma jednoznaczn  jednostkow
referencj , por. np. X pisze na maszynie, któr  mu wczoraj po yczy em; X ceruje t
czarn  bawe , czy – tu ciekawa wyk adnia trybu referencji w postaci zmiany
formy przypadkowej: X gra tymi nowymi kartami, itp.
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Motywacji takiego a nie innego inwentarza grup o strukturze Sb do Sbv
nale y – jak si  wydaje – poszukiwa  w drodze analizy stosunku mi dzy tre ci
odpowiedniego predykatu i tre ci  reprezentowanej przez interesuj  nas
struktur  nazwy ogólnej. Analiza funkcji (tj. tzw. roli semantycznej) nazwy
ogólnej, czyli analiza predykatu z punktu widzenia jego zdolno ci implikowania
odpowiedniej funkcji nie wystarcza: mówimy maszyna do pisania, ale nie
*pióro do pisania; karty do gry, ale nie *bilard do gry, itd. itp.1

Sprobujmy dla grup wy ej cytowanych ustali  mo liwie najprostsze
konteksty zdaniowe konstytuowane przez wyk adniki odpowiednich predykatów.
Otrzymamy:

X sadzi kartofle; kartofle do sadzenia s  obiektem czynno ci sadzenia;
X gra w karty; karty do gry s  zarazem obiektem i rodkiem czynno ci2

gry;
X pisze na maszynie (list); maszyna do pisania jest rodkiem czynno ci

pisania, jednym z wielu mo liwych obok pióra, o ówka, itp.
X pierze (bielizn )  i  u ywa  przy  tym  p ynnego myd a; myd o jest

rodkiem czynno ci prania; myd o do prania jest argumentem jako klasa wbu-
dowanym w predykat pierze’ we wszystkich tych u yciach, które eksplicytnie
go nie eliminuj ; druga cz  naszego wypowiedzenia przyk adowego de facto
mówi jedynie, e myd o, którego X u ywa do prania, jest w p ynie;

X ceruje (bielizn )  i ywa przy tym czarnej bawe ny; bawe na jest
rodkiem czynno ci cerowania; skala zmienno ci zmiennej argumentowej wbu-

dowanej w predykat jest tu w zasadzie wi ksza ni  w poprzednim przyk adzie
(bawe na, we na, len ...), jednak podstawowym, nie wymagaj cym nazwania
explicite reprezentantem klasy jest bawe na;

X piecze ciasto i u ywa przy tym proszku (do pieczenia); proszek do
pieczenia jest fakultatywnym obiektem i rodkiem czynno ci pieczenia zara-
zem; status drugiej predykacji w wypowiedzeniu przyk adowym jest tutaj
zasadniczo ró ny ni  w poprzednich dwu przyk adach;

X opala si  i  u ywa przy tym kremu (do opalania); krem do opalania
jest fakultatywnym rodkiem czynno ci opalania; status drugiej predykacji jak
w poprzednim przyk adzie.

1 Nie mówimy *bilard do gry czy *pióro do pisania, poniewa  gra to jedyna funkcja motywuj ca
istnienie w naszym universum klasy przedmiotów wyró nianych nazw  ogóln bilard, za  pisanie
to podstawowa funkcja motywuj ca istnienie klasy przedmiotów wyró nionych tout court nazw
pióro. Pióro w drugim podstawowym „znaczeniu”, jako cz  cia a (?) ptaka pozbawione zakresu
odniesienia (pióro wrony, pióro strusie, pawie pióro ...) ma charakter eliptyczny i nie mo e by
bezkarnie wyrywane z kontekstu.
2 Terminu rodek czynno ci u ywam w znaczeniu, które przypisa  mu M. Grochowski w pracy
rodek czynno ci w strukturze zdania, Ossolineum 1975.
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Por. te  np.  X ta czy w sali ...; sala do ta ca
X czyta ksi ; ksi ka do czytania
X uczy si  z ksi ki; ksi ka do nauki
Ch opiec pos uguje ...; ch opiec do pos ug, itp. itd.

Jak si  wydaje, inwariantna informacja, któr  mo na wi za  z konstrukcj
Sb do Sbv, da aby si  sformu owa  np. jak nast puje: Sb nazywa przedmiot (klas
przedmiotów), które spe niaj  warunki (fakultatywnego lub obligatoryjnego)
argumentu predykatu nazwanego Sbv. Innymi s owy: w konstrukcji Sb do Sbv
orzeka si  o nazwanym przedmiocie (klasie przedmiotów), e spe nia on warunki
argumentu predykatu wyra onego Sbv. Tzw. rola semantyczna argumentu nie jest
wprawdzie bez znaczenia, lecz ma znaczenie sekundarne.

Jak z naszych dotychczasowych rozwa  wynika, za komponenty
semantyczne predykatu uwa amy zmienne argumentowe, tj. zawarte w jego
tre ci implikacje okre lonych tak co do ilo ci jak i co do funkcji (roli seman-
tycznej) argumentów. Skala zmienno ci argumentów przy danym predykacie, a
tak e – w odwróconej sytuacji – skala zmienno ci predykatu przy danych
argumentach, w sposób istotny wp ywaj  tak na mo liwo  derywacji jak i na
ostateczn  posta  interesuj cych nas grup imiennych. Dotychczas mowa by a
wy cznie o konstrukcjach Sb do Sbv i  o  skali  zmienno ci argumentu
wyró nionego jako referent cz onu konstytutywnego tej konstrukcji. Skala
zmienno ci w ew. innych pozycjach argumentowych by a dla naszego
zagadnienia nierelewantna. Por. np. X pisze y na maszynie/piórem/o ówkiem,
itp. – w konkretnych uk adach referencyjnych istniej  zazwyczaj zale no ci
mi dzy wyborem podstawienia dla x i/lub y oraz wyborem rodka czynno ci,
por. np. Artyku y pisz  zwykle na maszynie, a listy jednak r cznie, czy Jerzy
pisuje do mnie na maszynie, ale ja odpowiadam odr cznie, itp., jednak dla
zespo u cech relewantnych jako podstawa wyró nienia klasy przedmiotów
‘maszyna do pisania’ nic nie wynika z faktu, e w czyim  prywatnym wiecie
elementy tej klasy s  „maszynami do pisania listów” czy „maszynami do
pisania artyku ów”, itp. Zgodnie z podanym wy ej sformu owaniem warunkiem
semantycznym derywowania grupy typu Sb do Sbv jest aby nazwany przedmiot
(klasa przedmiotów) spe nia  warunki dla okre lonego argumentu nazwanej
czynno ci bez wzgl du na ew. inne jej argumenty. Zdarza si  jednak równie ,
e warunki kwalifikuj ce przedmiot (klas  przedmiotów) x na argument

czynno ci a bywaj  spe nione tylko ze wzgl du na inny argument y tej
czynno ci tj. tylko przy okre lonym podstawieniu za argument y. Powstaj
wówczas grupy o strukturze Sb do Sbv SbG, np. szmatka do czyszczenia srebra,
myd o do mycia r k, itp. Jak wynika z przyk adów cz sto mamy do czynienia ze
rodkiem czynno ci okre lonym ze wzgl du na obiekt czynno ci: X czy ci srebro

szmatk ; szmatka do czyszczenia srebra, itp. Z kolei jednoznacznie nazwany
obiekt i rodek czynno ci w wielu wypadkach jednoznacznie pozwala okre li
czynno  sam  i sprawia, e nazwa czynno ci jest w danej konstrukcji redundantna,
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por. np. myd o do (mycia) r k, szczotka do (mycia, czyszczenia) z bów, szmatka do
cierania) kurzu, teczka do (noszenia, przechowywania) papierów, itp. Alter-

natywnie podawane w nawiasach nazwy czynno ci s  wyk adnikami predykatów,
które albo maj  wspólny i decyduj cy o ich charakterystyce semantycznej inwariant
albo te  po prostu pozostaj  w stosunku inkluzji.

Rzecz prosta, okre lane tutaj warunki derywacji grup typu myd o do
prania/myd o do (mycia) r k to warunki konieczne lecz nie wystarczaj ce, czy
raczej ci le: wystarczaj ce do powstania derywatu syntaktycznego lecz nie
wystarczaj ce do jego „leksykalizacji”: tj. nie wystarczaj ce aby wprowadzi  go
na trwa e do s ownika. Grupy o interesuj cej nas strukturze konkuruj  zarówno
z zapo yczeniami leksykalnymi jak z derywatami morfologicznymi jak wreszcie
z grupami o bardziej typowej strukturze ASb lub SbA (gdzie A – nomen
adiectivum), por. np. proszek do prania ~ detergent, *maszyna do koszenia ~
kosiarka, *maszyna do sieczenia s omy ~ sieczkarka, *kostium do k pieli ~
kostium k pielowy, *mydlo do mycia ~ myd o toaletowe, itp. itd.

Zanim przejd  do pewnych ogólniejszych wniosków na temat rozpatry-
wanych grup imiennych nie od rzeczy mo e  b dzie orientacyjnie chocia
okre li  zakres wyst powania w polszczy nie nominalizacji o postaci do Sbv nie
tylko jako komponentu konstrukcji imiennych lecz tak e jako bezpo redniego
sk adnika konstrukcji zdaniowych. Jak si  wydaje  na  tle  s owia skim, zakres
konkurencji tych nominalizacji z nominalizacjami syntaktycznymi3 wprowadza-
nymi przez eby i/lub z konstrukcjami opartymi na infinitivie jest we wspó -
czesnym literackim j zyku polskim wyj tkowo szeroki. Mam tu na my li ró nego
typu konstrukcje modalne wyra aj ce konieczno  lub mo liwo , konstrukcje
kauzatywne, fazowe i in. Por. np. odpowiednio ci jak:

Mam jeszcze do przeczytania dwa artyku y. ~ Chc /Planuj /Posta-
nowi am/Musz /Powinnam...jeszcze przeczyta  dwa artyku y.

To co jest na stole jest do zjedzenia. ~ To, co jest na stole, mo -
na/trzeba/nale y ... zje .

Te  buty  s  ju  nie do noszenia. ~ Tych butów ju  nie  mo -
na/trzeba/nale y .. . nosi .4

Zostawiam pani trzy listy do przepisania. ~ Zostawiam pani trzy listy;
prosz /trzeba/nale y je przepisa .

Da am do uszycia p aszcz. ~ Da am (sobie) uszy  p aszcz. ~ Zleci-
am/Poprosi am ... kogo , eby mi uszy  p aszcz.

Musz  si  zabra  do czyszczenia srebra. ~ Musz  zacz  czy ci  srebro.

3 O poj ciu nominalizacji syntaktycznej por. Z. Topoli ska, Mechanizmy nominalizacji w j zyku
polskim, Studia Gramatyczne I, IJP PAN, Ossolineum 1977, 175-212.
4 Jest to zarazem jedyny w mojej selekcji przyk ad z negacj ; sk din d w funkcji orzecznika
przyk ady te statystycznie dominuj  we wspó czesnych tekstach literackich, por. A. M. Lewicki,
Orzecznik przyimkowy w polskim j zyku wspó czesnym, PF XXIV, ss. 204-205.
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Po pewnym czasie dosz o do rozstania. ~ Po pewnym czasie x i y
rozstali si .

Nie mog  si  zmusi  do picia. ~ Nie mog  si  zmusi , eby pi .
Jest do sprzedania pianino. ~ Kto  ma do sprzedania pianino. ~ Kto

chce sprzeda  pianino. ~ Mo na kupi  pianino. ~ Jest do kupienia pianino.
To pianino jest do sprzedania. ~ To pianino mo na kupi .
Da am mu do sprzedania pianino. ~ Chc  sprzeda  pianino,

powierzy am mu t  spraw . ~ Powierzy am mu sprzeda  pianina, itp. itd.
Trzeba od razu zaznaczy , e podawane po prawej stronie parafrazy nie

pretenduj  do pe nej równowa no ci komunikatywnej. Równie  dobór i porz dek
przyk adów jest do  przypadkowy. Ustalenie jakiego  motywowanego porz dku
wymaga oby specjalnych studiów na znacznie szerszym materiale. W moim
obecnym rozumowaniu k opoty z porz dkiem i z parafraz  funkcjonuj  jedynie
jako argumenty na rzecz tezy o stosunkowo g bokiej integracji konstrukcji do
SbV w polskim systemie semantyczno-sk adniowym. Konstrukcja ta podlega
wielorakim ograniczeniom na onym tak na wyk adnik (wyk adniki) predykatu
struktury nadrz dnej, matrycowej, jak i na nominalizowany wyk adnik predykatu
struktury sk adnikowej, por. np. Pisz  artyku i Mam artyku  do napisania; Gotuj
obiad, ale nie *Mam obiad do ugotowania; Oczy cisz buty i Zostawi  ci buty do
oczyszczenia; Podlejesz kwiaty, ale nie *Zostawi  ci kwiaty do podlania, itp., ale
te  tu, gdzie jest mo liwa, nie bywa niemal nigdy (brak mi kontrprzyk adów) w
pe ni synonimiczna w stosunku do innych elementów danego paradygmatu
zdaniowego, stanowi fakultatywny, ale niezale ny cz on tego paradygmatu.

