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1. U"\VAGI vVST

PNE

1.1. ZADANIA GRАМАТУIП JCONFRONTATYvVNEJ
Zadaniem tego wst pu ј est 1)l'zеdѕt�иvi6 i w miar
kOIICeI)cj

moznosci uzasa(lnic

naszej ksi zki. Powstawala опа w toku dlugot.rwalej dyskusji

i jest, o(lbiciem naszych, w szczeg6lach nieraz r6znych, postaw bad ",y
czych. JHysl

przewodni , kt6ra пагzl1саlа kierllnek wychodzenia z kon

flikt,QW teoretycznych, byla zawsze oh<26 poclania mozliwie najbog'atszej
i шtјl'асјопаlпiеј прогz<:!!dkо"\пшсј

ksi zka b dzie роа

wielll

informacji faktograficznej. \У efekcie

wzgl<2clal11i

dowo(lzi niestety, zc пје b dzie

)У

s)via(10mie геdппdапtпа,

со llie

niеј l'owniez 111k, plyn cych czy to z па

szych bl dow teol'etycznych, czy z braku danych analitycznych. Piszcmy
"l) dzie", gdyz jest to wst p do nie istniej cej ksi zki - postano"\vi1islllY
-рјѕас i рпblikоwас ј<:!! w zeszytach i fогшuluјerl1У ten wst p, znaj c jedYllie
zа,пн'tоѕс

pierwszego

zeszytu.

"\У Ci g'll ostatnicll dziesi cioleci coraz wi cej si ш6,чј i pisze о gI'amaty
,се konfrontatywnej,
naro(lzil si
:tradycj
z

r6wniez

i

ternlin

"gramatyka

konfrontatywna''l

niedawno па Јаli tego zaintereS01Yania, jednak rzecz ѕаmа lna

znacznie starsz

i si ga kOl'zeniami pieI'wszej gramatyki рјѕапеј

myslf!: о iппој zусzпуm odbiorcy. А wie111Y, ze

erze j zykoznawstwa

-

w przeclnaukowej

znakol11itej wi kszosci gramatyk przyswiecala

taka wlasnie Иеа.
L-:-ѕ\\тiасl0miОПУПl lпb nie l.lswiaclomionym zalozeniem tz"\v. podr cznika

j zyka

obcego jest eksponowanie kontrast6,v lni dzy j zykiem ojczystym

{)dbiol'cy i j zykiem, kt6ry jest Рl'zеdшiоtеm орјѕп. Dlatego tez inaczej
wуgl џlа (inaezej powinicn "\vygl da6!) пр. poclr cznik j zyka polskiego
-(11а )Iaeeaonczyk6w, dla Serb6w i Chorwat6w, dla Francuz6w.
Zakl'es јnfогmаејј роdапу w poc1r ezIliku do nauki j zyka
.zalezy 0(1 jego adresat6w i od funkcji, jak

obcego

podr eznik mа spelnic wobec

tyCll ac1resat6w. Selekeja, porzi!clek i iorma poc1a1vcza informacji, росlро

1 Z

d'Yll

llzy,vanych

"N

zasadzic

ЅУПОПШllсzпiе

tеl'11liпо,у:

gramatyka kOIl

:fl'опt,аtу\vпа i gramatyka kОIltrаѕtУ'VIШ, 1.vybicramy sw-iadomie tCl1 pierwszy, chcttc
l.lllikni\:c, sllgestii, ja.koby chodzilo lШПl tylko о w.ydobJTcie kопtl'аѕtб,,-, а llје о calo
sciowq, konfrontaej .

8
rz dkowane tym celom, s
jego

talent6w

pisarskich

wykladni
i

postawy teoretycznej autora oraz

pedagogicznych.

Pozostaje

sprawa

zr6del

informacji. Praktyka wykazuje, ze kompetencja autora w zakresie аwп
konfrontowanych j zyk6w oraz jego intuicja j zykowa nie wystarczaj .
Trzeba si

uciekac ао zr6del pisanych, ао gramatyk opisowych konfron

towanych j zyk6w А i В. Ot6z wydaje si
konieczne)

istnienie

jakiegos

poz dane (zeby nie powiedziec 

banku

informacji

przyporz dkowuj cej

fakty j zyka А faktom j zyka В i przeci,vnie (postulat maximum), а јеѕН
to пiешо
. Zliwе,
wzajemnego przyporz dkowania tych fakt6w (postulat minimum). Postu
laty te powinien zadowolic tandem: slownik dwuj zyczny wsp6lpracuj cy
z gramatyk

konfrontatywn

odpowiednich dwu j zyk6w, tj. slownik

i opis gramatyczny operuj ce

t

sam

siatk

i zgodne со ао lneritum, а uzupelniaj ce si
infornlacji

(tak

gramatycznej,

jak

i

poj c klasyfikacyjnych

со ао zakresu podawanej

semantycznej).

Tak

rozumiemy

i w tym sensie akceptujemy cz sto powtarzane, а niew tpliwie smszne
twierdzenie, iz p r a k t y c z n y m
ty w n e j
k 6w

jest

z a d a n i e lll

g r a m a t yki

k o n f r o n t a

podstaw

naukowych

p o d r c z n i

w ypr a c o w a n i e

j zyk6w

o b c y c h.

А. wi c: praktycznym zadaniem gramatyki

konfrontatywnej j zyk6w А i В jest wypracowanie po(lstaw Ilaukowych
serii podr cznik6w j zyka А dla uzytkownik6w j zyka В i yice versa 
serii podr cznik6w j zyka В dla llzytkownik6w j zyka А.
Za d a n i e t e o r e t y c z n e g r a m a t y k i k o n f r o n t a t y w n e j w i d z i m y
w ј е ј wk l a d z i e w w e r y f i k a c j
uniwersali6w ј
w k l a d z ic

w

i wz b o g a c e n i e i n w e n t a r z a t z w.

z y k o w y c h Ol'a z -

budow

а

moze przede wszystkim - w

s e lna n t y c z n e g o

па

w y z s z y ch

ј еј

pi t r a cll,

flln k c j o n a l n e g o п а n i z s z y c h j z y k a-p o s r e d n i k a , t j. w s p 6 l n e g o
llk l a d u

odniesienia

ѕ y s t e m 6w

ј

dla

dwu

(lu b

w i c e j)

p r e z e n t o w a n y ch

z y ko'v y c h.

1.2. РОЈ ШЕ Ј:цЈZУКА-РОЅRЕDNIКА
Poj ciu ј zуkа-l)ОЅгеdпikа, centl'alnenlu (На calego naszego zаШlе
rzenia, mllЅЈmу poswi cic wi cej uwagi.

Јesli па gralnatyk

konfrontatywn

rozszerzyc rozunlienie gramatyki

jako hierarchicznie zOl'ganizowancgo, tj. llporz dkowanego zespolu reglll
generuj cych poprawne zdania danego j zyka, trlldno 0(lm6wic smsznosci
t",ierdzeniu о nieIllOZnosci skonstrllowallia takiej gTamatyki konfronta
tywnej j zyk6w А i В,

"\у

kt6re.j te dwa j zyki bylyby traktowane absolllt
gTamatyk

j zyka А,.

nie па r6wni. Zawsze шаПlУ ао cZ)"'"llienia, ае facto,

Z

kt6ra

systematycznie

tytulCln por6wnania шпiеј

lub

bardziej

fakty j zyka В, lпb przeciwnie - z granlatyk

cytuje

j zyka В, kt6ra cytuje

fakty j zyka А. Jest to prosta konsekwencja niemoznosci eksponowania
danych wedlug dwu porz dk6w jednoczesnie. Jednym z latwo dostrzegal

nych aspekt6w tej niemoznosci jest fakt niepokrywania sj
stref semantycznych obj tych gramatykalizacj
llniknione korespondencje typu: j zyk ..4.
\vana2,......, j zyk В

,у

informacja zgramatykalizo

infol'macja leksykalna, i vice vel'sa. S

do pl'zezwyci zenia trudnosci, wydaje sj

obu j zykach

i w z\vi zku z tym nie
to realne i nie

jednak, ze przy pewnych zalo

zeniach teOl'etycznych i metodologicznych wprowadzenie j zyka-posred
nika i wlasciwy wyb6r tego j zyka pozwala је Olnin 6.
Fakty dwu j zyk6,v mozna konfrontowa6 аЉо bezposrednio, аЉо tez
poprzez tertium comparationis, zestawiaj c је z jakims wsp61nyn1 dla
о bll llkladem odniesienia. W piel'wszym wypadkll osi

wyklаdп staje si

w spos6b niепnikпiопу systen1 jednego z dwu konfrontowanych j zyk6w,
а fakty drпgiеgо z nich s

pl'zytaczane wbrew wewn tl'znej logice jego

systemll, przez со parytet j zyk6w zostaje апtоmаtусzпiе zachwiany.
д'Iоzпа go przywr6ci6 kosztem stupl'ocentowej niemal геdпndапсјi danych
faktogi'aficznych, dokonuj c kolejno poclw6jnej konfrontacji, raz z perspek
tywy j zyka ..4., а nast pnie z perspektywy j zyka В. Jest to jednak roz
'Yi zanie nie tylko nieekonomiczne, lecz takze z punktu widzenia sfol'mll
lo\vanych wyzej zadan calego przedsi wzi cia cz sciowo chybione, ponie\vaz
jego pl'oduktem s

dwa pOl'z dki konfrontacji poszczeg61nych n1ikrosy

stem6w pozbawionych l'angi w ewentllalnym l cznym porz dkll.
Jak juz wspomnielismy, wprowadzenie wsp61nego ukladll odniesienia,
tj. j zyka-posrednika, pozwala tych klopot6w unikn c. Uznaj c teoretycz
n

i praktyczn

wyzszosc tej metody, stajemy wobec problemu wyboru

j zyka-posrednika. Doswiadczenie i intuicja podpowiadaj , ze powinno
to byc соѕ w rodzajll gramatyki llniwersalnej, mozliwie adekwatna zhieral'
chizowana siatka poj c klasyfikuj cych. Bior c pod uwag

podw6jne

rozczlonkowanie j zyka па jednostki znacz ce (semantyczne) zbпdоwапе
z jednostek r6znicllj cych znaczenie (diakrytycznych), dochodzimy do
wniosku, ze maksymalllie obiektywna i uni\versalna siatka poj c p01V-iппа
klasyfikowac jednostki 8ubstancji odpowiednio fonicznej i znaczenio\vej
wedlug parametr6w niezaleznych оа warunk6,v ich funkcjonowania w kon
kretnym systemie j zykOWYIIl (tj.
fОl'шiе

tego

CZJT

innego

od SpOSObll 1ch przypol'z dkowania,

j .zyka).

''''" poziomie {liakrytycznyrn Ш1 ,vsp61czesnyn1 etapie rozwoju teorii
j zyka rzecz nie nastr cza specjalnych trlldnosci. !.Jatwo zgodzimy sj
zapewne wszyscy, ze slownikiern nasz go j zyka-posrednika b dzie tll
zbi6r cech fonicznych zarejestrowanych w j zykach s\viata jako c1ystynk
tY·Wlle3• Wyb6r cech akustycznych lub artyklllacyjnych to kwestia prefe
2

Przez

"illIOl'l1HtcjQ zgI'ашаt уkаlizоwал "

гоzuшiеш;у tH,k

1У jakiejs klasie ·"Tyra.zen роѕјааа l'еglllаш::t; ",'ykladl1i

iпfОfшасјЕ2, kt61'a

fО1'lпаlпц: czy to на poziomie

fО11010giсzпуm, czy ШОl'fО-ЅУl1tаktусzпуш,
3

Oczy-wiscic г61упјеј; postulowaJlie takiego ЅIЈојпrgо zbiol'l1 jost ,у dzisiejszych

1vапшkасh idealizacj , jedl1ak juz 1У skali slowianskiej ШОZl1Н z duzуш РЈzуblizеlliеш
ш6-"vi6 о шаkѕушаlпуПl zbiQrze fOl1iczllycll ccch dуѕtулktУ1vпусh.

10
rencji r6znie nlotY1vo,vanej. Tutaj zdесуdоwаliѕшу si

,у

pierwszeJ ln

stallcji na cechy аl'tуkпlасујnе, m. in. dlatego, ze pozwoli nanl to potrakto
wac w spos6b sp6jny problenlatyk

fonologicznq j zyk6w literackich

i dialekt6w l11dowych, (10 kt6rych nieraz ргzујdziе nall1 sj

odwolY1vac,

а kt61'e nie byly na og61 podda\vane analizie akllstyczllej. Nie l'ezyg'nujemy
jedllak takze z cecl1 akustycznych nigdzie tam, gdzie llwzg'l dnienie ich
pozwaJa, l ерјеј 1'rzedsta1vic llklady i ргосеѕу charaktel'ystyczne аlа орјѕу
wanych system6w. Ponadto, chc c ulatwic odbi6r tekstll czytelnikowi
ргzуzwусzајоnешu do орiѕп 1У kategoriach coch akllstycznycll, 1ysz dzie
tll, gdzie istniej

jednoznaczne 1'6wnowaznosci, b dziemy wt6rnie obok

artykulacyjnej I)odawac r6wniez akustycznq wykla(lni

danej cechy.

Niepor6wnanie bагdziеј skOlnplikowana jest sytllacja w poziomie ѕе
.lnantycznym. Decydujq о tym; 1vielkie bogactwo sllbstancji znaczeniowej
j zyka i brak 1'owszechnie akceptowallych metod јеј О1'iѕп, otwal'ty cha
гаktег systemll semalltycznego, wielopi tr01va skomp1ikowana kombina
toryka jednostek zna cz cych,
selllЊIltyk

sytllacji

stosunkowo kr6tka tradycja badan na(l

tekstll - zeby wушiеniC tylko czynniki najwazniejsze. 'У tej

wyb6r Inllsi byc arbitralny.TI'zeba przy tуш. panli tac, ze chodzi

о арагњt "kilkupi trowy", tj. о siatk
to,Yaln

poj c semantycznych oraz interpre

1У tOI'lllinach tych poj c siatk

poj c skladni for'malllej Ol'aZ

interpretowalnq 1У terlninach tamtych а'Уll siatk

ројсгс 11lorfologicznych.

Za jQzyk-роѕгеflnik орјЅll ѕешаntусznеgо (semantycznej sklaflni tekstll)
przyj lismy

z

1'ewnymi

modyfikacjami

teori

budowy

semantycznej

tekstll, kt6га leg'la 11 1'oclsta'\\- О1'гаС01vаllеј ostatnio nowej gгаmаtуki
орјЅОlуеј j zyka polskieg04• Teoria ta nawi zllje ао osi gni'2c tzw. polskiej
szkoly anallzy logiczno-senlantycznej tekst6w j zyka natllralneg'o. Przed
sta,vimy tl1 w ,vielkinl skr6cie gl6wne zalozenia przyj tej 1'rzez nas teorii.
Poclstawowa 1'аl'а poj c to
гоzпшiаllС
Telacji,

o(lpowie(lllio jako

kt61'ej

ѕуtпасје ... )

tш'шiпашi

S

(1)
(1)

l'ych шо"\vа,

(2)

"n o m i nacj а"5,
okresJonej

zjawiska (1'rzeclmioty, osoby,

zdal'zenia,

l'zeczywistosei Ze1VП'2trznej 111b

stwierclzanie

(2)

zachodzenia

pere:yrpowane przez

Vi'ist08Ci cziowieka, oraz

"p r e d y k acj а" i

m6wi cego
tez

jako

wewn'2trznej,

dyskгetne

elementy

psychicznej

rzeczy

wyznaczanie w rzeczy)vistosci zjawisk, о kt6

czy to z роrдосЧ! arbitralnie iш nadanyeh nazw indY"'ivi

4 POI', Gl'ашаtуkа \vsp61czesaego j zyka J)olskiego: Sklarll1ia :М. GroeI10\yski,
ѕ. Каl'оlаЈс, Z. TopoliIlska, \Varszawa 1984; Morfologia-R. Grzego rezyko\va,
К. Kallas, К, Ko\valik, R. Lasko)'V'ski, А. OI'zoehowska, Ј. PllzYlliIla,
Н. "\У1'61нЈ. \Vатѕzа\Пl 1984.

Termin "nominacja" przejmujem y z prac autor6w radzieckich, por. zbiory Ј.[ЗbIковаg НО
минациg. Обrцие ВОПРОСbI, Москва 1977 oraz Ј.[ЗbIковаg номинализациg. ВИДbI наименованиЙ,
Москва 1977. Interpretacja termintt wyrasta z teorii rozwijanej w Gramatyce wsp6lczesnego j 
zyka polskiego (рос. wyzej p rzyp. 4).
;5
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dllO\vycll (iшiоп wlasnycll), czy to pl'zez pl'oste осlпјсѕјепје ich ао sytllacji
lllowienia (indeks),. czy tez przez oclwolanie ао 'vlasciwycl1 iш (pl'zypisa
nycll iш па zasadzie predykacji) l'elacji. JQzykowl1! (tj. zdolnl1! przyjl1!c
fOl'ШQ daIlego jQzyka, zdOlIlI1! siQ ѕfогша1izо,vас w сlаIlУIll jQZykll) j edIlostk
l)l'cdykacj i jest lJredykat; ргоdllktеш predykacji jest strllktura predyka
tоwо-аl'gшnепtоwа (por. nizej). JedIlostk
i ргоdllktсш пошiIlасјi j cst
Ш1Z'Vп"
t j. strllktllra ех definitione zdolna byc tегшiпеш l'elacji, czyli
птglllllенtеш oclpowiedI1icg'o ргеdуkаtп; ргоdпktу пошiпасјi (рог. ,vyzcj )
S hcterogeniczne, cZQsc z nich to przystosowane ,vtornie ао fllnkcji argll
шепtо,vеј ргосlпkt;у' pl'edykacji.
Zclanie, t j шiпiшаlпу kоmlшikаt j Qzyko,vy, ktOI'Y pocllega analizie,
zdefiIlio\yane jest jako pochoclna predykacji, tj. jako uporzf!clkowana
hicl'archiczIlie strllktura konst:y-tuowana pl'zez predykat, dokladIliej:
jako zaktllalizowana stl'Uktllra ргеdуkаtоwо-агgШl1еIltоwа. Na aktllaliza
cjQ ѕklп,dај siQ: skladnik pI'agmatyczny, tj. fllIlkcja pl'aglnatyczna ko
lllllnikatll, jakim jest oclpowiednie zdanie, w konkl'etnej sy-tllacji m6wienia;
skl:Hlnik ПlOdаlпу, tj. wyraz ѕtОЅllnkп m6,yiqccgo ао prawdzi1vosci kOnlll
nikatll; skladnik lokalizacji czaso-przestrzennej sytllllj Cy struktllI'Q
IН'есlуlшtо'wо-агgllшепtоwq; w czasie i w pI'zestrzeni czy to w spos6b
al).-:;ollltny, czy W o'dniesieniu ао sJ tuacji m6wienia. "У efekcie kon,ven
cj OlH1lny zapis semantyczny (lowolneg'o zclania przedstawia siQ, j ak nastQРllје =
.

Odpowiednio symbole czytamy j ako: Р1' - skladnik pragmatyczny, М
ѕklњdllik modaln;y, Т - skladnik tешрогаlпу, L - sklaclnik lokalizHcji
IJTzestl'zennej, р
preclykat konstytllujqCY zdanie, a1, а:н аз .
- аrgп
menty predykatll р.
Podany zapis wJ 'a.za Ilasze przekonanie, ze kazde zdanie poprzez osobQ
m6wi:tcego i odpowie(lnie parametry czaso-przestrzenne mllsi byc "zakot
1viczone" w kOIlkretnej sytll<1cji. Nalezy natollliast przestrzec przed intш'
РГЕ tctсјq;, jakoby jednostki substancji znaczeniowej dzielily siQ па rozl czne
zl)iOI'y reprezentowane pI'zez symbole рrг, Jf, Т, L, р, а. 'У terlninacll
W}ло\уасlZ0пусll sYlllbo1i Illo.ina, jak si wydaje, sprowadzic te je(lnostki
do otwartego zbiогu pl'edykat6w (р) i malego z<1mkni tego zbioru indeks61Y
kI'yj eycll siQ za symbolaIlli а, Pr, JJf, Т, L. IllIlymi slowy, sYlnbole Pr, ј}I,
.Т, L reprezentllj
- kazcly - specyficznie nacechowane strllktury }ле
clykatowo-argl1111entowe. TI'esc komunikatll Illoze byc tak llporz dkow-a
na, ze (lоminllје wlasnie predykat llkryty za jednYlll z tych symbo1i.
POl'OWnajlllY np. dwa zdania polskie:
.

(1) Jurek chyba si(J oieni z Hankf.{.
(2) Przypuszczam, ze ЈШ'еk si(J oie'ni z Ншnklf..

.
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Intllicja j zyko,va podpowiada nalll, ze strllktllra semantyczna predykacji

ј est

w оbll wypadkach taka ѕаПlа:
Pl
'Pl'zypuszcza'

I
а.2
Р2
'za,vicl'a lllaltcnst,vo'
=

а.1
• .Jul'ck'

(1)

sklaclnik

Strllktllra semantyczna predykacji nadal nie lllegla zlnianie.

R6inica.

R6znica polega па r6znej hiel'archizacji tl'esci:

,v

zdanill

ЉЈ( Рl/аl' а2!) mа wyklaclni chyba, tj. podporz dko'vany jest skladnikowi
Р2(аи а2); w zdanill (2) hierarchia jest odwrotna: skladnik Р2(а1, а2)
sformalizowany jest jako argllment Рl'
=

Przyjl'zyjmy si

jeszcze zdaniom:

(3) J trek i Наn,Јса chyba si(J pobim·q.
(4) Наn7са chyba wyjdzie za J trka.
polega па r6znej w kolejnych formalizacjach hierarchizacji argllment6w
predykatll

Р2'

Jak wynika z tych przyklad6w, proponowany zapis strllktllry ѕеПlап
tycznej

zdania

wejsciow

jest

hierarchi

konwencjonaln
tresci.

idealizacj

sllgerllj c

okreslonq;

Przed llzyskaniem reprezentacji fOl'пшlпо

skladniowej mllsi оп byc ad llЅllт konkretnego komllnikatll poddany оре
racji hierarchicznego porz dko,vania (hierarchizacji) zar6wno sklaclaj 
cych si

па niego strllktllr ргеdуkаtоwо-агgшпепtоwусh, jak i агgп

nlent6w w obr bie kazdej z tych strllktllr. Prodllktenl tej operacji jest
аЉо sllgerowana w zapisie hierarchia wejsciowa, аЉо jedna z mozliwych
hierarchii derywowanych, со znajdllje wyraz w odpowiedniej formalizacji.
Innymi slowy: k o m ll n i k a tyw n a h i e r a r c h i a t r e s c i m o z e, l e c z n ie
]nus i b y c i d e n t y c z n a z h i e r a r c h iq; w e j s c i o w . Hierarchia wejscio
"'w-a i hierarchia kоmппikаtywпа to dwa wazne poj cia (i terminy) naszego
:i zyka-posrednika.
vVspomnielismy, ze hierarchia kоmппikаtуwпа znajdllje wyraz w осlро
wiedniej formalizacji. Poj cie f OI' nla l i z a c j i,
паwi zпје do opozycji fОI'ша
'
Przez formalizacj
гоzпmiеmу

r-J

okreslonej

ѕtгпktпгzе

znaczenie,

t ak jak је tll ГОZllmiешу,
а

nie fогша

przyporz dkowanie

sernantycznej

stancji fonicznej, kt6l'a reprezentllje j

odpowiednio

r-J

(proces

sllbstancja.
i

rezllltat)

zorganizowanej

sllb

па powierzchni tеkѕtп. Rzecz prosta,

owa sllbstancja foniczna mпѕi byc interpretowalna w kategoriach шогfо-ѕуп
taktycznych. Rozbijaj c proces fогшаlizасјi па etapy, m6wiшу о prz�ypi

saniu strl1kturze semantycznej wzorca skladniowego (tj.

о

ргzерiѕапiп јсј
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w terminach skladni formalnej), о leksykalnym wypеlпiепiп tego wzorca,
(Ј jego interpe tacji morfologicznej. 'Vreszcie przejscie do reprezentacji

fonologicznej implikuje, ze nie tylko Sanl wzorzec, lecz takze odpowiednie
leksemy (formy leksem6w) s

zinterpretowane morfologicznie. Tak wi c na

j zyk-posrednik w jego cz sci gramatycznej (

=

niefonologicznej) skladaj

sif2 siatki ројсг6 skladni semantycznej, skladni formalnej, slowotw6rstwa,
fleksji, 111Orfotaktyki, morfonologii, wzajemnie przyporz dkowane w ukla
dzie zst pllj cym, tj. оа semantyki ku fonologii. Zapis sporz dzony w ter
l11inach skladni semantycznej mozna korzystaj c z odpowiedniej serii
regul gramatycznych przepisa6, przekodowa6 na zapis

1V

terIninach skladni

forl1lalnej, а zapis sporzitdzony w terminach skladni fornlalnej mozna
pl'zekodowa6 na zapis w terlninach funkcjonalnych klas leksem6w i wresz
сје - ро podstawieniu wlasciwych leksem6w - przepisa6 w terminach
ich budowy morfologicznej i stosowa6 odpowiednie reguly morfonologiczne.
Ѕргбbuјmу

(z

koniecznYlЏi

uproszczeniami,

zwazywszy

ze

chodzi

о izolowany, wyrwany z kontekstu systematycznego wykladu, przyklad
cyklu SkOlllplikowanych operac}i) przyjrze6 ѕјсг, jak to funkcjonuje. Wazne

8 nie konkretne symbole, ktб е tu wprowadzimy - wstcгp ten, jak wspo
111nielismy, uprzedza powstanie Gramatyki i zapewne szczeg6ly koncepcji,
а

z1v}aszcza zestaw symboli w zamykaj cym cykl zeszycie skladniowym

bcгdzie ѕјсг p zedstawia! inaczej. Wazny jest ѕроѕбb funkcjonowania ѕут
boli jako гергеzепtапtбw pewnego wycinka gramatycznego jcгzyka-po
srednika.
Zaraz na pocz tku stajemy wobec podstawowego problemu, ktбгу
w systematycznym wykladzie gramatyki b dziemy l1logli оmin 6,

tj.

wobec problemu, jak zapisa6, jak "zada6" niezgramatykalizowane sklad
niki tresci naszego zdania przykladowego, innymi slowy: jak zada6 јnfог
тасјсг slownikow . Wypraeowanie pelnego ѕрбјпеgо zapisu semantyki
tekstu jest ci gle jeszcze spraw

dalekiej przyszlosci. Zaproponowalismy

pewien zapis struktllry senlantycznej zdania w terminach skladni seman
tycznej.

Zadanie

jak ѕјсг formalizuj

gramatyki

konfrontatywnej

widzimy

w

okresleniu,

poszczeg6lne uj te w tym zapisie skladniki zaleznie

оа kontekstu, jaki w Obll konfrontowanych j zykach narzuca infогтасја
slownikowa; jednak interesuj
111ај

seryjn

nas tylko te zaleznosci semantyczne, kt61'e

(zgramatykalizowan ) wykladnicг formaln . \У tej sytuacji

llciekniemy ѕјсг ао роmосу trzeciego jcгzyka паtпrаInеgо i zdanie przyk!a
dowe (to ѕато zclanie (1), kt6re w wel'sji polskiej ana1izowalismy juz
wyzej) podamy ро angielskll:
(1)

probably George will marry .Anп'.
Pl'zypomnimy

s e man t y c z n e j:

teraz

wejsciowy

zapis

w

terminach

s k l a d ni
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Јak juz po"""iedzielisll1.y, ѕtГllktlпа ta аа USUln konkretnego kOlnппikаtп.
(tj. sprowadzona (10 hierarchii komunikatywnej) ulega niezb dnynl pl'ze
ksztalcenioIl1. Skladniki p agmatyczny i lokalizacji przestrzenllcj llie
ѕресјаlпеј wykladni

тaj

па powierzchni tekstu. Skladnik modalny роја-·

па роу\'iш'zсhпi jako pred;y-kat пје kопѕtуtппј су zdallia, z za

wia sj

pozycjf!: pierwszego personalnego argllmentll, ktorego l'eferen

blokowan

tШl1 jest nlo"i cy. Skladnik te mpora,}ny

predykatll

lizacj

(р) kопѕtуtппј сеgо zdanie. Wreszcie okreslona jest

liczba агguшепtоw predykatu kопѕtуtuпј сеgо zdanie - jcst icll dwa,
obydwa obecne па powierzchni tekstu. Саlу ten uklad, tj. s t r uktllr
ѕешапt у с z п

zdania

w

h ie r a r c h i i

k o m lln i k at,y w n e j,

mozel11Y

zapisac пр. nastE2puj co :

Sygnal temporalizacji wystarcza w tym ukladzie jako wska,znik, ktory
predykat konstytuuje zdanie. Uklad nawiasow ѕпgегпје,
f.ltytlltywna stl'uktul'a ргеdуkаtоwо-агgumfшtоwа jest

ze саlа kon

гgпmепt еm рте{lу

а

katll 11l0dalnego.

"\у ter m in a c h s k l a d n i p o w i e l'z chn i o w e j przekodujemy najpicrw
ten zapis automatycznie

па zapis l1kladu wyrazen - wYl'azenie zdanio,ve

РУ1.' ) przedstawimy jako rownowazne sekwencji wyгazen: modalnego сrгlll),
predykatywnego (TV1J) i агgпmепtоwyсh (TVa):

III.

WL'
UWA(::'A. Do tego etapll der'Ywacji wlц;сzniе w zasadzie nје uја;'Уlliзј

8J

l'6 

nice rnif2dzy kопfr'Оl1tО"'-311ушi јf2zуkашi.

z

kolei

sp r e c y z u j e nlY

formy

r e a l i za c j i

p o s z c z e g61n y ch

w y r a z e n. УУ wypadkll wyrazenia modalnego пје kопѕtуtПllј сеgо odrE2b
nego wyrazenia zdaniowego oznacza to од raZll w pierwszym etapie wpro
wadzenie etykietki wlasciwej fl1nkcjonalnej klasie leksemow (ijlub ich
ѕпbѕtуtllt6w fппkсјопаlпусh), tj.

adwerbi6w i

adwerbiali6w

-

Adv;

wyrazenie predykatywne mа w naszym przykladzie postac autosemantycz

(Vаѕш); wyrazenia argumentowe maj
imiennych (NP од ang. 1 otm рМ'аѕе):
nego czasownika

IV.

оba postac grllp

W
П'VАЊ\. Роdоlшiе

lп\ТZ l dпiс

jak

pl'ed;ykat

(Htl'uktura

fakt iшрlikасјi �tl'glllllепtб,у jako

роdѕtаwо,vц; јеd110ѕtkц; pl'ed;ykacji,
kаtоwо-аrgшпепtоwе) fOl'шаlizасј
stk& I10шillасјi, а grllpa,

а

pl'edykat,o,,·o-al'gllll1ento,va,

cechi2

W УI'аi еп i с

illherentn

prcdykatywI1e

predykatll)

јеѕН
jest.

(wYl'azellie pI'edy

tej jednostki, tak llazwa jest podstawow::t jo(l.110

iшiеп п а

-

fоrrnаlizасјц; tej jednostki. stosunek шi dZу

wyr'azeniern аrgurnеntоwуш i gruрц; iшiепnц; пiе jest ѕtоѕunkiеш јеdпо-јеdnоzпасz
nego рrzурОl'zц;dkоwапiа. Rоzраtrzушу go blizej w ѕk аdniоwуш zeszycie Gramatyki.
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К01ејnу etap to konsekwelltne pl'z e p i s a n i e

lla s z e j

s tl'u k t u ry

w t erm i n a c h f u n k c j o n a l n y c h k l a s l e k s e111 6 w (tzw. cz sci 1110'УУ)
wraz z wymagan

przez Wzol'zec skladniowy gTal11atyczn

charaktery

styk kategorialn . Tutaj pojawi si juz l'6znice mi (lzy polskim i macedon
skil11, wynikle z r6znicy w ѕtгпktпгzе kategorii gramatykalizll.j cej fпnkсје
skladniowe gгпр imiennych w tych j zykach. ]\![6wi c о stosllnkach р01
skich z\\гуkliѕшу j
l11acetlonskich

nazywac kategol'i

kategori

ргzураdkа, ш6wi с о stosunkach

zaleznosci skladniowej. "УУ efekcie NP1 bQdzie.

scllarakteryzowana w j zyku ро18kiш przez nошinаtiVllЅ, w j zykll шасе
(10n'skil11 - przez form
nУIП, а NP2

\\'

j zykll polskim przez instl'lllnentalis z ргzуiшkiеl11

kll l11acedon'skil11
ijl11b

за.

z,

w j zy

zaleznosci og61nej z Рlzуil11kашi

przez fОI'Ш

со

1 dalej рагаlеlnје jllZ w obu j zykach: Уаѕ т to cza80wnik dokonany

w fогшiе 3 08 flltШ'i,
,у

zaleznosci wzajenmej z ,vyгаzеniеш predykatyw

а

NP1 i NP 2 to ]шiоnа wlasne: NP1 w fогшiе sg ш, NP z

formie sg f:
роl. WI

У.

A(lv (ур! fпt 3 sg/N omP roPnOl11 sg т, ЈУГorn pry·opz illstr sg

=

шас. W1::

=

Adv( Vр! fut

3

t/)

8g/hTomProPzal ,yza! sg m ,Nтnр.mр со/за zal og sg

Na tуш etapie 1l111Si111Y

ј п2:

Si gll C

ао

[!)

s l o w n i k a i tlokonac

odpowiednich роdѕtаwiеn:

VI. роl. 1УЕ

=

шас. 1УЕ

.

c7 yba (oze1 i sirг fut

=

SgjJ'ltre7.:nom, Ншn7аf: ZillStl./)
чuн.а.tl (се 0J1f:eHllrut3sg/r'opz'ezal ,vzaj, Анасо/за zal Ogf)
3

Јak wida6 z naszej transkrypcji, w wyniku podstawienia konkl'etnych

lеkѕеш6w znikly pewne "'\VJTkla(lniki kategorialne. vVynika to z fаktп, ze
pewne kategorie gralnatyczne (jak aspekt w stosunku do czasownik6w,
rodzaj w ѕtоѕпnkп do rzecz01vnik6w, liczba w ѕtОЅllnkп do Јl11ЈОn wlasnych)
charakteryzllj

leksemy jako jednostki slownikowe. Innушi ѕlо,уУ, od

powiednie lеkѕеП1У niе оdшiеniај

sj

przez t,e kategol'ie, llie S to (На nich

kategorie parad'ygmatyczne, lecz kategorie selektywne.
Wreszcie

ostatni

etap

оbејmпје

w p l'o w a d z e n i e

k a t e g o r i a l n o

-p a r a d y g m a t y c z n y c h f опп o d p o w i e d n i c h l е k ѕ е ш 6 w i w l a s c i
w e g o porz d k u li n e a r n e g o (tj. linearyzacj

VII.

роl. Ju/rek c7lyba oZe1 i sitJ
mас. Г'орг'е, чuна.м,

'

R e

z

wyrazenia zdaniowego):

Ншnkq.

се оженu со/за Ана.

Ргzурошniјl11У, ze nasz przyklad mial pokazac wycinek gramatycznego
j .zyka-posrednika i zilllstrowac jego fпnkсјоnо"'\vаniе. Wszystkie wpro
wadzone pojQcia (i tеrшinу) r6znych pi ter stanowift wyl'azy tego j zyka,
rергеzеntпј

odpowiednio podzbiory poj c z zаkrеѕп skladni semantycz-.

nеј, sklaclni formalnej i nlorfologii kategorialnej; z takich m. in. po(lzbio
r6w, hierarchicznie precyzyjnie zOl'ganizowanych, sklada sJ zbi6r wyraz6w
j zyka-posTednika. Јak mozna zaobsel'wowac nа przykladzie, пnikаmу
1У

miar

lnoznosci wpl'owadzania poj 6 (Ј tегпun6w), kt6re bylyby ѕресу

Ј
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ficzne dla skladni fогшаlпеј jako аlltопошiсzпеј dziedziny analizy i орјѕп.
Skladnia fornlalna jest tel'enenl spotkania wynik6w ana1izy semantycznej
budowy tеkѕtп i kategorialnej analizy leksyki, а wi c i tегепеш ich wzajem
nego рl>zурогzц:dkоwапiа, scislej: ргz�урогzц:dkоwапiа poj c wypracowa
nycll jako efekt kategOl'yzacji gralnatycznej leksyki poj cjom ѕklаdај суш
sj

Ш1 nlodel ѕtгпktuгу senlantycznej komunikatu. ЅtЦ:d z јеdnеј strony

ѕетја pojf;c, kt6re S

prost

pochodn

analizy skladniowo-semantycznej,

takiel1 jak wyrazenie zdaniowe, predykatywne, argulnentowe itd., а z dгп
giej - seria poj c i etykietek kategorialnych, jak adwerbiale, czasownik,
przyilllek itp. Charakterystyczn
poj cje grupy imiennej;

asymetri

wprowadza do tego llkladu

jego pojawienie sif2 ѕуgпаlizпје, ze do cykll1

t1.erywacji wyrazenia zdaniowego, tj.
operacja predykacji, wlц:сzопо

w

do cyklu, п kt6rego zr6del stoi

odpowieclniej pozycji cykl derywacyjny,

u kt61'ego zr6del stoi opel'acja nOnlinacji. W dalszej analizie - czegosmy
tu nie pokazali, сl1СЦ:С unikn&c zbytecznych komplikacji - istotn

rolf2

odgl'ywa opozycja mif;dzy ѕklаdnikiеш konstytutywnym i skladnikami
п.Zllреlпiај суmi kопѕtl'пkсјi skladniowych r6.znego stopnia.
Instruktywn

illlstracj

frontowanych jf2zyk6'\v
okazala si
gory'zacji

,\у

z

p01vi&zan mi dzy ѕtгuktuгц: gгаmаtусzпц: kon

jednej strony i poziomem konfrontacji z drugiej

wypadkll konfrontacji polski

fппkсјi

skladniowych

grupy

macedonski r6znica w kate

iшiеппеј,

tj.

przeciwstawienie

kategorii prz�ypadka i zaleznosci gTamatycznej. О Пе w stosunku do innych
kategorii imiennych, jak rodzaj czy liczba, konfrontacja odbywa sif2
w granicach danej kategorii, pod t& ѕашц: "czapk

kategorialn&", i dotyczy

ilosci czlonow, ich funkcjonowania, stosunk6w wzајешпусh, formalizacji
itd., о tyle tutaj zmienia sif2 ѕаmа "czapka", ujawnia si
kаtеgогiЦ:
i

w

morfologiczn

i

szerzej

гоzumiапц:

kategori

efekcie przedmiotem konfrontacji staj& si

funkcje

skladniowe

grupy

imiennej

r6.znica mi dzy

niezaleznie

gramatyczn&

ѕаmе wyspecyfikowane
od

ich

kategoryzacji

w ramach traclycji granlatycznej оbп jf2zyk6w. Inna sprawa, .ze - jak
wynika chocby z tego, соѕту tu napisa1i - w poziomie funkcjonalnym
jest to raczej problem metajf2zykowy niz merytoryczny i z korzysci

дЈа

rzeczy ѕатеј byloby zmienic konwencjf2 opisu i przyj c uog6lnione szersze
гоzпmiепiе kategorii wsp61nej sk&din d оbп jf2zykom.
Podsllmujmy to, со powiedziano tutaj о gramatycznym jf2zykll-po
sredniku. Јest to ро ргоѕtп metajf2zyk teorii, kt6ra stanowi 08 wykladll.
W naszYnl WJ'тpadku jest to teoria о zasadniczym рогzц:dkп zstf2puj cym:
od semantyki ku fonologii. Ргzујmпјеmу przy tym zalozenie, ze struktura
semantyczna komunikatu jest tozsama dla obu konfrontowanych jf2zy
k6w. (Wsp61ne ѕ& r6wniez og6lne гату kategoryzacji le;ksyki oraz inwen
tarz potencjalnie relewantn�ych dystynkcji fonicznych; te dwie ostatnie
wsp61noty S

w znacznej mierze pochodn

bliskiego pokrewieIistwa kon

frontowanych jf2zyk6w, о czym nizej.) Zadaniem gramatyki konfronta
tywnej jest pokazac, gdzie w cyklu derywacji оа zdania do zinterpretowa

I
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nego w terminach morfo-syntaktycznych wyrazenia zdaniowego obserwu
јеmу r6znice mi dzy konfrontowanymi j zykami, tj. dok�:d si ga metaj 
zyk lf\:cznego орјѕи i gdzie rodzi sj

koniecznosc wprowadzenia poj c

i termin6w specjalnych. Interesujf\: nas r6znice seryjne, gramatyczne,
r6znice w zachowanill klas leksem6w; nie mozemy zajmowac si

idiosyn

kl'atycznf\: charakterystykf\: poszczeg6lnych leksem6w.
Nie bylo dotf\:d nlowy о slowotw6rstwie. 1 nie przypadkiem, SkOl'O za
sadniczym celem analizy slowotw6rczej jest ujawnienie organizacji systemu
leksykalnego danego j zyka, а wi c zadanie przekraczajf\:ce ramy grama
tycznej konfrontacji. Zwazywszy jednak, ze afiksy slowotw6rcze stanowif\:
пiш'аz

wykladni

potencjalnych

{иnkсјј

skladniowych

odpowiednich

zbior6w leksem6w, ze istniejf\: procedury i kategorie slowotw6rcze о duzej
regularnosci, jak deminucja, nominalizacja, gradacja
tw6rczy okazuje si

itp., system slowo

waznym filtrem ,sterujf\:cym operacjf\: podstawiania

konkretnych leksem6w ао wzorc6w skladniowych i jako taki zasluguje na
uwag

w procesie konfrontacji gramatycznej. Wreszcie nie trzeba zapomi

nac i о tym, ze morfonologiczne szwy slowotw6rcze r6znif\: sj

zazwyczaj

0(1 szw6w fleksyjnych, i ta r6znica jako jeden z czynnik6w okreslaj<1:cych

wаrlшki przyporzf\:dkowania wzajemnego substancji fonicznej i morficz

пеј stanowi wazny rys strukturalny konfrontowanych j zyk6w.
1.3. О КОNFRОNТАСЛ GRAМATYCZNEJ J zYK6w BLISKO POКREWNYCH

То, соѕmу dotychczas powiedzieli, wyznacza w znacznej mierze za
wartosc oraz porz<1:dek (opracowania ј) publikowania poszczeg61nych ze
szyt6w Gramatyki. Zanim jednak powiemy na ten temat соѕ wif\:zf\:cego, wy
рааа uwzgl dnic inny szczeg6lny aspekt konfrontacji polsko-macedonskiej,
kt6:r;y rzutuje i powinien rzutowac па charakter opracowania, tj. fakt
bliskiego pokrewienstwa obu konfrontowanych j zyk6w.
Nasza analiza mа charakter ра! excellence synchroniczny i zmierza ао
ujawnienia w drodze konfrontacji podobienstw i r6znic dwu struktur
.gramatycznych, jest to analiza typologiczna, а nie historyczno-por6wnaw
cza. Мiтo to nie mozemy zapomniec,

ze konfrontowane tutaj j zyki

тјаlу w niedalekiej, uch,vytnej dlа nas historycznie przeszlosci wsp61nego

przodka, ро kt6rym odziedziczyly

- obok schemat6w strukturalnych

r6znego

morfotaktycznych,

stopnia

skladniowych)

-

(fonologicznych,
takze

podstawowy

zas6b

foniczny

slowotw6rczych,
zorganizowany

w morfemy (tj. kOl'espondujf\:ce ze sobf\: formalnie tzw. minimalne jednostki

znaczf\:ce) i wyzej - w leksemy.
Nie jest naszym za(la.niem ustalanie warunk6w o1vej formalnej kores
pondencji,

tj.

ustalanie

w

perspektywie historycznej

odpowiedniosci

fonologicznych i morfologicznych praslowiansko-polskich i praslowiansko
-macedonskich - jest to zadanie gramatyki historyczno-por6wnawczej.
Natomiast ао naszych zadan nalezy - jak nam si
systematycznych s y n c h r o nic z n y c h
:2

-

Z. ТОРОШiѕkа, В. Vldoeskl, Polski

wydaje - ustalenie

odpowiedniosci

fonologicznych
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i 1110гfоlоgiСZ1ч"сh роlѕkо-шасеdопѕkiсh (informacja bardzo istotna cly
daktycznie! ).

А. wi c nie jest naszym zadaniem iп.fогшоwаС np. о tym, ze рѕ. /12:;'
(1alo \v polszczyznie zaleznie оа pozycji /'от/, / m /, /'0/, /'ow/ (gclzie
,;" jest konwencjonalnym sygnalem pozycji ро palatalnej i/1ub pa1ata

lizowanej),

а

\у macedonskiln /е/, паtошiаѕt powinnismy \vskazac sel'yjnq,

odpo\viedniosc po1. /'от/, /,оn/, /,0;, /, ow/ ,-...; тас. /е/; nie jest nasZYnl
zadaniern iпfогшоwас о tym, ze рѕ. /8/ przed /i/, /b/, /е/, /rг/, /е/ ааlо "\у pol

szczyznie /8/, а \v ll1асеаопѕшт /8/, natol11iast powinnismy wskazac seryjn\t
odpowieclniosc pol. /8/ ,....; тас. /8/, itp.

М:пtаtiѕ Шlltапdiѕ nie jest naszYnl zadaniem infOl'11l0WaC о t3ТIl1, ze

IIp. praslowianski sllfiks
sk illl

1)01.

-

{-'Ok-}

ааl \v po1szczyznic

r-..;

шас.

{-ok-/-k-}

а w шасе(lOIl

{-ek-/-k-},

natollliast роwiппiѕшу wskazac forma1n

{-ok-/-k-},
{-ek-/ k-}

odpowiedniosc

i опеѕНс ewentlla1ne r6znice w charak

terystyce morfotaktycznej (dystrybucyjnej.) i funkcjona1nej tych ]nOl'
fem6w; пје jest naszYl11 zadaniel11 informowac о tym, јје praslowianski
Рl'zуiшеk {nа} ааl w po1szczyznie i 1V macedonskim r6wniez
mу natomiast okl'eslic ewentlla1ne r6znice

w

·fna}, powinnis

fllnkcjonowaniu tego ргzЈтiш

ka w оbll ѕуѕtешасh.

Oczy"riscie, jak zawsze \v opracowaniu typu gramatycznego, w gl'(;;

WC11O(tz

wyl cznie odpowiedniosci sel'yjne, а wiQc w poziomie jednostek

znacz cych

wyl cznie

odpowiedniosci

i

warllnki fllnkcjonowania

tz\v.

morfem61v gramatycznych: afiks6w, konc6wek f1eksyjnych, pI'zyimk6\v,
а

1V kazdym z tych zbior6w - rzecz prosta

wyl cznie mогfеш6w hi.sto

rycznie identycznych i do dzis obecnych \v ѕуѕtешасh о b ll j zyk61V.

W swiet1e tych u\vag tak na fопо1оgiсzпуш, jak i na morfo-syntaktycz

пуm piQtrze naszej Granlatyki na1ezy oczekiwac dwu odr bnych partii
tеkѕtп, dWll lljQC nalez cycl1 do dwu 1'6znych cykli postQPowania ana1itycz
l1ego: z jednej strony wlasciwy орјѕ typologiczny w ternlinach okreslonego
wyzej funkcjonalnego j zyka-posrednika, z drugiej - "remanent" wsp61

noty substancjaJnej z okres1eniem јеј 111Јејѕса w obu opisywanych syste
nlach.

Powstaje

ргоb1еш

jQzyka-роѕгеdпikа

bada\vezej. Odpowiedz nal'zuca sJ
пеПlУ,

шогfеlllУ)

d1a

tej

drugiej

postawy

ѕаmа: powinny to byc elementy (fo

rekonsh>uowanego

systemu

praslowianskiego,

kt6ry

jest przeciez swoistYnl llоg61пiепiеш z danych clostarczanych przez wsp61
czesne j zyki slowianskie. Nie ташу przy tym ambicji dokonywania
8wiасlошеgо, eksplicytnie lllOtywowanego wyboru tej czy innej calosciowej

hipotezy praslowianskiej - d1a naszycl1 ce16w taka clyskusja wydaje sj
llieistotna.

Со

wi cej,

przy

wprowadzeniu

odpowiednich

wyr6znik6w

gl>aficznych nawet lljawnianie w zapisie odpowieclnich е1ешепt6w ргаѕlо
wianskich wydaje sJ

cz sto niepotrzebne, а nawet niepoz dane. Wystarczy

og61ne zalozenie о substancjalnej korespondencji odpowiednich jednostek
ѕуѕtеШll po1skiego i lllacedonskiego.

'" poziomie 1110rfo-syntaktycznym, gdzie korespondencji substancja1
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zazwyczaj l'6znice fппkсјопаlпе, tTzeba b dzie - aby
nej t,owal'zys z
,vypracowac odpo'viednio czyteln
llnikn c nadll1iaru powt6rzen
i sprawn

siatk

odsylaczy do tekstu gI6",тnego. (Ргzеgl Д korespondencji

8пbѕtапсјаlпусh nla miec

- w naszym projekcie - na poszczeg6lnycll

IJit2trach сhагаktег i rangt2 aneksu.)
1.4. PRZE'VIDYWANY UKLAD GRAJ\IATYKI
,у ten spos6b doszlisll1Y ао punktu, kiedy

јпјј

1110Zna i "'-урааа powie

(lziec соѕ о ukladzie Gramatyki. Przyjt2ta przez nas teOl'ia gr'al11aijTczna
ill1plikuje, jak
tycznego

,у

јијј

wspomnielismy, рогz Деk zstt2Pllj cy: оа zарiѕп sell1an

hieral'chii komunikatywnej poprzez wzorce skladniowe pierw

szego i drugiego stopnia, wzorce morfologiczno-kategorialne i leksykalno
-kategorialne (l1wzglt2dniaj ce wszystkie idiosynkrazje leksykalne) az ро.
l'eprezentacjt2

morfotaktyczn

i

wreszcie

fonologiczn .

Taki

рогz dеk

pl'zebiegajf};cy caly slo,vnik daneg'o jt2zyka odwzorowuje zarazem post po
,vanie bada\vcze okreslajf};ce grall1atykt2 tego jt2zyka. Koniecznosc objt2cia
calego slownika jest zrozumiala, јеѕН sobie uprzytoll1nil11Y, јје na ten slow
nik - obok element6w gгашаtусzпусh semantycznie pustych, tj. ѕluzц;
сусll ,vyl cznie organizacji tеkѕtп - skladaj

sit2 dwa i tylko dwa dYSPl'O

poгcjonalne i nierozl czne zbiory leksem6w: fогшаlizасје (leksykalizacje)
lлеdуkаt6w i indeks6w6, а ѕаmа gramatyka ша okreslic i skategoryzo,yac
ich zachowanie przy wszystkich moz!iwych podstawieniach do naszego
llniwersalnego wzorca. Oczywiscie poj cje "caly slownik" trzeba traktowa6
uшоwпiе, zwazywszy otwarty charakter przec1e wѕzуѕtkiш zbiогп lekse
m6w pl'edykaty,vnych. Innymi slowy, kr6cej i prosciej, stwierdzall1J�, Zf7
porz dek zstt2pujilcy jest zarazem naturalnYll1 porz dkiem пјаwniапја
gramatyki stoj cej poza (a,ng.

'Itnderlying)

analizowanYll1 zbiorell1 tekst6w.

Jednakze g r a m a t y k t2

k o n f r o nta t y w n

przy

g г ашаtу k i

z a l o z e n ill,

јје

O b ll

d Wll
tych

j zyk 6 w

pisze

ѕј{?

j t2 z y k 6 w ѕц z nan e.

'" tej sytuacji jako рiеЛV8zе zadanie narzuca sit2 pl'zegl d kategol'ii fппkсјо
nalnych organizuj cych zbi6r lеkѕеш6w kazdego z dWll jt2zyk6w na wszyst
kich poziOlllacll, na ktol'e rZlltuje ѕtгпktllга slownika, tj. па wszystk.ich
poziomach, na kt6rycll lllozemy spodziewac sit2 r6znic strllktllralnych
Ргzерго"\vаdziшу tjTll1 ѕашуш konfrontacjt2
na poziomie

fonologii,

lnOI'fot,aktyki,

\у

porzildkll wstt2lHljilCY111 

slowotw6rstwa,

1110rfologii

katc

gorialnej, а nastt2Pnie - jako пkогопоwапiе c1ziela - (lokonamy wlasci\yej
konfrontacji gгашаtусzпеј (morfo-syntaktycznej), tj. pokazemy

,у

spos6b

systematyczny podobienstwa i r6znice del'ywacji na odcinkll 0(1 "\vzorC01\
semantycznej

hiегагсhii

komllnikatywnej

do

",TzOl'c6w

morfologiczno

-kategol·ialnych.
Om6wimy teraz pokr6tce koncepcjt2 i za,yartosc kolejnych zeszyt6w

е

E\VcIltllalnie -spraw'a jest kontrowersyjna - trzeci zbi6r iшiОЈ1 wlaSIl:ych

20

Gramatyki od drugiego do pi tego (czyli ostatniego) w1il:cznie. На uwagach
wst'2pnych do niniejszego

- pierwszego

zeszytll skoncentrujemy si

na zakonczenie tego оgбlпеgо wprowadzenia.
Z e s z y t d r u g i obejmie dwie dysproporcjonalne cZQsci zatytulowane
w naszym projekcie "Fonologia" i ,,Morfonologia og61na". OZQsc pierwsza,
"Fonologia", opracowana wedlug zasad klasycznej teorii strukturalno
-funkcjonalnej, pl'zyni esie konfrontacj'2 form ol'ganizacji substancji fo
nicznej

w systemy

jednostek

diakrytycznych

obu јQzуkбw.

Jak jllz

wspomnielismy, jQzykiem-роѕгеdпikiеm tej cZQsci jest siatka poj'2ciowa
teorii

dychotomicznie

uj'2tych

fonicznych obdarzonych funkcj

cech

(lystynktywnych,

diakrytyczn

tj.

dystynkcji

w jednynl iflub w оbп

konfrontowanych jQzykach. Oczywiscie konfrontacji poddac mozemy је
dynie aspekty systemu fonologicznego dostQPne analizie funkcjonalno
-audytoryjnej i artykulacyjnej nieinstrumentalnej

- nie dуѕроппјеmу

warsztatem eksperymentalnym ani sprawnosciami, jakich taki warsztat
wymaga, natomiast wspomagamy wlasn

analizQ korzystaj c z opubliko

wanych wynik6\v analiz instrumentalnych materialu fonicznego polskiego
i

lnaceclonskiego.

Zamierzamy dokonac konfrontacji inwentarzy cech

dystynktywnych czy to w jednYln, czy w drugim systemie, ich wzgl'2dnej
hiel'archii, tj. stopnia zintegrowania w systemie i zdolnosci do tworzenia
korelacji, dynanliki cech z uwzglQdnieniem wariacji motywowanej geogra
ficznie, socjalnie, w ѕzсzеgбlоwусh wypadkach takZe wariacji idiolektalnej.
Przeprowadzimy

гбwniеz

konfrontacj'2

wагunkбw

wѕрбlwyѕtQроwапiа

i s siadowania cech na оѕј czasu, tj. рогбwnаmу inwentarze fопеmбw
i ich mozliwosci kombinatoryczne (reguly dystrybucji, alofony pozycyjne

itp.). Wreszcie w forlnie aneksu opracujemy reguly odpowiedniosci fone
micznej oparte па odziedziczonej korespondencji substancjalnej.
Ѕzсzеgбlпiе ciekawy przedmiot konfrontacji w relacji polski
cedonski stanowi

f"'OOJ

mа

stosunki akcentowe. W obu jQzykach mату do czynie

nia z akcentem stabilizowanym zwi zanym z koncem wyrazu syntagma
tycznego7• Zwazywszy, ze akcent ten stabi1izuje ѕј'2 w polskim na drugiej
sylabie od konca (раеппltimа), а w macedonskim na trzeciej sylabie, czy
raczej - precyzyjniej i zgodnie z teori , ktбг& tu przyjmujemy
trzeciej lnorze оа konca (antepaenultima), w kazdym

z

- na

obu ѕуѕtеmбw

wi(lac ostrzej, przy zasadniczej реlпеј paraleli, inne aspekty tej w slowian
skim swiecie j zykowym wlasciwej tylko рогбwnywапуm przez nas dwu
jQzykom zasady akcentowej.
OZQsc druga zeszytu drugiego, ,,J\Iorfonologia og61na'' , obejmie kon
frontacjQ regul fonologicznej budowy топеmп w obu jQzykach (na razie
niezaleznie od funkcji morfemu) oraz zjawisk zachodzil:cych na granicy
morfemu: wewn trz wyrazu oraz na styku dwu form wyrazowych (ci gle

'1

Termin6w

"wyraz" i

"forma wyrazowa" uzywamy tu wymiellnie dla ozna-

4)2Jenia Bpotykanych w tekBtaGh form leksem6w.
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w oderwaniu оа mo;rfologiczno-funkcjonalnej Chal'akterystyki leksemu
i шогfешu). Ти takze znajdzie si

w8t pna dyskusja takich poj c, jak "wy.
"
raz fonologiczny", "wyraz akcentowy", "wyraz syntagnlatyczny
Ol'aZ
ich wyzпасzпikбw w роlѕkiш i w lnacedonskim . .Aneks substancjalny
przybierze tutaj formQ konfrontacji inwentarza i zakresu wystQpowania

alternacji odziedziczonych oraz ich wzajemnej odpowiedniosci.
Ze s z y t

trzeci

Gramatyki nosi w naszYnl pl'ojekcie tytul "Klasy

funkcjonalne lеkѕешбw; kategorie morfologiczne о charakterze fleksyj
nym". Jak wynika juz z tego, со powiedzielismy wyzej о przyj tej przez
na8 teorii gramatycznej i grаmаtусzпуш j zykll-posredniku, proponowany
podzial lеkѕеmбw na klasy funkcjonalne (tzw. podzial na cZQsci mowy)
та lnotywacj

skladniow&, tj. daje klasy rozl&czne z punktu widzenia

ich charakterystyki skladnio,,'ej. wtбгпiе charakteryzllj& i dziel& te klasy
wlasciwe im kategorie morfologiczne. Tak np. klasa rzесzоwnikбw schal'ak
teryzowana prymarnie, tj. skladniowo, jako klasa ѕklаdпikбw konstytu
tywnych grup imiennych, wtбrпiе dzieli sj
paradygmatyczne со ао liczby i wyznaczonosci (

lle,

ang.

aejinUeness);

na: rzeczowniki pospol ite,
okreslonosci, [г. aefirn,zt'u

zaimki 1 i 2 оѕ о liczbie mnogiej eklektycznej, sclek

tywne со do wyznaczonosci; zaimki w8kazllj&Ce i nieokreslone, paradygllla
tyczne со do liczby, selektywne со ао wyznaczonosci; antroponimy о 1icz
bie mnogiej eliptycznej, selektywne со do wyznaczonosci; toponill1Y,
selektywne со ао liczby i wyznaczonosci, itp. Pl,zedmiotem konfront,acji
jest inwental'z i
symbole pojawi

strllktllra

sj

,\vewnQtrzna

wszystkich

zbiогбw,

ktбl'усh

we wzorcach morfologiczno-katego:r:ialnych w zesz·ycie

skladniowym, а wi c: klas lеkѕеmбw wyznaczonych syntaktycznie, jak
np.

8

- nomen substantivllm,

Уј

vегbllШ finitиm; podklas lеkѕеmбw

wyznaczonych przez zbiory ich form kategorialnych, np.
substantivum appellativum, Vјрј

8ар

- nOllle n

verbum finitum регfесtiVllШ; kla ѕ

form kategol'ialnych lеkѕеmбw о okreslonej charaktel'ystyce morfolog'icz
nошеn substantivum арреllаtivuш, nllmeruS sing'lll;:H'is,

пеј, пр.

8apsg

Ујрјl

- verbum finitum регfесtiVlПП, ретѕоnа ргјта, numerllS singllla

sg

ri8.

Celowe wydaje siQ, zwazywszy ich wysok& l'egularnosc, rozpatrzenie
w

tYnl zeszycie

ш.

in. wуklаdпikбw stopnia, aspektll oraz dery,,'acji

t(l

wегbiб,v deadiektywnyc]l.
UWAGA.

Podsta1Y,,!:

ао l.пуzgl dпiеl1iа ЈСЈ

w zcszycie

tl'ZeCilll Grашаtуki

jest

stopien l'cgulal'l)osci kategol'ii "\У аапеј klasie leksemoVl-' i morfologicZIlY charakter
јеј wykladnik6",' рrzупњјшпiеј 1Ч јеdIlУШ z zcstawiaIlych tu j'2zyk6w, а wi c пр. kate
gOl'ia wyznaczol1osci, kt6rcj 1ууklњdпikiеш jest m. јl1. шасеdоnѕki postpozyty"\yny
rodzajnik okreslony
zaleZIlic оа

faktu,

(sYlltaktycznie lliesamodzielllY), zostallie tll rozpatrzona nје.
ze роlѕzсzуzпа przekazuje оdроwiеdlliч; iпfOI'шасј\!

wуlЧ:СZl1iе

ѕrоdkашi lеkѕуkаlпо-ѕупtаktусzпушi.

Jak wynika z tego, со sj

juz powiedzialo, cech& definicyjn

kategorii

morfologicznej - tak jak ј& tu rozumiemy - jest posiadanie fOl'malnego
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-paradygmatll ргzупајшпiеј

w

jednej klasie funkcjonalnej leksem6w. Inny

nli slowy: па plan pierwszy wysuwa si moment strukturalny, а пје fllnkcjo
.nalny. vVydaje sj

to jedynie slusznym ustawieniem sprawy zwazywszy,

ze kategOl'ia (tYPll: liczba, rodzaj, osoba itd.) daje sj okres!ic scisle w aspek
.еје шогfоlоgiсzпо-ѕtГllktuгаlпуm jako uрогzqДkоwапу zbi6r form wyrazo
"wych, natomiast funkcjonalnie "rozplywa sj ", gdyz јеј шогfоl0giсzпе
"WJ:kladniki stanowi&; tylko cz sc - acz па og61 funkcjonalnie doniosl



<calego zespolu srodk6w (syntaktycznych, leksykalnych, niekiedy fonolo
gicznych) przekazywania informacji z odpowiec1niego pola semantycznego
i

,у

zwi zku z tYnl mog

byc wlasciwie осепјопе funkcjonalnie jedynie па

'poziomie skladniowo-semantycznym w opozycji ао wszystkich innych
\vykladnik6w tych samych ijlub pokrewnych tresci. Zgodnie z takinl
пј сјеm kategorii morfologicznych problematyk

funkcjonaln

(а wi c

i ѕешапtусzп ) ograniczymy w zeszycie trzecim (10 stwierdzenia istnienia

lub braku r6wnowaznosci mi dzy ѕаmушi kategoriami oraz ich konkretny
тј czlonami w obu j zykach, o(lsylaj c przy tym ао o(lpowiednich partii
.zeszytu pi&;tego, gdzie саlе zagadnienie zostanic przedstawione szerzej.
Aneks "sllbstancjalny" ао zeszytll trzeciego b dzie mјаl postac slow
nika konfrontatywnego historycznie identycznych morfem6w, pelni eych
c1zis со пајmniеј w јеапуm z interesuj cych паѕ j zyk6w fllnkcj

afiks6w

fleksyjnych. Konb'ontacja obejmllje takze reguly del'ywacji form kate
gorialnych, tj. charakterystyk

(lystrybllcyjn

i lnorfor: ologiczn&; afiks6w

fleksyjnych.
Zeszyt

czwarty

Gramatyki

niel'6wne obj tosciowo cz sci,

obejmie,

1)oc1obnie

jak drllgi, dwie

zatytulo'\vane "Slowotw6rstwo" i "J�:Iorfo

taktyka". Nalezy przypuszczac, ze w tym zeszycie najwyrazniej w саlеј
serii pllnkt ci zkosci konfrontacji раапје па aneks "substancjalny".
Zas6b

tradycyjnie

wyr6znianych

kategorii

slowotw6rczych,

takich

ja.k поmјпа actionis, поmјпа auctoris, поmјпа lосј itp. czy nomina аеmј
ппtivа,
w

hipocoristica,

augmentativa,

odniesieniu (10 czasownik6w

peiorativa

itp.,

czy

wreszcie

- zbiory derywat6w осепјапе

gOI'iach tzw. rodzaj6w czynnosci

(пјеm.

