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HumpHrey Tonkin

Language Rights and Linguistic Justice1

Abstrakt (Prawa językowe a sprawiedliwość językowa). status praw człowieka zyskał 
nowy wymiar wraz z przyjęciem karty narodów zjednoczonych w 1945 oraz zatwierdze-
niem powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948. do tego momentu prawa człowieka 
były traktowane jako jeden z elementów konstytucji poszczególnych państw; teraz stały 
się uniwersalne w charakterze zasad prawa międzynarodowego. jednakże dokumenty te 
poświęciły stosunkowo mało uwagi dyskryminacji względem języka, częściowo z powodu 
niechęci uznania praw językowych nie tylko za indywidualne, lecz także za kolektywne. 
biorąc pod uwagę rolę języka w komunikacji, niesie on ze sobą sens kolektywny, który jest 
mniej typowy dla dyskryminacji na podstawie rasy, płci czy religii, i od dawna jest kojarzo-
ny z problemem praw mniejszości, zagadnieniem całkowicie ignorowanym przez twórców 
deklaracji. obecnie prawa językowe są respektowane przez państwa w różny sposób, mniej 
lub bardziej przychylnie. dyskryminacja na tle językowym staje się problemem o charakte-
rze międzynarodowym, ponieważ przepływ języków odbywa się ponad granicami i zmienia 
sposób, w jaki języki są używane w danych państwach.

Abstract. the status of human rights took a new turn with the adoption of the united nations 
charter in 1945 and the approval of the universal declaration of Human rights in 1948. up 
until that point, human rights had been regarded as essentially elements in the constitutional 
law of individual states; they now became universalized as principles of international law. 
but non-discrimination with regard to language received relatively little attention in either 
document, in part because of a reluctance to regard language rights as not only individual but 
also collective. Given its role as a means of communication, language carries with it a collec-
tive sense that is less inherent in non-discrimination on grounds of race, gender or religion, 
and it has long been associated with the problem of minority rights, an issue entirely avoided 
by the drafters of the universal declaration. today language rights are recognized in many 
different ways by individual states, some strongly supportive and some less so. increasingly, 
non-discrimination on grounds of language is becoming an international issue as cross-border 
language flows affect the ways languages are used in individual states.

1 revised version of a paper delivered at the azerbaijan university of languages, baku, 
november 2010.

Język. Komunikacja. Informacja
Language. Communication. Information

i. koutny, p. nowak (red./eds.)
7/2012: 9–22
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1. The principle of non-discrimination

can a person be discriminated against on the basis of language? a moment’s re-
flection would surely produce an answer in the affirmative. if, for example, a speaker 
of spanish is arrested in the united states and can understand neither the charges nor 
the court proceedings, such a situation violates the legal principle of equal protec-
tion under the law. it does not matter that english, either by custom or by law, is the 
language of the law-courts: the accused is surely entitled to understand the charges 
against him and to be able to defend himself. by the same token, if someone from an 
english-speaking country is arrested in a non-english-speaking country, it would be 
unjust to imprison him after a trial he did not understand. from simple instances such 
as these, we can readily establish the existence of the concept of linguistic discrimina-
tion, or discrimination on the grounds of language, even if such a concept may not be 
recognized by all legal systems across the world, or applied with equal diligence. put 
simply, discrimination can be defined as an unfair and unjust bias against an individual; 
if it is legally proscribed, such legal proscription implies a counterbalancing right to 
non-discrimination. Hence, if linguistic discrimination is a valid concept, its corollary, 
language rights, is also a valid concept. 

the principle of non-discrimination is clearly recognized in international law 
(see, for example, interights 2011, bayefsky 1990). it is firmly established in the 
early documents of the united nations, from which numerous further and more 
specific international instruments have flowed. but language has been slow to 
gain the full recognition accorded to some other grounds for non-discrimination. 
although article 1.3 of the united nations charter specifies that member-states 
shall promote and encourage “human rights and … fundamental freedoms for all 
without distinction as to race, sex, language, or religion,” early un documents, 
notably the universal declaration of Human rights, are relatively silent on the 
question of how human rights can be applied “without distinction as to … lan-
guage.” the universal declaration mentions language only once, in article 2, in a 
litany of areas of non-discrimination somewhat longer and more detailed than that 
in the charter, but otherwise essentially the same: “everyone is entitled to all the 
rights and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kind, 
such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or 
social origin, property, birth or other status.” whereas most of these factors of non-
discrimination, or negative rights, are expressed in affirmative terms elsewhere in the 
declaration, language is not, even if it is implied in several articles, notably article 
11 (on the right to a fair trial), article 19 (on freedom of expression), article 21 (on 
participation in the political process), and article 26 (on the right to education). 
article 27, paragraph 1, on cultural rights, the most likely place for language to be 
mentioned, is brief in the extreme, and does not address the question of diversity, 
linguistic or otherwise: “everyone has the right freely to participate in the cultural 
life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and 
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its benefits.” the use of the definite article is telling: the text refers not to “his or 
her community” but to “the community” – presumably therefore the majority com-
munity (Morsink 1999:335). 

in fact, article 27 appeared in the declaration in this truncated form primarily as 
a result of marked disagreement among the drafters concerning whether the rights of 
minorities should be addressed at all in the universal declaration. some drafters were 
concerned about affirming minority rights since the protection of such rights was the 
pretext used by Germany for its military incursion into czechoslovakia and poland. 
others felt that, since the convention on the prevention and punishment of the crime 
of Genocide was also under consideration at the time, the rights of minorities should 
be dealt with in that context. still others, notably the united states and the latin ame-
rican countries, asserted that, as countries with immigrant populations, they wished to 
promote cultural assimilation rather than cultural separation. eleanor roosevelt, of the 
united states, for example, declared flatly that in her country “there was no minority 
problem” (Morsink 1999:272).

john p. Humphrey, director of the un’s Human rights division, in his initial 
draft of the article, went much further: “in states inhabited by a substantial number 
of persons of a race, language, or religion other than those of the majority of the 
population, persons belonging to such ethnic, linguistic or religious minorities shall 
have the right to establish and maintain, out of an equitable proportion of any public 
funds available for the purpose, their schools and cultural and religious institutions, 
and to use their own language before the courts and other authorities and organs of 
the state and in the press and in public assembly” (Glendon 2001:274). Humphrey 
subsequently modified the wording somewhat (Morsink 1999:272). it gained initial 
support among a broad range of drafters, but such guarantees of “separate but equal” 
public institutions ran counter to certain prevailing progressive beliefs that, in the case 
of the united states, later coalesced into the civil rights movement. this consideration, 
too, produced hesitancy.

2. Non-discrimination and the nature of language

but, these issues aside, language is different from other considerations in its very 
nature. whereas for the most part it is sufficient to ignore race (to a marked extent) and 
gender (to some extent) in the application of human rights, and whereas this is largely 
true of religion (to cite only the four grounds of discrimination specifically proscribed 
in the united nations charter), we cannot say the same of language. all four of these 
factors – race, sex, language, religion – may matter in, for example, the establishment 
of education policy – and numerous examples could be marshaled to prove that point. 
but at the ballot box, or in the law courts, or in employment, it is often enough to ignore 
race or gender or religion in order to establish fair and equitable practices. in themselves, 
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race, gender, and religion are not markers of communication. language, on the other 
hand, is such a marker. we cannot communicate at all without adopting one language 
or another, normally to the exclusion of all other languages. indeed, the very law itself 
is expressed in language: the universal declaration of Human rights itself avails little 
if the citizen is not equipped to read and understand it (djité 2012). 

language, in short, involves, as vernon van dyke puts it in a classic study of lan-
guage and human rights, “the unavoidability of choice” (van dyke 1976). the question 
that accordingly confronts us in all such cases is the extent to which accommodation 
to language difference (by the provision of translation and interpretation, educational 
services in more than one language, multilingual ballots, and so on) confers benefits 
on particular sections of the population at costs that are tolerable to the community at 
large. it goes without saying that this question permits of multiple answers, depending 
on whether one is a member of the majority or of a minority and on how the pertinent 
laws are interpreted. nor is there an obvious point at which benefits cease to outweigh 
costs, or costs begin to outweigh benefits. 

in the example i cited at the beginning of this essay, it was quite clear that lack of 
linguistic understanding could, if special provisions were not made, result in unjust 
incarceration. but the concept of linguistic rights so defined is very narrow. the expanse 
of time between my being accused of a crime and my trial is likely to be short. i can-
not be expected to learn a language in that time. but what if i have been in the country 
for ten years and have not learned the language sufficiently to defend myself.? is that 
my fault? should the court continue to recognize my right to use my native language? 
and if i am reasonably competent in the language of the country but would prefer 
to defend myself in my native language, does the court have any obligation to make 
that possible by supplying an interpreter? again, the responses are mixed. some will 
make a distinction between an indigenous language and the language of immigrants. 
some will suggest that if i am to claim legal protection and have had plenty of time to 
learn the language of the courts but have not done so, the courts have no obligation to 
compensate for my deficiencies. some will make a distinction between genetic differ-
ences, like race or sex, and environmental (some might even say elective) differences 
like religion and language. 

furthermore, going to prison is an extreme situation. what about proceedings in 
civil courts, as opposed to criminal ones? and what about softer forms of discrimina-
tion, such as communication with public officials, or the education of my children? 
what about the use of my native language in the workplace with other employees who 
speak that language? and what about my use of my language in circumstances in which 
the supervisors in my workplace do not understand me? language policies in different 
countries prescribe different answers to these questions.

all of these considerations relate to the situation of the individual. so perhaps 
the first consideration in the recognition of language rights is how far those language 
rights extend for a given individual. a related question, which i will not pursue here 
but which merits separate consideration, is that of the individual’s relationship to 
the identity markers associated with language, in other words to the very status of 
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language itself. not only do such markers vary from culture to culture, but the very 
concept of mother-tongue, or of native language, is open to interrogation (bonfiglio 
2010), particularly in highly multilingual regions or countries, such as are the norm in 
large parts of africa, for example. are we perhaps in danger of fetishizing language, 
or of reifying what is essentially a culturally-determined mode of behavior (reagan 
2009:2-8)? perhaps so.

3. Collective versus individual rights

we are touching here not only on the individual but on the community – and not 
only the community as an agglomeration of individuals, but the community as actor. 
not only is language by its nature individually discriminatory (we have to use one lan-
guage or another), but it also governs our collective conduct: particular languages are 
associated with particular groups of people, especially with particular ethnic groups, 
and sometimes language difference is submerged under other forms of discrimination 
(in the united states, much of what is expressed as racial discrimination may in fact be 
linguistic discrimination: it is not the spanish-speaker’s race that matters in the court, 
but the spanish-speaker’s language). 

does it matter whether the language at issue is a language traditionally spoken within 
the borders of the territory in which one lives, or does one’s right to non-discrimination 
extend to all languages? in many countries languages belonging to minorities within 
those countries enjoy a privileged status compared to those from elsewhere in the 
world. if we recognize that welsh has a special status in britain, do we also recognize 
that urdu (spoken by more people in britain than welsh, but the language of recent 
immigrants) should also have such status? and how do we distinguish between an 
indigenous language and an immigrant language? How many generations are needed 
for an immigrant language to become an indigenous language? do these questions 
even carry meaning in the non-industrialized world?

and is the education of children a right pertaining to the individual or the collec-
tive? in other words, do i as a parent have the right to determine how the state should 
provide for my children linguistically, or even how i should be allowed to pay for my 
children’s education? and how do my children’s individual rights (for example to be-
come productive citizens of their country by knowing its language or languages) get 
balanced with my own individual rights (for my children to learn and appreciate my 
cultural values as they are enshrined in the language that they speak)? 

clearly the simple protection of individual linguistic rights will sooner or later 
involve determination of what constitutes collective rights. Many legal experts deny 
the existence of collective rights and hence do not recognize the responsibility of 
the state to protect minorities as a group, but only the members of minorities in cir-
cumstances where their individual rights are threatened (see kymlicka 1995 for one 
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nuanced approach to this issue and May’s analysis of it [2001]; see also van parijs 
2003, 2011).

language remains, despite the experience of many parts of the world where multi-
lingualism is the norm, a widely accepted marker of national identity and citizenship. 
the constitutions of many, perhaps most, countries specifically prescribe the language 
or languages of government and define so-called national languages (faingold 2004). 
such policies often have their origins in historical experience, or are colored by such 
experience. clearly, they bestow on the speakers of such languages clear advantages, 
and they disadvantage those who do not speak those languages. the mere fact that, 
given the nature of language, such discrimination is in some measure inevitable, does 
not cause it to disappear as an issue (on theoretical approaches to overcoming it, see, 
for example, the discussions of distributive justice and linguistic justice in kymlicka 
2001 and van parijs 2011).

to what extent, then, is it legitimate to extend the concept of linguistic rights from 
the individual to the collective? arguably, the debate over the protection of minorities 
that broke out among the drafters of the universal declaration of Human rights had its 
origin in precisely this issue. whereas individual rights are relatively easy to define in 
terms of individual freedom, and while a long philosophical and legal tradition can be 
invoked to justify them, group-differentiated rights are a different case entirely. if one 
gives certain rights to some groups and denies them to others, or if the law defines some 
people as constituting a community and fails to recognize others, group-differentiated 
rights and individual rights rapidly collide. perhaps the most extensive literature on 
the linguistic side of this much problematized issue comes from canada, where years 
of political upheaval over the relative rights of english and french speakers have led 
to finely nuanced efforts to reconcile the two (notably in the work of charles taylor 
and will kymlicka). “My own position,” writes stephen May (2001:11) “is that group-
differentiated rights are defensible as long as they retain within them the protection of 
individual liberties.” such a view, while widely held, only serves to beg the question: 
is it possible to achieve both results at the same time?

regardless of our answer, we must recognize, first, that the individual’s right to 
language and the collective rights to language are two different things, and, second, 
that they may well turn out to be in conflict. such conflicts arise particularly in cases 
where language policy is established by geographical regions, as, for example, in 
spain, or in india.

4. Origins of language rights

interestingly, the concept of language rights can be said to have originated not in the 
codification of individual rights but in the identification of collective rights. at least in 
the west (in other parts of the world, earlier examples of the recognition of such regional 
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multilingualism may be identifiable), it emerged in the eighteenth and nineteenth centu-
ries in arrangements for the education of minorities, for example in the austrian empire, 
where local populations were sometimes accorded the right to conduct schools in their 
own languages, and (paradoxically) in the right to access to national majority languages: 
if french was to be the medium whereby the french constitution bestowed civil liberties 
on its citizens, it follows that french citizens had a right of access to the french language. 
thus the final act of the congress of vienna (1815) recognized the existence of national 
minorities, and the austrian constitutional law of 1867 accorded equal rights to provincial 
languages “with regard to education, administration and public life” (skutnabb-kangas & 
phillipson 1995). the treaty of berlin (1878) also addressed minority issues, particularly 
religious issues, in what was in effect a reprise and extension of the peace of westphalia 
(1648), which established the system of nation-states in europe, each with its own religion 
(and often, by inference, its own language), but with guarantees for christians of other 
denominations than the established religion in the country in question. 

these nineteenth-century legal developments were largely confined to individual 
countries and were intended to guarantee rights within the framework of those coun-
tries. the picture changed somewhat in the aftermath of world war i, when, with the 
break-up of the old european empires, new states came into existence. as a precondi-
tion to diplomatic recognition, states were obliged to sign so-called minority treaties 
guaranteeing the fair treatment of minorities under their jurisdiction – with an appeal 
mechanism to the permanent court of international justice, an arm of the league of 
nations. such minority treaties were primarily intended to prevent cross-border disputes 
over the treatment of minorities: while recognizing the sovereignty of a given state over 
a given minority, the negotiators in versailles and their successors the league of nations 
wished to maximize political stability between states. language was an important ele-
ment in such treaties, since language difference was one of the principal indicators of 
minority status and minority consciousness. the treaties were imperfect mechanisms, 
not least because the established countries saw them as primarily a device for dealing 
with the wholly new states, and these states in turn tended to see them as a potential 
violation of their sovereignty. this period in the development of human rights was, 
then, not so much an international recognition of human rights as a recognition of the 
responsibility of individual countries to guarantee certain rights to their citizens. but 
it was clearly a step on the road to such international recognition. 

However, as we have noted, it was not until the middle of the twentieth century 
that the idea of language rights was given full recognition in international customary 
law, primarily in the universal declaration of Human rights adopted by the united 
nations in 1948. among those rights and freedoms are such provisions as a right to 
a fair trial, a right to freedom of opinion and expression, a right to education, and the 
none the less vexed question of a “right freely to participate in the cultural life of the 
community.” each of these rights, and many of the others mentioned in the declaration, 
has an important linguistic dimension. 

the universal declaration of Human rights has formed the basis for a number 
of more elaborate statements on human rights over the past sixty years, in both areas 
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covered by the declaration: political rights on the one hand and economic and social 
rights on the other. Many of the provisions of the universal declaration are spelled out 
in greater detail in the international covenant on economic, social and cultural rights 
(which deals, among other things, with education) and the international covenant on 
civil and political rights (which includes a section on court proceedings), both of which 
came into force in 1976. they are taken up again in the united nations convention 
on the rights of the child, widely ratified by un members, and in the united nations 
declaration on the rights of persons belonging to national or ethnic, religious and 
linguistic Minorities, approved by the General assembly in 1992. these international 
instruments, and others like them, are, of course, the products of negotiations between 
states: modern concepts of human rights rely, in some sense, on the recognition of 
nation-states as the essential building blocks of international order. 