Cech  charakterystyczn  konstrukcji do Sbv jako komponentu struktury
zdaniowej we wspó czesnej polszczy nie jest jej charakter w wysokim stopniu
kolokwialny. Wszystkie cytowane wy ej przyk ady pochodz  z kulturalnego j zyka
mówionego, wi kszo  z nich nie znalaz aby si  w tek cie stylizowanym jako
pisany. Oczywi cie istnieje tu pewna eskalacja. Tak np. przy czasownikach jak
zmusza, namawia, prowokuje itp. rekcja do ... dominuje czy w ka dym razie
równowa y si  z rekcj eby ... Najbardziej egzotyczne na gruncie s owia skim s
przyk ady typu to jest do zjedzenia/zrobienia/kupienia/sprzedania, itp. o ogólnej
interpretacji to jest takie, e mo na/trzeba nale y to zje /zrobi /kupi /sprzeda
...’. Znaczenie modalne jest tu cech  konstrukcji samej, a wariant tego znaczenia
zale y od kontekstu tak leksykalnego, jak i sytuacyjnego, pragmatycznego.
Podana tu ad hoc enumeracja sugeruje, e elementem koniecznym konstrukcji
jest podobnie jak w grupach imiennych aspekt dokonany odpowiedniego
nominalizowanego czasownika. Jako kontrprzyk ady nasuwaj  mi si  tylko
konstrukcje o odmiennej perspektywie funkcjonalnej, por. np. Co mamy do picia?
tj. co mamy takiego, e mo na to pi ’ – Do picia jest tylko ... – tu nast puje
wyliczenie; Co mamy do czytania na wi ta? Do czytania jest ... Co jest dzi  do
ogl dania w telewizji? ..., itp. Jak si  wydaje w serii z aspektem dokonanym mamy
do czynienia z prost  predykacj : to jest takie, e ..., natomiast w serii z aspektem
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niedokonanym – z identyfikacj : to, o czym mo na orzec, e jest do picia/do czy-
tania ... to jest ... Oczywi cie wszystkie te interpretacje s  bardzo wyrywkowe i
nie  s  tu celem same w sobie. Chcia abym je wykorzysta  jako argumenty w
obronie tezy, e znaczna cz  cytowanych struktur zdaniowych z kompo-
nentem do Sbv jest interpretacyjnie ambiwalentna – interesuj ca nas konstrukcja
zale nie od form aktualizacji i topikalizacji danej struktury mo e by  potrakto-
wana jako wyk adnik argumentu zdarzeniowego g ównego predykatu albo jako
komponent wyk adnika argumentu przedmiotowego, tj. jako sk adnik bez-

redni zdania albo jako sk adnik grupy imiennej. Por. np. Mam do sprzedania
pianino / Mam pianino do sprzedania – oba warianty linearyzacyjne poddaj  si
dwojakiej interpretacji: (a) chc /mog  ... sprzeda  pianino’  tj. Mam do sprze-
dania || pianino., albo (b) mam/powierzono mi pianino takie, które chc /mog  ...
sprzeda ’ tj. Mam || pianino do sprzedania; por. te Zostawi /da ... mi dwa listy do
przepisania – Zostawi /da  ... mi do przepisania dwa listy – (a) (zostawi )  i
poleci  mi przepisa  dwa listy’ tj. Zostawi /da  mi do przepisania || dwa listy albo
(b) zostawi /da  mi dwa listy, które poleci  mi przepisa /które mia am przepisa ’
tj. Zostawi /da  mi || dwa listy do przepisania. W pierwszym wypadku mamy w
punkcie (b) przyk ad relatywizacji restryktywnej, w drugim – nierestryktywnej. O
systemowym prymacie wariantu (a) wiadcz  struktury typu: Odda am p aszcz do
uszycia czy Mam artyku  do napisania, gdzie interpretacj  typu (b) uchyla
nieistnienie referenta odpowiedniego argumentu przedmiotowego, który ma
dopiero powsta  jako rezultat postulowanej operacji, w danym wypadku uszycia
lub napisania.

W konstrukcjach zdaniowych wyra eniu do Sbv towarzyszy forma
osobowa czasownika, która m. in. ustala modus i w ogóle wnosi informacj
aktualizuj . Brak tego kompleksu informacji w izolowanych abstrahowanych
z tekstu konstrukcjach imiennych okre la zarazem organiczenia derywacji: w
samodzielne jednostki nazwowe mog  przekszta ci  si  takie uk ady Sb do Sbv,
które wyró niaj  klasy przedmiotów nadaj ce si  na argumenty danej relacji
moc  swoich  cech  sta ych, inherentnych a nie dora nych cech sytuacyjnych,
por. np. myd o do prania vs pianino do sprzedania, czy maszyna do pisania vs
list do przepisania.

Na zako czenie chcia abym zwróci  uwag  na pewn  specyfik
strukturaln  grup Sb do Sbv w polszczy nie .

Grupy Sb do Sbv (SbG) nale  do  w skiego stosunkowo asortymentu
grup imiennych rekursywnych tj. grup imiennych, których okre lnikiem s
równie  grupy imienne. Miejsce centralne zajmuj  tutaj grupy z okre lnikiem w
syntetycznym (bezprzyimkowym) genetivie, inne natomiast stanowi  margines
motywowany formalnie charakterystyk  syntaktyczn  odpowiedniej grupy-
okre lnika. Mamy wi c np. stó  z drzewa tj. stó  zrobiony z drzewa; drzewa nad
rzek tj. drzewa rosn ce nad rzek , czyli uk ady z punktu widzenia seman-
tycznego rezultatywne lub oparte na koincydencji przestrzennej (te  czasowej
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itp.), za  w  planie  syntaktycznym  uk ady o partycypialnych wyk adnikach
nominalizacji, ew. zerowanych. Na tym tle specyfik  interesuj cych nas grup
mo na okre li  jak nast puje:

1. semantycznie uk ad ma charakter potencjalny, „skierowany w
przysz ", podatny na dalsze modyfikacje modalne,

w zwi zku z tym
2. wyk adnik nominalizacji ma posta  substantivum verbale z

przyimkiem do, co mo na uzna  za sui generis wariant pozy-
cyjny infinitivu,

wreszcie – istotne novum w stosunku do innych grup rekursywnych –
3. wyk adnik nominalizowanego predykatu zredukowanej struktury

predykatywnej w jednej z dwu klas konstrukcji nie tylko nie
podlega zerowaniu ale te  nie wi e innych wyra  imiennych
w pozycji argumentu.

Innymi s owy z punktów (2) i (3) wynika, e grupa-okre lnik jest konsty-
tuowana w nie przez znominalizowany wyk adnik predykatu i mo e wyst -
powa  zredukowana do swego cz onu konstytutywnego.

(1976)



Semantic implication: adjective > noun

It is a trivial fact that any two entities forming part of a communicatively
acceptable syntactic construction have to be appropriately selected from the seman-
tic point of view. For those interested in semantically oriented syntax it is also a
trivial fact that verbal predicates impose selectional restrictions on noun phrases
functioning as arguments thereof. I should like to elaborate these trivialities in the
hope that some pre-lexical rules of semantic compatibility might be found
responsible for the choice of lexical units fit to be combined in a syntactic
construction.

I am dealing with a semantic universe consisting of predicates and
indices. That is to say, I see the semantic structure of a text as an interplay of
free predicates and predicates bound with indices. For the moment I am inte-
rested in the predicates only. And though I am looking for pre-lexical rules I
still have to identify predicates through their lexical exponents. Thus the
minimal syntactic construction is – from the semantic point of view – a
hierarchy of two predicates, one dominating the other.

The semantic structure of a predicate can be viewed as embracing two
components: (1) the genuine predicative content, i.e. information on the relation
holding between the arguments of the predicate in question, and (2) information
on the entities fit to enter into that relation (i.e. whose names can appear as
argumental expressions in a sentence constituted by an exponent of the predi-
cate in question). As I have already said, this second component has been
known of late by the name of selectional restrictions; in other words, it is what
is implied in the predicate about the arguments thereof. Let us symbolize the
two components mentioned as C1 and C2 respectively (C standing for content). I
should say that every two predicates whose exponents are together involved in a
syntactic construction have in common the semantic component which is the C2
of the dominating predicate.

In the following discussion I shall try to demonstrate what this genera-
lization means with respect to predicates whose primary exponents are
adjectives. Let me explain why I have chosen adjectives.

It seems that in languages with an inventory of so-called word classes
(= functional classes of lexemes) parallel to that of Polish (or of English) there
are four and only four basic patterns of how lexemes adjust formally to one
another when entering into a syntactic construction. These are: (1) interpen-
dence between the verb and the noun phrase which functions as the argumental
expression communicatively most important with respect to the chosen forma-
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lization of the predicate in question, e.g. Ch opiec czyta, The boy reads; this
relation is known as agreement between noun and verb; (2) one-directional
dependence between the verb and other argumental expressions, known as
government, e.g. ... czyta ksi , ... reads a book; (3) one-directional depen-
dence between the head of a noun phrase and an adjective, be it a part of the
noun phrase itself or a part of the compound predicate expression, cf. ... czyta
grub  ksi , or ... czyta ksi ; ksi ka jest gruba; ... reads a thick book or ...
reads a book; the book is thick; this relation is known as agreement between a
noun and its adjectival modifier; and finally (4) the fourth relation, traditionally
known as adherence (Polish przynale no ), holds between the verb (exceptionally
the adjective) and its adverbial modifier. One might say that it simply consists
in the fact that the verb requires an adverbial form of the  modifier. It could be
argued that verbs, or the majority of verbs, are marked for more than one case
form (= are characterized for case as a multiple selectional category) and hence
require as modifiers adjectival forms neutralized with respect to the category of
case, i.e. adverbial forms only, e.g. ... czyta g no..., ... reads loudly... Patterns of
formal accommodation differ from language to language and are to be described
in terms of so-called inflectional categories, i.e. functions of regular syntactic
behavior of classes of inflected lexemes. However, the conditions of semantic
compatibility are, roughly speaking, the same for specific languages and have to
be investigated in the framework of the four mini-constructions that I have
mentioned.

Of course there are predicates, and plenty of them at that, which have
manifold exponents, e.g. verbal, adjectival and adverbial at the same time, cf.
Pol. ma y ~ ma o ~  male , sk py ~ sk po ~ sk pi , etc., or – quite regularly –
adjectival and  adverbial, cf. Pol. wysoki ~ wysoko, okrutny ~ okrutnie / z
okrucie stwem, Eng. high ~ highly, tall ~ ø and cruel ~ cruelly / with cruelty,
etc. Our task should be (1) to decide which is the semantically primary forma-
lization, i.e. which syntactic pattern allows all the semantic implications to be
explicitly realized in the surface structure of the text, and then (2) to investigate
the pattern in question with respect to the constraints imposed on the argu-
mental expressions. In so far as the opposition verbs-adjectives is concerned,
the task is almost completed and the answers are clear. In the (not so numerous)
cases of parallel verbal and adjectival formalizations the verbal ones are of a
primary character as they allow – by definition – a more explicit formalization
of the arguments. And there are many studies discussing the selectional
restrictions characteristic of particular verbal predicates. On the other hand, to
my knowledge, no such studies dealing with adjectival predicates exist nor do
we have any answers about the priority of adjectival or adverbial formalization
of a predicate. I therefore decided to give such a study a try, and since to my
thinking the so-called deadjectival adverbs are inflectional forms of the
corresponding adjectives I chose adjectives as the starting point of my analysis.
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I have analysed about 2 500 noun phrases, about 500 in each of the five languages
Polish, Macedonian, Serbo-Croat, English and French. I decided in favour of
noun phrases since there are many more adjectives limited to the function of
noun modifiers than those appearing only with a copula. I shall now present the
results of my analysis. It goes without saying that they are no more than an
inventory of problems waiting for definitive answers.