Aktion8arten), S

w



kate

dla j zyk6w

inc1oeuropejskich w zasadzie uniwersalne, а w kazdym razie wsp61ne dla
interesllj cych паѕ tu dwбсh ј zуkбw. Prze(lmiotem konfrontacji moze byc
wi c pro(luktywnosc poszczeg61nych kategorii, charakter (prefiks, sllfiks,
intel'mori itp.) i liczba obsluguj cych је afiks6w, ich proc111ktywnosc,
typ оgгапiсzеn semantycznych i formalnych, jakim podlegaj . Mozna tez
pokazac wzajenlne przyporz dkowanie zbiог6w afiks6w fllnkcjonuj cych
w

kaz(lym z j zyk6w w l'amach okreslonej kategorii; por6wnac mozna

zas6b afiks6w zapozyczonych w clrodze interferencji, typy strllkturalne,
а

takze pola semantyczne, kt61'e obshlguj

frontacji
w

mozna

zapozyczone afiksy, itp. Коп

роааас r6wniez regulal'nosc

derywacji

semantycznej

poszczeg61nych typach strukturalnych, tj. wielofllIlkcyjnosc аfikѕбw

i sposoby ich przyporz dkowania kategOl'iom slowotw6rczym w rodzajll
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wyzej

wynlienionych.

Wreszcie

przedmiotem

konfl'ontacji

moze

byc

stosllnek zasobu leksykalnego synchronicznie niemotywowanego do moty
wowanego, otwartosc systemll, procento"\vy lldzial w slowniku i w tekscie
l'eprezentant6w

poszczeg61nych

klas

funkcjonalnych

1110WY), itp. Саlа ta problematyka sklacla si
tatywn

leksem6w

па Chal'akterystyk

form organizacji slo"\vnika i z granlatyk

(cz sci

konfron

ѕепѕп stricto пје та wiele

wSl)6Inego.
Stosunkowo najwif2ksze znaczenie (На konfrontacji gralllatycznej mialo
оу ,vskazanie ѕегп derywat6w maksymalnie regularnych, о jedno-jedno
znaczn:ym przJrpol'z clkowaniu fOl'nlY i fппkсјi, tj. najblizszych kategoriom
mOl'fologicznym typu fleksyjnego, omawianYll1 w poprzeclninl zeszycie.
Pl'ecyzja danych, jakie przyniesie konfrontacja we wszystkich wyn1ie
niollych pllnktach, zalezy bezposrednio ос} aktllalnego stopnia opracowania
pal'ametr6w slowotw6rczych Obll j zyk6,v. Nie mozemy ѕатј, w drodze
.szczeg610wej analizy, tych paranletr6w poszukiwac, i z g6ry zakladamy, ze
llaszc осепу konfrontatywne bf2d

nlialy

w

tym zeszycie charakter wybit

nie гоbосzу' i пје wi z cy. Nie zamierzamy tez klasc па nie naciskll i po
.s,v1.{;cac јт ,viele miejsca.
Ашbiсје powieclzenia czegos noweg'o (z pllnktll ,yidzenia jf2zykozlla1v
M\\r<1 slowianskiego oczywiscie, а пје teorii konfrontacji) wi zenlY w tYnl

zeszycie z aneksem "ѕпbѕtапсјаlпуm" pomyslanym jako slownik afiks6V\?
(mOl'fem6w afiksalnych

rzecz wymaga roz,vazenia ро dokonanill

-

1vst pllej redakcji hasel) llistorycznie identycznych. Kazde haslo slownika
powinno by konfrontowac koresponduj ce genetycznie afiksy fllnkcjonll
ј<1;се w obu j zykach z punktu widzenia ich charakterystyki dystrybu
сујпеј i morfonologicznej, а takze z punktll widzenia ich charakterystyki
illnkcjonalnej. Powstaje problem j zyka-posreclnika tej charakterystyki.
Logika 'YSkazllje, ze powinien to byc j zyk przyj ty ѕk Дiп d w Grama
tyce dla potrzeb skladni semantycznej. B clzie оп wprawdzie systematycz
Ilје ,vprowadzony dopiero w zeszycie pi tym, jednak dla ce16w parafl'azy
slo'Kot"\v6rczej potrzebne пат s

ех definitione jedynie pojf2cia llniwersalne,

tj. 'vsp61ne Obll jf2zykom i wst pnie wprowadzone juz w niniejszym tekscie
(pOl'. ,vyzej 1.2.). А wif2c пр. powiemy, ze afiks {-ac b} w Obll j zykach
doclany do podstawy werbalnej poz"\vala przeniesc oclpowiednie tresci
z

pozycji predykatll па pozycj

pierwszego агgшпепtll predykatll sfornla

lizowanego w danym verbllm, por. пр. роЈ. spawacz spawa

.

.

" тас, гоmвач

.гоmвн . ,8; powiemy, ze afiks {-a1'-b} doclany (10 podstawy sUbstantywnej
.

w

Obll j zykach pozwala przeniesc odpowiednie tresci

z

pozycji dalszej,

llа og61 (1rllgiego argllmentll, na pozycjf2 pierwszego аl'gШllепtll odpowied

kom.iniarz '"
.(J.zy8ci kom.i,ny, тас. месар '" mргува со .иесо; powiemy, ze afiks {-b.b-a}
лiеј struktllry predykatowo-al'gumentowej, рог. np.

8

OozY1viscie

przyj te

tll

sforlll1110waIlie:

"pozwala

pol.

przel1ieSC ... ",

та

па

·сеl11 jedynie pokazanie ѕеmапtусzпо.ѕупtаkt)'сzпсgо k]ucza dallcj procedury dery

-wae.;yj11 еј i

nie sugeruje nic па tel1lat mоzЉv;усh llzy6 dCl',\'1vatu ,у tekscie.
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dodany do podstawy werbalnej w obu jf2zykach pozwala: а) sformalizowa6

odpowiednie tresci пје jako autosemantyczny wykladnik predykatu, lecz
jako skladnik autosemantyczny peryfrastycznego wyrazenia predykatyw
nego, pOI'. пр. роl. prosi ,....., kier (,je p'fosblJ, mас . .мо/ш

r-..I

подllесува Ј-tолба;

b) przeniesc odpowiednie tresci z pozycji predykatll па pozycjf2 argunlentll,
por. пр. роl. prosil i spelniono јеуо prosblJ, mас. .молеше н.ешmо и .м.олбаmа
.му се исполни. Swiadomie podajemy pI'zyklady tzw. derywacji mutacyjnej

iJlllb transpozycyjnej jako bardziej skomplikowane od przykladow tzw.
derywacji modyfikuj cej.
'V cZf2sci zatytulowanej ,,::M:orfotaktyka" konfrontacji poddana zostanie

blldowa

morfologiczna

poszczegolnych

klas

funkcjonalnych

leksel1l6w

w Obll jf2zykach, а wif2c: zas6b formacji dwurdzennych, obecnosc i dlllgOSC
сi gп prefiksalnego, obecnosc i dlllgOSC сi gп sllfiksalnego ewentllalnie
takZe uzaleznienie charakterystyki funkcjonalnej skladnik6w tych ci g6w
od mјејѕса w сi gп. Aneks sllbstancjalny do tej cZf2sci, podobnie jak w cZ'i'sei
slowotworczej dominllj cy objf2tosciowo i merytorycznie nad tekstem
podstawoWYnl,

przyniesie

konfrontatywn

charaktel'ystykf2

l czliwosci

z prawa i z lewa 111orfem6w afiksalnych w Obll j zykach. Вус moze celo"\ve
ze wzglf2du na пklаd okaze sif2 wl czenie tej charakterystyki \\rprost (10
odpowiednich hasel aneksll slowotw61'czego.
Zesz y t p i
lismy

t y, i ostatni, "Skladnia", wypelni - jak jllz ,Уѕроmпје

konfrontacja l'egul derywacji ѕtrllktпr skladniowych па оdсiпkп

od "rzorca ѕklаdпiоwо-ѕeIпапtусzпеgо okreslonej hierarchii komllnika
tywnej ро wzorzec lnorfologiczno-kategorialny. Dosyc ostro wуоdrf2bпiа.јЦ:
sj

tutaj trzy serie l'egul, kt6re jednak nie sposob potraktowac w pelni

l·ozl cznie. S

to:

1) der:yrwacja tzw. prostego wyrazenia zdaniowego, tj. kопѕtl'пkсјi
konstytuowanej
mantyczn

przez wyrazenie predykatywne obejmuj ce alltose

l11b synsemantyezn

formf2 verbllm finitum, а u z u p e l n iallej

wyl cznie przez ,vyrazenia formalizllj ce tresci implikowane przez pre(ly
ka.t sformalizowany w konstytlltywnym wyrazeniu predykatywnym;

2) derywacja tzw. zlozonego wyrazenia zdaniowego, tj. wszelkich kon
ѕtrпkсјi, ktol'e spelniaj

og61n

definicjf2 wyrazenia zdaniowego nie spel

njaj c definicji pl'ostego wyrazenia zdaniowego;

3) del'ywacja g'l'llpy ilniennej.
Nieostrosc gTanicy mi dzy pl'ostym i zlozonY111 wyrazeniem zdапiо-wУI11!
WJтnika z nieostrosci, czy tez moze l'aczej z roznego rozunlienia, z l'оzпеgо
odczuwania

poj cia

implikacji

semantycznej.

spotykamy w tekstach kопѕtrпkсје,

Obok

jednoznacznych

i саlе serie konstrukcji, blldz c&

wielorakie wil!tpliwosci. Por. пр. z jednej stl'ony takie przyklady, jak pol.
czytam ksi ({zk tJ /m ac . чumа.м. книга, gdzie al'gument z wbudowanym kOnlpo

nentem ftekst' jest jednoznacznie implikowany pl'zez predykat, czy jak
pol. idfJ ро chleb/mac. ода.м по деп, gdzie predykat fidzie' (оди' пiеwц:tр liwiе
nie implikuje argunlentll tchleb' (леп' (czy tez, w innej konwencji analizy
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i ZapiSll: gdzie шаmу do czynienia z ргеdуkаtеш 'idzie po (оди

ПО ,

а wifJc

z ргеdуkаtеш о wykladniku zlоzопуш, implikujq;cylll агguшепt ргzеdшiо
towy - "сеl" nazwanej czynnosci). Por. tez пр.: P,ra(Yl j(} dzisiaj nad тoj
ksiqzkq

w

kuchni, zeby n'ie p"'zeszkadzac

,vyrazenie lokatywne
przez zeby fогшаliZllј

w

w

sprzqtaniu., gdzie zar6wno

k lchni, jak i wYl'azenie zdaniowe wprowadzone

tl'esci пје implikowane przez predykat ·praCllje .

Z drllgiej strony wq;tp1iwosci 1Jlldzi пр. inlp1ikacja агgllшепt6w ргzеdшiо
towych nieidentycznych z cZE2sciq; сјаlа sprawcy w takich konst,rllkcjach,
jak роl. 1tderzyl go kijem јшас. го удри со стап wobec uderzyl gojeo удри
(ѕсН. 1' kq./co рака) czy роl. machala chu8teczkcr:. ј шас. /lшваше со ша.лшвче'
.

wobec machala r'Jkq ј .маваше со рака. W tpliwosci budzi tez implikacjaг
tresci ѕfогшаlizоwапусh odpowiednio w wyrazeniach nа koZacjfJ ј за вечера
czy dla Marysi ј за Маре w takich konstrllkcjach, jak ])01. gotujlJ ziemniaki
'nа kolacjfJ ј шас. готвам кро.мпир за вечера czy роl. 8zyjfJ bl tzk

dla 11[а

j'Y8i ј шас. шија.м б.луза 8а ЈУЈаре.
Nieostl'osC granicy 11lifJdzy суklеш clerywacji zdan i суklеш der '\vacji
nazw (pojfJtych jak wyzej w 1.2.) przybiera inne fогшу. Istniej

шiапо

"\ујсје operacje, kt6rych ѕешапtусzпу pl1nkt wejscia raz okl'esla WZOl'zec
zdaniowy, l'az WZOl'zec naz\vowy, seislej: takie operacje dokonywane па
naz"\vach, ze niekiedy wzorzec zdaniowy ogranicza poclstawienia ""те wzorCll
паzwоwyш. Машу tll па туѕН k,vantyfikacjE2 referencyjnq;, а niekiedy
tez ilosciowq; nЙJZw. Nalezy опа w spos6b oczywisty ао procesu clerywowa
nia adek -atnych nazw dla obiekt6w, о kt6rych шоwа, zагаzеш jednak b;ywa
niekiedy pochodn ])l'zyjfJtej modalizacji ij1ub tешрогаlizасјi zdania ijlllb је
go perspekty\vy fuпkсјопаlпеј. Por. пр. zaleznosc, zgodnie z kt6r

predykaty

kl'eatywne, jak пр. 'szyje' ј 'шие , 'blldl1je' ј 'гради', uzyte aktualnie тaj
drl1gi агgllшепt genel'Jczny (рот. Helenka 8zyje bluzkfJ. ј Ленче шuе блуза.),
а llzyte ошпitеmрогаlпiе majq; tenze argument skwantyfikowany jako
niejednostkowy (рог. Helen7ca 8zyje bl'ttzk'i. ј Ленче ШlJе БЛУ8И.).

,у naszym przegl clzie konfrontatJтwnym оgгапiсzушу sifJ z koniecz
nosci do przedstawienia r6znic wystfJPlljq;cych ѕегујпје, abstrahuj!:tc od
tych, kt6re polegaj

па idiosynkrazjach skladniowych poszczeg61nych

wyrazen predykatywnych. ЅZСZЕ2ѕсiеш с11а паѕ tak па grllncie роlѕkiш, jak
i па grl1ncie шасеdопѕkiш zaawansowane S

ргасе nad slownikami ѕуп

tаktусzпушi centl'alnej klasy wyrazen preclykatywnych, tj. czasownik6w9
Nacisk

polozymy па шесhа,пizшу

wyborl1 korespondllj!:tcych ze sob

funkcjonalnie fогш kategorialnych w ргосеѕје шоdаlizасјi i tешрогаIizасјi
zdania oraz kwa,ntyfikacji referencyjnej i ilоѕсјо,Уеј nazwy, а takze па
korespondllj!:tce ze sob

11

fl1nkcjonalnie fогшу rеdпkсјi strl1ktur predykato

Por. SlOWllik sYlltaktyc.zoo-gеllеl'аtуwпу czasowl1ik6,\" polskich, ii. 1: А-И, роа

rcd. К. Polanskieg o, vVroclaw 1980. Рm'. tez zcszyt pl'6bny podobl1ego Slo,\vllika
wydal1Y w т. 1979 przez Iпѕt уtut J zyka Иас.сdоnѕkiеgо '\" Skopill pod l'cd. В. KOl'll

bina.
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,yo-argunlentowych w procesie 1110dyfikowania komllnikatywnej llieral'chii
tresci oraz perspektywy fllnkcjonalnej zclania.
Zeszyt

pi ty,

zwienczenie

konfrontacji

ftшkсјоnаlnо-gгаmаtусznеј)

-pozbawiony b dzie aneksu substancjalnego. Јest to logiczna konsekwencja
:faktll, ze jednostk

poddawan

(semantyczno-)skladniowy,

,у

analizie i konfrontacji b dzie tll wzorzec

miar

moznosci traktowany w oderwaniu od

jego konkretnego leksykalnego wypelnienia. Zaznaczmy, ze r6wniez tzw.
sp6jniki wyst puj ce we wzorcach zlozonych wyrazen zdaniowych (podob
.niе jak wiele przyimk6w) traktujenlY zgodnie z nasz

teori

semantycznej

intel'pretacji tekstu jak wyrazenia predykatywne, а wi c nie b dziemy
ich rozpatrywac jako ewentualnych identycznych operator6w gramatycz
.nych. Np. роl. bo, gdyz, mас. бuдејк'u, зашто uznajemy, og61nie m6wi c,
za wJTkladniki tego samego predykatu, со pol. przyozyna, powoduje, spra
'tvia .

.

.

, mас. Прllчuна, ПрUЧllнува . , itp.; 1Јо1, jezeli, јеѕН, mас. ако
.

.

za

wykladniki tego samego predykatu, со pol. 1,vat'unek, warttnkuje, impliku
је . , mас. услов, условува, и.м.nлицира . " itp.
.

.

.

ТJ'VAGA. Wyst puji:l:ce ,ve 1vzorcach l)rostego WУI'аzепiа, zdапiоwеgо, istotllie
l)llste ѕеПlаlltУСZlliе, operatol'Y pol. ze, zeb y, l1lас. да, деnа Ol'аЈ!, wуѕt рllјц:се 1уе "",'ZOI'
cacl1 gl'ПрУ il1liennej operatory pol.

ktOi'Y, jaki, Пlас. 1i:oj llie оdро,уiаdајЦ: ѕоојс gc

llctyczllie.

Jak jllz wsponlnielismy, jest to przegl d tl'esci i tlkladu nie istniej cej
ksi zki. Nie lllega w tpliwosci, ze w tOkll opracowywania wiele spraw
111egnie zmianie, uZllpelnieniu, przesuni cill. Јedn
аll, poza fllnkcj

z funkcji tego przegl 

zapowiedzi, jest wywolanie dyskusji, kt6ra pomoglaby

паш па czas zmienic to, со powinnobyc zmienione.
Przeprow:adzony przegl c1 wykazal dowodnie, ze gramatyka konfronta
·ty,yna, tak jak j

tll rozllmiemy, пје jest gramatyk

w tym sensie, ze nie

jest wykladem stl'llktllry zadnego konkretnego systemu j zykowego. Jest
natomiast uporz dkowanym zbiorem informacji о podobienstwach i r6z
nicach w strukturze dWll(l11b )yj cej) j zyk6w. Z punktu wiclzenia dyscyp
liny tekstl1 przypomina опа gramatyk (w opozycji ао wycinkowej mопо
.gl'afii) - nie mа w niej mјејѕса na teoretyzowanie, kt6re zast pic ml1si
przejrzysty i logiczny ukla(l danych faktograficznych.
i randze teoretycznej (lecyduj

О

јеј

afiliacji

ѕсјѕlе powi zane (lwa czynniki: metaj zyk

ј llklad infornlacji. Informacja ta, zgodnie z zadaniami, jakie sformulo

walislnY na wst pie, mа w aspekcie teoretycznym sluzyc typologii j zy
:ko),ej, а 1vaspekcie praktycznym mа stanowic podstaw nauk01v , wytycz
пе

ао

opracowania podr cznik6w

i tylko dla JYIacedonczyk6,,

nal1ki

j zyka

polskiego konkretnie

oraz j zyka macedonskiego

- konkl'etnie

i tylko (На Polak6\v.
1.5. TYPOLOGICZNE

АЅРЕКТУ

POLSKO-MACEDO:NSKIEJ

KONFRONTACJI

GRAl\'IATYCZKE.J

Хаwi zпј с (10 1vyrazonego pa.l'okl'otnie. pl'zekonania о gra.matyce kon·
front,aty\ynej ja.ko {огmје ѕtпdi6)v typologicznych роѕtагашу sj

tcra.z
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pokazac szczeg61ne znaczenie, јаше moze n1iec dla typologii konfrontacja
wlasnie w relacji polski ,-....; maceclonski. vVidzimy д\уа aspekty tego zagad
llienia: slawistyczny i balkanistyczny.

'У slowianskim swiecie j zykowym, gdzie skala r6znic typologicznych
jest niezbyt wielka, polski i lnacedonski zna.jduj

sj

па dwu biegunach

tej skali jako systerilY maksymalnie wzajemnie spolaryzowane. Stan taki
jest motywowany tak

geograficznie,

jak i

histOl'ycznie.

Шѕtоriа tak

Itokierowala losami naszych przoclk6w, ze terytorium etnicznego j zyka.
polskiego znalazlo sj

па p6Inocno-zachodniej, а terytorium etnicznego

j zyka macedonskiego па poludniowo-zachodniej peryferii wsp6lczesnej
Slo"'ianszczyzny. 'у obu wypadkach istotn

cech

tego polozenia jest

l1trzymywanie wielu charakterystycznych archaizm6w

peryferycznych,

-przy cZynl w wypaclku j zyka macedonskiego stosunkowo wi cej sposr6d
nicl1 пјј; w polskim przenikn lo до j zyka literackiego (por. о tym szerzej
w

4.2.). Wi kszosc archaizm6w jednak, tak па poludnill, jak i па р6lпосу,

пtl'zуmllје si

w pel'yferycznych dialektach lu(lowych. Cech

tego poloze

пја jest t,akze wyksztalcenie "\ovielu innowacji.

\V aspekcie czysto geograficznym орtуmаlПУПl partnerem до kon
:frontacji z polskim m6glby si

wydawac j zyk bulgarski polozony па

I)ег.уfеrii poll1dniowo-wschodniej slowianskiego obszaru j zykowego, jednak
tп zn6w wdala sj

historia w osobach kodyfikator6w literackiej normy

j zykowej tak bпlgаrѕkiеј, jak i macedonskiej. Jak wiadomo, oba te j zyki
llalez

до tzw. balkanskiej ligi j zykowej, tj. w tоkп rozwoju wyksztalcily

.specyficzny,

tzw.

balkanski

typ

struktury

gramatycznej,

odchodz c

tYlll ѕатут od tradycyjnego typu slowianskiego. Ot6z о Пе wysilki kocly

:fikator6w normy bulgarskiej w сi gп ропаd stu lat јеј istnienia szly w kie
rппku zblizenia јеј ponownie до moclelu slowianskiego, przede wszystkim
rosyjskiego, о tyle kodyfikatorzy mlodszej normy macedonskiej uszano
wali nowe balkanskie oblicze s"\ovojego j zyka, widz c w niт przejaw natural
nycll tendencji jego rоzwојп. 'У efekcie macedonska nornla przyjmuje si

i stabilizllje latwiej jako system пјетаl organiczny, blizszy systemom
clialekt6w ludowych,

а

przy tYln jako czysty system balkanski stano"\ovi

wdzi czniejszy obiekt konfrontacji, ostrzej w ѕtоѕпnkll (10 polszczyzny
:spolaryzowany.

Innymi

шас е(10 nѕk , р о

slowy:

p i e r w s z e,

przeprowadzaj c

konfrontacj

okreslamy jak gdyby maksymaln

polsko
skal

r6z11ic typologicznych w slowianskim swiecie j zykowym; пје dotyczy
to oczywiscie wszystkich aspekt6w strl1ktury j zyka, tak пр. w barclzo
dOllioslej i

sk din d

prozodii polski

i

па

terytorium slowianskim zr6znicowanej

macedonski

(por.

wyzej,

1.4.)

wykazuj

ѕfш'zе

l1derzaj3.!ce

J.>odobienstwo. М6wiЦ:с о maksymalnej polaryzacji lnamy

па mysli system
mOl'fo-ѕупtаktусzпу, tj. wykladniki stosunk6w implikacj i semantycznej
i zaleznosci gramatycznej
Ро

drugie

- przeprowadzaj c konfrontacj

WiaIl1Y polszczyzn
Obecnosc

mi dzy poszczeg61nymi skladnikami tekstu.
роlѕkо-mасеdоnѕkц: zesta

z typo"\ovym pI'zedstawicielem balkanskiej ligi j zykowej.

slowianskiej

bazy

\vsp61noty

ѕпbѕtапсјаlпеј

pozwala

lepiej
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llchwycic to, со strukturalnie r6zne, а wi c оkrеѕИс zarazem skalQ ro.znic.
typologicznych mi dzy polszczyzn
Poтjjaj c

znaczenie

przejawiaj{!ce sj

czysto

i balkanskim modelem j zykowYnl ..

teoretyczne

dla

typologii

j zykowej,.

w d{!zenill do okreslenia granicy mi dzy tym, со uniwer-·

salne i tym, со akcydentalne, pomijaj c dalej pl'aktyczne znaczenie "рте
fabrykatu" dla opracowan podrQcznikowycll, wyniki takiej konfrontacji
powinny okazac si
оnе nasz

przydatne w dydaktyce llniwersyteckiej. ROZSZel'Zfl;

(lоѕус ѕпотn

wiedzQ о ѕуnсhгоniсznо-funkсјоnаlnУnl aSl)ekcie

gramatyki porowllawczej slowianskiej, wykaz
jomosci

j zyka

ojczystego

dla

wlasci-wrego

pl'zydatnosc dobrej zna

zrozumienia

i

popra1",nego·

opanowania j zyka obcego, ktory jest przedmiotem studiow filologicznycll,.
powi z

w jeden wyklad elementy gl'a,l11atyki polskiej, gramatyki POI'{)1\r

nawczej slowianskiej i j zykoznawstwa ogolnego, wykazujf!;c tym ЅШllУnl
(lowodnie istnienie wsp61nego metaj zyka

dla саlеј

dyscypliny.

Brak

takiego metaj zyka w wynikll rozdl'obnienia i izolacji poszczegolnych cyklf
'vykladowycll to chyba g16wna udr ka specjalizacji j zykoznawczej nа
stlldiach filologicznych, а w kazdYnl razie nа studiach w zakresie filologii
sl01vianskiej.

1 dalej: nasza znajomosc teoretyczna balkanskiego typu j zyko"We;go,.
przynajmniej nа grllncie slowianskim, sprowadza siQ najcz scicj do katalo
gll cech takich, jak brak fleksji imiellnej, brak bezokolicznika, obecnosc
kategorii rodzajnika i јn. Systematyczna konfrontacja pozwoli wyjS6 poza
te etykietki, wskazac powi zania wzajcmnc zjawisk, ich rang

w systelnic,

ich konsckwencje, ilosciowy ijlub jakosciowy charakter roznic w stosllnkll
do typowego slowianskicgo modelll gTamatycznego, а moze takze gl bsz
motywacj

tendcncji l'ozwojowych. Zeby nје byc goloslownym, przedstaw

111У pokr6tce dwa lnozliwie jaskl'a1ve przyklady.
1\f6wimy: balkanska fleksja analityczna ј111јоn, w skr6cie: analityznl
balkanski, i przeciwsta",iamy t

etykietk

temu, со uwazamy w s,yietle

innoslowianskich przyzwyczajen j zykowych za' noгт
jako fleksj

i со оkгеѕlашу

syntetyczn . Тушсzаѕеm blizsza system6wa analiza WJrkazuje,.

ze r6znica - choo znaczna

jest w "ielu aspektach raczej natllry ilo8cio

wej, а to, со na.zywamy a.nalityzmem, jest l'aczcj przejawem syntetyzllj 
cego lnechanizmu formalizacji. Rzeczywista r6znica uj ta w tегшјпаеll
nl0zliwie obiektywnych sprowac1za si

(10 tego, ze

funkcji syntaktycznych grllpy јтјеnnеј s

(1) wykladni fОl'llшlnft

w j Zykll polskim - w kolejJ1os

сј obci zenia fllпkсјоnаlпеgо: а) obccnosc lllb bl'ak kongruencji z 'v Taze
nјсm predykatywnym, b) kategorialne fОl'ШУ przypadka, с) przyill1ki,.
d) tzw. szyk wyraz6w,

tj.

spos6b

linearyzacji wyrazenia zdаniо'п�gо"

a'w шасеdоnѕkim: а) obecnos61ub brak kongrllencji z wyrazcniern ргеау
katywnym, b) klityki zaimkowe, с) katcg'orialne fогшу przypadka, d)
ргzуiшki, е) sposob linearyzacji wyrazenia zdaniowego; jak widac, od
strony inwentarza i rangi poszczeg61nych srodk6w formalnych r6znica nie
jest wielka - wr6cimy do tego za сhwЉ2;

(2) w j zyku polskim wykla(lniki
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funkcji syntaktycznej grupy imiennej funkcjonuj

zarazem jako w-yklad

niki јеј wеwш;tгzпеј kongruencji, јппутј slowy: kategorif2 przypadka jako
})aradygmatyczn

posiada zar6wno skladnik konstytutywny grupy (по

lnen substantivum), jak i јеј skladniki uzupelniaj ce (поmiпа adiectiva),
-а

wi*2c wykladnik segmentalny jest nie-ci gly, posiada wiele replik w grani

-cach grupy; w jE2zyku macedonskim grllpa јmiеппа moze posiadac tylko
jeden segmentalny wykladnik swojej fllnkcji syntaktycznej.
Przyjrzyjmy sif2 blizej tym dwu pllnktonl, do kt6r,ych sprowadza sif2
T6znica systemu morfo-syntaktycznego.
A.d (1). Zasadnicza

opozycja

wyrazona

kongruencj

со

do

liczby

i rodzaju lub јеј brakiem jest w Obll jf2zykach taka ѕата; kategorialne

formy przypadkowe, w polszczyznie llniwersalne, w macedonskim charak
teryzujf.1! jedynie pronomina sllbstantiva, i to jedynie w zakresie tzw. przy
:padk6w gramatycznych, со wif2cej - w jednym z regionalnych dialekt6w
kultпrаlпусh (por. nizej ѕ. 117) formy te sif2 cofajf.1! i sprowadzaj

do jednej

zasadniczej opozycji dubluj cej opozycjf2 wyrazonf.1! srodkami kongruencji
kategorialnejlo. WfI!ski zakres wystf2powania kategor,ialnych form przypadka
kompensuje

w

macedonskim

cZf2 ciowo

(tylko

w grupach imiennych

-о zidentyfikowanych referentach, tj. w deskrypcjach okreslonych i tylko
'\v

zakresie tzw. przypadk6w gl'amatycznych) obecnosc (najczf2sciej prepo

:zytywnych w stosunku do form verbum finitum) klityk zaimkowych 
klityki pojawlajfl! sif2 r6wniez w deskrypcjach nieokreslonych uzytych
referencjalnie, со jest kolejnym dowodem па to, ze proces reorganizacji
-systemu nie jest wcif.1!z jeszcze zakonczony. Przyimki w obu jf2zykach
wszcгdzie tu, gdzie ѕј*2 pojawiajf.1!, s

hierarchicznie nadrzf2dne w stosunku do

тпјеј lub bardziej wyspecjalizowanej formy przypadkowej (por. np. poIski
locativlls sprowadzony dzis do roli korelatu odpowiednich przyimk6wll).
R6znica jakosciowa polega па tym, ze pewne relacje, kt6re w polszczyznie
wyrazajf.1! przypadki gramatyczne (przede wszystkim genetivus), w тасе
,donskim obsluguje tzw. gramatyczny przyimek на.

Linearyzacja mа

пјесо szerszy zasif2g funkcji w jf2zyku macedonskim, jest to jednak r6znica
raczej uzualna niz systemowa. А. wif2c: zasadniczej zmianie ѕtгuktпrаlпо
-typologicznej towarzyszy cZf2sciowa zmiana srodk6w formalnych; јеј
zasadniczy efekt to niemal pelna eliminacja tzw. przypadk6w gramatycz
nych na korzysc klityk zaimkowych i tzw. przyimk6w gramatycznych.
,,\У wyniku tcj zmiany - rzccz teoretycznie nieobojf2tna - system mасе

donski

wyrazniej ujawnia

hierarchif2

funkcji spelnianych w

systemie

polskim przez tzw. kategorif2 przypadka.
Ad (2). Likwidacjf2 redundantnych wykladnik6w organizacji tekstll
10

Rбwniеz

klasycz!lym systemie literackim w podsystemie imion wlasnych
konc owka "przypadkowa" dubluje informacj wyrazon brakiem kongruencji kate
gorialnej.
11 P
omijamy w yj tkow sytuacj , gdy ten ѕаш przyimek towarzyszy dwu for
w

тот przypadkowym, рот. nа st6l /nа stole,

w

piec/

w

:piec'U.
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trudno nazwac ргzејаwеЏl analityzmll12. Nie taki tez jest podtekst tego
tегшiПll. Pochodzi оп ze starego arsenalll typologii morfologicznej, kt6ra,
орегије opozycj11!: kOIlstrukcja morfologiczna, tj. syntetyczna, t"-I kOn.strllk
сја syntaktyczn t, tj. analityczna. Patrz11!c z perspektywy funkcjonalno
syntaktycznej mпѕјmу system macedonski (typowy zreszt11!
jcгzyk6w iIldoeuropejskich)

uznac

za

bardziej

oszczcгdny w

dla wiell1
srodkach

(bardziej ЅУIltеtусzпу) пјј; p01ski.
Dгпgi przyklad kопtгаѕtп, kt6rego systenl0we kOIlsekweIlcje

"\v

саlеј

rozci11!glosci пја1vniа dopiero systematyczIla kOIlfrontacja, dotyczy ѕуѕ
teml1 werbalIlego - mаmу tп Ilа mуѕli brak bezokolicznika 1V j zyku mњ
cedonskim. Jako jeden z Ilomina1Ilych historycznie (lel'ywat6w verbi bez
okolicznik w jcгzykach takich jak polski w zIlakomitej wicгkszosci

11zy6

fогmа1izпје агgшпепt nieprzedIlllotowy, iIlIlymi sl01VY: kОIlѕtуtппје wyra
zenie агgпmеIltоwе. W macedonskim przy bгаkп bezokolicznika w odpo
wiedIlie pozycje wchodzi wyrazeIlie zdaniowe z operatol'em да.

I{on 

sekwencj11! czysto ze,vn tl'zn11! takiego ѕtаIlП rzeczy jest wyzsza frekwencja
form verbi fiIliti w tekscie macedonskiIll, por. Ilр. р01. MU8ZfJ przyjs6 zoba
c,zy6 to 1 a шZаѕnе oczy.

r-..J

mас. J.7IJ.opaM да дојдам со свои очи да го вид(Urt..

тоа. InIla konsekweIlcja, јпz gl bsza, to wyzsza frekweIlcja formalizacji
osobowej w zwrotach z tzw. ageIlsem nieokresloIlym, jak пр. pol. trzeba to
zоbшJZУС, zeby . . . t"-Imac . .М.ораш тоа да го вuдиш за да . . . / човек .иора тоа да

го види за да . . . Niew tpliwie jedIlak najdoIlios1ejsz11! konsekweIlcj11! braku
bezokolicznika jest powstawanie odmiennych synkretyzm6w, odmienIlych
szereg6w asocjacyjnych i w dalszej kOIlsekwencji odmieIlnych mechani:t
m6w rekursji zdaniowej i tzw. kondeIlsacji tekstu. Рот. Ilр. pol. chc(J vie
dZ1le6 t"-I chc(J, zeby

01"1,

шiеdziаl wobec mас. сака.м да знам t"-I сакам тој да

знае. Por. роl. nie znoszfJ czekaJ ia" nie lubif2 czekac t"-I Пlас. не поднесува.м
да чекам, не сака.м. да чекам, i ty1ko przy bгаkп powieI'zchIliowej Ilegacji,
Ilр. тешко поднесува.м чекање I тешко поднесувам да чека.м. Por. tez }Jol.
lubilJ ѕрасm'у / spacermvac t"-I тас. сакам да шета.м, pol. nie rozurniem jegQ
sp6zniet ia

,....,

шас. не разбирам зошто тој доцни. JedIlym slowem, brak

bezokolicznika ј est ј edn11! z istotnych przyczyn daleko id11!cych r6zIlic
w calym systemie non1inalizacji
1V

w

ј zуkп maceclonskim

z

jednej strony,

роlѕkiш z drugiej.
PrzypomIlijmy, ze nasze (lwa przyklady mialy Ilа сеlп zill1ѕtГ01ПtС,

jak

systematyczna

konfrontacja

polsko-lnacedonska

pozwoli

pogl bic

пјсгсје r6zIlic t,�ypologicZIlych mi dzy klasycznym systemem j zykow:ym
ѕlОVliапѕkiш i ѕуѕtеmеш slowianskobalkanskim, а tym ѕатут ргzуѕlпzус
sj

t,yl)ologii j zykowej t,ak slowianskiej, jak i balkanskiej.

12

Redllndantnych tak z pUI1ktu "\yidzenia zewn tl'zncj, jak i "\vc"\vnQtl'zncj skla

dl1i gl'llpy, gclyz '\\' 110"\VУШ llkladzie kongl'llcncjQ wеwш tl'ZПЦ: grllpy imiennej wуга
zајц: llie-ci gle (t,j. po"\vtal'Zajflce sj
dIliki liczby i l'odzajl1.

,у

fOl'mach poszczeg61nych ѕklаdпikбw) wykla
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1.6. TYTULE)I ,,\VSTJj)PU DO PIERWSZEGO ZESZYTU GRAl\fATYKI

Ј zyk polski

i macedonski stallo"\yiQ: szczeg61nie wdzi czny оbiekt

konirontacji nie tylko z punktu widzenia јсll stl'uktul'Y wewncгtl'znej.
Skontl'astowac wypada tez warullki 1'0zwojowe jako podloze dokonal1ej
polaryzacji

strukturalnej.

Charaktel'

dyferencjacji

geogl'aficznej

Obll

j zyk6w etnicznych, stosunki interferencji z innymi strllkturami j zyko
'V Ynli, stratygrafia socjalna, warunki ksztaltowania normy j zykowej 
wszystkie te czynniki

,у

relacji polski ,-....; macedonski ujawniajQ: kontrasty

wyjQ:tkowo sillle "\у skali slo"\vianskiej. Тп je(lnak 0(1 wst pu ао са.lоЅсј
GI'amatyki lлzесhоdzimу juz (10 wst pu ао niniejszeg'o, pierwszego јеј
zeszytll, pOnlyslanego jako zestaw minimunl informacji о "\vaTllnkacll
rozwojo"\vych obu ј zуkбw, kt6ry zашiегzашу r6wniez

poc10bnie jak

(lane systemowe - llј с konirontatywnie i ао ktбгеgо nieraz przyjclzie,
паш si

odwolac w tоkп dalszego "\vykladu.

Pierwszy zeszyt GI'ашаtуki - kt6ry w саlоѕсј mozna by naz"\vac wѕtсгI)-·
пуш - obok tego tekstu оgбlпеgо -wprowadzenia przynosi:
;\. POdStf1WOWQ: infOl'macj

о obu jcгzykach, okreslaj cQ::

.Аа. charaktel' dyferencjacji dialektalnej (w przekroju diaclll onicznynl
i synchronicznynl) (rozdz. 2),
.Ab. warunki ksztaltowania i stopien kOflyfikacji погmу jf2zyka og61

nego (rozdz. 3),
.Ас. dyferencjacj

socjalnQ: oraz charakteI' i dупаlПik

ргосеѕбw inte

gracyjnych,
Ol'az
В. uj cia syntetyczne, konfTontujQ:ce obydwa jcгzyki z punktu widzenia.

infol'macji zawartej ') pUllkcie .А (l'ozdz. 2

-

4)

.

Oczywiscie ргzеdшiоtеln орiѕп w риnkсје .А b dQ: nie dane fakto
graficzne, ale ich typologiczna осепа пј tа odpowiednio аlа polskiego
i аlа macedonskiego jako termin konfrontacji. Tak wicгc w punkcie .Аа nie

zamieszczamy jakiejs "k1'6tkiej dialektologii". Ogl'aniczamy si

ао karto

graficznego pl'zedstawienia dyferencjacji dialektalnej obu j zyk6w, а па
st pnie zajmlljemy ѕјсг typologiczn
,v

przekl'oju

diachTonicznym

charaktel'ystyk

stal'amy

sj

kiedy i w jakich okolicznosciach wylania sj

tej

dyfel'encjacji.

odpowiedziec па

pytania:

dапу kOll1pleks dialektalny,

czy zdraclza on jakies ѕlаау wewn trznej dyferencjacji jeszcze па grllncie
Јлаѕlоwiаnѕkim, jakich pi ter systell111 опе dotycz , jak sQ: gl bokie i na
cZyll1 polegajQ: po"\viQ:zania z kошрlеkѕашi ЅQ:ѕiеdпiшi, i dalej: jak narasta
lа dyferencjaeja wewncгtrzna, tj. Не bylo i jak usytllowanych (centrllnl ,-....;
peryferia)

ognisk innowa.eyjnych,

јаЕ: datujemy clecydlljQ:ce sekwencje

zmian, i zn6w: jakich pi ter ѕуѕtеmп one dotycz , wreszcie: jakie czynniki
(migracje, zmiennosc granic 11istorycznych, interferencja obcych ѕуѕtеПlбw
j zykowych) przyspieszaly lub hamowaly dyferencjacj
о ostatecznym przebiegu izoglos.

i zadecydowaly
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W przekroju synchronicznym stal'amy sj
jakie S

odpowiedziec na pytania:

typowe przebiegi izoglos (kierunek, ostrosc granicy itp.), jak dalece

te pl'zebiegi sj

pokrywajll, tj. jak ostre s

(jak stare, z jakiego pi tra) s

granice dialektalne, jakie cechy

gl6wnym kryterium przyj tego podzialu

(lialekt6w, jakie cechy (jak stare, z jakiego pi tra) s czynnikie111 maksymal
nеј dyfel'encjacji, czy nadal trwa i jak dalece jest intensywny wewn trzny
Ј:'оzwбј diаlеktбw. vVreszcie podajemy, roboczy i llipotetyczny wobec
-zbyt mаlеј liczby analiz szczeg610wych, typologiczny przegl d dialek
talnej dyferencjacji gramatycznej: fonologicznej i morfo-syntaktycznej,
klad c gl6wny nacisk па okreslenie, со jest g16wnynl czynnikiem r6znico
wania i jaka jest skala zrбzпiсоwапiа роѕzсzеgбlпусh podsystem6w (jak
·wokalizm, konsonantyzm, prozodia, morfologia nomen, morfologia verbum,
itp.). Uj cie takie pozwala (por. р. В) ѕkоnПопtоwас роѕzсzеgбlпе para
metry dyferencjacji dialektalnej obu j zyk6w,

а

takze scllarakteryzowac

og61nie baz , z jakiej wyrasta opisywana w dalszych zeszytach Gramatyki
nOl'ma j zyka og61nego.
Istnieje takze inna, gl bsza motywacja, dla kt6rej uwzgl dniamy
w

pierwszym zeszycie dosc szeroko problematyk

dialektaln . Oto chcemy

stworzy6 sobie potencjalnie szersze ramy konfrontacji niz te, па jakie
})ozwalaj

skodyfikowane

systemy

j zyka

оgбlпеgо.

Jest

zjawiskiem

naglninnym, ze jakas tendencja rozwojowa w spos6b istotny kontrastuj ca
lub zblizaj ca interesujfl:ce nas dwa j zyki jest w tym czy w innym syste
mie dialektalnym silniejsza, jaskl'awsza, bardziej zaawansowana, latwiej
czytelna we wszystkich swoich strukturalnych konsekwencjach. Ohcemy
otworzyc sobie mozliwosc uwzgl dniania fаktбw tego typu w podstawo
wym tekscie Gramatyki, tj. chcemy przeksztalci6 j
w

- przynajmniej

tych punktach, w ktбrусh nas na to stac - w konfrontacj obu etniczno

-j zykowych diasystem6w: polskiego i macedonskiego. Przy takim za
mierzeniu nasz punkt Аа posluzy takze jako system odniesienia w sytua
cjach, kiedy od,volujemy si

do fakt6w dialektalnych.

W punkcie Ab przedmiotem naszej uwagi jest proces ksztaltowania
normy оgбlпеј obu ј zуkбw, zn6w oczywiscie w aspekcie typologicznym,
.а

nie historyczno-faktograficznym. Tak wi c przede wszystkim staramy

sJ

odpowiedziec na pytanie, czy stoimy wobec јеdnеј, czy tez wobec

wielu ponawianych na danym gruncie рrбb kodyfikacji. W sytuacji тасе
donskiej dojdzie tu ао glosu т. in. doniosla dla саlеј Slowianszczyzny
kodyfikacja cyrylo-metodejska, јеј podstawy dialektalne, zasi g, slady we
wsp6lczesnym j zyku literackim. W sytuacji polskiej wspomniec wypada,
т. јп. о рrбbњсh kodyfikacji normy kaszubskiej.
W odniesieniu ао tej ostatecznej kodyfikacji, ktбrеј efekty s

wlasci

·wym przedmiotem naszej konfrontacji, interesujfl: паѕ: јеј korzenie histo
ryczne, јеј baza dialektalna (тniеј lub bardziej zdeklarowana, тпјеј lub
bardziej jednolita),

skala

interwencji

kodyfikuj cej tzw. system lub

Буѕtеmу organiczne oraz fragmenty systemu poddane takiej interwencji,
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istnienie i charakter odpowiednich akt6w })rawnych, аа1еј: тесерсја,
IJodS' awy ѕосја1пе, mесhапizшу szerzenia sj потmу. Interesuje паѕ stopien
08 iq;gni tej koc1yfikacji, а wi c stosunek ПOI;mу uZllalnej ао потmу рто

skl'yptywnej, zinstytllcjonalizowane formy dbalosci о kll1tUl'
i 1'0191, jak w tych procesach odgrywajq; ling"Tisci, wreszcie
naszej problematyki mа najwi ksz

wag

j zyka
со дЈа

- dOPllszczona wariatywnosc

поrшу, skala wal'iacji, dziedziny systemll, w jakich sj

опа przeja)Yia.

Pl'zedmiotenl konirontaeji w Рllnkсје Ab jest takze stosunek normy
do е1ешенt6w оbcych, przede ws.zystkim ао tzw. епrореizm6w i inter
naejonalizm6w, а т c: stopien otwarcia systemll па te e1ementy, ich
l'allga samodzielnych, WJTI cznych wykladnik6)y pewnych tresci czy tez
(lпb1еl'Q-\у odpowiednich leksem6w czy syntagm rodzimych, аа1еј: system

-шес1iПl1l, kt6ry jest bezposrednim .ir6dlem internacjonalizm6w i sto
pieIl icll integTacji w systemie pl,zyjmujf!cym czy

- јппуmј slo)vy 

toleI'o"Tane I)rzez ten system sygnaly о bcosci па poszczeg61nych pi tl'ach
.ѕtrllktш у j zyka, tj. w fono10gii, pl'ozodii, morfonologii, fleksji, slowo
twогѕtwiе, а takze ewentualna obcosc pewnych wzorc6w skladniowych.
l'oZIlic, а wi c i atr'akcyjnosc konfrontacji podnosi odmiennosc

Ska,l

\У,ll'lшk6,у administracyjno-panstwowycll, w jakich funkcjonlljf! pol;:;ki
i шаеес10nѕki

,УУ11l, drllgi'

gпје
lllb

- piel'wszy w l)anstwie jednonarodowym i je(lnoj zyko
'У

federacji, gdzie sH

faktu pewne funkcje nadrz dne obslu

j zyk serbsko-chorwacki, znaczna liczba obywateli jest w mniejszYnl

"\У

)yi kszYlll stopniu (lwllj zyczna i w ogromnej wi kszosci wypadk6w

l)iez cy serwis informacyjny,

kt6ry we wsp61czesnym swiecie stan01vi

znaczny procent (locieraj cych (10 nas bodzc6w j zykowych, przechodzi
')уlаѕпје przez filtr serbsko-chor,vacki.

ЅРl'а)уа

wieloj zycznosci

nosicieli

потmу

j zykowej,

podobnie

SpT<1Wa wariatywnosci tej потmу to juz l)Omosty, kt6re przenosz
'W

]Jl'oblematyk

punktu Ас, tj. w problematyk

jak
паѕ

rozwarstwienia i integracji

socjalllo-j zykowej. роааајеmу w tynl pllnkcie konfrontacji

(1.)

zywe

dzis w spolecz osci j zykowej polskiej ijlub macedonskiej rеzпltаtу рто
,ceso\v nalez cych juz (10 historii, zamkni tych czy nawet b d cych w reg
хеѕје, а takze przebieg i rеzпltаtу

(2.)

proces6)v zywych, zar6wno

(2.1.)

1.шi'i\-ш'ѕаlпусh na obecnym etapie rozwojll spolecz o-historycznego, jak

i

(:2.2.)

nosz cych pi tno lokalne. Ро(l

(1.)

wymienmy przykladowo w ѕу

tll:1cji polskiej l'egiona1ne zr6znicowanie pewnych sfer slownictwa i fraze
·ologii jako rezllltat p6ltorawiecznych zabor6w, а takze
'tej sytuacji

w konsekwencji

specyficzny charakter proces6w pllrystycznych oraz zr6z

пiсоwн,niе wewn trzne (1ialektu kulturalnego, ,w sytuacji macedonskiej 

ZШ1СZПЈ- i specyficznie (lzis scharakteryzowany srodowiskowo i socjalnie
zasob zapozyczen tUI'eckich, r6zne regionalne nasilenie tzw. balkanizm6w
}JTzej(;;tych przez filtr grecki, albanski ijlub arllmullski, r6znice j zyko,Ye
шоt.уwоwапе wyznaniowo. Роа

(2.1.)

wymienic trzeba masowy przeplyw

lпdпоѕсi ze wsi ао nliasta, charakter kontakt6w j zykowych lni dzy lnias·
.з

-

z. Topolif1ska, В. Vidoeski, Polski
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tem i \ysj , сl1агаktш' - zasaclniczo оdmiеnnу w iпtш'еЅllјf};сусh nаѕ ѕро
lecznosciacIl -stref przejsciowych mi dzy tymi d\\7"oma typami organiz
m6w spoleczno-j zykowych, i dalej: proces cofania si

dialekt6w ludowycl1

nа korzysc r6znych w charakterze intert1ialekt6w, kt6re опеѕlаmу jako
aproksymacj

n1aksymalll
wyjsciowego

systemu

do systemu j zyka og61nego osi galn

clialektalnego.

Pod

(2.2.)

wreszcie

nа bazie

wymiennlY

w sytllacji polskiej specyficzne procesy integracyjne nа ziemiach odzyska
nych Ol'az l'ang

prestizow

poszczeg6Inych region6w i w zwi zku z tYnl

kierunki ewolucji normy; w sytllacji шасеdоnѕkiеј - naplyw repatl'ian
t6w z lVIaceclonii Egejskiej, zakres i konsek\vencje biling\vizmu serbsko
chOl'wacko-mасеdоnѕkiеgо, powszeehnq; niemaI znajomosc - obok syste
mll og6lnego - takze systemll dialektalnego, z ktбгеgо si

wyszlo.

'У pllnkcie Ас роdејШllјеmу l'6wniez - ciagle w aspekcie konirontatyw
nуm - problematyk

zargon6w zаwоdоwо-ѕгоdоwiѕkоwyсh i ich wplywп

nа standal'd og6lny, а takze charakterystyk
i m6wion

czy moze scislej: mi dzy nOl'n1

r6znic mi dzy norm
ех

cat,hedra i nOl'm

рiѕаn
kolo

kw ialnq;.
Poclobnie jak w"''Yniku clyferencjacji dialektalnej omawiana w рпnk
tach A.b i Ас dyferenejacja socjallloj zykowa jest nје tylko bezposrednilll
ргzеdшiоtеm konfrontacji, lecz takze ramoWYln ѕуѕtешеm odniesienia dla
dalszych

partii

Gramatyki.

Bezposrednia

konfrontacja

fakt6w z zycia obu j zyk6w llpl'zytamnia genez

oclpowiednicll

i/lllb Но pewnych r6znic

systel11owych, а zarazeln ѕата w sobie jest przyczynkiem Јо og61nej
typologii slowianskich stanclard6w j zykowych. Z drugiej strony fakt
"'1Jrowadzenia Јо naszego \vykladll i okreslenia w оаnјеѕјеnјп Јо obl1
interesujq;cych nаѕ j zyk6w takich poj c"

jak ѕосјаInа wariacja nОГnЧ-1

zargon srodowiskowy, standard, ѕпbѕtаndагсl i јn. pozwala w dalszym opi
ѕје uwzgl dnic i kwalifiko\vac zjawiska stoj ce nieraz nawet nа marg'inesie
normy, а ciekawe jako pr:zejaw sk din d пја\vniоnусh \\7" naszej konfron
tacji tendencji rozwojowycl1 czy to polszczyzny, czy j zyka macedonskieg'o.
Pr6b

podsumowania wniosk6w z bezposl'edniej konfrontacji charak

tш'u dyferencjacji "poziomcj" i "piono\vej" obu j zyk6w pl'zynosz

llј еја

syntetyczne (pOl'. wyzej р., В).

ао tej

Nasza intencja odwolJrwania si

dyfш'еnсјасјi w toku dalszcgo wykladu ezyni z zeszytu pier\vszego inte
graln

cz sc ealego pl'zedsi wzi cia.

2. DYFERENCJ.ACJ.A DIALEKTALN.A
J

ZYK.A POLSKIEGO I :M.ACEDONSKIEGO

2.1. SYTUACJA POLSKA *

'\Vielkosc obszarll etnicznego j zyka polskiego nie u1egla istotnym
zlnianom оа pocz tk6w jego salllodzielnego rozwojll ро dzis dzien, zmieni
jednak w spos6b 'znacz cy parametry geograficzne i w zwi zkll Z tym

lу sj

t·ak przebieg, jak i charakter granic. Najistotniejsze zmiany mоzешу
wYPllnktowac jako: 1. peln
nylll zachodzie, 2. lltrat

integl'acj

obszarl1 kaszllbskiego па р6lпос

znacznych teren6w wsklltek gernlanizacji wzdlllZ

gl>anicy zachodniej, а nast pnie odzyskanie ich w wynikll 11 wojny swiato
wej, 3. kolonizacj

teren6w piel'wotnie baltyckich na WSCl16cl оа dolnej

'\Ујѕlу па р6lnОСУ, cz sciow lltrat

tych teren6w w wynikll germanizacji

i odzyskanie znacznej ich cz sci ро II wojnie 8wiatowej, 4. zyskanie znacz
nych teren6w na vvschodzie w pierwszym etapie przede wszystkim w wyni
kll kolonizacji szlacheckiej, а nast pnie poprzez powstanie wielkich aglo
meracji miejskich, jak Lw6w czy ,\Vilno i strata wschodniej cz sci t·ych
teren6w ро 1I wojnie 8wiatowej. Granica pohldniowa oparta о 11lЗr Karpat
okaza,la sj stosllnkowo stabilna, choc i tu nie brak drobnych przemieszczen
tak na оасјnkП l)olsko·(czesko )morawskim, јњk i polskoMslowackim.

W ramacll tradycyjnie Pl'zyj tej klasyfikacji j zyk6w slowianskich
na trzy grupy j ZJrk polski nalezy ао grupy zachodnioslowianskiej. Кгу
teril1m genetyczne nakazllje wyr6zniac w obr bie wsp61noty j zyko,Yej
zacllodnioslowianskiej, јпј; w najwczesniejszych stacliacll јеј rozwoju, trzy
kошрlеkѕу dialektalne: czeskoMslowacki, luzycki i tzw. lechicki ulokowany
па

p6lnoclloMzachodniej

(1i.alektami polskimi cal

peryferii
gam

Slowianszczyzny,

оbејШllј су

poza

dialekt6w pOl1lOrskich l cznie z dialektami

wYnlarlego j z;yka polabskiego, tj. ај; ро doln

I.љb

(Elbe) na zachodzie.

}Пmо intensywnych w ostatnich dziesi cioleciach badan w tej dziedzi
nie, pl'zede wszystkim badan о charakterze atlasowym, niewiele l1mienlY
dzis jeszcze powieclziec w trybie syntezy о lldziale geogl'afii wyI'azowej
*

T

drogq serdecznie dzi kпј

kt6ry zechcial pl'zeczytac

1"

Panu Pl'ofeSOl'owi StanislMvowi UrbaI'iczykowi

mаѕzупорiѕiе paTiie tej ksi::J:zki роѕwi сош

skiemu i pl'zeka,zal тј swoje uwagi krytyczne, со роzwоШо l1lј
8korJTgo", a6 i llczytelnic тој tekst

[Z. Т.Ј.

W

j zykowi pol

wielu wypadkach
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ijlub ѕlоwоtwбгсzеј w procesie wyodr'2bniania ѕј'2 z tla zachodnioslowian
.skiego lechickiego kошрlеkѕu dialektalnego. R6wniez geografia fleksyjna
tej epoki jest шаlо znana, wydaje ѕј'2 jednak, ze zjawiska fleksyjne, kt6re
retrospekcja pozwala паm kwalifikowae jako lechickie, n1aj

raczej cha

rakter marginalny i najcz sciej wt6rny.
Dotykamy tll problemu bardzo istotnego,

kt6remu

jeclnak grama

tyka por6wnawcza slowianska poswi'2cala jak clot d niewiele llwagi. Ot6z
traclycyjnie przez паѕ przyj ta i nadal jeszcze przy аktuаlпуш stanie
badan

funkcjonalna

klasyfikacja

genetyczna

dia1ekt6"v

slowianskich

"\vspiera
dzwi kowego j zyka, tak w zakresie jednostek seglllentalnyeh (inwentarz
ionem6w, ich kombinatoryka, wariacje alofoniczne), jak i Sllperseglllell
talnych (inwentarz i dystrybucja jeclnostek prozodycznych, charakter
ekspil'atoryczny lub toniczny

- tzw. akcentll \Y)TaZO\Vego, kошbiпаtо

l'yka dlugich i kr6tkich). Nie doceniamy natomiast па og61 i llie zwуkliѕшу
llwzgl dlliac w naszych syntezach bardzo szerokiego zakresu wt6rnej
morfologizacji

(niekiedy

tez

zja,visk zwi zanycll ze strl1ktur
Innymi

slowy,

kategorialllo-semantycznej
foniczn

leksykalizacji)

lеkѕешu i jego forlll tekstowych.

chcielibysmy powiedziec,

iz w klаѕусzпуш inwentarzll

zja,,;sk fonicznych okreslaj cych odr bnosc lechick

(takich jak skr6cenie

stal'ej dlllgosci podakcentowej tak pod аkutеш, jak i росl сугkumflеkѕеш,
specyficzny rozw6j grup шеtаtеtусzпусh i sonantycznych, пtгzуmапiе
poclklasy lllniej lпb bardziej synchronicznie artykulowanych sallloglosek
nosowych, tendencja do lлzеglоѕu sylabem6w centralnych, w innej tel'
шiпоlоgii: przednich, przed пiе-ѕашоglоѕk
talizowan ) tkwi

przedni

centraln

nie-pala

r6wniez korzenie bardzo licznych charakteryzuj cych

dzis tell zesp61 dialektalny odr bnosci fleksyjnych ijlub slowotw6rczych.
Malll tll па шуѕli przede wѕzуѕtkiш шогfоlоgiсzпе szerzenie si

tzw. nowego

аkпtl1 i powstawanie no,vych relacji шi'2dzу еlешепtашi рагаdуgшаt6w
fleksyjnych, а takze na оѕј del'ywat '"'" leksem fппdпј су, lllalll tu па шуѕli
ѕупkl'еtуzшу decydl1j ce dzisiaj о obliczu poszczeg61nycll рагасlуgшаt6w,
а powstale w wyniku l'ozwOjll fonetycznego i fonologicznego.
Zпашiеппу jest takze fakt, ze pocz tki ,yewn trznej dyferencjacji
kOlllpleksu c1ialektalnego lechickiego si gaj
kt6Ie doprowadzily ао wyodr bnienia si
w

tego

kompleksu, i polegaj

znacznej шiегzе па г6zпуш паѕilепiп tendencji' rozwojowych, kt6rych

te pl'ocesy S
si

tej ѕашеј epoki, со procesy,

wyrazem. W tej ѕуtпасјi na terytorium lechickim ,vytworzyl

l1klacl., kt6ry za Z. Stieberem okreslamy jako biegunowy, а kt6гу byl

efektem scierania ѕј'2 innowacji promieniuj cych z dWll gl6wnych cent 6w:
p6Inocno-zachodnio-pomorskiego i poludniowo-wschodnio-polskiego. J zyk
polabski пkѕztаltоwаl si

w

sferze oddzialywania tego pierwszego centrum,

j zyk polski - w sferze oddzialywania dl'ugiego.

fi dzy tymi strefami

dlпgi czas пје bylo ostrej granicy. Wsp61czesnie rekonstrllowan
wo ostr

granic

stosllnko

mi clzy dialektami kaszubskimi i dialektallli "l dowo
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Schematyczny podzial dialekt6w polskich

-polskimi" wyznaczaj

wyniki proces6w, kt61>ych ostateczn

krystalizacjt2'

wi zemy z przelomem w. ХУ i XVI, takich jak zanik iloczasll fonologicz
nego ро stronie polskiej czy iClcntyfikacja szereg6w Ѕ' 'Q Ѕ ро stI'onie ka
szubskiej. Na tej granicy pocz wszy оа w. XVI zatrzYl11alo sj

wiele'

mniej lub barc1ziej lokalnych innowacji tak ро st1'onie kaszubskiej, jak
i ,1 (10wo·polskiej", czyni c j

jedn z najostrzejszych granic dialcktaInych

nа obszarze wsp6lczesnego j zyka polskiego. Do niedawna byla to w znaez-·
ncj cz sci swego przebiegu granica паtlпаlпа,

na

kt6rej

spotkaly

sjtг,

dwie fale kolonizacyjne z pollldnia i z р6шосу trzebi ce Bory TllCholskic ..
W wуnikп wiekowej intensywnej germanizacji tсrуtогiпm, na kt6Tym
dошiпоwаlу cechy bieguna p6lnocno-zachoclniego, ѕkпгсzуlо si

dzis (10

Jicz cego са 300 lпn2 оbѕzаrп diaIekt6w kаѕzпbѕkiсh polozonego na zacl16c1
оа dolnej Wisly раѕеm szerokim са 40, сllпgim са 70 km ро polskiej stronie
granicy panstwowej poIsko-пiеmiесkiеј sprzec1 1939 1'. DaIej na zach6d
lltrzymala si

jedynie nacl jeziorel11 Lebsko wysepka biernej i dos yc ogra

niczonej znajol11osci Iokalnej leksyki kaszubskiej spetryfikowanej w doIno
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niemieckiln

dialekcie

tzw.

Slowincow,

11lieszkancow

wsi

Kluki

Ѕтоl

dzinskie. Sta,re cechy jQzykowe bieguna p6Inccno-zachodniego, wyksztal
cone i ekspanduj ce przed w.

XV/XVI,

zyj

dzis w postaci izolowanych,

zleksyka1izowanych archaizmow spotykanych w nieco wiQkszYll1 nasileniu
nњ Kaszubach,

а

zllpelnie

sporadycznie w niekaszllbskich dialektach

zachoclniopolskicll. Cechy wyksztalcone ро

w.

Х,ТТ, kt6re wypada okreslac

juz ро ргоѕtп jako cechy kaszllbskie, stanowi

о wsp6lczesnYnl oblicZll

ѕуѕtеПlОWУШ clialekt6vv kaszubskich. vYI'ocimy ао llich nizej.
Tak wiQc granicQ l11iQdzy clialektallli kаRzubѕkiшi i ,,1Q:clo1Yo-роlѕkiшi"
tгњktllјешу dzis jak we'vnQtrznopolsk

g'l'anicQ dialektaln .

Pl'Zyjl'zyj111Y siQ blizej, jaki jest charakter granic, kt6re zашуkај dzis
polski obszar jQzyko"W'"Y. Niegdys na р6lnосnуш zachodzie na leWYnl brzegu
dolnej lJaby zy\vioJ: jQzykovvy slowianski, dokladniej: lechicki, polabski,
graniczyJ: bezposrednio z zywioleIn gerl11anskinl, о gTanicy slowiansko
-gennanskicj l110zna bylo 1116wic takie u nasady P6hvysPll Jutlandzkicgo.