Human rights have also received close attention in regional agreements, both in 
the european union and in the council of europe. the council of europe’s european 
charter for regional or Minority languages goes part-way to recognizing the existence 
of collective linguistic and cultural rights, but the question of how these are reconciled 
with individual rights remains an open practical and legal issue. it is not difficult to 
imagine, nor indeed to find, examples of cases where a given state, wishing to afford 
a minority group special protection in a given geographic area, perhaps infringes on 
the rights of citizens in that area who are not members of the minority in question (we 
could cite the case of estonia and the baltic states, indeed of numbers of post-soviet 
republics). such claims, as we have seen, have been a source of legal conflict in the of-
ficialization of french in the canadian province of Quebec, a process that fundamentally 
changed the socio-economic status of the french-speaking majority and permanently 
altered the cultural environment.

we might note that the universal declaration relies on the theory that there are rights 
inherent in us as human beings. in other words, they are one of the ways in which we 
define our own humanity. in this sense, they transcend all other considerations, including 
religion, philosophy, and custom: they are based on natural law. while the governments 
of the world were willing to commit themselves, more or less, to such a concept in 
1948 (though even then it was difficult to find philosophical common ground), there is 
relatively little evidence that all governments, or all individuals, adhere to these prin-
ciples today. the very concept of rights is, in the abstract, hard to explain or even to 
justify. it is certainly hard to assert in the face of the pragmatics of day-to-day politics. 
i express this doubt not so much to undermine my own argument as to remind us how 
tenuous and uncertain in today’s world the very foundation of human rights remains 
(see Morsink 1999, Glendon 2001, Moyn 2010). personally, i would maintain that 
their very precariousness is a reason to argue for them all the more strongly, but to do 
so with a realization that their application is a complex process that often depends not 
so much on what is desirable as on what is attainable. politics, as has been said many 
times before, is the art of the possible.

HuMpHrey tonkin



17

5. Language rights in practice

but let us return to the main topic. rights are important only when they are chal-
lenged – in other words when custom turns into confrontation. they may be challenged 
by groups attempting to assert themselves politically or economically, or when these 
groups feel threatened by others who are seeking to assert themselves. rights are most 
interesting, in other words, when they collide with other rights. this is particularly true 
of language rights, and it is one of the things that make it hard to draft good language 
legislation (kibbee 1998). education is perhaps the best case in point: while education 
relates ultimately to the individual, it is delivered through educational communities 
called schools. Most linguists would agree that, after the family, schools are the most 
important locus for the acquisition of a language. Hence they are crucially important 
in ethnic politics, and they bring us back to our earlier discussion of individual versus 
collective rights. does a right to education imply the right to have one’s children edu-
cated in a given language? if there are no other children in the vicinity who use that 
language, presumably not. but how many families are required to reside in a given 
area before the state has a responsibility to address their needs in their language, if at 
all? and, in this area as in others, is there a difference between education in a language 
indigenous to the country in question and a language imported into the country by im-
migrants? does the state have a responsibility to help new arrivals acquire the language 
of the state, or other languages? and does a right to participate in cultural life imply 
a responsibility of the state to support a given culture and keep it vigorous? if indig-
enous languages are likely to wither and die, is it a responsibility of the state to keep 
them alive (for answers in the affirmative, see Maffi 2001, skutnabb-kangas 2001, and 
nettle & romaine 2000). in other words, when do we pass from non-discrimination 
to the promotion of minority languages and cultures? 

tove skutnabb-kangas (2000) and others have laid out for us a scale ranging from 
outright prohibition of a given language (forbidding its use entirely), through relative 
neutrality (tolerance-oriented policy), to a situation in which that language is encour-
aged through education, support for cultural activities in the language in question, and 
the encouragement of both corpus and status planning (promotion-oriented policy). 
different countries and polities employ different strategies. 

clearly it is wrong to forbid people from using their own language entirely. yet in 
some countries, people are prevented from, or even punished for, using their language 
in public, or in the workplace. such was the situation years ago in many of the schools 
run by the u.s. bureau of indian affairs, where the use of native american languages 
was strictly forbidden. in an article on the current state of cherokee, the new york times 
reported (september 21, 2003) the experience of the father of chief chad smith of the 
cherokee nation: “if you spoke the language [at school], your mouth was washed out 
with soap ... it was an effort to destroy the language and it was fairly successful.” the 
2003 article went on to state that today, only 8000 oklahoma cherokees out of a total 
of 100,000 speak the language well, and most are over the age of 45. probably that 
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number is now lower. similar, indeed still more severe, restrictions were imposed on 
the koreans by the japanese during their occupation of korea and on taiwan during 
the japanese occupation there. 

but it is not self-evident that the most active protection and promotion is neces-
sarily the best. while we may recognize that the preservation of cultural and linguistic 
diversity is inherently a good thing, we must admit that language shift will take place, 
that languages will converge and separate, and that populations will migrate or disperse. 
a crucially important question is the role of the state in this process. to what extent is it 
legitimate for the state to intervene, and with what purpose? one thing is clearly apparent: 
language planning and policy must take into consideration contradictory responsibilities 
– the need to preserve diversity, but also the need to provide for integration. 

we have already noted that the application of adequate language arrangements by 
the authorities in a given community or country often requires resources – resources that 
the majority may regard as better used elsewhere, or resources that in many countries 
simply do not exist. thus the use of multiple languages in the courts or in the delivery 
of education requires proactive positive intervention by the state. 

in the united states, in the well-known lau v. nichols case of 1974, the supreme 
court found that school administrators do not meet their obligation to provide equal 
educational opportunities merely by treating all students alike, but have an obligation 
to help students unable to understand english. although there may be differences of 
opinion on what such help might minimally require, the principle that non-speakers 
of english are entitled to various kinds of assistance in access to public services, in 
participation in elections, and in various other ways, is well established in law. 

but, as we have noted, what about situations in which a country simply does not 
have the resources to provide special services for linguistic minorities – nor indeed 
enough money to send everyone to school? what about situations in which a state rec-
ognizes the official status of several languages in its constitution but lacks the resources 
to provide services in that language? 

a classic example of the problems inherent in dealing with language rights is-
sues is the case of south africa. under apartheid, a regime that disintegrated only 
some twenty years ago, the government recognized two languages as official: english 
and afrikaans. eager to maintain harmony between afrikaans-speaking whites and 
english-speaking whites, it practiced a form of equal treatment of the two languages, 
investing considerable resources in maintaining school systems in both languages and 
providing legal guarantees to the two groups. but today we sometimes forget that the 
white south african government also expended resources on the promotion of african 
languages – within the territories known as bantustans, areas of the country (generally 
the least fertile and least developed) set aside for blacks. their goal was to keep the 
blacks out of white areas by promoting local linguistic communication in languages 
of little use in the white heartlands. thus money was spent on both corpus and status 
planning of african languages.

today, the south african constitution recognizes eleven languages, including 
english and afrikaans, as having equal status. but the resources available to develop 
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the african languages are completely inadequate. furthermore, black south africans, 
wishing to become part of the mainstream economy, are eager to learn english, the 
language that provides them with the best opportunities to improve themselves and 
their status. so, while the use of other languages is permitted, emphasis is falling al-
most entirely on english. even afrikaans, long seen by many as the language of the 
oppressor, is losing ground to english and faces a very bleak future (krog, Morris 
& tonkin 2010). 

there are no specific laws in south africa that favor english over other languages, 
but there are also no specific laws, so far as i know, that limit its use – at least in prac-
tice. the south african situation is a perfect example of the fact that there is no such 
thing as no language policy: lack of a policy constitutes a policy. this is a point often 
emphasized by experts in the field – phillipson (2000, 2003), fishman (1991, 2001), 
eggington (2002) and others. the situation of english in south africa is also a good 
example of what Myers-scotton (1990, 1993)has called “elite closure” – speakers of 
a particular elite language using it to exclude others from power. 

it takes no more than a minute to realize that the south african situation has been 
paralleled by similar situations in other parts of the world – particularly in imperialist 
settings in which otherwise admirable concepts, such as mother-tongue education, have 
been used not to integrate people linguistically but to exclude them from participation 
in elite culture, or in which limited promotion of regional languages has been used 
to maintain overall political stability and power, as in the case of the soviet union. 
there are other more ambiguous cases, such as regionalism in spain (arzoz 2008), or 
multilingualism in india. 

6. Beyond the nation-state

this brings me to my final point: the question of language rights and responsibilities 
beyond national boundaries – a topic perhaps too large to be argued adequately here. 
occasionally it is maintained that young people in schools have a right to exposure 
to international languages, particularly english, because they will inhabit, perhaps al-
ready inhabit, a world that is essentially international, and in which opportunities will 
lie in their ability to prosper in the globalized environment that it has produced. this 
is particularly so in regional groupings of states, such as the european union. but in 
such arenas the risk is further privileging of english-speaking states. unfortunately, 
the eu has been signally unsuccessful in developing, or at least observing, a policy 
sufficiently practical to counter the wholesale linguistic erosion that a preference for 
english produces. Mere endorsement of multilingualism is insufficient, since here, 
too, the wholesale expansion of the number of languages of formally equal status has 
resulted in the favoring of one: as in south africa, that language is english, which is 
gradually pushing other languages out of the way (phillipson 2003, van parijs 2004a, 
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2004b, 2011). as a result, the english-speaking members of the union enjoy an inherent 
advantage, and, here too, a form of elite closure is taking place (tonkin 2007). 

the spread of english-based science and commerce may have brought advantages 
to many and prosperity to countries previously in poverty; at the same time we might 
argue that language discrimination has now moved to the international level and now 
threatens the cultural integrity of entire nations. should we view this trend as benign 
– the simple expression of a large part of the world’s population to join an english-
speaking world – or should we view it as threatening the integrity of other languages 
and the further reinforcement of a world language system (de swaan 2000) in which 
some languages are increasingly more powerful than others (lapenna 1969)? does it 
matter that languages are disappearing in this process, for example (nettle & romaine 
2000)?

i have argued elsewhere (tonkin 2003, 2011) that it is short-sighted to see language 
rights and language discrimination as concerns only in the context of national language 
policy. they occur at all levels, even the international level, where international lan-
guage flows are realigning linguistic relationships, advantaging some and threatening 
others. Here again, lack of policy is in itself policy.

although language rights now enjoy international recognition, at least in theory 
and in law, such language rights may in reality be largely luxuries affordable only in 
highly-developed states with resources to support linguistic diversity and also the will 
to do so. or perhaps they should be regarded as necessities worthy of everyone’s at-
tention. perhaps, for the moment, the best that we can hope for in much of the world 
is the interdiction of persecution and discrimination against members of language 
minorities.

or, alternatively, this may be our last chance to establish language rights as impor-
tant in the formation of a just international (and national) order – in which event they 
merit our urgent and sustained attention. 
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Joanna kozakiewicz

Polityka językowa Rumunii a dialekt csángó

Abstract (Language policy of Romania and the dialect csángó). csángós are an ethnic 
group of Hungarian origin, settled in Moldavian part of romania at the end of 13th century. 
over the centuries, they have lived in isolation which enabled preservation of their archaic 
dialect and culture. today the bilingual csángó speakers are on the verge of language shift to 
romanian. the paper, apart from introducing the features of the endangered csángó dialect, 
presents the relation between the romanian language policy, linguistic changes in the csángó 
dialect and self-identity as an ethnic minority. furthermore, it examines different possibilities 
of the revitalization of the csángó dialect, taking into consideration means of the european 
union for multilingualism.

Abstrakt. czangowie to mniejszość etniczna pochodzenia węgierskiego, zamieszkująca 
od końca Xiii w. mołdawską część rumunii. wielowiekowa izolacja pozwoliła zachować 
archaiczny charakter dialektu i kultury czangów. obecnie dwujęzyczność czangów stoi na 
krawędzi przesunięcia językowego na język rumuński. artykuł, oprócz przedstawienia cech 
charakterystycznych dla zagrożonego dialektu csángó, prezentuje związek pomiędzy polityką 
językową rumunii, zmianami językowymi zachodzącymi w dialekcie czangów oraz ich 
poczuciem tożsamości. ponadto rozpatruje różne możliwości rewitalizacji dialektu, biorąc 
pod uwagę środki unii europejskiej na rzecz wielojęzyczności.

Wstęp

czangowie od początków Xiv w. zamieszkują północno-wschodnią część rumunii, 
czyli Mołdawię historyczną, tworząc najbardziej oddaloną od węgierskojęzycznego 
obszaru językowego mniejszość etniczną. nie zachowało się żadne źródło historyczne 
wyjaśniające przyczyny osiedlenia się czangów w Mołdawii, jednak przypuszcza się, 
iż ich zadaniem była obrona wschodnich granic państwa węgierskiego przed tatarami 
oraz umocnienie wpływów węgierskich na tym terenie. Żyjąc od ponad siedmiuset 
lat w obcym środowisku, pomimo postępującej asymilacji, czangowie zachowali 
znajomość dialektu, który rozwijając się w specyficznych warunkach, zyskał unikalny 
charakter. wyjątkowość tego dialektu polega na tym, że w porównaniu do innych gwar 
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węgierskich cechuje go największa ilość archaizmów, obecna na poziomie fonetycznym, 
gramatycznym i leksykalnym. większość z nich pochodzi z okresu starowęgierskiego 
i nie jest spotykana we współczesnych odmianach języka węgierskiego.

zachowanie archaicznego charakteru języka było możliwe dzięki wielowiekowej 
izolacji, jednakże polityka rumunii XX w. nie tylko przyspieszyła proces asymilacji, 
ale także przyczyniła się do zmian językowych. dialekt csángó został wyparty ze 
wszystkich sfer życia publicznego – administracji, oświaty, kościołów. jednocześnie 
w bardzo dużym stopniu uległ wpływowi języka rumuńskiego, przejawiającego się 
w tysiącach zapożyczeń. obecnie dwujęzyczność czangów stoi na krawędzi całko-
witego zastąpienia dialektu przez język rumuński. sytuacja zagrożonego języka oraz 
kultury czangów tylko w nieznacznym stopniu uległa poprawie po wstąpieniu rumunii 
do unii europejskiej w 2007 r.

celem artykułu jest przybliżenie słabo znanej w polsce grupy etnicznej oraz złożo-
nej problematyki związanej z zachowaniem znajomości dialektu csángó, jako przykładu 
jednej z wielu mniejszości w unii europejskiej, której przyszłość zależy od otwartej 
na wielojęzyczność polityki językowej danego państwa członkowskiego.

1. Etymologia nazwy csángó

na temat pochodzenia czangów, etymologii nazwy, przyczyn i daty pojawienia 
się tej ludności w Mołdawii powstało wiele teorii. w drugiej połowie Xviii w. 
bezzasadnie przypisywano jej pochodzenie tureckie, później także rumuńskie. Mało 
prawdopodobnym okazało się również założenie, iż są to potomkowie plemion wę-
gierskich, które miałyby nie wejść z pozostałymi do basenu karpackiego, a pozostać 
na terenach historycznej Mołdawii w okresie zajmowania ojczyzny (896). najnowsze 
prace językoznawców i etnografów potwierdzają węgierskie pochodzenie czangów, 
wskazując równinę siedmiogrodzką jako teren, z którego przybyli. porównaw-
cze badania dialektologiczne wykazały, iż najwięcej wspólnych cech z dialektem 
czangów posiadają gwary ze środkowej części równiny siedmiogrodzkiej, czyli 
z okolic torockó–tordy. trzeba jednak podkreślić, iż nie są to gwary seklerskie 
(benkő 1990).

pojawienie się czangów w historycznej Mołdawii szacuje się na koniec Xiii lub 
początek Xiv w., jeszcze przed powstaniem Hospodarstwa Mołdawskiego. Świadczą 
o tym m.in. pochodzące z języka węgierskiego nazwy geograficzne, których rumuńskie 
wersje są niekiedy jedynie zapisem fonetycznym. przykładem może być rzeka seret, 
wzdłuż której przodkowie czangów osiedlali się w zorganizowany sposób. węgierska 
nazwa rzeki brzmi tak samo – Szeret (czyt. seret) i oznacza kochać, może być także 
derywatem od rzeczownika szeretet (miłość). nazwa rumuńska brzmi Siret. niemniej 
Mołdawia nie była krainą etnicznie jednorodną. oprócz węgrów i ludności wołoskiej 
zamieszkiwali ją sasi, rusini, polacy.
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nazwa Czangowie (węg. csángók) jest prawdopodobnie derywatem czasownika 
csáng/csang, który zawiera w sobie następujące znaczenia: wałęsać się, włóczyć się, 
kręcić się, błąkać się. zauważalnie łączy się zatem z odseparowaniem czangów od 
reszty węgrów żyjących w basenie karpackim. po raz pierwszy w źródłach pisanych 
nazwa ta pojawiła się w Xv w. jako nazwisko w formach: Tsángó, Chango, Czankó 
(benkő 1990). dopiero w Xviii w. zaczęto ją stosować jako nazwę ludności. sami 
czangowie jednak niechętnie określają się tym mianem, ponieważ często było używa-
ne jako przezwisko i miało zdecydowanie pejoratywne asocjacje. w 2000 r. komisja 
ds. kultury, nauki i oświaty zgromadzenia parlamentarnego rady europy oficjalnie 
określiła tę mniejszość nazwą Czangowie oraz stwierdziła, iż posługują się dialektem 
języka węgierskiego (pozsony 2005).