I was interested primarily in the implication directing the choice of the
communicatively most important argument (i.e. that formalized in the noun
phrase which stands in agreement with the finite verb). If we accept as a sym-
bolic notation for a proposition (i.e. a predicate and its arguments) p (a1 , a2 ..),
depicting the predicate as a function of its arguments, I could say that I was
interested in the implication defining the choice of a1.

One of the key problems that I had to resolve was that of the criteria for
homonymy. I have accepted two basic criteria: first, the number of arguments
implied and, second, complementary or overlapping distribution of the two
prospective homonyms. Genuine homonyms have to have different numbers of
arguments and/or overlapping distributions. This second criterion is of prime
importance with adjectives since in a new context they easily acquire what
seems to be (and what it is common practice in lexicography to treat as) a 'new
meaning' and consequently – were our criterion that of class of substitutes in the
given argumental position – we would be faced with several different predicates
formalized in every adjectival exponent. However, on the basis of the two cri-
teria mentioned, I accept that in Pol. wysoki cz owiek and wysoki po ysk, in Eng.
narrow street and narrow mind, we are faced with the same predicates, 'wysoki'
and 'narrow' respectively, realized in complementary contexts. The basic inter-
pretation is that referring to the respective physical parameters and the other one
is secondarily generated through semantic derivation. Thus semantic derivation,
understood as 'a change in meaning resulting from and only from a change of
context', turned out to be one of the key notions in my description of adjectives.
As can be seen, with such an interpretation the scope of homonymy is happily
narrowed and only 'genuine' homonyms are left intact, such as Pol. jasne (co )
'bright' vs. jasne (co  dla kogo ) 'evident, clear', or wdzi czny (kto ) 'lovely' vs.
wdzi czny (kto  komu  za co ) 'thankful', or ma y as in ma y urz dnik 'physically
not big' or 'standing low in a hierarchy', or weso y as in weso a sytuacja 'joyous,
merry' or 'unfortunate, bad' (emotionally marked). Understood in this way, homo-
nymy is a marginal phenomenon and so it should be in any well functioning
system.

Taking into account their semantic function I have classified adjectives
as follows:
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   ADJECTIVAL   LEXEMES

       QUANTIFIERS                    MODIFIERS

SIMPLE QUANTIFIERS   CONDENSERS     CONDENSERS   SIMPLE MODIFIERS

As I have said there are two components (C1 and C2 ) in the semantic
structure of a predicate. For adjectival predicates, i.e. for predicates which have
(among others?) adjectival exponents, it is of primary importance which of the
two components dominates the structure.

C2 could be represented as the sum total of implications concerning
particular arguments, i.e. C2 = C2 (a1) + C2 (a2)… The aim of my study was to
define C2(al), which is most important for the functional classification of
adjectives. The traditional classification into qualitative and relational adjectives
(with 'qualitative' understood as 'with no a2 other than an element of an abstract,
"man-made" system of values') is from my point of view irrelevant.

The label 'condensers' serves in my classification to denote structures
with C1 reduced to zero or to disjunction which can be viewed as the same thing
and reconstructed only from the context on the propositional or even on the
sentential  level.

There is no clear-cut borderline between condensers and non-condensers.
Maximal polarization could be illustrated, for example, using the Polish pair
pi kny vs. domowy. Pi kny communicates information on a high aesthetic
standard (albeit subject to individual variations), while a1 is defined as MATE-
RIAL OBJECT – we are faced with a dominant C1 component and a relatively
weak C2 component. Domowy communicates that a1, not restricted in itself,
remains in some connection with a2 defined as SOMEBODY'S HOME –  we are
faced with a C2 (a2) component defined precisely (in the sense: lexicalized) and a
non-existent C1 component. – As borderline cases we could quote, for instance,
Pol. odny, Eng. hungry or Pol. piaszczysty. G odny informs us that somebody
feels the need to be fed, which accounts for C1 and C2 (a2) (FOOD) at the same
time, while a1 is defined as LIVING CREATURE; piaszczysty informs us that
there is sand somewhere, which accounts for C1 and C2 (a2) (SAND), while a1 is
defined as A FRAGMENT OF THE SURFACE OF THE EARTH. Neither odny
nor piaszczysty are condensers, since C1 is present in their semantic structure.

There are a few relations, such as 'is somewhere', 'feels some need', 'is
made of, 'is in possession of', characteristic of those borderline cases and it is
not without interest that their inventory is identical with the inventory of
relations underlying the attributive function of the noun phrase.

It can be seen from these examples that condensers are what are often
called in the literature predicates with built-in arguments. However, it seems
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that 'condensers' is, by virtue of its neutrality, a better term. A 'built-in argu-
ment' means only an implication concerning a2 that is rich enough to be defined
with a general name existing in the lexicon. And this is – from the semantic
point of view – an accidental property, dependent directly on the lexical
inventory of the given language. A condenser, on the other hand, could be
defined as a vehicle to transfer the C2 (a2) from the corresponding propositional
structure with primary sentential formalization into the name constituted by the
a1 of the said propositional structure and formalized in a noun phrase.

Thus, the first dichotomy in my classification distinguishes QUANTI-
FIERS, which operate by definition on every predicative content, from MODI-
FIERS, which seek semantic compatibility. The second dichotomy accounts for
the difference between CONDENSERS and NON-CONDENSERS. The crite-
rion of the first dichotomy is the existence/non-existence of the C2 (a1) component
in the corresponding predicative structure. The criterion of the second dichotomy
is the existence/non-existence of the C1 component and – as its corollary – the
status of the C2 (a2) component.

Let us pass on to the rough characteristics of the two major classes:
QUANTIFIERS and MODIFIERS.

QUANTIFIERS are, roughly speaking, identical with adjectival pronouns
or numerals. They appear in noun phrases whose heads are common nouns and give
information concerning the (non-)existence, the (non-)identity, the (non-) uniqueness,
and, finally, the number of denotata of the given noun such as enter the scope of the
sentential predicate. They have no adverbial forms.

There are two major groups of quantifiers to be discerned: exponents of
the referential quantification and those of the quantitative evaluation of the
argument referred to in the noun phrase.

Elements of the first group, e.g. Pol. ten, ten sam, tamten, pewien, jaki ,
ca y, wszystek, ka dy, aden, inny...,Eng. the, the same, this, that, a, some,
certain, all, every, each, any, another.., primarily used, do not appear as expo-
nents of sentential predicates. The only implication built into their semantic
function is the assumption that

0. THE OBJECT UNDER QUANTIFICATION CAN BE PER-
CEIVED AS A DISCRETE PART OF THE WORLD.
Elements of the second group, e.g. Pol. jeden, dwa, trzy..., tuzin, kopa...,

par , kilka, troch , masa..., Eng. one, two, three..., (a)  few,  (a)  little,  many,
several...,do appear in both the syntactic positions typical of adjectives and their
presence implies that

1. THE OBJECT UNDER QUANTIFICATION EXISTS INDEPEN-
DENTLY IN SPACE AND TIME,

which is the condition for its countability.
In other words we could say that restrictions imposed by quantifiers are

preconditions of the function of an argument as such. The quantifiers are loca-
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lized at the very beginning of the nominal string and their presence means
nothing so far as the predictability of the next segment is concerned.

As is illustrated in the tree, I am inclined to treat some quantifiers as
condensers. To my thinking numeral quantifiers, for instance, should be treated
as condensers referring the object under quantification to the selected element
of the arithmetical progression. It also seems logical to treat demonstrative
pronouns as condensers referring the object under quantification to the extra-
linguistic gesture identifying that object.

One more group of adjectives belonging under the label QUANTI-
FIERS are exponents of compound predicates, such as Pol. normalny, zwy-
czajny, zwyk y, typowy, dziwny, osobliwy, szczególny, specjalny, potrzebny, odpo-
wiedni, w ciwy…, Eng. normal, typical, curious, specific, appropriate,
genuine... which embrace some modal content dominating a referential quantifier.
Like other quantifiers they do not restrict the choice of a1.

Our final conclusion about quantifiers is that they are not active in the
stochastic process of generating a text, in the sense that without restrictions their
exponents enter into every syntactic construction subject to formal accommo-
dation only.

It is not possible to review here even the most important groups of
adjectival MODIFIERS. I shall concentrate on two of them, both consisting of
exponents of so-called predicates of inherent (= non-relational) properties. I
should like to distinguish (a) predicates of parametric properties and (b) those of
– let us say – behavioral properties.

There are good reasons to suggest that exponents of parametric predi-
cates are the most adjectival adjectives, in the sense that on the semantic as well
as on the syntactic plane they are maximally polarized with respect to the verbs
and are maximally fit to appear in both adjectival functions (and positions): as
parts of sentences and also as parts of noun phrases. They have regular adver-
bial forms.

Included here are adjectives such as Pol. wysoki, g boki, ci ki,
czerwony, stary, d ugi...

The main problem concerning predicates of parametric properties is the
number of arguments they imply. I am inclined to interpret them as constituting
two-argument propositions, the second argument (a2) being the abstract value of
the respective parameter expressed with the aid of numerical quantifiers ope-
rating on the appropriate units of measurement. Consequently the ideal, most
explicit pattern of the corresponding propositional structure would be that charac-
teristic of English, e.g. X is twenty years old, or of Serbo-Croat, e.g. X je visok
oko metar i devedeset, and the like. Polish realizes this pattern with verbal
constructions, cf. X ma dwadzie cia  lat,  X  ma  oko o metr dziewi dziesi t
(wysoko ci), while its adjectival exponents constitute a reduced pattern, X jest

ody, X jest wysoki, where a2 is represented by the implication FEW or MANY



Semantic implication: adjective > noun 47

respectively, referring to the set of individual experiences of  the   speaker.
For the predicates of properties concerning 'existence in space' a1 is

defined as
2. MATERIAL OBJECT

an for some subsets also as
3. SOURCE OF ENERGY,

i.e. living creature and/or a so-called natural force and/or automaton.
For the predicates of properties concerning 'existence in time' a1 is

defined as
4. EVENT

which is a conventional label excluding material objects on the one hand and
properties which have no independent existence in time on the other.

The status of the adverbial formalization depends directly on the impli-
cation defining a1. If it says MATERIAL OBJECT then the adverbial constructions
are semantically derived, while for the implication EVENT the adverbial
formalization seems prior to the adjectival one.

Modifiers expressing behavioral predicates include, for instance, Polish
dobry, odwa ny, okrutny, and the like. These are predicates of properties concerning
'existence in social space'. The main implication is

5. HUMAN behavior;
adverbial formalization is prior to the adjectival. Adjectival exponents usually
appear in derived constructions with the implication both for a1 and a2

6. HUMAN BEING, and secondarily
7. LIVING CREATURE.

Other implications for a1, relevant to particular subsets of the general set, are
8. ANIMAL

(exponents like Polish ochliwy, czujny, drapie ny...), then
9. PART OF FUNCTION OF THE HUMAN BODY
10. VERBAL BEHAVIOUR

and the product of that behavior, i.e.
11. TEXT

(exponents like Polish ironiczny, zjadliwy, z liwy...). In connection with
MODIFIERS-CONDENSERS let me just say:

– that the majority of them do not appear as sentential predicates,
– that the existence of adverbial forms depends on C2  (a2 )

and that, if they exist, they appear usually in semantically derived constructions.
Finally, in lieu of a conclusion, let me say that predicates represented by

adjectival MODIFIERS are active in the stochastic generation of the text, in the
sense that they restrict the choice and thus increase the predictability of their
chosen arguments.

(1984)



owia skie demonstrativa
(Geografia, historia, obci enie funkcjonalne)

Zajm  si  w tym artykule w skim, ale funkcjonalnie wa nym wycinkiem
leksyki s owia skiej, jaki stanowi  demonstrativa, ci lej: postaram si  we
wzajemnych powi zaniach przedstawi  dzieje czterech rdzeni zaimowych t-, s-,
(o)v- i (o)n-. Z braku czasu w przekroju wspó czesnym ogranicz  si  do

zyków literackich, uciekaj c si  do danych dialektalnych tylko wówczas, kiedy
te dane bezpo rednio pomagaj  zrozumie  mechanizmy ewolucji funkcjonalnej
poszczególnych rdzeni.