Dalej на роlпсlniе biegla lesista granica wewn trzslowianska, lechicko

-(lolnolllzycka. Na WSCl16(1 0(1 clo1nego Bobrll dwie kolonizacje l11пѕјаlу siQ

spotkac, ѕk::1Д przejsciowy charaktel' tal11tejszych dialekt6w clolnoluzyckich
og' rniQtych lechick

tendencj pl'zeglosll. Zupelnie wyrazna byla n9Jturalna

gлtпicа lcsl1a lecl1icko-g6rnohlzyeka. Dzisiaj wzdluz zacllOdniej granicy
pr)lski Z NiешiесkQ: Repllb1ik::j,; Del11okratyczn

ѕроtуkашу ро stronie

polskiej szol'ok::j,; strefQ nowyel1 c1ialekt6,v шiеѕzапуеh, je(lynie w роlпdnјо
wo-wgcho(lniej cZf2sci Dolnego
linii gгапiсznеј polsk

Sl ska znajdujel11Y jeszcze przy ѕ.аl11еј

ludnosc .alltocbtoniczn . Ро stronie NRD di.alekty

lllzyckie najblizej podehodz&! do granicy na p6lnocny wsch6d оа l\:Illzakowa
(Bacl

lYIl1ѕkап). Jak wynika z tego opisll, na zachodniej granicy polskiego
o1)SZal'll j zykowego nie ша dzis InO'VY о jakiejkolwiek ci glosci kontak
tu ј f2Zy kowego poprzez granic .
Nа роllldlliп, jak juz "\vspomniano, granica jQzykowa polsko(lechicko)
-czeska i polsko(lechicko )-slowaeka jest аоѕус stabi1n.a. Na poludnioWYnl
zachoclzie уу- ICotlinie Klodzkiej clane toponomastycznc z(laj

siQ "\\rskazy

wac на stHTO kontakty polsko-czeskie, jednak przed r. 1945 w okolicach

Ku(1owy zllajdlljel11Y dialekty czeskie. Dalej na wsch6d ај; ро Bral11Q
1Уlогаwsk

"\v}Ta,zistf! granicQ nR:tllraln

stanowi

Sudety. Nа р6lпос оа

ВI'ашу Thl0ТЊ1vѕkiеј znajdujeIПY zesp61 tzw. clialekt6w laskich, w kt6rych

ObSe1"YlljcIllY

wiele lJolskicl1 eee11 j zykowych. 'Varunki powstania tych

dialekt6w 88i niejasne. KolonizacjQ slowack

оа polskiej przez wieki с аlе

od(lzielr ly Tatl'y i ICarpaty. Spotkaly siQ te kolonizacje na. Orawie i

Ш1

SpiSZll W аоlinје РОlлњсlll. Dalej nа wsch6d mozliwosc starycl1 kontakt6w
otwiel'ala

ј есlупје

Przel cz Dllkielska

w

Beskidzie Niskim. Sladel11 tych

kontakt6w jest znaczna przYl11ieszka cech polskich (lechickieh) w dialek
taell wschoclnioslowackich. N а sanlym pollldniowym wschodzie w Beski
dzie Niskil11 w procesie kolonizacji woloskiej osiadajl:4! w w.
Ulпајnсу, tzw. Lешkоwiе, kt6rzy wchlaniaj

ХТУ/XV

nielieznl:4! w pasie przygra

f
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niСZПУln ludnoS6 polsk

i slo"\vackq. Ро r. 1945 l11dnoS6 lemkowska zostala

przesiedlona cz sciowo na Ukl'ain , а cz sciowo na ziemie odzyskane przez
Polsk
w

па zachoclzie, sk d

,у

ostatnich latach zn6w cz sciowo powraca,

Beskid. Polak6w i Sl0\vak6w па tУПl terenie nadal oddziela раѕ lemkowski

ро stronie slowackiej. Ukrainskie dialekty lешkоwѕkiе nlaj
za choc1nioslowianskie, nie Z;)i\VSZe lat,vo jest ocenic, czy s

liczne cechy

to cechy polskie,

czy slowackie.
Na wschodzie dwustronna 1'\ieko,va kolonizacja szerokiej stref;y lеЅllеј,
kt6ra oddzielala niegdys plell1iona polskie i rllskie, ѕргаwПа, ze bl'ak
dzisiaj ostrej granic-y 111i clzy zywiolenl ј zуkоwуш l)оlѕkiш i wschodn.io
slowianskim. ЈУНто akcji repatriacyjnej ро 1I wojnie 8wiatowej ро za
cllOdniej stronie granicy panstwowej polsko-rac1zieckiej naclal znajdllje
sj

pewien procent lu(lnosci j zykowo wschodnioslowianskiej, а ро stronie

Wscllodniej

- pewien procent ludnosci j zykowo polskiej. S

w ogromnej ,vi kszosci llldzie dWllj zyczni.

to dzis

N а роlпdпiоv,туш odcinku

gTanicy, Пlпјеј wi cej ро Bielsk Podlaski, Hajn6wk

miesza si

zywiol

роlѕш i ukrainski. Dalej na p6lnoc az ро Капа! Augustowski zпајсlпјеmу
1'0 stI'onie polskiej zwarty obszar osa(lnict,va bialoruskieg'o, са 200 tys.
lпdzi. Jest to najwi ksza dzis mniejszosc j zykowa w g'ranicach pallstwa
polskiego. Domieszka ludnosci czysto polskiej w poszczeg61nych wsiach
I'osnie w ll1jar

posuwania sj

оЈ g ranicy kп zaohoclowi. Na p6lnocnym

. wschodzie па niewielkim odcinkll w okolicy Ѕејп ludnosc j zyko,YO l)olska
styka sj

z ludnosci

litewsk .

Dalej па zach6d па terel1ach niegdys baltyckich (w tzw. Prusach
\VschodnicI1) р6lпоспа granica polskiego obszaru j zykowego (tzw. :Ма
zury) wyznaczala clawniej zclobycze kolonizacji polskiej z czas6w kl'ZY
zackich; zywiol j zykowy polski gl'aniczyi tll z na{lbaltyckim pasenl nie
nlieckim. Dzisiaj ро '\vysiedlenill ludnosci niemieckiej ро роlѕшеј stl'onie
granicy panstwowej polsko-raclzieckiej ЅlЈоtуkашу па tуш oclcinkll nowe
(lialekty шiеѕzапе (о ich skladnikach i oblicZll jQzykowym zob. nizej).
Nowe dialekty nlieszane l'ozcif/!gaj

пјешњl kompletnie przed 1945
swiat,ow

r.

sil2 1'6wniez па zgermanizowanYln

ObszfН'ze, kt6ry nalezal pl'zecl 11 \vojnf/!

(10 vVolnego l\Паѕtа GclallskH. Wreszcie dalej па zach6cl 0(1 Zatoki

O(lanskiej gI'anic

p6lnocn

obszaru j zyka polskiego wyznacza wybrzeze

J3altyku, z tym ze pomijajqc enklawQ kaszul)sk , kt6гњ на р61посу rozci ga
siQ od Gcla.nska ро zachoclnie brzegi Јeziora Zarnowieckiego, na POnlOrzu
Ѕlпрѕkim, Koszalinskim i clalej ај; ро Szczecin, ѕроtуkашу dZls r6wniez
nowe dialekty шiеѕzапе.
Jak z tego OpiSll wynika, (1) јеЈупје па Каѕzпbасh, па Krajnie, па
kl'ancach \Yielkopolski i па Dolnym Sl skll па zach6d оа granicy polsko
-niemieckiej spl'zed 1939 1'. utrzymaly si

autochtoniczne wysepki polskie

(lechickie); па nieco wi kszym obszarze lltrzymala siQ diaspora polska па
р61посу naWarmii i Mazurach; (2) со typologicznie znacznie ciekawsze ponad 1/4. obszaru j zyka polskiego dzisiaj zajmuj

nowe dialekty mieszane,
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tj. ponad 1/4 ObSZal'll pozbawiona jest ci glosci osadniczej i j zykowej.
Nie jest to bez znaczenia dla tempa i mechanizm6w cofania si
l11dowych na pozostalYnl оbszarze.

dialekt6w

Ci cie l'ozdzielaj ce nowe dialekty

mieszane i stal'e dialekty апtосhtопiсzпе to niew tpliwie najdonioslejsze
dzisiaj ci cie na polskim obszarze j zykowym.
Nowe dialekty lllieszane to konwencjonalna etykietka dla sytllacji
j zykoyvej powstalej w wynikll mieszania si
chtonicznych

na

terenach

odzyskanych

i

r6znych dialekt6w апtо

nowo

skolonizowanycll

ро

11 \Yojnie swiatowej. 35 lat temll,bezposrednio ро zasiedlenill tych obsza
r6,y, domillowaly w \yi kszosci \yypadk6w cechy j zyka pl'zesiedlellc6w
ze wѕсhо<.lл, zza nowej granicy polsko-radzieckiej. Mieszaly si

опе z cecha

mi innych dialekt6\y z Polski pollldniowej i centralnej,kt6rych nosiciele
spodzie\vali sj

па nO\vyln terenie znalezc lepsze wal'unki ЈЈусја i рl'асу.

Efektelll takiego mieszania sj

jest zazwyczaj maksymalna aproksynшcja

ао j zyka og61nego 1110zliwa w danych warunkach, tj. sposr6d wielu
rozwi zan,jakie oferuj

mieszaj ce si

systeIny,wyb6r roz,,тj zan najbliz

szych lub zgola identycznych z charakterystycznYnli аlа j zyka og'6111cgO.
Dzisiaj ten stopien integl'acji па og61 zostal JHZ osi gni ty i па tel'enach
okl'eslanych jako "nowe dialekty mieszane" mату ао czynienia z r6znYllli
wariantallli regionalnego substandardll,kt61'y stanowi odpowiednik fllnk
cjonalny interdialektl1 (рог. nizej) spotykanego na terenach dialekt6\y
autocl1tonicznych. Вааапја tego regionalnego substandardu zbyt mаlо s
zaawansowane,abysmy lnogli tlltaj b1izej go scharakteryzowac.

'Ууааје

si

jednak, ze podobnie jak w w:yтpadku interdialektu cechuje go w sfel'ze
fonetyki i slownictwa wi ksza lub lllniejsza przymieszka еlешепt6w obcych
j zykowi og61nemu substytuowanych w шiејѕсе wlasciwych elelllent6w
tego j zyka,а \У sferze gгапшtуki,tak lllorfologii jak skladni,ub6st\YO 1110
de1i strukturalnych i zwi zana z tym polifllnkcjonalnosc.
Specyficzne organizmy j zykowe, kt6re nalezy podobnie jak "nowe
(lialekty mieszane"
czy1i dialektom

przeciwstawic starym autochtonicznym dialektom,

ludowym

ѕепѕп stricto, stanowi

miejskie i przemyslowe, kt6re rozrastaj

sJ

wielkie aglomeracje

clzis tak socjalnie,jak i tery

torialnie. Ј zyk \vielkich Пliаѕt podlega dyferencjacji l'aczej pionowej niz
poziomej i tylko

II

st6p piramidy, \у najswiezszej warstwie naplywo\vej

111dnosci wiejskiej па mЈејЅСl1 s

w opisie parametry geograficzne, а nie

socjalne. Zrеѕztц: mаmу tu ао czynienia z regionalnymi odmianami j zyka
og61nego, ze wspomnianym juz substandardem regionalnym,z interdialek
tem i ze srodowiskow

dyferencjacj

wszystkich tych system6w, а wi c

z ргоblеmаtуkц:,ао kt6rej powr6cimy w rozdz. 4, traktuj cym о socjalnie
шоtуwоwапусh
M6wi&:c

о

oc1mianach

wsp6lczesnej

autochtoniczllych

kosciec, podstaw

polszczyzny.

dialektach

ludowycll,

kt6re

ѕtапо\viЦ:

c1iasystemu j zykowego, mпѕјmу sobie u8wiadomic, ze

па Qbszarze j zyka polskiego dialekty te w ostatnich dziesi cioleciach
szybko

sicг

cofaj&:.

Znakomita

wi kszosc nosicie1i dialektll,

wyj wszy
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najstarszych i najmlodszycll, ""уlада {l"roma systemami j zykowymi - obok
dialektll r6wniez j zykiem og61nym l11b interdialektem. Przez interdialekt
rozumiell1Y

ll1aksymaln

w \Val'llnkach

aproksY'macj

chal'akterystycznego

ао

dla

j zyka

og61nego

mozliw

dialektll inwentarza jednostek

funkcjonalnych. Por. np. takie forll1Y, jak /k 08ula/, jZebro/ powstale jako
interdialektalne re-pliki og6lnych
pozba,yionego ѕzш'еgll

/1

Ik08ula/, /zeb1 0/ na gruncie dialektu
'

przez substytucj

takie konstrukcje, jak ten, со

01

jednostek z szeregu

Ѕ;

por. tez

tшm byl, powstale jako intш'diаlеktаlnе·

repliki og61l1ych ten, kt6ry tшm byl wedlllg wzorll og. ten, kt6regosmy widzie

li ,....., dial. i inteI'dial. (еn, соѕту go widzieli, og. (еn, kt6,'y tam byl (
nа pl'awach wariantll tez og. te'n, со tam byl)

/"'0..1

дјаl.,.

,....., inteI:dial. te1 , со оn tam byl.

Innymi ѕlо\уу, chal'akterystyczny дlа danego regionu interdialekt, wy
rastaj cy jako "czapka" nад dyferencjacj dialektaln regionu, dуѕроnuје
schematall1i substytucji, kt6re ull1ozliwiajf!: realizowanie dystrybl1cji
j zyka og61nego (czy ll1Qze: dystrybucji ocenianej przez ln6wi cych jako
dystrybllcja j zyka оg6lnеgо) za РО1l10С

jednostek funkcjonalnych "TYWO-·

dz cych siQ z odpowiednich system6w dialektalnych. О mechanizmach.
powstawania i funkcjono\vania interdialektu zob. blizej w rozdz. 4.
Dialekty nie cofaj

sj

r6wnoll1iernie. W niekt6rych okolicach, z POWOdll

czy to ѕаll1еј sytuacji jt2zykowej, czy j zykowo-socjalnej, czy tez topografii
terenu itp., utrzymuj

sj

lepiej i dluzej. Tak nр. dialekty kaszllbskier

zwlaszcza p6lnocnokaszllbskie, utrzYll111j

sit2 lepiej z POWOdll wyj tkowo

rozleglej skali r6znic ll1it2dzy nill1i i jQzykiem og61nYll1 przede wszystkiln
\у zakresie organizacji fonicznej i leksyki. Z kolei niekt6re dialekty sl skie"
а takZe dialekt podhalanski utrzymuj
zowej, jak
dialekt

siQ dziQki wysokiej randze presti

przyznaje јll1 wlasne sl'odowisko reg'ionalne. Wreszcie np..

kurpiowski

nа

dalszYll1

:Иаzоwѕzu

utrzYnlal

si

wyj tkowo

dobrze clzit2ki jzolacji wsi до niedawna trudno dost pnych, otoczonych
glusz

lesn . Topografia zawazyla tez na dlugim utrzymywaniu si

wspo

mnianej wyspy j zy kowej kaszubsko-slowinskiej nad jeziorem Lebsko,.
odciQtej од l du stalego szerokill1 раѕет bagien. Poctobne przyklady mozna
by ll1nozyc.

W kazdym razie 1l16\viqc w dalszym Ci gll tego tekstu о podziale"
пklаdziе,

cechach

chal'akterystycznych

polskich

dialekt6w

musimy byc 8wiadomi, ze nје tyle dyskutl1.jell1Y sytuacj

ludowych

wsp6Iczesn ,,

Не e\vokujemy obraz - niezbyt dalekiej со pl'awda - pl'zeszlosci.
Tl'adycyjnie

Pl'Zyj ty

podzial

dialekt6w

polskich

na

ll1alopolskie"

sl skie, wielkopolskie, kaszubskie i mazowieekie wskazuje na zwi zek
z ukladem nlniej lub bardziej autonomicznych ziem ро raz pierwszy
w Х

\у.

zjednoczonych

"т

panstwo polskie. Obie izoglosy, kt6rych przebiegi

przecinaj c siQ wyznaczaj
dialektalnych, dotycz

konwencjonalne zasiQgi tych piQciu zespol6'\v

zjawisk fonetycznych. S

to: izoglosa fonetyki

mi dzywyrazowej, tj. odpowiednio dzwiQcznej lub bezdzwi cznej wymowy
sp6lglosek wlasciwych

,\у

wyglosie przed naglosowym

sonorantem i/lub
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ѕашоglоѕk , Ol'aZ izog10sa lltrZYnlania lllb redllkcji szereg6w dzis l'ealizo
wanych 1У j Zykll og61nYlll jako

Й

r-..l

8

r-..l

Ѕ

«

stp. Ѕ'). Ѕат fakt zestawie

nia wlasnie tYC}l dwtl izoglos m6wi, ze chodzi tu о kOllwellcj

usta10n

z Pllllktl1 \vidzenia czysto synchl'onicznego stanll clia1ekt6w, w oderwaniu

0(1 Рl'ОССЅl1 јсl1 fOl'lllO\Vania sj
POl1izej l)Osta.ramy sj

i \vyodI' bniallia ze wsp6111ego diasystemll.

pokr6tce naszkico"\ya6 ten wlasnie proces.

Вуlа jllz lllowa о tym, ze najstarsza fala zjawisk j zykowych r6znicll
jf!:cych o[)szar 1echicki to zjawiska cllarakterystyczne d1a bieguna p61noc
1l0-ZаСllOdпiеgо jako przeciwstawione zjawiskom t:У"РОWYШ dla poludnio
\,cg'o -v;'schoclu. Czynniki przecle wszystkim pozaj zykowe zadecydowaly
о tylll, ze cec}lY p61nocno-zachodnie, kt6re lnozemy g'lobalnie okreslic
jako pOnlorskie, uleg'ly w tej konkl1rencji poludniowo-wschodnim cechom
роlѕkiш. Rozlegly niegdys teren clialekt6w pOnlorskich skllrczyl sj

w wyni

ku gel'mallizacji do kaszllbskiego kompleksu dialektalnego, kt6ry od chwili
uksztaltowania sj polskiego j zyka og61nego - ch06 llie w spos6b ci gly 
znalazl si

\у

orbicic odclzialywania tego j zyka. Stare pomorskie innowacje

j zykowe, takze najstarsza zarejestrowana przez nas innowacja wschod
пјор01ll01'ska,

а

\yj c w ѕzеГI:iZ:УШ historycznie rozul11ieniu tego terminlJ.

vvlasn.ie kaszubska, tj. Zlшапа
dziS

w

> i> i

przeprowadzolla w XIII w., zyj

postaci zleksykalizowanej. Iln dalej na p61nocny zach6d, tym

1yi12cej odpowieclnich leksem6w, wsp61decydlJ.j

one о dzisiejszym ѕресу

fieznYnl obliczu clialekt6w kaszubskich, jeclnakze to niе опе wyznaczaj
јеЈ1 clzisiejsze gTanice. Z kolei archaizmy pomorskie utrZYlllllj ce sj

do

dzi8 na p61nocy Kaszub, jak l'esztki akcentu swobodnego i ruchomego,
l'esztki starej deklinacji tYPll Јсаm,у <kamien', resztki dualu w odnlianie
zaimk6w, archaizlllY leksykalne, jak

u)'icf;.zac
тaj

. . .

igo w nliejsce jarzrпo, rzeszyc w mјејѕсе

, archaizmy semantyczne, jak ly8i'i a 'czolo', 8.1jozelu§c <szcz ka',

dzis cz sto l'angQ al'chaizm6w pel'yferycznych w

zachodnioslowianskiej
Doniosly

czy

kOnlpleks

liczne fњktу, jeszcze

w

zgola

zlnian

skali polskiej,

slowianskiej.

wyzwo1onych,

jak

zdaj

sj

swiadczyc

е:росе lechickiej (polsko-pomol'skiej), а ZywyCl1

со najmniej jako tendencja w lepiej zз,сhоwапусh dialektach ро dzis
(lzieli,
w

to zmiany

zdl'adzaj ce r.6zn

podsystemie sanlog10sek l1stllycl1.

y ogromnej wiQkszosci clialekt6,y

slowianskich, w tym r6wniez polskich, cechy /
terminol0gii: !
minologii: / + /

+/-

- okr gla/ (w innej

labializowana/) oraz /- / +- centl'alna/

pl'zeclniaj) przecinaj

(1Ч

innej tel'

zhi6r samoglosek llstnych na te

ѕаПlе dwa podzbiory. Nie znaczy to jednak, a,by hieral'cl1ia wzajemna
'tych cech byia dla danego ѕуѕtШllll spl'aw

obojl2tn . Poтjjaj c jaskrawe

wypadki rozОјсја korelacji w wynikll powstania nowych fonem6w / - 1а
bializowanych, - ccntralnych/, jak np. kaszubskie
bializowanych, + centralnych/, jak np. kaszllbskie

/!Ј/, czy tei / + lа
/0/, symptomatyczna

dla hierarchii skorelowanych cech i istotna dla charakterystyki systemll

i jego tendencji rozwojowych jest - zwilZ!!zana lub nie zwi zana pozycyj.

l
,у prowadz ca niekiedy
alofoniczna wariacja poszczeg61nycl fопеш6
identyfi acji z iппушi fо ешашi. ?t6z na
icll, pelnej 111b pozycyjnej,
па Sl skll 1 w 1Vlalopolsce, tJ. wszQdZle z wy
K.aszubach, w vVielkopolsce,
па zach6d, tуш \vyrazniej osi organizuj c
" tkienl Iazowsza, inl dalej
/ /- labializowana/, czego ѕушрtо
; -steln samoglosko\yy jest opozycja
a WYlnowa sanloglosek labiali
ll;еПl ј est Пl. in. bardzo cZQsta (lyftongiczn
ро sp61gloskach peryferyjnych, czy
zowanych, zwlaszcza w naglosie Ol'az
ао ѕашоglоѕеk nie-niskicll,
to z antycypacj labialnosci - tak ,у stosunku
do ѕашоglоѕеk
czy z op6znieniem artyklllacji wargowej - tak w stosunku
·

e

_

пiе--w'Уѕоkiсh. "У obrQbie clyftongu nierzadko zachoclzi ауѕутilасја, tj.
l'edukcja udziahl wal'g w al'tykulacji sylabicznego skladnika clyftongu,
со moze pl'owadziC ај; ао јego identyfikacji z najblizsz w dапуш systeIl1ie
8alnoglosk
k6w nalez

nie-labializowan . Do teg'o samego lancucha przyczyn i skut
takie zjawiska, jak op6znienie zшiапу ш> v na Kaszubach

i w vVielkopo1sce, zrnieszanie naglosowych *0- R *шо- na Kaszubach, w Wie1
*l)
kopo1sce i па р6lnОСУ Sl ska, zшiапа е > о przecl tautosylabicznym 1t. «
zwartym оbѕzагzе poludnio-wych dialekt6w w:ielkopolskich i p6lnoc

на

Ilych dia1ekt6w sl skich oraz wiele innych zjawisk, оа wsp6lczesnie zywych

pl'oces6w ај; 1>0 te najstal'sze i l1trwalone w 1eksyce, jak ш. in. zachodnio

lechickie zlnieszanie metatetycznych grup TelT i TolT, а шоzе r6wniez
cZQsty bl'ak slac16w lechickieg'o przeglosu

(:harakteryzuj cych siQ centra1n

*е

w

artyku1acji:}:

*0 ,у dialektach шаlороlѕkiсh
*0.

Z dl'ugiej strony :!Ylazowsze jest centrum innowacji swiadcz cych о ао

111inacji opozycji / +1- centralna/ паа opozycj

/

labializowana/.

/

Zaliczyc tl1 lnozna zja-vviska ln6wi ce о centralnych wariantach pozycyj

nych (1ЈУС 11lOze takze
star

(zapoczi:}:tko'van

о

centralnym wariancie podstawowym ) /а/,
w

XIII w. ) zшiаПЕ2

а> е

а

wiQc

ро naglosowym

r-,

пњјbоgасiеј poswiaclczon na lVIazowszu, choc W poszczeg61nych leksemach
znan tez па Каѕzпbасh i w dialektach p61nocnowie1kopolskich, nastQIJnie

r6wnie star
а> е

ХУ

i jeszcze wyrazniej skoncentl'owan:::t: na :M:azowszu zmianQ

ро naglosowYln

w.

ј-, а takze widoczne w zabytkach mazowieckich

i utГZУШllј се siQ па :Mazowszu do clzis przejscie

а> е

przed "',

1iY1.'cszcie "\vicloczne r6wniez - acz rzadkie - w zabytkach mazowieckich
{spol'adycznie i wielkopolskich) ХУ

vr.

przejscie

а w е

}ЈО IJalatalnej i ра1а

tc1lizowanej, kt61'C na ni kszosci terenu wycofalo sj

dzis

bez

sladu,

:јесlпз,kzе trlldno пје wi zac go, tI'udno пје wi zac wszystkich wYll1ienionych

zja1visk z zy'y

'vymow

*а

(10 dzis na Sl'odkowych i wschodnich l\fazurach centraln

niezaleznie оа pozycji. Oentralny charakter artyklllacji jest

tak wyrainy, ze najbardziej podatne na zmiany w s siedztwie centralnej
peryferyjne

/k/, /g/, /х/ ulegaj przed tym /а/ palatalizacji. Вус шоzе nie

bez z,vi zkп z wymienionymi faktami pozostaje tez cZ 8ty w dialektach

mazowieckich brak s1ad6w 1echickiego przeglosu

przednich peryferyjnych, tj. wargowych.

* е w *а ро sp6lgloskach

Jak wynшњ z tego pobieznego przegl du, јиј;

W

sl'edniowieczu јаѕпо
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sj

rysowala indywidualnosc j zykowa Kaszub z jednej stl'OnY, Mazowsza,
z drugiej, przeci'vstawiaj cych si
zespolowi dialekt6w wielkopolsko
-Ѕl ѕkо-шаlороlѕkiеh.
Jedn
byla

z najstarszych cech, kt6ra zindywidualizowala Wielkopolsk ,
jak 1110Zna s dzic z zabytk6w - wymowa staropolskieh ѕаlnО

glosek noso,vych, tj. stosunkowo '\vczesne zr6znicowanie ich bar\' vy
оЈ i10сzаѕп i centralna wymowa kr6t:1ciej samogloski nosowej (typ

wobee
({Ј4 па pozostaJym obszarze), а takze wczesnie zaznaczaj ca si tendeneja
{lo asynehronicznej, dekomponowanej wymowy samoglosek поѕо\уусll
w pozyeji pl'zed sp61g10sk nie-ci gl . Dzis w ska wymowa kontYnllant6w

stp.

kr6tkiego lltrzymllje sj

we wlaseiwyeh clialektach wielkopolskich

(tj. w dialektacll wielkopolskieh centraJnych i poludniowych, podczas gdy
р61поепе dialekty tego kOnlpleksll l cz 8j w tym wypadku z Kaszllbftmil
i przylegl

cz sei

Mazowsza)

oraz w

ez sei dialekt6w malopolskiel1.

Wymowa dekomponowana, kt6г
ргzуј l j zyk og61ny, ѕzегzу ѕјЕ2 clzis
r6wniez w dialektach, jednak jedynie w Wielkopolsce jest to WYl1lOWa
lokalna, powszechna, пје narzllcana przez interdialekt.
Коlејпу kompleks zmian, kt6гу zadecydowal о obliczu i repartyeji
system6w samogloskowyeh w polskieh dialektach, zwi zany jest z ргосе
ѕет zanikania fonologieznego i1oezasu. Вуl to ргоееѕ dlugotrwaly, kt61'y
umownie wi zemy z przelomem ХУ i XVI w. Defonologizacj

i10czasll

poprzedzilo '\vyksztaleenie r6znic bагwy mi dzy samogloskami dlllg'il1li
i odpowiadaj cymi im kr6tkimi. Proces ten okazal si

istotnYnl ogni1YCnl

w ostatecznej konsolidacji pollldniowej granicy dialekt6w kaszllbskich.
Oto па poll1dnie od dzisiejszej granicy trwalej, fonologicznie uchwytnej
dyferellcjacji со do barwy ulegly tylko samogloski nie-wysokie, паtошiаѕt,
па р6lпос od tej granicy dyferellcjacja obj

a takze w przejscio\vych

*i, jak i *и: ,-...."
*i, а Јаlеј па р6lпос tak *i:
* t. 'Vi zenly ten fakt z clluzszym lltrzymywaniem si nad tуш terenie
i1oczasu, kt6rego sllkcesywne ust powanie zadecydowal0 о dzisiejszYnl
zr6znicowanill kaszubskich system6w wokalicznyeh. Dyferenejaeja с(}
dialektach zaborskich *i:

r--I

r--I

do barwy dotkn la w poziomie niskim i nie-wysokim-nie-niskim samogloski
dlllgie i wyra,zi!a sJ

w podwyzszeniu iell artykulaeji; w poziomie wJ sokinl

nosieielami zmiany byly samogloski kr6tkie, kt6rych artykulacja ulegla
obnizeniu.

а<

*а:,

Dalszy

l'ozw6j

produkt6w

zw zenia,

i ich integl'acja w systemie okreslaj

tj.

6 < *0:,

е < *е:"

gl6wny nurt ewolucji clialek

talnego wokalizmll az ро wsp61czesny regres system6w bogatszych па
kOTZYSC systemu i dystrybllcji j zyka og61nego, gdzie 6 > и, а е i а zostaly
substytuowane odpowiednio przez

е

i

а.

Istotn

Tol

odeg aly w tych

procesach о tyle powszechne, о Не lokalnie zr6znicowane па obszarze
роlѕkiш - pozycyjne zmiany wysokosci samoglosek pod wplywem sftsia
duj cych, pl'zcde 1vszystkinl nast puj cych, sonorant6w. Niekiedy, jak пр.
w \yypadku identyfikaeji а z 6 przed sonorantem nosowym, роglЕ2bЙо
to od.r bnosc podstawowych kompleks6w dialektalnych, w danym wypad-
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)ku lfJ!cznie Wielkopolski i Slf!!ska. Nа Kaszllbach ргосеѕу te komplikuje
dodatkowo istnienie tzw. kaszubskiego szwa,

јај,

po,ystalego z identyfikacji

(lawnych kr6tkich obnizonych *i oraz *и.

Trudno lllokowac w czasie subfonologicznf!! zmianf2 у > i, kt6ra ogal'

nf21a Kaszllby oraz dialekty Wielkopolski i Mazowsza ро Notec i Wislf2.
Stara zmiana, kt6ra podzielila obszar polski, а za kt6rf!! stoi (10 dzisiaj

zywa l'zeczywistosc fonetyczna, to wspomniane wyzej, r6zne zaleznie оа
l)ozycji, zachowanie sp6lglosek wlasciwych w wyglosie wyrazll z pllnktu
widzenia charakterystycznej dla nich korelacji dzwif2cznosci. Zwazywszy,
ze sanl fakt oddzwif2cznienia przed pallz

wypada llznac za innowacjf2,

sillliej przejawila sif2 ta innowacja w Polsce p6lnocnej, tj. na Kaszubach

i на :M:azowszll. Z trzech reglll, kt6re okreslajf!! zachowanie polskich ѕр61
glosek

wlasciwych

(tzn.

objf2tych

korelacjf!!

dzwif2cznosci)

w

wyglosie

'''"�Yl'аzп, pier"\,,"sza m6wi о ubezdzwif2cznieniu przed pal1zf!! , druga о llpodob
nieHiu роа wzglf2dem dzwif2cznosci ао naglosowej sp6lgloski wlasciwej
J:шst pnego wyrazu, jesli pallza nie znosi kontaktll mi dzywyrazowego,

i te dwie reguly obowif!!zujf!! na terenie саlеј Polski. Trzecia regllla m6wi
lldzwi cznieniu

о

przecl naglosow
niajf}:c

bezdzwif2cznej
samoglosk

lllb

о

ubezdzwif2cznieniu

dzwif2cznej

ijlllb sonorantem. Fonetykf2 ubezdzwif2cz

posiadajf!! dialekty kaszubskie i mazowieckie, udzwif2czl1iajf!!cf!!

1Vielkopolska, Malopolska i Sl sk.
Dostf2pny nam пшtегiаl jf2zykowy pozwala s dzic, ze owych minimunl
szesc wiek6w rozwoju jf2zykowego, jakie pI'zetoczyly sif2 оа momentu
ѕtаbШzасјi opisywanej zasady, nie zmienilo "\у spos6b istotny јеј geog afii.
Pewne wt6rne pl'zesunif2cia wynikaj

z rozwoju klityk i z obiektywnej

trudnosci w okresleniu, со uwazarny za "wyglos wyrazu". Nie оа rzeczy
b (lzie wspomniec, ze obszar polskiej fonetyki udzwif2czniajf!!cej znajdllje
bezposrednie przedluzenie na pollldnie od Karpat "\у (1ialektach slowackich

i

czeskich dialektach Moraw. Dialekty Ozech wlasciwych uog6lnily

w

1'0z -i 1!zanie, kt6re opisaliS111Y tu jako p6lnocnopolskie. "УУ swietle tej
geogl>afii wydaje sj , ze - jak to sj
innowacyjnego okazalo sj

nieraz zdarza. - centrum obszarll

mniej rady kalne niz tereny polozone clalej od

centl'llrn. Znacznf!! stabilnosc granic fonetyki mi dzywyrazo"\yej nie bez

:гасјј

przypisuje sj

nieraz f:aktowi, ze w gT

wcho(lz

r6znice wyrno"\vy

:ргzеz In6wi cych na og61 nie u8wiadamiane, а wi c niezalezne оа gry
czynnik6w pI'estizowych, со wi cej - nie poddaj ce si

(ј

ewentualnie

formy

elirninacji)

jesternjjezdem

zdaj

w

si

kategoriach leksykalnych.

reinterpretacji

(Swoiste lоѕу

byc wyj tkiern potwier(lzaj cJ'1ll t

regul .)

Kolejny lancuch zrnian konsonantycznych, kt6ry decydowal о przebie
gu

granic

podstawowych

kornpleks6w

dialektalnych,

а

kt6ry

mozna

llznac za ostatecznie zamkni ty w w. XVI, to wspornniany juz proces
{lyierencjacji lub integracji szereg6w Ѕ
nlaeh

dialektalnych.

,Vszystkie trzy

r-..J

Ѕ

r-..J

sZeI'egi

ѕ

W

poszczeg61nych syste

rozr6znia

konsekwentnie

"\JVielkopolska (z wyjf!!tkiern niewielkiego obszarll zarnieszkanego przez
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tzw. 1\{azuI'ow'Yielenskich, о kt61'YCJl ni.iej) oraz poludniowa cZf2SC Sl skH.
Nie wѕрошinашу tu о wschodniej peryferii шаzоwiесkiеј i n1alopolskiej,
gdzie takie rozl'6.inienie jest еfеktеш poznej kolonizacji i bezposredniego

1VP}YWU dialekt6"\v wschodnioslowianskich. Na Kaszubach palatalny szereg'
ѕ nigdy sj nје wyksztalcil, gdy.i we wсzеѕniејѕzуш ѕtаdiПn1 rоzwојоwуш,
kt6re rеkоnѕtruuјешу jako Ѕ', zidentyfikowal sj
ICaszubach uklad zredukowany Ѕ
wa sj z zasi giem

9 <

,......,

z ѕzеrеgiеш Ѕ. St d nа

В, kt6rego zasi g nа poludniu POkTY

i. Теn ѕаn1 przebieg та р6lnосnа gTanica stabi1izacji

akcentowej nа раеnultiшiс, со zdaje si

swiaclczyc о dwukierl1nkowej

nicprzenikliwosci tej gl'anicy i о starych korzeniach tych sposr6d opisanych
tп proces6w, kt6re daly nа Kaszubach takie ѕаn1е wyniki, jak
kopolsce i/lпb nа ЈУlаzоwѕzп. Каѕzпbѕki szereg
sp6lglosek

centralnych

nie-1vybuchowych

ша

Ѕ

w

Wiel

wobec геdпkсјi uklaclu
szcrok

skalf2

wariacji

i jest CZf2sto redundantnie palatalizowany. St d rezllltaty геdпkсјi bywaj

nа Каѕzпbасh ludz co podobne ао tych, јаше оbѕегwпјеmу nа d1Пl
niewielkich obszarach identyfikacji
i

w

ѕ 9. в, tj.

nа Ѕl ѕkп w Ја,blоnkоwѕkieIП

Сzаdесkiеш nа рОgI аniсzп, odpowiednio, роlѕkо-сzеѕkiш i polsko

-slo,vackim oraz w kompleksic dialekt,6w
'Уа.гшii, nа zachodzie M:azl1r i w okolicy :M:albOl'ka nad aoln
,viseie dуѕtгуbпсја fonem6w tYPll Ѕ i tYPll

Ѕ

\YJsl . Oczy

jest tlltaj zasadniczo r6.ina

od kаѕzпbѕkiеј. \Vreszcie rec111kcja ukladll polegaj ca nа zmianie

Ѕ>

{�

i zwana mаzпгzеniеm charakterystyczna jest dla JYlazowsza z wyj tkiel11
t,e,ren6ViT wy.iej wymienionych, аlа 1\:f.alopolski, dla р6lnосnеј, granicz cej
z Wielkopolsk

cz sci Sl ska ora,z

",- р6ln0сnеј Wielkopolsce. Pisownia zabytk6w stitropolskich zdaje sJ
8wiadczyc, .ie сеntruш innowacji bylo

w

wypadkll mazurzenia :Mazowsze.

Jak јп.i wspon1niano, wy.iej Ol)isana geografia sp61glosek wlasciwyell
centralnych nie-wybuehowych konwencjonПIlnie wytycza granice рi сiп
podstawowych kOnlpleks6w dialektalnyell. vVyj wszy pollldniow1t graniefJ,
Kaszllb

(о

kt6rej zob. ViTy.iej) Ѕ::}: to gI'anice prawdziwie l1шоwnе, nа kt6re

z rzadka tylko i w cz sci przebiegu na,kladaj

sJ

јnnс izoglosy. Nie uleg'a

паtошiаѕt w tp1iwosci, .ie ОРЈѕаnе clot'ychczas zespoly innowacji j zyko
1vycll zadecydowaly о роwѕtаniп pi ciu r6.inych, choc nЈе w реlnЈ geogra
ficznie rozl cznycl1 typ6,v j42zykowych i wytyczyly kiегпnki i granice
сlњlѕz;усh wielorakich wt6rnych zmial1

'\У

obr bie tyeh typ6w.

Dогzпсimу tп jeszcze dwa charakteryst Tczne ci::}:gi zmian konsonan
tycznych. Pierwszy z nich przyni6s1

w

rezllltacie dwufonemow::}: realizacj

zar6wno stal'Ych pol::}:czen: przednia pel>yferyjna (tj. wargowa) +

ј,

jak

te.i sp61g1osek '\vargowych w pozycji przed ѕашоg'lоѕk centraln::}:. Realizacja
taka cechllje Kaszllby i l\lazowsze, przy czym znan

mazowieckich w g6r

trasq, wplyw6,v

"УЈѕlу i Sanu si ga klinem nа teren dialekt6w lllаlо

polskich. IПl dalej ku р61nосу (Mazury, р61110С KaSZllb), tym bardziej,
odpowiednie pol czenia Ѕ::}: wyеwоlпоwаnе, а wi c od
przechodzimy do

РХ/Р8, by/bz

.

.., тn, przy cz�ym dzwi

рј, bj, Јј, vj, 1nј
ki Х/8, 1'# zaleznie,

________-------''!!
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0(1 ѕуѕtешu ,vypacla tl'akto,vac јњkо samodzielllC fОllСШУ lпb jako wal'iallty

јјј.

Korzellic zшiаllУ шоg

byc baT{lzo starc, llic шоzешу wykluczyc

llawet staropolskiego dialcktyzmu, kt61'Y роlсgњЉу на о(lшiеllllуm kiсrПll
kll idClltyfikacji:

па рбlпосу ,уо bcc

Р' > Рј

Рј > Р'

llа роlпdпiп.

Dl'пgi ci g zmian dotyczy 1\тtбrllеј, polskiej palatalizacji tylnycll регу
feI'yjllych

Тс,

g pI'zecl sa111og1osk

llStl1

ccntl'alll . Росz tkбw- zmiany

llalezy w swietle zаbуtkбw сlоѕzпkiwас sj
lalopolsk

i Wielkopolsk

w ХУ w. Ogarll la Оllа Sl sk,

i Notec oraz Каѕzпbу, przy сzуш llа

ро vVisl

tеrуtОl'iпm Kaszub oraz па p6111ocno-zachodlliej peryfel'ii Wielkopol.ski
ewolucja poszla dalej i palatalizowalle Тс', у' zmiellily sj

w palatalne

7С, у, llа

znaczllej cz sci tego obszal'u realizowalle dzis jako о, 5 - to ostatllie
ѕtаdiпш

l'ozwojowe

przypisuje

siQ

dollloniemieckich. Nа Маzоwѕzп i

"тplywom

ѕ ѕiаdпј сусh dialekt6w

pl,zyleglych diњlеktасh р61110СllО

W

-wschodllich typu wielkopolskiego Тс, g llје пlеglу palatalizacji. На te1'ellie
Kaszllb mlliej lпb ba1'dziej sporadyczllie еwоlпсј
chodzi r6wlliez Х
llie zmielliolle.

(> х' > х>

§), ktOl'C

W

paralclnt=!! ао Тс, g p1'ze

pozostalych dialektach pozostaje

'у tell ѕроѕбb wJTczerpalislllY Zll1iallY konsonantyczlle о dопiоѕlсјѕz -ш
Zllасzепiп dla polskicj dyferellcjacji c1ialektalllej. Dotyczt=!! Оllе, јњk "\vynika
z

naszego

рrzеgl dп,

wy1t=!!cznie

tz"\v.

ѕрбlglоѕеk

wlasciwych.

Zllliапу

,,' podsystemie ЅОllоrаlltбw, ѕkt=!!diШl:сl wewll trznie slabo zilltegrowanYlll,
dotycz

w zasadzie izolowallych fОllеmбw i llie majt=!! wi kszego WPlY"\Vll

fOl'lllOWallie si

poszczeg6111ych kompleks6w dialektalllych.

lla

ZmiallY te

to zallik ", kt6re dzis utrzymuje siQ tylko sporadycznie llа Kaszubacll,
на 1VIazllrach Ol'az w POllldllio"\vych dialektach Slq,ska i zachodlliej Malopol
ski; twanlllienie l' z wyj tkiem pozycji przed

[i], а llа srodkowym MazoW8z11

rOWlliez i w tej l)Ozycji, oraz zшiапа l > 1(', ktбrа, wyjt=!!wszy peryfel'i

p61nocllo-kaszllbsk , јеdеп z diаlеktб"r p6111ocllo-zасhосlIliо-"\viеlkороlѕkkll
Ol'az раѕ zшiеllllеј szcrokosci wzсНпz саlеј granicy wschocllliej, obj la (lzis
саlу polski о bszar dialektalllY.
Nie jest pl'zypadkiem, ze podzial polskiego ObSZal'll j zykowego llа

clialekty llflllldowallY jest przez гоzwбј fOIlOlogicZIlY tego obszaru. 1 nie

jest to, jak l11og1oby sj

wydav;rac, а w kazdYlll l'azie llјс jest to przecle

wszystkim pochodllНJ llajwi kszej (loSt Pllosci bаdаlliп, Ilajlepiej wypTaco
"\va,Ilych llal'z dzi badawczych i уу. efckcie
llajlepszej zllajomosci rоzwојп

fопоlоgiСZllеgо i ѕуѕtеш6W fo:nologiczllych polskich dialekt6w Jest to
ро рrоѕtп bezposredllie odzwiel'ciecllellie fаktп zl'6z11icowallia polskieg:o
.

•

оb,ѕzаl'П, polskieg'o diasystel11u j zykowego przecle wszystkim w zak:resie
fonologii. Tylko

osif};ga skal

w

zakresie fOllOlogii zr6znicowallie mаtегiаlп j zykoweg'o

zrozllicowallia ѕуѕtСl11П. Illnymi slowy, ll10Z11a zaryzyko,, ac

twierdzellie, ze dialekty polskie ша.јf}; l'БZllС systell1Y fOIlologiczlle i jeden

wsp6111Y systenl gramatyczIlY, ze r6z11i је l>eprezelltacja fOIliczlla tego

jedllego wsp6111ego ѕуѕtеmп. НЈе zllaczy to oczywiscie, ze brak па оbszarze
j zyka polskiego zr6z11icowania g'cog:r:aficzllego czy to

"\v

zakl'esie infor
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macji zg'l'amatykalizowanej, czy w zakresie sl'odk6w, kt6re t
wyrazaj . Јest to

jednak

zr6znicowanie

роglqДоwо: о Не zajmuj c sj

fonologi

marginalne. :M:6wi c bardziej

dialektaln

r6zne systemy, kt6re jedynie па оѕј czaSll daj
nego mianownika, о tyle zajmu.j c sj

informacj

musimy орјѕас kolejno

sj

gramatyk

spl'o,vadzic Јо wsp61
dialektaln

орјѕпјеmу

јеЈеIl znany nат system j zyka og61nego rozmieszczaj c па kanwie tego
орјѕи jnfOTmacj

о wariacji geograficznej pewnych element6w tego syste

ти. 'Vszelkie јпnе post powanie byloby wysoce nieekonomiczne. Dodajmy
оЈ l'azu, ze wariacja znacznie rzadziej (lotyczy paradyg'lnat6w {ипКсјо·
nalnych, znacznie cz sciej

- fornlalnycll, oraz ze

<Jg6lny јако system odniesienia

-

-

traktuj c j zyk

plaszczyznie funkcjonalnej malnY

,у

znacznie cz sciej do czynienia z al'chaizlnal11i,

,у

plaszczyznie formalnej

z innowacjami.

"У swietle tego, со zostalo po,viedziane wyzej, latwo przewidziec, ze
najgl biej si ga zr6znicowanie formalno-gramatyczne motywowane zl11ien
noscj

element6w fonicznych, tj. zr6znicowanie polegaj ce czy to nа wy

.ksztalccnill sj

nowych alternacji nl0rfonologicznych, czy to па synkretyz

111је morfem6w konc6wkowych pierwotnie r6znych.
Przyjl'zyjnlY sj , jakie cechy systemu fleksyjnego bywaly przytaczane
w

Јуѕкиѕјј па(l formowaniem si

i klasyfikacj

polskich dialekt6w. Ротј

јаmу przy tym te, najliczniejsze, kt6re тaj

bezposredni

motywacj

ionologiczn . Zaczniemy od fleksji nominalnej.
N а pierwszy plan wysu.wa sj

sprawa istnienia i zakresu wyst powania

kategcrii tzw. rodzajll ln skoosobo,veg·o. "У j zykl1 og6lnynl, јак wiaclomo,
kategoria ta dochodzi do glosu tak w plaszczyznie s;yntaktycznej, јак тот
fologicznej w paradygmacie przypadkowym liczby mnogiej grup imiennych
konstytuowanych przez rzeczowniki osobowe rodzaju m skiego, а wyraza
si

w formacll tz'v. Рl'zураdkбw gramatycznych (а) bezwyj tkow

}q асс

=

{отmи

gen oraz (b) istnieniem specjalnych {отm kongruencyjnych przy

nliotnika i tzw. czasowI1ikowej formy па ·ljl· i specjalnych kоnсбwеk
nominatiwu rzeczownika. Ot6z па Mazowszll kategoria rodzaju т sKo
osobowego praktycznie пје istnieje, а r6zne {отmу rozregulowania оЈро
wiednich ci g'6w kongruencyjnych екѕрапЈl1ј

szeroko па teren pl'zyleg'

lycb dialekt6w wielkopolskich, malopolskich, а posrednio nawet sl skich.

О reliktach duall1 w systemie zaimkowym kaszllbskim byla jllz т01уа
'wyzej, о reliktach dualu па pograniczl1 mazo1viecko-malopolskim рот.
nizej ,у zwi zku z fleksj

werbaln .

Na Mazowszll zlikwidowano оdmiап

typu -t;!,

-fJсiа (*-(!, *-fJt-е) poprzez

.zast pienie del'ywat6w z sufiksem -t;! (lerywatami z sufiksCll1 -сис.
Slqsk i l\ralopolsk

chaI'aktel'yzujq zja",-iska interfeI'encji para(lygmatu

J)l'zypadkowcgo l'zeczownika z јеапеј strony, przymiot.llika i zaimka z (11'U
gleJ.
Da\vnej

epoki

1vsp61nych illnowacji

zmiana polegaj ca па еlilпinасјi tz'v.

е

p6lnocnopolsk ch

ruchomeg'o

si ga

chyba

«b, 'О) z nominati,vu
Q

Q

4:9
deminutiw6w z sufiksalUi -ek «

-'bk'b),

-60

bOb) pocl wplywem przypad·

«

k6w za1eznych. Slady tej zmiany, znanej niegdys - jak mozna s dzic - na
Kaszubach, w Wielkopolsce i na Mazowszll, spotykamy dzisiaj na dalszym
JYlazowszu i Mazurach; na Kaszubach nowy schemat derywacji nadal
obowi zuje. Paraleln

zl1lian

obserwujemy w dialektach IllZyckich.

StOSllnkOWO Ostl'O dzieli Polsk(J kierunek wplyw6w wzajemnych dWll

typ6w

deklinacyjnych

пош

асс sg

=

-6 Ol'az

rzeczownik6w

rodzaju

nijakiego

z

konc6wk

-bje). 'У 1Vlalopolsce, na l\Iazowszu oraz we

-е «

wschodniej 'Vielkopolsce uog61niony zostal typ oclmiany kontynullj cyj
kr6tkosc, w zachodniej "\Vielkopolsce i 11а zachodzie Sl ska uog61niono
typ

kontynuuj cy

dlllgOSC.

Nalezaloby

b1izej

zbadac

chronologi

tej

zmiany w uzaleznienill оа los6w kontYnllantu *е: na odpowiednich tere

nach.

Dosc ostre podzialy rysllj

deklinacji

przymiotnik6w

i

si

takze jako efekt wyr6wnan wzajemnych

zaimk6w

w

genetiwie liczby pojedynczej

rodzaju m skiego i nijakiego. Oto, najog'61niej bior c, w Malopolsce uog61
пјопо zaimkow
c6wk

-

konc6wk

-еуо, na JYIazowszu - przYnliotnikow

ego, na Sl skll uog61niono konc6wk

kon

zaimkow::}: tylko w tematacl1

twardych, а w Wielkopolsce i na Kaszl1bach lltrzymano status quo. Nic
1v tpliwie nie bez wplуwп na szerzenie sj i kiШ'llnek interferencji byl rozw6j
wokalizmu konc6wkowego w tym ѕаmуm paradygmacie w pozycji przed
sonorantem nosowYn1.
'Vszystkie

[nnowuj cym

poszczeg61nych

rozpatrywane
polegaj

na

dоtqД

podzialy

redystrybucji

paradygmat6w

w

d zeniu

fleksyjne

znamion

о charakterze

morfonologicznych

ао uproszczenia systemu.
Podobny charakter mа redystrybucja wariant6w morfemu -ev-/-ov-:

stan pierwotny znajdujemy w

zachodniej Wielkopolsce i na p6lnocy

Kaszub, podczas gdy uog61nienie -ov- szerzy si
.а uog61nienie -6V- jest, ust puj::}:c

Pozostale innowacje z wyrazn
polegaj

na wyksztalceniu sj

dzisiaj, cech
geografi

przez wieki ze Sl ska,

1\fazowsza.

w zakresie f1eksji nominalnej

lokalnie wt6rnych konc6wek, jak np. konta

-и) dativus sg m -ovu/-e6'l > -oyu /-ej t na JYlazowszll
'Czy instrumenta1is pl -6та na l skll, wywodz cy sj ze starego paradyg
minowany (-ovi/-evi

mаtп dualu. Z zапikiшu dualu wi z::}: sj

r6wniez uproszczenia systemu

kоngrшшсјi liczebnika dva

·.

W zakresie f1eksji werbalnej na pierwszym шiејѕсu wypada wymienic

kaszubski typ praeteritum ја (јеm) '1%08, t[J (јеѕ) п6ѕ .
.

sj

.

przeciwstawiaj cy

formom tYPll noslen /nosemln6zem, ·nosleS/,n08eS/nOzeS.

. .

na pozostalym

obszarze. Poza Kaszubami typ bez klityki czasownika posilkowego, tj. bez
konc6wki osobowej (ја 11,08, m,у 11,еѕи), pojawia si

konsekwentnie wzdlllZ

gl'anicy :p6Inocnej, wschodniej i poludniowo-wschodniej az ро S cz na
zachodzie. Z kolei na Sl sku i w poludniowo-zachodniej Malopolsce spoty·
kamy w 1 оѕ sg i pl praeteriti kontaminowane (*je8-mb

*byxom'b) konc6wki -ех, -хту.
4

-

Z. Topoliflska. В. Vidoeskl, polskl

*byX'b, *jes-m'b
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Dопiоѕlуш,

ale

zапikај суш

а1'сhаizшеш

jest

ut1'zyn1ywanie

si

1'esztek dualu w 1 оѕ p1'aesentis i in1pe1'ativi na pog1'aniczu шаlороlѕkо
-шаzоwiесkiш.
konc6wka

Konc6wka

-rnа

dualna

o1'az

-va

kопtашiпоwапа

(-va

-rn)

wyst puje w 1 оѕ pl p1'aesentis na znacznych ObSZRl'ach

:M:alopolski i :Иаzоwѕzа, nаtошiаѕt w 1 оѕ pl iшре1'аtivi wielk01)01skie
p1'zeciwstawia si

-rnа

mаzо,\viесkо-шаlороlѕkiешu -va.

Do epoki z"\"i zk6w p61nocnopolskich nawi zuje uog61nienie dualnego -ta
'\ч

2 оѕ рl p1'aesentis i iшре1'аtivi na Kaszubach i na J\iIazowszu Ol'az na

tушzе

(sal,

t,cl'enie zast pienie tешаtусzпеgо

Sala.

.

.

na wz61' тјl(и, rJlala... )

w Р1'аеtе1'itllШ p1'zez

*а:

*е

.

Ѕпшuј с ѕtwiе1'dzашу, ze inllowacje fleksyjne zаt1'zушуwаlу sj

na

tych ѕашусh, og61nie bio1' c, gl'anicach, со innowacje fonologiczne i, со
,\"azlliejsze, ZC zdaj
silniejszych

si

one potwierdzac istnienie

zwi zk6w p6lnocnopolskich

z

jednej

W

i

pl'zeszlosci epoki

ѕl Ѕkо-шаlороlѕkо

-wielkopolskich z dl'ugiej st1'ony, o1'az nowszej, ро dzis dzieri t1'waj cej
wzgl dnej izolacji Kaszub i ekspansji шаzоwiесkiеј skie1'owanej pl'zecle
wsz:ystkin1 na poludnie i 111.otywuj cej nowsze z,,,i zki шаzоwiесkо-шаlо
polskie.

W dziedzinie skladni '\"Y1'azniej za1'ysowllj

si

jeclynie wspomniane

juz podzialy na tle 1'6znic kong1'uencyjnych. H6znice 1'ekcji шај

charakter

szczeg610wy, leksykalny, а najba1'dziej cha1'akte1'ystyczne dla opozycji
dialekty

r-..;

j zyk og61ny 1'6znice lnechanizn16w kondensacji intelekt1ualnej

tekstll (hipotaksa, пошiпаlizасја i in.) - p1'zynajmniej w swietle dot,ych
czasowej naszej
dialektalnycll
cecllY

znajon1Osci,

skromnej

- nie poddНJj

skladniowe

si

'vуkаzпј

niestety,

o1'yginalnych

tekst6w

inte1'p1'etacji geog1'aficznej. Specyficzne

cz sto

dialekty

przygraniczne

w

wynikll

intel'fe1'encji j zykowej роlѕkо-niешiесkiеј, polsko-czeskiej, polsko-wsc110cl
nioslowianskiej, nawet

polsko-litewskiej, jednak zjawiska te

nie

111aj

takiej rangi systenlOwej, kt61'a upowaznialaby do tl'aktowania ich w kate
go1'iach polskich podzial6w dialektalnych.
Zjawiska slowot:w61'cze, kt61'e mozna pl'zyporz dkowac podstawo""'T111
podzialom

dialektalnym,

тaj

charakter jeszcze

bardziej

mal'ginalny

niz zjawiskНJ fleksyjne. \У clziedzinie slowotw6rstwa imiennego odnotlljel11Y
n1azowiecki

1лzесlгоѕtеk supe1'latiwu

nај-;

sl sko-wielkopolskie

sllfiksy

Гl'zушiоtnikоwе -ity, -aty (nawi zuj ce (10 stanu lllzyckiego, czeskieg'o1
l)ollldniowoslowiallskiego) wobec dOnlinllj cych w Malopolsce i na lVlazow
f\ZU postaci -'isty, -asty (-ity re1ikto,,,o tez na p6lnocy Kaszub); kaszllbsko
-'\vielkopolski sufiks deminllty"\yny -уѕе7с,
су si

na p6lnocy Kaszllb

'\ч

-

y §ka, -y§ko; wreszcie lltrzyn111j 
.

apelatiwach sufiks -i§ce wobec -isko na 1)0

zostalyll1. obsza1'ze; w tоропiшасh jcszcze "\у
na Sl sku, w Malopolsce i

'\"

XIV/XV

w. llt1'zушuје si

\Yielkopolsce -i.Ме sukcesywllie wypierane przez,

-isko.

\У dziedzinie slowotw6rstwa werbalnego na uwag zasluguje upowszech-·
nienie dzwi cznego pl'cfiksll

z-

pl'zed salnoglosk

i sonoranten1, wlasciwe
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}(aszllbon1 i JYlazowszl1, а ekspandl1j cc па Wie1kopolskQ i lVlaloIJolskQ.
Na Ѕl ѕкп l1trzymuje siQ w tej pozycji

8-.

Podobny zasiQg та c1ZwiQczny

przyin1ek z w l)ol czeniu z zaimkieln, typ z nim (wobec pierwotnego

ѕ nim), jeclnak tl1 Kaszllby zachowuj

stan pierwotny. Do tej ѕатеј serii

inn.owacji nalezy powszechne dzis l1dzwiQcznienie przyjmka i prze(lrostka

оа( ) «

ot-), kt6re jednak - jak mozna s dzic z zabytk6w - szel'zylo

-

siQ w kierl1nku z роll1дпја ku р6lпосу; sladem stanu pierwotnego jest,

d zisiejsze р6lпоспороlѕкје ot- w lекѕетје

ои6у, og.pol. оаму eug61'>. WJ'ra

zem ekspansji lnazowieckiej jest szerzenie siQ

w

infinitiwie

sufiks6w

-ie k08ztem -ее oraz -ivae kosztem -ovae. W pewnych leksemach па р61посу

Polski (tj. przede wszystkim па Kaszubach i па Mazowszu) bl'ak elementu

-ov-/-uj-, рог. k tpae, Јсират jak (Jzytae, (Jzytam.

, Brak, jak dot d, syntetycznego stl1dium па temat polskiej geografii

wyrazowej

w

kategoriach

dialektalnej

przynaleznosci

poszczeg61nych

leksem6w Ol'az kierunk6w ich еkѕрапѕјi 1пb regreSl1. Јednak ргасе atla

sowe, :М:аlу atlas gwal' polskich, а zwlaszcza atlasy regionalne, wykazl1j

dowodnie istnienie licznych leksem6w, kt6re пје nalez , dzisia.j pl'zynaj
тпјеј, do jQzyka og61nego, а charakteryzuj

poszczeg61ne zespoly dialek

talne. 1 zn6w szczeg61nie wyraziscie w swietle tyCll danych гуѕпје sj
oclrQbnosc Kaszllb i l\Iazowsza. Nie brak tez leksem6V\', kt6re

wach

wzglQdnej

regionalne tz"\v.

pozostaj

ѕупопiшiј

dialektu

- charakteryzl1j

kulturaJnego,

czyli

I)OSZczeg61ne

- па l11'а

jQzyka og61nego,

oclmiany

,YiQc.

а

w stoSllllku wariacji geograficznej z pllnktll ,vidzenia okreslollcgO·

tzw. znaczenia leksykalnego, jak krakowskie 'nа pol'n, wal'szawskie

Л(Ј,

dшоrzе (рог. о tym szerzej w 3.1.). Nie brak wreszcie w slownictwie dialek
talnym, podobnie jak w skladlli, slad6w kontakt6w miQdzyjQzyko,v�ychJ"
zwlaszcza w obszarach przygl'aniczn Tch. W StOSllllku до jQzyk6,y blisko
pokrewnych, јак wschodnioslowia:riskie czy zwlaszcza czeski i slowacki,

тату tez cZQsto do czynienia z wypadkami przyswojenia lekse11111

::-к:џl

jn cl znanego polszczyznie, аlе w obcej fonetyce, рог. пр. dllbletJ

jak

t1'zem(Jlta/(Jzc1'e1ncl a, trzesnia/(Jze1"csn'ia, ciekawe przez to, ze '\уlаѕniе роѕtњсi
obce zl'obily karierQ w jQzykl1 og61nym. Zr6znicowanie slownictwa dialek
talnego pozostaje cZQsto w zwi zkll Z r6znicalni

,у

kllltul'ze l1шtсгiаlпеј.

wsi i w specjalizacji za"\vodowej mieszka:ric6w. Problenl dla sie1)ie stanowi
w tym zwi zku па terenie Polski slownictwo, kt6re niosla ze sob

tzw. КО-'

lonizacja woloska w Karpatach. Slo1\Tnictwo to, przccle '\yszystkinl ""туѕрс

cjalizowane slo'\vnictwo pasterskie, jest w tcj chwili przedmiotell1 allalizy
i орiѕп w skali miQclzynarodowej w tzw. karpackim atlasie j ZykOWYlll ..
Туtпlеm podsumowallia tych раl'П uwag wyf)ada powiedziec, ze ,vszystkie'

znane нат podzialy leksykalne Polski llgгп.пtоwпј

przedstawion

tu

koncepcjQ pi ciu piel'wotnych centr6w konsoliclacji dialekt·alnej па tel'enie
Polski.

'V s'\vietle tego, со јl1јј powiedziano, 1iГlldпо ш6'\viс w licz1)ie mnogiej

о systemach grашаtУСZllусh polskich dialekt6w. J\fozna natomiast i tr'zeba,

m6wic о ich systemach fonologicznych, а nawet raczej о charakterystycz
:nych dla nich systemach fonologicznych. CiekawQ!, а w szczeg6lach dot:}d
:nie opracowan

dziedzin!:J; jest typologia tych system6w. Opisane zostaly

statnio (w ramach prac nad Og61noslowianskim atlasem j zykowym)
:systemy fonologiczne 27 wsi kaszllbskich, wielkopolskich i sl skich na
po(lstawie ekscerpcji dokonanej w latach szes6dziesi tych i siedemdzie
.si tych 1. Мiтo ograniczonych гат орјѕп, narzllcaj cych przy tYIU lualo
precyzyjllC tl'aktowanic problematyki alofonicznej, nie znalazly si

w tej

liczbie clwa systemy identyczne. StwieI'dzono, ze роdѕуѕtешу sp6lglosek
wlasciwych i sonorant6w Ѕ!:Ј; znacznie bardziej zппifikоwапе nii роа
system 1voka1iczny i daj!:J; sj

stosunkowo lat,vo sklasyfikowa6 w kate

.goriach proces6w, о kt6rych wspomnie1islllY wyzej, In6wi c о podzialach
w

zakl'esie konsonantyzmu. R6wniez z punktll widzenia zywej wariacji

:alofonicznej podsystemy te latwo sj

pod(laj

typologicznej klasyfikacji.