2. Podziały wewnętrzne

istnieje błędne przekonanie, iż czangowie stanowią ogół ludności pochodzenia 
węgierskiego w mołdawskiej części rumunii. w rzeczywistości czangami powinno 
się nazywać tylko tych mieszkańców, którzy są potomkami węgrów przybyłych do 
Mołdawii w średniowieczu. podzielili się oni na dwie grupy – północną i południową. 
dawniej tereny zaludnione przez czangów obejmowały znacznie większy obszar. 
czangowie północni zamieszkują obecnie okolice miasta roman, natomiast czangowie 
południowi okolice miasta bacău. 

od drugiej połowy Xviii wieku do Mołdawi falami uciekali seklerzy. zamieszkali 
oni okolice braszowa, a niejednokrotnie także wprowadzali się do wiosek czangów 
południowych (pozsony 2005). badacze węgierscy obstają przy tym, by nazywać ich 
mołdawskimi seklerami, ze względu na inne pochodzenie oraz różnice dialektologiczne. 
bliskie sąsiedztwo mołdawskich seklerów sprawiło, iż dialekt czangów południowych 
przejął wiele cech z gwary seklerskiej.

3. Wyspa językowa a dialekt csángó

cechy dialektu, którym posługują się czangowie, zostały uwarunkowane przez 
czynniki historyczne i polityczne, lecz duże znaczenie ma również fakt, iż rozwija się 
on na wyspie językowej. wyspę językową tworzy taka wspólnota językowa, która nie 
posiada bezpośredniego kontaktu z rozmówcami tego samego języka, oraz ze wszyst-
kich stron otoczona jest przez obce kulturowo i językowo środowisko (Hoppa 2009). 
charakterystyczne dla wyspy językowej jest to, iż z jednej strony stwarza warunki 
odpowiednie dla utrzymania cech danego języka, z drugiej strony jednak wraz z upły-
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wem czasu język ten staje się niezależnym systemem, tworząc wiele neologizmów 
i form, które będą niezrozumiałe dla użytkowników rodzimego języka. ponadto język 
ten rozwijając się w obcym środowisku, z czasem przejmuje coraz więcej elementów 
otaczającego go języka, zaspokajając zapotrzebowanie na nowe słowa.

wyspa językowa, którą tworzą czangowie, jest najstarszą i najbardziej oddaloną 
od wszystkich węgierskich wspólnot językowych (benkő 1957). z tego względu 
dialekt csángó zawiera w sobie elementy starowęgierskie, lecz nie znajdziemy w nim 
słów, które powstały np. podczas wielkiej odnowy języka zapoczątkowanej przez 
ferenca kazinczyego w Xviii w. utrudnia to czangom zrozumienie współczesnego 
języka węgierskiego. umiejętność czytania i pisania po węgiersku jest wśród czan-
gów bardzo rzadka. do zapisu dialektu używany jest alfabet rumuński. dla węgrów 
natomiast, oprócz często niezrozumiałych archaizmów leksykalnych i gramatycznych, 
barierę w komunikacji stanowią neologizmy, przejawiające się w nietypowym użyciu 
czasowników posiłkowych i odmiennych końcówek, oraz duża liczba zapożyczeń 
z języka rumuńskiego.

duże znaczenie dla języka rozwijającego się na wyspie językowej ma także ro-
dzaj obszaru, który wyspa zajmuje. jeśli tworzy ją kilka osiedli, tak jak w przypadku 
dialektu csángó, różnice dialektologiczne będą cechowały każdą miejscowość. wyspę 
językową czangów tworzy 80 wiosek, dla których natężenie cech typowych dla tego 
dialektu jest różne, podobnie jak stopień oddziaływania języka rumuńskiego. poza 
głównym podziałem na dialekt czangów północnych i południowych dialekt csángó 
jest zróżnicowany także na poziomie lokalnym.

4. Archaiczny charakter dialektu csángó

archaiczność dialektu csángó przejawia się nie tylko na poziomie leksykalnym, 
ale także na poziomie fonetycznym, gramatycznym i składniowym. Gwara czangów 
północnych zawiera najwięcej archaizmów i elementów typowych dla średniowiecz-
nego języka węgierskiego. przede wszystkim jest to mazurzenie: czangowie północni 
zamiast sz wymawiają s. ponadto zauważono przekształcenie się systemu spółgłosek 
zadziąsłowych: zamiast cs (cz) wymawiane jest c, zamiast zs (ż) z, a zamiast ty (zmięk-
czone, palatalne ti) i gy (zmiekczone, palatalne di) cs (cz) i dzs (dż). kilka przykładów: 
kucsa (węg. kutya, pies), dzsermek (węg. gyermek, dziecko), misze (węg. mise – msza) 
(kiss 2001).

dialekt czangów południowych mniej różni się fonetycznie od węgierskiej normy 
językowej. w obu odmianach zachowały się jednak dawniej powszechnie używane 
fonemy: ly, np. olyan, hely. w języku węgierskim ślad po tej spółgłosce zachował się 
w pisowni, jednak ostatecznie przekształciła się w j. następny przykład to bilabialne v 
(ß), które w węgierskim przekształciło się w v: üβeg (węg. üveg, butelka, szkło), hoβasz 
(węg. havas, śnieżny). ponadto zachowała się także bezdźwięczna bilabialna głoska 
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drżąca Ψ, np. Ψücsök (węg. tücsök, świerszcz), Ψüsszög (węg. tüsszög, kichać). oba 
dialekty cechuje bogaty zestaw samogłosek:

Tylne Przednie
Niezaokrąglone Zaokrąglone Niezaokrąglone Zaokrąglone
krótka długa krótka długa krótka długa krótka długa

Wysoka i̬ u ú i í ü ű
Średnia ă o ó ё é ö ő
Niska ε a ā e ē œ

Najniż-
sza å á _ _ ä

w porównaniu do dialektu czangów północnych dialekt czangów południowych 
zawiera mniej zapożyczeń, jednak w warstwie leksykalnej, na skutek wpływu mołdaw-
skich seklerów, znaleźć można wyrazy dialektologiczne typowe dla gwary seklerskiej 
(kiss 2001).

oba dialekty cechuje bogaty system czasów przeszłych: czas przeszły narracyjny/
epicki, zaprzeszły w dwóch formach, przeszły ciągły, przeszły. część z nich w języku 
węgierskim wyszła z użytku lub służy jedynie stylizacji literackiej (Márton 1974).

ponadto w obu gwarach nie występuje typowa dla końcówek narzędnika (-val i -vel) 
asymilacja fonetyczna, kiedy v pod wpływem spółgłoski kończącej wyraz upodabnia 
się do niej. przykład: kéz – ręka, kézzel – ręką. upodobnienie jest nowszą cechą narzęd-
nika, zatem w dialekcie czangów mamy do czynienia z jego starszą formą. przykład: 
kézvel (ręką), regvel (rano).

do powszechnie używanych słów gwarowych, będących jednocześnie archaizma-
mi, należą: 
– lér (szwagier) – w języku węgierskim miało postać rér i w Xv w. zostało zastąpione 

przez zapożyczone z niemieckiego słowo sógor;
– tyukmon (jajko) – oryginalnie tyukmony, słowo pochodzenia ugrofińskiego, z lite-

rackiego języka węgierskiego zniknęło w Xviii w.;
– ünü (krowa) – oryginalnie ünő, zapożyczenie z języka tureckiego, które trafiło do 

języka węgierskiego jeszcze w okresie przed osiedleniem się na obecnym teryto-
rium, zastąpione w Xv w. przez nieznane czangom słowo tehén;

– vaszverő (kowal) – słowo pochodzące z ok. Xiv w., obecnie stosowane tylko przez 
węgierskojęzyczną ludność Mołdawii (lükő 2002).
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5. Neologizmy

charakterystyczna dla języka rozwijającego się na wyspie językowej jest także duża 
ilość neologizmów. w przypadku dialektu csángó jest to przede wszystkim nietypowe 
użycie konstrukcji gramatycznych. tryb łączny tworzony jest w czasie przeszłym. czas 
przyszły nie jest budowany za pomocą czasownika posiłkowego fog, a akar (chcieć) 
lub lesz (będzie, w standardowej gramatyce węgierskiej czasownik ten nie łączy się 
z bezokolicznikami). przykład z dialektu czangów północnych: akarnak tojni a csúkok 
östyének (węg. este tojni fognak a tyúkok – wieczorem kury zniosą jajka). w przypadku 
czasu przeszłego przypuszczającego, zamiast czasownika posiłkowego volna używana 
jest forma lenne, np. nesztek lenne (węg. néztek volna – obejrzeliby). ponadto nie zawsze 
obowiązuje zasada umieszczania najważniejszych informacji przed czasownikiem. 
we wszystkich czasach, trybach i koniugacjach można napotkać na nieco odmienne 
końcówki oraz większą liczbę dyftongów (Márton 1974, lükő 2002). 

powszechnie stosowane neologizmy:
– fel – tłuszcz (węg. zsír),
– szültü – fujarka (węg. furulya),
– filesz/filyes – królik (węg. nyúl),
– cinige – neologizm z gwary północnych czangów oznaczający skrzypce (węg. 

hegedű, a u czangów południowych hedegü)

6. Charakter zapożyczeń

warto w tym miejscu przyjrzeć się zapożyczeniom, których znaczna liczba jest 
również typowa dla wysp językowych. zapożyczenia z języka rumuńskiego w dialekcie 
csángó obejmują obecnie wszystkie kręgi tematyczne kultury materialnej: człowiek 
(części ciała, leczenie, choroby, cechy charakteru, pożywienie, terminologia koligacji 
rodzinnych, ubiór, zawody, narzędzia, dom), natura (niektóre nazwy roślin i zwierząt), 
gospodarstwo (uprawa roli, hodowla zwierząt), kalendarz (nazwy miesięcy). ich liczbę 
szacuje się na kilka tysięcy. w większości są to rzeczowniki pochodzące z gwar ru-
muńskich, wymawiane w zwęgierszczony sposób (Márton 1972). wśród zapożyczeń 
rzadziej można znaleźć pojęcia abstrakcyjne, co świadczy o tym, iż zapożyczenia 
w głównej mierze służyły uzupełnieniu braków w leksyce dotyczących rozwijającego 
się świata materialnego.

zapożyczenia nie zastąpiły jeszcze najważniejszych, najbardziej podstawowych 
wyrażeń. przykładowo wśród nazw części ciała elementarne określenia pozostały 
niezmienione: fej (głowa), száj (usta), szem (oczy), fül (uszy), orr (nos), bőr (skóra), 
haj (włosy), kéz (ręce), láb (nogi). przejęto natomiast następujące nazwy z języka ru-
muńskiego: bárba (broda), burik (pępek), burta/sztomák (żołądek), buza (wargi), fáca 
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(twarz), pálma (dłoń), gribon (kręgosłup), klápa (powieka) (Márton 1972). podobnie 
w innych kręgach tematycznych podstawową warstwę leksykalną stanowią węgierskie 
nazwy, natomiast słownictwo mające szczegółowy charakter zostało zapożyczone 
z języka rumuńskiego.

wpływ języka rumuńskiego wzrastał w miarę postępowania procesów asymila-
cyjnych, dziś ujawnia się na każdym poziomie językowym, także suprasegmentalnym. 
tempo, melodyka i akcent mowy upodobniły się do mowy rumuńskiej. przejęto także 
dwa fonemy: tylnojęzykowe î oraz ă (ə). zapożyczenia natomiast stały się produktywne 
i tworzą derywaty. ponadto pod wpływem języka rumuńskiego charakterystyczna dla 
tego dialektu stała się duża ilość formantów zdrabniających (kiss 2001).

podsumowując, specyfika dialektu csángó to przede wszystkim archaiczność 
połączona ze swoistymi formami rozwiniętymi niezależnie od języka węgierskiego, 
uzupełniona elementami języka rumuńskiego. izolacja każdej z zamieszkałych przez 
czangów wsi zaowocowała dużą różnorodnością dialektu, o której świadczy fakt, iż 
czangowie pochodzący z różnych terenów komunikują się z trudem. 

jedyną cechą unifikującą czangów jest katolicyzm. od czasu osiedlenia się czan-
gów w Mołdawii odgrywał on ważną i spajającą rolę. podporządkowano mu życie 
społeczne i rodzinne, a także zwyczaje. podczas gdy ludność węgierska zamieszku-
jąca mołdawskie miasta szybko się zasymilowała, silne przywiązanie do wyznania 
rzymskokatolickiego w środowisku wiejskim sprawiło, iż romanizacja zaczęła na-
bierać większego tempa dopiero w XX w., gdy izolacja homogenicznych wsi została 
zachwiana. wiejskie wspólnoty czangów cechowały się brakiem podziału klasowego 
– nie wykształciła się tu warstwa inteligencka, nie było szlachty, a różnice majątkowe 
nie miały istotnego znaczenia. silna endogamia sprawiła, iż rozwinęła się duża sieć 
koligacji rodzinnych.

szacuje się, iż obecnie jedynie 60 tysięcy osób wykazuje znajomość dialektu 
csángó (tánczos 2008). niekoniecznie świadczy ona o poczuciu przynależności do tej 
mniejszości. stałym wyznacznikiem odrębności od rumunów jest w dalszym ciągu 
katolicyzm, charakteryzujący nawet w pelni zasymilowanych czangów. dlatego też 
przypuszcza się, iż 250 tysięcy katolików zamieszkujących mołdawską część rumunii 
jest pochodzenia węgierskiego.

7. Działania asymilacyjne w XX w.

po zakończeniu i wojny światowej oraz podpisaniu traktatu w trianon (1920) 
terytorium królestwa rumunii znacznie się zwiększyło. przyłączono kilka krain 
historycznych: siedmiogród, bukowinę, banat, dobrudżę, później także bessarabię. 
nacjonalistycznym władzom rumunii zależało na stworzeniu etnicznie i kulturowo 
jednorodnego państwa. w rzeczywistości ich starania oznaczały dyskryminację ludno-
ści innego pochodzenia i wyznania. czangowie zostali zmuszeni do zromanizowania 
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imion i nazwisk. odprawianie mszy w języku węgierskim zostało zabronione, a dzieci 
uczące się w ortodoksyjnych szkołach zmuszano do brania udziału w ortodoksyjnych 
nabożeństwach (pozsony 2005).

Gdy w wyniku podpisania paktu ribbentrop-Mołotow w 1939 r. rumunia utraciła 
na rzecz węgier północną część siedmiogrodu, dyskryminacja ludności pochodzenia 
węgierskiego zaostrzyła się najpierw w siedmiogrodzie, a następnie także w mołdaw-
skiej części państwa. czangowie zostali pozbawieni większości praw obywatelskich 
– przede wszystkim odmawiano im wydania jakiegokolwiek dokumentu poświad-
czającego obywatelstwo rumuńskie, w wielu miejscowościach pozbawiano prawa do 
głosowania. zabroniono im piastowania urzędów. osoby chcące pracować w admi-
nistracji musiały przejść na prawosławie. po przejęciu władzy przez komunistów po 
ii wojnie światowej polityka względem mniejości narodowych nie uległa zmianie. 
za rządów petru Grozy, Gheorghe Gheorghiu-deja oraz nicolae ceauşescu nastąpiło 
zromanizowanie większości czangów (pozsony 2005). 

ze względu na węgierskie pochodzenie, czangowie nie otrzymali ziem podczas 
rozparcelowania majątków kościelnych. rozdzielono je pomiędzy biedniejsze rodziny 
rumuńskie. na skutek kolektywizacji wsi wiele czangijskich rodzin straciło większość 
swoich ziem uprawnych, a mężczyźni zostali wysłani do prac przymusowych. wówczas 
kontakt czangów z językiem rumuńskim stał się dużo częstszy. Mężczyźni pracujący 
w rumuńskim otoczeniu szybko wcielali do archaicznego dialektu słowa dotyczące 
takich sfer życia, jak: przemysł, handel, administracja, których ich własny język nie 
wykształcił. przejęte przez nich zapożyczenia rozprzestrzeniły się wśród wiejskiej 
ludności – były przekazywane podczas rozmów z domownikami. Młodzież, zachęcana 
do podjęcia pracy w państwowych zakładach przemysłowych, przenosiła się do miast, 
gdzie zazwyczaj zamieszkiwała na stałe. rumunów natomiast zachęcano do osiedlania 
się w zasiedlonych przez czangów wioskach. 

jedyną oznaką tolerancji w tym czasie było zezwolenie na utworzenie przez czan-
gów kilku szkół, w których nauka odbywała się w języku węgierskim. szkoły te funk-
cjonowały w latach 1947-1958, po czym zostały zlikwidowane. inicjatywa trwała zbyt 
krótko, by wykształcić warstwę inteligencką i na dobre wzmocnić poczucie tożsamości 
czangów oraz podnieść prestiż dialektu. Gdy komunikacja w języku rumuńskim stała 
się codziennością, dialektu zaczęto używać jedynie w kręgu domowym i zawierał on już 
wówczas wiele zapożyczeń. aktualnie aktywna znajomość dialektu jest bardzo rzadka 
i dotyczy głównie ludzi starszych. badania węgierskich językoznawców wykazały, iż 
pasywna znajomość dialektu cechuje bardzo mały odsetek trzydziesto- i czterdziesto-
latków. większość dzieci natomiast nie zna i nie używa dialektu (kiss 2012). oznacza 
to, iż komunikacja w dialekcie csángó zanika nawet na płaszczyźnie rodzinnej.
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8. Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych

po upadku dyktatury ceauşescu polityka rumunii przybrała proeuropejski charak-
ter. w 1995 r. rumunia podpisała, a w 2008 r. ratyfikowała europejską kartę języków 
regionalnych lub Mniejszościowych. dokument ten ma na celu stworzenie jak najlep-
szych warunków dla ochrony i rozwoju języków regionalnych lub mniejszościowych, 
wychodząc z założenia, iż wielojęzyczność europy jest ważnym elementem jej dziedzic-
twa, budującego kulturową tożsamość. karta zapewnia tym językom użycie w oświacie 
i środkach masowego przekazu, w administracji, sądownictwie, życiu gospodarczym, 
politycznym, społecznym oraz przede wszystkim w kulturze. językiem regionalnym 
lub mniejszościowym nazywa te języki, które są tradycyjnie używane na terytorium 
danego państwa przez jego obywateli, stanowiących grupę liczebnie mniejszą od reszty 
ludności tego państwa. za język regionalny lub mniejszościowy nie uznaje natomiast 
dialektów tego samego języka ani języków migrantów.