Na wst pie w wielkim skrócie wylicz  i scharakteryzuj  funkcje, któ-
rymi b  operowa  definiuj c pozycj  poszczególnych rdzeni i/lub leksemów
zaimkowych w odpowiednich systemach j zykowych.

(1.) Podstawowe znaczenie ma referencja na relacji: tekst > rzeczy-
wisto , tj. identyfikacja za pomoc  indeksów zaimkowych elementów rzeczy-
wisto ci (cz ci wiata), o których mowa w tek cie. Do tej sfery nale  funkcje
tradycyjnie okre lane w gramatyce jako deixis in praesentia i deixis am phan-
tasma. Identyfikacja elementów rzeczywisto ci dokonuje si  poprzez przypi-
sywanie im parametrów przestrzennych (tak najcz ciej identyfikujemy przed-
mioty) lub parametrów czasowych (tak identyfikujemy zdarzenia), b dzie tu
wi c mowa o referencji przestrzennej i czasowej. W pierwszym wypadku
punktem odniesienia jest miejsce, w którym znajduje si  mówi cy, w drugim –
moment mówienia. W obu wypadkach potrzeby komunikacji doprowadzaj  w
wi kszo ci  j zyków do leksykalizacji i/lub gramatykalizacji wtórnych porz dków
przestrzennych i czasowych, tj. np. do rozró niania przedmiotów i/lub zdarze
odpowiednio bli szych albo dalszych w przestrzeni lub w czasie od mówi cego,
od jego rozmówcy, od momentu mówienia itd., itp. Ca  t  dziedzin
funkcjonowania zaimków wskazuj cych b dziemy okre la  jako podstawowy
system referencji.

(2.) Na podstawowy system referencji nawarstwia si  referencja na
relacji: tekst <–> tekst, tj. identyfikacja za pomoc  indeksów zaimkowych
poprzedzaj cych lub nast puj cych fragmentów tekstu spójnego, do którego
nale  równie  te indeksy.

(2.1.) W wypadku odsy aczy wstecz, do poprzedzaj cych fragmentów
tekstu (tekst < tekst), mówimy o systemie anafory i o anaforycznej funkcji
zaimka.

(2.2.) W wypadku odsy aczy naprzód (tekst > tekst) mówimy o koreacji
– jest to zjawisko marginalne, ograniczone syntaktycznie do tzw. restryktyw-
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nych zda  wzgl dnych i w wi kszo ci kontekstów fakultatywne – lub o
kataforze.

Wewn trztekstow  (metatekstow ) dziedzin  funkcjonowania zaimków
wskazuj cych b dziemy okre la  jako wtórny system referencji.

Abstrakcyjny charakter funkcji komunikatywnej demonstratiwów, zw asz-
cza funkcji w s bie wtórnego systemu referencji, i ubóstwo wi zanych przez
nie tre ci predykatywnych stwarza warunki leksykalizacji odpowiednich form w
tercjarnych dla nich funkcjach operatorów gramatycznych (tzw. spójników,
partyku , copuli i in.), por. np. polskie dlatego, zatem, X to Y itp. Mimo uniwer-
salno ci samej tendencji prowadzi ona do powstawania konstrukcji typowo
idiolektalnych, których nie b dziemy tu rozpatrywa . Jako na typologicznie
donios y zwrócimy tu jedynie uwag  na fakt, który z obecnych w danym sys-
temie rdzeni demonstratywnych, jako maksymalnie neutralny w kategoriach
interpretacji przestrzennej i czasowej, staje si  najcz ciej podstaw  wspomnia-
nych, dla klasy demonstratiwów jako takiej tercjarnych, konstrukcji.

Dokonuj c przegl du obci enia funkcjonalnego wymienionych czte-
rech rdzeni zaimkowych w poszczególnych s owia skich systemach j zyko-
wych zatrzymamy si  przede wszystkim na podstawowym systemie referencji.

Opiszemy najpierw sytuacj  w kanonie cyrylo-metodejskim, nast pnie
we wspó czesnych s owia skich j zykach literackich, wreszcie postaramy si
syntetycznie przedstawi  kierunki ewolucji i aktualn  dyferencjacj wiata

owia skiego na interesuj cym nas odcinku. Nie musz  chyba przytacza
wzgl dów, dla których sytuacja stwierdzona w kanonie – tak historycznie, jak i
geograficznie – ma dla nas warto  czysto umown  jako maksymalna udoku-
mentowana aproksymacja do stanu pras owia skiego. Podobnie umowny cha-
rakter  ma  w  wielu  wypadkach  wspó czesna norma literacka. Tu, gdzie ta
umowno  mog aby w naszym odczuciu zagra  poprawno ci proponowanej
syntezy uciekamy si  do róde  dodatkowych, tj. do redakcyjnych tekstów
cerkiewnych, do zabytków poszczególnych j zyków etnicznych, wreszcie do
materia ów dialektalnych.

Stosunkowo najszcz liwsz  prób  rozgraniczenia funkcjonalnego
demonstratiwów w tekstach kanonu przynosi gramatyka Dielsa (Diels 1963, § 88,
s. 203). Podstawowej referencji s , zgodnie z jego ocen , , ,
jener, jene, jenes’ – hinweisend auf fernerliegendes, oraz , , dieser, diese,

dieses’ – hinweisend auf nach Ort und Zeit naheliegendes.
Z punktu widzenia wspó cze nie nam znanej sytuacji s owia skiej usus

kanonu w dwu zakresach wymaga szerszego komentarza.
Po pierwsze: rozró nienie substantywnych i adiektywnych u  demonstra-

tiwów to dla odpowiednich tekstów zagadnienie czysto syntaktyczne, brak mor-
fologicznych i/lub leksykalnych sygna ów tego zró nicowania. Innymi s owy:
brak tzw. zaimka 3. osoby. Odpowiednie funkcje pe ni  formy zaimków ,
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rzadziej , zachowuj c przy tym w ciw  im interpretacj  przestrzenn
wzgl dnego oddalenia, ewentualnie wzgl dnej blisko ci do mówi cego, tj. do 1.
osoby.

Po drugie: zaimek , , zaliczany jest nie do demonstra-
tiwów lecz do klasy  „gruppenbildend” z dodatkow  charakterystyk  'dieser,
jener'. Do tej samej klasy zalicza Diels , , ein anderer, , -

, - der andere’, oraz , - , - ; , - , - übrig’. Przez „gruppen-
bildend” nale y tutaj rozumie wyst puj cy jako eksponent adwersatywnej
koniunkcji’, por. w gramatyce Bielfeldta (Bielfeldt 1961, §171, s. 148)
sformu owanie „Auf eines’ im Gegensatz zum anderen weist hin , ,
dieser, jener’ ”, por. te  ten sam w obu gramatykach przyk ad:

, , . Konstrukcja adwer-
satywna, jako szczególny wypadek koniunkcji, budowana bywa zawsze na
podstawie pewnych cech wspólnych konstytuuj cych zbiorowo , której
elementy (cz ci) wyliczamy i przeciwstawiamy sobie wzajemnie. Najogól-
niejsza parafraza brzmia aby wi c:  (byli)  w ród nich tacy, którzy p, i tacy,
którzy q...’ itp. Warunki semantyczno-syntaktyczne, jakie stwarza koniunkcja
adwersatywna, umo liwiaj  pojawienie si  w odpowiednich wyra eniach obok
oczekiwanych zaimków tzw. nieokre lonych typu jeden ~ drugi, inny; jedni ~
drudzy, inni itp. tak e demonstratiwów wg schematu: ten ~ tamten, ci ~ tamci
itp., co mo e, lecz nie musi wyra  subiektywn  (tj. sugerowan  przez
mówi cego) identyfikacj  komponentów koniunkcji. Innymi s owy: ogólno-

zykow  tendencj  wydaje si  by  wykorzystywanie w koniunkcji adwersa-
tywnej nie tylko indefinitów lecz tak e demonstratiwów zaimkowych. Do
zagadnienia tego – istotnego w dalszych partiach naszego rozumowania –
jeszcze wrócimy.

Systemu referencji podstawowej, jaki opisa  Diels dla kanonu opartego
na dwu rdzeniach s-, i (o)n-, nie znajdujemy dzi  w adnym ywym dialekcie

owia skim. Obraz wspó czesny, w znacznym oczywi cie uproszczeniu, przed-
stawia si  nast puj co:

– Z punktu widzenia semantycznego, je li pomin  warianty o ró nym
walorze ekspresywnym, system podstawowej referencji przedmiotowej dyspo-
nuje w ró nych j zykach paradygmatem dwu- lub trójcz onowym (K ižková
1971). W paradygmacie dwucz onowym jeden cz on sygnalizuje blisko  (B)
przestrzenn  lub czasow  albo te  oddalenie (D) w przestrzeni lub czasie,
podczas gdy drugi pozostaje neutralny (z mniej lub bardziej wyra nym nace-
chowaniem negatywnym; N), mamy wi c  ~ N lub D ~ N, brak natomiast
uk adu opartego nie na opozycji prywatywnej, lecz na kontra cie, tj. takiego,
jaki sugeruje Diels dla kanonu:  ~ D. Wszystkie uk ady dwucz onowe zorien-
towane s  przestrzennie w stosunku do l.os., tj. do autora tekstu. – Paradygmaty
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trójcz onowe najcz ciej maj  uk ad  ~ N ~ D i realizuj  si  w dwu
dychotomiach:  ~ N, N ~ D; rzadziej zamiast cz onu neutralnego pojawia si
cz on nacechowany blisko ci  do 2.os., tj. do partnera dialogu (T). W uk adzie
typu (B ~ D) ~ T mo na si  doszukiwa  jako osi organizuj cej  w nie
paradygmatu kategorii osoby, gdy  D, tj. cz on sygnalizuj cy oddalenie od l.os.
daje si  zarazem interpretowa  jako sygnalizuj cy pozostawanie w gestii osób
trzecich, czego wyrazem jest niemal powszechna formalna zgodno  cz onu D z
tzw. zaimkiem 3. . (por. ni ej). Zdarza si  te , tak np. w s owe skim i  mar-
ginalnie w yckim, e zamiast lub obok cz onu D pojawia si  DP, tj. zaimek
wyst puj cy wy cznie w s bie deixis am phantasma.

– Z punktu widzenia formalnej dystrybucji rdzeni zaimkowych, tj. ich
przyporz dkowania wymienionym paradygmatom semantycznym, uderza domi-
nacja rdzenia t-. Dwucz onowy paradygmat rosyjski, a tak e marginalnie trój-
cz onowy polski i wyra nie trójcz onowy czeski oparte s  wy cznie na tym
rdzeniu i jego wtórnych modyfikacjach. W trójcz onowych paradygmatach bia-
oruskim, s owackim, yckim i s owe skim marginalnie obok t-, pojawia si

on-, wreszcie dwucz onowy paradygmat bu garski wspiera si  na stosunku t- ~
on-. Trójcz onowe paradygmaty serbsko-chorwacki i macedo ski obok t- ~
obejmuj  on- i ov-. Dwucz onowy paradygmat ukrai ski przeciwstawia niena-
cechowany rdze t- rdzeniowi s-.

Opisane stosunki schematycznie mo na przedstawi  nast puj co:

UKR  ~ N
        (o)cej (o)toj tj. s- ~ t-

ROS  ~ N
          etot   tot tj. t-

BR  ~ N (~ dial. D)
         hety   toj      heny tj. t- (~ on-)

POL (substand.  ~ ) N ~ D
            ten tu        ten       tamten tj. t-

SC  ~ N ~ D
    tento     ten   tamten tj. t- (~ on-)
    tuten...          tentam
                            (leks. onen, oný)
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CZ  ~ N-  ~ D
     tento        ten       tentam tj. t-
     tuten...                 tamten

 ~ N ~ D (/DP)
       tutón    tón   tamny (/wony) tj. t- ( ~ on-)

N  ~ N/D  (~DP)
ta(le)    tisti     oni tj. t- (~on-)

BG         N ~ D
tozi    onzi tj. t- ~ on-

toja ~ onja

SCH  ~   N   ~ D
ovaj    taj    onaj tj. ov- ~ t- ~ on-

       [ ~  D] ~T
      ovaj onaj taj

MAC   B  ~   N  ~   D
ovoj    toj   onoj tj. ov- ~ t- ~ on-
 [B  ~ D]  ~  T
ovoj onoj  toj

–  W ród adwerbiów zaimkowych miejsca i czasu pojawia si  w
wi kszo ci  j zyków co najmniej marginalnie rdze s- (funkcjonalnie B);
równie on- (funkcjonalnie D) jest cz stsze ni  w systemie referencji przed-
miotowej.