Tak wil2c przyczYn9d tak wielkiej dyferencjacji fonologicznej jest zr6inico
'wanie system6w wokalicznych. Systemy woka1iczne widziane оа strony
inwentarza prezentuj

18 r6inych zestaw6w w 27 wsiach, а dalsze l'ozbicie

nа samogloski labializowane i nie-labia1izowane pozwala przedstawic tyCl1

18 zеѕtаwб,v jako kombinacje 5 r6inych zestaw6w sanlOglosek nie-labia

lizowanych i 10 zestaw6w samoglosek labializowanych. Dalsza ana1iza,
kt61'ej na razie nie przepro,vadzono, llјаwnПаbу niechybnie, ze u zr6de1
.zгБZпiсоwапiа tkwi

podsystem

samoglosek

labializowanych

nie-wyso

kich-i-nie-niskich, о czym zadecydowal fakt labializowanej artyknlacji
dawnego *а:. (РО zaniku iloczasu t zy ааwnе dlugie wzbogacily podsystem
labializowany, а tylko dwie - nie-labializowany, przy czym obie wysokie
.z

wyj tkiem Kaszub zidentyfikowaly

sj

z

odpowiednimi

Terenem maksymalnego zr6znicowania okazal sj

kr6tkimi.)

nie inwentarz, lecz typ

i zakres ograniczen pozycyjnych poszczeg61nych fonem6w, а takie ich

frekwencja we wsp61nym dla opisywanych wsi zbior e шоrfеm6w, jedno
i drugie motywowane ich wywodem historycznym. Oczywiscie r6znice

dystrybucji i frekwencji imp1ikujf!! r6znice ѕtоѕпnk6w fпnkсјопаlпусh tak
w

granicach systemu fonologicznego, jak i шогfо(по)lоgiсzпеgо.
Z punktll widzenia przebiegu poszczeg61nych izoglos wyniki analizy

typologicznej lnozna llј 6 паѕt рuј со: ich przebiegi nie pokrywaj
z

przebiegiem omawianych прrzеdniо

starych centr6w

dialektalnych

ekspansji. Izoglosy, kt6re okreslaj

i

izoglos

wyznaczaj cych

si

rzasi

gi

ewentualnych obszar6w ich wt6rnej
zasif2gi poszczeg61nych typ6w system6w

fonologicznych, wyznaczaj::J! w centrum Polski, wok61 Warszawy, znaczny
i stale rosn::J!cy teren maksymalnej niwelacji cech dialektalnych poprzez

eliminacj

cech obcych j zykowi og61nemu. То tlltaj wlasnie inwentarz

fonem6w samogloskowych maksYnlalnie zrеdпkоwапу pokrywa si

1

z in

Z. Topo linska, Opisy fonologiczne polskich punktow "Og61noslowianskiego
1: Kaszuby, Wielkopolska, Sl sk, Wroclaw 1982.

.atlasu jtгzykowego". z.
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wental'zem j zyka og61nego. In1 dalej od centl'um, tym cz sciej pojawiaj
sj

systemy bogatsze, kt6rych r6wnowaga jest jednak cz sto zachwiana,

роа naciskiem system og61nego, znanego w wersji kanonicznej lub inter
dialektalnej og6lowi m6wi cych. Granice owych system6w bogatszych,
pel'yferycznych, pokl'ywaj
l1ymi, tj.

sj

zazwyczaj

z

granicami wewn trzdialektal

z granicami dialektalnymi ш'ugiеgо stopnia przecinaj cYl11i

tel'eny рi сiп podstawowych starych dialekt6w.
Podsumowuj c stwierdzamy, ze:
- przebiegi starszych izoglos,

zar6wno tych rekonstruowanych n ·

poclstawie zabytk6w, jak i tych nie(lawno jeszcze
nym stopniu aktualnych, wyraznie m6wi

w

pelni, а dzis w znacz-

о istnieniu pi ciu \. stal'ych

centr6w j zykowych daj cych о sobie znac tak aktywnie, jako Zr6сПа·
innowacji, jak i pas:ywnie jako bal'iel'a dla innowacji szel'z cych sj

z innego·

zr6dla; wydaje sj , ze w starszej еросе naszej zarejestrowanej histori:i!
j zykowej dominowaly izoglosy о przebiegu horyzontalnym oddzielaj,,!ce
I{aszuby i lVIazowsze z jednej strony od \Vielkopolski, Malopolski i Sl ska,
z drugiej; najwi ksz
ni cie sj

energi

innowacyjn

przejawia Mazowsze; przesu

z biegiem czasu geograficznych punkt6w ci zkosci poszczeg61nych

dialekt6w jest wlasnie w znaczej mierze wynikiem ekspansji mazowieckiej ;
proces formowania sj

рј сјll podstawowych dialekt6w polskich

uwienczy}y dwie istotne innowacje, obie w plaszczyznie fопоlоgiсznеј;
S

to: zanik iloczasu fonologicznego i krystalizacja systemu sp6lglosek

wlasciwych centralnych nie-wybuchowych; kazd

ztych innowacji nalezy

pojn1owac jako ci g proces6w wsp6lzaleznych, realizowanych sllkcesywnie
dlugim okresie; za okres аlа nich przelomowy uwazamy umownie koni.ec
,
wiekll ХУ;
w

- podkreslana cz sto w litel'atllrze szczeg61na pozycja Kaszub w swie
tle wsp6lczesnych fakt6w j zykowych jest w mniejszej mierze pocho(ln
faktu, ze stanowi

one resztk

p6Inocno-zachodnio-lechickich, а

zgermanizowanego kompleksu dialekt6w
)V

wi kszej mierze pocho(ln

ich izolacji

i odci cia od wplywow polskiego j zyka og61nego w ostatnich stuIeciach;
- dzisiaj obserwujemy pl'oces szybkiego cofania sj

dialekt6w роа

wplywem j zyka оg61nеgо; proces ten post puje оа centrum ku pel'y
ferion1 polskiego obszarll j zykowego; mаlо gdzie, najcz sciej na Kaszll
bach, obsel'wujemy dzis zjawiska s",iadcz ce о dalszym wewn trznym roz
woju

clialekt6w;

dominuj

procesy

l'ozpadu system6w

dialektalnych

i 'wt6rnej integracji nа szerszej bazie spolecznej w kategoriach interdialek
tll ijlllb, w ostatniej fazie, j zyka og61nego.
*

*
*

Opl'aco,,-ania s;Ylltetyczne wykorzystalle 1У tJl11 l'ozdziale, 1У kt6rych

8if;'1 dalsza, szczeg61owa, bibliografia:
Dejna К., Dialek-ty polskie, ,\Vl'ocln..v

1973

Zl1ajdllje

Atlas p olskicll innowacji dialektalnych, 'Varszawa 1981
:8tiebcl'

Z.,

ZarJs dialektologii j zyk6,v zaQ odnioslowianskich,

Warszawa

1956

Historyczlla i wsp61czesna fonologia j zyka polskiego, Warsza,va 1966

-

Ul'b anczy k Ѕ., Zar rs dialektologii polskiej, wyd. У, 'Val'szawa 1976

2.2. 8У'ГUАС.ЈА

MACEDONSKA

2.2.1. J zyk macedonski zajmuje centraln

CZ Sc P61wyspu Balkan

skiego. Ogarnia dorzecze Varda u i 8trumy oraz dolny bieg J\lIesty. Na
zachodzie j zyk macedonski graniczy z albanskim obszarem j zykowYnl.
Grallica j zykowa jest tu w znacznym stopniu zgodna z granic
mi (lzy Jugoslawil!! i Albanil!! . Wytycza j

panstwow"l;

lancuch g6rski Korab -Desat

Jablanica, dalcj linia graniczna przebiega przez pollldniowo-zachodni"l;
cz s6 Jeziora Ochrydzkiego. Ро albanskiej stronie granicy pozostalo okolo
trzydziestll wsi macedonskich w dolinie Drimll na zach6d оа miasta
"

Del)ar i w regionie Golo Brdo oraz trzy wsie na brzegu Jeziora Ochrydz
kieg'o. Na poludniowym brzegu tego jeziora granica ѕп са na poluclniowy
wsel16c1 i przez masyw g61'ski Ga1icica орааа kll pollldniowo-zachodniej
cz sci jeziora Prespa, sk d popI:zez g6ry biegnie dalej na pollldnie do Gra
mоѕ, na poludnio"\vy wsch6d od miasta Korca. Na tym o(lcinku granicy

ро stronic albanskiej pozostaje okolo dziesi cill wsi macedonskich na za
cho(lnim brzegll Prespy oraz trzy wsie na wsch6d i poludniowy wsch6d od
KOl'Cy·
Nа poll1dniu j zyk macedonski graniczy z greckim, na саlеј przestrzeni

0(1 masywu Gramos ро rzek

Mest

w Tracji. Gl'anica j zykowa odbiega

tп dosc daleko na poludnie оа granicy panstwowej mi dzy Јпgоѕlаwi

i Grecj . Ј zyk macedonski mozna uslyszec az ро lini

Gramos -Ber -80

llln (Saloniki). Od Solllna granica biegnie na wsch6d przez region Bogdan
...

sko, gdzie znajdllj

si

dobrze znane slawistom przez wzgl d na sw6j

archaiczny dialekt wsie Suho i Visoka, i c10ciera do Mesty nieco na р61
noeny wsch6(1 od miasta Drama.
Nа wschodzie mасеdо::б.ѕki graniczy z bulgarskim. Naturaln
twOl'zy tll lancuch g6rski Despat -ЕПа.
skl' ca na p6lnocny zach6d troch
Бi

granic

0(1 kompleksu ЕПа granica

na p6lnoc od Blag'oevgradu i zbiega

z granic"l; panstwow"l; mi dzy Jugoslawi"l; i Bulgari"l;.

5а p6lnocy granica j zykowa mi dzy macedonskim i serbsko-chorwac
kil11 pokrywa sj

z granic

i ЅосјаliѕtусzпЧ! Republik

mi dzy ЅосјаliѕtусzпЧ! Republik

J\lIacedonii

8erbii. Јest to granica naturalna, kt6r"l; tworz"l;

g61'Y Kozjak -Ruen -8kopska Crna Gora -8ar Planina -Korab.
Tak przedstawiaj
kowego.

'У

sj

przeszlosci

dzisiejsze granice macedonskiego obszaru j zy
znajdlljemy

ѕlоwiаnѕkЧ!

ludnosc

macedonsk

znacznie dalej na zach6d i na poludnie. Wiele zI:6del m6wi о ludnosci
slowianskiej w poludniowej i srodkowej Albanii, а na poludniu w Epirze,
ТеѕѕаНј i na саlуm wybrzezu J\lIorza Egejskiego. Znaczna cz sc toponimii,
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.zwlaszcza mikrotoponilllii tych teren6w та charakter slo)vianski. Poprzez
wieki granica przesllwala sj
ten

trwa

ро

w kierllnku p61Ilocnym i wschodnim. Proces

dzis dzien.

Nа gl'anicy j zykowej macedonsko-albanskiej 1V lшѕiе 1vzdluz linii
Skopie -Tetoyo -Debar -Struga - Pogradec -Когса
nosc mieSzaIlil!

obok macedonskiej takze albansK

spotykamy

lud

z j zykiem ojczystYIll

al1xtJiskim. Ludnosc ta w znacznym stopnill jest dwuj zyczna.
Podobnie na pogTaniczu j zykowym maced0l1sko-greckim na znacz

nycIl obszarach )v :Macedonii Egejskiej znajdujemy ludnosc mieSZaIlil!
mњее(10nѕkо-grесkil!. Ludnosc maceclonska domiIluje liczebnie w regionie
kostl1l'sko-lerinskim i wodensko-pazal'skim. Wedlug ѕрјѕи ludnosci z r. 1951
па terenie Grecji mieszkalo okolo 25 0 000 Slowian, tj. :Macedonczyk6"r.

\У poludniowo-zachodniej cz sci pogranicza macedonsko-albanskiego
i 11lacedonsko-greckiego obok Macedonczyk6w spotykamy luclnosc gl'eckil!,
.а1'Шl111nѕk

i albanskil!. W wielu miejscowosciach na linii Grашоѕ -Ви

рјѕса -Negus -:iYlеglеп mieszkancy s
o1)ok j zyka ojczystego wladaj

tr6jj zyczni. Macedonczycy tamtejsi

r6wniez greckim, kt6ry jest dla nicl1

оficјаlllУПl j zykielll administl'acji panstwowej, Ol'az аl'uшunѕkiш.
P61nocna granica j zykowa jest stosunko)vo stabilIla. Nie bylo tutaj
powazniejszych migracji, kt6re pozostawilyby slady w j zyku.

ki1kl1 wsi w regionie Kozjak, kt61'e zadeklarowaly sj

Dialekt

jako serbskie, niczym

si nie r6zni оа dialektlllu(lIlosci macedonskiej.
Lпdпоѕс macedonska па terenie MacedoIlii Pil'ynskiej,
w

kt6ra lezy

gгапiсасh Bulgarii, liczyla wedlug ѕрјѕи z r. 1956 187 000. Obok dialektu

ojczystego wlada ona litеrасkiш

ј zуkiеш bulgal'skilll

jako

j zykielll

pallstwowym.

2.2.2. Genetycznie j zyk шасеdоnѕki razen1 z blllgarskim, serbsko
-с110l'wасkiш (сhоrwасkо-ѕеrbѕkiш) i slowenskim nalezy do grupy j zyk6w
ро}псlпiоwоѕlо)viаnѕkiсh.

vVarunki fоrшоwапiа ѕi.:г i rozpadu wsp61noty

j zykowej poludniowoslowiaIlskiej sil! ciil!g'le jeszcze w slawistyce przedmio
tClll (lyskusji. Wsr6d cech,

kt6re

wiil!zil!

ј.:гzуki

poludniowoslowianskie

przeciwstawiajil!c је slowianskiej p6lnocy, mozna wymienic wyniki шеtаtе
zy Шlglоѕоwусh grup

iJrT-, 3:iT-,

archaizmy fleksyjne jak -

w genetiwie sg

i w llominati)vie/ akuzatiwie pl ia-tematycznych oraz -omb w instrumentalu
sg 111 п l'zeczownik6w io-tentatycznycl1, wyniki pewnych proces6w zwiil!
.zanych

z

tzw.

drugil!

palatalizacj

zшiапа kv-, gv- w ov-, зv- oraz 871,-

w 0-,

tуlпој zуkоwyсh:

konsekwentna

szereg formant6w slowotw6rczych,

ila јако wykladnik zaleznosci gramatycznej )v}-,Tazenia zdanioweg'o, za
kres i charakter peryfrastycznego fl1tl1rUlll, nadto pewne zbieznosci lek
sykalne

111b

zleksykalizowane.

Z

grup::}

dialekt6w

lil!czy poludnie Slowianszczyzny wynik metatezy Тод'Т,

czesko-slowackich

TerT, TltlT, TelT

oraz utrzymywanie sj , na znacznych obszarach ро dzis (lzien, zglosko
tw6rczych sonant6w Т,

/.
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2.2.3. W ral1lach wsp61noty pollldniowoslowianskiej b1izsze zwiQ:zki
l cz

j zyk macedonski i bulgal'ski. WSI'6d starych cech wsp61nych tym

d'Vll j zykom lllozna wymieniC utl'zYnlanie r6znicy mi dzy kontynuanta
mј

'b

z јеdпеј stl'ony,

b

z drugiej (por. тас.

у1

> о,

oraz otwarta (niska) artyklllacja samoglosek
i ро denaza1izacji

>

е,

bulg. у1 > а,

е)

>

*е i *9. Ро zaniku jer6w

*9 zidentyfikowalo si tak w macedonskim, jak w bul

gаrѕkiш. z tzw. wt6гпуm jorem, por. тас. рака ,-....; .м.агла, bulg. p'bKa ""-"

r'ltka ,-....; magZa). Poza tYnl, w j zyku bulgarskim oraz на·
znaczl1ym obszarze macedonskim praslowianskie grllpy *tj, *kt\ *ај
l'ozwin ly sj w §t, zd (dla poludniowo-zachodnich dialekt6w macedonskich
nalezaloby moze Pl'zyj c 81f, z3), por. тас. dial. ga§ti, ga.§lfi; mezda, rnez$a"
bulg. гшци, .м.ешда ( ,-....; sch. kufJa, mеаа).
И'bгла (wobec sch.

"у tOkll dalszego rozwojll па P6lwyspie Balkanskim j zyk maceclollski:.
i bulgarski, а takze dialekt torlacki (prizre sko-timocki) j zyka serbsko-·
-chorwackiego

wyksztalcily

wiele

s siaduj cych

nieslowianskich

wsp61nych

j zyk6w

innowacji роа

balkanskich.

Do

wplywenl.

wazniejszych.

wsp61nych innowacji паlеz : utrata starych r6znic intonacyjnych oraz
iloczasu; utrata starej tzw./syntetycznej deklinacji i wyksztalcenie апаН
tycznych srodk6w wyrazania zaleznosci granlatycznej grпру јшiеппеј
przyimk6w oraz formy tzw. саѕпѕ generalis, рог. Го виде lV/apKa, ј'\.1у рече
u.aMapKa, Одев со Марка; dalej wyksztalcenie sj

kategorii gramatycznej

okreslonosci, kt6rej wykladnikami s specjal e morfemy rodzajnikowe, рог.
Го виде човекот; w macedonskim takze wyksztalcenie postpozytywnych
klityk demonstratywnych:

човекон, човеков;

analityczne stopniowanie

przymiotnik6w, рог. подобар, најдобар. Wiele wsp61nych zmian przeprowa
{lzil r6wniez macedonski i blllgarski,

а

takze cz sciowo dialekt torlacki

w

zakresie koniugacji. Тп nalezy utrata infinitiwu, zast pionego przez zdania
z operatorem
пшјеm

аа, wyksztalcenie konstrukcji pel'yfl'astycznych z cza,sow

*X'bteti, por. mас. к'е одам, к'е одев, к'е су.м одел. Wazn innowacj

strukturaln

stanowi tzw. reduplikacja obiektll, рог. mас. Го виде човекот,.,

Зе.м.и ја книгана, lJ.:Iy ја даде книгата на Петрета.
'Vуmiечiопе powyzej, а takze јппе jeszcze cechy stl'uktury gramat,ycz
пеј macedonskiej i bulgal'skiej zblizyly te j zyki ао nieslowianskich j zy
k6w Balkanu - arumunskiego, albanskieg'o i gTeckiego. Ј zyki t,e tWOTZ
dzisiaj tzw. balkansk

lig

j zykow .

"\У ten spos6b macedonski i blllgarski, tj. wschodnia podgrupa j zyk6w
poludniowoslowianskich oddalila sj

оа POClgrllPY zachodniej, tj. od

jQzy

k6w serbsko-chorwackiego i slowenskiego, kt6re utrzymaly тоаеl gral1la
tyczny typu
zakresach.

slowianskiego

i

rozwin ly

wiele

innowacji

w

innych

2.2.4. Ј zyk macedonski pl'zeprowadzi! r6wniez szereg zmian w kon
takcie z j zykiem ѕегbѕkо-сhотwасkim. Cz sc sposr6d najwczesniejszych
innowacji serbsko-cho wackich ekspa,ndowala nа teren p6mocnomacedon·.
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ski. W cz sci p61nocnych dialekt6w nlacedollSkich

'о

i

b

zidentyfikowaly sj 

podobnie jak w dialektach serbsko-chorwackich, por.

ѕаn, ан,'У/,. Popl'zez
teren p6lnocnomacedollski biegnie gTanica l'efleks6w /11,/ i /а/ w шiејѕсе
clawnego *9, por. ruka "" fpaka, pOl'. tez r't(;ka "" саѕиѕ generaIis nа 'j"uku
obok nа 'j·uka. W apelatiwach w miejsce *tj, *kt', *ај spotykamy regulal'nie
kontynuanty /1С/, /и/: ku7fa, ple7Ci, t'egi, Саие. *1 '\v раѕје р61nосnут rozwin lo
sj w /·и/, ро z bowych "\v /lu/ podobnie jak w s siednich dialektach serb
skich, а w pozostalych dialektach p6lnocnych w /l н,/, por. 'lyu.k, sluza f'J
вИzа, dl'l1,go "" dli1go.
R6wniez wiele cech slowotw6rczych oraz morfo-syntaktycznych wiц:zе
dialekty p6lnocnomacedollskie z pogranicznymi diаlеktашi serbskinli.
Cz sc cech charakterystycznych аlа dialekt6w serbskich przenikn la
g'l biej na teren macedollski. Tak np. fonemy

/М/, /и/ w тјејѕсе *tj, *kt', *аЈ

spotykamy w poszczeg61nych leksemach i morfemach nawet w najbardziej
na poludnie wysuni tych dialektach macedonskich. W rezultacie na terenie·
nlacedonskim wyst puj

dwojakie kontynuant:y starych

*tj, *kt', *(Јј:

albo

/st/, / a/ lub /,§6/, / з/, albo tez /М/, Id/, por. plelU "" p1eska, sinoff ""
8i12osen, sve7Ca "" sv esnik, mеиа "" mez1'tik. Реwnе leksemy, np. l. ek'e,
81'е7Са ,-...) rnesreMa, takugere, ѕ( v )egere, partykula ке, przyj ly si w tej postaci
niешаl na саlуш terytorium macedonskinl. Wplywem serbskim objasnia

/6/ w /а/ w starych grupach бl'О, б,'е-,
por. er'n, шре, crevo; zast pstwo *9 przez /и/ w pewnych leksemach, ja.k.
k 'tt 7Ca, 8иа; obecnosc zaimka оn, рrzyiшkа и.
si

takze nlacedonskie przejscie

Jako wsp61n

tendencj

шасеdопѕk

i serbsko-chorwack

zwyklo sj

*! w /е/: b'e1, 1eb, ѕеnо, oJ:az depalatalizacj sp61g10sek.
Ти nalezy tez chyba tzw. jotacja w gTupach tj, ај, nј, por. braJCa, 1uge, t}"ne

wynlieniac przejscie

•.

vVarto wѕрошпiес, ze cechy j zykowe wyksztalcone роа wplyweIn serb
ѕkiш najgl biej pl'zenikn ly w gl b tеrуtоriuш macedonskiego doljn
Vardaru, kt6r dy wiedzie g16wny szlak komunikacyjny ао Ѕ0111nа i :МО
rza Egejskiego. Wplyw serbski wy:r:azniej zaznacza si
kiedy to granice panstwa serbskiego przesun ly sj

оа konca '\У. XIII,

na poludnie.

Z drugiej strony takze macedonski wywarl pewien wplyw na graniczne
dialekty serbskie. Za macedonizmy llwaza sj : IJOstac fonetyczn

*-'У/9-), por. np. раd1иl; protetyczne /Н przed nag'lo
*9 w takich wyrazach, jak j'ttze, Jutak , j'ttza1; tward wушоw /Z/

nego sufiksu

ѕоwуш

u

<

werbal

-nа-

«

przed tylnymi samogloskami i przed sp61g10sk : lakat, los, dal; wypaclanie
samoglosek w proklizie, јеѕН wyraz ortotoniczny zaczyna si na samoglosk ,
por. 8-izmi, m-izede, d-umre (tj.

Ѕ8

izmi, mе izede, аа umre); klityki zaimko

nе, ve; forlnY werbalne ѕа (3 оѕ рl praes оа е) i bide; sekwencje -(х}mо,
- ( X )te w 1 i 2 08 рl aorY8tu i imperfektu; zanik clyferencjacji rodzajowej

,\ve

w pluralu pierwotnego participil1nl na -l-: bile. "У odr6znieniu jednak od
serbizm6w,

kt6re

niekiedy

przenikn ly

gl boko

na

obszar

j zykowy

nlacedonski, macedonizmy znajdl1jemy јеаУllје na ѕсјѕlеј pcrJ'-fеrii serbskie
go оbѕzаrп j zykowego.
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2.2.5. О odr bnosci j zykowej macedon skiego zadecydowaly innowacje,
kt6re nadaly jego ewolucji gramatycznej inny kierunek оа obserwowanego
w

zespole

dialektalnym bulgarskim.

j zykowe pojawiaj
nilismy

tu jako

sj

Pierwsze macedonskie innowacje

niemal r6wnoczesnie z innowacjami, kt61'e wymie

wschodnio-poludniowoslowianskie.

Dotycz

one

саlо

ksztaltu systemu j zykowego.
Do llajstarszych innowacji fonetycznych, kt6re Wyodl' bniaj

obszar

j zykowy macedonski, nalezy wokalizacja si1nych jer6w, odpowiednio

/6/, por. spn'Q > sm , ill.?'nb> dML. 'V blllgal'skim р jest kontynu
owane przez /0/ (tzw. sz",va), por. sp n'Q > S7.>'Yt. "'УУ sel'bsko-chorwackim jery
si zidentyfikowaly aaj c /а/ w dialekcie nowosztokawskim, por. ѕаn, dаn.
рw

/0/,

w

Oecha ta, wyksztalcona w macedonskim centrum innowacyjnym, ogarn la
niemal cal

etniczIl

J\Iacedoni

z wyj tkiem scislego pogranicza тасеаоп

sko-serbskiego na p61nocy i peryferii poludniowo-wschodniej na pograni
czu z blllgarskim c1ialektem rodopskim.

P6zniej,

\v konkretnych morfemach, cecha ta szerzyla sj

zgramatykalizowana

dalej na p61nocny wsch6(1,

ogarniaj c cz sc bulgarskiego obszaru j zykowego.
jeszcze w X-XI w. тасе

a terenie wyznaczonym przez dokonan
c10nsk

wokalizacj

kt6re oddalaj
Do

poprzez wieki coraz wi cej cech,

go оа s siednich slowianskich centr6w innowacyjnych.

wazniejszych

јј/ przec1
jiigkn, w

jer6w nawarstwia si
innowacji

w

zakresie

fonetyki

kontynuantami naglosowego *9, por.

паlеz :

јаглен

protetyczne

(joglen, jaglen,

poszczeg61nych dialektach lokalnych); identyfikacja *

z

*е,

np месо i .мера (w dialcktach: тјаѕо, mjara); stwardnienie starych pala
.

.

talnych, kt6re prowadzi do zaniku sp61g10skowej korelacji palatalnosci;
nieco p6zniej zanik fonernu

/х/

oraz jego przejscie odpowie(lnio w /v{lub

/1/ w zachodnim kompleksie dialektalnym; ројатеniе sj palatalnych
/М/, {1/; jotacja w grupach tj, ај, nј przeksztalcaj ca ј е w /Њ/, /и/, /n/.
VVazniejsze innowacje w zakresie gramatyki to: pluralne konc6wki rze
czownikowc -ovi (np. денови) oraz -ina (np. пилиња, прасиња); konc6wka
-

те

w

1 оѕ pl czasownika; konc6wka -l-e w pluralu tzw. l-participium;

0pllszczanie czasownika pomocniczego w 3 оѕ perfecti: тој бил, тие биле.
\Vazne zmiany strukturalne ао systemu werbalnego wniosly konstrukcje
z

partyklll

Ме oraz konstrukcje z czasownikiem pomocniczym ima/nema

т rodzaj nijaki participium z formantern -n-/-t-, typ имам дојдено, и.мдв
дојдено, сум и.мал дојдено, niekiedy

nawet

konstrllkcje z czasownikieln pOn10cniczym
-participillm takze оа czasownik6w

бев имал дојдено, wreszcie
е

+ formy rodzajo\ve -n- /-t

nieprzechodnich,

por. сум дојден,

бев дојден, су.М. бил дојден, itd. "'УУејѕсје (10 systemll wszystkich tych kon
strllkcji сl0рrоwаdzЙо ао l'edystrybucji funkcjonalnej i zmienilo pozycj

i fllllkcj odziedziczonych forn1acji werbalnych.
О szczeg61nym obliczu j zyka macedonskiego аесуаllје tez specyficzny,

lnotywowany syntagma;tycznie system akcentowy. "'УУ wielozgloskowcach
akcent spoczywa na trzeciej Пlоrzе 0(1 konca, por. брату ЧСд

,....., братучедu
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........, братучедzzве.

Zestr6j

akcentowy

IH'zekracza

cz sto

granice

jednej

IОГШУ wyrazowej, por. 1Vlajka-MY толкУ-вре.ме не-беше-го-вuдела cUha-сu .
.

Од-пред-врата му-ја-зедоа новата-кОшула. Warto tez роаЈпеѕНс, ze wy
j wszy pewne gwary poludniowo-wschodniej
sall1og10ski nie ulegaj
Cech

facedonii nieakcentowane

redukcji jakoSciowej.
j zyka macedonskiego w stosunku ао innych 810

szczeg61n

wiallskich jest tez mozliwosc lokowania klityk na pocz tku zdania, przed
Уег1JlПП, por. Му рече на брата-.му., Го, вuкна детето., Сум .му бил на

.свадбата.
\VszY8tkie wymienione cechy wywodz

si

z tego sanlego centrum in

nowacji. Wi kszosc z nich nie pl'zekracza granic macedonskiego obszaru
j zykowego, ogarniaj c wi ksz
nie izoglosy tworz

lub mniejsz

linie zamkni te i тaj

cz sc tego obszaru. Odpowiecl
w zasadzie podobny kierunek.

,у ten spos6b na dzisiejszym macedonskim obszarze j zykowym wy
ksztaJcil sj odl' bny diasystem, kt6ry jednak nie przerwal nigdy zwi zk6w
z

(liasystemem wyksztalconYln na terenie j zykowYn1 bulgarskim i ѕуѕ

t,elll<1tycznie pogl bial zwi zki z (1iasystemem seI'bsko-сhогwасkim.

2.2.6. vVi kszosc wYlnienionych innowacji, а takze wiele innych ро
ја,уао si12 w rez111tacie kontaktll шасеdоnѕkiеgо z nieslowianskimi j zyka
тј Balkanu, а szczeg61nie z lacin

wYI'aial sj
rozwijaly sj

balkansk . Wplyw j zyk6w balkanskich

dwojako. Z jednej strony url1chamial on pewne procesy, kt61'e
dalej zgodnie z wymogami macedonskiego systeml1 jE2zykowe

go, czy tez mikrosysteml1, jesli rzecz dotyczy konkretnej g'Wary. Z drl1giej
.stl'ony wplyw nieslowianski hamowal pewne procesy rodzime.
Za

"ba1kanizmy", tj. innowacje wyksztalcone w kontakcie z nie

slo'l:yianskimi j12zykami Balkanu, zwyklo sj

llwazac: zanik syntetycznej

deklinacji, wyksztalcenie kategorii okreslonosci grupy imiennej i w zwi zku
z

tYnl pojawienie sj

wапiе, l'ecll1plikacj

postpozytywnego rodzajnika, analityczne stopnio
obiektu, moclalne konstl'ukcje werbalne

z

ке oraz

konstl'ukcje z ima/ne'tna i z е + -n-/-t-participium. Innowacje te ogarn ly
znaczn

cz sc slowianskiego

Balkanu.

'Yi kszosc z nich w wi kszym lub mniejszym stopnill pojawia sj

takze

nа terytorium j zyka bulgarskiego, а cz sc takze w serbskich dialektach
torlackich. Znaczna ich liczba jednak ogl'anicza si

ао terenu macedonskie

go. ,у zachodniej i poludniowej cz sci macedonskiego obszaru j zykowego
upowszechnily ѕј<г: prepozycja klityk, pOl'. во vide Stojana, ЈIU теСе nа

Вхојаnа, Si ио izel Zebot; opuszczanie przyimka vo, рог. К/е оаат Biwla,
,Otide Prilep; przyimek nа jako 1vykladnik tzw. dopelnienia blizszego
1.1

rzeczownik6w oznaczaj cych istoty zywe, por. во vikna nа MaTko;

upowszechnienie klityki ,ти jako wykladnika tzw. dopelnienia dalszego
dla obu liczb i wszystkich rodzaj6w, por. JI'lt rебе nа боvеkоt, lJ[и тебе nа

deteto, .L7JIu тебе nа zenata, Љlи тебе nа zenite/decata!mazite. Daleko id
paralele macedonsko-arumunskie

w

uzyciu przyiIUka оа w tzw. znaczeniu
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posesywnym, РО1'. K't/'Kata оа Љ!lаrkа. Na zachodzie

оа

Gostivarll ро

Коrс*г i Kostur samogloska /a/1l1egla nazalizacji poc1 wplywem sf!!siadtlj 
cych sonant6w nosowych i dalej rozwijala ѕi*г jak stal'e *9. Na niewielkim
obszarze w pollldniowo·zachodniej Macedonii zaniklo Z participillm, а wi c
i oparte па пјm paradyglnaty perfektll, plllskwamperfektu i potencjalu.

Odpowiednie funkcje рl'zеј*г1у konstrllkcje z ima/nema i z е. W gwarze wsi
Suhe i Visoka opel'atorem futurllm jest w mјејѕсе ке greckie za: za n08t .
Liczne Sf!! balkanizmy slowotw6rcze (роr. пр. deminutywno hipokorystycz
пу sllfiks ule: detule, brad /;Ze) oraz slownikowe. ,Vszystkie te cechy lоkпјf!:
ѕј*г na peryferii zachodniej i poludniowej, tj. na pograniczu аlbаnѕkiш
i greckim, а takze па terenie пајwi*гkѕzеј koncentracji ludnosci arumunskiej.
"Wplyw balkanskiego srodowiska ј*гzуkоwеgо widac пје tylko w pro
cesach modyfikujf!!cych

odziedziczony model

gramatyczny

slowia:rlski"

lecz takze w utrzymywanill pewnych cech tego modelu zgodnych z шоdе

lет

balkanskim"

lltrzymywanie sj

(Koneski,

Историја . .. ).

W ten spos6b objasniamy

аогуѕtп i imрегfеkt,п, а w dialektach zachodniomace

(lonskich takze lltrzymanie datiwll imion wlasnych i nazw stopni pokre
wienstwa rodzaju m*гѕkiеgо i zenskiego.

2.2.7. Innowacje macedonskie mјаlу rozny zakres i rozny kiеrппеk
ekspansji. Оz*гѕс z nich, jak widzielismy, ogarn la саlу macedonski obszar
jQzykowy i опе zadecydowaly о odr bnosci j zykowej macedonskiego.
Druga cz sc innowacji obj la jedynie cz sc macedonskiego obszarll
j zykowego, podczas gdy па pozostalej cz sci obszaru, acz w regl'€8ji,
nadal utrzymllje sj

stan bardziej

archaiczny. Innymi slowy, ргосеѕ

innowuj cy albo ci gle jeszcze jest.
(ly w ramach konkretnych mikrosystem6w. Wszystko to odnosi sj , l'zecz,
prosta, ао unilateralnych innowacji, kt6rynl przeciwstawia sj
st,anu starszego. бw stan starszy lltrzymuje sj

utгzупшпiе

w takich wypadkach

па

peryfel'ii.
Tak пр. па zachodniej i poludniowej peryferii jQzykowej do dzis ;;:po
tykamy przyklady utrzymanej, czy dokladniej:

dekomponowanej пш;о

wosci, роr. grandi, реnаа w dialekcie korczanskim, dambje, свnао w dialekcie
wsi Ѕпhо i Visoka; gdzieniegdzie zachowala 8j

tez szeroka wymowa *е:

1'> iika lub rjiika. 'V poszczeg61nych leksemach lltrzупшlо si

*6[-, роr. ciirpit

r-..J

џ/ w sekwencji

aa1'jJit, 6arvec. УУ gwal'ze kOl'czanskiej w роlпсlпiоwеј

Albanii utrzymuje sj

w obu liczbach stal'a {оrта datiwu. Tamze zпајdпје

ту resztki deklinacji l'odzajnika, роr. starcatogo, sta1·c'utomu. Тат wreszcie
lltrzymuje ѕј*г do dzis demonstrativum oparte па rdzeniu 8-: 80ј. Na znacz

ПУПl terenie w zachodniej Macedonii znajdlljemy formy dаtiwп iшiоn
wlasnych

i

nazw

stopni

pokrewienstwa:

Ma1'e/Blari. Ozasowniki utrzymujf!! konc6wk

Stojan'M,
-t

w

Marku/Blarko( ')e,

3 08 praesenti8, w wielu.

gwarach w 1 оѕ sg praesentis utrzymuje ѕј*г 8tal'a konc6wka wokaliczna.
Wymienione cechy, а takze јппе archaizmy nadajll! dzis szczeg61ne
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oblicze dialektom zachodnim, do kt61'ych nie dotarly innowacje wyksztal
cone na innych terenach.
Нје brak r6wniez archaizm6w na peryferii wschodniej.

Mozna tu

wYlnienic akcent swobodny i ruchomy, obecnosc fOnemll /х/, konc6wki
plu alne

-ove, -'е, -eta rzeczownik6w rodzaju ln skiego i nijakiego. W gwarach

роlпdпiоwо-wѕсhоdniсh spotykamy tez dystynktywn

korelacj

palatal

nosci sp6lglosek. :М:јшо to niе spos6b niе dostrzec, ze najwi cej archaizm6w
lokllje si na pog aniczu albanskim, g eckim i arumlulskim, gdzie z dxugiej
strony najliczniejsze s

r6wniez innowacje powstale w wyniku interferencji

j zykowej.
\Vszystkie dotychczas rozpatrywane innowacje тaj
lateralny i rozprzestrzeniaj
znajdu.je sj

si

charakter uni

z jednego сепtГШll innowacyjnego, kt6re

mniej wi cej w centrum macedonskiego obszaru j zykowego.

Druga gJ;upa innowacji istotnych (На dyferencjacji dialektalnej to
tzw. innowacje bilateralne: na miejsce starej cechy pojawiaj

sj dwie nowe,

jak np. protetyczne О/ na zachodzie i protetyczne /v/ na wschodzie przed
starym naglosowym

*9: j(adioa) '"" v(adioa), j(atok) '"" v(atok). \V takich

wypadkach mашу do czynienia
z nich znajduje si
Nierzadko si

z

dwoma ogniskami innowacji. Јedno

w centrum zachodniego kOInpleksu dialektalnego.
zdarza, ze w mјејѕсе starej cechy spotykamy, w r6znych

шikгоѕуѕtеmасh, wi cej niz dwie nowe. Za p:y;zyklad mog

posluzyc kon

tYnllanty *9. На pewnych terenach ро defonologizacji stare *9 zidentyfi
kowalo sj

w реlni z jednym z pozostalych fonem6w samogloskowych:

z /а/ w dialektach cent alnych, z /u/ w p6lnocnych, z /0/ w dialekcie l'egionu
!Iala Reka. Јednak w wielu mikl'osystemach

*9 utrzymalo swoj odx bnosc

zmieniaj c tylko barw , а wi c i шiејѕсе w systemie, czyli, innymi slowy,
zmieniaj c cechy dystynktywne. Tak пр. w pewnych systemach peryfe
ryjnych znajdujemy jako kontynuanty *9 fonemy /а/, /Ј/, /0,/. 1ch obecnosc
zadecydowala о wyksztalceniu sj

trzech nowych system6w wokalicznych.

Jest to przyklad innowacji multilateralnej, о wielu ogniskach. 1zog1osy
takich innowacji tworz

na og611inie zamkni te,

а

ich ogniska znajduj

sj

najcz'2sciej r6wniez na terenie zachodniomacedonskim.

2.2.8. На macedonskim obszarze j'2zykowym wyodx bniaj

si

wyraz

nie dwa kompleksy dialektalne: zachodni i wschodni oraz na poludniu

obszar przejsciowy mi. dzy nimi. Ponadto tak w kompleksie zachodnim,

jak

i wschoclnim wyraznie odcina sit,} раѕ dialekt6w p61nocnych.

2.2.8.1. Do kompleksu zachodniego nalez
c,hodniego

оа

dialekty pogranicza za

Ѕаг Planiny i granicy z serbskim obszarem j zyko

wym ро poludniowy brzeg jeziora Pl'espa. Wschodnia granica tego kom
pleksu biegnie оа poludniowego brzegu Prespy w kierunku p6lnocno
-w8choclnim, nieco na p61noc od miasta Lerin, i dociera ао rzeki Crna,

I
I

tu, gdzie sk.r ca ona od Pelagonii w stron

W wozu Мal'iowskiego. St d

gra.nica biegnie na p6lnoc masywem g6rskim Selecka i poprzez region
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Klepa docho(lzi do Vardal'U tl'och

па zach6d od пјѕсја Ornej. Przecinat

Vardar i biegnie wzdluz niego dalej па р6lnОС, pozostawiaj c ро stl'onie
zachodniej Veles, pl'zecina rzek

Рсјпа kolo Katlanova, ро czym zakr ca

lukiem па р6lпоспу zacl16d troeh

па zach6d od Skopia. Wsie u st6p

Skopskiej Ol'nej Gory па р61пос od linii A.racinovo - Radisani -Barc10vci
pozostaj

I}oza granicami kOlllpleksu zachodniego. Granica р61поспа tego

kompleksu biegllie mпјеј wi cej wz(Пuz liпН Skopie -Tetoyo -Sar Planina,.
gdzie kгЦ;g si

zamyka.

Najostrzejsza jest granica mi dzy kompleksem zacb.odnim i wschoclnin1:
Ш1 odcinku оа пјѕсја Ol'nej do Vardaru do podn6za Skopskiej Ornej GOl'Y.

Od strony р61П0спеј szczeg61nie wyrazista jest gI:anica w okolicy Skopia,.
ll1пјеј

- w regionie Polog.

Zachodni

kompleks

Z јеdпеј strony s
sj

dialektalny

charakteI'Yzuj

dwie

grupy

to archaizmy, kt6rych liczba l'osnie w n1iar

ceC}l

posuwania

ku granicy j zykowej albanskiej. Ohodzi tu "\у wi kszosci о cechy

rnorfologiczne, jak пр. utrzyrnywanie si

starej forrny gепеtуwnо-аkпzа

t;ywnej od imion wlasnych, nazw stopni pokrewienstwa oraz ekspresyw
nych naz"\v поѕјсјеli cechy w funkcji tzw. саѕпѕ generalis: Оо
.1riaTka,
si

1)ide Stojа·nа,

tatka, tetina, grbla, mrs tlka. Na niесо w zszym obszarze utГZУППlје

stal'a forma datiwu 0(1 illlion wlasnych i nazw stopni pokrewienst'\ya,

rodzaju m skiego i zenskiego. Wzgl dnym archaizmem jest utrzymywanie
si

klityk zaimkowych opartych па rdzeniach

pozostalym

terenie

spotykamy

tylko

1)- i

klityczny

1 -,

podczas gdy па

rodzajnik

oparty

па

rdzenill

t-. Dobrze utrzyrnuj sj konc6wki wokatiwll: bтаtе/bтаЙt, zete"
maz l , tetko, Ratke. Zachowany jest takze dativllS zaimk6w osobowych
oraz "\vskazuj cych: теnе mi, nem'tt m'tb, nim/ni11lЛ 'im, komttt, 1tekomttt"
01)ет'и, onemttt, ovejze/ovejzi i in. Systern zaimk6w wskazllj cych, podolJnie<
.

jak odpowiednie klityki (por. wyzej), oparty jest па trzech rdzeniach.
'Уе f1eksji werbalnej charakterystyczna jest konc6wka

-t w 3 08 sg praesell

tis: irnat, nosit. 'У 1 08 sg pl'aesentis w wi kszosci gwal' tego terenu spoty
kamy konc6wk

wokaliczn :

(ја/јаѕ) kopa, nоѕа, be'i'a.

Wi kszosc charaktel'ystycznych cech kompleksll zachodniego to јппо
wacje. Do najwazniejszych nalezy systelll akcentowy. Jest to system пје
powtarzalny w slowianskim swiecie j zykowyrn - akcent llstabilizowany
па trzeciej 11l01'Ze od konca zestroju, ро!'. рИnin а

b'riit'll/!ect.
bt at 'ttCedi
b, at l1, aeaite 'У takich wypadkach, jak voaeilUJa, krastiiiea, vo16jte sekwencje [ај, еј, ојЈ, chocia.z jednozgloskowe, zawieraj ро (lwie шог:у
.

t-..,;

'

('.Ј

'

t""O.I

planinata,

.

..

Ol'llPY synta.gmatyczne, inlienlle i predykatywne, la.two tworz

zestroje

akcentowe, jezeli intona.cja. zdaniowa пје nakazllje wyakcento,vac 81'е
cjalnie ich cz sci skladowycll, por.

nd-'L1rata, prek1L-UЛЈаdа, plf'eku-den, bela
-k6sula, zimski ali8ta, g01'nd-nivа; go-zede,-..., ne-g6-zede, l)u}-7te go-Zente8e,
zosto-mu-g6-aade. Sposr6(1 cech fonologicznych szczeg61nie wazne s :
brak fonemu Iх/ i jego przejscie w wyglosie sylaby odpowiednio w /v/ 111b
I ј /: ууеј, тој, bej, cevU, evla, bevme '"" bejme, а takze zanik interwokalicz
nego /v/ i niekt6ryeh innych sp61g10sek.
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w l'еzп1tасiе tych pl'oces6w we wszystkich llјеmа1 dia1cktach kOnlplck
8П zachodniego d08zl0 do 1'edyst1'ybucji samoglosek. Wyksztalcily sj

nowe stosunki syntagmatyczne mi dzy samogl08kami w l'amach јес1пеј
fOl'ШУ wYl'azowej. Powstaly 1iczne sekwencje dwп- i wi cejsamogloskowe,
а w wyniku da1szego l'оzwојп

оbsza1' oga1'nf.?ly dyftongi z
рО1'.

1'6zne (lyftongi.

Szczeg61nie szeroki

[јЈ jako d1'ugin1 kоmропеntеш: [еј, ај, ој, 'иn,

Zei, Zeboj, Ѕ11ај, m'ttj. Sekwencje dWll identycznych ѕашоglоѕеk (laly

efekcie nowe, fono10gicznie, jak dot1l:d, niedystynktywne, dlпgоѕсi, ])01'.
lma : (-«- Ѕ11аа), 'nе : sta (-«- neesta -«- nevesta), Р1'оу6 : Ti (-«- p'Y'ogom'i -«
1'f

progovori). Wszystkie te ргосеѕу dop1'owadzily w wie111 wypadkaeh ао
zшiаnу (skr6cenia) blldowy sy1abicznej fо1'Ш wY1'azowych, 1)01'. 1111. )o
dејnеа (-«- vodeinca -«- voden ica, z шеtаtеzq;), роЈ6јnа (-«- poZoina -«- polo
vina,), ѕит6јса (-«- 8u'poica '-«- 81И'оviеа), рО1'. tez wYn1ienione wyzej тм}: sta,
'

p1 og6 : 1'i.
'

"'V' wynikll og61nej tendencji

(10 skl'acania zestl'oj6w akcentowyc11

zjawiskiem cz sto ѕроtуkапуш jest zanik samoglosek \ч klitykach p1'zed
salnogloskowym паglоѕеш o1'totonll, рО1'. g-ostav·i (уо ostavi), 8-lutepa (88
'tt

tepa), 11-ugor8 (nа ugore), d-oft ( а а O(Ut), 't/;st-ednas ('ttste еdnа. ).
W pewnych шik1'оѕуѕtешасh szerzenie sif2 opisanyc11 Р1'осеѕ6,ч napoty

ka p1'zeszko(ly паtш'у fono10gicznej l11b senlantycznej.
Spos1'6d

cha1'akte1'ystyczllych

cech mo1'fo10gicznych komp1eksll za

chodniego najba1'dziej llde1'zaj1}:ce to: plll1'a1na koIic6wka -ovi z wa1'ianteln

Zebovijleboj, tzw. Zai111ek osobowy 3 08 toj (taa, toa, tie), pOn1ijarue.
czasownika pomocniczego ,ч 3 08 pe1'fektll, [О1'mа 8е 3 оѕ р1 0(1 е, l'оzbпdо
-ој, рО1'.

,vany

system

kоnѕt1'пkсјi

per'yf1'astycznych

opa1'tych

nа

pa1'ticipil1Ill

j-t- O1'az na czaso,vnikach posilkowych е i ima : 8'ttm dojde1z,
bev dојdеn, 8'ltm bil dојdеn, bev bU dојdеn; imam оаеnо, imav оаеnо, 8ит imal
оаеnо, bev imal оdetи, O1'az konstl'llkcje z pa1'tykulq; ?се tYPll: 7Се odev, ке
8ит odeZ, ке bev оаеl, ке ima(т) оаеnо, "ме imav оаеnо, ке 8'ltm imaZ оаеnо
z fOl'mantem

-

11

-

..

F1'ekwencja i specyficzna ѕешаntуkа tych kопѕt1'пkсјi сlесуdпјq; о szczeg61
.
nуm obliczu komp1eksll zаоhоdШеgо.
W zakresie slowotw61'stwa llderza w tYn1 kошр1еkѕiе bogaty 1'ере1't:lШl'
ѕпfikѕ6w deminutywno-hipoko1'ystycznych. Obok

-icka, kt61'e mozna spotkac. takze

w

-:е, -се, -еnсе, -се, -ice,

innych dia1ektach шасеdоnѕkiсh,

ba1'dzo p1'oduktywny jest tlltaj sufiks -uЈе i jego dш'уwаtу:

-'ttlCе, -'It

lence, -ic'ttle, рО1'. bl acl uZe, brad1./;l(fe, b1'adioule, det'ttlenee, dеtе1иuiе.
'

ЅРОЅ1'6а cech syntaktycznych nа piel'wsze lniejsce wysllwa si
rllinana jllZ pl'epozycja klityk

w

"'71'azeniach zdaniowych: М'1!

wspo

теое Stoja

1Иl аа уо oekat., Ѕе fatija роа 'l'aka., Те in am videno., Ѕ·ит rekoZ 1Msto za
tebe.
Izg10sy wszystkich wylllienionych zjawisk на znacznyeh odcinkach.
biegnq; 1'6wno1egle, two1'z1}:c l')ot zny ѕnор. Ty1ko niеktб1'е odchy1ajq; si
glE2biej na wsch6d lllb на poludnie, jak пр. izog10sa konc6,vki - 01'i , wy
Iпiеniопусh cech f1eksji we1'ba1nej czy tez kljtycznej prepozyeji. Obejmujq;
оnе CZf2SC gwal' pollldniowych kоmрlеkѕп wschodniego. Z dl'ugiej st.rony

izoglosy akcentll na trzeciej оа ko:rica, zaniku interwokalicznego /v/,
-lltrzymywania si syntetycznego datiwu, trzech rdzeni demonstratyw·
.Ilych, pomijania czasownika pomocniczego w perfekcie ogarniaj cz s6
dialekt6w p61nocno-zachodnich.
Jednosc kompleksu zachoclniego rozbijaji:J! реwnе cechy fonetyczne,
lH'zede wszystkim: kontynuanty *9 Ol'az *ј i *], kt6re odegraly istotni:J!
.rol w l1fOrnl0waniu sj wsp61czesnych systeIn6w wokalicznych; obecnos6

If/, 1з/, /3/; fl'ekwencja i spos6b realizacji fonem6w
Ilt/, /4/; l'ealizacja grup /stl, /Еа/; realizacja sekwencji /еа/lоа/, /ое/. W za

lllb brak fonem6w

.kl'esie fleksji poszczeg6lne dialekty tego kompleksu r6zni sj g16wnie
konc6wkanli 3 08 рl praesentis i aorystu, L1erywacj in1ieslow6w, podzialem
czasownik6w na koniugacje, kilkoma sufiksami werbalnymi. Zasadniczy

])oclzial w obr bie kompleksu zachodniego to podzial na stosunkowo
jeclnolit gl'Up dialekt6w centralnych i stosunkowo zз::6zпiсоwаПf/! grllp
dialekt6w per;yferycznych zachodnich

i

poludniowo-zachodnich.

Gru

ра (1i.alekt6w centralnych ogal'nia Skopskie, Titoweleszkie, Prilepskie,
dialekty
Bitolskie i Kiczewskie. Do clialekt6w peryferycznych nalez
:polozkie (tetowski i
ski

i

gostiwar ki), debarskie (debarski, reka:riski, maloreka:ri

dl'in1kolsko-golobrdski)

Ofaz

(ochrydzkj,

ochrydzko-prespa:riskie

-struzki, wewczansko-radozk.i, g6rnoprespanski i dоlпорrеѕраnѕki).

2.2.8.2. vYschodni kompleks dialektalny terytorialnie jest wj kszy.
Rozci ga sif2 on na wsch6d i na poludnie оа kompleksu zachodniego,

а

na

:p61nocy dociera ао g1'anicy z serbskim obszarem j zykowym. Dzieli sj
na wi kszi:J! cz sc poludniowo-wschodni

i mniejszi:J! p61nocn .

Kompleks pomdniowo-wschodni jest mniej jednorodny niz kompleks
zachodni. Izoglosy wyznaczaj ce zasi g charakterystycznych dla niego
:archaizm6w i innowacji cz sto nie pokrywaj

sj

ze sob . Wsr6d archaiz

m6w wypada wymienic: swobodny akcent, obecnosc fonemu

/х/,

pluralo

konc6wkf2 rzeczownik6w -ove, а na nieco mniejszym оbszarze takze kon
.c6wk

-8

rzeczo,vnik6w rodzaju mf2skiego о (niegdys) palatalnym wyglos

kone, maze, krae, 8el'a·ne) oraz ko:ric6wkf2 -eta !,zeczownik6w
I'odzaju nijakiego (por. praseta, pileta), kategori tzw. mnogosci policza
nej, tj. specyficzni:J! ko:ric6wkf2 -а towarzyszi:J!ci:J! rzeczownikom rodzaju
m skiego w pozycji ро liczebniku (por. dva/pet/sto leba), utrzymywanie
sif2 czasownika pomocniczego е w 3 08 peIiektu, uzycie perfektywnego
tematu (por.

praesens

w

tagmatyczn

funkcji itel'atJ'wnej, stosunkowo archaiczni:J! koniugacj , ѕyn
pozycj

SZylll stopniu

wii:J!zq

klityk. vVszystkie te cechy w wif2kszym lub w mniej
dialekty

wschodniomacedo:riskie

(т.

in.

dialekty

:!\iacedonii Piry:riskiej) z dialektanli bulgarskimi polozonymi przy macedo:ri
.sko-bulgarskiej granicy ј*гzуkоwеј.
Znaczn

cz sc innowacji charakterystycznych dla dialekt6w wschodnio

macedonskich mozna spotkac r6wniez w dialektach bulgarskich. Nalez

/vj przed pierwotnie naglosowym *9 (ро1'. vaglenjvagle·n),
obecnos6 sekundarnego wokalizmu w grupach cv-, 8V- (por. cajte/cajU,

tu np.: protetyczne

I

«5
sanme/sav'ne), przeglos *е

,\у

/а! \у pozycji ро /0/ (pOI'. oal, oadilo, оа'nа),

identyfikacja tZ\v. саЅllЅ generalis z fогш

пошiпаtiwп w Obl' bie nazw

wlasnych i naz\v stopni pokre\vienstwa, analityczne \vykladniki stosllnku
wYI'azanego w

kошрlеkѕiе

zacho(lniln syntetyczn

form

(nа

dаtiwп

mеnе mi reCe itp.), brak klityk demonstratywnych opartych па rdzeniach
v- oraz n-, а takze wiele innych cech. Cechy te, odI'6zniaj ce macedonskie
dialekty

kompleksu pollldniowo-wschodniego оа

clialekt6w

kompleksu

zachodIliego, trlldIlo sprowadzic ао jakiegos wyraznego ogniska iппоWПј 
cego па terenie macedonskim. 'Viele ѕроѕг6а nich wyst puje па znacznych
obszaracll w dialektach blllgarskich, а cz sc poprzez p6lnocn
ogarnia

przygraniczny

tушосkо-роludпiоwоmО1'аwѕki

Mace(10nj

dialekt

serbski,

а niekiedy i inne wscho(lnie di lekty serbskie.
W granicach kOnlpleksu dialekt6w poludniowo-\vschodnich zarysowuje
sj

kilka odr bnych grllp dialektalnych. Kl'yteria wyr6znienia tych grup

to przecle wszystkim typ systemll akcento\veg'o, Ilast pnie podzial czasow
nik6w па klasy konillgacyjne, \vreszcie

- podobnie

jak

w granicach

kompleksll zachodniego - kontYnllanty stal'ycl1 *9, *г, *1. WymienioIle
kryteria pozwalaj

wyr6znic w centrllm kOnlpleksu grup

gwar sztipsko

-ѕt,Лlшiсkiсh, kt6re cechuje charakterystyczny swobodny akcent рага
dуgшаtусzпу (tj. llѕtаbШzоwапу lnorfologicznie), POl\ пр. ЈЅеnа "'" zeni "'"
",
Z8nat а "" Zе1И
" " t 8, b'
f
eram "" b'
e'res "" b'
ere "" b'
е1'ете "'" b'
е1'еtе "'" b'
erav.
V

Stosunkowo blisko z nimi zwi zane s

gwal'y tikweszko-mariowskie,

kt61'e jednak wyksztalcHy odI' bny typ akcentowy: akcent nie moze sj
lokowac па ostatniej sylabie form wyrazowycll nalez cych ао leksem6w
odmiennych. Przeniesienie akcentll z ostatniej na pl'zedostatni

wywo

lalo specyficzny rodzaj nowej rllchomosci akcentll uog61nionej \уе wszyst
kich pal'aclygmatach,

w sklacl kt6rych wchodz

fOl'my dwuzgloskowe

dl'llgiej sylabie zamkni tej, рог. d'rva1' "" d1'vd1'i, elen "'" ele1 i, deve1' ""

о

deveri, zelen "" zelena, imaZ "" imala, 1 6ѕеn "" 1иѕеnа. Istnieje ten(lencja
ао stabilizacji akcentu па paenultimie. Opisany шоаеl akcentowy wsp61
istnieje z akcentem рагаdуgшаtусzпуm chal'akterystycznym (1131 wielo
z gloskowc6\v oraz (1131 (lwuzgloskowc6w zakonczonych sylab

otwart ,

а takze dla werbalnego paradygmatu praesentis, рог. istina "" istinata,
sdbQta "" sabotata, ргаеѕ. vikam "" vikame "" vikate.
Charakter аоѕс al'chaiczny шај

g\vary maleszewsko-pirynskie, gl'a

nicz ce bezposl'ednio z obszarem j zykowym bl1lgarskim. Stare *tj, *ај Sf!:
tп najcz sciej kontynuowane przez /st/, jZd/, рог. k asta, gasti, vezdi, sazdi,
w

pewnych gwarach Јсаѕса, ve/SJi. Starym zjawiskiem jest takze przeglos

/0/ \у /е/ ро starej palatalnej w rodzajl1iku rodzajll nl skiego, рог. kon ""
k61 e, таѕ "'" maze, d'гvd,' "'" d1,va,'e . .Akcent jest tu (lwojaki: paradygma
tyczny

(пр.

baba "" bdbat(() "" bdbi "" bdbite;

vikam "" vikame "" vikate)

lllb ruchomy. Јest kilka typow ТllсllOmоѕсј: а) zena "'" zenata "" zen1te
1'/;i, 7'ebr6 "" rebr6to "" rebrata : 1 Њ1 а ; b) brada
'

'

f"'-J

b'radi : braddta

f"'-J

:

Ее

bradite,

vdk "'" vcici : vdk6 "'" vaoite, аm' "" dd'J'ove : аа1'О "" (lШt'оvеtо, w оbr bie cza
Bownik6w: ja(la : јаам "" ја(итnе., itcl,
5

-

z. Topolinska, В. Vidoeski, Polskl
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Wi ksz

саlоѕс

'ч

kOnlpleksie poludnioivo-wsclloclnim tworzq (lialekty

poludniowe, kt6re rozposcierajq sj

wzdluz linii Kajljar -Voden -РаZRI'

Serez-Drama-Goce Delcev (Nevrokop) i si gajq na p6lnocy р()

Solun

szczyty Belasica i Kozuf, przenikajqc dolinq; rzeki Vardar az w okolicc·
Demir Карјјј. Najbardziej charakterystycznq cechq tych dialekt6w jest
l'cdukcja sanlOglosek nieakcentowanych (obserwowana juz w XIII w.)
i jako ostateczny l'ezllltat l'еdпkсјi cz sta elizja tych salnoglosek, kt6rej:
sprzyja r6wniez szybkie tenlpo mowy. Otwarte sanlogloski /а/, /е / ,
'ч

/0/

sylabie nicakcentowanej геdпkuјl:l! sj odpowiednio do [АЈ, [!3Ј, [9Ј, а 'у "\пе 

III gwarach lokalnych zupelnie sj

idепtуfikпјl:l! z odpowiednimi fопеlllRшi

zашkпi tушi /а/, /i/, /и/, рог.: еиn

уоиm

-?

bogat

и'ииm,

-?

bugat,

-?

covek

il en, pek6l

-?

(f.uv k,

-?

pik6l, guster

'j'azb6j

-?

'j·azb6j,

-?

gllStri1·,.

,/'ab6ta-;>.

'j'ab6ta. w okreslonych pozycjach, najcz sciej przed mогfешеш rodzajni
kow:ym, zredukowane ѕашоglоѕki zupelnie wypadajq;, ро1'.: p6Z to ,-.., p6ZOtlt
'

( +- poleto),

detto

(+- Ij abotata).
·

( +- deteto),

n1jta

( +-

nivata),

zenta

( +- zenata),

1'itb6tta

Ртосеѕу te w wielu wypadkach prowadzq do zшiап w ѕtгпk

tпгzе form wyrazowych.

Gdy brak przeszk6d natllry fonologicznej ll.lb

ѕешапt-у-сzпеј, vvielozgloskowce cz sto пlеgај

skr6ceniu.

"УУ bеzроѕгеdniш kontakcie z greckim i z агuшuпѕkim dialekt,y роlп
clniowe (podobnie jak zachodnie i poludniowo-zachodnie, рог. wyzej) wy
ksztalcily wiele balkanskich innowacji. Cz sto dochodzi tll

ао zat,areia·

r6znic Ini dzy rodzajem ш ѕkim i nijakim

i

przYl1liotnik6iv

zaimk6,v.

,\у systcmie werbalnym rosnie frekwencja peryfrastycznych konstrukcji
opartych na participillm z formantem -11-/-t-. Jako wykladnik tzw. (10pelnienia blizszego pojawia sj
'nа

pl'zy zywotnych przyimek nа, рог, G l. 'ide

detto. \У slowniku реlnО grecyzm6w i turсуzш6w. Wplyw gгесki iviclac

lлzеdе wszystkinl w zakresie tzw. leksyki ѕlпzеbпеј, zgramatykalizo'\\anej.
Nie brak je(lnak takze slowianskich archaizln6w leksykalnych. W ројссlуп
czych рппkt·аеh mozna na tyт terenie spotkac wyrazy z dekoтpozycjft
starych samoglosek nosowych, рог. mi1ml!, g'randi, У'l"еnаа, Се11дО.

W zaleznosci od akcentll wуг6zпiашу dwie pOdgTllPY dialekt6w роlll
clniowych. Grllpa ѕоIШlѕkо-wоdеnѕkа, zwana tez dolnowardarskq;, mа akcent
paradyglnatyczny podobny ао akcent,u w tY1Jie sztipsko-strumickinl, 1)01'.

'uјбаr ,-.., 1tјбагi

r-..;

'lIj6ai'ite. vr gl'upie sel'sko-lаgаdуJiѕkiеј, ао kt61'ej nalezy

tez (lialekt dralnski oraz clialekt gocedelczewski w :1YIacedonii Pirynskiej,,
l1trzymuje si

stara ГUС}lОШОЅС akcentll "\у ѕуѕtешiе nieco llргоѕzеZОnУll'l

w stoslluku ао staull

w

gTllpie gwЊl' maleszewsko-pirynskich (рог. wyzej),.

а wiQc np. zena ,-.., zeni : zenltta ,-.., zenite, podobnie jak b,,'ada
data

,-..,

,-..,

bra(U : 'Ј1'а

brad'Ue. Zdarza siQ tlltaj i akcent pod)y6jny typu: (](i1'icata, l6bu(Mta,.

gla8 tvet'lt. Pewne cechy wiiiz

te dialekty z sqsiednimi, l'odopskilni dialek

tami jQzyka blllgarskiego, пр. palatalizlljf.!:Ce poprzcdniq; sp6lgloskQ ја/,
lпb /а/ jako kопtуппапtу *е, рог. b·t"a7c, d'al, s'anka.