ratyfikowanie karty nie wymaga stosowania się do wszystkich przepisów w niej 
zawartych. postanowienia karty pozostawiają państwu-stronie możliwość decydowania 
o zasięgu działań podejmowanych na rzecz języków regionalnych lub mniejszościo-
wych. obowiązującą dla wszystkich jest część ii karty, mówiąca o respektowaniu 
i propagowaniu rozwoju tych języków poprzez m.in. zapewnienie metod i środków do 
ich nauczania na wszystkich możliwych poziomach oraz wspieranie studiów i badań 
nad tymi językami.

część iii karty zawiera bardziej szczegółowe zalecenia dotyczące miejsca języków 
regionalnych i mniejszościowych w oświacie, sądownictwie, mediach, życiu publicz-
nym, ekonomicznym i kulturalnym. jednakże zgodnie z postanowieniami praktycznymi 
karty, państwo-strona jest zobowiązana do respektowania 3 z 5 ustępów lub punktów 
części iii, w tym przynajmniej po 3 wybrane z artykułu 8. (oświata) i 12. (działal-
ność kulturalna i jej baza materialna), po jednym z artykułu 9. (władze sądowe), 10. 
(władze administracyjne i służby publiczne), 11. (Media) i 13. (Życie ekonomiczne i 
społeczne), w zależności od sytuacji danego języka regionalnego lub mniejszościowego 
oraz możliwości finansowych danego państwa.

w dokumencie ratyfikacji każde państwo wymienia języki regionalne i mniejszo-
ściowe oraz postanowienia części iii, które zobowiązuje się respektować. po roku od 
wejścia karty w życie, a następnie co trzy lata, państwo-strona przedkłada sekretarzowi 
Generalnemu rady europy raport z dokonanych działań. komisja ekspertów do spraw 
języków regionalnych lub Mniejszościowych w europie (caHlr) ustosunkowuje się 
do tego sprawozdania i podaje szereg rekomendacji w celu jeszcze lepszego stosowania 
postanowień karty. komitet Ministrów rady europy natomiast może te rekomendacje 
przekazać danemu państwu-stronie.

w rumunii karta weszła w życie 1 maja 2008 r. raport, który zgodnie z zapi-
sem miał zostać przedstawiony po roku, sekretarz Generalny rady europy otrzymał 
26 października 2010 r. w czerwcu 2012 r. komisja ekspertów ukończyła raport 
European Charter for Regional or Minority Languages. Application of the Charter 
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in Romania. oba raporty w bardzo niewielkim stopniu rzucają światło na sytuację 
dialektu czangów.

w dokumencie ratyfikacji karty rumunia wyszczególniła 20 języków regionalnych 
lub mniejszościowych, będących jednocześnie językami mniejszości narodowych. język 
węgierski, jako język naliczniejszej mniejszości, został objęty ochroną w ramach po-
stanowień z iii części karty. czangowie natomiast jako mniejszość etniczna nie zostali 
uwzględnieni w dokumencie ratyfikacyjnym. we wstępnym raporcie przygotowanym 
przez rząd rumunii, dotyczącym zastosowania karty, czangowie zostali jednakże 
wspomniani. nie zaliczono ich do mniejszości węgierskiej, lecz do „pozostałych grup 
etnicznych”, pomimo adnotacji, iż przez część społeczności czangów język węgierski 
jest uznawany za język ojczysty.

w raporcie komisji ekspertów z 2012 r. na temat czangów znaleźć można jedynie 
następującą informację: „Mniejszość węgierska zawiera w sobie grupę csángó (1370 
osób zgodnie z raportem okresowym). Grupa ta posiada własny dialekt węgierski, jest 
geograficznie odseparowana od innych grup węgierskojęzycznych oraz jest pozbawiona 
rozwiniętej infrastruktury mającej na celu promocję swojej kultury. komisja ekspertów 
prosi rumuńskie władze o informację na temat języka, którym posługują się czangowie, 
głównie w zakresie edukacji i kultury”.

w załączeniu do raportu komisji ekspertów znajdują się także komentarze władz 
rumuńskich odnoszące się do zaproponowanych rekomendacji. jakkolwiek nie zajęły 
one stanowiska w sprawie dialektu csángó. jedynie w sprawozdaniu z dofinansowywa-
nych przez Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego działań kulturalnych na 
rzecz mniejszości wymieniono finansowe wsparcie stowarzyszenia Młodych czangów 
z lunca de jos przy organizacji międzynarodowego obozu tanecznego.

wydaje się zatem, iż europejska karta języków regionalnych lub Mniejszościo-
wych jest niewystarczającym narzędziem ochrony zagrożonych języków mniejszości 
etnicznych. władze rumunii zdecydowały się stosować kartę jedynie względem 
mniejszości narodowych, pozostawiając czangów nie tylko poza sferą działań na rzecz 
wielojęzyczności, ale także negując ich węgierskie pochodzenie. zapytanie komisji 
ekspertów do spraw języków regionalnych lub Mniejszościowych w tej sprawie rodzi 
nadzieję, iż w następnym raporcie okresowym sytuacja czangów zostanie scharakte-
ryzowana dokładniej, a władze rumunii poświęcą więcej uwagi tej mniejszości oraz 
problemowi edukacji w języku węgierskim.

9. Edukacja w języku węgierskim

zaskakująco niska liczba czangów, którą podano we wstępnym raporcie z wprowa-
dzenia postanowień europejskiej karty języków regionalnych lub Mniejszościowych, 
niewątpliwie odzwierciedla skalę asymilacji. dane pochodziły z przeprowadzonego 
w 2002 r. powszechnego spisu ludności. tylko 1370 osób zadeklarowało przynależność 
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do tej grupy. tak długa obecność czangów w Mołdawii i usilne działania asymilacyj-
ne w drugiej połowie XX w. musiały oddziałać na poczucie tożsamości narodowej. 
trzeba wykluczyć założenie, iż za swoją ojczyznę uznają oni węgry. niemniej jednak 
czangowie, którzy są świadomi odrębności od rumunów i znają swój dialekt, czują 
wspólnotę z węgrami. wielokrotnie podejmowali działania mające na celu odprawianie 
liturgii oraz prowadzenie edukacji w języku węgierskim, które z różnych przyczyn nie 
powiodły się.

rząd rumunii, nie przyznając czangom statusu mniejszości, nie zapewnia im 
edukacji w języku węgierskim. problem kształcenia dzieci czangów pozostaje zatem 
w gestii stowarzyszeń pozarządowych. pojawia się jednak pytanie, czy edukacja w ję-
zyku węgierskim rozwiąże problem zagrożonego wyginięciem dialektu csángó?

kiedy w latach 90. demokratyczny związek węgrów w rumunii zainicjował 
przeniesienie kilkudziesięciorga czangijskich dzieci do węgierskich szkół w sied-
miogrodzie, szybko okazało się, iż projekt nie przyniesie pożądanych efektów, 
czyli zatrzymania procesu przesunięcia językowego czangów. dzieci, mówiące 
w dziwnie brzmiącym dla węgrów z transylwanii języku, były wykluczane ze spo-
łeczności szkolnych. podstawowym problemem okazała się jednak nieznajomość 
języka węgierskiego, który w znacznym stopniu różni się od archaicznego dialektu 
csángó. Mali czangowie mieli problem ze zrozumieniem materiału dydaktycznego 
oraz opanowaniem takich przedmiotów, jak literatura węgierska czy historia węgier. 
w konsekwencji jeszcze przed końcem roku szkolnego przeważająca liczba dzieci 
biorących udział w projekcie powróciła do domów. z kolei osobom, które kontynu-
owały naukę w węgierskojęzycznych szkołach średnich i wyższych, po powrocie do 
mołdawskiej części kraju trudności nastręczała ponowna integracja ze środowiskiem 
wiejskim. nigdy też do końca nie udało im się zaadoptować w transylwanii, ponieważ 
seklerzy zamieszkujący siedmiogród żywią wiele uprzedzeń względem czangów, 
skutkiem czego niejednokrotnie młodzi czangowie spotykali się z dyskryminacją 
z ich strony (sándor 2000).

na podstawie niepowodzenia tego przedsięwzięcia można wysunąć wniosek, iż 
jedynym rozwiązaniem byłoby nauczanie w dialekcie csángó, jednakże jest to nieosią-
galne z kilku względów. jak już zostało wcześniej wspomniane, dialekt ten wykazuje 
duże zróżnicowanie zależnie od miejscowości. nie istnieje jego ustandaryzowana forma. 
jest to język mówiony, tym samym niemożliwe jest stworzenie normy językowej, na 
podstawie której dałoby się opracować odpowiednie materiały dydaktyczne.

realną szansę na zachowanie dialektu csángó stanowi powrócenie do odwiecznego 
sposobu nauki języka, czyli przekazywania go z pokolenia na pokolenie. wymagałoby to 
jednak zmiany w postawie rodziców, którzy niechętnie rozmawiają ze swoimi dziećmi, 
używając dialektu. zmiana ta mogłaby się dokonać w warunkach otwartości i akcep-
tacji ze strony rumuńskiej społeczności. tymczasem czangowie, którzy od wieków 
przywiązani są do wyznania rzymskokatolickiego, a przedstawicieli kościoła darzą 
szczerym szacunkiem i autorytetem, właśnie w kościele słyszą, że nie powinni uczyć 
swoich dzieci języka węgierskiego, ponieważ żyją w rumunii i są rumunami. o ile 
dla seklerów nazwa csángó oznacza język nieprzyjemny w brzmieniu i dotyczy ludzi 
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nieznających poprawnego, prawdziwego języka węgierskiego, o tyle księża określają ich 
dialekt „diabelskim językiem” (sándor 2000). nic dziwnego, że czangowie niezwykle 
nisko cenią swój język, a jego znajomość wiążą z poczuciem wstydu i wyobcowaniem. 
nie stanowi on zatem wartości, którą chcą przekazywać swoim dzieciom. niektórzy 
wręcz z wrogością odnoszą się do działań czangów, którym mimo wszystko zależy 
na zachowaniu własnej kultury i języka.

o wzrost prestiżu dialektu i samoświadomości czangów walczy stowarzyszenie 
Mołdawskich węgrów csángó. z jego inicjatywy w ponad dwudziestu wioskach 
zorganizowano regularne zajęcia pozalekcyjne w języku węgierskim (Hegyeli 2010). 
ponieważ lekcje węgierskiego odbywają się na poziomie lokalnym, rodzice bardziej 
przychylnie traktują uczestnictwo dzieci w zajęciach. ponadto stowarzyszenie opra-
cowało podręczniki zawierające zbiory tekstów dobranych z uwzględnieniem możli-
wości i potrzeb uczniów. na uwagę zasługuje fakt, iż zajęcia te nie ograniczają się do 
poznawania języka węgierskiego. nauczyciele starają się, by na zajęciach używano 
także dialektu charakterystycznego dla danej wioski, oraz by dzieci poznały tradycyjne 
tańce, pieśni i muzykę ludową swojego regionu. obecnie w zajęciach bierze udział 
około 1500 uczniów. ponadto rząd węgierski zapewnia rokrocznie dziesięć miejsc na 
węgierskich uniwersytetach i szkołach wyższych dla młodych czangów, chcących 
kontynuować naukę po węgiersku.

dialekt i kultura czangów stanowi niewątpliwie ważną część nie tylko węgier-
skiego, ale europejskiego dziedzictwa. działania asymilacyjne oraz dyskryminacja ich 
języka doprowadziły do tego, iż czangowie nie potrafią docenić bogactwa swojej kul-
tury, wpisującej się w historię Mołdawii od siedmiu wieków. oddolne przedsięwzięcia 
mające na celu ochronę tradycji i języka czangów zyskają większą skuteczność, jeśli 
władze rumunii postarają się stworzyć przyjazną atmosferę względem wielojęzyczności 
i wieloetniczności, zgodnej z duchem unii europejskiej.
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nicolau Dols salas

Phonology and morphology and the limits of freedom 
in an artificial language

Abstrakt (Fonologia i morfologia oraz limity dowolności w języku sztucznym). sztuczne 
języki, takie jak esperanto, zostały stworzone na papierze. wymowa takiego języka nie jest 
zazwyczaj szczegółowo zaplanowana. w języku natywnym ta kompetencja jest zazwyczaj 
podstawą nieuświadomionych niuansów takich jak stopień wysokości i otwartości głoski. 
artykuł prezentuje analizę fonetyczną samogłosek w esperanto, opracowaną na podsta-
wie wymowy czterech esperantystów, jako przykład przeniesionej umiejętności. ponadto 
w esperanto istnieje jeszcze co najmniej jedno zagadnienie, w którym użytkownicy zdają się 
kierować swoją intuicją: zachowanie końcówki pierwszego członu złożenia. złożenia te są 
badanie w ramach teorii optymalności. Źródła gramatyczne odzwierciedlające generowanie 
tych złożeń zostały zaproponowane w celu pełniejszego poznania systemu.

Abstract. artificial languages like esperanto were created on paper. the pronunciation of 
such languages is not ordinarily planned in detail. competence in one’s native language is 
usually the basis of unconscious nuances such as vowel height or openness. in this paper 
a phonetic analysis of the esperanto vowels as pronounced by four esperantists is produced 
as an example of displaced competence. besides this, there exists in esperanto at least one 
field in which speakers seem to be left to their will: the maintenance of the ending of the first 
element in compound words. these compounds are studied within the frame of optimality 
theory, and grammatical resources that reflect the generation of compounds are proposed in 
order to better understand the system.

somewhere in wonderland, alice talks to the duchess while holding a flamingo. 
she underlines the importance for everyone to mind their own business, and the 
duchess, who was strongly addicted to idioms, states „take care of the sense, and the 
sounds will take care of themselves”. is this true? it is, at least, an appealing description 
of a speaker’s function: build up your sentences paying attention to what you mean, 
and leave sounds alone because they rule themselves and they always match up with 
each other in an automatic way. of course this is a naïve description of how grammar 
really works, and a close look at sound processes reveals an intricate system of eli-
sions, epentheses and many other more subtle sound changes. However, the duchess 
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was right in the same way as it would be sensible to advise a normal computer user 
not to dabble with the hardware. it is the linguist who should inspect the core of the 
phonological component and discover why it works detached from the speaker’s 
awareness. it is not at all rare for a lecturer in phonology or dialectology to discover 
how hard it is to make students aware of a given pronunciation, even – or especially 
– if such a pronunciation is both their own and different enough to its corresponding 
written representation. learning how to listen to oneself is the most serious challenge 
to labov’s observer’s paradox. the intervention of written language in sound change 
recognition is a serious matter for a student of phonology, and it can also become a 
serious handicap for a conlanger. in this paper we shall try to shed light on the latter 
point by observing the effect of unrestricting choices in a constructed language. the 
emergence of native language competence when speaking or writing in a constructed 
language is especially strong when no prescription is at hand for a given option. two 
fields will be under survey (i) variation determined by the speaker’s linguistic back-
ground, and (ii) free variation as (limited) optionality. the phonetics of vowels and 
the alignment of phonology and morphology in esperanto are expected to shed light 
on these aspects of competence. in other words: are sounds really reliable when left 
alone on the conlanger’s workbench?

1. Esperanto and the speaker’s linguistic background: an example

Montagut (2003:154-155) points at the difficulty of following zamenhof’s ninth 
rule, the one ruling relationships between oral and written language1: „Ĉiu vorto estas 
legata, kiel ĝi estas skribita» (Every word is read the way it is written). before entering 
into discussion of the rule, a word should be said on the radical change of perspective 
that interlinguistics should adopt in comparison with traditional linguistics. zamenhof’s 
words show the way in which his work differs from that of a linguist trying to codify 
a language. for a linguist struggling with an outbreak of dialects, the task would be 
to produce a standardised written form for every word. in the opposite direction, for 
the conlanger with a view to producing an international auxiliary language in the age 
of writing, the process would begin with a written word and the effort applied to the 
need for restricting oral variation. natural languages are first spoken, and only a small 
number of them have achieved a written form. artificial languages grow the other way 
round. a second factor pushes artificial languages away from language standards: natural 
languages are meant to be their speakers’ main language2 and grow as an unconscious 

1 “posttagmeze la tankoj transsaltos la barilon”: ĉu efektive vi legis post-tag meze, trans-
saltos, kun du apartaj t-oj kaj s-oj?” Montagut (2003:154).