– Wszystkie j zyki s owia skie wykszta ci y tzw. zaimek 3. ., przy
czym na ca ym terytorium, wyj wszy dialekty wschodniobu garskie i
zachodnio-macedo skie oraz j zyki literackie macedo ski i bu garski, odpo-
wiedni  funkcj  pe ni  derywaty rdzenia on-; na wymienionych obszarach
macedo skim i bu garskim spotykamy w tej funkcji rdze t-. Wybór on- moty-
wuje si  opozycj  w stosunku do bezpo rednio zaanga owanych w sytuacj
mówienia, a wi c „bliskich” (j)a(z ) i ty. Tereny dialektalne, na których panuje
forma toj w znacznej cz ci nie znaj  rdzenia on-; rdze t- jest tam albo
izolowany (sytuacja wschodniobu garska), albo przeciwstawia si  jako wyk adnik
oddalenia sygnalizuj cym blisko  rdzeniom s- (macedo skie dialekty
Boboš icy i Drenovian) lub ov- (macedo skie dialekty kosturskie, leri skie  i
dolnowardarskie).
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Przechodz  do opisu wyk adników wtórnego systemu referencji, tj.
anafory i korelacji. Diels (loc. cit.) dla kanonu wymienia tu zaimek , a, o
jako „hinweisend auf genanntes oder sofort zu nennendes”. We wspó czesnych

zykach literackich w s bie anafory wyst puj  niemal wy cznie zaimki
oparte na rdzeniu t-, z jednym istotnym zastrze eniem. Otó  zdarza si , e
linearny uk ad tekstu zostaje poddany interpretacji przestrzenno-czasowej na
podobnych zasadach, jakie obowi zuj  w systemie referencji podstawowej w
stosunku do sytuacji mówienia, tj. rozró nia si  za pomoc  odpowiednich
sygna ów odsy acz anaforyczny do fragmentów tekstu bli szych i dalszych.
Wówczas w s bie anafory mo e wyst pi  ca y ten inwentarz zaimkowy, który

y referencji podstawowej, a nawet – i to jest najciekawszy atrybut systemu
anafory – inwentarz bogatszy. Rzecz jest charakterystyczna dla j zyków
zachodnios owia skich. W czeskim i yckim rdze on- pojawia si  tylko we
wtórnym systemie referencji, w s owackim jest w tym systemie relatywnie
cz stszy (w systemie podstawowym wyst puje wyj tkowo), wreszcie w
polskim w systemie anafory spotykamy zaimek ów.

W funkcji korelacyjnej wyst puje powszechnie rdze t-, na po udniu
owia szczyzny i na zachodzie, z wyj tkiem  terytorium  j zyka polskiego,

konkuruj cy z rdzeniem on-.
Na zako czenie tego przegl du wyk adników jeszcze króciutko o

systemach morfologicznie niesamodzielnych, postpozycyjnych demonstrati-
wów, jakie wykszta ci y si  w  j zykach bu garskim i macedo skim. W obu

zykach funkcj  rodzajnika  pe ni  derywaty rdzenia t-. Nadto jednak w
dialektach zachodniej i centralnej Macedonii oraz w macedo skim j zyku lite-
rackim wyst puj  postpozycyjne demonstrativa oparte na rdzeniach on- i ov-o
interpretacji funkcjonalnej w pe ni paralelnej do odpowiednich leksemów
zaimkowych. Z drugiej strony w archaicznych bu garskich dialektach rodopskich
wyst puj  postpozycyjne demonstrativa oparte na rdzeniach on- i s-, z inter-
pretacj  mutatis mutandis identyczn , tj. analogiczn  do podanej przez Dielsa
dla odpowiednich rdzeni w kanonie.

Postaram si  uporz dkowa  wnioski, niektóre w postaci otwartych
problemów, jakie narzucaj  si  w zwi zku z przedstawionym obrazem geo-
graficzno-funkcjonalnej dystrybucji s owia skich demonstratiwów.

(1) Uderza stosunkowo ostre w tekstach kanonu rozgraniczenie wyk ad-
ników podstawowego i wtórnego systemu referencji. By abym sk onna widzie
w nim cech  j zyka wiadomie normowanego jako j zyka pi miennictwa. W
zwi zku  z  tym  osza amiaj  karier  rdzenia t- przypisywa abym sukce-
sywnemu upraszczaniu systemu wyk adników referencji przestrzennej, a nast -
pnie odnawianiu go na bazie tego rdzenia, nie poddaj c jednak w w tpliwo
samej obecno ci rdzenia t- ród wyk adników referencji podstawowej w
najstarszych dialektach s owia skich.
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(2) Rdze on-, wyj wszy obszar po udniowos owia ski, zosta  w zasa-
dzie wyeliminowany spo ród wyk adników referencji podstawowej. By  mo e
jest to efekt polaryzacji funkcjonalnej, tj. efekt przej cia przez ten rdze  na
wi kszo ci terytorium funkcji tzw. zaimka 3. osoby.

(3) Rdze s- w systemie referencji przedmiotowej zachowuje w ciw
mu w tekstach kanonu funkcj  wyk adnika blisko ci przestrzennej i/lub cza-
sowej na pó nocnym wschodzie w j zyku ukrai skim oraz na po udniu w
dialektach macedo skich Boboš icy i Drenovian w Albanii i w systemie
postpozytywnych demonstratiwów rodopskich. W systemie adverbiów czasu i
miejsca zakres jego wyst powania jest szerszy, por. np. liczne konstrukcje
zleksykalizowane w j zyku rosyjskim, por. takie adverbia, jak ros. s’uda, pol.
dial. sa, sam, cz. sem(o), zde, sc. sem, dosial, posial, . sem, por. powszechne
na po udniu i zachodzie kontynuanty ü ,  por.  wreszcie  na  po udniu tak
lady prepozycji, jak i postpozycji w takich formacjach, jak sch. sino , ve eras,

mac. sino a, snošti itp. Resumuj c, je li pomin  obszar ukrai ski oraz
wymienione po udniowe obszary peryferyczne i wymienione leksykalizacje
systemowe peryferyczne, rdze s- zosta  w toku dziejów wyeliminowany z
uk adu ywych wyk adników referencji.

(4) Zagadk  nie do rozwi zania w wietle danych, które dot d
wci gn li my w zakres naszych rozwa , stanowi  okoliczno ci wej cia
rdzenia ov- w pozycj  w kanonie przys uguj s- w wi kszo ci dialektów
serbsko-chorwackich i macedo skich. Alternatywa: innowacja czy stara ró nica
dialektalna wydaje si  nieszcz liwie sformu owana. Fakty geograficzne i
historyczne przemawiaj  za  tym, e mamy do czynienia z innowacj . Pyta
nale y o jej umiejscowienie w czasie, ewentualnie o mechanizmy, którym j
zawdzi czamy. W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania przejrza am troch
materia ów, niestety nie wszystko, co przejrze  by nale o, i wyniki tych bada
pokrótce przedstawi .

Jak wspomnia am, w kanonie rdze ov- by  eksponentem adwersa-
tywnej koniunkcji. ladem podobnej interpretacji mog  by  polskie skostnia e
konstrukcje jak ten i ów, tu i ówdzie, gdzie rdze ov- zdaje si  odsy  do
desygnatu relatywnie bardziej oddalonego (por. te  paralelne cz. i sc. ten i onen,

. ta in oni); równie  relacja anaforyczna ten ~ ów w dzisiejszej polszczy nie
wskazuje na tak  w nie interpretacj  opozycji obu rdzeni. Gwoli sprawied-
liwo ci przypomnie  trzeba jednak i pol. to i sio...

Je li pomin  polskie u ycia anaforyczne, semantycznie wywodliwe –
jak stara am si  pokaza  – ze stanu utrwalonego w kanonie, jedynym terenem,
na którym spotykamy si  dzisiaj z rdzeniem ov-, jest interesuj cy nas teren
serbsko-chorwacki i macedo ski. Ov- ma tu wyra  interpretacj  przestrzenn
i w opozycji do on- (ew. do t-) sygnalizuje blisko  w przestrzeni i/lub w czasie.

I. W drugim tomie Slovníka jazyka staroslov nského SAV (Praha
1973), który obejmuje, jak wiadomo, obok kanonu, równie  teksty redakcyjne
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po w. XVI, pod has em ,  o a,  o o pron. znajdujemy nast puj  inter-
pretacj  u : najcz ciej (saepissime) w przeciwstawieniu  ( ) ~  ( e),

~ , ~ , ~ , nast pnie, cytuj : cum valore
demonstrativo – nast puj  cztery przyk ady, pierwsze dwa z Kodeksu supras-
kiego, cytuj : ,

Supr 376, 20; Supr 7, 27 –
oba  u ycia substantywne, wydaje si , e wchodzi tu w miejsce . W
ostatecznej swojej postaci Kodeks wi zany jest, jak wiadomo, z zachodni
cz ci  wschodniej Bu garii i datowany na wiek XI; j zykowo jest niejednolity,
powsta  na podstawie wielu pierwowzorów pod r  wielu kopistów. – Kolejny
przyk ad pochodzi z Pseudo-evangelium Nicodemi, tj. z XV-wiecznego tekstu
redakcji serbskiej i brzmi: Nicod 16
(Stojanovi  106, 20) – jest to zarazem jedyny przyk ad  u ycia wyra nie
atrybutywnego. Wreszcie czwarty przyk ad pochodzi z Officium ss. Cyrilli et
Methodii e breviario Labacensi, XIV-wiecznego odpisu tekstu z w. X, zabytku
chorwacko-glagolickiego, cytuj : ( )
( ) ( ) CMLab 35  § 25. Has o  s ownikowe zamykaj

dwa przyk ady cum valore indefinito; pierwszy z nich, paralelnie w tekstach
kodeksów Zografskiego, Maria skiego, Assemaniego i w Ev. Ostromira brzmi:

, Mt 28, 17. Ca y werset 17. w przek adzie polskim
Wujka brzmi: I ujrzawszy go, pok onili si , a niektórzy w tpili. Drugi przyk ad z
Apostolus Christopolitanus (zabytek II-wieczny red. ruskiej) i z  Praxapostolus
Macedonicus (Strumicensis, zabytek -wieczny red. macedo skiej) brzmi: ovX

polo/J ( ) ( ) ( )  12, 28; w tekstach Aposto a Ochrydzkiego (X w.,
red. mac), Slep anskiego (XII w., red. mac.) i Šišatovskiego (XIV w., red. serb.)
znajdujemy odpowiednio form ; przek ad Wujka: A Bógci postanowi
niektóre w ko ciele.

Cytowane u ycia cum valore demonstrativo i cum valore indefinito nie
trudno powi za  interpretacyjnie z u yciami adwersatywnymi. By a ju  mowa o
tym, e koniunkcja adwersatywna formalizuje si  paralelnie z pomoc  indefi-
nitów lub demonstratiwów, co nie musi mie  ró nych implikacji seman-
tycznych. Por. np. Ludzie zbierali si  przed ko cio em. Jedni starali si  znale
jak najbli ej zamkni tych drzwi, inni/drudzy przystawali pod murem
cmentarnym obok [...] Ci starali si [...] tamci (znów) przystawali [...], itp. Do
wspólnego mianownika sprowadza obie formalizacje proponowana parafraza byli
tacy, którzy...’. Autor tekstu wprowadzaj c demonstratiwa uplastycznia obraz
opisywany czy to w kategoriach deixis am phantasma, czy nawet deixis in
praesentia. Ten sam mechanizm mo e nada  walor demonstratiwów zaimkom
pierwotnie u ywanym tylko (g ównie?) jako eksponenty koniunkcji. Nb. raz
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jeszcze chcia abym przypomnie , e praktyka kanonu mo e by  w tym zakresie
wiadomie normowana.