*'0

jest kontynuoiv-any

jako /а/ w mогfешасh rdzennych na саЈуm tуш terenie, а
na

w

afiksaeh tylk()

peI'yferii wschodniej. System konsonantyczny jest dzi ki l1trzymaniu

koz:elacji palatalizQwarna/niepalatalizowana znacznie bogatszy niz w innycb
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dialek tach l1шсесlоnѕkiсh. Z ciekawszych odr'2bn08ci wa1'to jeszcze wymie:
n ј6 specyficzllY l 'oz,v6j *у w јај w gwal'ze wsi Visoka: bdk, bdl, 1'dba, ваn.
2.2.8.3. Jak juz wspomnj€lisl1lY, tak w komp1eksie
nУПl zacllOclnil11, jak i we wschodnim wydziela ѕЈ'2 раѕ
pogl'aniczny w stosunkll ао se1'bskiego
on Ш1 poludniu ро lini'2 Tetovo -Skopie

Шаlеktаl
1)6Inocny
,
obsza1'u j'2zykowego. Si'2ga.
nieco nа poludnie od Sveti

Nikole -Pl'obistip. КrZYZllj si'2 tu izog'losy cech, kt61'ych ognisko inno
wacyjne zlokalizowane jest na obsza1'ze se1'bskim, o1'az cech wyksztalco
nych па g1'uncie macedonskim. Przez p6lnocnQ: st1'ef'2 kompleksu р6lnос..;
llego p1'zebiegaj poludniowe zasi'2gi: Il (;/ јако kontynuantu *1 ро z bo

(dlu,go, sZuba, аu&); palatalnego Il3/ (pOl3 е, zel3е, il3ааа); konc6vvki -и
саЅllЅ genel'alis 1'zeczownik6w nа -а (zenu, 'nivu); konc6wki -оиа w para
dyglllacie p1'zYl11iotnikowo-zаimkоwуm (toga, nеиа, Ваѕ dobroga k01ia);
pluralnej konc6wki -е l'zeczownik6w na -а (ku7ie, ubШt'е nive); konc6wki -то
w 1 08 рl (imarno), -v w 3 08 рl pl'aesentis (oni imav), -8е w 3 оѕ р1 ao1'JTstu
(1'ekose), i јп. Nieco сlаlеј nа pohldnie biegnQ: izoglosy lа/ jako kontYnllantll
je1'6w (ааѕ, ааn), /,иl jako kontynuantll *9 (zubi, ruka) o1'az *1 (v'ttk, zuto,
kлtk), i јп. Jak z tego wJTnika, mаmу ао czynienia z komp1eksem dialekt6w
wyeh

przejseiowych .
vVeWn'2tl'zna dyfel'encjacja tych dialekt6w jest pochodn

ich kontak

tll z d1VОПla pozostalymi kompleksami dialekt6w macedonskich.
'Уе wschodniej cZ'2sci dialekt6w p6lnocnych (Kllmanowskie, Kratow
skie, Кl'iwораlапесkiе) dominuj

cechy kompleksu wschoclniego: akcent

paradygmatyczny, brak klityk demonstratywnych, podwojony p1'zyinlek

ѕаѕ, postwerbalna pozyeja klityk zaimkowych, i in.
W zachodniej cZ'2sci dialekt6w p6lnocnych (dialekt Skopskiej Cl'nej
Gory i wratnicki dialekt l'egionu Polog) akcent jest llstabilizowany jak
w dialektaell kompleksu zachodniego, brak inte1'wokalicznego /v/, pOlllija
ѕј'2 czasownik pomocniczy w pel'fekcie, klityki demonstratywne opa1'te Sf!:

.

nа trzecll rdzeniach, а wi'2C poza"roclzajnikowym" 1'clzeniem t-, r6wniez
na l'dzeniach v- i '('/;-, WYTazenia zdan.iowe mog ѕј'2 zaczyna6 од. klityki
zaimkowej, pOl'.

Gu vide Zе'шutu., Ga ja1 a· petalat.

'У regionie Polog, szezeg61nie w bezposl'edniej okolicy Tetova, liczba
cech za,choclniomaceclonskich wzTasta.
2.2.8.4. vVTeszcie Odl''2bn

Ѕkо-kогсzаnѕkiсh,

indywidualnosc та gI'upa dialekt6w kоѕtпг

p1'z€jsciowa

mi (lzy

dialektami kompleksll wschocl

lliego i zachoclniego. Z punktu widzenia charakterystyki akcentowej na
wi zuj

оnе, podobnie jak dialekt lerinski, ао grupy tikweszko-mariow

ѕшеј, z t

istotn

r6znie , ze w gwarach k08tursko-korczanskich znacznie

wyrazniejsza jest tendeneja do
Liczne s

stabilizacji nа paenultimie.

w tym ze8pole gwаГОWYПl archaizmy: obserwujemy resztki

zdekomponowanej nosowosei,

*tj, *ај

Sf!! kontynuowane w zasadzie przez

186/, Izзl, w gwarze korczanskiej spotykamy род. akcentem lа/ jako konty-

I

{1
,
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nuant *е oraz * . "\Viele jest archaizm6w fleksyjnych, jak np. utrzymanie
w оbп liczbach dаtiwп, resztki c1eklinacji l'odzajnika (por. covekotogo,

c01)ekutom ('), dеmопѕtrаtivпm oparte na starym temacie 8-: 80ј, i in.
W zakresie skladni spotykamy tu wyjf!:tkowo szeroki repertuar balkaniz
m6w: zanik przyimka vo, przyimek nа jako wykladnik obu dopelnien 
blizszego i dalszego, uog6lniona w funkcji sluzebnej dla wszystkich ro
dzaj6w i liczb klityka m1(" zanik fOl'my starego l-part,icipium.
Specyficzne dla grupy korczansko-kosturskiej innowacje to: formacje
z sufiksem -tje, jak zenetje, klanatje; konc6wka pluralna -1 isca rzeczowni
k6w rodzaju nijakiego: morjenisGa, polenisca; sufiksy -v- oraz -iv- dery
wujf!:ce czasowniki niedokonane od c1okonanych: k (,pva/k tpvi, za6clvi, 1 a

OZIOа/nаОZV'i, zaboraviva, ozdraviva, i in.
.Archaiczny dialekt korczanski, kt6ry repreZeIltujf!: c1wie wsie, Bobos
cica i Derenovjeni, przeprowaclzi! pelnf!: stabilizacjQ akcentu na przed
ostatniej, por. zena

-t·i

r--..J

sin6vi

r--..J

r--..J

z(3nata, planinata, rekoj

r--..J

1'ek6j1ne, m,ajkd-mi, 8i1 

8i'noviti-mi.

2.2.9. Proces c1yferencjacji dialektalnej jQzyka macedonskiego mozemy
sledzic poczf!:wszy juz od ХI w. Rozpoczyna siQ оп juz w chwili pojawienia
siQ pierwszych typowo macedonskich innowacji. Ро clefonologizacji jer6w
i wokalizacji jer6w silnych odpowieclnio w /0/ i /(3/ pozostajf!: na pograniczu
p6lnocnym i na peryferii poludniowo-wschodniej c1wa obszary, kt6rych
t,a zmiana nie obj la. Jest to pocz tek ksztaltowania sj

stref przejscio

wych miQdzy macedonskim i serbsko-chorwackim z jednej strony i mi dzy
macedonskim i bulgarskim z drugiej. Sukcesywnie pojawiajf!: sj nowe cechy
r6znicuj ce. W c1ialektach p6lnocnych obserwujemy innowacje przenika
j ce z p6lnocy na poludnie i z poludnia na p6lnoc, а z kolei wzdluz pograni
cza wschodniego krzyzuj

si

zasiQgi zjawisk wyksztalconych na wscho

шје, na terenie bulgarskim, i na zachodzie, na terenie macedonskim. Por.
np. obecn.osc /0/ z joru w pewnych morfemach, /а/ z *9, /(3/ z *е, depalata
lizacj

sp6lglosek i in. w niekt6rych zachodnich c1ialektach bulgarskich.

W rezultacie zaniku jer6w na terenie macedonskim pojawiajf!: siQ
paralelnie dwie innowacje lokalne, dotycz ce rozwoju piel'wotnych grup
С1Љ-,

8Vb-:

W

zachodniej cz sci obszaru macedonskiego sonant, w tym czasie

niew tpliwie jeszcze dwuwargowy, przeszedl w /и/, podczas gdy na wscho
dzie sekwencje /cv/, /sv/ zostaly rozbite przez wprowaclzenie wt6rnego /а/.
Stf!:d wartosci си-, 8'и- (c'utit, оЅ t-nit) na zachodzie,

а

cav-, 8шb- (cavti ,.....,

cavte, 08c vne ,......., 08аmnе) na wschodzie.
\V w. XII -XIII obserwujemy na terenie macedonskim саlу szereg
proces6w innowacyjnych tak w zakresie fonologii, jak i fleksji. Sposr6d
proces6w fonologicznych najist,otniejszych dla dyferencjacji dialektalnej
WYJ1lienmy denazalizacj *9 i *{!. Kontynuant * iclentyfikuje sj z konty
nuantem *е, со stanowi cech szczeg6lnf!: rozwoju macedonskiego w оро
zycji c10 bulgarskiego, а kontynuanty *9 brzmif!: dzis w r6znych dialektach
maceclonskich r6znie: albo utrzуmпје sj

kontynuant typu /а/: rltka, lub
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1'a'nka (tak пр. w c1ialekcie

kontynuant z dekomponowau& 110S0W08Ci&

,vsi Sllho, Yisoka i w I{osturskiem), аЉо nast pllje identyfikacja z kt6гушѕ
z /а/ па najwi kszYln obszal'ze
/'гаkа/, z /0/ w dialekcie reg'ionll :Mala Reka /'i'oka/,
z /ru/ w dialektach p6lnocnych /'i'1tka/, albo tez kontYnllant *9 p1'zybiera
nowt1; wartosc, dot ;d nie znaut1; systenlowi, пр. /а/ w dialekcie drimkolsko
·gоlоb1'dѕkiш i ,у innych pllnktach zachodniej peI'yferii, lllb /СЧ. Taki
rozw6j *9 spowodowal, ze fonenl /а/ zyskal w r6znych macedonskich syste
nlach dialektalnycll uowych oponent6w, рог. o(lpowiednio opozycje /а
t1/, /а,......, а/, /а
ii/. Wypadki utrzymania dekompono,vanej nosowosci
zclal'zaj si w (lialektacll z kontYnllacjt1; /а/ lllb /а/.
z pozostalych fonem6w wokalicznych

centralnej Macedonii

'У zwit1;zkll z roz1vojenl *9 warto odnotowac jeszcze d1V-а zja,viska i
stotne z punktll \vi(lzenia dyferencjacji (lialektalnej. Ро pie1 wsze, przed
naglosowyrl1 *9 wyksztalcila sJ

dwojaka proteza:

/ј/ па zachodzie, /v/ па

WScllOdzie. Ро ш'ug'iе, w dialektach zachodnich obserwlljelnY slady nliesza
nia nos6wek, konkretnie przejscia *ј(Јpodczas gdy

,у

*ј9 (por.

jazik, jazik, jozik, jiizik),
(lialektach wschoclnicll sekwencja *jfJ- ааlа (ј)е-, pOl'.
-+

(j)ezik, {j)etrva.
уУ tYn1Ze okresie, gclzies do w. XIII, zaszly inne jeszcze znliany fonolo
giczne i morfologiczne, аОllјоѕlе сПа ртосеЅll dyfeI'encjacji dialektalncj.

W zakresie wokalizmu \vazn

1'01

odegraly kontynuanty *1', *1 - па ",vi k

szosci terenll wokaliczny komponent kontYnlluj&cych је sekwencji tYPll

V1'/rV, VljlV zidentyfikowal si

z refleksenl *9, со роапоѕНо frekwcncj

tego refleksu. W tekstach tego okresll lnozna јпј; tez zaobserwowac 1'edllkcj
samoglosek - wa,znt1; innowacj , kt6ra паааlа specyficznc pi tno dialcktom
poludniowOlnacedonskim.

Zapewnc

w

tymze

okrcsie

wyksztalcily

si

w g16wnych zal'ysacll r6zne systemy akcentowe. 'У zakresie konsonantyzmu

rozpocz l sj
1izacji.

ргоссѕ (lefonologizacji, а nast pnie zupelnego zanikll palat,a

'V zakrcsie

morfologii

obserwujeIIlY

tendencj

ао polaryzacji

-ove i -ovi: pieI'wsza z пјсl1 w dialektach zachodnieh obslugllje
dat,jyus, druga wyl'aza lnUOgOSC, рог. (lzis w dialektach clebarskich tat
ko(v)e (dat) i 8iљоv'l (pl). УУ konillgacji pojawia sJ konc6wka -'те ,у 1 08
рl ol'az -le w pluralu -l-participiulll (bile па zachodzie wobec bili па wscho
konc6wek

(lzie). W 3 08 sg zaczyna gin c -t.
Z

kоnсеш

w.

XIII

wyodl' bnialy sj

јllј; wYl'a.znie g16wne grllpy

c1ialekt6"\v macedonskich. Dalsze innowacje je(lynie pogl bily Рl'осеѕ ау
ferencjacji w ramach zal'yso'wanych, а niekiedy i w pelni ufornlowanych
jednostek dialektalnych.
W w. XIY, jak wsponmielismy, pot guje sj

wplY1Y serbski w zwi zku

z ekspansj

panstwa sel'bskiego па pollldnie. )У rezllltacie tego w]JlYWl1

wzmacniaj

swoj

pozycj

",v sY8temie fonelllY

ј7Еј, /и/.

Zr6znicowanie pogl bia sJ , kiedy w w. ХУI w dialektach zacbodnich

i p6lnocnych zaczyna si

/х/, а ta.kze elizja szercgu
innych sp6lglosek w pozycji intel'wokalicznej, pl'zede wszystkim /v/.
Przyn08i to zmian

Р1'оО'е8 defonolog'izacji

syntagmatyki samogloskowej, nowe dyftongi, nowe

10
dhlgosci (рог. wyzej ѕ.
kompleksll

63). Procesy te

zachodniego

i

оgаl'Шгiу przede wszystkim dialekty

cZQsciowo

clialekty

pollldnio,vo-zachodnie.

PoglQbilo to r6znicQ 11liQdzy zachodell1 i \vѕсhоdеш, ale tez st,alo siQ сzуп
nikiem wewnQt,rznej dyferencjacji dialekt6w zachodnicl1.

2.2.10. RеЅllШl1јfl!С przedstawione (11111е о zl:oznicowanill dialektalnYl11
terenu macedonskiego, clochodzimy (10 na t puj cych konstatacji:
- Dialekty jQzyka nlacedonskiego lltrzYlnujfl! sif2 stosunkowo dobrze.
Najlepiej zachowane sq; w granicacl1 Grecji i w "oazach" na tш'епiе Albanii,
gclzie fl1nkcje jQzyka llnol'mowanego Sq; ograniczone. ,у ЅЕ
w okl'esie po\vojennYlll, szczeg61nie

w

Масесl0ПН

ostatnim dwudziestolecill, obserwll

јету w wi kszych centl'ach szybko post Plljq;Cy lлосеѕ llnifikacji роа
wplywenl погту ogOlllej. Pokolenia, ktoI'e przeszly przez szkoly nlace
donskie, w znacznej mierze opanowaly standard, ch06
nikll zacho,vuj

w

skladni i w slow

wiele cech dialektalnych.

Naj,vi ksze

rozd1'obnienie

c1ialektall1e

spotykam:y

Ш1

pel';yfeI'ii

polllclni01vej i zachodniej, na l)ogl'aniczl1 z ji2zykiem albanskim, greckim

i аГШll1111ѕkill1. На pOgI'aniCzll z jQzykiem serb8ko-chol'wackim wiele cech
tego j zyka pI'zeniknQlo na tel'en maceclonski i wytwOl'zyi si
pl'zejsciow,ych clialekt6w. Granica

ј Q zуkо'\vњ

раѕ typowo

ша.сеdоnѕkо-blllgагѕkа jest

:zпњсzпiе 11lniej ostra niz macedonsko-serbskochor1vacka.
јпz w w. XI. Za

Ртосеѕ dyferencjacji wewnQtl'znej rozpocz!lil si

saclnicze lШlпрlеkѕу dialektalne zarysowaly siQ јаѕпо jllz na przelomie

XIII i XIV w. Ewolllcja motywowana przez dokonane w6,vczas zmiany
w pewn3Tcl1 wypadkach trwa ро dzis dzien.
Do dyferencjacji dialektalnej terenll lnacedon.skiego przyczynily
·sj

w znacznYnl sto:pniu nieslowianskie j zyki Balkanll, w rnniej.szym stop

nill

j z;yk serbsko-chorwacki. Najwi ksze zr6znicowanie obserwujemy

na terenach zашiеѕzkаlусh przez 111clnosc mieszan ,
trojj zycznf!, tj.

w

ciyvu- lub nawet

strefie najsilniej szej intel'fel'encji j zykowej.

- XajdonioslejszYlll

czynnikiem

clyferencjacji

okazal

sj

system

akcentoy.ry. 'Yiele zjawisk w dzieclzinie wokalizmu l1zalezmonych jest оа

lniеј8СЊ akcentll, пр. redllkcja salnoglosek ni ski ch w cli9Jektach P Olll
dniowych, p rzeglo s ја! w /а/lпl) w /еј w di::< lektach pO!lldniowych i 1)Olll
dniowo-wsehodnich, /il/ jako l'efleks *Ј w gwar'ze korczai.lSkiej, w gwal'ze wsi
811ho i Visoka, gocedelczewskiej i w gwal'ze Razloga . Zar6wno w dialekcie
ochrydzkim, jak i w (lialekcie regionl1 Polog istnieje r6znica w l'ealizaeji /а/
pod i poza akcentem:
si

w

akcentowanej sylabie nieinicjalnej neutralizuje

opozycja јај: јјЦ. W wielu dialektach (jak prilepski, clebarski, nestl'al1l

ski, sersko-lagadynski) samogloski је/ i /0/ mа.јц: роа akcent8ln pod,vyzszo
ne alofony [!1Ј [{)], w innych z kolei dialektach ("'" kompleksie p6lnocnym,
w

gwal'ach sersko-lagadynskich)

/а/ mа poza akcentem podwyzszony

-alofon [1\.]. Zapewne akcent r6wniez

zа д.е с усl0wаl

*9 w wiеlп gwarach zachoclnich, por. J'llka, pllt
"'.,. tor1)eszkiej gwarze rekanskiej

clwojak

о d,yojakiej refleksacji
I"'O.J

obrac, рОр1'ао, zelad.

refleksac]Q majq; zarowno *9,
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jak tei *г,

*1, ро!'.

pat, pt1tot

.......,

ѕс1mсе

!fla pat,

r-;

11(1 8аrnсе,

v&/f'ba

.......,

1ta

'l,arba.
takic оа ѕеgшеntаlnеgо s siedztwa

- Ѕуѕtешу wokaliczne zalez

sp61g1osek. Роа wply\velll sp61g1osek l)alatalnych clokonal sj

јд/, /е/

w

przeg'los *а

w gwarach poludniowo-wschoclnich i w niekt6rych g'i-val'ach ро-

11l(111iowycll, np. w kогсzзаiѕkiеј , z оgга niсzепi ашi w kostllrskiej. W gwarze
wai Vevcani w okolicy Strllgi ро wargowych *9, *г, *1 l'eflektllj

'У 'vyniku elizji sp6lglosek

\у

siQ

/(1/.

w

pozycjl interwokalicznej, przede wszystkinl

и/, w zасhоdпiш kошрlеkѕiе dialektalnym l) o -tYѕtаl у nowe sekwen

/х/, /'v/,

a, a,
[еј, ai, ој, 'ltj ......., l:а, је, јо;
fonetyczne [i:, е:, а:, о:], pojawily

сје salnogloskowe, poteln ѕегја clyftong6w

l e],

va,

sJ

wyksztalcily 8ј'2 nowe dlug'osci

zlniany w strukturze sylaby, doszlo ао skracania fогш wyI'azowych.
- Z 'vplywem salnoglosek nа s sjaaиj ce sp61gloski spotykamy siQ

rzadko. Zdarzaj

siQ

wypadki

palatalizacji

wplywem

роа

s sie(lztwa

"4akija: j'ak'ija/ra7Uja, lagi: lag'i/lagi, zdarza
opozycji /l/: /l' /. 'У gwarach sersko-lagadynskich

sa111oglosek przednich, рог.
tez nClltralizacja

sj

lekko przed ѕаlllоgl О8kаш i przednimi.

,, szystkic sp6lgloski palatalizlljt1: sJ

jest

- 'у 8ystemach fonologicznych (lialekt6w macedonskich ,vоkаlizш
znacznie

bагdziеј zr6znicowany niz

kопѕопаntуzш.

Bogatsze

S

ѕуѕtешу wokaliczne na peryferiach, szczeg61nie nа pol11dnill i zachodzie.
Liczba ѕашоglоѕеk oscyluje w tych systemach od 6 ао 8. ZшiаПОПl ulegajt1:
najez sciej ѕашоglоѕki otwarte.
R6znice w zakresie wоkаliZШll S
\

јпz,

ze ,vywolal је przede wszystkil1l rozw6j *9, *А' *1. Rozw6j *9 i *l

nр. cLal odpowieclnio l'eZllltaty:

1 (11, la, l' , al, al, ol,
Konsonantyzm
sonant6w
w

st,08unkowo stare. vVspomnielismy

w

1,("

о, ( ,

а, а.
шniеј podlegal

а,

а, а, iJлz

(t1n, аn -аm, аn -аm;

и,

wi kszosci

zlnianom.

Zшiаnу

zшiегz аlу

ао

wypadk6w

wielu dialektach odpowieclnie ртосеѕу S

w

podsystell1ie

likwidacji dieznosci,

jeszeze w tokl1. "УУ podsystemie

оbѕtгuепt6w zmiany dotyczyly afrykat i sp61g1osek welarnych. Мrykaty
wykazuj

tendencje ао l1z11pelnienia ѕуѕtеШll (przez wprowadzenie 3 i

wego 3, niekiedy i palatalnych 7[;

z п1) о zај \l

sys'bem

popl'zez

zanik

-

Х.

nо

[Ј), sp6lg1oski welarne przeciwnie,

'У

pe1vnych dialektacll r6)vniez

wargowych obstl'uent6w nie jest w pelni llstabilizowany - nјеја
ѕ:nу bywa fonologiczny statlls

ј.

- 'У poziomie gl'ашаtусznуm spotykamy nieco wi ksz
niz

w

jednolitosc

роziошiе fonologicznYlll.

"УУ zakresie fleksji iшiепnеј ѕtwiегсlzашу r6znice w wykladnikach
kategorii okreslonosci, w ,vykladnikach ѕtоѕuпkп zaleznosci granlatycz
nеј оа vегbuш, w dystl'ybucji pe'\vnych afiks6w i konc6wek, w inwentarzu

i zakresie аltШ'nасјi шогfоnоlоgiсzпусh. 'У cz sci dialekt6w wschodnio
maceclonskich lltГZУШllј
wykazuje

ѕуѕtеш zаiшkоwу : r6inice wystQPllj

i fогш (nр.
wych).

siQ alternacje akcentowe. Znaczne zr6znicowanie

II

w

iпwепtагzu

rdzeni

dешоnѕtгаtiw6 w) oraz w morfologii (np. zаiшk6w osobo

8и

ес
'1I?

SIr

-4
1Yt:

.8Iagoevgr?d
(G.o"umaJa)

.

j::>\&/h

/Q
1..
/ I

1r.<1

г

с:
о
о

granicot par\stw
granica republiki

»

kompleks dia( ktalny
zachodniomac dor\ski

В.

)()()()()(Х}
....8 •••

kompl ks diolozkta!ny

W

wschodnioloocedol'\ski
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W zakresie fleksji czasownika ѕроtуkашу roznice kOJ.lcowek, roznice
w

illwentarzll fогш oraz

w

ich

(lуѕtгуbпсјi

funkcjonalnej, со szczeg61nie

dotyczy konstrllkcji peryfrastycznych opal'tych n3. pal'ticipiach.
Znaczna cz sc r6znic fleksyjnycll to pochodna zшiап fonetycznych.
Jak gl l)oko lnogly
pokazl1j

lоѕу

0116

vvplywac па strl1ktllrl2 шогfоlоgiсzп , najlepiej

konc6wek аогуѕtп

i

inlpel'fektu. W gwarach, gdzie

Ixl

za

niklo lпb przeszlo w inny fОllеш, zmirtnie 111egl takze zestaw fопешiсzпу
kOIlc6'\vek. Tak np. w 1 08 sg оа твее spotykamy: 1'ekoX, reko, 1'ek t, rekoj,
'j'ekoA:, 1"е].;(Јј. Pl'owadzilo to (10 powstania nowych ѕуnkгеtуzш6w i wywoly
walo dalsze lancl1chowe reakcje

l'ol

plaszczyznie nlorfologicznej. 'Vazn

,у

оаер'аlа tez analogia.

- Ј zyk macedonski przeszedl takze znaczne zmiany w zakresie
slo,yotworst,va i leksyki; Leksyka byla szczeg61nie podatna па wplywy
j12zyk6w nieslowianskich, zwlaszcza greckiego i tureckiego. Реwnе leksemy
rozszerzyly

ѕј'2

Ш1 calYnl terenie,

jednak bardzo wiele charakteryzuje

konkretne jeclnostki dialektalne. Naj,vi cej zapozyczen spotykamy w gwa
1'3.ch polllclniowych, пјесо mniej w zacho(lnich. Zarazem jeclnak te

ѕаmе

gwагу пtгzуmаlу wiele pCl>yfCl'ycznych slowianskich archaizm6w leksy
kalnych.
Podobny jest stan w zakresie slowotw6rstwa.
pochodzenia

staly

si'2

cechf1:

chal'aktel'ystycznf1:

Реwnе

ѕпfikѕу

okreslonych

,dialektalnych, пр. sufiks - tle i jego der:ywaty (por. wyzej

obcego

zespo16w

ѕ. 63).

*

*
*
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2.3. KONFRONTAC.JA DANYCH О DYFERENC.JACJI DIALEKTALNE.J
.д1ZУКА POLSKIEGO 1 ИАСЕDОNЅКIEGО
2.3.1. POZYC.JA W LONIE 'VSP6LNOTY SLOWIANSКIE.J
J zyk polski nalczy ао tzw.

grupy lechickiej j zyk6w zachodnio

slowianskich. Ј\?zyk macedonski nalezy (10
poludniowoslowianskich.

wschodniego odlamll j zyk6w

"
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J zyk polski polozony jest dzis na рбlпоспо-zасl10dпiеј, а j zyk шасе
do:riski na pollldniowo-zachodniej peryferii slowianskiego 01)SZal'U j zyko
wego.
2.3.2. TERYTORIU.i1lI

Obecnie j zyk polski zајmпје w zasadzie terytol'iunl, kt6re przypiSll
јету polskienlu kompleksowi dialektalnemu jeszcze w оlП'еѕiе wѕрбlпоtу
praslowianskiej, а llast pnie polskiemu j zykowi etnicznemu w okresie
wylaniania sj z kompleksu j zykowego lechickiego. Zагб,vпо straty po,vstale
w wyniku germanizacji na zachodzie, jak i zyski оѕiц;gпi tе w wyniku
ekspansji na tereny wschodnioslowianskie па wschodzie zostaly ро II woj
nie 8wiatovvej w droclze administracyjnej zniwelowane.
J zykowi przodkowie 1Уlасеdопсzуkбw llczestniczyli w migracji рlе
111ion poludniowoslowianskicl1

z

po!oionej na p6lnoc оа Karpat ргаој

czyzny па Balkan, gdzie zasiecUili centraln
:рбlwyѕрu, zamieszkal

i рошсlпiоwо-zасhоdniц; cz sc

dawniej przez ludnosc j zykowo nieslowiarisk

(Ilirбw, Тгаkбw, Gгеkбw). УУ tokl1 nowszej historii j zyk etniczny lnace
clonski ропiбѕl znaczne stl'aty na poludniu

w

wynikll ekspansji j zyka

gI'eckiego i na zachodzie w wynikl1 ekspansji j zyka albariskiego.
2.3.3. GRANIOE

Continl1um starych diаlеktбw przejsciowych znajdlljemy dzis jedynie
wzdluz centralnego odcinka poludniowej granicy polskiego obszarll j 
zykowego, tj. na gl'anicy ѕlц;ѕkо-mогаwѕkiеј i na granicy nlalopolsko
-slowackiej (w јеј zachodniej cz sci). Na wschodzie па styku z j zykiem
llkrairiskim i bialorllskiln znajdl1jemy na pewnych odcinkach, zwlaszcza
па centralnym odcinku polskiej gTanicy wschodniej, stare dialekty nliesza

Рl'zуwrбсоnу dzis zewn trznie kontakt geograficzny polsko-Iuzycki

по.

nie тњ pokrycia w rzeczywi.stosci j zykowej, gdyz ааwnе dialekty przej
8ciowe Sq оа dawna zgermanizowane. Teoretycznie nowy ciekawy :probleln
stwarza istnienie WZCUllZ granicy polsko-niemieckiej na zachodzie i po18ko
-l'аДziесkiеј пњ рбlпосу tzw. no\vych diаlеktбw mieszanych.
W WJ,])aclku jQzyka macedonskiego na znacznie clluiszym odcinku, tj.
WZClillZ
t6w

С:11сј gl'anicy рбlпоспеј i wschodniej spotykalny continuum

przejsciowych

maceclonsko-serbskich

vVztHui granicy poludniowej
n1ies zanc
.

i zachodniej

i

dialek·

mасеdоriѕkо-bпlgаrѕkiсh.

сiЦ;gпЦ; si

strefy jQzykowo

Inaceclonsko-grccka i Inacedonsko-albariska.

2.3.4. JVINIEJSZOSOI NARODOWE W KONTAKOIE Z NОЅIОIЕLАlVП DIA.LEKTOvy
POLSKIOH 1 iYIAOED О NSКIOH

Polska jest dzisiaj panstwem praktycznie bez mniejszosci. Wyj tek
stanowi enklawa bialoruska na рбlпоспуm wschodzie. U nosicieli dialektu
па Kaszubach, na Warmii i Mazl1rach oraz na Sl sku, ѕzсzеgбlniе w star·

;
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ѕzуш pokoleniu, ,vidoezne S

i leksyki,

"\V

Virplywy fonetyki

(ba.zy

агtуkulаеујпеј)

шпiејѕzуш stopniu skla.dni, пiешiееkiеј. \у j zykowo шiеѕzа

nyeh ,уѕјаеl 1 polsko-biаIOl'uѕkiеh i polsko-ukra.inskieh ",idoezne s

,vplyV\ry

fonetyki (bazy а.гtуkulасујпеј) i leksyki wschodniosl0wianskiej.

\У ЅЕ JVlacedollii ,yzdluz gl'anicy zachodniej шiеѕzkа ludnosc j zyko,,'o

пUеѕzапа.

Na.dto

шасеd0l1ѕkо-аlbаiiѕkа..

ѕроtуkа.шу

""ТУЅрУ

j zykowe

агuшшiѕkiе, рог. 11р. zna.czny odsetek ludnosci j zykOViTO а1'llшuiiѕkiеј

w шiеѕсiе Кгпѕеvо k. РгПеl1а. Mniej8zosc j zyko,va. tпгесkа, nieznaczna
dzisiaj, nie wуѕt рпје ,ч wi kszych zgгпроwапiасh. Kontakt z nieslowiari.
ѕkiшi j zykanli Ваlkапп, z,vlaszcza z аГПШШlѕkiш i аlbа.ii8kiш, wplynf!:l
w 8Р0861) istotny на dzisiejszy ksztalt nlace(10nskiego ѕуѕtешп j zykowego.

2.3. .5. P OLSCY 1 :JfACEDONSCY NOSICIELE DIALEK'fU КА ЕЈИIGR,АС.п
Polska ешigгасја zaTobkowa

w

Х1Х i poez. ХХ w. ogal'n la przede

wszystkinl n08icieli diа.lеktп. \У US.A, w Ka.nadzie, we Fra.ncji zna.jdnjenlY
szczeg61nie liczne oa.zy роl0ПЈјпе, w kt6rych zyje do dzis dialekt (szczeg61

nie шаlороlѕki, tez sl ski) mniej lub bardziej znieksztalcony w wynikll.
interferencji a.ngielskiej 1п1) fra.ncuskiej. Ро I1 wojnie 8wia.towej wye111i
grmvaly (10 RFN 1iczne gl'Upy lu.dnosci, 11а. og61 bilingwa'}nej, z I{aszl1b,
z lVlа.zпг i ze Sl ska. Po18ka. emig'racja po1ityczna. оbејшпје przede wszyst

kim nosicieli j zyka og61nego.

Z }Iacedonii emigTo,va1i w za.sa(lzie nosicie1e с1iаlеktп. Wypada w8T6(1.

tej ешigгасјi wyr6znic trzy fale. Sta1'a przedwojenna emigracja zarobkoViTa
i polityczna tworzy (1zis (108С liczne oazy j zykowe przede wѕzуѕtkiш
w US.A i w .Allstra1ii i nadal pos1uguje sJ

dialektenl, шпiеј lllb bal'dziej

znieksztalconYHl w wyniku interferencji nowego otoczenia j zykowego6
Now

emigTacj

polityczn

i zarobkow , g16wnie z Macedonii Egejskiej,

spotykamy zwlaszcza w .Апѕtгаlii i Kanadzie, rzadziej w US.A. Emigracja

t,a pozostaje

,у

zywy1n kontakcie z macierz , tworzy liczne stowarzyszenia

kulturalno-oswiatowe i swiadonlie przyjmuje jako sw6j nowy macedo:riski
j zyk og61ny. Wreszcie okresowa emigracja zarobkowa w ЕПl'ОРЈе, g16wnie
(10 .Austrii, Szwajcal'ii, RFN, Francji, Szwecji, а takze (10 .Australii i Ка

паау, ogaTnia obok nosicieli diа1еktп takze ретеп procent nosicieli j zyka
og61nego i 111а zape,vnione папсzапiе tego j zyka dla swojej шlоdziеzу

IIl'zez папсzусiеli wysylanych w tym сеlп z ЅЕ l\<Iacedonii.

2.3.6. CIAGLOSC OSADNICT"\YA NA "\У81
"У Ро1ѕсе, nie 1icz c e111igl'acji poza gra.nice lпајп, gгпроwе nligl'acje

ludnosci wiejskiej nale.z

do rzadkosci. Poza оbѕzагеш nowych dialekt6w

rnieszanych шо.zпа tu wymienic wyspy шаlороlѕkiе na Pomorzu.

\У 1Ylacedonii wi ksze 1nigracje lпdпоѕсi wiejskiej zanotowano na prze
10nlie XVI1 i ХV1П w. \Ytedy m. in. CZ SC ludnosci macedo:riskiej wy-
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znania. l11ahometanskiego, tz\\r. Torbesz6\v, \vyel11igTo\vala z okolic l11iasta
Debar w okolice Skopia i Velesa.
2.3.7. STAN ZACH01VANIA DIALEKT6w

Na polskim obszarze j zykowYnl, wyj wszy nieliczne wyspy па tеге
nach lesnych, bagiennych,
{:lialekty s

g6rskich,

(10 niedawna tru(1no dost pnycll,

dzis w regresie. Tl'lldno znalez6 ludzi, kt6rzy niе znaj

interc1ialektu lub j zyka literackiego.
{)lJSerwllje sj

Wyj wszy obszar

nowych pl'oces6w rozwojll

lokalnego

kaszubski пје

wewn trznego dialekt6w. Na

Poclhalll, па Sl sku, па Kaszubach spotykamy sj

z wt6rnym kllltywo

wanienl dialektu wsr6d inteligencji. Obraz zr6znicowania ргzеdѕtаwiопу
w

2.1. jest w реwnеј lnierze obrazenl rekonstruowanym.

Na obszarze macedonskim dialekty s

i

\\тplywaj

па

regionaln

dyferencjacj

pokolenie па wsi, а cz sto i w шiеѕсје пје

w pelni zywe, rozwijaj
j zyka

ZШ1

og6lnego.

si

Najstarsze

j zyka og6lnego. О swiado

111Уl11 kllltywowaniu dialektu moze by6 mowa tylko w literaturze, w ramach
oclpowiedniej stylizacji агtуѕtусzпеј. Proces llппшасјј j zykowej dopiero

sj

zaczyna, szczeg61nie wok61 wi kszych osrodk6w nliejskich.
2.3.8. KRYTERIA PODZIALV" DIALEKTALNEGO

"УУ

obu

j zykach

podstawowych

kryteri6w

podzialu

c1ialektalnego

(lostarcza dуfегепсјасја fonologiczna. IstotIla r6znica polega па tYn1, ze
jeclnym z nich jest па terenie macedoIiskim kryteriunl akcentowe, podczas
g'Cly teren Polski jest akcentowo z nielicznYl11i wyj tkami zШwеlоwапу.
Ciekaw

paralel

stanowi fakt, ze па Obll obszarach istotnynl czynni

kiem dyferencjacji w zakresie wokalizmll jest prozodyczne dziedzictwo
lЛ'аѕlоwiаnѕkiе. Dla polszczyzny jest to iloczas, (l1а nlacedonskiego
miejsce akcentu.
Istotna r6znica znajduje "\vyraz

,у

obecnosci "\у r6znych dialektach

lnacedonskich r6znych refleks6w szeregll fonem6w praslowiariskich.

Nа

tel'enie polskim obserwujemy r6znice јеауniе w zakresie refleksacji gTllp
z

llclzialel11 sonant6w, i to zachowane ао dzis jedynie w postaci zleksykali

zowanych relikt6w rozwoju p6Inocno-zachoclnio-lechickiego.
2.З.V. OHARAKTER PODZIALU DIALEKTALNEGO

Odmienny

charakter podzialu (1ialektalnego jest pochodn

hist,orii

osadnictwa slowianskiego па terenie polskim i macedonskim.

W Polsce spotykamy pj c gl6wnych kompleks6w dialektalnych па tel'e
nach wykazllj cych ci glosc osadnicz

jeszcze z czas6w przedpolskich.

Gl'anice mi dzy tymi kompleksami, niegdys w znacznym stopnill natu
ralne, lltrwalaly z biegieln czaSll r6zne granice aclministracyjne.

I

Kazdy

I
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cent,l'l1m ( niekie dy, jak па Каѕzпbасll,.
z tусh d1alekt6w mial wlasne
,
a s wowos"c ро 1ѕ k. а
la
centra) innowacyjne, jedz:ak. wcz esnie powst
.
ll ЈеЈ оddzзаЈ. у"аПНb
granlCall
Poza
cYnl.
uniflkuJ
em
czynniki
sj
a
stal
znajdowalo sj przez pewien ezas l\lazowsze, а najdll1zej Kaszl1by. Naj
'

silniejsze zr6znicowanie i najwi cej arcllaizm6w w skali polskiej i zacllOd

nioslowianskiej zпајduјешу dzis w dialektach kaszl1bskich.
Na

teren

(lzisiejszej

j zykowej

l\{acedonii

kolonizacja

slowiallska

na,plywala z p61110cy g16wnie dolil1allli rzek, wypieraj c w wyzsze partie
g6r luclnosc clawlliej tп оѕiа(П . Zasadniczy wш,tуkаlпу podzial dialektalny
ѕпgегuје clwie fale kolonizaeyjne. Rllсhошоѕс centr6w administ,l'acyjnych,
brak wlasnej panstwowosci pl'zez саlе wieki, zr6znicowany relief kraju, '\ysp61
zycie z ludnosci

nieslowiansk

, o
- wszystk

claleko posllni tej dyferencjacji, z drllgiej

- utrzymywaniu sj

регзiе

r:yjnycll al'chaizm6w. D1a podzialu dia,lekta1neg'o j zyka ll1acedonskieg'o
c11arakteI'ystyczne jest nasilenie dyferencjacji i wzгоѕt liczby аl'сhаiZШQW'
wzdluz gгапiсу z zywiolem nieslowianskill1.
Intensywnosc proces6w interferencyjnych - "rynik wsp6JZycia z pIzec1
slowianskimi 111ieszkancami Balkanu, g16wnie z ludnosci
111Шlѕkq"

gl'eck

j zykowo

атп-

i albansk , i pi cil1 wiek61Y oddzialywallia administl'3.cji

tllI'eckiej - to czynniki zllpelnie obce ртосеѕоm ksztaltowania sJ
sytllacji j zykowej.

Реwnеј paraleli 1110Zna sj

polskiej

doszuki1vac w l1clziale

leksyki t1l1'eckiej w dzisiejszym j Zykll nlacedonskim i niemieckiej
czyznie dawnego zaborl1 prllskiego i allst,riackiego - w Obll

w

1)018Z

1vypa (lk ach

}H,zetrwala zwlaszcza sterminologizowana warstwa tej leksyki, gl6wлiе
w

nizszych stylach j zyka potocznego.

2.3.10. HISTORL\.

1 ZАrП ЕЅ

DYFEREKCJACJI

DIALEKTALNEJ

Jak "w"yllika z tego, со јНј; powiedzielislllY, zesp61 dialekt6w pl'asio
wianskich (poludniowoslov,rjal1skich), kt6re daly pocz tek etniCZllC'lll11
j zykowi macedonskiemll,

1У

okresie przepl'owadzania рiелvѕzусh zшiап

ws p61nych (На calego zеѕроlп i tylko (На niego, tj. zll1ian, kt6re zaclecyi1o
waly о jego indywidualnosei j zykowej, byl - ргzупњјПlпiеј "\У zakl'csie
fonologii - lnniej wyewolllowany, а zal'azelll bardziej zr6znicowallY llјј;
kошрlеkѕ dialekt6w zachodnioslowianskicll, ktore сlаlу poczf.ttek роl;зz
czyznie.
Pierwsze wazne innowacje r6znicujf.tce tel'en шаееdоnѕki s
innowacji гоzпiспјtl::сусh obs.zar polski.

s tal'sze оа

Rozw6j fonologiczny Пlaсеdоnѕki lllial znacznie gl bszy wplyw Ш1 l'OZ1Уој morfologii tak nOll1inalnej, jak werbalnej niz l'ozw6j polski, i 1)уl
јес1nуш z istotnych czynnik6w zasadniczej przeblldowy systemu fleksyj
nego,

а

w efekcie takze syntaktycznego.

Zakres dyferencjacji morfo-syntaktycznej jest w wураdkл 111acedonskim
znacznie wi kszy пјј; n a tel'enie polskim, odpowiednie ртосеѕу w wielu

(1ialektach nadal s

w tOkll, podczas g'dy па terenie polskilll lllniejsz3r

ѕkqДiп d dyferencjacja cofa sj

w ostatnich kilklldziesi cill latach pl'zed

l1ni fikuj CYlll Wplywelll systel1111 j zyka og61nego.
E

olucja fonologicznych, а zwla,szcza lllorfo-syntaktycznych ѕ:уѕtеш6w

(1ialekt6w lllacedonskich w cluzo wi kЅZУПl stopniu llzalezniona jest оа
pI'oces6\v interferencyjnych

еЈшгаktеl'уѕtусzпусh

dla

licznych

па

wsi

grllp llldnosci dWll-, а nawet tг6јј zусzпеј. Dla (1ialekt6w polskich jest to
pl'obleln lnarginalny. 'У efekcie, РОlllјјај с jllZ wi kszy zakres zapozyczen
Ieksykalnych, lllorfemowych czy nawet fonemowych, w dialektach l11асе
donskich ewolllcja funkcjonalna w poziOlnie morfo-syntaktycznym wJTrazat
si

nie tylko w l'edllkcji, lecz takze niekiecly w rozbudowie tzw. kategorii

gl'amatycznych, а w poziomie fonologicznym nie tylko w reclukcji, lecz
i w rozbudowie organizllj cych systen1 kOI'e13Jcji.

'У zakresie poszczeg61nych 111ikrosystem6w sytllacja przedstawia si
nastf,;,puj co.

1. FONOLOGIA

- Dialekty

mace(lonskie

cechllje

syste1ll6w akcelltowych niz ta, kt6r

znacznie .gl bsza

dyferencjacja

znaj(lujemy na terenie Polski.

- 'У (1ialektach polskich 01)serwujemy cloniosly w skutkacll wplyw l'OZ
woju wokalizmu (przeglosy, zanik slabych jer6w) па rozw6j konsonantyz
nlll

(korelacja

sylaby).

palatalizacji,

nowe grupy

konsonantyczne,

W (1ialektach macedonskich obok

-

przebllc10wa

stosllnkowo

l'zaclszych

i mniej systemowo donioslych - zjawisk tego t:ypu obserwujemy istotny
",,'plyw ewolllcji kопѕопапtУZl1Пl (zanik sJ)6Ig10sek, szczeg61nie pel'yfel'yj
nych, w pozycji intel'wokalicznej) па e\VOlllcj

wokalizmu (nowe dyftопgi,

nowe fonetyczne (llugosci, zl11iany struktllry sylabicznej wyl'azu).
Strllktura Rylaby jest

w

dialcktach шасеdоnѕkiсh znacznie bliz,;;;za

nl0c1elowi praslowianskiemll, jest niemal kOllstantna, llаtошiаѕt ist,otllym
zlllianolll (геапkсје, wt6rny wоkаlizш, dystrybllcja klityk) lllegla ѕtГllktш'а
syJabowa zestrojll akcento",-ego. Przeciwnie w dialektaeh polskieh, g(lzie

rШШ1У с10 czynienia ze znaczllyrn "rzbogaceniem mozliwosci strllktl1ralnych
sylaby

(liczne

nowe

gTllpy

s;ylabiczna zestroju okazala sj

konsonantyczne),

natollliast

ѕtгuktпга

relatywnie stabilna.

Na terenie polskim jeanJ' т z czynnik6w clyferencjaeji sq. procesy
проdаbпiапiа со ао clZwil2eznosei tak na granicy wyrazowej, jak w ob1' bie
по,уо powstalych gTllp sp6lgloskowych. Na tel'enie шасеdоnѕkilll сhагаk
t,el' granicy wYI'azowej nie та wartosci clyfeI'encjuj cej, а w obr bie gгuр
sp6lgloskow-ych (10 glosu dochoclzi przede wszystkim upodobnienie l)od
wzgl dem rniejsca агtуkпlасјi.
- 'Vi kszosc komplikacji wokalicznych w systelllach fonologicznyeh
polskich dialekt6w c10tyczy ѕашоglоѕеk nie-niskich, szczeg6Inie nie-niskich

.во
i 1lie-wysokich, а zasadnicze kOl'elacje wokaliczne to okr gla """"' nie-okr gla
]ub centralna

r-.J

peryferyjna, przy czym w ogrom1lej wi kszosci system6w

·tylko јеdnа z tych korelacji mа wartosc dystynktywn ; w systemach
macedonskich пајwi сеј komplikacji zachodzi w poziomie niskim, а ko
Telacje labializowana """"' nie-labializo,vana i centralna """"' peryfel'yjna s

оа

.siel)ie niezalezne i cz sto obie dystynkt Twne.
Na Obll terenach
skala

nјј;
jest

"

zr6znico,vania

skala

zl'6znicowania wokalizmll

konsona1ltyzmll,

а

jest

zr6znicowanie

wi ksza

wokaliczne

perspektywie diachronicznej wi ksze niz we wsp6lczesnej perspek

tywie synchronicznej.
Na obu terenach system wokaliczny j zyka og61nego odpowiada
najubozszym systemom dialektalnym,

nа

а

systemy bogatsze

lokuj

sj

peryferii, zwlaszcza na styku z zywiolem nieslowianskim; system kon

sOl1antyczny jest na og61
spol'adycznie mog

,у

j zykll og'61nym bogatszy niz w dialekcie,

ten stosunek odwr6cic charakterystyczne dla dialekt6w

'pel'yferycznych procesy interferencyjne.
Dialektom polskim obce jest wokaliczne r wyst puj ct? w dialektach
1l1acedonskich czy to w fllnkcji fonemu, czy tez alofonu

(r(.

- System peryferyjnych obstrllent6,v w clialektach polskich Ol'gani

zпјf!! korelacje dzwi

czna """"' bezdzwi czna i - w cz sci dialekt6w - palata

lizowana """"' nie-palatalizowana; na teI'enie nlacedonskim ta druga kore

lасја

pojawia sj

marginalnie.

- Dyferencjacja system6w konsonantycznych na Obll obszarach to
prze(le wszystkim dyferencjacja centralnych i(lllb tylnych obstruent6w.

W (lialektach polskich najwi cej kOnlplikacji wi ze sj

z poclsystemami

nie-wybuchowymi (tj. afrykat i spirant6w), W dialektach macedonskjch
.z

podsystemem afrykat.

Z wazniejszych paraleli rozwojowych wymienic mozna:
- likwidacj

r6znic intonacyjnych i iloczasowych,

- wyksztalcenie (na wi kszej cz sci obszaru polskiego i cZ42sci obszarll
пшсеdоnѕkiеgо) akcentll fonetycznie stabilizowanego jako efekt dzialania
poclobnego, do dzis па cz sci terenu (p6lnocne i srodkowe Kaszllby, wschod

пја IHace(lonia) zyweg'o,

mechanizmll zmian motywowanych przede wszyst

kШl nlorfologicznie,
- stosllnkowo сНпgiе lltrzymywanie, а nast pnie clekompozycja

ѕа

mog'losek nosowych,
,vyksztalcenie (na terenie nlacedonskim clzis g'eograficznie nlarginal·

пеј)

korelacji palatalizowanych w wynikll przeglos6,v wokalicznych;

- 1ikwidacja na wi kszej cz sci Obll obszar6w jeclnego z C1Wll sp6lglos
ko\\-ycl1 sonant6w lateralnych.
l1trzymanie slad6w sonantyczneg'o charakterll *У;,
zanik(w1Vlalopolsce i w zachoclniej l\Iaceclonii) intel'vvokalicznego (х/,
l'ozbudowanie systen1l1 afrykat.
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П. GRAMATYKA

- Zak1'es info1'nlacji zg1'amatykalizowanej jest \v dialektach nlacedon
skich szerszy пјј; w dialektach polskich, przy czym jedynie w dialektach
тacedonskich zakres ten jest pI'zedmiotem dyferencjacji.
Zasadnicza linia ewolllcji organizacji gramatycznej dialektow тасе
{loIlskich p1'owadzi оа systemu tYPll slowianskiego ао systemll typu 1'0
lnallskiego w wariancie zwaIlYln balkanskim; ѕсјѕlе пј сiе 1'oznic mi dzy
tYl1li dwoma typami jest јеапуm z zasadniczych celOw naszej analizy;
dyfe1'eIlcjacja gramatyczna dialektow macedonskich jest pochodn

1'oz

neg'o па 1'oznych obszarach zaawansowania wSI)Omnianej ewolllcji. Dyfe
l'encjacja

gramatyczna

dialekto\v

polskicl1

spl'owadza

sj

w

zasadzie

do гбzпеј dystrybllcji mo1'femow gramatycznych, roznego zakresu kate
gorialnych synkret,yzmow, гбzпiC w zakresie tzw. fleksji we\vn trznej.
'Vszystko to s

zjawiska r6znicuj ce гбwпiеz teren macedonski,

jednak hierarchicznie Inarginalne na tym terenie w stosunkll ао zjawisk
dyfel'encjacji fllnkcjonalnej, tj. ао zroznicowania mесhапizmбw sluz cych
1Y)TaZcnill

informacji

zg1'amatyka1izowanej

\v

poszczeg61nych

polach

ѕешапtусzпусh.
Przykladowo powiedzmy, ze clialekty macedonskie 1'ozni
fOТIl1Y

wyrazania

clzie1'zawczosci,

осепу

ilosciowej,

si

со ао

kwantyfikacji

re

fer'encjalnej obiekt6w, о ktбгусh mowa, со ао formy wyrazania charak
tш'уѕtуki temporalnej i intensywnosci przebiegu relacji, а takze јеј oceny
"\v kategoriach prawda....f...., alsz,

oraz

ze

we \vszystkich tych zakresach

rбiпi је tak in"\ventarz zgramatykalizowanych srodk6w wyrazu, jak i јп
wental'z r6znic semantycznycll, ktore te srodki wyrazaj . Dodajmy, ze
(1ialekty macedonskie r6zni
akomodacji leksem6w \v cj

sj

mi dzy sob

со ао formy wzajemnej

H syntagmatycznym i syntagnl w konst,rllk

ejacll zdaniowych. Роа wszystkimi tymi wzgl dami polski j zyk etniczny
jest w zasaclzie monoliteln.
- GI boko si gaj
we\\,.n trznej,
w

tj.

гбzпiсе polsko-macedonskie w zakresie tzw. fleksji

nl0rfonologii

fleksyjnej:

na

Obll

obszarach

zasadzie w w zszym niz j zyk og61ny zakresie utrzymllj

dialekty

odziedziczone

а.Itш'пасје morfonologiczne, jeclnakze (а) na terenie macedonskim, tak
'W

(lialektach, jak i w j zyku оgбlпуm procesy likwiclacji odziedziczonych

alt,el'nacji s

bardziej zaawansowane, а roznice nri dzy dialektami w tym

2akl'esie s

mniejsze niz w Polsce, (b) па terenie wschodniomacedonskinl

1ltTzymuj

sj

ао clzis alternacje akcentowe przy znacznej dyferencjacji

:geog1'aficznej - innowacje polegaj

tak па likwidacji starych alternacji,

jak i па wprowadzanill 1l0\vych, (с) wspomniany wyzej

(2.3.10.) wplyw

:rozwojll fonologicznego na rozw6j morfo-syntaktyczny w;y-raza sj

przede

wszystkim w zatarcill wielll starych granic morfologicznych i prowadzi
do wyksztalcenia nowych, bal'dzo skomp1iko\vanych stOSllnko,,- alternacji.

6

-

z. Topol1nska, В. Vidoeski, Polski
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Ргосеѕ jest szczeg6lnie zaawansowany

w flialektach poludniowo-wschod

nio-Inacedonskich.
- Zakres tzw. wyr6wnan morfologicznych jest w dialektacll ll1acedon
skich wif2kszy niz w polskich i silniej је r6znicuje.
- Glf2biej si ga w dialektach macedonskich dyferencjacja system6,v
zaimkowych; dotyczy опа

Пl.

in. пр. inwentarza demonstratiw6w czy

morfologii zaill1k6w osobowycll, tj. dziedzin па terenie polskim пје zr6z
wi ksza

nicowanych,

jest

dyferencjacja

aglutynowanych

cllarakterystycznych (Па formacji zaimkowych, bal'dziej s

przyrostk6w
zr6znicowane

mozliwosci derywacji przymiotnik6w zaimkowych, szczeg61nie ргzушiоt
nik6w dzierzawczych.
- 'Vi ksza jest па gl'uncie maceclonskim funkcjonalna i fогrпаlllЉ
(lyferencjacja konstrllkcji imieslowowycll, sk din d lepiej utrzYnlanych
1У polskim niz w macedonskim j zyku еtпiсzцуm.

"\У clziedzinie slowotw6rstwa dialektalnego r6wniez wiE2ksza jest
skala dyferencjacji nlacedonskiej, choc r6znice s

tu moze ll1niej llderzajq,ce.

Takze

alternacji

skala

lltrzymania

oddziedziczonych

па

gTanicach

slowotw6rczycll jest 1Yif2ksza, а r6znica rnif2dzy obu jf2zykami jest w tуш
zakresie lnniejsza niz

1'{

zakresie alternacji fleksyjnych.

W орјѕапеј sytllacji trudno oczekiwac "\viE2kszych l)araleli l'ozwojo"\'yeh.
3fozna tll wymieniC:
likwidacjE2 dualll i wt6rlle wykorzystanie jego kOllc6wek (10 wyl'aze
nia innych wyspecyfikowanych typ6w mnogosci,
og61ne llproszczenie morfologicznej klasyfikaeji nomin6w,
lik1vidacjf2 sllpinunl (w 11lacedonskinl tez imiпitiwп),
wyksztalcenie klasy leksykalno-syntaktycznej predykatywQw.,
III. I,ЕКЅУКА

DyieI'encjacja leksykalna nl11tatis nlutandis przypomina dyferencj::1cj
w

zakresie

Obll

fonologii:

terenach

zr6znicowanie slownictwa slowianskiego jest

zblizone,

szczeg6lnie

ostro

,yyodr bniaj

si

na

pel'yferic:

}J61nocno-zaehodnia (kaszubska) na terenie polskim i роlпdniоwа na
пје 11laceclonskinl, kt61'e nawiasem ln6wi c "Jkazuj
n;ych archaizm61v.

pewn

liczb

",Yt6Tnie zr6znicowanie leksykalne dialekt6w

1ysp61IШ1СС

donskich pogl bia znaczny oclsetek zapozyczer'l ObCYC}l.
Reslunuj c, w
donskiej

s k a1i

dyfel'encjacji

s low i a n s k i e j konfrontacja polskiej i 111:1се'

{lialektalnej

pl'owaclzi

t'ypologicznej polaryzacji tych obszar6w.

ао

wniosku

о

znacznej

3. W.ARUNKI KSZT.ALTO'V.ANI.A 1 STOPIEN KODYFIK >\CJI
J

ZYK.A OG6LNEGO POLSKIEGO 1 lVI.A.CEDONSKIEGO

3.1. SYTUACJA POLSKA

Charaktel'yzuj c w роргzеdпiш rozdziale podzial dialektall1Y jt2zyka
polskiego systelnatycznie przeciwsta,viano j zyk og61ny diаlеktош. J zyk
og61ny potraktowano jako poj cie intuicyjnie zгоzuшiаlе i сlапе

паm

closwiadczeniu. ,-,У tej chwili, przy'st puj c do chal'akterystyki tego

w

\vlasnie j zyka, nalezaloby zacz c ос1 pr6by okreslenia, со sj tu rozl1ll1ia
"
przez "jt2zyk og61ny . Kierl1nek I'ОZППl0wапiа, kt6ry паl'zпса saln terll1in,.
"
wyclaje sit2 sluszny. "J zyk og61ny
- а wi c j zyk wsp61ny jakiejs ѕро
lecznosci, kt6ra sk din d jt2zykowo jest lub byla podzielona, jt2zyk, kt61'y
llnifikllje i оbѕlпguје te dziedziny zycia spolecznego, kt6re wymag'aj
llnifikacji, j zyk, kt6ry w;YTasta z potl'zeb, а zarazem jest nal'z dziem
spolecznej llnifikacji. Jak z tego wynika, jf2zyk
spolecznosci zorganizowanej, iППУlпi slowy: organizacji spolecznej. l\Ioc
konwencji wiilzemy pojt2cie

"jt2zyk

",vsp61notQ: spolecznQ:, jakQ: jest naroclowosc ijlub nar6d.
Powiedzielismy wyzej, ze j zyk og61ny unifikuje spolecznosc skQ:dinQ:d
j zykowo podzielonQ:. W wу})аdkп j zyka polskiego пшmу do czynienia
z t
w

klasycznQ:, а typologicznie jednQ: z wiеlп moz!iwych, sytuacj , gclzie

gT

"\vchodzi podzial dialektalny, а jt2zyk og61ny wywodzi sj

z tego

SaIl1ego diasystenlu, со og61 dialekt6w danej wSIJ61noty. Doclajmy сllњ
l)OrzQ:dkll, ze przez diasyste111 rozllmienlY genetycznie okreslonJy systen1
j zyko,vy we ,vszystkich przejawach jego zycia i ewolllcji w czasie i w lЛ'zе
stl'.zeni.
Tytlllem wst pu pozostaje jeszcze wyjasnic, cllaczego zdecydo vano
si

tu па tегшiп (i poj cje) "j zyk og61ny" zamiast bardziej zakOl'zenio
"
nego w tradycji "jt2zyk literacki". Ot6z termin "j zyk literacki , w naszYlll
przynajnll1iej odczuciu, bywa llzywal1y dwojako - przede wszystkim tak,
"
jak chcielibysmy tп uzywac terminu "j zyk og61ny
(ang. Standa1'u

Polish), jednak w pewnych uzyciach "jt2zyk literacki" implikllje szezeg61nie
wysokQ:, wysublimowanQ: noгm

utrwalonego па рјѕтје WУl'аzп literatury

pi knej, а wi c соѕ, со jest tylko szczeg61nQ:, nacechowan
wi zпј сеј

w

odmianQ: obo

naszej spolecznosci потmу uzualnej, kt6rQ: zamierzamj' sj
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tll zajmowac. Wydaje sif2, ze termin
<jf2zyk og61ny'

zawdzif2cza swoj

"jf2zyk 1iteracki"

karierf2

(а)

rozumieniu

w

specyficznym ,varunkom

,swego powstawania: оа normy pisanej ku m6wionej,

(b)

specyficznej

:sytllacji, w kt6rej jestesmy zmuszeni rekonstruowac jego pocz tki na
}Joclstawie przypadkowej selekcji przekaz6w pisanych.
Pierwszy tekst ci gly w jf2zyku polskim, tzw. Kazania 8wif2tokrzyskie,
dotl"val do naszych czas6w

,у

niekompletnym odpisie z XIV,v. Odpisell1

tekstll starszego, jak mozna s dzic na podstawie tak jf2zykaJ, jak poctyki
llt'YOrll, jest picMl Воgпrоdziса, kt6r

jednak аIа nas lltrwalil dopiel'o

wiek ХУ. Bogactwo jf2zyka i swiadoma artystyczna stylizacja Kazan
swif2tokrzyskich zdaj

siQ wskazywac na istnienie pewnej tradycji w роѕlll

giwanill sif2 przez kIer polszczyzn
lnniej z t

szerok

rzesz

w jego kontaktach z wiel'nymi, przynaj

wiernych, оа kt6rych trlldno bylo oczeki wac

.znajomosci laciny. Innymi slowy, wydaje sif2, ze w panst,vie Piast6w
obok laeiny - jQzyka elity intelektllalnej, czyli w praktyce niell1al ,vyl cz
nје kleru - juz u pocz tk6w istnienia panstwowosci zacz l sif2 ksztaltowac
})olski јQzyk og61ny, oczywiscie og61ny na miarQ 6wczesnych mozli,vosci
ј potl'zeb. Jego (lоmеп

byla niewi}:tpliwie nie tylko linia kontaktll kazno

{lzieja -wierni, lecz takze wladca (czy: przedstawiciel wladcy) -poddalli
w

tekstach о charakterze administracyjnym, pra,vnym, "\yojskowo-obron

n;P11 itp. Z pllnktll widzenia rozwoju jQzyka jest rzeczi}: przypadku, ze
okolicznosciowy charakter tych tekst6w skazal је na zаglаd-г, podczas gdy
teksty kazan, niew tpliwie wielokrotnie pl'zepisywane i wykorzystywane,
dоtш'lу ао naszych rl1k.
PrzyjQcie chrzescijanst,va wprowadzilo panstwo polskie w Х w. па
al'cnQ clziej6w, а przyjf2cie go z zachodll wprowadzilo PolskQ

w

nio\viecznej k111tul'Y lacinskiej. W zakl'esie ј-гzуkа oznaczalo
wickow

kr g ѕгеа
to

kilkll

dominacjQ laciny, przedc wszystkim w tekstach о najwyzszej

randzc litcrackiej i panstwowej, lacinskie wzorcc stylistyczne i litcrackie,
:3.

takze - parowiekow

prcstizow& роzусј-г jQzyka czeskiego jako podsta

'wowej tl'ansmisji lacinskiej kultllXY chrzescijanskiej.
Oytl1j c slowa

Z.

Stiebera

(Zarys dialektologii,

wskazuje na to, zc wsp61ny jQzyk

[8СВ.

ѕ.

41),

"wszystko

wsp61ny jQzyk polski], przcdc

vszystkim pisany, alc stopniowo i m6wiony, zacz l ѕi-г llstalac ро powstanill
Illonarchii fel1dalnej ostatnich Piast6"\y. Monarchia ta [ ... ] ot)cjmowala
JVlalopolsk-г,

Wiеlkороlѕk-г,

-ѕiш'аdzki".