2 while multilingualism is a common feature, it appears as a result of contacts between his-
torically different communities. only pidgins could be compared to artificial languages on the basis 
we wish to underline here.
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progression from previous languages, while artificial languages irrupt in the middle 
of a community already speaking another language. of course, a substratum could 
be invoked as a parallel in natural languages. However, their abruptness would still 
keep artificial languages distinct. in this state of affairs, how can a speaker get rid of 
the way „sounds take care of themselves”, as the duchess would say, when he tries to 
convey sense in the words of the new language? How can we cope with the fact that 
zamenhof himself advises french readers to pronounce <t> as they pronounce any /t/ 
in their own language, and, at the same time, he advises english readers to pronounce 
<t> the way they pronounce /t/ in tea? the fact is that, in general, (european) french 
/t/ is unaspirated, while aspiration is normal for /t/ in english tea. it should be said 
that confusion with aspiration should not be a problem as long as no word in espe-
ranto contrasts with any other word on aspiration alone, as piron already pointed out 
to dismiss this sort of example3. However, it remains true that confusion can arise in 
dialogic texts, especially when contrast in voice is restated by one of the speakers in 
terms of aspiration, as in Mandarin chinese. in such a case esp. duŝi would collide 
with tuŝi and the contrast would collapse. another main field of individual sounds 
challenging safety distances is the vowel system. vowels are kept distinct by length, 
position, nasalisation and lip-roundness. esperanto has only five vowels. nasalisation 
plays no role in the classification of esperanto vowels, and lip roundness is redundant. 
as is well known, the first two formants of the acoustic spectrum show height (the 
higher f1, the lower the vowel) and backness (the higher f2, the more advanced the 
vowel). five-vowel systems are the most common worldwide (crothers 1978), and 
have the advantage of keeping vowels apart from each other, thus avoiding confusion4. 
this type of vowel system shows three height levels, dismissing the difference between 
open-mid and close-mid vowels which appears in larger vowel-inventories. it should 
not represent a problem for esperanto speakers with a native language with a larger 
vowel-inventory, as wells (1989) puts forward. and indeed no confusion should arise 
in monological speeches. However, comparing vowels as pronounced by speakers with 
different linguistic backgrounds can make things more puzzling. in the following figure 
the vowels of four esperanto speakers are compared: edmond privat, louis-christophe 
zaleski-zamenhof, Humphrey tonkin, and Mark fettes. their vowels appear on the 
graph following the initial letter of their surname: 

there seems to be no problem when each speaker is analysed: vowels are kept dis-
tinctly apart. the problems arise when they are compared5. the area of the two round 
vowels /o, u/ intersect along both formant values. this could clearly complicate compre-
hension... were comprehension to rely only on acoustic cues, which is not the case. 

3 http://claudepiron.free.fr/articlesenesperanto/lingvistoj2.htm
4 see koutny (2001) for this matter applied to speech synthesis in esperanto.
5 „Ĉiu emas percepti ĉiun lingvon tra la fonema kribrilo de la propra gepatra lingvo” (wells 

1989:20).
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(1) vowel chart ((X=f1, y=f2)) (single occurrences)

does every one of these speakers adhere to zamenhof’s ninth rule? where phonetic 
nuances are left unregulated, doors remain open to the influence of native language as 
long as miscomprehension does not spoil communication. this is the key to wenner-
gren’s (2008) comment on aspiration6, and wennergren (2010) on vowel place7, and it 
recalls the strategy proposed by zamenhof in his lingva respondo 56 on nasal lenition 
and vowel nasalisation in vnjv groups and other problems8. it is interesting to study 
the way in which zamenhof states the problem: the aim of proposed pronunciation is 
to avoid miscomprehension, while real (or natural, cf. “natura emo”) pronunciation is 
perceived as “more elegant”. of course, the terms of the problem stated in such a way 
are no more than an instantiation of markedness, as defined in terms of the prague 
school and later running through every single phonological theory up to the present. 
not far from that standpoint are kalocsay & waringhien’s views on consonant assimi-

6 „en kelkaj lingvoj oni elparolas la sonojn p, t, k, c kaj Ĉ kun forta elspiro, kvazaŭ kun 
malforta H poste. en esperanto tiuj konsonantoj estas normale sen tia elspiro, sed pri tio ne ekzistas 
regulo. oni povas do elparoli kun elspiro, se oni volas, sed oni atentu, ke la elspiro ne sonu kiel plena 
H” (wennergren 2008:25).

7 „la elparola loko de vokalo povas libere varii inter certaj limoj. Gravas nur, ke ĉiu vokalo 
ne tro proksimiĝu al iu alia el la kvin vokaloj” (wennergren 2010:19).

8 „batali kontraŭ tia natura emo en la elparolado ŝajnas al mi afero tute sencela kaj sen-
bezona, ĉar tia elparolado (kiu estas iom pli eleganta, ol la elparolado pure teoria) donas nenian 
malkompreniĝon aŭ praktikan maloportunaĵon; sed rekomendi tian elparoladon (aŭ nomi ĝin “la 
sole ĝusta”) ni ankaŭ ne devas, ĉar laŭ la teoria vidpunkto (kiu en esperanto ofte povas esti ne severe 
observata, sed neniam povas esti rigardata kiel “erara”) ni devas elparoli ĉiun sonon severe aparte; 
sekve se ni deziras paroli severe regule, ni devas elparoli “pan-jo”, “san-go”, “mi-a”„ (zamenhof 
1911:222).
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lations9. the Plena analizo gramatiko holds a position favouring natural evolution of 
esperanto phonology, as in the analysis of vowel height and length10, and, by doing 
so, esperanto falls under the same light required to study any natural language. the 
corollary of this position is a strong reluctance to adhere to zamenhof’s severe aparte 
recommended pronunciation.

2. Free variation: aligning phonology and morphology in Esperanto

Severe aparte managing of sounds clearly conflicts with other requirements expected 
to be met by the international language, the first of which clearly consists of the need to 
rely on a huge diversity of speakers’ competences. sapir’s (1921) reflexions on accent 
as based on unnoticed features of one’s own pronunciation11 would find among the 
mass of esperanto speakers a fertile source of examples, as pointed out above for vowel 
acoustics or in dols (2009) for voice onset timing in plosives. a system-internal source 
of conflict is consonant clusters. it should be borne in mind that we use ‘conflict’ in the 
way optimality theory circulated the term after prince & smolensky (1993): the gram-
mar of any language consists of a set of conflicting universal constraints, with the final 
shape of specific language forms depending on the exact, specific hierarachy imposed 
upon those constraints12. instances of heterosyllabic chains of consonants disagreeing 
in voicedness like those cited by kalocsay & waringhien (“absolute”, “okdek”, etc.) 
offer a typical constraint conflict: agreement in voicedness is favoured by the need to 

9 „rilate al konsonantoj, la fonetikeco estas pli obeata, almenaŭ ĉe perfekta prononco. sed 
ankaŭ tie ĉi, precipe dum rapida parolo, ekzistas diverĝoj: ĉe senpera sinsekvo de konsonantoj voĉa 
kaj senvoĉa, neevitebla estas la sonkonformiĝo de unu el ili. tiel oni prononcas proksimume: ap-
solute (absolute), ogdek (okdek), egzisti (ekzisti), lonktempe (longtempe), glafsonoro (glavsonoro) 
ktp. Ĉar tiu asimilado de unu konsonanto al la sekvanto (t. n. regresiva) estas konata de tre multaj 
lingvoj, ĝi estas tolerebla ankaŭ en e-o” (kalocsay & waringhien 1935=1985:39-40).

10 „la ĵus skizita prononcmaniero de vokaloj estas iom komplika. sed ties kaŭzo estas, ke ĝi 
estas rezulto de libera evoluo. tiu evoluo, malobeante la regulojn pri la ĉiama “meza kaj mezlonga” 
prononco de la vokaloj, iris siajn proprajn vojojn. por la hodiaŭa esploranto restis nur konstati la 
rezultojn” (kalocsay & waringhien 1935=1985:43-45).

11 „the feeling that the average speaker has of his language is that it is built up, acoustically 
speaking, of a comparatively small number of distinct sounds, each of which is rather accurately 
provided for in the current alphabet by one letter or, in a few cases, by two or more alternative letters. 
as for the languages of foreigners, he generally feels that, aside from a few striking differences that 
cannot escape even the uncritical ear, the sounds they use are the same as those he is familiar with 
but that there is a mysterious “accent” to these foreign languages, a certain unanalyzed phonetic 
character, apart from the sounds as such, that gives them their air of strangeness. this naïve feeling 
is largely illusory on both scores. phonetic analysis convinces one that the number of clearly distin-
guishable sounds and nuances of sounds that are habitually employed by the speakers of a language 
is far greater than they themselves recognize” (sapir 1921:43-44).

12 see dols (2009) for an optimality theoretical analysis of the syllable in esperanto.
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decrease articulatory effort, while adherence to lexical distinctness of units is favoured 
by the need to ensure their matching to their inventory shapes13. in zamenhof’s terms 
we would now be talking about severa aparteco vs. natura emo in the pronunciation 
of consonant clusters. a fair amount of consonant clusters (and thus, a source of con-
flict) arise from the explicit intention of facilitating the learning of vocabulary. it is in 
zamenhof’s words that we read how a rich lexical morphology improves the system’s 
economy14. it is a clear intention to make things easier. However, by doing this with no 
strategy designed to prevent or repair some clearly marked sound chains, the easy way 
to learn words can become an obstacle to pronouncing them. it is clear that economy 
of language cannot always be balanced everywhere: if wordmaking is easy, then some 
other part of the grammar must pay the price. in this case it turns out to be phonology. 
the analysis of zamenhof’s texts included in the corpus of esperanto texts tekstaro.
com gives the following plosive clusters:

(2) (searches on 987,006 words, shaded cells showing clash in voicing, 
(!) = coincidence between both charts).

plosive-final prefixes1

sub- post- apud- ek-
root-initial 
consonant

-p 3(!) 2 0 505
-b / 0 0 210
-t 1422 113 0 334
-d 0 1 3(!)4 755

-k 0 626 0 5667

-g / 0 0 13(!)

13 lombardi’s (1999) analysis of voicedness assimilation in obstruent clusters is built on two 
constraints: „aGree: obstruent clusters should agree in voicing” (p.272) and „iDlaryngeal (idl): 
consonants should be faithful to underlying laryngeal specification” (p.270): the hierarchy aGree 
>> iDl gives assimilation (precise direction of assimilation depending on other more specific con-
straints) as a result, while iDl>> aGree precludes it and sticks to the shape of lexical forms. aGree 
belongs to the set of „Markedness” constraints, which militate against articulatory effort, while idl 
belong to the set of „faithfulness” constraints, aiming to preserve the shapes of lexical units.

14 „i established rules for the formation of new words, and at the same time, reduced to a very 
small compass the list of words absolutely necessary to be learned, without, however, depriving the 
language of the means of becoming a rich one. on the contrary, thanks to the possibility of forming 
from one root-word any number of compounds, expressive of every conceivable shade of idea, i 
made it the richest of the rich amongst modern tongues. this i accomplished by the introduction of 
numerous prefixes and suffixes, by whose aid the student is enabled to create new words for himself, 
without the necessity of having previously to learn them” (zamenhof 1889=2006).

1 „prefixes” not used as in the esperanto grammar.
2 including 87 instances of ‘subten...’
3 they all include ‘posttagmez...’
4 they all are ‘apuddiga’ from Fabelo de Andersen, 3.

5 including 45 instances of ‘ekdorm…’
6 including 59 instances of ‘postkur…’
7 including 353 instances of ‘ekkri…’
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(3) 

first consonant
second 

consonant
p b t d k g

p 0 3 34 56 531 4
b 3 0 5 8 211 6
t >1000 179 16 1 >1000 7
d 98 1 8 3 144 14
k 12 4 199 35 611 2
g 1 0 3 1 13 0

there is a certain agreement on the need to avoid contra natura consonant clusters 
inside the word: they are impossible to avoid in prefixation, for esperanto does not 
allow epenthesis, but they can trigger the more articulatory-friendly way to add inflec-
tional affixes in compound words. compare nigrahara vs. nigrokula, the only reason to 
alternate a word (nigra) with a root (nigr) in the first position of the compound being 
syllabification constraints. after kalocsay & waringhien (1985) and kawasaki (1936-
1953), van oostendorp (1999:77) refers to the rule apparently followed by zamenhof 
on this aspect of compounding15. in fact, the rule is not always adhered to by zamenhof 
(at least in written): ŝtipbatilo (2), kapbalancis (1), kapdoloro(n) (5)16, ŝipgvidisto (1), 
skribtablo(n) (14)17, skribtabulo (1), skribkovrita (1), skribkajero (1), skribkaraktero 
(1), ŝvitbanejon (1), stratbaron (1), plektbarilo (1)18, litbenko(n) (2), altgrade (1), pied-
prem[…] (30), profundpensa(n) (4), malgrandpeca(n) (2), rapidpieda(j) (5), landpeco 
(2), nudpieda(jn) (4), posedpreni (1), viandpoton (1), ludkart[…] (5), laŭdkant[…] (5), 
pordkurteno (1)19, mondkorpojn (1), vidkapablo (1), ŝildknabino (1), ludkamarado(n) 
(2), grandkreska[…] (3), grandkorpaj (1), sidkestoj (1), sidkusenon (1), klakbekon 
(1), flankkurtenoj (1), flikkudrita(n) (2), vezikkovritan (1), rokkrutaĵo (1), dikkapaj (1), 
antaŭlongtempan (1), longtrunketa (1). 

15 „oni plurfoje konservas la finaĵon de la flankelemento. tio povas okazi el tri motivoj:
1)  por belsoneco, se la ellaso de la finaĵo estigus malfacile prononceblajn konsonantka-

rambolojn; ekzemple: majstroverko, arbobranĉo, kudromaŝino. zamenhof ordinare 
konservis la finaĵon, kiam ties forigo okazigus renkonton de nur du konsonantojn, se 
ilia kunprononco estus iom konfuza – precipe en la du jenaj okazoj:

kiam la unua estas voĉa kaj la dua senvoĉa (aŭ reciproke): bp (skria) boportanta), 
fb (kafobabilan), vf (vivofonto, ŝafoviro), dt (ludotablo), bs, vs, ds, zs (pizosi-
likvoj), zk (rozokolora) ktp.
kiam la du konsonantoj estas samaj: pp (kab) poparto), [bb] (rabobirdo), vv (vivo-
vespero), ss (ĉasoservisto) ktp.” (kalocsay & waringhien 1985:419).

16 cfr. kapoklinon (1)
17 cfr. skribotablo (3) 
18 but plektobariloj (2).
19 but pordokurteno(n) (6).
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in all these examples there is consonantal contact placing together either equal 
stops or stops with different voicing, although an alternative existed by means of a first-
element ending. also, among these examples, sonority sequencing has been violated 
at least once (plektbarilo), and there are complex rhymes not aligned with the word 
end (profundpensa, malgrandpeca, landpeco, viandpoton, pordkurteno, mondkorpojn, 
ŝildknabino, grandkreska, grandkorpaj, antaŭlongtempan, longtrunketa). it is not that 
this type of sequence is forbidden worldwide: the point is that they are possible, but 
marked. if „belsoneco” as in kalocsay & waringhien stands for anything in objective 
terms, it should be phonological markedness.

the use of morphemes in compound words (in all words, in fact), seems to be 
limited by a principle of economy: something like “save your morphemes”. However, 
when stated in absolute terms, the principle is needs be a violable one. the limit to 
this violability is the attainment of a sufficient degree of explicitness. stated in this 
way, the system is typically a problem of optimality, and, interestingly enough, it is the 
way it appears in the esperanto grammar tradition. Principo de neceso and principo 
de sufiĉo seem to stand on equal terms with optimality-oriented constraints realize-
morpHeme and *sTruc20:

(4)  realize-MorPheMe (rM): let α be a morphological form, β be a morpho-
syntactic category, and f(α) be the phonological form from which f(α+β) 
is derived to express a morphosyntactic category β. then rM is satisfied 
with respect to β iff f(α+β) ≠ f(α) phonologically” (kurisu 2001:39).

(5)  *Struc: structure is constructed minimally (prince & smolensky 
1993=2002:25).

let us now examine the neceso and sufiĉo constraints:

(6)  „Principo de neceso. por konstrui vorton kunmetitan, oni kunigas ĉiujn 
vortojn simplajn, kiuj estas necesaj por klare elvoki la ideon esprimotan 
de tiu kunmetita vorto (sen aŭ kun helpo de kunteksto).