II. Przejrza am pe  dokumentacj  dla zaimków ov-, on-, t- i s- w
kartotece staros owia skiej Instytutu J zyka Macedo skiego w Skopju. Doku-
mentacja ta pochodzi z siedmiu tekstów ewangelicznych i z pi ciu „aposto ów”
z okresu XII-XIV w. (pe ny wykaz por. ni ej). Inwentarz i dystrybucja
funkcjonalna czterech rdzeni odpowiada tu do  dok adnie stanowi opisanemu
wy ej dla kanonu i u ci lonemu w uj ciu SJS. Dysponuj c wi ksz  ilo ci
przyk adów, a tak e paralel  greck  mog  ten opis sprecyzowa . Charakte-
rystyczne jest wi c, e ov- w koniunkcjach wielordzennych wyst puje zazwy-
czaj na pierwszym, niekiedy i na ostatnim miejscu, por. .

Rad 144 , przek ad Wujka ( uk XXIII 33): A gdy przyszli na
miejsce, które zowi  Trupiej g owy,  tam  go  ukrzy owali i otry, jednego po
prawej, a drugiego po lewej stronie; por. te :

Rad 93b, przek ad Wujka ( uk IX 19): A oni odpowiedzieli i rzekli: Janem
Chrzcicielem, drudzy te  Eliaszem,  a  drudzy,  i  prorok jeden z pierwszych
powsta , itp. Miejsce ov- w koniunkcji jest nieoboj tne, gdy  mo na przy-
puszcza , e pozycja inicjalna sprzyja semantycznej derywacji demonstra-
tywnej. Zdarzaj  si  te  u ycia „derywowane” z koniunkcji, por, np. „cum
valore demonstrativo”:

Ohr  66v, czy „cum
valore indefinito”:
Ohr  57, przek ad Wujka (R XIV 2):  jeden wierzy, i  mo e je  wszystko: a
który s aby jest, jarzyny niech jada. Ciekawe, e brak zupe nie  u
atrybutywnych ov-. ród ekwiwalentów greckich stosunkowo najcz stsze jest
demonstrativum ze znaczeniem przestrzennej blisko ci , cho  zdarza si  i
jego oponent , a tak e ró ne indefinita. On- wyst puje w kartotece
skopijskiej z interpretacj tamten’, ten drugi’, tj. oddalony w przestrzeni i w
czasie, najcz ciej ten  drugi  z  dwu’,  a  tak e  w  u yciach anaforycznych i
korelacyjnych. Wyra nie zró nicowane s  u ycia substantywne, chcia oby si
powiedzie :  u ycia zaimka 3. ., i atrybutywne. Najcz stsze odpowiedniki
greckie to adverbialne  i . T-wyst puje wyra nie  w  s bie
wtórnego systemu referencji, g ównie anafory, du o jest u  atrybutywnych,
cz sto z postpozycj , odpowiedniki greckie wielorakie, na ogó  demonstrativa,
cho  s  i indefinita. Wreszcie S- wyst puje regularnie z interpretacj ten tu’,
ten bliski’ (na ogó  w postpozycji), czemu odpowiada regularnie greckie .

Wgl d w kartotek  w Skopju upowa nia do sformu owania jeszcze jednego
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istotnego uogólnienia o niezale no ci tekstu s owia skiego od greckiego na
interesuj cym nas odcinku.

III. W s owniku JAZU pod has em ovaj znajdujemy liczne potwierdzenia
 demonstratywnych ze znaczeniem blisko ci z zabytków XV i XVI w.

IV. W macedo skich kodikach wydanych przez Seliš eva (Seliš ev
1933) w XVI-wiecznych tekstach z monastyrów Matka i Slep e znajdujemy
szereg przyk adów atrybutywnych u s-, podobnie w zapisach z wieków
XIV-XVIII i wydanych przez B. Koneskiego i O. Jašar-Nastev  tekstach
macedo skich z wieków X-XX (Koneski 1966); dominuje postpozycja.
Natomiast we wst pie do XVI-wiecznego damaskinu Krninskiego (Ilievski
1972) na s. 167 czytamy: „ -

, , ,
, ,

”. System morfologicznie zwi zanych postpozytywnych demonstra-
tiwów wspiera si  w macedo skim XVI-wiecznym przek adzie Damaskina na
rdzeniach t-, on-, s- (podobnie jak w rodopskich dialektach bu garskich).
Rdzenia ov- o funkcji demonstratywnej brak w tek cie damaskinu Krninskiego,
obficie natomiast wyst puje w pó niej datowanym (XVIII w.?), lokalizowanym
równie  w okolicy Ki eva w zachodniej Macedonii damaskinie brždanskim.

V. Wreszcie u pisarzy -wiecznych, Kr ovskiego i Pej inovi a,
których j zyk stanowi stop elementów cerkiewnos owia skich z ywym
dialektem (okolic Kratowa w pó nocno-wschodniej Macedonii u Kr ovskiego,
tetovskim u Pej inovi a), panuje demonstrativum ovoj, s- brak.

Zgromadzone przeze mnie dane, niestety wyrywkowe, upowa niaj
jednak – wydaje mi si  – do twierdzenia, e  w ywym j zyku ludowym
terenów, które dzisiaj znaj  demonstrativum ovaj/ovoj, rdze ov- w funkcji
demonstratywnej by  znany ju  we wczesnym redniowieczu. Semantyczna
derywacja od ewentualnych pierwotnych u  adwersatywnych nie sprawia
trudno ci. eby jednak móc bli ej datowa  innowacj  i zlokalizowa  jej
ognisko oraz ustali  kierunki ekspansji, trzeba przede wszystkim zbada
dok adniej teksty cerkiewne redakcji serbskiej, a tak e najstarsz  literatur  w

zyku serbsko-chorwackim.

Literatura

Bielfeldt H. H., 1961, Altslawische Grammatik, Halle.
Diels ., 1963, Altkirchenslavische Grammatik, 2 Auflage, Heidelberg.
Fasske H., Semantika a distribucija demonstratiwnych pronomenow hornjo-
serbskej spisownej r i, L topis ISL A 20/1, 1973. Gramatyka belaruskaj movy,
Minsk 1962.



Zuzanna Topoli ska58

. ., ,   „ -
” XXI, . 57-74.

. ., ,   „
”  1972.
., ., 1966,  10-20 , .

Kr ovski, Pej inovi , Izbrani tekstovi priredil B. Koneski, Skopje 1963.
ížková H., 1971, Zájmena typu ten a takový v sou asných slovanských

jazycích, „Slavica Slovaca” 6/1, s. 15-30.
Morfológia slovenského jazyka, SAV, Bratislava 1966.
Rje nik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Na svijet izdaje Jugoslavenska aka-
demija znanosti i umetnosti, Zagreb 1880 nn.

. ., 1933,  XVI-XVIII , . Slov-
nik jazyka staroslov nského, SAV, Praha 1973.

, ,  1964
, 1885, ,

” 63, , s. 89-120.
, ,  1956.

,  1969.
Toporiši  J., 1976, Slovenska slovnica, Maribor.
Trávní ek ., 1951, Mluvnice spisovné eštiny I, Praha.

., 1965, ,
” XVI.

Wykaz tekstów w czonych do kartoteki
staros owia skiej w Instytucie j zyka macedo skiego w Skopju

Ev Rad – Radomirovo evangelie XIII w.
Ev Dobrm – Dobromirovo evangelie XII w.
Ev Dobrj – Dobrejšovo evangelie XIII w.
Ev Jov – Makedonsko evangelie na pop Jovana XIII w.
4 Ev Mak – etvoroevangelie makedonsko XIII w.
Ev Stam – Stamatovo evangelie XIII w.
Ev Krat – Kratovsko evangelie XIV w.
Ohr ap – Ohridski apostol XII w.
Vr ap – Vranešni ki apostol XIII w.
Str ap – Strumi ki apostol XIII w.
Karp ap – Karpinski apostol XIII/XIV w.
SI ap – Slep enski apostol XII w.

Prof. R. Ugrinowej-Skalowskiej i jej zespo owi serdecznie dzi kuj  za
udost pnienie mi kartoteki.
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, . . complementary member – CmM). CnM .
,  ( )  CmM – .

.
 (PronA – adjectival pronouns) a.

-
 ( . , , .), .

 ( ) -
 ( . , , .)1.

 (Num – numerals)
. .) , ,  a . -

 NP  e -
 ( . ~ , .).

 NP
. , , , .).

 (  – situational condensers).
Ha , . .  (  –

adjectives)
, . , , ,

, . ( . , , , .)2

-
 ( . , , ,

.).  (  – condensers).
-

.
.

, . . .
.

,  a -
 BNS.

, a :

1 He ce , ,
, . .  NP,

, . . ~
., . , -

, a  NP.
2 . Z. Topoli ska, Z semantyki
tzw. przymiotników i przys ówków w ciwych, PF 35, Warszawa, 1990, s. 229-237.
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PronA         Num         Cs         A         C          //
    I               II            III         IV        V

. . . .  . . .
. . . . . . .

 III-V
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, ,

.
 ( . .

.), .
 C  ( . . drewniana lampa

cepeliowska, ., . wojna domowa,
okr g przemys owy, .),

.
 (I, II  IV)

. Co :

.  III  V, . .
. -

 BNS -
-

 ( . .
’ ~

, . . ’,
’ ~ ’, .). ,

,

.
, . .

,
. . :  ~  ~

-
, . ~ ~ oty pier cionek,

, . . , .
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. zupa grzybowa ~ . , . maszyna do pisania ~ .
 ~ x. , . sk adany parasol ~ x.

~ . , .
pi trowy budynek ~ x. ~ .

. , a
,

.
,

. -
, . .

. ,
,

.

2. . .
 (Av – verbal adjectives).

-/- -
.

NP  (NP1)

 ( 1).  NP1
co -/- - -

 ( 2)
 PAS1. :

.
1  ( , )’
2  ( )’, .

 - -/- -
 BNS , .

, -
 NP1

2 2 . .
. ~

X . ~ .
è

 NP2 .
2, . 2 . -

3 ( a. NP2 = 2 ( 2), . NP2 =
Temp ( 2), . NP2 = 3). ,  NP1 ce

:  – 2,
2  NP2

.
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.
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.  „ ”
, -

 „ ”
, .

1. CmM    NP2 – ,
, a , . . Janusz

odczuwa  poni enie ukrytego w mroku przyjaciela (Ivaškjevi ), By a
tam oran eria ... z wysuni  przed  wej cie mro ark (ibid.), Pikowa
drobniutkie, ledwie dostrzegalne go ym okiem flance begonii (ibid.),
Najciekawszym wyst pem znakomitej, s awnej na ca ym wiecie
piewaczki by  jej koncert w Wwie (ibid.), piewana z entuzjazmem

pie  pomaga a im utrzyma  rytm.,  Zwi zane  w  w ze  w osy by y
pi knej, kasztanowatej barwy., Pozostawiony na stoliku talerz z zup
przywabi  kota., Podniesiona w ge cie rozpaczy r ka wzywa a pomocy.,
Porzucona na dywanie pi ka wiadczy a o obecno ci dziecka.,
Budowany przez d ugie lata dom nareszcie by  gotowy., Przypi ta do
bluzki kryszta owa broszka migota a w blasku wiec, Zapisany do
ostatniej strony zeszyt by  jej najwi kszym skarbem ... x. o

.,
. ...

2. n     NP2 –
, , .

. osy zwi zane w w ze  by y pi knej kasztanowatej barwy., R ka
podniesiona w ge cie rozpaczy wzywa a pomocy., . –

,
x. .

),  u  ...
. (ibid.),

., Koca .,
 je a je .,

.,
.,

 / / ... –

, . .  . . .,
Koca  . . . .

 ( .
), .
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., ., -
.,

.  – , . .
 ...,

, ..., .

3. NP2    CmM     CnM – ,
, , .

. ugie lata budowany dom nareszcie by  gotowy., Do ostatniej
strony zapisany zeszyt by  jej najwi kszym skarbem.  . . .
cx. .

),
.,

. / ., -
., -

. ...
. Co .,

. ...

 NP2 = Temp (PAS2),  = PAS3.