(VV

w
а

Кпја,Уу

kateg'oriach

2.1. Klljawy nalez

oraz

podzialu

obszar

centralny

dialektalnego

IQczycko

przedstawionego

jQzykowo ао kornpleksll dialekt6w wielkopolskich,

przez obszar l-гсzусkо-ѕiегаdzki biegnie granica dialektalna.) Cytl1jemy

ааlеј: "Те wlasnie ziemie [tj. Malopolska, Wielkopolska z Kujawami oraz
-przylegly obszar lQczycko-ѕiегаdzkiЈ stanowily oczywist
ekollomiczn

i k111tllraln

саlоѕс po1ityczn ,

w okresie rozkwitl1 kultury polskiej

,"

ХУ

i XVlw. Sl sk na dhlgO byl oderwany оа Роlѕш, choc oczywiscie silne nawet
.z,vi zki jego z Polsk& nigdy nie llstaly. Pomorze Gdanskie [а z nim dzisiej
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f'zy ObSZal' dialekt6w kaszubskicllJ wr6сПо ао Polski w cll'ugiej polowie

ХУ w., na l'azie jednak z przewaznie nienlieck

lllb zпiешсzоп

g6rn
ludnosci. }'Ia,zowsze stalo sifJ z роwгоtеш [ѕсП. 1)0 okresie rozbicia
Korony dорiш'о w ХУI \у., kiedy polski j zyk
(lzielnicowego] cZf2sci

warstw

Hteracki, zasadniczo juz oderwany оа podloza poszczeg6lnych diаlеktбw,
byl gotowy. Kraj ten az do konca ХУI w. ѕtапоwП gospodarcz i kllltul'al
ll

peryferif wlasciwej Polski".

Nа znaczenie granicy panstwowej w procesie ksztaltowania sifJ
wianskich standard6w jf2zykowycl1 w dobie sredniowiecznego feudalizllHl
zwraca llwagf2 Ѕ. Urbanczyk (Czynniki warllnkllj ce, ѕ.
w

drodze kolejnych podboj6w

166).

panstwa feudalne bardzo

Powstaj C{7
cZE.}sto byly

J yko,ve,
,vielojfz

takiego lub innego poci gniE.}cia granicy. Decyduj ce byly па og61 gI'allice
fizjograficzne, kt6re CZfs
J to
lnozliwialy trwal

integracjfJ teren6w raz zajfJtych. Nаtошiаѕt raz powstala

granica panstwowa - zасуtuјшу - "byla аktуwпуш сzуппikiеш
spoleczenstwa.
ѕоbЧ!

[.

.

.

'У

ZYCill

] potfJgowala trudnosci w kontaktach s siaduj cych ze

spoleczenstw,

пје

przepllszczaj c

stawala sifJ pTf2clzej czy p6zniej gTanic

innowacji

jf2zykowych,

totez.

jE.}zykow ". Dоdајшу: szczeg'6lnie

w takich ,varllnkach, јаше istnialy w panstwie polskim, kt6re tak w еросе

рiш'wѕzусh, jak i ostatnich Piast6w obejmowalo w zasadzie tel'eny ekspan

ѕјј

jednego

diаѕуѕtешu jfJzykowego.

Wzglfidna

ci glosc

panstwowosci

polskiej, јеј obecnoS6 i dosrodkowe, konsolidllj ce oddzialy,vanie w sferze·
jE.}zyka w erze piastowskiej sprawilo, ze polski j zyk og6lny stal sj јеdупуш
spadkobie;rc

i standardowym рrzеdѕtаwiсiеlеш

,v

pI'ostej liIlН wsp6lnoty

jfJzykowej (с1iаѕуѕtеШll) lechickiej. P6lnocno-zachodnie skrzyd10 tej WS1161
noty u1eglo gш'шапizасјi, przy czym wymarly ostatecznie w XVIII

\у.

j zyk polabski, пѕуtuоwапу na najdalszej zachodniej peryfel'ii tego skrz;y{l
Ја,

niе uzyskal nigdy w dobie swego istnienia rangi spoleezno-adnlini

stracyjnej, kt6ra moglaby sifJ stac podstaw
standaryzacji kaszubszczyzny zob. nizej

ѕ.

standaryzacji. О pr6bach

91.

Z tego, со powieclzialo sifJ dot&:d, wynika, ze okres fllnkсјопаlnеgо
wyzwalania sifJ po}szczyzny jako jfJzyka og6lnego ѕроа dошiпасјi lасј11
skiej, jako8ciowego dojrzewania tego procesu wypada ulоkоwњс - w 11ј
storii panstwowosci wencji,

\У

zwraca sj

w

dobie tzw. Polski Каziшiеl'zоwѕkiеј i, w konsek

poszllkiwanill podstawy dialekktlnej tego j zyka llwaga nasza
kll Malopolsce ij1ul;, Wielkopolsce.

JE.}zykoznawcy polscy оа lat toczq, dyskllsj

wielkopolskiej podsta\vy c1ialektalnej
roz1vojll clyskusji,

а

zwlaszcza w шiа1>

na teInat шаlороlѕkiеј C'zy

og6lnego. Јednak w llliarE.}
rоzwојп inspirowanych przez niq,

ј fJzyka

badan .ir6d1owych i analiz }liѕtоrусzпо-tеогеtусzпусh l'osnie grono zwolell
nik6w tezy, ze nie nalezy koncepcji wielkopolskiej i/lub шаlороlѕkiеј
l'оzраtГЈг\vас

alternatywnie.

Niew tp1iwy

osrodek

k1'ystalizowania

silZ

jfJzyka og61nego, jakiln byl dw6r kr61ewski i jego еkѕроzуtпгу, nie pozwala
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wi zac pierwocin tego j zyka wyl cznie z Wielkopolsk ani tez wyl cznie
z Kl'akowenl, jako reprezentuj cYll1i odpo"\viednio ze8p61 dialekt6w wiel
kopolskich lub Inalopolskich. Nalezyрrzурпѕzсzас - со zreszt potwier
dzaj dost pne паш clane zr6dlowe - ze wsrocl dygnitarzJ' panstwowych,
swieckicll i duchownych, а takze w kancelal'ii kгоlеwѕkiеј i w skryptOl'iach
kla.sztornych spotykali sj

pl'zeflstawiciele wszystkich dzielnic panstwa

ро се
polskicgo. Nalezy сlаlејрrzурпѕzсzас, ze dominowali, zwlaszcza w с
KazimicTzowskiej,
Po<1obna

s;ytllacja

wlasnie

przeclstawiciele

panowala, jak ",;ету,

Wielkopolski

W 'У.

i

Ialopolski.

ХУ i ХУI na uniwersytecie

w Krakowie, zar6,yno јеѕН chodzi о sklacl osobowy Pl'ofcsUl'Y, jak

lnlo

stllclonckiej.

,dziezy

,у polszczyznie og61nej ХУI w. zпајduјешу

jak

i

tak cech;y wielkopolskie,

i maJ:opolskie, Те pierwsze to np.: brak mazurzenia (ktOl'Y moze byc

Pl'OSt

konsekwencj

jego wyksztalcenia si\l w еросе p6zniejszcj niz ртосе8

wst pnej krystalizacji j zyka ogolnego, por. о tym wyzej,

2.1.),

utrzYn1anie

nag'loso,ycj grпру %,1)- (tj. wymowa

jila), Toz\v6j grпр sr',

zr"

'X,vala, 'X,vila wobec malopol skiej fala,
w ѕт, zr (1vymowa 8'rocla, zr6dlo wobec пшlороlѕkiеј

sro{Za, zT6dlo - norma w tym 1vzgl\ldzie zшiепilа sj clopiero w w. ХIХ),
bTak zmiun y wyglosowego -Х на -k (со r6wniez 1110Z0 g,viadczy6 1'0 prostu

p6zniejszYnl pl'.zepTowadzeniu tej zшiапу), ,vreszcie ргаеtоritпm typu
byle'm (wo bec malopolskiego byleX
bylek) (za Z. StiebeI'enl, ор. cit.,
8. 42). Z kolei cechy шаlоро lѕkiе to: konsekwentne grupy паglоѕоwе 'га-, ја

о

->

(wobec ,vielkopolskich '}'е-, је-), kontrahowane formy werbalne typu 8tac,

tal (wobec wielkopolskich 8tojac, stojal), przyrostek przymiotnikowy -i8t
(w vViclkopolscc -it-), llog6lnienio elementu -o'v- l'owniez w pozycji ро
:p alataln cj i palatalizowanej (dat s g 'i'ojovi itp.) (ЉјЈ.). Jak z tego zestawu
wynika

na

liѕсје wielkopolskiej аО ll1јПllј

malopolskiej

cechy fonologiczne, na liѕсје

- nl0rfologiczno. Przy tY111 w 8wietle obu list l\Ialopolska

гуѕије sii:2 jako g 16wne zr6dlo innowacji, podczas gdy 'Vielkopolska kon
tynПl1је stan pier1votny. Bardzo pl'zekonl1j ca j est toza Z. Stiobera о "al'
bitrаzп" czeskim. JY16wilismy јпz о tym, ze j zyk czeski, kt6ry zacz l sj
forlnowac jako og'61ns' о јњkiеѕ stulecie wczosniej оа lJO!szczyzny, а nast p

пје о (}оl)те stl1lecie wczeslliej stal sj
о charaktcJ?ze

r eli

jeszcze gl boko

gijnym ,

W

j zykiem bogatej Hteratury tak

jak i ѕwi есkiш , lnial W Polsce pozycjQ l)Те ѕtizо w

wiek XVI. \У zwi zku z tym w nie tak zn6w licznych

u kolebki og6lnej polszczyzny sytllacjach konfliktowych mi dzy cech
j\lzykowQ: wielkopolsk

i malopolsk

wiQksze szanse nа zwyci stwo miala

ta z nich, kt6ra byla w zgodzie ze staneln czeskim.

vYplyw czeski nie

o gra

niczyl

sj

ао arbitrazu. vViele leksem6w czy

to praslowianskich, czy tez оа I'dzeni praslowianskich derywowanych
grllncie czeskim,

па

а nalez cycl1 Јо podstawowego zasobu leksykalnego

polszczyzna ogolna przyj la

w

РОl'. т. in. takie pozycje, jak:

fonetyce w pelni lub cz sciowo czeskiej.

blagac, brama, ртаоа, 8tt'az, wladac, wl.asny
(z czeskim rozwojem TlaT, Tt'aT zanliast oczekiwanego TloT, TroT);

,1

Ј

'"
>:

,

':Т
/"'"'

.•. •.,
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hШlibа, hardy, hojny, hrabia, wahac 8i'J (z czeskinl rozwojem g > h); Gzerwo·ny,
(Jzytel'J y, јеауnу, obeat y, 8er{'Ge,
wlasciwej przed samoglosk

ш еѕ еl е

(z czesk

dyspalatalizacj

sp61g1oski

centraln ); а]ИUЈ, 7и['bа, rпasa'J'z, pokuta, poru

(}zyc, smutek, zaany (z czeskim rozwojem nos6"\vek), i pochodne. Brak nato
шiаѕt, јеѕН рошiп с "\vspomnian::}l
flikt·ach wiеlkороlѕkо-пшlороlѕkiсl1, systemowych, nie lеkѕуkаlпусh wply
w6w czeskich.
Ј zyk czeski, b (l c zr6dlem wiеlп prestizowych pozyczek, а takze
fПtl'elll dla pazyczek z innych j zJ"k6"\v, nigdy nie byl powaznym konkuren
telll polszczyzny jako srodek kOnlunikacji па ziemiach polskich. "У tych
kategoriach natomiast dla pewnych srodowisk i dla реwnеј epoki nalezy
rozpatrywac konkl1rencj

j zyka niemieckiego i laciny, а w dobie p6zniej

szej takze francuskiego.

Z ѕјlnУШ zywiolem j zyko\vym niemieckim nalezy liczyc sj
polowy ,у. XIII az ро polow

оа drugiej

w. ХУ przede wszystkim w miastach, т. in.

,у Krakowie, kt6ry byl w tym czasie waznym, najwazniejszym chyba,

osrodkiem krystalizacji polskiej normy j zykowej. "\У patrycjacie miejskim
KrakO\ya poprzez w. XIV az ро pocz tki w. ХУ dominujq; Niemcy. Nic tez
dziwnego, ze polszczyzna og61na wchlania wiele wyraz6w niemieckich,
przede wszystkim w dziedzinie organizacji zycia шiејѕkiеgо i administracji.
Рот.

т.

in. takie pozycje, jak gmina, 1'аЙ/;ѕ.Z, b'll.1'mist'rz, soltys, bm'g, jant,

b tdolvac, br [,k.
IIlnY i gl bszy byl wplyw laciny. Przez stulecia az ро w. XVIII i ра
cz tki "V
\ .
cz tkowo praktycznie we wszystkich dziedzinach zycia, z biegiem czasu
пѕtаlН sj

zakres јеј "v
\ yl cznego

si1niejszej r;ywalizacji w aktach lHawnych о randze panstwowej, w pewnych
gatunkach literackich oraz - moze пајdlпzеј

-

w zyciu szkoly, wyzszych

llczelni i instytucji naukowych. W

fh

zwlaszcza ХУ mnoz

w.

XIV,

sj

teksty l)olskie о ambicjach literackich, о tematyce przede wszystkim
l'eligijnej, jednak аорјето w w. ХУI mozna m6wic о licz cej sj
w

konkUl'encji z lacin

artystycznie

bogatej literatul'ze polskiej о poziomie tak trescio

wo, jak i formalnie europejskill1. 'Viеlп 1vybitnych tw6rc6'\v polskich ХУI

i XVII w., тЈn.

p. Јаn Косlшпоwѕki, pisze r6wnoczesnie ро polsku

i 1>0 lасјnје. Nic (lziwnego "\у tej sytllacji, ze obok licznych pozyczek tak
leksem6w, jak i еlешепt6w slowotw6rczych zaw(lzi czamy lacinie peWlle
t;y'"PY fleksyjne, а takze pe1vne lnodele skladniowe. Ѕ::}I to np. w zakresie
leksyki czasowniki, jak irпp M/;o wac, kore8p01 dmva6, rпeclytowac, obscrwowac,
studiowac, traktowac i in., rzeczowniki, jak kosci6l (z lас. саѕtеll И1t za
posl'cdnictwem czeskim), aniol, diabel i јll.; w zakresie slowotw6rstwa
.afiksy, jak -асја,

!
Ј
I

I

-

Y 8ta j ista , -yz'fnj- iz'fn, a1'CY-, 8ирет-, ех-, extra- i in.;
-

'w z:JJkresie fleksji typ odmiany neutr6w z sufiksem -иrп, jak gimnazju'rn,

.kornpendiurп itp., а takze np. zywa ао dzis koric6wka pluralna nlaskluin6w'
-а, рог. a.lcta, koszta, gr·unta; w zakresie skladni postpozycja przymiotnika
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w nazwach opisowych, jak

'lVојnа clorno'lVa, тоЈу sqdo'lVe, zarzqd miejski

itp.,

а takze tendencja ао ргzеѕпwаniа formy vегbП111 finitпm ku koncowi
zdania пdегzајqса п апtог6w ХУI czy XVII w., а i dzis spotykana czy to
jako indуwidпаlnа maniel'a alltorska, czy jako sl'odek 8wiadomej stylizacji.
Obok lltwor6w litегаckich, kt61'e Sq potwierdzeniem dokonanej рго
mосјј polszczyzny ао гапgi j zyka og6lnego, pOCZqwszy оа w. ХУ spoty
kашу sj

z tekstall1i, kt61'e s

wугаzеш 8wiadonlych staran w tYln zakl'esie.

Kajstarszy tekst о charakterze j zykoznawczym, kt6ry dotarl do naszych
г k, to traktat ortograficzny Јakllba Parkoszowica, profesora пniwегѕуtеt,п
",у

Krakowie, z polowy w. ХУ. Tl'aktat ten, kt6ry jest pr6bf!: kodyfikacji

polskiej nor111Y огtоgгаfiсznеј, 8,viadczy о ѕwiеtnуш zI'ozumieniu stOSlll1
fпnkсјоnаlnусh

k6w

charakteryzuj cych

polszczyzny. Nast pnie w
ol't,ograficzny

Stanislawa

'У.

system

ХУI pojawia sj

Zaboro",vskiego

foniczny

6wczesnej

l'6wnie swietny traktat

(1512

lпb 1513),

gramat·yka

Stl'atoriusa-Stojenskiego (1568) oraz slownik lacinsko-polski }1 czynskiego
(Kr6lewiec 1564) liczqcy роnаd 20 000 wyraz6w polskich, а w w. XYII
tl'uclno juz niCl'az do1iczyc si

wszystkich {Пјасјј gl'amatyk i gramatyczek

j zyka polskiego. Sq to zazwyczaj dzielka a<1resowane ао cudzoziel11e6w
cz;y

t,o przejezdnych,

czy osiadlych nа ziешiасh polskich,

Niemc6w, а wi c орјѕпј
nеј, koncentrujf!: sj

najcz seiej

polski system j zykowy z pozycji kоnfrоntаt:г\v

- jak 111o.ina przewidzicc

- nа sprawach' fleksji

i wymowy ѕkгuрпlаtniе nieraz wyliczaj c wszystkie warianty fonetyczne
i morfologiczne, opisujq noгm
c;yjne.

Ukazuj

si

tlzualnq, nieraz {огmиlпј i normy ргоѕkгур

na)jcz sciej nа zacllOdniej

lllb p61nocnej peryferii

obszarll polskiego, gdzie w rniastach nadal silny byl zywiol niClniecki, we
\Уroclawill, w Gdаnѕkп, w К1'6lеwсп.
Тегеnеm 8wiadomej aktywnosci kodyfikacyjnej byly te.i pocz wszy од.
w.

ХУI dгпkагniе,

zapisaly si

szcze,g6lnie drukarnie krakowskie,

kt6re zarazem

jako istotny, znaczf!:cy czynnik w walce о l'ozszerzanie bazy

spolecznej polskiego j zyka og6lnego.

V\i'"alka taka, znajduj ca nieraz

oclbicie w obszernych drllkowanycll polemikach, toczyla sj
w. ХУ i w w. ХУI w ѕсјѕlуm zwif!:zkll z p;ropagand

pod koni c

јаеј геfогmасјi l'e1i

gijnej. Zwolennicy tych idei chc c maksymalnie rozszerzyc grono cz:ytel
llik6w swoich pisnl byli

IШ

og61 zarazenl propagatorami реlnеј polonizacji

"\vszystkicll dziedzin .iycia intelektпa.Inego.

0(1 pocz tk6w ХУI w. rпоznа, jak si wydaje, ln6wic о ј zуkп og6lnym,
oderwanym od bazy diaJektalnej i rozwijaj cym sj

jako samodzielny

organizl11 j42zykowy. Nie zll1ienia tego fakt, ze ро przeniesienil1 w koncl1
tego wieku sto1icy ао "\Varszawy pojawiaj
шеntу шаzоwiесkiе. Еlешеntу t,e zr:eszt
wyrazniej oclbila sj

sj

w tym j zykl1 pewne ele

nigdy nie byly silne. Znacznie

na ksztalcie polszczjTzny og61nej polska. ekspansja

j zykowa. na wschodzie. Nie m6wi c juz о licznych пkl'аiniZlllасh leksykal
nych, jak cZC1'ep, czltp'Uii"nY, rubaszl'l·Y i il1., trzeba siQ liczyc z wpl:ywem
polszczyzny kresowej na losy tzw. samoglosek pochylonych,

tj.

dawnych

dlugich, w j zyku оg61пуш. Wplywom kl'eso,vym za-\vdzi czamy takze np.
wypal'cie patroninlicznego ѕufikѕп -ic przez -ic w takich derywatach, jak
parnicz (dawniej panic), kr6letvicz (dawniej kr6lewic) itp., а takze w del'Y
wowanych wedlug tego modelu nazwiskach; izolowanYln sladem clawneg'o
stanu jest rzeczownik ksiezyc.
Epoka oswiecenia przynosi ze sobq rеfогш
pozycj

j(]zyka

polskiego

w

szkole.

Z

szkolnictwa i пtwiеrdz3r

kOllcenl w. XVIII ukazuje sj

gralnatyka szkolna Onllfrego Kopczynskiego, kt6ra doczekala, si
wyd.an i

,у

wielll

znacznej mierze uksztaltowala do dzis zywy model nauczania

jf2zyka w szkole. Gramatyka ta, miala chara,kter wyraznie ПOl'шњtу,vпу,
pl'oskl'ypcyjny, jednak cz sc norm, te wydedukowane przez Kopczynskie
go, њ nie nlajqCe оратсјњ

1У

zywym obyczajll j zyko"\vynl, nie doczeka.la sif2

nigdy spolecznej akceptacji.

W w. XVIII i росzqtkњсh w. XIX pl'zezyia Polska, uporczywie sif2
utrzYl11ujqCq w wYZSZYCll warstwacll spolecznych nlOd
Francuski niemal zupelnie wурњгl polszczyzn

nfi, j zyk fГЊПС1l8kј

na dlugi czas z salon6w,

а takze z prywatnej produkcji рiѕњпеј (list6w, pami tnik6w itp.) arysto

kl'aeji i zamozniejszego ziemianstwa; zwlaszcza, szeroko przyj la sj

moda

francuska w j zyku kobiet, i jest to moze jedyna sytuacja, w kt6rej mozna
polskq sytllacj

j zykowq oceniac w kategoriach рlсј. Inwazji fгапспѕz

czyzny zawdzi czamy wiele tгwњlусh pozyc , k leksykalnych, jak np. аата,
1ifff
haza1'd, kaprys, marniery, 1I'ioda .
Doniosiym wydarzeniem bylo ukњzапiе sj

w poczqtkach w. XIX

(1807 -1815) szesciotomowego slownika j zyka polskiego Samuela Bog'u
mНа Lindego, pierwsza pr6ba prawdziwie pelnej rejestracji i kodyfikacji
slownictwa j zyka og61nego od pierwszej polowy w. ХУI ро czasy autOl'owi
wsp6lczesne. ,V tym ѕаmут mniej wi cej czasie pojawiajq si

pierwsze,

niezbyt zresztq si1ne, tendencje pllrystyczne, obok latynizm6w, jak imitacja,
historia, un,iwe1'sytet, wchodzq w zycie bliskoznaczne pol0nizmy: nasladotv
'nicttvo, pou)iesc,

()szech-nica, ktol'e na og61, jesli

- jak trzy przyklady

przytoczone - przyjt21y
wlasnq, specyficznq sferf2
Romantyzln, kt6ry

w

,vybitnymi nazwiskami i

1itегњtuгzе polskiej moze sit2 pochwa1ic wiel11
tekstami

о

trwalym wp1ywie na пњгоdоw

ѕwiњdоm08С jt2zykowq, clokonal w tej ѕwiњdOl110ѕсi przelomu, jesli Cl10clzi
о stosllnek до zapozyczen tak z j zyk6w obcych, jak z polskich dialekt6w
l11do"\vych.

NorlllY klasJcznej

slowa zostaly POl'zucone

w

elegancji i prostoty stylu,

oszcz dno8ci

dqzeniu до nadania j zykowi kolorytu odpowia

daj cego komuniko1yanym tresciom. Stqd obfitosc slowa i efekt6w sty
1istycznych, а tњkzе szeroka fala, diњlеktуzш6w i "egzotyzm6w", tj. zњро
zyczen tureckich, агњbѕkiеh i in. оdроwiаdњј сусh modzie na "wsch6d '
w literatllrze.
Slownik jf2zyka polskiego pod redakcjq \У. Doroszewskiego, najnowszy
slownik о ambicjach pelnej inwentaryzacji zasob6w leksykalnych polszczyz
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teksty оа konca
.nу og61nej (,"Varszawa 1958 -1969), obj l еkѕсегрсј
""r. XVII I. 'У efekcie znalazl ѕј'2 tam znaczny odsetek hasel wsp6lczesnenlu
Folakowi znanych biегniе lub zllpelnie nie znanych. 'Vydaje ѕј'2, ze ulo
1:owanie progu

"",,г

polowie w, XIX skutecznie by ten odsetek zmniejszylo,

nic odciIlajfl!c nas l)rzy tY111 ос1 tl'adycji literackiej i kulturalnej. Druga
:polowa

XIX w.

to

okr:es

,,, zbogacania

nal1k01ycgo i technicznego, а

w

slownictwa

specja1istycznego,

clziedzinie granlatyki

- okres roz",-oju

sroclk6'\v intelektualizacji, kOIldensacji, lH'ecyzowania wyl'azu j'2zykowego,
tj. rozwojll hipotaksy (juz w осlш>wаniu оа wzorc6w lасшѕkiсh), mecha
.niz1l16w l1ominalizacji, systernu wykladnik6w ѕр6ј110ѕсј tekstu itp., а za
l'аzеш оЈпеѕ zaostrzania norln w zakresie оbј'2tуш. nauczaniem szkolnYnl,
РОа koniec w. XIX zaczyna si'2 szybko rozwijac nauka о j'2zyku, а dbalosc
о kultur'2 j'2zyka przyjrnuje ostatecznie formy zinstytucjonalizowane.
VViek XIX i pocz tki ХХ to zarazem okres, kt6ry pogl'2bil i utrwalH
rozbicie l'egionalne polszczyzny og61nej, przede wszystkim l'ozbicie rn6wio
nego dialektu kulturalnego. Zycie intelektualne i kulturalne toczylo ѕј'2
innYln nпгtеm w kazdYnl z trzech zabor61V: pruskim, austriackim i ro
syjskim, kontakty "rzajel11ne byly ograniczone, r6znice czysto j'2zykowe
pot gowaly si'2 роа 1vplywem, CZf2sto (szczeg61nie w zaborze pruskim,
w пшiејѕzуm stopniu w rosyjskim) wr'2cz роа naciskiem j'2zyka zaborc6w,
kt6ry {lzialal nie tylko jako wz6r bezposredni (zr6dlo kalk, zapozyczen
leksykalnych, schenlat6w skladniowych), lecz takie jako filtr dla wplyw6w
posrcdnich decy(lu.j cy ln. in. о formie zapozyczania tzw. europeizm6w, inter
l1acjonalizm6w itp. Наѕlеm wywolawczym dla poszczeg61nych t;yp6w regio
nalnej polszczyzny og61nej staly si'2 nazwy miast - osrodk6w zycia klll
tUl>alnego w danYln zaborze, jak Poznan, Warszawa, Krak6w i odzna
czaj cy ѕј'2 wlasnfl; wyrazn
kim ро

1'.

indywidualnosci

Lw6w. "У zaborze austriac

1870 stosunek wladz zaborczych do przejaw6w polskiego zycia

umyslo'wego byl najbardziej lЉeralny, со sp1'zyjalo jego rozwojowi, roz
kwitowi nawet na przelomie wiek61v.
Lata niepodleglosci, оа
stl'acyjne,

usun ly

1',

1918 ро dzis dzien, zniosly bariery adnlini

zeWn'2trzny jaskra"WJ nalot

"\vplyw6w

obcych,

nie

.zdolaly jednak norm j zyka og61nego, zwlaszcza n16wionego, zllnifikowac.
Nigdy zl>esztfl; ani polska 8polecznosc j'2zykowa, ani powolane ао tego
wladze nie przejawi:'Jy takich tendencji. VVyj wszy l1czulenie i tendencje ао
-climinacji wplyw6w j'2zyka !'osyjskiego w аа,уnуm zaborze rosyjskim Ol'az
niemieckiego w zaborach pruskim i austl>iackim, uczulenie w obeenym
pokoleniu znacznie zreszti}: slabsz

niz

w

poprzednim i nadal slabn ce,

spoleczenstwo polskie cechuje tolerancja j'2zykowa i niech'2c ао pllryzmll.
Pr'zedmiotem troski zainteI'esowanych ti}: problematykq, jest poprawnosc
j'2zykowa w szerszym rozunlieniu terminu, obok dq,ienia ао eliminacji
wplyw61\ substandardu (РО!'. nizej
zaniem i biurokratyzacj

4.1.) przede wszJrstkim walka ze zuba·

j'2zyka oraz z jawnym niechlujstwem j zykowYln.

Sposr6d usankcjonowanych tradycjq, r6znic regionalnych polszczyzny
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og6lnej wymienimy nl. in. w zakresie fonicznej organizacji tekstu:

оbec

nоѕс fonem6w sp6lgloskowych przednich peryferyjnych spalatalizowanych
,(typ р', b',

m

'

.. . ) w Krakowie i w Poznaniu wo bec ich braku (w wyniku

.sllbstytucji gl'Up рј, bj, mј. ..) w 'Varszawie; udz'vi сzniајч:с
111i {lzywyrazow
w

'�Yarszawie

Kl'akowie i

"\ч

Poznaniu wobec ubezdzwi czniaj cej

(о podstawach (1ialektalnych zjawiska рог. wyzej w 2.1.);

I1dz\\J; czniaj c
.nаnјп

,у

fonetyk

wymow

typu i1 tenzy'Vny, brшnzоlеtа w Krakowie i w Poz

'У'оl)ес inte'nsyvny, b1'an8oleta w Warszawie; wyшоw

t:Y!Ju t'o, 8V,

kv... (tj. brak upodobnienia post powego v > ј) w Poznaniu wobec t1, 81, kf
w KI'ako,vie i w 'Varszawie; wymow typu p ane1]ka , 8 t7t(Yf77ca (tj. upodobnie
пје

,у

gl'llpie jnkj poprzez granic

mOl'felllU) w Krakowie i w Poznaniu

,vobcc '\vynl0wy panenka, 8 t7Ce1 ka w Warszawie
])ier'wszej s

z

wyj tkielll pozycji

to zjawiska z zakresll kombinatoryki fonem6w sp6lg10sko

wych, zjawiska spod progu swiadomosci j zykowej znakomitej wi kszosci
:ш6\vi сусh nie-lingwist6w. 110zeluy tu do!'zucic jeszcze poznansk
tllacj

typu by'lis1ny (tj. llog6lnienie akcentl1 na paenllltimie

,,-

akcel1

1 i 2 оѕ 1 mn

l)I'aetel'iti) wobec warszawsko-krako,vskiej 'bylismy; kanoniczna nieg(lys
'vymoVi'"a

z

akcentem na antepaenultimie jest dzis wyraznie

{РО!'. о tym szerzej w

,у

l'egTesie

4.1.).

R6zmc о charakterze gl'alllatycznym w zasadziebrak, јеѕН pomin c
sklollnosci

ао pewnych konstrllkcji hipotaktycznych, do pewnych ѕр6ј

nik6w, partykul, itp. Brak takzo l'6znic slowotw6rczych. Istnieje natomiast
pewien шагgiпеѕ zleksykalizowanych r6znic nlOl'fologicznych, por. np.
kl'ЗJkowskie ogZ({dno/; wo bec waI'szawskiego obejrze6, krakowskie POdwol'zec
wobec Wfи'ѕzаwѕkiеgо POdW01"Ze, krakowskie serowiec wobec warszawskiego
serrnik. Stosunkowo najliczniejsze r6znice dotycz

leksyki i ѕепшntуki

leksykalnej, por. nр. krakowskie procl-". wobec warszawskiego k'lИ'Z, kI'a
kowskie 'nа pol t,

'lШ

poZe wobec warszawskiego nа dworze, 1 a dwor, kl'a

kowskie bor6wki wobec wal'szawskich СZШi'nусh jag6l1, krakowskie b'i"ltsz1!iioe vvobec wal'szawskich bor6we7c, РО!'. tez w zakresie nowszej terminologii
krЗJkowskie тераѕm.оас, Tepasa<;jc

wobec

warszawskiego po&no8i6 oczka,

podno8zenie o(}zek, i in. R6wniez kontur meloclyczny wypowiedzenia czy
гасzеј

systeтn takich kontur6w r6zni w pewnynl stopniu 1101szczyzn

'VагѕzЊ1vу, Krakowa, Poznania. 'У innych wielkich miastach, jak 'Vroc
law czy Gdansk, w praktyce kompletnie nowo zasiecllonych ро II wojnie
Bwiatowej, mieszaj

sj

wplywy r6znych dzielnic.

"Toclawian cz sto dzis jeszcze mozna si

starszego pokolenia

spotkac z

,,przedwojenn ''

Okres ро II wojnie 8wiaJtowej, chaJ;akteI'yzuj cy sj

ogl'omnym l'OZ

polszczyzn

lwowsk

lub wilensk .

szerzeniem bazy spolecznej polszczyzny og61nej, cechuje w zwi zkl1 z tуш
rozszerzenie skali wariacji normy, uelastycznlenie norm, l'egTes pewnych
cech пје zпајdпј сусh nl0tywacji w systemie wlasnym j zyka polskiego,
sta ow'i cych

akcesorium

szerszej

i

gl bszej

kultury

lepszej znajomosci j zyk6w obcych, Tak wi c gin

hUnlanistycznej,

"wyjq,tki akcentowe"
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l)olskie i obce, polonizuje ѕј\1 wyшоwа zapozyczen,

zшiепil si\1 barclzo

zasadniczo inwentarz i clystr:ybucja zwrot6w grzecznosciowych, wreszcie
zllbozal podstawowy czynny slownik codzienny, паtошiаѕt wzbogacH sj
nieslychanie slownik specjalistyczny i srodowiskowy. Na nowc slownictw-o
sklada.j& ѕј\1 przede wѕzуѕtkiш nazvvy dla novvych рој\1С z dziedziny techni
ki, nauki i sztuki, wѕг6d nich vviele ѕwiасl0шiе tworzonych derywat6w 0(1
znanych podstaw slowotw6rczych, а takze wiele wielOl'ako ada,ptowa,nych
zapozyczen, g16wnie angielskicll i l'osyjskich. NОl'mа uzualna jak zwykle
wyprzedza nOl'm

proskrypcyjn , jednak coraz wi\1cej nowosci tl'afia

јпz

takze do obowi zuj cych slownik6w i gralnatyk.
W осепје roznic mi\1dzy роlѕkiш j\1zykiem ogolnym рјѕаПУПl i mо"\ујо
пуm czy tez mi\1dzy j\1zykiem tekst6w naukowych czy tekst6w literatllI'Y
pi\1knej z jednej strony i potocznym j\1zykiem kolokwialnym z dl'ugiej
(obie te pozycje cZ\1sciowo tylko ѕј\1 pokrywaj ) tl'udno роѕпп с si\1 daleko
poza sakl'amentalne stwiel'dzenie, ze 1'6znice te пје S

wielkie. Istniej

rzeczy, ktol'e ѕј\1 powie, ale ѕј\1 ich пје napisze, пје spos6b jednak оkгеѕli6
ich globalnie dla wszystkich wymienionych odmian polszczyzny оgОlпеј.
:Moze najlepiej byloby powiedziec, ze r6znice te, sprowadzaj ce ѕј\1 ао
frekwencji

(а)

derywowanych,

zl'edukowanych,

sytuacyjnie

zaleznych

schell1at6w syntaktycznych oraz (b) nacechowanego ekspresywnie, kwali
fikowanego jako potoczne slownictwa i паzeologii, frekwencji wyzszej
,ч

mпјеј starannych, nizszej w bardziej sublimowanych odmianach j\1zyka

ogolnego,

nie

przekraczaj

ПОl'mу

wariacji

sytuacyjno-funkcjonalnej

wlasciwej ех definitione j\1zykom standardowym i trzymaj

ѕј\1 mczej

clolnego pulapu tej погmу. J\1zyk kolokwialny stanowi pierwszy filtl' dla
cech substa.ndardoWJ'"ch, kt6re sukcesywnie zdobywaj

prawo obywatel

stwa w j\1zyku og61n} m. О coraz silniejszym nacisku tych cech рог. nizej
w rozdziale 4.1.
Rozw6j polskiego j\1zyka ogolnego jest па tle slowianskim zjawiskiem
llnikalnym. Ј\1zyk ten powolala ао zycia w sredniowieczu potrzeba ѕро
leczna пје poparta zadnym aktem decyzyjnym, zadnym aktem ргаwпуш.
оа jego piastowskich pierwocin ро dzien dzisiejszy mаmу ао czynienia
z tym ѕаmуm systeme111 j\1zykowym, kt6ry pl'zezywal wprawdzie zar6wno
okl'esy rozkwitu, jak i stagl1acji, а nawet regresu swoich funkcji spolecz
nych, nigdy jednak пје zerwal ci glosci rozwojowej,

"пје zmienil sj "

w swiadOlnosci m6wi cych. Na jego oblicze wplYn\11o trwale wielu WJTbit
nych pisarzy, artystow slowa, пје jest to jednak system powolany (10 zycia
czy tez s'wiadoll1ie ksztaltowany przez jednostki, со па l'oznych zakr\1tach
historii bywal0 l1dzialem innych slowianskich j42zyk6w og61nych. Вус Inoze
to wlasnie zadecydowalo о duzej, czasem niepokoj co dllzej tolel'ancji
j\,zykowej Polak6w.
Dоdајшу jeszcze, ze Polska пје zna w zasadzie zjawiska literatllry
regionalnej w lokalnym dialekcie i w zwi zku z tym zjawiska regionalnej
погmу literackiej. Teksty literackie

w

dialekcie, publikowal1e zwlaszcza

93
nа Sl skll i na Podtatrzll, to z regllly teksty autorskie, indywldualne, bez
ашbiсјi kreowania normy. W w. XIX i ХХ podejmowano pr6by stworzenia
kaSZllbskiej normy literackiej, pr6by te jednak nie znalazly poparcia wsr6d
ѕатеј

ludnosci kaszubskiej,

m. in.

z powodu zbyt daleko posunif2tej

{lyferencjacji wewnf2trznej zespolu dialekt6w kaszubskich przy jednoczes

llУ:Ш brakll prestizowej hierarchii lnif2clzy nimi. Јf2zykiem porozumienia
wzajemnego Kaszub6w о r6znej przynaleznosci dialektalnej byl i jest
w tej sytuacji I)olski jf2zyk og61ny i/lub interdialekt p6Inocno-zachodnio
-polski.
*

*
*

Wykorzystano 1У tym rozdziale nast pujif:ce opl'acowania SYIltetyczne:
Кlеllншѕiеwiсz Z., О

r6znycll odm,ianacll 1vsp61czesIlej polszczyZIl)", vVal'szawa

1953
:Scl1en ker А. М., Polisll,

[w:J The Ѕlаујс

East Europeall Publications, 1980,

literar.y languagcs,

195

ѕ.

Уаlе

Нпѕѕјап ап(l

210

Stiebe r Z., P01vstanie po18kiego j zyka og6lnego i literackicgo, [1У:] Zarys ајаlе
ktologii j zyk6w zachodnio-slo1vianskich, 1Val'szawa 1956, 8. 41 -43
U }'l} а п е z у k Ѕ., Czynniki warunkujif:ce powsta1val1ie i rozw6j slowianskioh narod6"v
i j zyk6w litcrackich, ["у:Ј К. П. М и
Снопје, 22

И

23 април 1975,

и р li О

е

Снопје

1976,

В,

ѕ.

Реферати:

на

симпоаиумот

ВО

165 -171

Og61ne warunki p01vstawania slowianskich j zyk6w naI'odowych i literackich
"Уе wczesllym sl'cdniowieczu (Na pl'zykladzie polskim), [w:] Z polskich studi6w
slMvistycznych 1, vVarszawa 1958,

ѕ.

7
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3.2. SYTUACJA 3IACEDONSKA
Szczeg'61n , niepowtarzaln

w skali slowianskiej cech

sytuacji mасе

donskiej jest fakt, ze m6wi c о kodyfikacji normy jf2zykowej na podstawie
dialekt6w macedonskich m6wimy о C1Wll niezaleznych procesach, kt6re
rozdziela milenium. Nie s

to wif2c ponawiane pr6by kodyfikacji, lecz dwa

:procesy uwienczone pelnym powodzeniem. Pierwszy z nich, sif2gaj cy
korzeniami w. IX naszej ery, to kodyfikacja cyrylo-metodejska, kt6ra
leg}a u podstaw pierwszego slowianskiego jf2zyka pisanego, litllrgicznego,
litel'ackiego, tj. j zyka (staro-)cerkiewno-slowianskiego. Drugi to najnowsza,
XX-"\vieczna koclyfikacja wsp6lczesnego macedonskiego jf2zyka og6lnego.
Bezposrednim przednliotem naszego zainteresowania jest 6w drugi pro
сеѕ, nie spos6b jednak m6wi6 о nim

w

оdеrwаniп od sytuacji jf2zykowej,

kt61'a go zrodzHa, а јеdnуш z istotnych czynnik6w ksztaltllj cych z kolei
t(;? sytuacjf2 byly losy jf2zyka i pismiennictwa cerkiewnoslowianskiego lla
tel'ellie l\Iacedonii.
Pocz tki pismiennictwa s!owianskiego zwi zane S

z imieniem Oyryla

Soll1nskiego, kt6ry przygotoWllj c sif2 razem z bratem Metodym do misji
morawskiej ulozyl w r. 863 pierwszy alfabet slowiallski, glagolicf2, i dokonal
pierwszego przekladll ksi g liturgicznych na jf2zyk slowianski. U podstaw
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tego przeklad11 1egla gwara salonicka Slowian macedonskich, dobrze znana·
l1rOdzonYlYl w Salonikach (Ѕоlппп) Cyrylowi i Metoclemu. Wzorcem, kt6ry

posluzyl ао ce16w koniecznej iпtеlеktпаlizасјi tej gWal'y, byl wzorzec
drugiego znanego obl1 braciOlYl j zyka - greki. Wsp61czesni CYl'yla i Ме

toelego j zyk ргzеklаdп Okl'eslaj jako j zyk slowianski. We wsp61czesnej
"
slawistyce najcz sciej okreslamy go tеrшiпаmi "staroslowianski i ,,(staro- )
cerkicwno-slowianski",

.

Vaillant

swojej

w

gramatyce

nazywa

go

staromacedonskim.
4.z ро

1У.

XVIII j zyk ten, w l'6znych wariantach, b dzic j zykienl

l Jisanym саlеј pra,woslawnej 81owianszczyzny, tj. dotrwa w tej fl1nkcji
do epoki powstawania narodowych j zyk6w slowianskich.
Fakt, ze to wla.snie g--wara nlacedonska lcgla u podstaw j zyka СУl'уlо
-mctodejskicgo, nadal тп - rzecz pl'osta - tr"\vale pif2tno. Szczeg61nie
wazna jest jednak еНа jego l'ozWOju takze ozywiona dzialalnosc pismienni
cza na terenie maccdonskim w owym najstal'szym okresie slowianskiego
pismiennictwa. Ot6z pl'zy koncu IX

"\У.

bezposredni uczniowie bra,ei

o

lпnѕkiсh, Klemens i NаПlП, stworzyli w Ochryclzie ,vazne centrl1ll1 рјѕ
miennictwa znane папсе jako "ocllryclzka szkola literacka". Dzialalnosc.
tej szkoly dala sif2 odczuc przede "тѕzуѕtkiш w granicach biskl1p t"'a
Кlemensa (tzw.

Kutnice17ica), do kt6rej nalezala lHawie саlа dzi.siejsza.

zacllodnia I\Iacedonia i centralna Albania z takimi osrodkami klаѕztоrпушi,
jak 817. ЈО17ап Prodrom we wsi Ѕlерсе (Bitolsko), Trcska17ec роа Prilepen}
i јп. ,у szkole ochrydzkiej, z kt6r

mбgl konkurowac jedynie Pl'esla"\T,

stolica panst,va bulgarskiego, rozwijala sj

nie tylko dzialalnosc kopist6w

i tlumaczy, lecz r6wniez l)Owstawaly ol'yginalne dziela literackie. Jako ich
autol'a na pierwszym тјсјѕсп "\vymienic ,уурааа Klemensa Ochrydzkiego.
Klcmens Ochrydzki i. jcgo wsp6lpracowl1icy zasluzyli sif2 dla аfiI'пшсјi
slowianskicgo j zyka pisaneg'o"\v "\vielu gatunkach literackich i dopro,, a{lzi1:i

tCl1 j<2zyk ао zaskakl1j cej sprawnosci, јсѕli wzi c роа liwag
с10 czynicnia z po c z
boj

to, zc llшmу

t kami pismicnnict,va. Tcksty Klcmensa, ktOI'(;- nie

si<2 por6wnania z najlepszymi wzorcami bizantyjskicj clok''Iencji,

staly si

lllubion

lektur

slowianskiego sl'edniowiecza i przyczynily 'si

до

tego, ze r6wniez w jf2zyku starego serbskieg'o, а nawet, rl.lskiego pismiel1nic
tvva, szczeg61nie w leksyce, aaj
I'iantl1

si

zaobsel'wowac si1ne wply'vy tego

staro-cerkiewno-slowianskiego,

kt6ry byl chaI'њkteryst.yczny (l1а

ochI'yclzkiej szkol;y literackiej. Dziedzict"\vo to ао dzis jest widoczne
powiednieh

wsp6lezesnych

j zykach

wa

)'

011

1iterackich.

Dla ochrydzkiej szkoly literackiej charakterystyczna byla szczeg61na
kOl1sekwencja w kontynuowaniu dziela Cyryla i JYIetodego. Teksty ша
cedonskie wykazujq; wiele cech archaicznych tak w Ieksyce, jak i w 1110r
fologii, podczas gdy w tekstach preslawskieh obseI'Wlljemy liczne iппо)'пtсје.
Wazn;ym symptomem tej wiernosei braciom 8ol11nskilll jest lltrzYnly"anie
glagolicy w czasie, gdy Preslav pI'zej 1 juz i propagowal cyrylic , nowy
alfabet, stylizowany па majusklll

greck .

95'У

Х, а zapewne i gl boko w w. XI, glagolica

"\У.

pozostaje роа

stawowym alfabeteln pismiennictwa slowianskiego w Macedonii. Koronny
dow6cl stanowi

teksty starocerkie"\vne l)ochodzenia macedonskiego,

jak

Asemanowa Ewangelia., Ewangelia Zografska, Psalterz Synajski i EucllOlo
giunl Synajskie, wszystkie pisane glagolic . \у tym ѕаmуm czasie w pew
nynl zakresie uzyc pojawia si

juz na gruncie macedonskim i cyrylica,

о czym swiadczy Napis Samuela z 993 г. i Napis Bitolski z pocz tku XI w.,
byly to jednak, jak si

wydaje, uzycia "\vt6rne.

Ten stosunek оbl1 a.lfabet6w ulega zmianie w dlugim okr:esie panowania
bizantyjskiego, kt6ry nast pil ро upadku panstwa Samuela (1018 r.).
Teksty macedonskie z drugiej polowy XII i z pocz tku XIII w., jak
Dobl'omirowa Ewangelia, Apostol Ochrydzki, Psalterz Bolonski, Triod Bi
tolski, Paremejnik Grigorowicza, Apostol Slepczanski, Ewangelia Масе
clonska Рора Jovana, Ewangelia Dobrejszy, Apostol Wranesznicki, Ewan
gelia Raclomira, s

juz pisane cyrylic . Wplyw bizantyjski byl tu zape"\vne

nie bez znaczenia, zwazywszy bliskosc cyrylicy z alfabetem greckim. Oieka
"\уе,

ze w niekt6rych macedonskich tekstach cyrylickich, np. w Dоbl'ошi

l'o"\vej Ewangelii, obserwujelllY wyrazny wplyw glagolicy, а wi c stylizacj
z11sadlliczo r6zn ocl spotykanej w najstarszycl1 tekstach cyrylickich innego
poellOclzenia. \У tekstach cyrylickich l)ojawiaj

si

tez pewne innowacje

przenjkaj::j;ce z j zyka m6wioneg'o: bardziej konsekwentnie zast puje si
t,zw. jery oclpo"\viednio przez

i

о

е,

wicloczne jest takze w okreslonych ро

zycjach mieszanie samoglosek nosowych. Та druga cecha wyraznie odr6znia.
teksty XII i XIII w. оа kanonl1 c)'tylo-mеtоdејѕkiеgо.
Nowy okres
zaczyna si

"\у

historii j zyka pismiennictwa slowianskiego w l\Iaceclonii

z chwil , kiedy

11lacedonskie znalazly si
rozszerza

si

wachlarz

koncu XIII i pocz tkach XIV

"\у

ziemie

w granicach panstwa serbskiego. Z jednej strony
funkcji

aclministracyjno-panstwowycll

cerkiewnoslowianskiego, z drugiej jednak powstaj

j zyka

warunki dla clomin11eji

serbskiego wariantu tego j zyka. Jednakze jcszcze gl boko
spotykamy si

w.

z wагiапtШll nlacedonskim. Poza osrodkie

"\'iТ

wiek XIV

ochryclzkim

aktywne byly w tym czasie r6wniez liczne scriptoria w nlOnastyracJl
p61nocnej i p61nocno-"\vschoclniej :M:acedonii, jak ѕу. Ј оуаl1 Pcil1jski, Јoakill1
Osogovski, Gavril Lesnovski,

Vlol1astir K11rpinski, Matejca. W osroclkach

tyeh powstawaly liczne clziela literackie, np. Рагепеѕјѕ Lesno"\vski, Minej
Oliwera, Pl'ilog St11nislawa, kilka manuskrypt6w karpinskich.
Inwazja turecka na Balkan ( facedonia znalazla sj

роа рапоwапiШll

tureckim juz w koncu XIV w.) otwiera parowickowy okres wplyw6w oriel1
tall1ych. \У tYnl czasie, tj. w okresie оа ХУ do XVIII w., pismiel1nictwo
slowianskie ledwie wegetllje. DOll1il1uje redakcja serbska. Jednak nlil1lo јј;
w zasadzie cerkiewnoslowianski utrzymllje zakres swych funkcji, w tYnl
wlasnie okresie zaczyna si

doniosly ртосеѕ stopniowego wprowadzania

do tekst6w pisanych j zyka nowonlacedonskiego. оа czasu, kiedy w ХI w.
posluzyl

jako

baza

pierwszej

kodyfikacji,

nlacedonski

j zyk

ludowy
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przeszedl bardzo istotne zmiany tak w zakresie systemu fonologicznego,
jak i gramatycznego. Jedynie dobre przeszkolenie moglo doprowadzic
nosicieli tego j zyka do poprawnego opanowania tradycyjnego j zyka
cel'kiewnoslowianskiego, а wlasnie do takiego szkolenia nie bylo warunk6w.
Tak wi c do tekst61Y l)isanych, przede wѕzуѕtkiш do tekst6w о przezna
czeniu praktycznym, jak notatki, listy, akty prawne, przedostaj
8i
COl'az liczniejsze elementy dialektalne. Јednoczesnie jednak, со wazniejsze,
poglQbia si

swiadomosc, ze dla czytelnika nlacedonskiego trzeba by pisa6

w jQzyku dost pniejszym i zrozllmialszym niz skostnialy j zyk cerkiewny.
Szczeg'61nie waznym momentem w ргосеѕје szerzenia sj

tej swiadomos

сј l)уl przeklad z greckieg'o kazan Dalnaskina Studita dokonany w drugiej
polowie ХУI w. przez biskupa pelagonijskiego Grzegorza. Dlatego jest to
ПlOшепt tak wazny, ze malnY до czynienia ze 8wiadom11; pl'6b11; рјѕапја
j zykiem zrozumialym dla niewyksztalconego czytelnika. J zyk przekladu
jest

w

podstawie

cel'kie1Ynoslowianski

ze znaczn

jednak

domieszk11;

j zyka llldowego. Obok element6w leksyki dialektalnej spotykamy w tym
tekscie wiele gramatycznych balkanizm6w,

тп.

јп. wypadki llЙусја postpo

zyt,ywnego rodzajnika i przyklady tzw. analitycznej deklinacji. 811; to
,yszystko istotne pl'zygotowania (10 ргосеЅll, kt6ry w Pocz11;tkach XIX w.
})opl'zez eтanCJ'])acj
�yyksztalcenia si

narodow

810wian poludniowych дорго,уашј до

ich j zyk6w narodowych.

Ргосеѕ 1vyzwolenia narodowego Macedonczyk6w byl hamowany i ро
zostawal w tyle w pOl'6wnaniu z rozwojem w krajach s11;siednich, tak ze
panst1va balkanskie powstale w XIX w. (Serbia, агесја i Bulgaria) mogly
.akt,ywnie
siQ l'6wlliez па rOZ1Yoju wsp61czesnego j zyka macedonskiego. Bjoг c ро{l
11wa,g

wlasnie zewn trzne okolicznosci historyczne, mozemy w nowszym

ош'еѕiе rozwojll macedonskiego j zyka og6lnego wyodr bnic trzy odcinki
czasowe.
Pierwszy z nich to okres 0(1 pocz tku XIX w. ро wojny balkanskie
1912 -1913. дfасеdопiа znajdllje sj

jeszcze w tym czasie pod panowaniem

tllreckim i stanowi pole walki о dоmiпасј

polityczn

g61nych panstw balkanskich. vValka ta wyraza sj

i klllturaln

poszcze

mi dzy innymi w dfl:ze

niu do upowszechnienia odpowiednicl1 j zyk6w narodowych. Јednakze
pOlliewaz zadne z tych panstw nie moglo w6wczas narzllcic swego j zyka
ѕгосlkашi aclministracyjnymi, istniala nl0zliwosc wprowadzenia dialekt6w
lokalnych tak до nauczania, jak i do pismiennictwa, а zal'azem konsolido
1Уаlу sj

starania о stworzenie па bazie tych dialekt6)y macedonskiego

j zyka og61nego.
Dl'llgi okres nastaje

z

chwilfl! podzialu ]}facec10nii

w

г. 1913 mi dzy

l1czestnik6w wojell balkanskich, SerbiQ, GrecjQ i BulgaI'i . УУ mysl teorii
odmawiaj11;cych l\1aceclonczykom samodzielnosci narodowej mОС11; akt6w
pallstwowych uniemozli)viono obecnosc j zyka macedonskiego
pllbliczl1ym (1У szkole,

,у

)У

zусiп

c1ruku itp.), wprowadzajfl!c па to miejsce j zyk

oficjalny odpowiedniego panst,va. Macec10l1czYCJT znalezli sj

w sferze
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wplywow trzech roznych j zykow panstwowych,

w

kazdym z trzech

zabor6w poddani oddzialywaniu innego j zyka.
Wreszcie о trzecim опеѕје mozemy m6тс od ko:rica II wojny swiatowej,
kiedy w SR Macedonii w ramach SFR Jugoslawii j zyk lпасеdо:riѕki
zyskal status wsp6lczesnego j zyka narodowego. Fakt ten, rzecz prosta
odbil sj

na zyciu calego narodu lnacedonskiego.

Przyjrzyjmy sj

bliZej trzem przez паѕ wуг6zniОПУIП оПеѕот. W pierw

szym z nich rozw6j j zyka macedonskiego wspiera sj

przede wszystkim

па tradycjach sredniowiecznego pismiennictwa slowia:riskiego. U pocz t·
k6w litcratury macedo:riskiej rol
wia:riski

jako

prestiZowy

j zyk

dominuj ci:l! gl'a j zyk cerkiewnoslo
wyzszej kultury.

Trzeba jednak ра

mi tac о tym, ze oczywiscie nie па саЈуm terenie macedo:riskim j zyk
cerkiewnoslowianski odgrywa w

poczi:l!tku

XIX w.

rol

dominuj c .

Dlugotrwala dominacja grecka w zycill i dzialalnosci kulturalno-oswiatowej

i l>eligijnej pod panowaniem tureckim sprawila, ze w pewnych osrodkach,
szczeg6lnie w Macedonii poludniowej, j zyk grecki mјаl status j zyka
v,Tyzszej kultury. Zarzucono nawet w tych osrodkach pismo slowia:riskie,
cyrylic , tak ze Macedonczycy pisz c w swoim j zyku ojczystym poslugi
wali sj

alfabetem greckim. Powstala w6wczas па tych terenach роlпdnјо

wych саlа lokalna literatura w j zyku macedonskim. Skladaj& sj

па ni

przeklady Ewangelii i innych tekst6w о chal'akterze religijno-moraliza
torskim. Pozbawiona kontaktu z tradycyjnym j zykiem pismiennictwa
slowia:riskiego literatura ta w tym wi kszym stopniu opiel'a si
ludowym, kt61'Y zostal pop zez ni

па j zyku

utrwalony w wyj tkowo czystej formie.

W ci gu w. XIX tradycja slowianska zostala odnowiona па саlуm
obszarze Macedonii, do czego przyczynilo sj

oddzialywanie 6wczesnych

slowia:riskich j zyk6w literackieh. Wyrazne i ѕilпе d zenie do wprowadzenia
do pismiennictwa macedo:riskiego j zyka ludowego obserwujemy zагбwпо
w

sferze dominacji cerkiewnoslowianskiego, jak i w sferze dоmiпасјi

greckiej. Oto kilka fаktбw szczeg61nie

w

tej mierze reprezentatywnyeh.

Dimitrije Мilad.inov zapisuj c macedonskie piesni ludowe poslugiwal sj
alfabetem greckim, jednak przed 0publikowaniem teksty te zostaly prze
transkrybowane па cyгyHc . Grigor Prlicev

w

szescdziesi tych latach

zeszlego wieku wszystkie swoje mowy w dialekcie ochrydzkim pisze аНа
betem greckim, jednak teksty poetyckie i przeklady zapisuje eyтylic ,
а

j zyk tych tekst6w swiadomie archaizuje. Wyb6r stylu implikuje tu

wyb6r alfabetu.
Wprowadzenie macedo:riskiego j zyka ludowego do literatury na pocz 
tku ХТХ w. wi&ze si z takimi nazwiskami, jak Јoakim Krcovski i Кiril Реј
cinovik'. Teksty ich S

swoist mieszanin еlеmепtбw ludowyeh i cerkiewno

:slowianskieh, trudno jednak m6wic о jakims swiadomym d zeniu ао
;stworzenia nowego j zyka literaekiego, о јаѕпут wyobrazeniu со ао
poz anej postaci tego j zyka. То ezysto praktyczne potrzeby narzucaj
konieczn08c przyblizenia j zyka tekst6w literackich odbiorcy, elementy
llldowe automatyeznie charakteryzuj
.., - Z. Topolix'iska, В. Vldoeski, Po1sk1

tekst jako nalez cy ао nizBzego
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sty1ll. Ja.sno ааје ivyraz takiemll przekonanill Teoclozije Sinaitski w l1I'zed
Il10wie ао k8i zeczki Утешение грешним Kirila PejCinovik'a (Ѕоluп1840),

l1azywaj c cerkiewnoslo"\yianRki zlotYnl kluczem, podczas gdy jezyk o,vej
ksi zeczki Ilazy,va k1llCzeln z ze1aza i stali zc1011lYnl OtWOl'ZYC ѕетсе prostego
сzlо"riеkњ.

by 1116с "'\v}asciwie post·a"\Yic pl'oblem stwOl'zcnia nowoczesnego j(,;z:yka

literackieg'o, IlЈе "'\vystarczalo zгоzпmiепiе praktyczncj potrzeby РЈѕаllја
,\у

j(,;Zykll ZI'ОZllшiаlуш с11а llагос1п. Potrzebne byly warllnki histoI'yczne,

kt6re ЈЈу zrodzily l'псh wyzwo1enia i afirmacji narodowej i zwi zan

z Iliш

ѕ",\ујааОl1lOЅС potrzeby wsp61nego j(,;zyka, og61nonaroc1owego. VV pierwszych
clziesi(,;cioleciach XIX

'У.

пје 1)уlо jeszcze takich

warunk6"'\v ,,,, :I\facedonii.

Dopiero "\У 1atach pi(,;cdzjesi tych i szeS6clziesi tycll pojawiaj

8ј(,; z јсс1псј

stl'ony d zenia ао integracji "\yszystkich Slowian w panstwie tllreckilll,
а z c11'ugiej - d zenia с10 sanlOdzie1nego lnacec10nskiego l'OZ"\YOju narodov;-e
go. W tej sytuacji zal'yso"\yaly sj

r6wniez dwa stanowiska со do wyborll

pl'zyszlego jC2zyka og61nego. Јеапо z nich to postu1at stwOl'zenia wsp61nego
j zyka literackiego bulgarsko-rnace(],onskiego, c1Tugie to lJI'ograln fOl'n10
wania niezaleznego шасеdоnѕkiеg'о j zyka llaroc10"'\vego.
CzC2SC 111ieszczanstwa nlacedonskiego, kt6re bylo w tуш czasie nosicie
1e111 idei TozwOjll narodov;"ego, sklonna byla w iшiС2 wsp61noty inteTes6v;"
оbгас dTogC2 kll1tllra1 ego stopienia sif2
z шiе8zсzапѕtwеш bпlgаI'ѕkiПl. Dгugа cZf2SC, tz"'\v. шасесlопiѕсi, dostrzegiJJ
j c zwi zane z t

koncepcj

niebezpieczenst"'\""o dошiпасјi bulgarskiej,

stala na stanowisku, ze lИасеdоnсzусу powinni isc "\vlаѕп

dI'og

ешаnсу

l)acji kllltllга1 еј. Орјѕаnа dwoistosc stanowisk oclbila ѕјС2 WJTaznie w с1:уѕ
kl1sji па tешаt jC2zyka poclrf2cznik6w, kt6re шiаlybу obowi zywac w szko
1ас11 пшсеdоnѕkiсh. Z"\yolennicy wsp61noty kllltura1nej bu1gагѕkо-шасе
c10nskiej opowiada1i si

za, jC2zykien1 "posredninl", tj. I СZ СУПl cechy b1i1

gaI'skie i шасеdоnѕkiе. Teoretycznie ѕfОГШll10wаl to stanowi8ko Pal'tenij
Zogrttfski,

poza

пiш

reprezentowa1i

је

i

"podrC2cznikarze":

И::'uzшап

Sapkarev, Diшitl'iје Makeclonski, Vепiашiп :ИаСl1kоvѕki. Јednakze jC2zyk
ich Poc1I'C2cznik6w ша wyrazn
сlошiеѕzk

bпlgагѕk .

l)odsta "'\уС2 шасеdоnѕk

z nieznaczn

ty lko

JlY acedonisci,

llагоdп Пlaсеdоnѕkiеgо, lпvаzа1i, ze јf2zуkiеш nauczania powinien byc jf2zyk
шасссl0Пѕki. Stanowisko to zIla1azlo "'\vугаz w tekstach G' огgi
Рпlеvѕkiеgо.

(а' orgo )

"V\T ѕwоiш Ѕlо"тпikп trzech j zyk6w ѕtwiегdzа оп

zllacznie, iz JYlaceclOllczycy jako Q(u'C2bny l1аг6а powinni шiес
j zyk litcracki, i ѕtш'а sif2 11lozyc, gl'alnatyk

jedno

odrf2bl1Y

tego jf2zyka. Jf2zyk

jeg'o

tckst6w ((lWll slowl1ik6w: cz"'\y6r- i tг6јјf2zусzпеg'о,
i јп.) ша w podstawie jego roc1zinny debar8ki clialekt wsi Galicnik z dodat

Зrјет l)ewnych cech сспtl'u,lпошасеdоnѕkiсh. Jak ,,·јету, dalszy ГОZ'VОЈ
llагос111

111acedonskiego

C1opl'owac1:iil

ао

zwycif2stwa stanowiska

тасе

d0l1ist6w.
PTZY brakll og'61nie pTzyj tego j zyka Jitегасkiеgо, со "'\vi cej - pl'zy

1)l'aku zgody со сl0 ,yybOl'll tego jf;?zyka, ПЈС clziwnego, ze w praktycc lite
l'ackiej drllg'iej polowy XIX w. cifl;gle jeszcze шашу (10 czynicnia z rOZnYllli
incly,viclllalnYl11i wariantarni ј zуkоwушi. ObSel'\VlljenlY to

"

11

g161vnycl1

w tych latach przeclstawicieli literatul'Y шасесl0nѕkiеј, ао ktorycll nalez :
Konst,antin 1\'Пlњсliпоу, Rajko Zinzifov i Gl'jgor Prlicev. J zyk ich tekst6,v
l)Oetyckich jest wyrazern inclY1vidualnych poszukiwan, zагаzсш
jcst odbicicrn

jedllak

'szystkich tych d zen, о ktorych byla rnowa wyzej. 1\'Пlа

снпоу па przyklad pisal wicl'sze 1У j zyku Iudоwуш (dialekt Strugi) z ПЈе
licznYl11i

еlешепtаlni

blllgarskirni

i

rosyjskilni.