 Principo de sufiĉo. en la vorto konstruata oni devas eviti la neutilajn 
pleonasmojn kaj la ideojn fremdajn je la ideo esprimota” (saussure 
1905=2003:12).

but what are vortoj? nude stems? stems plus a categorising affix? the report of 
Akademio de Esperanto on word compounding concluded with a similar set of con-
straints, now applying not to „simple words”, but to „elements”:

20 see russell (1997) and de lacy (1999) for a similar use of *sTruc. alternatively, Max-
M(F) and DeP-M(F) as stated in Mccarthy (2011) (after wolf 2008) could do the job, at the price of 
proposing inputs like /[skrib]+[tabl]+[o]/ instead of /[skrib+o]+[tabl+o]/. if the input is [[/skrib/+/o/]
[/tabl/+/o/]], *sTruc can be replaced by an alignment constraint punishing inflectional affixes in the 
middle of the word. see below.
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(7)  „en la konstruo de la vorto oni devas enkonduki ĉiujn elementojn, kiuj 
necesas, sed ne pli ol kiom sufiĉas, por elvoki klare kaj plene la ideon 
reprezentotan” (Akademio de Esperanto, 1965).

if we compare two possible forms of a compound word on a constraint evaluation 
tableau with neceso (realize-MorPheMe) and sufiĉo (*sTruc) not ranked, we get no 
selection:

(8)

/[skrib+o][tabl+o]/ rM *sTruc

skribtablo *
skribotablo *1

1 only exceeding segments in comparison with the other candidates.

this analysis takes into account that there are two categorising morphemes (finaĵoj) 
for one word. somehow, the input representation recalls a postlexical cycle, as if the 
rules of the game were derivational. However, nigrahara and the like show that the 
first [o] in skribotablo is not just epenthetic, and that /skrib+tabl+o/ is a problematic 
input. if the problem is stated in terms of allomorphy, the exact form (and function) 
of the inflectional affix would depend on context and we would end up with lexical 
entries like /skrib+{o>Ø}/n, /skrib+{a>Ø}/adj, /skrib+{i>Ø}/v

21 which, in the case of 
esperanto, seem to challenge the economy of the system. 

if the input is /[skrib+o]+[tabl+o]/, *sTruc can be replaced by a more specific align-
ment constraint penalising inflectional affixes in the middle of the word. the system 
prefers them to appear at the right of a stem:

(9) aligN (iNFlect, l , SteM, r)
 every inflectional affix must stand at the right of a stem.

(remember that a stem may contain more than one root). 
and if ocp can apply not only to segments but also to morphemes, and the need for 

adjacency is replaced by a distance gradient in the evaluation of candidates producing 
identical morphemes, then ocp as in yip (1998)22 can rule out *bonfartoo and penalise 
up to some point *skribotablo. in this case, kalocsay’s (1931) analysis of -o ending 
as a third element when added to an already formed double root would be prevented 
from emerging with a double -o ending: /[bon+fart]+o/ →bonfarto, *bonfartoo23. it is 

21 see bonet (2004).
22 „ocp: output must not contain two identical elements” (yip 1998:5).
23 metroo is a different case: ocp is only offended in metroo sub specie ocp(seG), 

but not in the relevant version for the cases under study here, a version that can be stated as 
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not our aim to revise the full system of word compounding in esperanto here, we shall 
now stick to the align constraint, which seems a more intuitive tool for a case at the 
interface between phonology and morphology.

if the observation by kawasaki, and kalocsay & waringhien is to be followed as 
a rule, then the reason to choose skribotablo is the relative low ranking of aligN-iS 
compared to that of the constraint in charge of preventing agreement in voice:

(10)24

/[skrib+o][tabl+o]/ aGree aligN-iS rM
skribotablo 1
skribtablo 1w 0l 1w

in the absence of aGree violations, constraint ranking predicts preference for un-
interrupted lexical compounds, as in skribmaŝino.

without leaving kalocsay & waringhien’s observation, there still remain two 
„belsoneca” (markedness) requirements to be met: the ruling out of complex consonant 
clusters (*majstrverko,*kudrmaŝino) and the ruling out of couples of identical conso-
nants (*kapparto, *ĉasservisto). the former are outranked by candidates observing the 
right sonority sequencing25, and the latter by those not violating ocp[seg]26.

(11)  SoNority SequeNciNg geNeralizatioN: sonority rises during the onset 
and falls over the rhyme (Goldsmith 2009:13).

(12)  obligatory coNtour PriNciPle: at the melodic level, adjacent identical 
elements are prohibited (Mccarthy 1986:208).

ocp(Morpheme=categorising affix). although kalocsay considers this type of compound a case of 
three lexical elements, the independent o-ending still plays its original role, and it certainly has no 
function other than asserting that the whole compound is a substantive.

24 tableaux conventions as in prince (2002).
25 esperanto allows only vowels in the syllable nucleus: „in the rhyme, vowels are the only 

possible governing elements; sonorant consonants and glides the only possible governees” (van 
oostendorp 1999:70). therefore majs.tr.ver.ko is not an acceptable syllabification. 

26 see van oostendorp for a detailed and sound analysis of sonority and syllabification in 
esperanto.
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(13)  evaluation tableau for morpheme elision according to kalocsay & 
waringhien’s condition 1

aGree ssG ocp[seg] aligN-iS rM
skribmaŝino 1
skribomaŝino 1w 0l
kudromaŝino 1
kudrmaŝino 1w 0l 1w
kapoparto 1
kapparto 1w 0l 1w
skribotablo 1
skribtablo 1w l 1w

as can be seen in (13) when the contest is between two constraints pro and con-
tra the emergence (aligN-iS and rM) of the ending of the first element, the system 
would prefer its absence for the sake of economy or positional congruence. However, 
when these criteria would force the violation of prosodic constraints, the first final /o/ 
appears.

if kalocsay & waringhien’s observations are to be followed further, two more 
aspects (2 and 3 in their list) should be borne in mind:

(14)  a. for reasons of clarity in case the side element would result difficult 
to recognise (diosimila, luodomo)

 b. if the meaning of the compound would be ambiguous (feokanto, 
konkoludo)27.

despite the fact that in the first category ludomo might be split as in lud-om (a 
bizarre analysis, in any case), or understood as a haplologic (and illegal) pronuncia-
tion of ludo-domo, and diosimila might be processed as dis-simila (?), it seems that 
“clarity reasons” point at the length of both first elements. if this interpretation is 
accepted, then the key constraint should be an instantiation of MiNiMalworD (Mc-
carthy & prince 1990, prince & smolensky 1993), either adapted to first elements 
in compound words or to all words (clitics, pronouns, prepositions and the like not 
contemplated)28.

ambiguity can be ruled out by the action of a constraint requiring underlying con-
trasts to be preserved in the output. stated thus, attention turns towards correspondence 

27 “2) por klareco, se la flankelemento estus malfacile rekonebla en senfinaĵa formo; ek-
zemple: diosimila, luodomo; 3) se la kunmeto ŝajnus havi alian sencon; ekzemple: feokanto (fe-
kanto); konkoludo (konkludo); viro-temo: virtemo; inoformo: informo” (kalocsay & waringhien 
1985:419).”

28 a better option would be to apply minimality not in the usual foot-parsing way, but directly 
on words, as in Garrett (1999).
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theory (Mccarthy & prince 1995). However, the constraint best suited in this case, 
morpHemeDisJoinTness29, seems to be put in action mainly to discard haplology and 
other cases of coalescence of concomitant morphemes. preserveconTrasT, proposed in 
łubowicz (2003),30 seems to better fit our needs, especially as used in ketner (2006). 

(15)  be(Vx)loNg

 words must be longer than vX (where X is any segmental sequence) 
(after Garrett 1999)31.

(16)  preserveconTrasT

 „pcin(p)

for each pair of inputs contrasting in p that map onto the same output in a scenario, 
assign a violation mark. formally, assign one mark for every pair of inputs, ina and inb, 
if ina has p and inb lacks p, ina→outk, and inb→outk” (łubowicz 2003:18)32.

(17)  evaluation tableau for morpheme elision and preservation according 
to kalocsay & waringhien conditions 2 and 3

be(Vx)loNg preserveconTrasT aligN-iS rM
[dio][simila] 1
[di][simila] 1w 0l 1w
[konko][ludo] 1
[konk][ludo] 1w 0l 1w

for vowel final roots adding an -o ending to surface as nouns (firmao, metroo, 
teo, dio, ŝuo), the constraint ranking should contemplate the behaviour of onsetless 
syllables in this morphological environment: other things being equal, firmadungita 
is better than firmaodungita33 because of the onsetless syllable in the latter, and even 

29 “distinct instances of morphemes have distinct contents, tokenwise” (Mccarthy 
& prince 1995:62).

30 “pcin(p). for each pair of inputs contrasting in p that map onto the same output in a sce-
nario, assign a violation mark. formally, assign one mark for every pair of inputs, ina and inb, if ina 
has p and inb lacks p, ina→outk, and inb→outk

“if inputs are distinct in p, they need to remain distinct.”” (łubowicz 2003:18).
31 v.v, cv.v, cvc, … > vX, but c(c)v is not because it has nothing following v.
32 clearly used for a purpose as ours in ketner (2006:52): „deletion is blocked when the mor-

pheme would be pared down to such an extent that distinctive meaning is lost. this morphological 
preservation is represented here with the constraint preserveconTrasT”

33 as in „en februaro 2008 la firmao aĉetis modelon de 2005 cirrus sr20 lumon unu-motora-
jn piŝtaviadilojn por esti utiligita kiel firmadungita flugadoklubo aviadilo” („Historio de eklipso-
aviado”, http://epo.wikitrans.net/History_of_eclipse_aviation, visited 6th oct 2012), and „kiam 
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ons34 should be expected to conspire with *sTruc to outrule the -o ending. However, 
the real fact is that both solutions are possible. and the same can be said when the 
problem doubles: both scioarbo and sciarbo35. the point is not a special status of 
ons, but a given level of blurry competence that opens the door to hesitation in the 
phonological assembling of compounds. it is not only that esperanto-speaking com-
munities around the world have broken up into multiple dialects: the fact is that the 
same speaker hesitates at adding the ending to the first element in compounds. it seems 
to be a case of a partially unordered set of constraints, or, to better match probability 
theory terms, a case study for stochastic optimality theory (boersma 1997, boersma 
& Hayes 2001). in this model constraints are not ordered in absolute terms, but on a 
scale, and they receive a value used to measure the distance between them. the real 
distance between two constraints is allowed to vary according to a level of „noise” 
every time the set of candidates is evaluated: if two constraints are five points away, v. 
gr. their values (mean) are 100 for constraint a and 105 for constraint b and the value 
for noise (standard deviation) is 2, then the two constraints can meet and the originally 
lower constraint may even overtake the previously dominant one. reversion is pos-
sible because the constraint values vary on a range (variance) that equals the square 
of the standard deviation (4). as an example, we shall give the constraints in tableau 
(12) the following values:

(18) 

aGree 105
ssG 105
ocp 105
aligN-iS 100
rM 95

and set the level of noise at 2.0. using the program praat, one million evaluations 
would give the following results (for the sake of evaluation, the results of two different 
evaluations are given):

ili estas elspuritaj de la firmaodungita murdisto wyatt, sara eskapas kun Mikaelo” (sara tancredi: 
http://epo.wikitrans.net/sara_tancredi, 6th oct 2012).

34 „onseT. a syllable must have an onset” (prince & smolensky 1993=2002:93”.
35 and infact they do: „pentraĵo reprezentanta la biblian miton de la scioarbo” (scio: http://

eo.wikipedia.org/wiki/scio, 6th oct 2012), „similaj mitoj ekzistas en aliaj kulturoj priskribante la 
kreadon de multoblaj lingvoj kiel agon de dio, kiel ekzemple la detruo de „sciarbo” de bramo” 
(http://epo.wikitrans.net/universal_language, 6th oct 2012).
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(19)  results of the first 1,000,000 evaluations of 4 inputs with 2 candidates 
each by a constraint ranking as in (18)

input output evaluation #1 evaluation #2
/[skrib+o][maŝin+o]/ skribmaŝino 962,425 961,244

skribomaŝino 37,575 38,756
/[kudr+o][maŝin+o]/ kudromaŝino 961,282 961,555

kudrmaŝino 38,718 38,445
/[kap+o][part+o]/ kapoparto 961,449 961,590

kapparto 38,551 38,410
/[skrib+o][tabl+o]/ skribotablo 961,558 961,364

skribtablo 38,442 38,636
 

a sound statistical knowledge of variation would give the key to adjusting the 
constraint and noise values and, therefore, would provide us with a closer predictive 
model. if our aim is to comprehend the internal functioning of phonology up to the 
point where we are able to reproduce it, then variation must have a role in the play. if 
real life speakers’ productions show a given level of variation, then that level of vari-
ation must show also in our grammar’s results. phonology is about predicting the way 
in which the smallest units of grammar behave. when that behaviour is not completely 
regular, then the model must allow a range of random functioning within the limits of 
the probabilities observed in the speaker’s usage of the system.

perhaps the sounds „will take care of themselves”, but even when they behave with 
freedom, limits do exist, and the search for those limits is the linguist’s job... if they 
have not been prescribed by the language designer.

3. Conclusions and further considerations

esperanto shows cases of variation and free variation (optionality). the natural 
evolution of a language tends towards dispersion. it is by means of language planning 
that variability can be kept under control. classic approaches to language planning have 
called „codification” (Haugen 1966, neustupny 1970) or „standardisation” (ferguson 
1972) the stage at which general norms of linguistic correctness are proposed in order 
to overcome the risk of disintegration. language planning has been seen as a part of a 
more general process of modernisation, that „merely implies both the widespread shar-
ing of a new supra-local membership and identity and a geometric increase in (easily 
bridged) infra-local memberships and identities” (fishman 1973:32-33). in the age of 
secondary orality (ong 1977, 1982), the same effort that once gave us a language meant 
to connect people across borders might be exerted in the field of sounds. 
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phonological theories and applications provide us with powerful tools to com-
prehend and predict the functioning of languages and their free variations. further 
points of interest are the comparison with natural languages on the same grounds and 
the process of decision making on restricting or respecting variation from a language 
planning perspective.
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szymon Grzelak

Metodologiczne aspekty analizy kontrastywnej 
znaczników dyskursu w językach polskim i japońskim 

Abstract (Methodological aspects of contrastive analysis of discourse markers in Polish 
and Japanese). the aim of this paper is to inquire into the methods that can be applied in the 
process of contrasting semantic and pragmatic properties of japanese and polish discourse 
markers. the study begins with a brief outline of approaches to discourse markers in the 
linguistic literature. subsequently, we propose a list of functional categories that could serve 
as a framework for contrastive analysis. the last part of the paper presents two examples of 
analysis: functional comparison of the primarly adversative markers ale/keredomo, and an 
analysis of the markers of negative connotation occurring in both languages. 

Abstrakt. studium niniejsze porusza wybrane aspekty metodologiczne semantycznej i prag-
matycznej analizy kontrastywnej znaczników dyskursu występujących w językach polskim 
i japońskim. pierwsza część pracy zawiera krótki przegląd dotychczasowych badań nad 
wykładnikami spójności tekstowej. w części drugiej zaproponowana została lista kategorii 
funkcjonalnych istotnych w japońsko-polskiej analizie kontrastywnej wyrażeń metateksto-
wych. w ostatniej, trzeciej, części pracy przedstawiono przykładowe porównanie dwóch 
znaczników o pierwotnej funkcji adwersatywnej, ale i keredomo, oraz analizę znaczników 
konotacji negatywnej występujących w obu językach. 

1. Wstęp

celem niniejszej pracy jest próba wyznaczenia ram teoretycznych dla synchro-
nicznej analizy kontrastywnej znaczników dyskursu ze szczególnym uwzględnie-
niem kategorii pojęciowych istotnych dla języków polskiego i japońskiego. praca 
podzielona jest na trzy części. pierwsza z nich omawia pokrótce główne kierunki 
metodologiczne występujące w analizie partykuł dyskursywnych. część druga stanowi 
próbę ustalenia zestawu klas, w których ramach analizowany mógłby być materiał 
polsko-japoński. w ostatniej, trzeciej części przedstawiono przykładowe porównanie 
wybranych własności japońskich partykuł kontrastywnych keredomo i ga z polskim 
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spójnikiem ale oraz poddano analizie występujące w obu językach znaczniki konotacji 
pejoratywnej.