4. CmM    C M     NP2 –  e ,
, ,

.
x.

. ),
. ...

.  u . ,
a

. , ... -
. ,

.,
.,

. ...

 *NP2  CnM  CmM   *CnM  CmM  NP2 .

:
– 1. . .

 NP2  BNS
;

;
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– 4. ; -
 NP2  NP1

2  PAS1;
– 3.  NP2

m , ;
;

– 2.
, .

3. .  NP

 –
 – .

-
-

 NP ( . . NP1)  –
– .

m
) . -

.
,

,
. 3, C.

 + m  ( ) . . -
 NP1 ,  CmM(NP2) .

.  NP1
. A :

1.  CnM        CmM(A) u Cm (NP2)
. Jab ka ma e  i redniej wielko ci odk ada  na pó ., Ch opcy wysocy i

redniego wzrostu znale li si  w szkolnej dru ynie koszykówki., Dzieci m odsze i
abego zdrowia przewieziono w pierwszej kolejno ci., Fartuchy p ócienne i ze

skayu by y najpraktyczniejsze., Materia y pr kowane i w jode  kupowano
zwykle  na  m skie garnitury., Kraje socjalistyczne i trzeciego wiata opowie-
dzia y si  za wnioskiem. ...
–

; -
, : .

3 . , ,  XXIII 3, . 169-172.
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2.  CmM(A) n CnM   CmM(NP2)
.  u

.,  u -
.,  u .,

 u
...,  u ...

x. ...  u  ..., ...  u
 ..., ...  u  ..., ...  u pa

... .  –  ca  co ,
. .

-
;

; .
: -

-
. , , .

. .

NP ( . ), . .

2.1. m ) n n  CmM(NP2): ...  u
 ..., ...  u  ..., ...

 u  ..., ...  u
... –

,  a

.
, . .

.  –

 – .
. , :

2.2. m ) n  CnM(Pron) CmM(NP2): ...  u
..., ...  u ..., ...

u .......  u ...
 CmM(NP2)

, .
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2.2.1. m ) n  CnM(Pron) Vcop NP2, . .  u one
 ..., .

:
– , . .

m ;
 NP,

–
-

,
–

.

(1987)



O serbskochorwackich konstrukcjach typu „ptica
grabljivica, suza radosnica”, itp.

Konstrukcje podobne wymienionym w tytule nieobce s  jako model
syntaktyczny równie  innym j zykom s owia skim, jednak – o ile mi wiadomo
– stanowi  wsz dzie zjawisko marginalne, podczas gdy w serbskochorwackim
jest to mode  produktywny i obecny w wielu rejestrach stylistycznych j zyka.
Postaram si  w tym artykule zanalizowa  wymienione konstrukcje tak z punktu
widzenia semantyki jak i formy i wskaza  ew. ród a ich produktywno ci. Mate-
ria , którym dysponuj , cze ciowo wypisa am z wielkiego s ownika polsko-
serbsko-chorwackiego opracowanego pod patronatem Serbskiej Akademii Nauk i
Sztuk, a cz ciowo zawdzi czam go ankiecie przeprowadzonej w ród kolegów
jugos owia skich.1

W pierwszym przybli eniu okre li abym interesuj ce mnie konstrukcje
jako grupy imienne z postponowanym kongruentnym modyfikatorem rzeczow-
nikowym. Na pierwszy rzut oka wydaje si , e to do  ci kie i niezgrabne
okre lenie mo naby zast pi  ogólnie przyj tym terminem apozycja. Wystarczy
jednak wzi  do r ki kilka dowolnie wybranych gramatyk czy studiów mono-
graficznych o odpowiedniej tematyce, aby przekona  si , e termin apozycja
interpretowany jest ró norako, e na ogó  przypisuje mu si  zakres szerszy a
konotacj  ubo sz  ni  to implikuje proponowane przeze mnie okre lenie, e
wreszcie ma o gdzie znale  mo na eksplicytn  definicj  apozycji.2 Ja sama
pisz c o apozycji3 rozumia am pod tym terminem samodzieln  grup  imienn  –
transform  zdaniow  w funkcji modyfikatora. W tej sytuacji rezygnuj  z dalszej
dyskusji o apozycji, która zaprowadzi aby nas zbyt daleko, i koncentruj , si  na
opisie i analizie interesuj cych mnie konstrukcji.

Podam najpierw wybór przyk adów, do których odwo uj  si  w
dalszym tek cie; porz dkuj  je jedynie formalnie wg sufiksów rzeczowników-
modyfikatorów:

1 Serdecznie dzi kuj  wszystkim uczestnikom mojej ankiety; szczególne podzi kowanie nale y
si  prof. dr M. Pi uricy za bogaty materia  i cenne komentarze.
2 Por. np. T. I. Mološnaja, Substantivnyje slovoso etanija v slavjanskih jazykah. (Na materiale
russkogo, pol’skogo, ešskogo, bolgarskogo i serbohorvatskogo jazykov), Moskva 1975, czy K.
Kallas, Struktura semantyczna konstrukcji apozycyjnych. Relacje denotacyjne i relacje sensu
mi dzy cz onami, Makedonski jazik, XXXI/1980, 205-237.
3 . , : ,

 XXXVII, 1–11.
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suf. -ica voda staja ica, mreža staja ica, strana ugovornica, zemlja potpis-
nica, ptica pjevica, ptica selica, ptica grabljivica, ptica trka ica,
ma ka lovnica, pas lutalica, žila kucavica, kuka prihvatnica, peva
lutalica, zmija otrovnica, bela repa okrugljica, krompir samo-
niklica, pšenica tvrdica, osa starica, puška krvnica ...

suf. -ara kula stražara, gliste ekinjare, pita gužvara, puška sa mara,
osa pješ ara, ku a krovinjara, patka gluvara ...

suf. -arka patka zviždarka
suf. -ar prstenjak poto ar, pas pili ar, vrabac poku ar, bager vedri ar,

bager jaružar, komarac malari ar, bravar alatni ar, mlin poto-
ar, mlin eki ar,traktor guseni ar...

suf. -a a puška rasipa a, rendisaljka ravnja a, pita savija a, šljiva pože-
ga a, sejalica tanjira a, žaba travnja a, kamion hladnja a,
hartija stakla a...

suf. -a kljun razbija , pas traga , plug zagrta , golub prevrta .
suf. -aš puž plu aš, pas štakoraš, duvan lulaš, snijeg jugovaš, mrav

krilaš...
suf. -ac pacov selac, med medljikovac, kamen temeljac, amac mino-

lovac, kamen stanac...
suf. -an golub gušan
suf. -uša ku a prizemljuša

Rzecz prosta, nie jest to pe ny zestaw sufiksów pe ni cych odpowiedni
funkcj , czy dok adniej: charakterystycznych dla rzeczowników pe ni cych
odpowiedni  funkcj ,  s dz  jednak, e jest to zestaw reprezentatywny i
napewno wystarczaj cy dla celów niewielkiego artyku u. Oczywi cie zebra am
tu formacje pod wielu wzgl dami niejednorodne – zrobi am to wiadomie,
chc c w toku analizy stopniowo dookre li  grup  przyk adów, które w moim
poj ciu stanowi  j dro problemu i decyduj  o specyfice sytuacji serbskochor-
wackiej na tle s owia skim.

Nie ma potrzeby dla naszych celów zastanawia  si  nad indywidualn
charakterystyk  wymienionych sufiksów ani nad ich pozycj  w ca okszta cie
systemu derywacji imiennej. Je li przyjmiemy za enie wst pne, e wszystkie
one kondensuj  tre ci propozycjonalne, wypada stwierdzi , e wszystkie pry-
marnie przenosz  te tre ci na pozycj  wyj ciowego, „nominatywnego” argu-
mentu odpowiedniej propozycji, tj. – w przyj tej terminologii s owotwórczej –
tworz  nazwy wykonawców czynno ci, nosicieli cech i stanów, itd. Zgodnie z
tym referentami interesuj cych nas grup imiennych s  prymarnie ludzie i/lub
zwierz ta, a wtórnie – po linii znanej derywacji semantycznej – narz dzia;
sporadycznie tylko, na marginesie, trafiaj  si  inni, nie agentywni nosiciele cech
i stanów.
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Punktem wyj cia derywacji jest najcz ciej – jak zwykle w tej sferze
owia skiej derywacji imiennej – czasownik; tak przede wszystkim przy

sufiksach -ica, -a a, -a , -ac; por. np. – w diatezie podstawowej:
mreža staja ica ~ mreža koja stoji.. .
zemlja potpisnica ~ zemlja koja potpisuje / iji predstavnici potpisuju ...
rendisaljka ravnja a ~ rendisaljka koja sravnjuje / kojom se sravnjuje...
pas traga  ~ pas koji traga...
pacov selac ~ pacov koji se seli. . .

We wtórnej diatezie por. np.
pita gužvara ~ pita koja se gužva / se pravi gužvanjem ...

tpliwo ci mo e budzi kula stražara ~ . . . koja uva stražu lub ~ . . . na
kojoj se nalaze oni koji uvaju stražu . . .

Druga mo liwo  to derywaty odimienne od nazw argumentów odpo-
wiedniej struktury propozycjonalnej, i to: od „obiektu operacji”, tj. od argu-
mentu „akuzatywnego”; tak szczególnie przy suf iksie -ar, por np.

pas pili ar ~ pas koji lovi pili e / traga za pili ima . . . /
komarac malari ar ~ komarac koji širi malariju ...

por. i pas štakoraš ~ pas koji lovi štakore .. .
Stosunkowo cz sto punktem wyj cia derywacji jest argument lokatywny; bywa
tak przy sufiksach -ar, -ara, -a a, por. np.

prstenjak poto ar ~ koji živi u potoku/do potoka...
osa pješ ara ~ koja pravi gnezdo u pjesku ...
žaba travnja a ~ koja živi u travi. ..

por. te
snijeg jugovaš ~ koji dolazi sa juga . ..

Kolejny cz sty model semantyczny to derywaty relacji „cz  vs ca ”;
sufiksy -ar, -a a, -aš, -an, por.

traktor guseni ar ~ traktor iji karakteristi an deo jesu gusenice...
sejalica tanjira a ~ sejalica iji karakteristi an deo jesu „tanjiri”...
mrav krila  ~ mrav sa krilima/koji ima krila ...
golub gušan ~ golub koji ima (upadljivu) gušu ...

Sporadycznie reprezentowane s  inne typy relacji, por. np.
tutun lulaš ~ tutun namenjen za lulu. ..
Wreszcie pojawiaj  si  i derywaty od predykatów przymiotnikowych,

por.
pšenica tvrdica ~ pšenica koja je tvrda / ije zrno je tvrdo ... /
bela repa okrugljica ~ bela repa koja je okrugla / ima formu kugle... /

Pozwala to scharakteryzowa  sufiks -ica nie tylko jako odczasownikowy, ale i
jako topikalizuj cy tre  konstytutywnego dla danej struktury propozycjonalnej
predykatu.

Nie wdaj  si  tu w interpretacj  bardziej z onych relacji tkwi cych u
podstaw takich nazw jak puška krvnica czy suza radosnica.
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Rozpatrywane grupy imienne to w znacznym procencie nazwy nale ce
do terminologii fachowej ró nych dziedzin (zoologia, botanika, rolnictwo,
metalurgia, historia...) jednak pozostaj  one  w  zakresie  bogatego  s ownika

zyka standardowego (sk d je czerpa am) a nie tylko s owników ci le specja-
listycznych. W ród tych mniej licznych, niesterminologizowanych znajdujemy i
syntagmy które – nale c dzi  do j zyka codziennego – robi  wra enie
archaizmów i/lub poetyzmów, takie jak suza radosnica, žila kucavica, puška
krvnica... Nie zajmuj  si  tu ich histori  i geografi , trudno jednak nie zwróci
uwagi, e wi  si  one z po udniowowschodni  cz ci  serbskochorwackiego
terenu  j zykowego. Fakt ten wypadnie nam przypomnie , kiedy b dziemy
mówi  o ew. ród ach interesuj cej nas tu konstrukcji.