Pllnktern

wyjscia jest

(На niego tradycyjny j zyk poezji ]lldowej i 1У tyrn ѕепѕје tOl'owal оп dI'ogt2
tw6rcorn ,vsp6lczesnej poezji rnacedonskiej, ktol'zy wykOl'zystali te ѕаl11е
(los,viaclczenia twol'cze. Zinzifov z kolei stal'al sJ

r6,vmez w ргаktусе

l'ea1iz01vac postlllo1vany j zyk "pOSl'edni" - arbit,l'alnie przezen wpro,va
(lzane konstrllkcje j zykowe odbHy sif2 niekorzystnie па stronie artystycz
пеј jego poezji, pozbawiaj c j

s\viezosci wyrazu i spontanicznosci. Pr1i

сеу - о cZYll1 јllј; byla l110"\уа - staral sJ

stylizacj

sowywac ао charakteru utworll. Nie bez WPlYWll па tak

j zykow

przysto

koncepcj j Zyk01Yq;

t1v6rczosci byl w tyrn WJTpadkll niew tpliwie stan Htel'atul'y greckiej 
trzeba l)arni tac, zc al1tol' tcn rozpoczynal swoj

kaTier

litel'ackq; w j zyku

gгесkјш. Sk din d warto podkreslic, ze nalezy оп ао z,volennik6w st:wo
l'zenia ogolnoslowianskiego j zyka literackiego.
Niekorzystne warllnki historyczne (rn. in. i szybki llpaclek ekonOlnicz
пу rnieszczanstwa lnaceclonskiego

1У

latach siedell1dziesi tych, а w zwi zku

z tyrn szeroka fa,la inteligenckiej ernigracji) ПЈе роzwоlПу rozwi zac w tуш
okresie lnacedonskiego problel1111 j zykowego. JedIlak do\vodell1 IlЊ to, ze
problern ,ten па Balkan.ie Iljgdy "nie zostal z(lj ty z poгz dkll (lziennego",
jest ksi zka Krste Р. 3-Iisirkova За маRеДОНЦRите работи
rnacedonskich, Sofia.

1903),

(О

spra.wach

ktol1a. przynosi na.jcenniejszy w owych cZa.SaCll

wklad w analizf;} tego problemll tak w p}aszczyznie czysto praktycznej;
jak i teoretycznej.

Пѕiгkоv ѕат podkresla., ze jego pogl dy Ilје s

nowYn1, lecz 8tano\vi

пiсzуш

"krok naprz6d w proccsie rozwijania naszej s"yia(lo

11108сј narodm·vej
"Idea pelnego odel'wa.nia naszego narodu оа innych naTodow balkanskiell
пје pI'zeeiwstawia sj
nie, jest kontynuaej

c10tychczasowym wаlkош naszego Ш11'оdu о wyzwole
tej walki па zasadzie еwоlпсјi".

Misirkov poprzez ѕаIl1 wyl)ol' j zyka.. swojej ksi zki chcial \v'skazao
w prakt;yce, jak

I)Ostac po,yinicIl przybrac Il01УУ j zyk og'61ny. Ропа(Но

je(lIlak poswi cil sprawie j zyka specjalIlY агtуkllll)оd tуtЈulеш HeI-\ОЛЕУ

зборои за маRеДОНЦRИОТ литературен јаЗИR (Ki1ka s16w о шасесlоnѕkirл
ј zуkп literackirn), "\" kt6ryrn stal'a sif2 o(lpowie(lziec nа naj TazIliejsze
IJуtапiа
podstaw
to

\У

zwj zkl1 z fОГПl0wапiеш tego j zyka. Zastana\via si

wi c nacl

dialektalnq przyszlego j zyka 1itш'асkiеgо i st\vierc1za, јје ро\"јIlТlУ

byc dialekty

сеIltl'аlпошасе(lоnѕkiе.

ol'tografii, opo\yiadajq,c sJ

Zastanawia

sj

i

Ilаа

spra\y

za zasadq, fOIletycZIlq, z ре\vпушi tylko 0(1.;
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Bt pstwami na rzecz etymologii. Dalszy rozw6j j zyka macedonskiego
przyznal mп racj w obu wypadkach.
Podzial Macedonii w r. 1913 wypada, jak juz wspomniano, uznac za
pocz tek nowego etapu rowniez w l'ozwoju problemu j zykowego. Pod ра
nowaniem tureckim w Macedonii istnial pluralizm j zyk6w literackich,
przy czym tradycja macedonska i пzусiе j zyka macedonskiego byly
ogl'aniczone i tlumione p;rzez wladze wszystkich panstw balkanskich bez
terytorialnego l'ozgraniczania ich wplyw6w. W wyпikп podzialu Macedonii
l"ozgraniczenie takie stalo sj

faktem. Momentem l cz cym byl zakaz

uzywania j zyka macedonskiego w zyciu pUblicznym (w szkole, w druku,
itp.). Zycie w trzech r6znych zaborach i sferach wplyw6w tl'zech r6znych
j zyk6w panstwowych odbilo si

na j zyku ludnosci macedonskiej przede

wszystkim w sferze leksyki, nie bez znaczenia byla takze r6znica fпtr6w,
poprzez kt6re przyjmowano tzw. europeizmy i internacjonalizmy.
А oto garsc innych fakt6w charakterystycznych dla macedonskiej ѕу

tuacji ji2zykowej w tym okresie. W Grecji w latach bezposrednio ро 1 woj
niе 8wiatowej dokonano kПkll posunii2c politycznych, kt6re zmierzaly do
uznania

j zyka

macedonskiej

mniejszosci

narodowej.

Najwazniejsze

:poei gni cie to wydanie (lacink ) elementarza w clialekcie macedonskim
oko1ic Lerina. Јednak elementarz ten nie byl w praktyce wykorzystywany,
.szk61 macedon'skich niе otwarto. 'У przedwojennej Jugoslawii i w Bulgarii
j zyk macedonski, zgodnie z obowi zuj c oficjalnie teori , byl traktowany
jako dialekt odpowiednio serbski lub bulgarski i w zwi zku z tym nie m6g1
liczyc na zadne prawa w zyciu pub1icznym. Nieliczne teksty macedonskie,
kt6re pojawialy sj w druku lub byly wystawiane w teatrze, byly kwаШi
kowane jako literatura egionalna, w dialekcie, z wyraznym podkresleniem
aspektu folklorystycznego.
Јednakze dla samych Macedonczyk6,v owa dzialalnosc 1iteracka опеѕп

mi dzywojennego,

jakkolwiek

ograniczona,

шiаlа

ogromne

znaczenie.

Byla to dla nich kontynuacja tradycji pismienniczej i krok na drodze
do osi gnii2cia niezaleznosci narodowej i prawa swobodnego poslugiwania
si

j zykiem

macedonskim.

Macedonski

ruch

narodowowyzwolenczy

mif2dzy dwiema wojnami zyskal na ѕПе. Wystawienie na ѕсеniе pewnych
tekst6w dramatycznych (У. njoskiego, А. Panova, R. Krle) w Skopiu,
szczeg61nie wydanie przed 11 wojn swiatow wielu zbiork6w poetyckich
(takich autor6w, jak К. Racin, У. Markovski, К. Nedelkovski) sprawilo,
ze r6wniez dyskusja na temat przyszlej postaci macedon'skiego j zyka

а

literackiego zyskala na precyzji i konkretnosci. Nowa praktyka literacka
potwierdzala przewidywania Misirkova, ze jf2zyk ten wyksztalci sif2 na bazie

dialekt6w centralnych. Liczba macedon'skich tekst6w pisanych i druko
wanych wzrosla znacznie w latach wojny, kiedy to pojawialy sj 1iczne
wydawnictwa konspiracyjne lub pod patronatem macedon'skich oddzial6w
partyzanckich. N а lamach tych publikacji spotykamy tez ро raz pierwszy
wiele nazwisk znanych dzis w literaturze macedonskiej.
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Macedonski j zyk og61ny zostal ogloszony oficjalnym j zykiem repub
liki macedonskiej jeszcze w czasie wojny, na pierwszym posiedzeniu
Antyfaszystowskiej Rady Macedonii 2 sierpnia 1944 r. w monastyrze Pro
chor pcinjski.
Kodyfikacji tego j zyka dokonano zaraz ро wyzwoleniu ЅВ J\Iacedonii
poprzez przyj cie zgodnie z wnioskiem Кошiѕјј Ј zykowej i OrtogTaficznej
alfabetu (3 V 1945) i ortografii (7 VI 1945). Obarczony wszystkimi fllnk
сјашi, jakie narzucalo zycie spoleczne i polityczne republiki, szerzony
przez srodki masowego przekazu, macedonski rozwin l sj

szybko w stan

dardowy j zyk og6lny. Poza grаniсашi ЅВ Macedonii pl'zez kl'6tki czas
byl оn wykladany w szkolach
1',

w

Macedonii Pirynskiej (w Bulgarii, do

1948). Вуl takze рrzеdшiоtе111 nauczania w Polsce i w ZSRR w szkolach,

do kt6rych ucz szczaly dzieci ешigrаnt6w z Macedonii Egejskiej. Funkcjo
nuје r6wniez jako j zyk nauczania dzieci zarobkowej emigracji шасеdоnѕkiеј
w

wielu krajach

zachodnioellropejskich, jak

Szwecja,

RFN, Francja

i јn., а takze w Kanadzie i w Allstralii.
Dzialalnosc naukowo-badawcza w zakresie macedonistyki kоnсеntl'пје
sj

przy Katedrze J zyka l\iacedonskiego i J zyk6w Pohldniowoslowian

skich nа Wydziale Filоlоgiсznуш Uniwersytetu Cyryla i Metodego w Sko
piu,a takze wlnstytucie J zyka Macedonskiego iшiеniа JЦste P.Misirkova
w

Skopiu i w Macedonskiej Akаdешii Nauk i Sztuk. Podstaw

ао dalszych

badan tak w ЅВ Macedonii, jak i w oSrodkach slawistycznych poza јеј
granicami stal sif2 wydany w latach 1961-1965 tl'zуtошоwу slownik
licz cy ok. 65000

hasel oraz gramatyka В. Koneskiego, wydana w dwu

tomach w latach 1952 -1954. Zasady pisowni, w opracowaniu В. Koneskie
go i К. Тоѕеуа, ukazuj

sj

juz w r. 1950, а w 1970 оtrzушuјешу wydanie

rozszerzone ze ѕlоwnikiеш ortograficznym w opracowaniu zespom: В. Уј
doeski, Т. Diшitrоvѕki, К. Koneski, К. ТоѕеУ, В. Ugrinova-Skalovska.
Obok periodyk6w przynosz cych spl'awozdania z prac odpowiednich wy
dzia16w uniwersytetu i аkаdешii dwa czasopisma pOS1Yif2cOne s

specjalnie

praktyce jf2zykowej (Литературен з бор - Slowo literackie) i teorii jf2zyka

(Манедонсни ја3ИR

-

ostatnio coraz wif2cej tu artyku16w j zykoznawcz:ych

wykraczajtl!cych poza ramy scislej шасесlоniѕtуki). Nie brak tez publikacji
Dl0nogTaficznych, szczeg61nie z zakresu dialektologii i poprawnosci j zy
kowej. lniсјаtоrеш

i

"sH

napf2dow ''

prac

pos\vi conych

naukowej

analizie macedonskiego j zyka literackiego оа jego kodyfikacji ро c1zis
dzien jest Blaze Koneski.
Ѕуѕtеш fonologiczny

i

gташаtусznу wsp6lczesnego

macedonskiego

j zyka og61nego to ѕуѕtеш centralnej grupy dialekt6w kошрlеkѕu zachod
niego. Jednakze llzualna, а nawet proskryptywna nоrша j zyka og6lnego
jest elastyczna. Prawo obywatelstwa w j zyku шај

zgodnie z t

normf!: nie

tylko liczne elementy leksyki wschodniomacedonskiej, lecz takze liczne
, charakterystyczne dla dialekt6w wschodnich konstrukcje gramatyczne.

"\У efekcie repertuar srodk6w wyrazu jest

w

j zyku оg61nуш bogatszy
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Iliz w ktб1'Уlllkоlwiеk z tzw. o1'ganicznych ѕуѕtеlllб,v dialektalnych. Stwa
rza to lllozliwosc wtбl'nеј dyfel'encjacji funkcjonalnej lub stylistycznej,

а zn.razelll pozwala ludziolll IlawyklYlll do okreslonej g1'amatycznej st1'uk
tпl'У dialektalnej nie p1'zelalllywac zasadniczo tych p1'zyz,vyczajen.

Z1'6clel takiej ,vlasnie decyzji о elastycznosci no1'lllY, decyzji, kt6ra
w pe1'spcktywie czasu okazala sif2 јеаynје lll а1' i wlasciw , sZllkac nalezy
w i11tп.iсјi jf2zykowej i poetyckiej Blaza Koneskiego, odpowieclzialnego

w picr'wszej instancji za ѕроѕбb p1'zeI)1'owadzenia lllacedonskiej koclyfikacji.
УУ zak1'esie leksyki 1'бwniе tw61'cza i wlasciwa okazala sif2 dccyzja
\\ zt)ogacania zаѕоbбw dialektalnych p1'zede wszystkilll о fOl'lllacje l'odzi111e
lпb opa1'te na elen1entach rodzimych. Dotyczy to niebagatelnej

sfe1'Y

slownictwa abst1'akcyjnego, te1'minologii fachowej, naukowej, technicznej.

Pl'n.ce Koneskiego odslaniaj1t kulisy 1'ozwazail, ktб1'е dopl'owadzily do
wpгоwаdzеniа
lеkѕеnlбw,

do

jf2zyka

takich

dzisiaj

jak np. настан 'vVJpadek',

powszechnie

akceptowanych

'zclal'zenie', прашање

'pytanic',

'pl'oblelll', барање 'wYnlaganie', 'z1tclanie', .мислење 'zdanie', 'stanowisko',
'pog] (l'. Jako naclal zyvve i powszechnie znane akceptovyano pewne abst1'ac
ta z ce1'kiewn

postaci

sufiksll -нае, nр. влпјанне 'wplyw', вlш.манuе 'llwa

ga', решенuе '1'оzwi zњniе', jednak јаЗrо p1'oduktYW11Y elelllent ѕlоwоtwБI'
czy Pl'zyjf2to llldow
zy,yych

w

postac sufiksll -ње, st cl пеење, јадење. Na wzбl'
.

dialektach de1'ywat6w wstecznych wp1'owadzono takie leksemy,

јаЗr np. управа 'za1'z d', претстава 'p1'zedstawienic, vyidowisko', појава
'zjavvisko', zywy i akceptowany typ jak w предавство 'zcl1'ada' pozwolil
l1two1'zyc nowe, а jakze pot1'zebne дејство 'akcja, dzialanie, dzialalnosc',
zywy i akceptowany typ jak w почеток 'pocz tek' pozwolil '\vylansowac
впечаток 'wrazenie' czy ааклучО1t. 'wniosek'. vVyko1'zystano p1'oclllktyw
no c sllfiksll -ба dla wp1'owadzenia fOl'lllacji, jak nр.

Јсел.ба 'zyczenie,

p1'agnienie', сеuдба 'siew', жалба 'ska1'ga', кра;}lсба 'k1'aclziez', средба 'spot
kanie'. Niеktб1'е sta1'e {О1'lllасје ot1'zymaJ:y clodatkowo nowe znaczenia,
рОl'. nр

.

молба 'p1'osba', ale i 'podanie'. Tych pa1'f2 Р1'zуklаdбw niechaj

.

bf2clzie ilust1'acj::t, jak wielkiej i 8wiadolllej dokonano р1'асу,

а

za1'azem,

jak рор1'њwnа byla illtuicja, kie1'uj ca tylll wybo1'elll, SkOl'O clzis ро niespelna
czte1'dziestu latach ten zestaw jakze podstawowych tе1'Пlinбw i pojf2C zyje
i 1'ozwija sif2 semantycznie p1'zez nikogo nје kwestionowany.
Ѕzсzеgбlnу skla(lnik

leksyki шасеdоnѕkiеј ѕtњnоwi

tll1'cYZl11Y,

za

1'0\\,110 wlasciwe lekselllY tll1'eckie, jak i przyjf2te w oSnlanskilll zapozycze
nia pe1'skie czy a1'abskie. Jest ich ba1'dzo wiele, со nietrl1dno zl'ozl1111iec, ра
шi tај::tС о 1viclowiekowYnL panowanill tu1'eckilll па tych te1'enach. Dotycz
1'6znych sfe1' kllltu1'y lllate1'ialnej i duchowej, ws1'6cl kt61'ych wушiеniс
I110Zna 11р. te1'n1inologifr} rzelllieslnicz , te1'lllinologif2 p1'awno-acl111inist1'a
Cyjll , te1'lllinologif2 kulina1'n , а takze wiele pojf2C i tе1'miпб,v z dziedziny
zycia
w

rodzillnego,

tovva1'zyskiego.

ѕtоѕпnеk

с10 tu1'cyz1ll6w

okazal

sif2

1110111encie kodyfikacji Р1'оblеmеш kontrowCl'syjnym. Zwycif2zyla kon

серсја, zgodnie z kt61'

njos

one okreslQnY lаdппеk stylistyczny, nieTaz
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w

ј zуl):п соdziеппуш, роtОСZПУПl, obdarzone S

cz sto wi kszi}: ekspresj

niz ich l'осlziше slowianskie 111b псzопе illternacjonalne ѕупопiшу, nato
l11iast w j zykl1 1l1'Z dowyJl1 czy паllkо,vуш bylyby пје па шiејЅСll. Tak
wi c пр. w kоlоk\viаlпуш j zykl1 шасеdопѕkiш wsp6lzyj

рааеовор

i муабеm w znaczenil1 <rozmowa'

i obecny r6wniez

,\у

dzisiaj lеkѕешу

- pierwszy n ienacechowany

tekstach wyglaszanych ех cathedra, drugi typo,vo

potoczny, nie spos6b jednak iппушi srodkall1i lеkѕуkаlпушi (а nie ca!Q
rozblldo"\vanf}; pe1'yfraz ) wyrazic пр. tresci zawartych w ерitесiе.муабеmчuја,
tj саl1ѕепг, ktos, kto пmiе bawic rоzmбwсбw lekkf}; i zајшuјf};Сf}; 1'ozmowf};,
kto z uроdоbапiеш prowadzi konwe1'sacj '. vVtбгпiе sufiksy charakterys
tyezne dla tl1reckich nomin6w аgелtiѕ, jak wlasnie na przyklad w.уабеmчuја,
.'S

(lzisiaj procl11ktywne przy telllatach innoj zycznych, por. пр. инсmиmуm

Чllll 'pracujf};cy w instytncie', фаКУJlmеmЧШl <ргаспј су па nniwersytecie',
је(lпо i drugie z оdсiелiеПl iпtушло-роgагdliwym. Istnieje wreszcie zas6b
tlll'cyzm6w nie zawsze uswiadanlianych jako takie, ekspresywnie пје па
,cec}lOwanych, kt61'e weszly па stale ао slownictwa po(lstawowego, ро1'. пр.
(јаде.м 'migdal', багрем takacja',
Znасzлiе шпiеј liczne s

молив

dzis

kt6re "\vyst puj

masowo jedJ nie

:шасе(lоnѕkiсh.

Do

Il'€ѕkбw',

харmија

,у
,у

'o16wek' i wiele innych.

j zyku og61nynl zapozyczenia greckie1
dialektach peryferycznych poludnio,V'o

grесуzmбw litcrackich nalez
<рарiш",

оро

пр.:

<tалiес'.

зограф

<malarz

W mOnlencie kodyfikacji za wladaj cych по'ууm j zykiem og61nynl
:;шоgli uchodzic јеаупје dzialacze oswiatowi i kulturalni, nallczyciele, lite
l'асј, pracownicy l'adia i telewizji wywodz cy si

z terenl1 dialekt6w сеп

tralnych, wszyscy inni musieli аорјего ten nowy dla siebie system ора
nowywac, w 1'бzпуш tempie, z r6znym powodzeniem, zaleznie оа wro
(lzonych zdolnosci, оа swiadomosci j zykowej, оа tego, jak dalece si
do swego zadania przykladali. Dzis z perspektywy minionych czterdziestu
lat t1'zeba stwierdzic, ze nowy j zyk og61ny uроwѕzесhлil si

i zyskal podstaw
{)

spoleczn

пје w zsz

bardzo szybko

niz w innych krajach slowianskicll

stosunkowo mlodej normie. 'У sroclowiskl1 intelige ckim w ѕгеапјm

i llllodszym pokolenil1 odst pstwa оа погmу nie S

dzis wi ksze niz па grlln

,eie polskim. 1\fozna jl1Z оbѕш'wоwас pe1\'Ile reg'u.larnosci w zakresie wtбгпеј
regionalnej dyferencjacji погmу. Јest to przecle wszystkim dzielo pisarzy
wy,yodz cych si

z' гбzпусh srodowisk regionalnych. Rбzпiсе dotycz

па

og61 zagwarantowanego w nOl'l11ie 'vyboru ѕrоdkбw leksykalnych 111b
gramatycznych, stosunkowo l'zadko polegaj

па wprowadzaniu element6w

gl'ашаtусzпусh oficjalnie substandardowych, czy to swiadomie dla ceI6,\
stylizacyjnych

w

dialogu,

czy

podswiadOlnie

Ѕzеzеgбlпiе l1porczywie utrzymuji}: si

w

fiekscie odalltorskim.

motywowane podstaw

dialektaln

Toznice akcentowe, а takze substandal'dowe cechy fonologiczne, takie

јаБ:

sklonnosc do l'edukcji samoglosek лiеаkсепtоwапусh, wymowa palatal

nychiflub palatalizowanych ѕопапtбw typu

/(/

('-..Ј

'
,п

/, /l' I'.'l')

itp.,

ѕг6а wlasciwosci gramatyczno-leks;ykalnych - system zaimkowy.

а

ѕро·
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Sta,le za.grozenie dla. mlodej macedonskiej normy оgбlnеј
nieustanny konta.kt z zywiolem j zykowym serbsko-chorwa.ckim
ra.diu, telewizji, w konta.ktach zawodowych, towarzyskich,

stanowi
pra.sie,

w

cz sto tez.

rodzinnych. Na.jbardziej cierpi w wyniku tych kопtаktбw j zyk ma.cedon
ski ѕrоdkбw masowego przeka.zu,

szczeg61nie j zyk biezQ:cego serwisu

drobnych info ma.cji prasowych i radiowo-telewizyjnych, kt6ry niеmа.]
calkowicie przechodzi

przez

fi1t

j zykowy

serbsko-chorwa.cki

i nosi

cz sto znamiona pospiesznego i niestarannego przekla.du. Do obrony czys
tosci j zyka. powolana jest instytucja. tzw. lеktоrбw, kt6rzy czytajQ: i reda
glljQ: z punktll widzenia. ma.cedonskiej normy оgбlnеј w s z e l k i

tekst

autorski przeznaczony do takiej czy innej publika.cji, wyjQ:wszy wspo
mniane teksty drobnej biezQ:cej informa.cji. Efekty dzialalnosci lektor6w,.
w

zasa.dzie pozytywne, niekiedy prowa.dzQ: do przegi cia. w przeciwnym

kierunku - ograniczajQ: twбrсzоѕс j zykow

pisarzy, eliminujQ: konstrllk

сје i zwroty sta;rsze, lnniej typowe, na korzysc niew tpliwie sta.ndardowej
sztampy. vVszystko to sQ:, jak si

wyda.je, symptomy normalnego zycia,

wszelkiego standardu j zykowego w dzisiejszym 8wiecie zaciesnionych
kопtаktбw mi dzyj zykowych, rosnQ:cego tempa. przekazywania. iпfоrпшејi,..
umasowienia wszelkich zdobyczy kllltury.
Nowomacedonski j zyk literacki w swojej obecnej postaci przedstawia,.
koneowe ogniwo dlugiego spontanicznego pI:ocesu kszta.ltowania по mу
og61nona.rodowej na bazie tradycji sl gaj cej sredniowiecza.. Nieprzypa.d
kowo tez j zyk ten wyr6s1 na gruncie dialekt6w centralnych. Саlа niemal
literatura l11dowa, ktбr
jak

utrwalili dla nas wybitni dzialacze kulturalni,.

Dimitrije lVliladinov i

Konstantin Мilа.dinоУ, Kuzman

Sapkarev,.

:M:arko СереnkоУ, pochodzi z terenu za.chodniej l\Iacedonii. Ta.kze pie:r:wSE
pisarze nowomacedonscy XIX w., jak Konsta.nty Мila.dinov, Grigor Prli
сеу, Ra.jko Zinzifov, Jordan Hadzi-Konsta.ntinov Dzinot, oraz pisarze
mi dzywojenni, ja.k Kosta. Васјп czy Коlе Nedelkovski, pisali

w

dialek

tach centralnych.
*

*
*

Tekst tego l'ozdziall1 oparto pl'zede

rszystkim na pl'acach Blaza KOl1eskiegor
Ponizej podajemy naj,vazIliejsze pozycje bЉliogl'aficzne:
Ко н е с к и Б., Белешки за речикот на нашиот јазик, Нов ден 1946; przedruk
5, Скопје 1967, ѕ.

w: Избрани дела,.

18-39

- Јазикот на старата словенска писменост во Македонија, [w:] Од историјата на јазикот
на словенската писменост во Македонија, Скопје 1975, ѕ. 9-18
- Македонските учебници од 19 век, 1959; przedruk

[w:] Избрани дела,

5, Скопје 1967

ѕ. 243-335

- Развитокот на современиот македонски литературен јазик, [w:] Од историјата на јаЗИКО1i
на словенс:ката nисменост во Македонија, Скопје 1975, ѕ. 81-97
Мисрик о в К. П., за македонцките работи, Софија 1903; wyd. fototyp. Скопје 1974
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3.3. KONFRONTACJA D.ANYCН О "\VARUNKACH KSZTALTOWANIA S
1

ЅТОРNШ КОDУFIКАСЛ NORМY J:Ii:ZYКA ОGБLNЕGО

1

MACEDONSКIEGO

POLSКIEGO

3.3.1. SPECYFIKA KODYFIKACJI СУRУLО Ј.\IEТОDЕЈЅIПЕЈ

Wујч:tkоwоѕс sytuacji macedonskiej wynika z faktu, ze pierwsza ko
dyfikacja slowianskiego standardu j zykowego - kodyfikacja cyrylo-me
todejska

-

шiаlа w podstawie wla nie macedonskie dialekty oko1ic

Salonik. Standard cyrylo-metodejski тјаl charakter wysokoprestizowy,
powstal jako j zyk 1iturgiczny, j zyk kѕiч:g swi tych, jednakze raz skody
fikowany szybko stal si
donii

przynajmniej na Ealkanie, а wi c i w Масе

r6wniez j zykiem swieckiego pismiennictwa zwiч:zапеgо

z

cerkwifl!'

jako nosicielkfl! okreslonych koncepcji politycznych i wartosci kultural
nych, i stal sj

јеапут z czynnik6w kѕztаltuјч:сусh kultur

j zykowfl!

wszystkich Slowian роzоѕtајч:сусh w kr gu oddzialywania kosciola wschocl
niego, w specyficzny spos6b op6zniajfl!c narodziny wsp6lczesnych stan·
dard6w narodowych. Nа tym tle szczeg61nie ostro rysuje si

wујч:tkоwа

pozycja Macedonii jako kolebki owego starego wsp61nego

"praj zyka

kultury slowianskiej".
Innymi slowy, rol , kt6ra па gTuncie polskim przypadla lасјпје i w pew
nym ѕепѕје czeskiemll, odegTal na gruncie macedonskim, przy dosc ogra
niczonej konkurencji gI'eki, skodyfikowany przez braci solunskich dialekt
poludniowomacedonski. Јego dalsze losy w Macedonii w tzw. еросе redak
cyjnej to ро prostll normalna ewolucja standardu w kontakcie z podstaw
dialektaln , kt6ra go zrodzila.

3.3.2. GENEZA AKTUALNIE oBowLiZUJ..t\CYCН ЅТАNDARDбw

'Уsp61czesny standard polski kогzепiашi si ga pocz ·tk6w srednio
wiecznej panstwowosci polskiej. Nieprzerwana ci glosc tradycji j zykowo
-pismienniczej па terenie polskinl jest unikatem w skali slowianskiej.
Standard polski powolala do zycia potrzeba spoleczna w okreslonym то
nlencie historycznym, bez udzialu jakiegokolwiek aktu normatywnego.
Wsp6lczesny standard macedonski, ро przeszlo stuletnim przygoto
wywaniu gruntu przez r6znych dzialaczy macedonskiego odrodzenia па
rodowego, zostal powolany ао zycia konkretnym aktem prawnym w r. 1944.
W minionyln czterclziestoleciu ааl sj
samodzielnego rozwoju

poznac jako pr zny, zdolny ао

organizm j zykowy,

(lobrze przygotowany do

funkcji. podstawowego srodka komunikacji we wsp6lczesnym spoleczen
stwie.
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3.3.3. BAZA. DIALEIC'fALNA. OBOWIAZUJACYCHSTA.NDARD6,v
Stanc1ard polski, јеѕН chodzi о jego przynaleznosc dialektaln , jest
,V"ypadko,v
да

scierania sj

tych wszystkich skladnik6w, kt61'e ,vsp6listnialy

c1worze pierwszych wladc6w polskicl1, w kancelal'ii dworu czy w skryp

tOl'iach klasztornych, а wi c przede wszystkim wielkopolskiego i malopol
skiego, w mniejszym stopnill sl skiego czy pomorskiego. "\У p6zniejszych
()kresach rozwojowycll pojawia sj

tez komponent kl'esowy i mazowiecki.

DIllg'i okres samodzielnego rozwojll w oderwanill
jak i terytorialnym

tak fllnkcjonalnym,

- оа odpowiednich dialekt61v sprawil,

ze polski

ѕtапdагсl jest dzis praktycznie odci ty 0(1 bezposreclnich wplyw6w zaplecza
{lialektalnego swoich поѕјсЈеН. Ро ostatniej wojnie, w wyniku masowego
llal)lywu llldnosci wiejskiej ао miast, granica standard

r-.J

dialekt пје jest

tak ostra jak przed wojn , por. о tym blizej w 4.1.
Stanc1ard macedonski та wyrazne parametry geograficzne - jest to
])ochodna

z

6wno

swiezej,

stosunkowo

niedawnej

-stalldardu, jak i wspomnianej (por. wyzej

2.3.)

kodyfikacji

tego

gl bszej dyferencjacji

шасеdопѕkiеgо obszaru dialektalnego. System fonologiczny i gramatyczny
Jlla.ce(lonskiego j zyka standardowego

jest systelnem centralnej

grupy

clialekt61v zachodnich wzbogaconym mniej lllb bardziej swiadomie materia
lcш leksykaln:)rm, а niekiedy i gramatycznym innych dialekt6w. 1т bardziej
za111kni ty system, tym wyrazniejsze jego oblicze geograficzne, tak ze
naj1vYl'azniejsze pi tno centralno-zachodnio-macedonskie поѕ! fonologia,
system

akcentow;}-,

wreszcie

fleksja

j zyka standardowego,

gdy sklac1nia, sl01votw6rstwo i zwlaszcza leksyka s

podczas

otwarte па wplywy

inllych dialekt6w. IContakt z wejsciowym systemem dialektalnym jest
jeszcze 1vystal'czaj co zywy na to, aby n16g1 оп w pewnych kontl'owersyj
nycJl sytuacjach sluzyc jako krytel'illm normy.
3.3.4. PODSTAvVA SOCJAI.,NA. STANDARDU
'У Polsce jecl:ynym realnym konkurentem standardu s

dzis interdia

lekty (tj. systemy sllbstandardowe), kt6re w sytuacji polskiej stanowi
wYl'azne ogniwo przejsciowe mi dzy systemem clialektalnym i systemeIn
stallc1arc10wym. Wsp6lczesna wies polska w ogromnej wi kszosci m6wi
lokalnym interdialektem, kt6ry ewollluje powoli w kierllnku stanclardu.
Oclsetek поѕјсјеli standardu па wsi rosnie tez w wyniku naplYWll czy
pO"\\TOtu mlodej inteligencji zawoc10wej: lekarzy, inzynier6w, i Јп. W тјаѕ
t·acJl clominuje w zasadzie standard, jednak szybciej niz grllpa поѕјсјеli
.stallc1ardll rosnie gl'llpa поѕјсјеli interdialektll. Pl'owadzi to ао obnizenia
pewnych norm standardu па korzysc interdialektll. D zenie ао poszerzenia
poc1sta"ry socjalnej j zyka og61nego 1vyraza sj
{lialekt,alnymi

(

=

w walce z wzorcami inter

sllbstandarclowYlni). Uczestnicz

stl'OIlY bardziej sw-iac1omi

w tej walce

z

јеdnеј

nosicicle illterdialektu, z drllgiej il1stytucje
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l)o,volane do clbania о czystosc j zyka. Zasadniczq tгпdпоѕс w tej walce
st,a,nowi fakt, ze znakomitej wi kszosci nosicieli ѕпbѕtапdаrdu, zwlaszcza
l111iejskiego, obce jest dqzenie do zastqpienia tego substandardll j zykiem
оg6111УШ.

Gl6wnq

przyczynq

jest brak kгуtусуzшu j zykowego,

nie

swiadomosc istnienia problemu.
"УУ :M::acedonii ze standardem kопkuгпј::}: zar6wno systemy dialektalne,

ja,k

interdialektalne, а te ostatnie шај::}: cz sto inn::}: genez

i inn::}: pozycj

l1iz w Polsce. ЅЧ! to na ogol dialekty miejskie, kt6re jako takie zyskaly
prestiz

spoleczny

i

funkcj

naddialektalnego

systemu

porozumienia

l)1'ze(l kodyfikacj::}: standardu. Nosiciele takich interc1ialekt6w wraz z j 
zykiem dziedziczq swiadomosc jego prestizowej pozycji i
w

szczeg61nie

swoim srodowisku w kontakcie ustnym - аоѕс opo nJe przechodzq па

standard. Z clrugiej strony wlasnie powszechna swiadomosc, ze standarcl
jest шlоdу, fakt, ze starsze pokolenie inteligencji, zwlaszcza wschodnio
111acedonskiej, ktore nie przyswoi}o go ѕ(фiе w szkole, ао dzisiaj mа trudnos
ci

z

jego орапоwапiеш, sprawia, ze problematyka j zykowa jest bardziej

аktпаlпа, d zenie do opanowania standardll bardziej powszechne, а prze
j�HVy tego d::}:zenia mПЈеј wstydliwe niz w Polsce. Przy tуш - zn6w оа
It1ienl1ie niz w Роlѕсе

- (l zenie to jest bardziej swiadome

u

поѕјсјеН

iпtеl'сliаlеktп, podczas gdy nosiciele dialektu, starsze i srednie pokolenie,
CZtsto jeszcze
ј eclnym

со w Polsce jest juz rzadkosci

kodem,

wlasnie

- c1ysponujq wylqcznie

diаlеktаlпуш.

3.3.5. NОR1ИА UZUALNA А NOR}IA PROSKRYPCYJNA

Na gl'uncie роlѕkiш obie поrшу Sq аоѕс elastyczne, а r6znica mi dzy
Ilill1i nie jest ,vielka.

Nоrшњ pl'oskr;ypcyjna dopuszcza znacznq skal

geogTaficznie, rzadziej historycznie, mot;ywowanej wariacji tak

,у

dziedzi:

nic (slowotw6rstwa Ј) leksyki, jak i w zakresie charakterystyki lllorfolo
giczI1ej konkretnych leksem6'\v, а nawet na роlп ѕупtаgшаtуki fonologicz
nej (kierllnek i zakres akomoclacji w grupach konsonantycznych, itp.).
'Уоl)ес brakll silniejszych tendencji рпrуѕtусzпуСh szeroki jest takze,
Qпv]аѕzсzа w dziedzinach sterminologizowanych, zakres kопkпrепсјi leksyki
l'о(lziшеј

i

obcej (z,\ylaszcza tzw. internacjonalizm6w).

R6znica mi (lzy normq proskrypcyjnq i ПZllаlПq, jak zwykle w j zy
kach standardowych о starej tradycji, jest efektem z,Yolnionej
hall10wanej

bo

ewolucji normy proskrypcyjnej.

:Norma uzualna w okresie powojennym ewoluuje аоѕс szybko. Przyczyn
nalezy szukac przede wszystkim w l1masowieniu standardu,
w

l'ozszerzaniu i ozywianill sJ

:z

tY111 procesach interferencji.

а

takze

kontakt6w mi dzyj zykowych i zwi zanych
Z

jednej strony ewolucja polega nazatracie

реwпусh cech standal'du obcych dialektom ludowym (nalez

tu niekt6re

811btelnosci wymowy i akcentuacji, niekt6re archaizmy gramatyczne, пр.
z

zakresu morfologll liczebnika, а takze .liczne·tradycyjnie przekazywane
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p;rzez dom i szkol
а

"makaronizmy", tj. wtr ty obce, zwlaszcza lacinskie),.

z drugiej strony na nobilitacji pewnych tendencji rozwojowych wy

ksztalconych na gruncie interdialektalnym (np. szersza skala wariacji
w wymowie starych samoglosek nosowych, unifikacja akcentowa, eks
pansja p;rzyimka

1 a

kosztem

w,

ekspansja zaimk6w

jak, jaki

kоѕztеш.

i in.).

kiedy/gdy, kt6ry,

Ewentualne niejasnosci czy luki w normie proskrypcyjnej nlajQ: Zrбdlо·
па og61 w јеј nie dosc szybkiej reakcji па ewolucj
Na gruncie macedonskim obie normy cierpi

normy uzualnej.

jeszcze па pewne "choroby

mlodosci". Norma proskrypcyjna niekiedy okazuje sj

zbyt surowa, kiedy

indziej zn6w ujawnia zrozumiale luki, zwazywszy szybkQ: intelektualizacj
j zyka standardowego i jego funkcjonalne oderwanie od systemu dialektal
nego, z ktбrеgо wyszedl. Inaczej niz w momencie kodyfikacji, norma
proskrypcyjna nie moze sj

dzisiaj ograniczyc do sankcjonowania okl'eslo

nych konstrukcji dialektalnych. Musi wypracowac kwalifikacje dla ogrom
nej ilosci konstrukcji, ѕzсzеgбlпiе konstrukcji sluzQ:cych kondensacji wyrazlt
j zykowego,
modelu

powstalych w

odpowiednich

lonie

normy

konstrukcji

uzualnej,

najcz sciej We(llllg

serbsko-chorwackich,

rzadziej

pocl

wplywem innych j zyk6w - filtr6w szybko kr zf);cej we wsp61czesnym
wiecie informacji. "У konstrukcje takie obfituje szczeg61nie j zyk ртаѕу,
radia i telewizji, а walka

z

пјm] i z lлzепikајQ:С

tQ: sam

drogQ: leksyk

serbsko-сhоrwасkQ: to jedyny - niewQ:tpliwie zdrowy - przejaw macedon
skiego puryzmu.
Norma uzualna ci gle jeszcze - szczeg61nie u przedstawicieli sredniego
i starszego pokolenia - zbyt silnie jest zabarwiona regionalnie. Dotyczy
to ѕzсzеgбlпiе systemu fonologicznego i akcentowego, tj. tych аѕреktбw
komnnikacji j zykowej, ktбrе w najslabszym stopniu angazujQ: swiadomosc
m6wiQ:cych.

Јednym z wielkich walor6w

macedoiiskiej

normy

proskrypcyjnej

w poziomie morfo-syntaktycznym, ѕzсzеgбlniе w tym, со dotyczy ѕуѕtеl11Л
form werbalnych, jest јеј elastycznosc i chlonnosc. Wejsciowy system
zachodniomacedonski jest pod tym wzgl dem maksymalnie bogaty, stQ:d

sj
w granicach normy, а synonimika syntaktyczna jest wykorzystywana ао
wѕрбlсzеѕпе nawet znaczne rбzпiсе idiolektalne z reguly mieszcz

сеlб,v ekspresywnych iflub stylistycznych.
Ѕаm fakt, ze dzisiaj, w 40 lat od ustalenia normy, mozemy dyskutowac
јеј zalety i niedomogi, swiadczy, jak wiele stalo si

przez ten czas. Przede

wszystkim norma okazala si

w zyciu, okresla lllodel

realna, sprawdzila sj

j zyka, kt6ry szkola srednia jest w stanie przekazac swoim absolwentom
niezaleznie od

ich

zaplecza dialektalnego.

Istotnym konkurentem standardowej normy m6wionej jest interdialekt,
skopijski, kt6ry cieszy si

prestizem jako m6wiony j zyk stolicy. Wypada,

chyba stwierdzic, ze uzualna norma m6wiona wchlon la ten interdialekt
i usankcjonowala go w kontaktach nieoficjalnych;

е:х:

cathcdra interdialekt

\

1

]

.11I.
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skopijski jest niedopuszczalny. Јest to dystynkcja w sytuacji polskiej
Jlie znana; w Macedonii odpowiednie tendencje - acz w slabszym stopniu
Jliz w Skopiu - obecne s

we wszystkich osrodkach miejskich, jednak dla
interdialekt6w innych miast norma nie jest tak laskawa jak dla Skopia.
3.3.6. SRODКI SZERZENIA NORl\IY PROSKRYPOYJNEJ
.Arsenal srodk6w krzewienia kultU1'y j zyka i szerzenia standardowej

nоrшу proskrypcyjnej jest w obu srodowiskach w zasadzie ten ѕат, jednak
-punkty ciQzkosci s

rozlozone inaczej, inne s

tez cZQsciowo przeszkody,

.z jakimi przychodzi walczyc propagatorom kultury j zyka. Кr g aktywnie
,zainteresowanych kultur

j zyka to w Obll wypadkach niemal wyl cznie

profesjonalisci: nallczyciele, pisarze, lingwisci, w zbyt malym stopniu
niestety dziennikarze.
Na gruncie polskim walk
stopniu

z

toczy siQ z wplywami obcymi, w mniejszym

towarzysz cymi uшаѕоwiепiu przejawami obnizenia bariery

nOflnatywnej, przede wszystkim jednak ze sztamp , ze zubozaniem jQzy
ka, kt6re prowadzi do splycenia przenoszonych tresci. Otwarcie dla prota
gonist6w tej walki lam6w prasy, program6w radia i telewizji nie kompensu
је niestety szkody, jak

te srodki шаѕоwеgо przekazu wyrz dzaj

spolecz·

nеј swiadomosci jQzykowej, szerz c wzorce wyzute z indywidualnej ѕilу
wyrazu, а niekiedy wrQcz blQdne.
W Macedonii celem ataku S
normQ proskrypcyjn

przede wszystkim niedopuszczane przez

regionalizmy oraz przejawy nie umotywowanych

wplyw6w wzorc6w serbsko-chorwackich. О jQzyku srodk6w masowego
przekazu mozna mutatis mutandis powiedziec to ѕаmо, со w wypadku
polskim, z tym istotnym zastrzezeniem, ze nurt walki ze sztamp

jest

slabszy i dopiero powoli przybiera na ѕНе. Zubozanie jQzyka jest tutaj
w реwnут zakresie wlasnie efektem staran о utrzymanie sj
normy, jest produktem ubocznym ci
normy,

w granicach

le jeszcze niepelnej konsolidacji

со przy nietw6rczym stosunku do j zyka moze prowadzic do

odrzucania szerokiego

marginesu konstrukcji

pos dzanych

о nieorto

doksyjnosc. Nie dotyczy to oczywiscie tw6rczych srodowisk artystycznych
i naukowych, niestety jednak w }lacedonii znacznie gl biej niZ w Polsce
si ga

w

tekst autorski interwencja tzw. lektor6w, tj. korektor6w jQzyko

wych i sty1istycznych, i znacznie bardziej rozbudowana jest instytucja
takich korektor6w. Dzialajq,c w najlepszej wierze okazuj siQ oni nieraz
propagatorami przeci tnosci w j zyku. Nalezy zalowac, ze ich wysilki 
со zrozumiale zwazywszy warunki redagowania tekstu

- s

bardziej

widoczne w produkcji ksi zkowej i czasopismienniczej niz w prasie codzien·
пеј, radiu czy telewizji.
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J

ZYK.A POLSKIEGO 1 М.ACEDONSKIEGO

CHAR.AKTER 1 DYN .A IIK.A PROCES6w INТЕGR.АСУЈ:КУСН
4.1. SYTUACJA POLSJ{A
Przy

braku syntez

opartych па konkretnej a,nalizie

ѕосјаIпа j zyka poIskiego zostanie tu орјѕапа w гашасh pewnego zalozo
nego ѕуѕtешu idealnego, w ktОl'УШ шоzпа osadziC poszczeg6lne о bser,,-o
wa,ne zjawiska i rozpatrywac је w ich relacjach wzајешпусh. W swietle
znanych пат fakt6w idealizacja t a zdaje egzamin, со пје znaczy oczywiscie,.
ze wyniki przyszlej szczeg610wej analizy пје zшiепi::t: szkicowanego obrazll.

Zwazywszy jednak tempo przemian prowadz::t:cych do ostatecznej iIlte
gracji jl2zykowej nalezy sj
powrotnie umkn

obawiac, ze pewne uklady i zaleznosci bez

analizie.

Punktem wyjscia naszego rozumowania jest fakt oczywisty istnienia
w

naszej

rzeczywistosci j zykowej

аwп typ6w integralnych,

zYWYCll

ewoluuj::t:cych w czasie i pl'zestrzeni ѕуѕtеш6w jl2zykowych. S::t: to ѕуѕtешу
dialektalne z jednej stl'ony i system jl2zyka og6lnego z (lrugiej. Cala dупашi
ka napil2c i przemian, kt6re wypada nam орјѕас, jest pochodnf!! masowego
spolecznego d::t:zenia ао przejscia z system6w dialektalnych па ѕуѕtеПl
og61ny. Swiadomi dokonywanej idealizacji przyjmiemy, ze istniej

d1yie

podstawowe drogi, clwie podstawowe sekwencje interesuj::t:c�ych паѕ 13то
ces6w

- je(lna charakterystyczna (На srodowiska wiejskiego, drпgа -

(На srodowiskib nliejskiego. Przez clyferencjacj

socjaln::t: j zyka гоzuшiешу

rozrzllt ln6wift!cych ,vzdlllZ Obll tych dl'6g, tj. charakterystyczne odpowiea
пјо (1131 sl'oclowiska ,yiejskiego i шiејѕkiеgо stac1ia przechodzenia z c1ialektll
па j zyk og61ny. Staraj::t:c

sJ

wydobyc to, со typologicznie (11а

tych

stadi6w clшrakterystyczne, аbѕtгаhuјешу w zasa(lzie оа wsz dzie ех (1е
finitione obecnego шошепtll dyferencjacji pl'zestrzennej. 1 jeszcze jeclna
iѕtоtlШ llwaga tytulem wst IH1: przechodzenie z jednego ѕуѕtеШll j zJTko
,vego па drllgi jest ргосеѕеш stochastycznYnl, dokonl1je sil2 poprzez kolejne
przyblizellia i rewizje tych przyblizen. Op6zniaj::t: proces liczne wytwal'za
jft!ce sil2 "ро Cll'odze" lokalne prestizowe wzorce

srodowiskowe,

l1icraz

о zпасzпеј tлvаlоѕсi i ѕПе eks})ansywnej. M6wienie о stac1iach i о za,,"sze
јеdnоzпасzпуш

ukierunkowaIliu

procesu

to

znowu

wyraz

idealizacji.

vVszystko to clotyczy przy tym dwu aspekt6w istnienia jl2zyka - zar6wno
:
,

i

'·c.f

111.
ѕуѕtСШll j zykowego

ѕеnЅll stl'icto,

jak ѕуѕtСШll sytllacji spolecznych,

w kt(п'усll ten j zyk fllnkcjolll1je. Sl1kcesY'Ynie docieraj
m6wi cycl1

cechy systeml1

i ѕпkсеѕуwniе te ostatnie S

,,nа ,чејѕсјll"

i/lllb

ѕпbѕtуtllо"гаnе

Sllkcesy,vnie takze narzllcaj

sj

,у

do ѕwiаdошоѕсi

ѕуѕtеШll

,,nа

dojscill"

l11јејѕсе t,ych pierwszyeh.

sytllacje spoleczne, w kt6rych wypacla,

posll1zyc si(2 raczcj nо,\уо opanov;ranyl11, pl'estizo,yo "lсрѕzуш" ѕуѕtеш('ш.
Swia(lonlOSC j zyko,va srodo,"viska. jest lJrzy tynl zwykle niedoskonala,
,\yj c poszczeg61ne fОl'Шlllу sllbstytllcyjne
ksztalceniol11.

Тс

wlasnic

1\Т

znicksztalcenia

obl1 zakl'esacll lllegaj

zllic-·

odnotowllje

jako

lingVi7ista

cechy charakterystyczne саlеј szerokicj strefy przejsciovvej mi dzy (lia.lek
tel11 i j zykiem og61nУll1, strefy, kt6r

okTcslall1Y tll jako ѕпbѕtаn(lаl'сl

j zykowy.
А zatem skoncelltrlljel11Y sj

jest to kolejllY IH'zejaw ZfLl11ieTZO

tпtај

nеј idealizacji - na zlozonych nlechallizmach i konsek,vencjacll proces6,y
integTacyjnych, tj. nа pTocesach ekspansji j zyka og61nego i геgI'еѕп (1ја-·
lekt6w.

Swiadoll1ie pominiemy bal'dzo (lzis zreszt

wewn trznego

l'ozWOjll

syste1l16w

nieliczne elementy

dialektalnych .

.Najpiel'w, jako teoTetyeznie pr-ostszq;, zајшiеll1У sj

drog

integracji

j zykowej srodowiska ,viejskiego.
Nie tak dawne S

czasy, kiedy j zyk og6lny, j zyk pl'estizowy, аосјега.l

па wies kilkll w skilIli i nје dla wszystkich dost pnYll1i kanalami: z аll1bопу"
ze dworll i ze szkoly - "у spos6b llajbardziej systematyczny, jednak llie,
bez ogl'aniczen w l'6znych zttkresach l1akladanych przez \vladze zаbогсzе.
Jezeli nawet ktos z nоѕјсјеli dialektl1 zdoby,val wyzsze ,vyksztalcenie, l'obH
kаl'iегt} w miescie, rzadko ViTacall)6zniej nа ,\ујеѕ, а w og6le byly to wYIJadki
izo}owane, bez wplywu na og6lnf!! sytl1acj

j zykowf!!.

Ekscerpcja ргzергоwаdzаnа w latach pi cdziesi tych i w pocz tkll lat
szescdziesi tych dla JI
\i alego
w

latach szescdziesi tych i siedemdziesi tych d1a licznych atlas6w regio

na1nych, lljawl1ila niel1lalo rozsianych ро саlеј Polsce "swietnych inforllla
tor6w", tj. llldzi, dla kt6rych wlasny system dia]ekta1ny byl przez саlе
zycie јеаУnУll1 j zykiell1 porozllmienia. Przewaznie byly to kobiety, z natl1
гу swojej fпnkсјi spo1ecznej ll1niej rllchliwe i bardziej nа og61 j zyk01YO
konseTwatywne. Oczywiscie by1i to llldzie stal'si, powyzej szescdziesi tki
poko]enie dzisiaj wymieraj ce. Ро odzyskanill przez Polsk
w r.

1918 kontakty wsi

z

niepodleglosci

polskill1 j zykiem og6lnym znacznie sj

rozszerzy

Ју.

Przede wszystkim wzrosla i 11ll1ocnila sj

sj

czytelnictwo, szczeg'61nie czytelnictwo pr'as:y-, w latach trzydziestyclJ,

pojawHy sj

1'о1а szkoly, upowszechni!o,

рiегwѕzе odbiorniki l'adiowe, cz sciej zag1f!!da1 nа wies lekal'z,

uTz dnik, w oko1icach tllгуѕtусzniе atl'akcyjnych COl'az 1iczniej pojaVi-iа1i
sj

letnicy z шiаѕtа, istotnY111 czynnikiel1l w biografii jfi}zykowej mfi}zczyzn

st,ala sj

slllzba wojskowa, szybko sj

upo,vszechniala instytllcja sezono

wych lllb tгwа!усh wyjazd6w w poszukiwal1ill pracy do miasta, r081a
liczebnie inteligencja pochoclzenia ,Yiejskiego, а wi c i ѕјес kontakt6w
l'o(lzinnych

,ујеѕ -lniasto.

Oi gle

jednak

przecifi)t,na

biografia

wiejska;.
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pozostawala istotnie wiejska, lnlodziez wiejska w przygniataj

ej wif2k

8zosci prowadzila zycie swoich rodzic6w i tylk:o w nie1icznych spolecznie
111otywowanych sytuacjach wyzyskiwala sprawnosci jf2zykowe zdobyte
w

szkole czy w wojsku. Podstawowym j zykiem porozulnienia tak w do

nlu, jak i poza domem w sf!siedzkim otoczeniu pozostawal lokalny system
dialektalny.
Przelom w tej sytuacji, w sposobie zycia, bycia i myslenia dokonal sif2
ро 11 wojnie swiato'wej. Zlozylo sif2 na to wie1e czynnik6w obiektywnych,
jak umasowienie 08wiaty, oddzialywanie radia i telewizji, stala lub okresowa
obecnosc na wsi COl'az wi kszej liczby nosicieli j zyka og61nego, jak lekarz,
weterynarz, agronom, nauczyciele, przedstawiciele administracji centralnej,
umasowienie, а wiQc i :r;ozluznienie nornl kulturowych i jQzykowych, itp.,
jednak kluczem do zrozumienia mechanizm6w i rezultat6w przemian
wydaje sif2 przede wszystkim powstanie nowego wzorca zycia w ооеѕсје,
љtrakcyjnego przez llпiеzаlеzniеџiе od sezonowej zшiеппоѕсi obowif!zk6w
rolnika, przez staly doplyw got6wki i atrakcji w dobrym i zJ:ym sensie, ја
kich dostarcza 111iasto. Mlodziez wiejska zaczyna masowo odplywac ао
miast, powstaj&! nowe miasta wok61 nowych obiekt6w przemyslowych,
zasiedlane przede wszystkim przez naplywowy element wiejski.
Јednym z podstawowych srodk6w do reaIizacji owego nowego wzorca
awansu spolecznego jest znajomosc jQzyka og6lnego. Tak wiQc wies 8wia
аооое zaczyna wyzbywac siQ dialektu, cZQsto nawet w srodowisku domo
wym, w kontakcie rodzic6w z dzieckiem celem ulatwienia

тп

nauki

jQzyka w szkole, lepszego przygotowania go ао zycia. Integracja jQzykowa,·
regres dialektu, upowszechnienie jf2zyka og61nego to w zasadzie bez wyј�ф
ku procesy swiadome.
Regres dialektu odbywa sj
z

na dwu drogach. Poprzez eliminowanie go

sytuacji kontaktu z nosicielami jQzyka og61nego, а niekiedy nawet

(por. wyzej) w drodze ograniczenia jego uzycia w kontaktach rodzinnych
oraz poprzez eliminowanie na trwale z wlasnego j zyka pewnych cech
"Uswiadamianych jako dialektalne, tj. r6zne оа jQzyka og61nego. Procesy
integracyjne tego drugiego typu шiаЈу miejsce na styku dialekt6w od
dawna. Zwazywszy prestizow

pozycjQ jf2zyka og61nego, je81i nosiciele

jednego z dwu s&!siaduj&!cych dialekt6w uswiadamiaj&! sobie, ze s&!siedzi
m6wi&! inaczej "ј lерјеј", tj. zgodnie z jQzykiem og61nym, w6wczas staraj&!
Bj odpowiedni&! wymowQ przej&!c, tym bardziej ze z kolei nosiciele drugiego
dialektu, swiadomi, ze ich s&!siedzi m6wi&! "gorzej", kpi&! z ich wymowy
jako spolecznie "niZszej".
Kategori&! przejsciow&! miQdzy dialektem i jQzykiem og6lnym jest dla
mieszkanc6w wsi typ substandardu, kt6ry nazwalismy tu interdialektem.
Interdialekt jest na og61 wsp61ny nosicielom kilku dialekt6w terytorialnie
8&!siaduj&!cych, przy czym niе stanowi on systemu integralnego, lecz reali
zowany jest w postaci wielu wariant6w stanowi&!cych dla swoich nosicieli
maksymalne przyblizenie ао j zyka og61nego, јаше umozliwia filtr ich
wlasnego systemu wyjsciowego.
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Aby to poj cje przyblizyc, роѕlпјЈуту sj
tu mazurz cego, kt6rzy пiе тaj

przykladem. Nosicicle dialek

w swym systemie szeregu

8, b d

ten

Ѕ,
sk d пр. dialektalne k08'ula, interdialektalne k08'ltla wobec og61nego k08'ltZa.

szereg oddawac substytl1uj c znany јll1, а аkпѕtусzniе zblizопу szereg
Z kolei nosiciele dialektu ll1azurz cego, kt6rzy znaj

«

8, С, 3 cz sto
zbyt szeroko, sk d postaci hiperpopl'awne, пр. inter(1ialektalne ао nаѕ

z, §

'Ѓ), о, ј «

tr, ај), b d

odpowiednio dzwi ki

је Ѕllbѕtytпоwас w ll1iejsce

z,

zarniast og61nego ао nаѕ. Interdialekt, ktбrу stanowi соѕ w rоdzајп "czap
ki" паd danYll1 zespolem dialektalnym, posiada na og6i kilka cecl1 wѕрбl
nych, wywolawczych, gl biej systernowo Ull1otywowanych, oraz szerok
skal

wariacji w tych punktach, w ktбrусh ѕуѕtеш c1ialektalny w drodze

kolejnych przYll1iarek i cz sto bl dnych, zbyt szerokich lub zbyt wf!skich
llog61nien przybliza sj do systemu оgбlпеgо. Cech wywolawcz

interdialek

[iJ (w шiејѕсе [у] w j zyku og61
пуm) ро twardej, cech interdialektu mazowieckiego wymowa t,урп [lzs]
w dalszym przyblizeniu opartym ",lаѕniе па bl dnym llog61nienill [lys]
(w miejsce [Z'isJ w j zykll оgбlnym., tj. (1ialektalne stwarclnicnic *Z
w lasciwa j zykowi og61nemu dystrybucja [уЈ ТЈО twarclej).
t u p61nocnopolskiego jest n1). wymowa

Dla takich оbѕzаrбw jak Kaszllby, Кпrpiе, cz sci Sl ska czy Podtatl'za,

gdzie oddalenie od systenl11 оgбlпеgо jest zbyt ,vielkie ijlub w pH\Vnyc]l
srodowiskach swiadomie klllt)""W11je sj
przewag

dialekt, trzeba sj

liczyc z wyra,zn

pierwszej, zewn trznej, ѕуtпасујпеј drogi jego eliminacji czy

ograniczenia nad drllg , we1vn trzj zykow

polegaj c

па rozbicill syste

mп poprzez ѕпkсеѕywn eliminacj poszczeg6lnych cech.
Ewolucja od dialektll pO!)l'zez interdialekt ао j zyka оgбlпеgо niе
odbywa sj

w pr6zni, otoczenie j zykowe, zrбdlо wielorakich intel'ferencji,

sprawia, јЈе јеј rytm w pocz tkowych

etapach

przyspieszony

рбzniеј

wyraznie slabnie. W efekcie przejsciowa, sllbstanclardowa strefa interdia
lektu zdradza w wielu srodowiskach tendencje IJш'ѕеwш'асујnе. 'Vѕrбd
decyduj cych о tym czynnik6w nalezaloby, jak sj
wysllnftc сlWЙЈ. Ро 1)ier1Ysze,
оg'61пеШll

interdialekt

w

wydaje, па czolo

р6Zпiејѕzуш. еtЙЈрiе ewolucji ku j zykowi

chaI'akteryzllj

pTzecle

wszystkinl

cechy

pl'zez

Jn6wi cych пје lls,yiadaIlliane lllb slabo 1l8wia<iamiane, а wi c takie, ktбrусh
tTllclno si

wyzbyc. Po(lsta\yo,v

jed ak nie zawsze ППliеј tлiе sj
zwazywszy pl'estizow

pozycj

Tol

po"'inna tll odegTac szkola, ktбrа

ze swoich zaclan Wywi zl1je. Ро drugie,

шiаѕtа, na шiејѕсе ,YZOl'Ca j zyka og61nego

bywa cz sto nieswiaclomie ѕпbѕtуtпоWапу·· jako
miejski, ktбl'еgо поѕiсiеlашi S
z nj

kontakt

WZOl'zec

ѕпbѕtапdаrd

wywоdzчсу sit; ze wsi i nadal utrzушuј су

nowomieszczanie czy nawet stali шiеѕzkапсу wsi dojezdza

j cy ао ртасу ао miasta. Zakonczyc wypacla wnioskienl, јЈе ао wyj tk6w
nalez

luclzie ос1 urodzenia шiеѕzkајfl:СУ na wsi, ktOI'ZY by w tym srodowisku

opanowali standardowy j zyk og61ny. Dwпј zусzпоѕс czy mојЈе ѕсјѕlеј:
dwпkоdоwоѕс wsi to dwпkоdоwоѕс tурп dialekt '" interctialekt, kt6r'Зt
COl'az cz sciej redllkuje sj

Ш1

korzysc interdialektu, czyli - powtal'zam 

systemu о оgтошпеј skali ic1iol€kt,alnej wariacji, ktбrа claje sj
8
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przede wszystkilll negaty,vnie, tj. jako zbi6r podzbior6,v cech gramatycz

nycll nieidentycz nych ani z zadnym dialektem, ani z jf2zykiem og61nym.
Тrzeba przy t,ym pamif2tac, ze nie jest to prosta mieszanka cech r6znych

system6w dialektalnych, gdyz reinterpretacja regul jf2zyka og61nego w ka
tegoriach przyzwyczajen, jakie utrwalily systemy dialektalne,

stwarza

"trzeci1}: jakoS6" jako jedn1}: z cech definicyjnych interdialektu.
Koncz1}:c te uwagi о sytuacji j zj kowej na wsi dodajmy jeszcze, ze
najbardziej masowo jako jedyny kod znacznych grup ludnosci pojawia sif2
iпtеrdiаlеkt na ziemiach nowo zasiedlonych ро II wojnie swiatowej.

Sytllacja jf2zykowa w miescie jest bardziej skomplikowana niј; na wsi.
Przed II wojn1}: 8wiatow1}: miasta byly najwif2kszymi skupiskami nosicieli
jf2zyka og61nego. Znaczny odsetek ludnosci miejskiej stanowily czy to
Todziny z c1ziada pradziada mieszczanskie, czy tez Todziny о swiezym
rodowodzie ziemianskim, takie, w kt6rych jf2zyk og6lny przekazywany
byl w spos6b ci1}:gly od pokole:ri. W tej sytuacji r6wniez przybyszom ze wsi

wl::tczaj::tcym sif2 w szeregi inteligencji miejskiej latwo bylo przyswoi6 sobie
\"'"

peIni system standardo,vy. Na styku miasta ze wsi

w srodowisku

dr'obnorzemieslniczym i robotniczym wytwarzal sif2 specyficzny substan
dal'd miejski, przy czym im starsze byly tradycje miasta, im bardziej
rytmjczny naplyw okolicznej ludnosci wiejskiej, tym wyrazniej byl ten
substandard osadzony w przestrzeni, tj.

tym wyrazniej przypominal

intel'dialekt wiejski, stanowi1}:c r6wnoczesnie przyblizenie do j zyka og61

nego osi::tga1ne w okreslonycll warllnkach na okreslonej podstawie dialek
talnej. 'У wyniku l! wojny swiatowej i ро II wojnie swiatowej sytuacja
jf2zykowa w miescie zmienia si

jeszcze bardzie,j radykalnie niz na wsi.