2. Ujęcia znaczników dyskursu w językoznawstwie

początek badań nad znacznikami dyskursu datuje się na wczesne lata 80. XX w., 
choć za pionierską uznawana jest praca, której autorami są Halliday i Hasan (1976). 
jakkolwiek studium to poświęcone było zjawisku spójności tekstowej, to znalazła się 
w nim analiza funkcjonalna szeregu wyrażeń leżących obecnie w obszarze zaintereso-
wania pragmalingwistyki i analizy dyskursu, jak np. by the way, and czy but. program 
badawczy, którego głównym założeniem jest analiza realcji pomiędzy formą i funkcją 
wyrażeń językowych, zdominował w początkowym okresie badania nad znacznikami 
dyskursu. 

w latach 90. zaczęto analizować znaczniki dyskursu przez pryzmat relacji pomię-
dzy znaczeniem referencjalnym i pragmatycznym (por. fraser 1990). w ujęciu tym, 
opierającym się na ścisłym podziale pomiędzy semantykę i pragmatykę, znaczniki 
dyskursu odgrywają rolę pomocniczą sygnalizującą związek wypowiedzi, której są 
częścią, z pozostałymi elementami dyskursu. tak rygorystyczne podejście wyklucza 
jednak z analizy pewne klasy wyrażeń wymienione w następnej części. 

ramy niniejszej pracy nie pozwalają na choćby pobieżne omówienie całego stanu 
badań nad znacznikami dyskursu, kontrowersji terminologicznych i coraz bardziej 
zróżnicowanych metod badawczych. obok introspekcji odwołują się one w coraz 
większym stopniu do weryfikacji empirycznej z wykorzystaniem zasobów korpuso-
wych. obszerny przegląd koncepcji dominujących w ostatnich latach w badaniach nad 
znacznikami dyskursu zawarty jest w zbiorze fischer (2006).

w procesie określania założeń teoretycznych dla analizy kontrastywnej odpo-
wiedzieć należy na pytanie o celowość zestawiania ze sobą zjawisk z różniących się 
nieraz znacznie (tak jak w wypadku polskiego i japońskiego) systemów językowych. 
schiffrin (2003: 63-64), przywołując szereg studiów porównujących własności wyrażeń 
metatekstowych występujących w więcej niż jednym języku (por. m.in. brody 1989; 
chodorowska-pilch 1999; fleischman 1999), podkreśliła wagę studiów kontrastywnych 
nad znacznikami dyskursu dla lepszego zrozumienia procesu gramatykalizacji, gdzie 
zestaw funkcji przypisanych do jednego znacznika w danym języku jest następnie re-
plikowany w szeregu innych, odległych nieraz genetycznie języków przez wyrażenia 
o całkiem odmiennej etymologii. interesującą dla analizy kontrastywnej jest także 
kwestia odmiennego dla każdego języka powiązania znaczników z ich funkcjami 
dyskursywnymi, gdzie funkcje realizowane przez jeden znacznik w jednym z języków 
mogą być powiązane z szeregiem różnych wyrażeń w innym. 
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3. Kategorie pojęciowe istotne dla analizy kontrastywnej materiału 
polsko-japońskiego

prace kontrastywne poświęcone polskim znacznikom dyskursu lokują się w więk-
szości w obszarze językoznawstwa słowiańskiego (charciarek 2010; czapiga 2006; 
komorowska 2001, 1998; Mazur 1986). porównywane w nich wyrażenia cechują się 
zbliżonymi własnościami składniowymi, wykazując w niektórych wypadkach odmienne 
cechy semantyczno-pragmatyczne. czapiga (2006) jest reprezentatywnym przykładem 
studium porównawczego operatorów metatekstowych w językach polskim i rosyjskim. 
stosowane w pracy pojęcie operatora metatekstowego (wierzbicka 2008) jest szersze 
od partykuły, bo obejmuje wyrażenia o zróżnicowanym statusie kategorialnym. analiza 
operatorów metatekstowych przeprowadzona została w przywołanej powyżej pracy 
w obrębie pięciu klas:
a) wykładniki modalności epistemicznej (pewności, prawdopodobieństwa, moż-

liwości), np. na pewno, niechybnie, niewątpliwie, oczywiście, chyba, zapewne, 
prawdopodobnie, sądzę, być może;

b) operatory metatekstowe o funkcji fatycznej, np. wiesz, widzisz, rozumiesz, słuchaj, 
uwaga, patrzaj, powiedz, przyznaj;

c) operatory hierarchizacji fragmentów tekstu i porządku logicznego, np. między 
innymi, zwłaszcza, na przykład, zresztą, a propos  nawiasem, krótko, dosłownie, 
przeciwnie, odwrotnie, ostatecznie, wreszcie, a więc;

d) operatory wprowadzające przeformułowanie, wyjaśnienie, np. znaczy, czyli, no to, 
jednym słowem, prawdę mówiąc, powiedzmy;

e) operatory tekstowe sygnalizujące źródło informacji, np. wydaje mi się, sądzę, 
według mnie, pamiętam, widzę, przyznaję.
prace poświęcone analizie kontrastywnej japońskich znaczników dyskursu skon-

centrowane są w większości na pojedynczych wyrażeniach bądź grupach powiązanych 
ze sobą wyrażeń, choć nie brakuje wśród nich analiz przeprowadzonych w obrębie 
określonej klasy, jak np. modalność epistemiczna (por. np. white and sano 2006). 
wydaje się, że poniższe kategorie są istotne dla analizy materiału japońskiego:
f) wykładniki konotacji pejoratywnej, np. nante, nanka;
g) wykładniki nieprecyzyjności, wyrażenia wymijające, np. toka, gurai;
h) wykładniki postawy retorycznej mówiącego, np. zo, ze, sa, maa, kedo;
i) wykładniki struktury informacyjnej i odnoszące się do stanu wiedzy, np. yo, zo, ne.

oba powyższe, częściowo pokrywające się zbiory kategorii powinny łącznie sta-
nowić podstawę do porównania polskich i japońskich operatorów metatekstowych. 
wyrażenia poddane takiej analizie będą, przy paralelności funkcjonalnej, wykazywać 
nieraz dużą rozbieżność morfologiczną i syntaktyczną. znaczniki dyskursu występujące 
w zestawianych ze sobą językach analizowane mogą być bądź poprzez zestawienie 
pojedynczych wyrażeń lub ich grup posiadających zbliżone własności semantyczne, 
bądź w obrębie wymienionych tu kategorii. poniżej przedstawione zostaną przyczynki 
do analiz przeprowadzonych według tych dwóch metod.

Metodologiczne aspekty analizy kontrastywnej znaczników dyskursu w językach...
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4. Analiza wybranych przykładów

w tej części przedstawione zostanie porównanie własności dwóch przykładowych 
znaczników dyskursu w celu ilustracji różnic interesujących z punktu widzenia analizy 
kontrastywnej. najpierw porównane zostaną dwa znaczniki dysjunkcji – polskie ale 
i japońskie keredomo – a następnie wyrażenia należące w obu językach do tej samej 
klasy znaczników konotacji pejoratywnej. 

4.1.  ale vs. keredomo/ga

znacznik dyskursu keredomo (i jego warianty keredo, kedo) stanowią grupę wyrażeń 
ściśle ze sobą powiązanych (onodera 2004:104). na poziomie zdaniowym keredomo 
i ga, podobnie do polskiego ale, są spójnikami wyrażającym przeciwstawność1. 

(1) o-niku wa oisii keredomo/ga karada ni warui.
Hon-mięso top smaczny keredomo/ga organizm dat zły
‘Mięso jest smaczne, ale niezdrowe’2.

równie2często jednak funkcją keredomo jest wprowadzanie informacji mającej być 
wstępem bądź tłem dalszej wypowiedzi lub konwersacji czy też określeniem tematu 
wypowiedzi bądź sytuacji, tak jak w przykładzie (2). funkcją tego wyrażenia może 
być również zaznaczanie motywowanej kulturowo bądź różnicą statusu społecznego 
między rozmówcami postawy retorycznej mówiącego, najczęściej rezerwy i dystansu 
do swojej wypowiedzi i osoby, widoczne w wypowiedzi (3). zwrócić należy uwagę na 
częstą nieostrość podziału na funkcję znacznika adwersatywności i wykładnika funkcji 
pragmatycznych będącą przyczyną trudności w interpretacji danej wypowiedzi3.

(2) asita sapporo e ikimasu ga uwagi wa fuyumono ga yoi
jutro sapporo do jechać Ga ubranie top zimowe noM dobry

desyouka.
cop-Q

‘jadę jutro do sapporo, czy dobre będzie wierzchnie ubranie zimowe?’

1 dla uproszczenia przyjęte zostanie założenie o funkcjonalnej ekwiwalencji keredomo i ga, 
choć istnieje między nimi szereg różnic stylistycznych i frazeologicznych. z tych samych względów 
w zasadzie pominięte zostały inne wyrażenia pokrewne, jak np. sikasi.

2 skróty używane w glosach: acc: partykuła biernika; cop: kopula; dat: celownik; Ga: 
mianownik; Hon: prefiks bądź forma honoryfikatywna; part: partykuła; Q: partykuła pytajna; 
top: temat zdania. 

3 szczegółowa klasyfikacja zdań złożonych ze spójnikami keredomo i ga została przedsta-
wiona w: saito 2011.
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(3) yamada desu keredomo.
yamada cop keredoMo
‘jestem yamada’.

pierwsze z powyższych użyć (2) jest czasem przyczyną inferencji skutkującej 
wypowiadaniem przez rodzimych użytkowników języka japońskiego uczących się 
polskiego zdań w rodzaju: 

(4) warszawa to ładne miasto, (no) ale jest stolicą polski.

w warstwie pragmatycznej zarówno ale, jak i keredomo wykazują w wielu wy-
padkach podobne własności. na przykład, jak pokazano w analizie typologicznej kon-
strukcji składniowych wyrażających m.in. przeprosiny, obejmującej angielski spójnik 
but, polski ale i rosyjski no, pełniące funkcję określania mocy illokucyjnej (ogiermann 
2009: 118), ale występujące w poniższych zdaniach wprowadza informację przeciwną 
do tej, która zawarta jest w poprzedzającej części zdania i (w przypadku przeprosin) 
odgrywa rolę łączącą (niekoniecznie szczerą) postawę przepraszającą z niechęcią do 
ryzykowania utraty twarzy następującego podczas dokonywania aktu przeprosin. skut-
kiem takiego połączenia jest osłabienie mocy illokucyjnej całej wypowiedzi. 

(5) przykro mi, ale…

(6) zannen desu keredomo/ga,…
szkoda cop keredomo/ga

 
(7) taihen moosiwake arimasen ga saido situmon sasete .

bardzo usprawiedliwienie być-neG ga ponownie pytanie robic-caus

kudasai
iMp

‘bardzo przepraszam, ale proszę pozwolić mi zapytać ponownie’.

w wypadku przeprosin, w których polskie ale wprowadza propozycję naprawienia 
szkody (ogiermann 2009:120), japońskie keredomo/ga nie występuje; stąd kontrast 
między (8) i (9). według autorki ale podkreśla w polskim zdaniu kontrast pomiędzy 
istnieniem szkody a jej przewidywanym naprawieniem (ibid.). japońskie ga osłabiało-
by moc illokucyjną przeprosin wyrażonych przez pierwszy człon zdania, jak to miało 
miejsce w wypadku formalnych, a zatem „defektywnych” przeprosin z przykładu (7). 
stąd jego pragmatyczna nieodpowiedniość w (9). 

(8)  bardzo przepraszam, ale ja to wszystko zaraz uprzątnę. 

Metodologiczne aspekty analizy kontrastywnej znaczników dyskursu w językach...
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(9) #taihen moosiwake arimasen ga sugu o-kataduke .
bardzo usprawiedliwienie być-neG ga zaraz Hon-uprzątnięcie

itasimasu
robić-Hon

omawiane tu spójniki występują na ogół w środku zdania, ale mogą również poja-
wiać się na jego początku. jednym z przykładów takich konstrukcji są zdania odnoszące 
się do zdarzeń mających miejsce w przeszłości, ocenianych w momencie mówienia.

(10) a. ale co było, to było.
 b. ale cośmy się najedli, tośmy się najedli.
 c. ale coście widzieli, toście widzieli.   (wierzbicka 2003: 436)

wierzbicka przedstawia następującą interpretację powyższych konstrukcji: „po-
mimo wszystkich złych rzeczy, które przydarzyły się osobie X, X powinna uznać 
i cieszyć się korzyściami, które te zdarzenia jednocześnie przyniosły; X powinna 
uznać, że korzyści te mają trwałą wartość, której nic X nie może odebrać” (ibid.:436). 
występujące na początku zdania keredomo (lub inny spójnik) wyraża najczęściej 
adwersatywność, tak jak w przykładzie (1). wydaje się jednak, że wyrażenia takie, 
jak (iya)shikasi w przykładzie (11) w funkcji eksklamacyjnej, powiązane z końcową 
partykułą na, mogłyby marginalnie w powyższej funkcji wystąpić.

(11) iyaasikasi, keiki wa donzoko da na.
sikasi koniunktura top samo-dno cop part
‘aaa, gospodarka leży’.

Keredomo, w przeciwieństwie do ale występującego w przykładzie (12), nie może 
pełnić funkcji korygującej (umbach 2005), tj. wprowadzającej informację prawdziwą 
w miejsce błędnej. 

(12) janek mieszka nie w krakowie, ale w kutnie. 

w japońskim funkcja ta jest realizowana przez niefinitywne formy, spójki łączące 
zdania składowe, np. dewanaku(te).

4.2. Znaczniki konotacji pejoratywnej

pod pojęciem wykładników konotacji pejoratywnej rozumiane są te wyrażenia, które 
są znacznikami niechęci, dystansu lub pogardy mówiącego dla przedmiotu wskazywane-
go przez wyrażenie opatrzone danym wykładnikiem. suzuki (1998) zalicza do tej grupy 
następujące partykuły japońskie: X nante, X nanka, X nado, X dano, X toka, gdzie X 
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(9) #taihen moosiwake arimasen ga sugu o-kataduke .
bardzo usprawiedliwienie być-neG ga zaraz Hon-uprzątnięcie

itasimasu
robić-Hon

omawiane tu spójniki występują na ogół w środku zdania, ale mogą również poja-
wiać się na jego początku. jednym z przykładów takich konstrukcji są zdania odnoszące 
się do zdarzeń mających miejsce w przeszłości, ocenianych w momencie mówienia.

(10) a. ale co było, to było.
 b. ale cośmy się najedli, tośmy się najedli.
 c. ale coście widzieli, toście widzieli.   (wierzbicka 2003: 436)

wierzbicka przedstawia następującą interpretację powyższych konstrukcji: „po-
mimo wszystkich złych rzeczy, które przydarzyły się osobie X, X powinna uznać 
i cieszyć się korzyściami, które te zdarzenia jednocześnie przyniosły; X powinna 
uznać, że korzyści te mają trwałą wartość, której nic X nie może odebrać” (ibid.:436). 
występujące na początku zdania keredomo (lub inny spójnik) wyraża najczęściej 
adwersatywność, tak jak w przykładzie (1). wydaje się jednak, że wyrażenia takie, 
jak (iya)shikasi w przykładzie (11) w funkcji eksklamacyjnej, powiązane z końcową 
partykułą na, mogłyby marginalnie w powyższej funkcji wystąpić.

(11) iyaasikasi, keiki wa donzoko da na.
sikasi koniunktura top samo-dno cop part
‘aaa, gospodarka leży’.

Keredomo, w przeciwieństwie do ale występującego w przykładzie (12), nie może 
pełnić funkcji korygującej (umbach 2005), tj. wprowadzającej informację prawdziwą 
w miejsce błędnej. 

(12) janek mieszka nie w krakowie, ale w kutnie. 

w japońskim funkcja ta jest realizowana przez niefinitywne formy, spójki łączące 
zdania składowe, np. dewanaku(te).

4.2. Znaczniki konotacji pejoratywnej

pod pojęciem wykładników konotacji pejoratywnej rozumiane są te wyrażenia, które 
są znacznikami niechęci, dystansu lub pogardy mówiącego dla przedmiotu wskazywane-
go przez wyrażenie opatrzone danym wykładnikiem. suzuki (1998) zalicza do tej grupy 
następujące partykuły japońskie: X nante, X nanka, X nado, X dano, X toka, gdzie X 

może być zdaniem lub frazą rzeczownikową, i X tari, gdzie X jest zmienionym morfono-
logicznie rdzeniem czasownika. natomiast tari stanowi we współczesnej japońszczyźnie 
wykładnik iteratywności. obecna w powyższych wyrażeniach konotacja pejoratywna 
jest, według autorki, wywoływana przez implikowany przez nie brak określoności (ibid.: 
261)4. poniższe zdania ilustrują użycie dwóch pierwszych partykuł.

(13) bizinesuman ga kenkou o musisuru nante sindahoogaii
biznesmen noM zdrowie acc ignorować nante lepiej umrzeć

desu yo.
cop part

‘jeżeli biznesmen nie zwraca uwagi na swoje zdrowie, to lepiej, żeby umarł’.

(14) kenkyuu nanka siteiru baai dewanai.
badania nanka robić-proG czas cop-neG
‘nie czas, by bawić się w jakieś badania’.

pierwszy z wykładników etymologicznie pochodzi od nado określającego wyli-
czenie niewyczerpujące (nado + tote), będące źródłem niedookreśloności, która w pro-
cesie pragmatykalizacji zaczęła wyrażać znaczenie pejoratywności. Mające podobne 
własności nanka zastępuje partykułę tematu lub przypadka.

oprócz sposobów wymienionych powyżej negatywna konotacja może być w japońskim 
wyrażana za pomocą niektórych form wyrażeń deiktycznych, np. sonna bądź anna. 

w języku polskim pejoratywność wyrażana jest częściej środkami leksykalnymi, 
tak jak w polskim tłumaczeniu zdania (14). występujący w tym samym zdaniu zaimek 
nieokreślony jakiś wyraża konotację pejoratywną w sposób analogiczny do wymie-
nionych powyżej wykładników japońskich. funkcję znaczników pejoratywności mogą 
ponadto spełniać takie wyrażenia, jak: i takie tam, i tak dalej, jakiś tam charakteryzujące 
się pragmatykalizacją o podobnym przebiegu. 

5. Podsumowanie

w niniejszej pracy przedstawiono zarys analizy kontrastywnej partykuł dyskursyw-
nych w językach polskim i japońskim. opiera się ona na zestawie kategorii pojęcio-
wych, będących sumą klas funkcjonalnych wspólnych obu porównywanym językom 

4 stwierdzenie to nie oznacza, że każdy rodzaj nieokreśloności musi być nacechowany pe-
joratywnie. w wypadku znacznika wyliczenia niewyczerpującego ya ‘X ya y’ zachodzi wprawdzie 
implikacja, że istnieją jeszcze inne niewymienione elementy, ale ze spójnikiem tym muszą obliga-
toryjnie wystąpić przynajmniej dwa argumenty, a zatem nie może on być używany adnominalnie 
z jednym rzeczownikiem, tak jak pozostałe wyrażenia (por. suzuki 1998: 267). 