Na relacjach mi dzys owia skich grupom typu Sk+Sm (gdzie Sk nale y
czyta : nomen substantivum – cz on konstytutywny grupy, Sm – nomen sub-
stantivum – modyfikator, za  „+” jest symbolem okre lonego porz dku linearnego
grupy) najcz ciej odpowiadaj  grupy typu Sk+Ar (gdzie Ar to nomen
adiectivum o charakterze relacyjnym), lub – stosunkowo rzadziej – substan-
tywne konstrukcje morfologiczne, tj. uniwerbizowane, w których temat derywa-
cyjny niesie tre ci modyfikuj ce, a sufiks wyst puje jako wyk adnik katego-
ryzacji substantywnej z mniej lub bardziej wyra  implikacj ,  i  chodzi o
wykonawc  czynno ci i / lub nosiciela cechy czy stanu. Nie brak i konstrukcji
Sk+Sm, a wi c to samych z modelem serbskochorwackim, stanowi  one jednak
wyra nie marginalia odpowiednich zbiorów. Zilustruj  to przyk adami, przy-
czym pos  si  najbli szym mi polskim materia em j zykowym.

I. Sk + Sm ~ Sk + Ar
ptica pjevica ~ ptak piewaj cy, drozak peva  ~ drozd piewaj cy, mreža
staja ica ~ sie  stoj ca, voda staja ica ~ woda stoj ca, ptica selica ~ ptak

drowny, zavrtanj pri vrsnik ~ ruba mocuj ca, kula stražara ~ wie a
stra nicza, bravar alatni ar ~ lusarz narz dziowy, hartija stakla a ~ papier
szklany, sejalica tanjira a ~ siewnik talerzowy, traktor guseni ar ~ traktor

sienicowy, žaba travnja a ~ aba trawna, duvan lulaš ~ tyto  fajkowy, kamen
temeljac ~ kamie  w gielny, mrav krilaš ~ mrówka skrzydlata, bager vedri ar ~
czerparka wieloczerpakowa, bager jaružar ~ koparka w ókowa, amac
minolovac ~ kuter tra owy, bród kitolovac ~ statek wielorybniczy . ..

Przytoczne przyk ady wiadcz , e korelacji semantycznej odpowiada
na ogó  daleko id ca korelacja formalna. Innymi s owy, modyfikator – rzeczow-
nikowy w serbskochorwackim, przymiotnikowy w polskim – ma na ogó  w obu

zykach tak  sam  podstaw  derywacyjn  – odpowiednio werbaln  (je li
topikalizowany jest predykat) lub imienn  (je li w gr  wchodzi argument), przy
czem derywaty odimienne dotycz  argumentów o tej samej mutatis mutandis
roli semantycznej w strukturze propozycji matrycowej. Jedyne odst pstwo od
tej regu y w powy szym zestawie to polski kuter tra owy. Wreszcie warto
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dorzuci  jeszcze przyk ad pšenica tvrdica ~ twarda pszenica, gdzie modyfikator
serbskochorwacki ma w podstawie przymiotnik tzw. jako ciowy (niemoty-
wowany), a nie relacyjny, sk d odmienna linearyzacja polskiej syntagmy.

II. Sk + Sm ~ Sm:k
a) patka zviždarka ~ wistun, kuka prihvatnica ~ szukarek, pas traga  ~ tropiciel /
tropowiec, mašina veza ica  ~  wi zarka, bród kitolovac ~ wielorybnik, osa
peš ara ~ szczerklina, golub gušan ~ wolak...
b) pas štakoraš ~ szczuro ap, gliste ekinjare ~ szczecionogi...
c) larva zmijulica ~ lepica, osa listarica ~ luzownica, puž plu aš ~ widrzyk,
puška rasipa a ~ szturmak, komarac malari ar ~ widliszek, kljun razbija  ~
taran. . .

Podzieli am, jak wida , przyk ady na trzy grupy, pod a) znajdujemy te,
w których podstawa derywacyjn  uniwerbalizowanej nazwy po stronie polskiej
odpowiada funkcjonalnie i semantycznie podstawie rzeczownika modyfikatora
po stronie serbskochorwackiej, Pod b) umie ci am dwa przyk ady, w których po
stronie polskiej znajdujemy z enia; ich pierwszy cz on odpowiada podstawie
derywacyjnej serbskochorwackiego rzeczownika modyfikatora. Wreszcie pod
c) zebra am konstrukcje w których odpowiednio po stronie serbskochorwackiej
i polskiej dzia y ró ne mechanizmy onomazjologiczne i brak paralel struktu-
ralnych mi dzy obu j zykami.

III. Sk + Sm ~ Sk + Sm
rendisaljka ravnja a ~ strugarka wyrówniarka, prelja litijašica ~ towarzyszka
sosnówka, vuk samotnjak ~ wilk basior...

Jak wida , i taki typ jest w polszczy nie reprezentowany, cho  rzadko.
Paralel  semantyczno-strukturaln  znajdujemy tylko w pierwszej konstrukciji;
trzecia natomiast budzi we mnie w tpliwo ci, gdy  w moim poj ciu w u yciu
jest po prostu nazwa basior, co implikuje, e mowa o wilku – por. ni ej szerzej
o konstrukcjach tego typu.

Ko cz c ten przegl d wypada doda , e w moim – do  bogatym a
przypadkowym – zestawie przyk adów wyst pi  i typ

IV. Ar · Sk ~ Sk + Sm (,, · ” nie implikuje porz dku linearnego)
pšeni na glista ~ w gorek pszenicznik, p elarica zlatna ~ szczurek
pszczo ojad...

Mamy tu po stronie serbskochorwackiej modyfikator przymiotnikowy,
po stronie polskiej – rzeczownikowy; strukturalnych paralel semantycznych brak.

Po dokonaniu tego przegl du mo emy pokusi  si  o diagnoz . Nie
ulega w tpliwo ci, e serbskochorwacki wykszta ci  specyficzn  klas  rzeczow-
ników modyfikatorów (Sm) i e pewne sufiksy wyspecjalizowa y si  w  dery-
wowaniu takich formacji. Funkcjonalnie rzeczowniki te najbli sze s  tzw. przy-
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miotnikom relacyjnym. Nasuwa si  pytanie, której klasie leksemów odpowiada
ich zachowanie syntaktyczne – klasie S czy klasie Ar. Jak si  wydaje, mo emy
tu wyró ni  trzy zasadnicze typy zachowa , a s  one z regu y funkcj  struktury
semantycznej danego Sm.

Po pierwsze, bywaj  leksemy, które zdolne s  w funkcji Sm wyst pi
przy jednym i tylko jednym Sk. Konsekwencje takiej dystrybucji mog  by
dwojakie:
a) albo dochodzi do usamodzielnienia Sm, który zdolny jest wyst powa  w
tek cie jako autosemantyczny rzeczownik z wbudowanym znaczeniem odpo-
wiedniego Sk – jest to zachowanie podobne jak np. w typie lekarz internista,
gdzie internista’ implikuje lekarz’; w naszym zestawie tu nale , jak si  wy-
daje, sa mara, štakoraš, mo e gušan – jest to typ graniczny, wynik derywacji
semantycznej, która przenosi Sm do klasy S bez indeksu;
b)  mo liwa jest i pe na frazeologizacja, jak w wypadku suza radosnica czy žila
kucavica, kiedy Sm tylko kontekstowo mo e wyst pi  bez swego Sk, a przede
wszystkim – kryterium, do którego b dziemy powraca  – nie jest zdolny poja-
wi  si  samodzielnie jako orzecznik.

Po drugie, szereg leksemów z klasy Sm niesie ograniczenie selekcyjne
kieruj ce wyborem Sk, pozostawiaj c przy tym w ramach tego ograniczenia
wybór otwarty. S  to przede wszystkim derywaty odczasownikowe „dziedzi-
cz ce” ograniczenia selekcyjne odpowiednich predykatów werbalnych. Tu nale-

 np. selica/selac (+ anim), lutalica (+ anim), traga (+ anim), ugovornica (+
pers), veza ica (+ act), itp., gdzie ograniczenia (+ anim), (+ pers), (+ act) znacz
odpowiednio istota ywa’, cz owiek’, cz owiek i/lub automat’... (Nie wchodz
tu z braku miejsca w ciekawe komplikacje zwi zane z rodzajem gramatycznym
Sm – por. ni ej). O ile w grupie podmiotu znajdzie si  rzeczownik z odpo-
wiednim ograniczeniem, Sm tego typu zdolne s  wyst pi  jako orzecznik, por.
np. Moj brat je lutalica., Ova žena je veza ica... itp. Jest to zachowanie typowe
dla derywatów dewerbalnych tak klasy S jak i klasy Ar, por. polskie On jest
palaczem/pal cy, itp.

Po trzecie, szereg leksemów typu Sm (w ród nich przede wszystkim
derywaty odimienne oraz derywaty takich predykatów werbalnych, które nie
nak adaj adnych ogranicze  na argument reprezentowany przez Sk) nie
kontroluje w aden sposób wyboru Sk. Zarazem s  one na ogó  nie zdolne do
wyst powania samodzielnie wyj wszy konteksty jednoznacznie okre laj ce
odpowiednie Sk i nie zdolne do wyst powania w orzeczniku o ile w grupie pod-
miotu wyst puje odpowiedni Sk, por. *Ova sejalica je tanjira a., czy *Ova
voda je staja ica., itp. wobec Ova je tanjira a., itp. Jest to zachowanie typowe
dla znacznej cz ci  Ar, które wyst puj  tylko w funkcji atrybutywnej, nie i
predykatywnej, jak to si  zwykle  formu uje.  Ta  w nie grupa ilustruje najlepiej,
jak mi si  wydaje, specyfik  serbskochorwackich Sm.

O morfo-syntaktycznym pokrewie stwie z przymiotnikiem mówi i
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uzgodnienie rodzaju gramatycznego mi dzy Sk i Sm, czy ci lej: adaptacja rodzaju
Sm do rodzaju Sk.

Jak wspomnia am na pocz tku, serbskochorwacki wyró nia si  na tle
owia skim bogactwem zestawów typu Sk+Sm. Nasuwa si , rzecz prosta, pytanie

o przyczyny takiego stanu. Odpowied  na to pytanie wymaga poszukiwa  tak w
aszczy nie geograficznej jak i historycznej. Mog  jedynie zaryzykowa  par

hipotez, które nasun y mi si  przy opracowywaniu materia u.
Po pierwsze, nale oby zbada  stopie  otwarcia i ch onno  serbsko-

chorwackiego systemu adiektiwów relacyjnych, i to na obu pi trach struktu-
ralnych, tj. zbada  produktywno  odpowiednich mechanizmów s owotwór-
czych i zdolno  istniej cych Ar do wchodzenia w nowe kolokacje leksykalno-
semantyczne. By  mo e system jest ma o elastyczny, a model Sk+Sm jest form
kompensacji tego stanu. Wchodzi tu w gr  przede wszystkim analiza systemu Ar
– derywatów odimiennych. Co do systemu adiektiwów dewerbalnych, wiemy
dobrze, e we wspó czesnym serbskochorwackim praktycznie brak tzw. imie-

owów aktywnych.
Po drugie, nale oby zbada  ew. obce ród a modelu Sk+Sm. My  tu

przede wszystkim o odpowiednim modelu tureckim (por. Baskakov 1975:140-
142) oferuj cym pe  paralel  tak formaln  jak i semantyczn  tak dalece, jak
to jest mo liwe zwa ywszy ró nice struktury morfo-syntaktycznej obu j zyków.
Niew tpliwym zapo yczeniem tureckim jest model puška sedeflija; mody-
fikator z suf. -lija stanowi we wspó czesnych s owia skich j zykach Ba kanu
klas  dla siebie, przechodni  mi dzy S i Ar

4. Ciekawe, e w serbskochorwackim
jest to model dzi  bardzo rzadki, z wyra nym pi tnem archaiczno-poetyckim.
Rzadkie dzi  równie  formacje tureckie na -li zosta y przyj te jako przymiotniki
(por. i odpowiedni  linearyzacj : ibukli simsija, sedefli tambura, deli Marko...),
natomiast produktywna seria z wtórnie rozszerzonym formantem -li-ja funkcjo-
nuje jako rzeczowniki.

Jak wynika z powy szego, nale oby zbada  i rodzajowo-stylistyczne
drogi szerzenia si  modelu. Korzenie starych zestawów typu suza radosnica
si gaj  tradycji wielkiej epiki ludowej, gdzie stanowi y swego rodzaju trop
poetycki.
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