Wојпа wyniszczyla biologicznie lllb rozproszyla ро swiecie inteligencjf2
polsk

stanowi1}:c1}: о obliczu j zykowym takich aglomeracji, jak Warszawa,

Lw6w, 'Уilпо, wojenne i powojenne nlasowe migracje zata ly w mniejszym
lub w wif2kszym stopniu pierwotne oblicze I..odzi, Poznania, w mniejszej
mierze
о

Krakowa,

wreszcie

powstaly

nowe

wielkie

skupiska

miejskie

polskim obliczu j zykowym, takie jak Wroclaw, Szczecin czy Tr6jmiasto

Gdynia -Sopot -Gda:risk,

prZebtldowany

zostal spoleeznie i

jf2zykowo

саЈу kompleks przemyslowo-ll1iejski na G6rnym SI::tSkll. Do miast na studia
masowo zacz la naplywa6 mlodziez V\-icjska, с10 przcmyslo,vych zaklad6w
ртасу w calym kraju, usytuo1\--anych па og61

,у

miastach lub w poblizu

miast r6wnie masowo naplywali robotnicy pochodzenia wiejskiego. Znacz
пу byl przy tym przeplyw kadry, ludnos6 robotnicza przenosila si

z jednej

wielkiej budowy па drug , powstawaly nowe obiekty przemyslowe i wok61
nich

"z niczego" wyrastaly nowe skupiska miejskie, jak Nowa Huta,

Nowe Tychy i in. Nowa wiejska inteligencja ko:ricz c studia w znacznym
рrосепсiе pozostawala w miescie. Zar6wno wzglf2dy zawodowe, jak i wspo
mniany јпј; prestizo,vy wzorzec zycia w miescie, sprawialy, ze bardzo mаЈо

kto zakosztowawszy tego zycia wracal na wies. Umasowienie oswiaty
w trudnych warunkach powojennych przy braku "starej inteligencji''
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obnizylo wymagania stawiane tak uczniom, jak nauczycielom i w efekcie
wyksztalcenie

srednie,

а

nawet

пјс zawszc prowadzily i prowadz

studia

wyzsze,

zwlaszcza techniczne,

do bezbl dnego opanowania standardu

j zykowego.
W wyniku wszystkich tych przemian sH

taj eo liczni Sfl! nosiciele substandardu

,у

faktl1, ро pierwsze, przygnia

mјеѕсје, ро c1rugie, obnizaj

nOl'my standardu, kt6ry пје nloze przeciez oderwac sj
i stac ѕј<2 wzorcem abstrakcyjnym.
пје llaklacla sj
krajach,

па

od bazy spolecznej

Opozycja standard ,-....; substandard

pl'zy tym u паѕ w miescie, jak to sj

opozycj

j zyk

Ll1clzie, kt6rzy nie umiej

sj

pisany,-....; m6wiony,

zdarza w innycll

literacki,-....; potoczny.

m6wic, nie umiejfl! i рјѕас j zykiem og6lnym,

со z kolei wplywa па rozluznienie lub obnizenie погm i zubozenie j<2zyka
aclministracji, zwlaszcza nizszych szczebli.
\У efekcie pod naciskiem орјѕапеј sytuacji obserwujemy w skali pol

skiej
z

lШ

linii dialekty ludowe

j zyk og6lny

ргосеѕ dwukierunkowy:

јеdnеј strony nosiciele dialektu i nosiciele substandardu wiejskiego

i шiејѕkiеgо dfl!z

do pelnego opanowania j zyka og61nego, z dгпgiеј 

nlaso,vosc sytuacji spolecznych, kt6re sprzyjaj
роwосlпје ewolllcj
t!1! погш

погшу uzпаlпеј, а za ni

пzусiu substandardu,

i proskrypcyjnej i obj cie

pewnych zjawisk w swietle ,starszych grашаtуk substandardo

WYCl1. Ти nalezy upowszechnienie akcentu па paenl1lt,imie zеѕtгојп akcen

to\vego (а пје odpowiedniego ortotonu) w peryf astycznych konstrukcjach
'weI'lJalnych, zanikanie synchronicznych samoglosek nosowych, upraszcza
nie fleksji liczebnika (tzw. liczebnika g1бwпеgо), regres i wykolejanie sj
:konstl'ukcji z iшiеѕlоwеm przyslOwkowym, zwlaszcza uprzednim, иро
1yszechnienie w funkcji relator6w leksem6w jaki w miejsce kt6ry, jak w
nliejsce kiedy /gdy, i in.
Ѕпbѕtапdагd mа to do siebie, ze
yvyj t,kami

z rzadkimi, wsz dzie obecnymi

- oznacza рпlар spoleczny mozliwosci j zykowych swego

-nosiciela па danym etapie. Innymi slowy, spotykamy ludzi, kt6rzy zaleznie
..od syt'l1acji pOSlUgllj:t si

dialektem i/lub j zykiem og6lnym albo tez

,dialektem i/lub sl1bstandardem, niemoiliwa jest natomiast kombinacja:
,8пbѕtапdагсl i/lпb j zyk og61ny. Tak wi c w miescie, pomijaj c nosicieli
,diаlеktп czy to swiezo przybylych ze wsi, czy tei takich, kt6rzy оbok
j z)Tka og6lnego swiadonlie kпltуwпј

dialekt, znajclujemy dzis w prze

krojll pionowym поѕјсјеН j zyka og6lnego albo nosicieli substandardu
:roz"\val'stwioneg'o wewn<2t1'znie па szereg odmian motywowanych indywi
dпаlнiе, spolecznie i geograficznie i podleglych ramowej klasyfikacji па
skaIi оа dialektu do j zyka og6lnego. 1VInoz ce si
ѕtашlатdп miejskiego lljawniaj

ostatnio studia sub

wiele cech јеши tylko wlasciwych, а ргу

marnie lllotywowanych geograficznie, tj. przez system dialektu, kt6ry byl
рппktеm wyjscia ewolucji. Рог. пр. warszawskie substandardowe palatalne
8, z, о, 5 ,vykwitle па gruncie mazurz cym. Na tej podstawie przeprowadzo

до klasyfikacj

geograficzn

substandardu miejskiego

А. Furdal (Kla
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syfikacja odmian, ѕ. 21) 'vyr6znia siedem jego t,yp6w, przy czym, rzecz
charakterystyczna, w jego nomenk1atllrze w wypadkl1 wicгkszych aglollle
racji, о stal'szej tradycji j zyko,:vej, pojawiaj

si

derywaty оа nazwy lnias

ta, а w pozostalych wypadkach - pochodne nazwy dialektl1 111b regionll
lVlamy wi c паѕtЙll1ј се typy (w l1ј сјll alltora dialekty miejskie): ,,[ ... ]war
szawski,

krakowski,

p61nocnomalopolski,

i р6lпоспошаzоwiесki. Dochodz

sl ski,

poznanski,

рошоrѕki

ао nich jeszcze dwa dia1ekty 11ldllosci

l'epatriowanej, powstale па pOdlOZll wschodnioslowianskim i czcгseiow(}
litewskim, to jest 1wowski i wilenski, kt6re jeszcze mozna cz sto slyszec,
zwlaszcza na ziemiach zachodnich i р6IП0спусh".
Pomini to swiadomie w tym szkicll problem styl6w j zyka, tj. swia
аотеј fllnkcjonalnie motywowanej selekcji w гатасll normy,

а

takze

problem srodowiskowo-zawodowych odmian j zyka og6lnego, dia1ektalne
go oraz sllbstandardll, charakteryzllj cyc1l sif2 g16wnie znaczn

domieszk

1еkѕеш6w i kOllstrukcji stermino1ogizowanych, pomini to wreszcie pI'ob
1em

zargon6w,

j zyk6w

tajnych

i

utajnionych.

Wydaje

si , ze

bez

'vnikliwych szczeg6lowych studi6w trudno tll wyjsc poza og6lniki i zdo 1ЈУС
sj па sformlllowania, kt6re by polszczyzn charakteryzowaly typologicznie
ЅUШl1ј с

te

rozwazania,

intcgracyjnych mozna

W

klasyfikacj

i

пkiегпnkоwапiе

proces6w

llproszczenill przedstawic паѕt рuј со:

substanda rd wiejski
(dialekty miejskie)

(interdialekty)
---

--------_

diatckty ludowc

.... . . . .

WIES
*

*
*
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WykOl'ZystRllO W t:yrn rozdzialc opracowania:
FUl'dal А.,

1973

Klasyfikaeja о(lшiаll "\\'sp61czesllcgo jQz:yka po16kiego, \VI'oe}aw

L II b а ѕ \У., Spoleczlle 1пУаl'UJ1kО1\'[шiа 1Уf;рбlсzеЅIJсј роlѕzсzуzпу,

Kl'ak6w

1979 .

4.2. SYTUACJA l\IACEDONSKA

Dla dyfeTencjaeji j zyka
zasadnicze znaczenie maj

maec(lonskiego

1У kategOl'iacl1 socjalnych

d,,'a czynniki - pl'ocesy urbanizacji i (lyfel'en

сјасја wyznanio1;va ludnosci.
Do 11 wojny swiatowej kont,akt mi (lzy wsi

i l11iastenl byl w

Iace

aonii niewielki. Motywowala ten kontakt przede 1yszystkiln wymiana
r6znycll d6br matel·ialnych. Chlop spl'zedawal w mјеѕсје r6zne prodl1kty
swego gospo{larst1;va i kupowal konieczne шiпimlllП produkt6w przenlJ"slo
wych. "УУ sferze kulturalnej kontakt6w niemal nie bylo. N а wsi zyje, s"., ia
аошје podtrzymywana, kl1ltura folklorystyczna, podczas gdy w шiеѕсiе
obok folkloru obserwujenlY wiele innych przejaw6w zycia kultur lJl1ego.
Poza tym na zycie kult'lll'alne ludnosci macedonskiej 1У miastacl1 wplywaly
manifestacje

kulturalne

lпапоѕсј

niemacedonskiej,

licznej

szczeg61nie

w 'vi kszych i ekonomicznie bardziej rozwini tych osrodkach шiејѕkiеh.
Tego rodzaju sytuacja odbila si
w relacji wies

wyraznie na dyferencjacji j zykowej

miasto. Szczeg61nie gl bok

dyferencjacj

obserwuje111Y

w regionacll, gdzie miasta majit! wi kszit! tradycjQ kulturaln , jak np.
Ohrid, Bitola, РтПер, Уеlеѕ, Skopie, Kratovo.
R6znice j zykowe шiQdzу nlOW

miasta i wsi pojawiajf!: sj

1У

tych

regionach па wszystkich poziomach struktury j zJTka, szczeg61nie liezne
S

jednak w sferze fonetycznej' i lеkѕуkаlпеј.

"\У dziedzinie fonetyki r6znica 1vyraza si

najcz sciej w о becnosci

lub w braku pewnych fопеш6w lub w ѕроѕо bie realizacji poszczeg61nych
{1ZwiQk6w. Tak пр. w ccntralnej strefie dialektalnej dialekty ludowe ПЈе
znajf!: fonemu /а/. Turecka ѕашоglоѕkа

w zapozyczeniach oddawana jest

z reguly przez /а/, por. np. zamba, kana, sakas, sejalak, kalabalak, w sl1fiksie

-l k niekiedy pl'zez

/0/,

рот. kalabalok, ale zштbа, ka1'l.a. vV dialektach

шiејѕkiсh natomiast sal11og1oska ta pojawia si

nie zmieniona jako nlal'gi

nalny fonem w odpowiednich systemach, рот. kЉnа (tur. k r a), saklis,

kliZitj (tlll'. k l'tj ), kalabalak w dialektach Prilepa i Velesa. Јest to efe.kt
kontaktl1 ludnosci nliejskiej z turесkiш elementem etnicznym.

W zakresie konsonantyzml1 pewne nowsze ртосе.ѕу Sf!: W llliastach
bЗJrdziej

zaawansowane.

Tak

np.

wszystkie prawie dialekty miejskie

znajq; fonem If /, podczas gcly w dialektach ludowych w szerokim pasie
па linii
dzwi k

Kratovo -Sveti Nikole -Veles -РrПер -Resen -Ohrid -Stl'llga

ten

albo

nie istnieje,

albo

nie

та rangi

fOnClllu,

por.

јuт'nа, јака

(Уеlеѕ) "\vobec 'Vurna, 'Vidanka, Vojnica we wsiach okolicznych, jrla, ја'Ља,јеѕ,

! trna w dialektach llliejskich Prilepa, Resena, Ochrydu, Strugi wobec
'Vrli, 'Ves, 'Vu/l'na, 'Va7ia

w

dialektach okolicznych wsi. 1

oboj«:tny byl fakt obecnosci

w

w

tylll procesie nie

nliastach obcych element6w etnicznych.

I

.118
R6znice mi dzy dialektami wiejskimi i miejskimi w wielu regionach

/7С/, /у/ i palatalnego /'1 /, а takze reali
zacji grup konsonantycznych /st/, /zd/.
Fonem /n/ w dialektach ludowych utrzymuje sj lepiej, podczas gdy

J\tlњсеdопii dotycz

w

takze fonem6w

wielu dialektach miejskich zaawansowany jest proces jego defonolo

/'Ji/
jest rzarlkie, ust puj c па korzysc /n/ lub /Јn/, por. bana, kojn, jadejne,
podczas gdy w okolicznych wsiach /n/ utrzymuje si zupelnie dobrze:
kon, bалtа, sirene, trne, pilina (Volino, Lozani, УјЅпј). Podobnie przedsta
g·izacji. Jako przyklad mоzешу przytoczyc dialekt miejski Strugi, gdzie

sytuacja w Ochrydzkiem, Рrеѕраnѕkiеш, Bitolskiem.

Tia si

W 1vielu dialektach miejskich zaawansowany jest takze proces defo
nologizacji
sj

/7Сј, jgj, podczas gdy w dialektach ludowych fonemy te (lobrze

utrzymuj . Najlepiej ilustruje to пшtеriаl z okolic Prilepa, Ochrydu

j7i/ i М/ przed ѕашоglоѕkаmi szeregll
tylnego realizuj sj jako sekwencje јјк/, /Йјј, por. brajlta, l'ujge obok
JCerka, иоn w pozycji naglosowej. W mowie mlodszego pokolenia /7i/ i М/
reg'lllarnie przeszly ,v /If/, /5/ 111b tez w sekwencje /јlf/, /ј5/, por. b1'ajlfa,
kujca, cerka, car, l'uj5e, 50n, 5aol. W okolicznych wsiaC]l odpowiednie
dz"i ki S realizowane podobnie jak w j zyku standardowym, tj. ku7Ca,
7iel'ka, oaol, Г цje (Ујѕпј, Lozani). Podobn sytuacj stwierdza В. Koneski
w clialekcie prilepskim w mowie mlodszej generacji: (Jvej7Ce, lajoa lub (Jvejce,
lajsa (Прилепсниот говор, Годишен зборнин на ФилозоФсниот Фанул
i PI'espy. W dialekcie miejskim Strugi

тет Во

Снопје, 11, 1949, ѕ.

1nnowacj

charaktel'ystyczn

n1iejskich jest przejscie

Z3о(t).

262).
dla wi ksz08Ci шасеdопѕkiсh dialekt6w

/8t/, jzdj w /8С/, jz5/, por. 8СО, klesci,

og

ni8ce, 00-

Stan taki repI'ezentuj : Struga, Ohrid, Prespa, Dojran, Radovis,

BeI'ovo,

Stip, KratoYo, а takze w lVlacedonii Egejskiej dialekt mјеј

ski Vodena. "У odpowiednich dialektach llldowych z regllly l1trzymllj
sekwencje

siQ

/.§t/, /zd/: klesti, dozdo(v)i.

/st/, /zd/ w /ѕс/, /z5/ oraz
Iк/, / 0/ w /с/, /5/, por. klesci, doz5o jak kujca, l' tj5e (Strllga, Prilep).
Uderza paralelizlll w geografii przejscia

Kolejna r6znica,

tym razem w zakresie fleksji iшiеппсј, dotyczy

zaniku form datiwu iшiоп ,vlasnych i nazw 8topni pokrewienstwa rodzajll
m skiego i zenskiego w dialektach zachodnich. "У dialektach ludowycll
Prespy, regionu ochrydzko-struzkiego oraz w Debarskiem spotykamy
jeszcze stare formy fleksyjne, por.

JJi b reae Stojan t, (ј)е relfe Mari/1Jlare,

poclczas g'dy w dialektacll miejskich Strugi, Ochrydu i Ееѕепа fоrшу
fleksyjne datiwll nalez

jllZ do rzadkosci.

'У zakresie flcksji werbalnej r6znice widac przede wѕzуѕtkiш

"г

kon

c6wkach 1 i 3 08 sg c aSll terazniejszego. \У dialektach wiej8kich w 3 оѕ sg
ci g'le jeszcze dobrze sj

utrzymllje koIic6wka

-t: berit, 8ecit, imat, а 1 оѕ sg'

bera, nоѕа, vika. W dialektach miejskich w 1 08 sg pojawia
sj w wyglosie -m: beram, 'nоѕаm, kopam (Ochryd), а w 3 08 8g' -t jest juz

koIiczy sj па -а:

dzisiaj fаkпltаtуwпе.

I

:--;-:
е
'",;1

- -j

i

:;х

lltt
,V

osrodkach

miejskich

zachodniej

J\Iacedonii,

gdzic

ludnosc

jest

etnicznie шiеѕzапа, jak пр. w Bitoli, Ochrydzie, Strudzc, Kosturzc, Leri
пје, Уодспје, pojawilo sj

szel'eg inllowacji tZW. "balkanskich". Тп паlеz :

znaezna frekweneja peryfrastycznyeh konstrukcji

\

z 'ima, typu

ima(t}

imar o,ima(t) bidf31lO (w dialektaeh Strugi i OChr}Tdu), zanik perfektl"t
z czasownikiCln pOl1lOeniczym е oraz dubitatiwu w dialektach Bitoli,
Lerina i Kostura, uog61l1ienie przyil11ka nа jako sygnalu zaleznosci grall1a
tycznej przy l'zeczownikach о zywionych, рог. 2Ј1Iи rece nа deteto
ао vide
1ta deteto (w aialekcie Strugi, Debal'a, Lerina, Уодепа, Kukusa). Cz stsze
r-;

jest tez
'сО

(1)),

,v

dialektach шiејѕkiсh zachodniej :M:acedonii pomijanie ргzуiшkа

szczeg61nie

,ч

gl'llpach imiennych konstytuowanych przez naZv,7Y

miejscowe, РО!'. Otide Prilep, zamina Bitola, bese ЅЈсорје

(zamiast:

.

.. ·V()

Prilep, ... vo Bitola, ...vo Skopje).
Јako optYll1alnie a(lekwatna ilustracja 1'6znic ll1i dzy macedonskimi
dialektami miasta i wsi lnoze POSlllZYC region ochrydzki. Dialekt miasta
Oehrydu stanowi па tym tel'enie wyrazn

oaz , kt61'

w stosllnku do ota

czajqcych ilialekt6w \viejskich charakteryzujq dwie grupy cech.
Једпа gl'upa to takic innowacje, jak np. przeglos akcentowanego nieini
ejalnego

/а/

шt

/а/,

рог. Тсарајса, magiireto (: magare), magcfrica (: mаgШЈ'iса

ta), vikdjte-go (: vikajte), ovii-kuј7Са; otwarta wymowa ѕашоglоѕеk sre(lnich
(l1ie-niskich i nie-wysokicll) pod akcentem, nр. оБlо, PE.jt, modirno, lepf. a,
jtori, b'}46e: t; obecnosc fonemu /Ј/: fascat, fUlѕtшn; depalatalizacja *n:
bana, kojn, sirej1 e, deifin,a; vеzзi, сlоzзоt obok dozot; we fleksji: uog61nienie
kone6wki -m w 1 оѕ sg czasu terazniejszego: vikam., nоѕат; dezintegraeja
tzw. e-koniugaeji, рог. bm·it, pijat; konc6wka -ја w 3 оѕ pl syntetycznych
czas6w przeszlych: vikaja, аојаоја, bereja, so8Iija.; konst!'ukcje al1alityczne
w mјејѕсп stal'ego datiwu iшјоп wlasnych i nazw stopni pokrewienst",,'a
rodzaju m skiego i zenskiego, рог. .J.�Ги t'ece nа Stojana, 'nа tatka,

m:

narctCa

nа Mara.
,\у dialektach okolicznych wsi spotykamy odpowiednio: brak redukcji
akcentowanego /а/ w

/а/

i w og61e brak fonemu

/а/; [Л

w fппkсјi alofonu

/v/, рог. VШ'nа, 'Сеѕ, vuѕtшn, kave, vallo
Д t,
mrafka (: тrшl'а), оЈса (przecl bezdzwi czn ); lltl'zymany fonem /n/: kOtlr,
bana, jade'Jie; grllpy /st/, /zd/ utl'zYlnane аЉо realizowane jako /ѕ7С/, JZg/,.
рОТ. kZes]U, ilozgoi; lltrzymanie syntetycznego datiwll, choc z ograniczon
d.ystrybllcjq, рот. M , vikna, Bozin t, lIfi1'etu, Stojko(j)e, MarijJJ:lare,.
пје obj\;la опа
tetin t, VttJni/v·uJne; cz sciow dezintegracjf2 e-koniugacji
jeszcze czasownik6w z wysokim wokalizmem l'dzennym, рог. si(j)es"
cu(j)et; sporadyczne 1n w 1 08 sg czaSll terazniejszeg'o, i to tylko ""\у а-ko·
-

·

nillgacji.
Drllga grllpa cech

(lyfCl'ecjllj CYC}l

to

аrс}шizmу.

Chodzi tu о cechy,

kt6re w innych dialektach zachodnionlacedonskich od dawna zanikly,
а utrzymllj

sj

w dialekcie miejskinl OChrydll. Na piel'Wszy plan wysuwa

sif2 tutaj lltrzymanie fonemll /х/. U przeclstawicieli staгszego pokolenia
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tykamy go jeszcze ,уе wszy s tkich pozycjach, рог. xira, x'ubaj, b1 xal,
'ltxO, 7и'ехkо, m1txla, Р1'ах, итех, tiX obok itm', ojt, Сер, cel i czy tez: boZfa, отеј,
si1'mnaj, Об tј, w konc6wkach czasownika: bej, be jme, bejte. Trzeba dodac, ze
obecnosc /х/ charakteryzuje nie саlу dialekt miejski Ochrydll, lecz jedynie
dialekt dzielnicy Varo s , do niedawna oddzielonej od przedmiesc mllrami
spo

miejskinli. "\У granicach tych lппг6w kпltуwоwапа byla tradycja рјѕ
micnnicza, kt6ra niewЦotpliwie przyczynila sj

i do utrzymania /х/.

/х/ zadecydowalo о zahalnowaniu proceSll zmia y ѕр61
pozycji przed afrykatЦo, рог. теѕое, Й'оЅСе.

Utrz:y-mywanie sj
glosck /8/, /ѕ /

w

'W lшl0,vусh (lialektach w OchrydzkieIll, podobnie jak i w pozostalych
dialektacl1 zachodnich,

/хl

zaniklo w l)Ozycji nagloso,vej i interwokalicznej,

а przed sp61g1oski}; i w wyglosie przeszlo

Iхl w If /
ројајСе.

przeszly r6wniez

/ѕ/, fS!

w

If /,

w

takieh

/v /: и1'еј, Се?Лi. Poprzez
formach, jak тејое, Јстuјое,

Dialekt nli cj s ki 8Нц" tradycji sprzeciwial 8ј42 r6wniez wpI'owadzaniu

/7i/,

/ѕц, /zd/ kоntупппјf!:сусh *tj, *ај . Spotykamy tu tylko kilka
leksenl0w z ГЈС/, /U/, por. "Ме, аотај1Нn, kuj7ia, кm'Јса, 7iut, stre7ia, vej7ie,
ројА!е, czasownik nеј1Сit; megtl:, {iJl'ga, вјеg(п'е, takugere. '" innych wypadkach
takze w formantach slowotw6rczych utrzymujf!: sj /ѕо/, /zз/: ga8ci, lesca,
vеzзi, vizJat, itd. W dialekcie miejskim пје przeprowadzono r6wniez tzw.
nowej jotacji, 8potykamy tll formy m'atja, livadje. Na wsi {опеmу IM/, /u/
Ig/

w

mјејѕсе

тајц" wyzsz
w lniejsce

frekwencj<2 i szerszЦo dystrybucjf2,

*tj, *ај i regularnie

w

pojawiaj

шјејѕсе *tbj, *dbj:

sif2 cZf2sciej

bra]f,a, (Jvelte, Тuие,

Qgrage.
Opisane dwie grupy cech dесуduјц: о specyficznym obliczu dialektu
miejskiego Ochrydll i uроwаzniајц: ао nast<2pujf!:cych wniosk6w. 'V starszej
poce, zanim zaczf21y sif2 ргосеѕу ewolucji
(а pocz tki tych proces6w rejestrujemy w w.
dll stanowil jean

/х/ i pierwotnych *tbj, *dbj
XVI), dialekt miejski Ochry

саlоѕс z dialektami okolicznych wsi, szczeg61nie polozo

nyeh nad brzegienl jeziora, oraz z dialektem Strugi. Od poczЦotk6w

w.

ХУI

ku miаѕtп i kll jeziortl zaczyna spuszczac ѕј'2 coraz bardziej пшѕоwо lud
nosc wsi polozonych wysoko w g6rach. W w.

XVI-XVII

przybysze

zalozyli przedmiescia Mesokastro, а p6zniej i Kosiste. W ten spos6b
srednio,yieczne miasto - Varos i Капео - zostalo oddzielone od oko1icz
nych wsi пје tylko murami miejskimi, ale takze podw6jnym раѕеm nowych
oSiedli, gdyz trzeba wziЦoc pod uwagf2 takze dzielnice агumшiѕkц: i tureckЦo.
l\Пеѕzkаnсу starego Iniasta, kt6rzy grali waznQ: rolf2 w jego zyciu gospodar
czym i kulturalnym i kt6rzy podtrzymywali starЦo tradycj
,staraj c sif2 odr6znic sw6j j zyk

kulturalnЦo,

оа mowy mieszkanc6w okolicznych

wsi, przywi zywa1i szczeg61nЦo wagf2 do tych cech jf2zykowych, kt6re ich
wyr6znialy. W utrzymywaniu archaizm6w pomagala јт zywa tradycja
pismiennicza. Dialekt miejski nie przyjЦol tez wielu innych innowacji,
kt6re atakowaly z zewnQ:trz, jak
nych

/еа/

i /ое/, labializacja

/Z/

/к/, /и/,

kontrakcja sekwencji wokalicz

w wyglosie sylaby. Z drllgiej strony w ша
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lekcie miejskim rozwin lo si
-m

szereg nowych сес11, пр. {опеm /1/, konc6wka

w 1 08 sg сzаѕп terazniejszego i in.

УУ ten spos6b, w nowym otoczenill c1ia1ekta1nym, dia1ekt Пliејѕki
,dzi ki zap1eczll gоѕросlагсzеmп i donioslej roli kп1tuга1пеј i spolecznej
s\voieh przedstawicieli, lltrzymal swoj
wlllynfl!l on p6zniej па m01Y

indywidlla1nosc. "У pewnej mierze

mieszkanc6w Mesokastro i Kosista. ,у оbll

tych osied1ach uksztaltowal sj

dia1ekt przejsciowy mi dzy dia1ektCln

miејѕkiIП Осшуаll i dia1ektem okolicznych wsi.
Podobne tendencje obserwujel11Y mlltatis mlltanc1is i w innych st,al'
:szych osrodkach miejskich, jak Ve1es, Bito1a, Skopie, Kratovo.
Przykladem dyferencjacji j zykowej па t1e r6inicy wiary jest j zyk
'Шllzulmапѕkiсh Macedonczyk6w, tzw.

Torbesz6w, w zachodniej Масе

donii. "У okres10nych warllnkach ekonomiczno-politycznych w XVI
XVIII

w.,

а niekiedy i p6zniej cz sc slowianskiej llldnosci macedonskiej

na pograniczu albanskim przyj la is1am i stanowi dzis w ramach mасе
{lonskiej gгпру etnicznej swoisty, odr bny etnos. "У tej sytuacji w bez
posrednim s siedztwie wsp61zyly ze sob

d,va ugrupowania wyznaniowc:

chrzescijansko-prawoslawne i mllzlllmanskie, kt6re przerosly z czasem
w

d wie gl'Upy etno-socja1ne ufundowane na r6znicy wyznaniowej: mасе

donsko-prawoslawn , о zywej tradycji slowianskiej i poczuciu narodowym,

i torbeszko-muzulmansk ,
Grupy te s siaduj
ll1uzulmanskie, S

ze sob

pod

ао dzis. S

narodowym

nie

okres10n .

wsie czysto chrzescijanskie, s

czysto

i mieszane. W tych ostatnich najcz sciej ludnosc chrzes

.cijanska i mahometanska zyj
Przed is1amizacj

wzg1 dem

w

r6znych cz sciach wsi (tzw. mаа1а).

na niekt6rych terenach ludnosc byla tak pod wzg1 dem

etnicznym, jak i spoleczno-gospodarczym nie zr6inicowana. Ро dokonanej
is1amizacji wi zi mi dzy obu gr:upami slabn . "У pewnym okresie kontakty
gospodarcze przejawialy sj
w

innych zakresach zycia spolecznego l11апоѕс torbeszka utrzymywala

dystans i izo1acj .
w.

przede wszystkim па targu, podczas gdy

Cz sc

Torbesz6w

przy

koncu

XVII i w pocz tkll

XVIII, w czasie wielkich migracji na teI'enie Macedonii, ориѕсНа

stare siedziby w Debarskiem i przesiedlila si

па obszar centra1ny. W ten

spos6b powstalo szesc wsi torbeszkich w Skopskiem (Paragusa, D. Kolica
ni, Drzilovo, Cvetovo, Е10Уо, Umovo) i dwie w We1eszkien1 (G. Vranovci

i J\Ie1nica). W nowym otoczenill l11dnosc torbeszka zna1azla sj

w jeszcze

wi kszej izo1acji.
Zmiana re1igii, а w zwi zku z tym i sposobu iycia (obyczaj6w, stylll
zycia malienskiego, strojll, architektury) nie pozostala bez WplYWll na
j zyk. W tym ѕаmуm srodowiskll dia1ekta1nym wyksztalcily si

z biegiem

-сzаѕп dwa warianty j zykowe odpowiadajfl!ce dwum ugrupowaniom etno
-socja1nym. R6znice znajdujemy dzis nawet w j zyku tej ѕатеј wsi, jezeli
.zyje w niej 1udnosc mieszana. Jako przyklad przy toczymy wies rekansk
Rostuse, gdzie stosunek mi dzy 1udnosci
jak 1 : 1, а przed rokiem 1960 5

:

chrzescijansk

i torbeszk

1. Wies ta m6wi w zasadzie gwar

jest

debar
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tlYPU lnaloreka llskiego. Llldnosc chrzescijanska nie r6zni si prawie
j zykowo оа grul)y rnaloreka,llskiej: *9 jest kontynuowa,ne przez /0/,
*'02 rowniez przez /0/ we wszystkic}l pozycjach (rn08ka, itm', оиоn, sedorn)r
sk

r jest zgloskotworcze, lltrzyrnuje sj l'јЧ, /х/ w wy'glosie sylaby przeszlo
w /Ј /. OdstQPstwo оа lnalorekanskiego stwierdzarny tylko w kontYnllacji

*1, kt6ra przybrala tu postac /ol/, por. polno wobec plno w 111аlor'еkаПѕkiш.

Jednakze liczba r6znic w stosunku ао rnowy mieszkaj cych w tej S Hl1( j
,уѕј Torbesz6w jest znacznie wiQksza. УУ gwarze Torbesz6w na przyklacl *q
lпа а,ча kontynuanty zaleznie 0(1 pozycji: а (szerokie о) w slowach jeclno

i d,vusyla1)0,vych i а w slowach t1'6j

i ",; cejsylabowych, РОЈ'. 1'aklt, (пMe

аlе 1'dkata, 1'acete, pat, patot wobec patistata. Podobnie dwojako kontYnllo
,чапе jest

* : foalk,

аlе valcite, vaUfica. Innc IH'awicllowosci l'z dz

refleksarni

*'02: rnaska/rnaskata, оиаn, ita1', sed1.trn, оѕиrn, snaga/snagata. Utrzymujf}: si
gl'llpy konsonantyczne st, zd, *11, stwardnialo: koj'n, pili1'ta. ObSel'wujelllY
tez archaizrny, jak lltrzyrnanie grupy С1': GArVeC, cArpit, а takze wyglosowycl1
-st, -st: 5ist, p1'ist, dost; 3 08 sg оа S1.lrn bl'zшi esti.
УУ zakresie Jeksyki. obie оdmiапу j zykowe rozr6znia g16wIlie terrni
l101ogia re1igijna. УУ rnowie Torbesz6w domiuj
kallle, b (lZ

tez

tUl'cckie elementy leksy

al'abskie czy pe1'skie. vVply,y tUl'ccki na slownict,v(}

TOl'besz6w wYl'azny jest r6wniez w innych zakl'esach sernantycznych, пр.
w nazwach cz sci stroju, w slownictwie dotycz cyrn zycia ducho1\'"ego
i towal'zyskiego, w nazewnictwie zwi zanyrn z ul'z dzeniem аоrnll, " ter
lninologii stopni pokl'ewienstwa. УУе wszystkich tyCl1 dziedzinach pojawiaj
siQ tez zapozyczenia albanskie, np. сиса <dziewczyna', 'nоnа <rnatka', obok
шnа.

sk

Tego typu zl'oznicowanie jQzykowe rniQdzy lпаnоѕсј

i TOl'beszami w tej ѕатеј wsi obsel'wujemy i w innych punktach

w zacllOdniej Масеаопјј
w

chl'zescijall

(w

Kiczewskiern, na Poreczll,

w

Prilepskiem,

Stl'uzkiern i w regionie Polog).
'Уе wsiach czysto tOl'beszkich ilоѕс cech odl' bnych jest znacznie

wiQksza. УУ gwa1'ze tOl'beszkiej wsi Zernonica (Gorna Reka, Debarskie)
оbok wyrnienionych cech charakterystycznych dla Torbeszo)v z Rostllse
(dwojakie kontYnllanty *9 i *1, lltrZYn1anie С1'-, -st, -st, fOl'ша esti) znajdll
јешу lladto - jako r6zne оа malorekanskiego
*1'

:

dwojakie kоntуппаntу

аТ i аl', ])01'. parst ,-...; pa1'stite, /а/ jako kontYnllant *'02 prze i /т/:

оѕа1n, пtl'zушаniе grup tj, ај w wyrazach tYPll b1'atja, (]vetje, livadje, оиl'ааје"
depa.latalizacja *1 , ut:rzyrnanie е w grupie CV1'- : C1xZrst, cva1'stina. "У zakre
ѕје konsonantyzmll uwagQ zwracaj

p1'zede wszystkim рl'осеѕу zwi zane·

z /х/. W wyglosie w pozycji ро ја/, /0/ * /х/ zwykle ginie: v'ra, gra, st1'a, sil'01nar
viit', rnо obok тој; ро /е/ * /X/IJrzeszlo w /ј /: grej, rnеј, czaSeIn tez ро /l{,/:
gluj, ѕиј, РеЈ'аиј, аlе i buj, kоZл/;ј. Przed. sp61glosk najcz sciej */х/ przeszlo
,у !Ј/, /v/: b lvna, tiv'na, boj6a, tak tez zawsze w konc6wkach -vrne, -jte.
Jedynie wpozycji przed /Т/ */х/ zaniklo pozostawiajqc slad w postaci dlugosci
nastQPuj cej sp6lgl0ski: el: а, mel : еrn, rnol : а, eel : i. Grupy konsonantycz
о, podobnie jak w jQzyku шiејѕkiПl Ochrydu, pozostalytll
пе ѕ + с, д i 8
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nје zmienione: отеѕсе, vosoe, и1'ОЅСе, klaslJe, таѕса, k1'ulИе, w izolowanych
pl'zykladach obserwujemy jedynie aSYn1ilacjQ ѕ w 8: 7cva8oe (: kvas). W za
kresie шогfоlоgii gwara zernonicka rozni siQ оа pozostalych wsi lnalo
rekanskich

koncowk

liczby

mnogiej

-е

rzeczo,vnikow

w liczbie pojedynczej nа -а: glat'e, erebice, koncowk
terazniejszego:

vikшm,

1иѕаm,

tycznej czasownikow gl'llpy

-13-

ѕеlJат,

zakonczonych

-т w 1 08 sg czasu

аltегnасјашi

ѕашоglоѕki

tеша

oraz -i-, por. 2 оѕ beris, sei8, tkшi8, pii§,

darzi8, broi8 wobec 3 08 be1'et, tkaet, 8piet, C'ltet, darzet, 8edet, b1'oet, а w liczbie
mnogiej bm<erne, 8еамnе, bm'ete, sedete, beret, sedet.

Јeszcze wyrazlliej siQ 'vyrozniaj

te \уѕје tOl'beszkie, ktore znalazly

siQ w nо'\ууm otocZel1ill dialektalnyll1. G,\vara Torbeszow w weleskich
wsiach lVIelnica i G. Vгњnоvсi, а takze gwara wsi Dolno Коliсапi

,у

Skop

ѕшеm mа niemal wszystkie oechy charakterystyczne gwary Zel'nonickiej .
.Alе w lVIelnicy i Vranovci ci gle jeszcze w pewnych pozycjach mozna.
llslyszec slabe /х/: zmex, gl'llX, S'l{'x obok zme, ѕњ; ооЧа, Јс1'е/'Јсо, теЧет, nixno"

lv!eXrned, tiXko, zdiXrna, kiXnet, ma%ni obok оо : la, те: 113т, ni:

11,0.

Bardziej charakterystyczna jest роа tym wzg'lQdern gwal'a clwu wysp
torbeszkich Urvic i Jelovjane nа stokach 8ar Planiny w Tetowskiern.
Zostaly опе w koncll XVIII w. zalozolle przez przybyszo'vv ze ,\уѕј ll1uzul
l11anskich oko1ic Gory (Prizrenskie) i z kilku wsi w АlbаnН. Gwara urwiczko
-jelowjanska, l)odob nie jak gwara zernonicka w reg'ionie Reka, РОЅЈааа,
z јеdпеј strony, szereg cech archaicznych, jak: lltrzyrnanie /х/, por. xaTe'J ,

Xodim, јаха, ѕоха, uхо, отах,

и1'ах, оех, оехте, beXte, z drugiej strony

szereg innowacji. Ѕ::}: to innowacje roznego typu. Јedne z nich s

wspolne

z "baz " torbeszk::}: w regionie GOl'a, пр. labializacja *1 w wyglosie sylaby

i jego przejscie w If /, /v/, рог. vesel
Pl'zeniesienie akcentu na trzeci

-+

ve8ej, debel

-+

аеоеј, ')'aZnik

z

ravnik.

sylabQ оа konca wyrazu w.takich forrnach,

jak ЈсuЈсајса, lIЉоitе (+- k'ltkdica +- k'ltkdvica, leb6ite +- leh6vite)
gwal'Q

-+

wi ze

tQ

gwar::}: tetow8k::}:. Ѕ::}: jednak i oryginalne innowacje wlasne, пр.

palatalizacja wyglosowego -t w -7i, jak w ze7i, реЉ, роМ, kle7i, pt'olelE, eele7ft

( +- zet, pet, pot, klet, p1'oZet, IJeZet) czy koncowka liczby ll1nogiej -i7fta (pili7ia,.
dejoilCa) powstala w drodze kontarninacji (pililEi

pUina).

Podobnie jak w шiејѕkiеј gwarze ochrydzkiej w jQzyku Torbeszow
obserwujerny dwa zjawiska: utrzyrnywanie siQ archaizrnow, jak СТ-, IJvr-,

-8t, -8t, kontYnllanty 8t, zd (86, zJ) w rniejsce starych *tj, *ај, utrzyrnywanie
siQ /х/, utrzyrnywanie grllp tj, ај, ѕс, ЅIJ, 8С, forrna esti z ternatern est-.

W jQzykll wsi prawoslawnych rnашу odpowiednio: ст >

т'

(cr'vi), 6vt* >

cvr (CV1's), -st> -ѕ (иѕ), -8t> -8 (pTi§), х > (ј lub > v/f, tj > 7С, ај > y
80 > јс, ЅIJ> ја, §с > јс (тајса, тој6е, krujlJe), jako kontynuanty *tj, *ај
сl0шјПllј::}: 7С,

и,

zwlaszcza w шогfеrnасh grarnatycznych.

Utrzym;ywanie si

archaizrn6w w gwarach torbeszkich prowadzi ао

1vllioskll, ze ро dokonanej iѕlашizасјi i ро wyizolowanill siQ grup llldnosci
Шllzulшаnѕkiеј pewne rozpoczQte jllz procesy przebiegaly tutaj wolniej.
Najlepsz::}: ilustracjf2 stanowi tll rozwoj *х.

.124
Drugi typ torbeszkich cech j zykowych to cechy, kt6re rozwin ly sj
jako swoiste

"\"

systemach tych g>w tr. 'У Zakl'esie :fonetyki w gr

wchodzi

przede wszystkim rozw6j * , *'02 i *Z', *1. W gwarze prawoslawnych wsi l'ekall
skich (wl czaj c tll i oazy lnalorekanskie w vVeleskiem (Papradiste i Oresje)
i w Bitolskiem (,ујеѕ Ѕшilеvо)) w 1110rfemach rdzennych *9 i *'02 S

konty

nuO\vane przez о: ZOp, zobi, zobUe, zopcin"a, 'lnoska, 'lnoskata, tez ѕ'nоуа

8'nogata. 'У gwarach torbeszkich, jak wldzie1ismy, oba te dzwi ki S

f"OOOJ

kon

tynuowane odpowiednio przez а i а zaleznie оа liczby sylab, а niekiedy
i 0(1 тјејѕса akcentu. SonantjT [,

1

w

шаlогеkаnѕkim maj

charakter

zgloskotw6rczy (drvo, р],nо), potlczas gdy w gwarach torbeszkich przed
sonantem rozwin la sj
*

i *'02: ат

r--.J

ar, dl

("О.,Ј

salllogloska na og61 identyczna z kontynuantem
ш.

Wi cej innowacji zпајduјешу w zakresie шогfоlоgii i leksyki. Jako
mor:fologiczn
fikacj

innowacj

Torbesz6w rekanskich тоZnа podac now

klasy

czasownik6w zaleznie od sanlOgloski tematycznej, рог. secis, nosi§ :

seeet, noset, pluraln
pojedynczej, datywn

konc6wk

-е

rzeczownik6w z konc6wk

konc6wkf2 -etlt imion wlasnych na

-е:

-а w liczbie
Stole
Stolet
r--.J

(: Stoleve w шаlогеkаПѕkim). W gwarze zernonickiej do--innowacji nalez
na(lto: konc6wka

-'ln

w 1 оѕ sg czasu terazniejszego, formacje zaimkowe

'nimt;z,i'J'l, M1'imnin, o'nirnni'n, ovakov, niim, llzycie przyimka 'nа z dopelnie
,niет b1izszym ( ја p'ra,§al nа Zenata).
Leksyka gwar torbeszkich wzbogacona jest przez priyjf2cie razem
'z re1igi

wielu zapozyczen tllreckich i aIbanskich. 'У toku dalszego rozwojll

powstaly niekiedy w drodze derywacji formy hybrydalne, jak mioo Cstryj',

mioojoa Cstryjna' na wz6r dајзо ·wuj', dајзојоа Cwцjna' i in. Wazn
swoist

cechf2

stanowi antroponimia, w calosci ffillzulшаnѕkа.

Innowacje, szczeg61nie leksykalne, s

liczniejsze

II

tych Torbesz6w,

kt6rzy wczesnie przesiedlili sif2 w nowe otoczenie dialektalne.
Uderza parale1izm w strllkturze o

f2bnosci ochrydzkiej gwary шiејѕшеј

i gwar torbeszkich. Przyczyna jest w оbu wypadkach ta ѕата: ch c
zachowania wlasnej odrf2bnosci, fundowanej raz przez r6znicf2 tradycji
kulturalno-spolecznej, а w dгпgiш wypadku przez r6znic wyznaniow .
Na przedstawion
l1akladaj

star

dy:ferencjacj

socjaln

j zyka macedonskiego

sif2 w ci gu ostatnich dziesif2cio1eci skutki procesu szerzenia

i szerzenia sif2 nowo skodyfikowanej normy оg61пеј. 'Vyniki s

zasadniczo

I6zne na wsi i w miescie.
Na wies znajomosc normy przenika przede wszystkim poprzez szkolf2
i srodki masowego przekazu. Szczf2sliwie ,vybrany, јеѕli chodzi

о

jego

podstawf2 dialektaln , jf2zyk og61ny jest rozllmiany wszQdzie bez przeszk6d,
natomiast znajomosc czynna jest ci gle jeszcze na wsi dosc ograniczona.
W starszym pokoleniu, kt6re nie та za sob

szkoly macedo:riskiej, nalezy

wrf2cz ао rzadkosci. W srednim pokolenin jest juz i rosnie odsetek dwu
jf2zycznosci, w sensie znajomosci tak systemu dialektalnego, jak i normy
og61nej,

'W

lnlodszym pokoleniu tak poj ta dwujf2zycznosc czy dwukodo·

------------------------..............................-
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'wosc jest norm . PozЗJ te enem dialekt6w centrЗIlnomacedoilSkich trzeba

:ѕјсг tez liczyc z istnieniem intегdiаlеktбw, tj. calej skali аРl'оkѕушасјi ао
jfJzyka оgбlnеgо mozliwych na bazie artykulacyjnej i w гашасh przyzwy
czajen gramatycznych wyniesionych z systemll dialektalnego.

\V miescie, jak zwykle, sytuacja jest bardziej zlozona, а podstawa
soejalna jcгzyka оgбlnеgо znacznie szersza. U starych miеѕzkаnсб)v miast
konkurllj

z niш stare prestizowe dialekty шiејѕkiе wyrosle bezposrednio

podlozu diаlеktаlпуш. Symbioza jcгzyka оgбlnеgо z tymi diаlеktашi

nа

stwarza lokaln

шiејѕk

ѕzбw ze wsi do miasta

z

uzualn

norm

kolokwialnq. U nowych przyby

j zykiem оgбlпуm konkuruj

llldowych. Przybysze ci na og61 swiad01l1ie d z

systemy dialekt6w

do opanowania j zyka

og6lnego, jednak jako wzol'ee tego jfJzyka cZfJsto podstawiaj!1! wzorce 10
kalnego miejskiego dialektu pl'estizowego i bezposrednim efektem ich staran
jest rozszerzenie podstawy spolecznej tego dialektu. Summa summarum
i tu istotny jest przekr6j przez pokolenia. W шiаѕtасh zachodniomaeedon
skich znajomosc normy og61nej jest niemal powszechna. W miЗJstЗJch
wschodniomacedonskicl1 j zyk og6Iny dominuje w srednim i mlodszym
pokoleniu. О nobilitacji starego dialektu lniejskiego Skopia por. wyzej

:3.2.
*

*
*

Litеrаtша
:.видоес к и Б., Говорот на полошките торбешки села УРВИЧ: и Јеловјане,

[w:]

Кирил Пеј

чиновик' и HeroBoTo в реме, Тетово 1973, ѕ. 21-32
- Говорот на торбешките села Мелница и Врановцп во Велешко, Македонски јазик П,
1951, ѕ. 200-209
- Социјалниот Фактор во днФеренцирањето на македонските говори,

[w:J

РеФерати на

македонск:ите слависти за VI мег'ународен славистички Koнrpec во Прага, Скопје 1968,
8.
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4.3. KONFRONTACJA

DANYCH

О DYFERENCJAC,JI SOCJALNEJ J ZYKA

POLSКIEGO 1 MAOEDONSКIEGO

Istotn

i brzemienn

w skutki roznicfJ w l'elacji polski ......, шасеdоnѕki

wnosi ѕtаtпѕ SR Macedonii jako jednej z герпblik wielojfJzycznej federacji,
w

ktбгеј jCi:zykiem prestizoWYnl z tytulu swojej wyl cznosci w pewnych

dziedzinach administracji pa.ristwowej jest serbsko·chorwacki. Uklad ten,
rzecz prosta, silniej odbija sifJ na sytuacji jfJzykowej W miescie niz na wsi.
4.3.1. SYTUAOJA Лј!ZУКОWА NA WSI

"\У perspektywie historycznej czynnikiem r6znicllj cym, w Роlѕсе nie
znanym, okazЗIl sj

w Macedonii czynnik wyznaniowy (рот. wyzej 4.2.).

Ze stanowiska wsp6lczesnego r6wniez dostrzegamy wiele moment6w
r6zniqcych.
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\У Роlѕсе jedynie w najstarSZYnl pokolenil1 mozna jeszcze znalez6,
izolowane przyklady поѕјсјеН dialektu, kt6rzy пје znaj

czynnie lokaIneg'o

interdialektll; szeroka podstawa socjalna interdialektu jest wypadkow
8wiadomego d zenia ао opanowania standardu i hamuj cej тоН filtra
dialektalnego,

ktOI'y

ппiеmоzliwiа

clokonanie tak

zasadniczej

zmiany

kоdп j zyko'vego w jednynl krokl1.
Tl'wanie interdialektu to wypadkowa dwu powszechnie obecnych ро
staw spolecznych: ch ci kontakto"\vania sj

па r6wnej stopie z поѕјсјеlатј

standardu, aktl1alnej tak dlugo, jak dlugo b d

istnialy systemy clialek

talne, i niellnliej tnosci jasnego l'ozgraniczenia wzorc6w interdialektalneg'o
i standardowego, со zrozumiale, zwazywszy ze (а) oba te wzorce пшј
па wsi charakter prestizowy, (b) r6znice mi dzy nimi dotycz
mierze wlasciwosci

пје

w znacznej

uswiadanlianych.

'У Macedonii sytllacja jest bardziej zr6znicowana i па og61 bar(lziej
ѕkошр1ikоwапа. Dia,lekty S
cechy dialektalne, nlnOZ11: si

jeszcze wsz dzie zywe. Cofaj11: sj

poszczeg61ne

sytuacje spoleczne, kt6re wymag'aj11: uzycia

kodll wyzszej rang'i. Sytuacja jest mutatis mutandis podobna ао роl
skiej sytllacji kaszllbskiej, zasadniczo r6znej od sytllacji "l11:dowo-polskiej"
Zwаzу,чѕzу IHzy tym skal

zrбzпiсоwапiа dialektalnego i wyrazne pal'a

11letry geograficzne standardu, bardzo zr6znicowana jest rбwпiеz skala
trl1(lllosci, jakie napotykaj

поѕјсјеlе dialekt6w w d zeniu do opanowania

j zyka оgбlпеgо. Rzecz oczywista, ze tu, gdzie r6znica kodll dialektalnego

i standarclowego jest wi ksza, szersze jest роlе manewru i wyrazniej
odczllwana potrzeba posredniego mi dzy nimi оgniwa, jakim jest inter
dialekt. Z drllgiej strony - о czym byla јп:?; mowa - mlodosc standardl1
sprawia, ze spotykamy

w

l\facedonii szereg interdialekt6w, z POcllodzenia,

na og61 diаlсktбw miejskich, starszych od niego.
Resumuj c: пшkѕуmаlпу system awansll j zykoweg'o jest czterostop
niowy, nosiciele dialektll jako pierwszy system pl'estizowy opanowujf!:
interdialekt piel'Wszego stopnia, nazwijmy go lokalnym dialektem presti
zowym. Interdialekt drllgiego stopnia, taki, jaki spotykamy w warunkach
polskich, jest -wyrazenl 8wia(10mego d11:zenia nosicie1i interdialektu pierw
szego stopnia ао opanowania standardu.

ѕtоѕпnki па 1inii interdialekt

(1rllgiego stopnia '"'-' j zyk standardowy Ѕ11: podobne jak w polszczyznie.
Dodajmy, ze podstawa ѕосјаlпа Obll interdialekt6w jest па wsi stosunkowo
'W11:Ska, а dynaшika еwоlпсјi socjalnoj zykowej slabsza niz w Роlѕсе.

4.3.2. SYTUACJA Ц!ZУКОWА 'У l\ПЕЅCIЕ
Specyfika ѕуtпасјi j zyko'vej w miescie, wi ksza dynamika tej sytllacji
Пlа swe zr6dlo па obu obszarach
standardll i (b) w zacieranill sJ
Zasadnicz11: r6znic

(а) w ѕzегѕzеј podstawie spolecznej

parametrow geograficznych interdialektll.

wnosi istnienie w Macedonii starych prestizowych

dialekt6w miejskich, kt6re w komllnikacji ustnej w mniejszym lub

w

wi k
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;gzym zakresie kоnkuгuјЦ: z mlodszym od nich standardeIn. 'У Polsce
j zyk miejski ksztaltuje przede wszystkim dynalllika relacji: standard

+--+

,e1ialekty ludowe.
Sytuacj

polskl:J: przy bardziej rozwini tym wielkjm przemysle cechuj

-,vi ksze migracje wewn trzne robotnik6w - nosicieli interdialektu. W Ма
,cedonii terenem krzyzowania si

гбzniе regionalnie zabarwionych inteI'

,diа.lеktбw jest g16wnie Skopie, zarazem jednak w Skopiu wlasnie ѕzсzеgбl
nie WYl'azna jest prestizowa hierarchia гбznусh ѕуѕtеmб,v interdialektal
nycl1 z lokalnym stolecznym (inter)dialektem na szczycie. W innych,
lnniejszych osrodkach lniejskich przeplyw ludnosci jest mniejszy, а regio
па]пе ob1icze j zyka wyrazniejsze.
Innymi slowy: о Не w Polsce sytuacja j zykowa w Warszawie nie
,odbiega w spos6b zasadniczy od sytuacji w innych wielkich aglomeracjach
miejskich, о tJTle w lVlacedonii wypada wYT6znic trzy dosc istotnie гбzni се
:sj

llklady:
- Skopie, gdzie

- jako w stolicy, siedzibie centralnych instytucji

kпltUl'аlnусh i naukowych - nacisk standardu jest пајѕilniејѕzу,: а jego
-podstawa spoleczna najszersza, а z ch'ugiej strony - zwazywszy lnechanizm
.spo}eczny,

ktбгу

w

codziennej praktyce faworyzuje wzorce j zykowe

'про-џу-ѕzесhniапе w drodze bezposrednich kопtаktбw ustnych
'przybyli cz sciej opanowujl:J: (swiadomie ѕtагајЦ: sj

- nowo

opanowac) prestizowy

'(inter)clialekt lokalny niz stan(lard, ktбгуm w kontaktach ustnych роѕlп
.guje si
.z

przede wszystkim, niemal wy1t1!cznie, inteligencja wywodz ca sj

t,erenu

zachodniomacedonskiego;

- miasta zachodniomacedonskie uprzywilejowane l)rzez fakt, ze icll
:stare prestizowe dialekty lokalne s

stoSllnkowo bliskie standardu. W tej

,sJ't.uacji ѕц: przede wszystkim РгПер i Titov Veles, natomiast ѕzсzеgбlп
'pozycj

wѕгбd miast zachodniej Macedonii wypada przyznac Bito1i i mllta

·tis mutandis Ochrydowi, gdzie stara tradycja miejska do dzis w nieoficjal

nych kontaktach пѕtnусh zapewnia prestizow

pozycj

starym lokalnym

,( inter )dialektom;
- miasta wschodniomacedonskie, gdzie istnieje wyrazne rozwarstwie
лiе nа naplywowych nosicieli klasycznego standardll i miејѕсоwц: inteligen
cj , kt6ra роѕlugпј с si

na со dzien lokalnym (inter)dialektem prestizo

ТуУПl l1limo swiadomych wуѕilkбw mа nieraz trudnosci w opano,vaniu
;standardu.
Naszkicowana dyferencjacja jest w znacznym stopniu zatarta w ро
koleniach powojennych пшtuгzуѕt6w, а szczeg61nie аbѕоlwеntбw uniwer

.syt.etu w Skopiu.
Jak wynika z tego szkicu, na гбzniсасh mi dzy ѕуtuасјц: polsk
,ceclon k

i n1a

zawazyla mlodosc i wyrazne parametry geograficzne standardu

nшсесlопѕkiеgо oraz liczebnosc grupy гоbоtnikбw wielkoprzemyslowych
w

Polsce.

Те ѕаmе czynniki sprawiaj , ze wzorce interdialektalne S

w

Polsce niepokoj co stabilne i ekspansywne - naplywajl:J:cy do miast
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cl11opo-robotnicy pl'zejnl11j

је i powielaj

jako \vzorce prestizowe, lltrll(l

njaj c przenikanie do sl'odowisk l'obotniczych wzorc6w stan(lardo\vych.
"\V :M:acedonii \\'i ksze zr6znicowanie substandardu аktуwizпје ѕwiadо:ПlОЅ

jf,}zykow&, а lnlodosc standarclll i jego zwi zek genetyczny z now

powojen

n& rzeczywistosci& spoleczn& zaciesnia w swiadomosci m6wi&cj"'ch zwi zki
Пlif,}dzу awansem spolecznym i ј zуkоwуш i ksztaltllje bardziej aktywn&
posta",v

wobec awansu j zykowego.

"\V Polsce liczniejsza jest dzis jeszcze grnpa ludzi, kt6rzy орапоwuјц stan

dard jako kod podstawowy w dошu гоdziппуш. Zal'azem jednak, о cZynl
wa.rto pami tac, po\vszechna wsr6d inteligencji (1 wllj zycznosc (macedonski::
serbsko-chorwacki), а nawet tl>6jj zycznos6 (шасеdопѕki: serbsko-chol'waekj:
агumппѕki, шасеdопѕki: serbsko-chorwacki : gTecki, macedonski: ser})sko
-chorwacki: albanski) znacznego odsetka Macedonczyk6w jest pot znyn1
czynnikiem przyblizaj cym spoleczenstwu problematyk
",via.j c

j zykow& i 11lat

opanowanie kоdп standardowego tym, dla kt6rych nie jest on

k'odem po(lstawo",vYnl zagwarantowallYln przez 1поdzепiе.

ПОЛСКО-МАКЕДОНСКИ
КОНФРОНТАТИВНА ГРАМАТИКА
(НАЦРТ НА ПРОБЛЕМАТИКАТА)
I. ВОВЕДУВАЊЕ
(Резиме)

Оваа тетратка е прва од серијата на студии по конфронтативна граматика на полскиот
и македонскиот јазик. Во словенскиот јазичен свет овие два јазика се максимално полари
зирани во однос на нивната морФо-синтаксичка структура. Затоа планираната конфрон
тација к'е може да послужи и како рамка за една поширока морФосинтаксичка типологија
на

словенските

јазици.

Нашава прва тетратка содржи два дела.
Во првиот дел се дадени општотеоретските и методолошките претпоставки. Авторите
к'е се обидат да ги применат тезите на семантички насочената граматика, т. е. граматиката
која како појдовна точка претполага anстрактна семантичка структура и којашто ги опре
делува механизмите на прекодување на односната семантичка структура во прифатливи
површински низи. Мег'утоа, конфронтаЦИјата заснована врз една ваква процедура може
да се реализира само под претпоставка дека постојат граматики на полскиот и на македон
скиот јазик кои се формулирани на ист мета-јазик и коишто даваат опис со еднаква длабочина.
За жал такви граматики засега нема. Поради тоа авторите имаат намера да ги конФрон
тираат прво македонскиот и полскиот систем на Функционалните единици на одделни ни
воа на јазичната структура (фонологија, флексија, зборообразување) и дУри во последната
студија, кога к'е ги претставуваат синтаксичките шеми на двата јазика. тие к'е можат да ја
земат семантиката како појдовна точка.
Втората комnликација потекнува оттаму што полскиот и македонскиот јазик имаат
заеднички предок - прасловенскиот јазик. Следователно потребно е да се прикаже не само·
Функционалниот сооднос, туку и супстанцијалното заедништво на двата јазика. Во врска,
со тоа авторите имаат намера да подготват еден речнички додаток кон одделни глави. До
датоците к'е бидат замислени како речници на реконструираните прасловенски единици
(фонеми, афикси, синтаксички шеми) што к'е им се заеднички на двата јазика и коишто к'е
ја покажат на контрастивен начин функционалната оптовареност на односните единици
во полскиот и во македонскиот денеска.
Во вториот дел на "Воведувањето" се дадени некои податоци кои не се однесуваат на
граматичкиот опис на стандардните јазици, а коишто к'е можат 'Да послужат за дополну
вање на описот. Тие се контрастивни, типолошки податоци за (а) географската диференција
ција на полскиот и на македонскиот јазик, за (б) условите на кодификацијата на стандардната
норма на двата јазика и карактеристичните за таа норма механизми на варирање, и за (с)
социо-лингвистичката диференцијација на двата јазmcа.
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Z. Topolil1ska, В. Vidoe-ski. PolskJ

OUTLINE OF А POLISH-MACEDONIAN CONTRASTIVE GRAMl\IAR
1. INTRODUCTION

(Summary)
This јѕ Ље fiI'st volume of а ѕегјеѕ о! {ош ог {јуе aiming at s;ystematic confron
-tation of Polish аl1а Macedonian grammatical strllcture. In the Slavic liпgпiѕtiс world
these two langllages ме maximally polal'ized in sofar аѕ their morpho-syntactic struc
·ture is сопсеrпеd. Thus the plal1ned cOIlfrontation could serve аѕ а frame-work {ог
а broadel' mогрhо-ѕУIltасtiс typology о! the Slavic languages.
This volume embl'aces two pal'ts.
The first pal't ѕегуеѕ аѕ theoretical and methodological introdllction. The апthогѕ
fleclare themselves partisans о! а semantically oriented grammar, ј.е. а grammal'
that 1шѕ ап abstract semantic structure аѕ iп-рut and defines mechanisms of Нѕ trans
coding il1to
а

acceptable surfaee strings. However, а сопfгопtаtiоп based on such

ргосеапrе would be conceivable only on assumption that there e:x:ist Polish апа

Macedonian gгашшаl'Ѕ fОl'пшlаtеd both in the ѕаmе llleta.language and operating
at the ѕаmе depth о! desc1'iption. UnfOl'tunately, this is not the саѕе. Thus the ап
thors plan to сопfl'опt, first, Macedonian апd Polish systems о! ftlIlctiol1al
diffегепt levels of language ѕtгuсtше (phonology,

i11flection,

ппitѕ о!

word-formation) and

only in the last volume, when prese11ting the syntactic patterns о! both languages,
iake the semantics аѕ ѕtагtiпg point.
The second majol' complication агјѕеѕ {гоm the fact that Polish and Масеао
пiап have а common ancestOl': Common Slavic. Consequently not only funetional
nut also 8ubstantial affi11ities should be presented. The authors i11tend to ргераге
appendices to particular typological chapters. The арре11ајсеѕ would be conceived
аѕ lexicons о! reco11structed Common Slavic units (phonemes, afiixes, syntactic pat
terns) that the two languages shal'e in common and would demonstl'ate in а contra
stive wa.y the fппсtiопаl load о! those units in present-day Polish and Macedonian.
The second part о! the "Introduction" brings опt ѕоmе data that ао not belo11g
to gl'ammatical dеЅШ'iрtiоп о! the Standard la11guages but that the апthогѕ would
like to take into account in further discussion. These а1'е contrastive, typological
data

(а) Polish and Macedonian lil1gпiѕtiс geography, (b) on the conditions о!
'
codification о! the Standard погш i11 the two агеаѕ and on lllесhапiѕшѕ о! variatio11
011

-c1raracteristic о! that llОГШ, (с) on tlle ѕосiо-liпgпiѕtiс differentiation о! the two агеаѕ.