Metodologiczne aspekty analizy kontrastywnej znaczników dyskursu w językach...
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(i, szerzej, charakteryzujących się dużym stopniem uniwersalności), rozszerzoną 
o kateogrie prominentne w obu językach. alternatywnym sposobem kontrastywnego 
analizowania znaczników dyskursu jest porównywanie ze sobą poszczególnych wy-
rażeń bądź ich grup. 
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alexanDra markó & csilla ilona Dér

Age-specific features of the use of discourse markers 
in Hungarian* 

Abstrakt (Wiek mówcy a własności stosowania markerów dyskursu w języku węgierskim). 
akwizycja markerów dyskursu w rozwoju językowym dziecka może być postrzegana jako 
krok w ewolucji (meta)pragmatycznej świadomości, będąc jej wskaźnikiem. niniejsze stu-
dium bada częstotliwość, pozycję oraz funkcję trzech węgierskich markerów dyskursu: hát 
’cóż, no’, így ’więc’ and ilyen ’taki’. Materiał badawczy składa się z wywiadów nagranych 
z piętnastoma sześcio- i siedmioletnimi przedszkolakami, piętnastoma piętnasto- i szesnasto-
letnimi uczniami szkoły średniej oraz z piętnastoma dorosłymi (w wieku 20-57 lat). celem 
badania jest stwierdzenie, czy częstotliwość występowania i funkcja tych markerów jest 
zależna od wieku osoby mówiącej.
zgodnie z wynikami, wszystkie analizowane markery dyskursu pojawiają się w mowie 
spontanicznej trzech grup wiekowych. Hát jest markerem występującym najczęściej (był 
używany przez wszystkich nastolatków i dorosłych oraz 67% dzieci), zazwyczaj w pozycji 
inicjującej zwrot. Így oraz ilyen pojawiały się najczęściej w mowie spontanicznej nastolatków, 
zgodnie z naszą wcześniejszą obserwacją, iż częstotliwość így koreluje z wiekiem mówcy. 
funkcja ilyen jest podobna w mowie każdej z grup, podczas gdy így wykazuje większy zestaw 
funkcji u osób w wieku 15 lat.

Abstract. the acquisition of discourse markers in child’s language development can be 
interpreted as part of the evolution of (meta)pragmatic awareness, being an indicator of it. 
the present study examines the frequency, position and function of three Hungarian discourse 
markers: hát ’well’, így ’so’ and ilyen ’such, like, so’. the material consists of interviews 
recorded with fifteen 6–7 years old nursery-school children, fifteen 15–16 years old second-
ary school students and fifteen adults (aged between 20 and 57 years). the main question of 
the research is whether the relative frequency and the function of these discourse markers is 
dependent on the age of the speaker.
according to the results all of the analyzed discourse markers appear in all the three age group’s 
spontaneous speech. Hát is the most frequent marker (all participating teenagers and adults 
used it, and also 67% of the preschool children), typically in turn-initial position. Így and ilyen 

* the work reported in this paper was presented at „beyond dichotomies” cognitive lin-
guistics conference (budapest, 25-26 october, 2010). this paper was supported by the jános bolyai 
research scholarship of the Hungarian academy of sciences and by the Hungarian scientific re-
search fund (otka, k100717). 
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occurred most often in the teenagers’ spontaneous speech, in line with our earlier observation 
that the frequency of így correlates to the speaker’s age. function of ilyen is similar in every 
age group’s speech, while így shows a broader set of functions by the age of 15.

1. Introduction

Discourse markers (also known as discourse deictics, discourse connectors, 
discourse particles, discourse operators, cue phrases, etc., cf. fraser 1999: 932–937; 
schourup 1999: 227–265) are usually defined as linguistic-pragmatic items that indicate 
transitional points within a discourse, provide information about the segmentation and 
operation of a discourse, and/or stake out the structure of the current discourse. or, in 
a cognitive perspective, they are seen as cohesive elements that help the participants 
of a conversation in constructing coherent mental representations of the information 
they convey to one another (fraser 1999: 931, louwerse & Mitchell 2003: 199). for 
instance, a discourse marker may indicate that a new topic or a side-issue is introduced: 
Tényleg, hogy sikerült a vizsgád? ‘By the way, have you passed your exam?’; Mellesleg 
a baleset mikor történt? ‘Incidentally, when did the accident happen?’.

in the literature, discourse markers are taken to be a functional group of rather 
heterogeneous provenance: they may come from a number of parts of speech (adverb, 
conjunction, verb, etc.) and from various structural levels (lexemes, phrases, clauses); 
in addition, there are even nonverbal discourse markers (schiffrin 1987; for an acoustic 
and perceptual investigation of basic types of “humming” in Hungarian, cf. Markó 
2005; 2006). discourse markers occur in large numbers in spoken discourse, but they 
can also be found in certain written genres (cf. schiffrin 2001; dér 2006). louwerse & 
Mitchell (2003) found approximately ten times as many discourse markers in spoken 
as in written discourse.

the majority of current research efforts are focused on the way adults use discourse 
markers in everyday conversations. a few studies, however, are aimed at how children 
acquire the skill of marking the various levels of discourse and suggest that the use of 
discourse markers changes with (young) speakers’ age. thus, in children’s developing 
command of language, the acquisition of discourse markers can be interpreted as part 
of the emergence of their pragmatic awareness, and is an important sign thereof. 

Montes (1999) studied the occurrences of the discourse markers ah, oh, uh, ay, 
oy, uy, eh, aha, mhm in the speech of a spanish child between ages 1;7 an 3;0, in 13 
conversations with the child’s mother. Her results confirm the claim that discourse 
markers first appear at very early stages of first language acquisition. escalera (2009) 
analysed discourse markers in the speech of 3–5-year-old speakers of american english, 
primarily with respect to gender differences. Her results show that the use of discourse 
markers is determined primarily by situation-dependence and contextual demands and 
only secondarily by gender.

aleXandra Markó & csilla ilona dér
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pak and colleagues (1996) studied the use of the discourse markers and, okay, be-
cause, so (among others) between 1 and 9 years of age. they found that, in children’s 
usage, discourse markers first refer to interactional aspects (for instance, okay signals 
agreement), and only occur in generalised meanings (as in Are you okay?) roughly 
from age 4 onwards. obviously, contexts of use are also diversified as the child grows 
older.

kyratzis and ervin-tripp (1999) recorded the speech of 4 and 7-year-old speak-
ers of american english while playing and telling stories, and concluded that diverse 
activities elicit diverse discourse markers, and that quantitative and qualitative differ-
ences can also be observed between age groups and genders. andersen and colleagues 
(1999) used the method of controlled improvisation to study the speech production of 
18 english, 18 french, and 18 spanish speakers aged 4 to 7 in terms of to what extent 
the various registers are characterised by the use of discourse markers. the results show 
that, in the speech communities under scrutiny, children are sensitive to the meanings 
of the various discourse markers right at the beginning of their school careers. on the 
other hand, these items appear in their speech well before they become able to interpret 
them in a register-specific manner. 

in a study on french, it turned out that discourse markers like mais ‘but’ or pourtant 
‘nevertheless’ first occur in children’s speech around age 8 to 10. of course, they occur 
earlier as conjunctions – but it is only relatively late that they start fulfilling a discourse 
marking role (champeaud & bassano 1994, cited by choi 2007). Meng & schrabback 
(1999) analysed occurrences of hm (various types of humming) and na (interjection) 
in diverse situations, in interactions with adults of German-speaking children between 
2;8 and 3;4. Humming occurred with a fall-rise intonation the most often; and while 
it had three different roles in adults’ speech, children only used it in a single function 
(to signal agreement as listeners).

the studies reviewed so far exclusively concerned children’s speech. furman & 
Özyürek (2007) compared narratives produced by children of age 3, 5 and 9 and adults, 
with respect to the use and pragmatic functions of three turkish verbal discourse mark-
ers. Hesitational şey is a verbal marker in turkish, whereas in Hungarian or english 
nonverbal discourse markers signal hesitation (ööö in Hungarian, uhhh in english: 
a filled pause containing schwa or some other material). this turkish discourse marker 
was used with the same frequency in all age groups. on the other hand, yani ‘i mean’ 
and işte ‘you know’ occurred more often in 9-year-olds’ and adults’ speech than in that 
of 3 or 5-year-olds. in the authors’ view, this suggests that some discourse markers are 
more difficult to acquire than others, and that this is in correlation with the multifunc-
tional (syntactic vs. interactional) character of the latter.

in an earlier study on Hungarian (Markó et al. 2010), the production and perception 
of three types of humming, those expressing agreement or disagreement, and those 
with an interrogative function, were investigated in kindergarten pupils between 5 and 
7, schoolchildren between 10 and 14, and adults. the results show that agreeing and 
disagreeing types of humming are undoubtedly part of the children’s communicative 
repertoire by the age of 5 to 7. kindergarten pupils, in general, are not yet aware of 
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the attention-confirming function of the humming of agreement – but schoolchildren 
already are. by the age of 12–13, they also learn to recognise interrogative humming 
and they probably also use it in their everyday interactions, although (as the 50% result 
of the production experiment shows) this is not necessarily conscious knowledge in 
their case.

in sum, the various studies all converge on the point that in children’s language use 
discourse markers occur in increasingly wider contexts. it can also be observed that they 
proceed from interactional meanings immediately referring to the current conversation 
towards a more general or global meaning (with the interactional functional retained).

in the present paper, the use of three Hungarian discourse markers, hát ‘well’, így 
‘like’, and ilyen ‘kind of’ was studied in three age groups: kindergarten pupils, secondary 
school children, and adults. our preliminary hypothesis was that these discourse markers 
occur more often and in more diverse functions as the speakers’ age progresses.

the item hát turned from an adverb into a conjunction (‘and then’) by the sixteenth 
century, and into a discourse marker in Middle Hungarian (schirm 2009). the literature 
lists three main ranges of uses of the particle hát: it can be a general marker of response, 
it can serve to introduce a question, and it can be a marker of excuse/explanation or 
self-correction (kiefer 1988, németh 1998). its pragmatic functions are also diverse, 
ranging from raising the level of rhetoricity to expanding one’s message and to saving 
the speaker’s face (schirm 2009). as a discourse marker, hát “typically occurs at the 
very beginning of the discourse segment it pertains to” (dér 2010: 162).

with respect to their part-of-speech affiliation, így is an adverbial demonstrative 
pronoun (‘in this manner’), and ilyen is an adjectival demonstrative pronoun (‘of this 
type/quality’). in this function, így typically occurs as an adverbial of manner, state, 
or degree; another main range of its functions is that of a conjunction (‘thus, hence, 
therefore’). the usual functions of ilyen are attributive (ilyen kabát ‘a coat like this’) 
or predicative (Feri ilyen ‘frank is like this’), but it also frequently occurs as an ad-
verbial of degree (ilyen bizonytalan ‘so uncertain’) or as a placeholder for an omitted 
noun (megesik az ilyen ‘such [things] do happen’). both pronouns can be anaphoric 
and cataphoric alike, referring to some element of the context. in a discourse mark-
ing function, on the other hand, their usual coreference relations cannot be observed: 
no coreferent item can be identified either in the vicinity of the given item or in the 
larger context (cf. laczkó 2003: 323–324). the discourse markers így and ilyen both 
tend to directly precede constituents whose syntactic function is the same as theirs; 
their primary function, therefore, is to direct the listener’s attention to the following 
constituent (dér 2010).

2. Subjects, material, and method

the present study involved 15 kindergarten pupils, 15 secondary school students 
and 15 adults. the first group consisted of 7 girls and 8 boys aged 6 to 7. all had 
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normal hearing and no speech defect reported, they were all typically developing and 
monolingual. the interviews were made in their normal kindergarten setting, by their 
own nurse, with a tape recorder with built-in microphone. the topic of conversation 
was where and how they had spent their summer vacation, what their usual games or 
their favourite tales were, etc. (Horváth 2006). a total of 45 minutes’ recording was 
made. the second group of subjects included 9 girls and 6 boys, aged 15–16. they all 
attended second forms of a secondary school, and were monolingual with unimpeded 
hearing. their interviewers were unknown for them but the recordings were made in 
their usual school setting, with a minidisk recorder (Horváth & imre 2009). the top-
ics were school, family, plans for the summer, and further education. a total of over 
an hour of recording was used in the present study. the material of the 15 adults also 
contained interviews, over one and a half hours in total. these were selected from the 
bea Hungarian spoken language database (Gósy 2008). the topics of the interviews 
were the speakers’ job, hobbies, or family. the recordings were made under sound 
studio circumstances. the speakers, 7 females and 8 males, were 20 to 57 years of age; 
their average age was 38.9 years.

the rest of the recording data are summarised in table 1. in the higher age groups, 
it was not only total speaking time that increased as compared to the lower ones but 
also – obviously – the number of words was almost twice that of the next younger 
group. on the other hand, in terms of the number of turns, the tendency is reversed; 
the reason is that adults talked about the given topic fluently and at length, with hardly 
any helpful questions required of the interviewer, whereas the kids and young people 
were more likely to give short answers, prompting the nurse/field worker to ask further 
questions.

duration # of words # of turns
sum range sum range sum range 

(average)
kindergarten 44′39″ 1′15″–6′14″ 2961 52–465 181 4–28 (12.1)
secondary school 67′28″ 2′19″–9′32″ 6383 192–1196 294 8–31 (19.6)
adults 97′24″ 2′57″–17′41″ 11374 292–2182 75 1–12 (5.0)

table1. Quantitative data of the sound recordings studied

discourse marking occurrences of the three items under study here were selected 
manually from the transcribed interviews, with a parallel consultation of the script and 
the sound recording. it was only in a few cases that the context and the prosody were 
insufficient for telling occurrences of the original parts of speech vs. discourse mark-
ers apart; these tokens were excluded from further consideration. (with respect to the 
methods of telling syntactic and pragmatic functions apart, cf. dér & Markó 2010.)

age-specific features of the use of discourse markers in Hungarian
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we have established the number of occurrences of the individual discourse markers 
as a percentage of the total number of words, speaker by speaker and group by group. 
using statistical methods (descriptive statistics, one-way anova, correlation analy-
sis – spss for windows 16.0), we have characterised the use of discourse markers by 
the individual age groups.

3. Results

the material contained 344 occurrences of hát, 94 occurrences of így and 123 
occurrences of ilyen as discourse markers. table 2 shows these data broken down by 
age groups.

hát így ilyen
 kindergarten 27 25 30
 secondary school 189 50 46
 adults 128 19 47

table 2. number of occurrences of the three discourse markers in each age group

we have checked how typical the use of these discourse markers was of the speakers 
belonging to each age group (table 3). we found that the use of hát was the most frequent 
in all three groups, it occurred at least once in each young person’s and adult’s speech, and 
two-thirds of the kindergarten children also used it. the use of ilyen also became more 
frequent with growing age: 40% of the kids used it, and roughly twice as many of the 
youngsters and of the adults. the trend was the opposite with respect to így: it occurred with 
less then half of the kindergarten pupils and of the adults, whereas 80% of the teenagers 
included it in their speech. this result is somewhat reminiscent of an earlier one that clearly 
confirmed a correlation between speaker’s age and the use of így: analysing the speech 
production of adults between 20 and 70, it was found that the younger the speaker was the 
more (s)he used így in a discourse marking function (dér & Markó forthcoming).

hát így ilyen
 kindergarten 10 (67%) 7 (47%) 6 (40%)
 secondary school 15 (100%) 12 (80%) 12 (80%)
 adults 15 (100%) 6 (40%) 11 (73%)

table 3. the occurrence of the three discourse markers in the individual speakers’ material. 
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a)

b)

c)

figure 1. the occurrence of the three discourse markers plotted against the number of 
words uttered, by age group: (a) 6–7-year-olds, (b) 15–16-year-olds, (c) adults
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we also wanted to find out if the occurrence of these discourse markers correlated 
with the length of speech produced. figure 1 shows the occurrence of the three dis-
course markers plotted against the number of words, for each age group separately. in 
the case of the youngest group, it was confirmed that the more words a subject uttered, 
the more of the three discourse markers at hand occurred in his/her speech: pearson’s 
test showed a significant, strong correlation (r = 0.729, p = 0.002). for the other two 
groups, statistical analysis showed non-significant, medium correlation (secondary 
school students: r = 0.472, p = 0.076; adults: r = 0.470, p = 0.077). (the trend lines help 
the reader visualise these trends.) the figures also show that while among kindergarten 
pupils we found roughly equal numbers using one, two, or three discourse markers, 
or indeed none, in the older groups (with a single exception) at least two of the three 
discourse markers occurred in every subject’s speech.

we have analysed the frequency of occurrence of the three discourse markers under 
scrutiny in the productions of speakers in the three age groups. we established frequency 
of occurrence as per total number of words uttered. the average values by age group 
are summarised in table 4. the most frequent of the three discourse markers was hát; 
the second place was taken by ilyen with small kids and adults, and by így with the 
secondary school students. all three markers occurred the most often, on average, in 
the teenagers’ speech, but the frequency of hát was the most prominent – it occurred 
roughly three times as often with them as with the other two groups. in the case of ilyen, 
the data for kindergarten pupils came close to that for secondary school students, while 
the adults’ average was but half that much. Így as a discourse marker seems to be more 
frequent in the speech of small children than in the speech of adults; the frequency of 
occurrence of hát, on the other hand, was the same in those two groups. 

hát/# of words így/# of words ilyen/# of words
 kindergarten 0.0116 0.0058 0.0071
 secondary school 0.0356 0.0089 0.0072
 adults 0.0121 0.0012 0.0032

table 4. average occurrence of each discourse marker per number of words, in the 
three age groups

figure 2 shows the ranges of frequency of occurrence per number of words for the 
three discourse markers and for the three age groups. the box diagram confirms the 
marked frequency of hát in the secondary school group. it is interesting, on the other 
hand, that some kindergarten-age subjects used ilyen as a discourse marker relatively 
more often than any of the older subjects.
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figure 2. frequency of occurrence of the three discourse markers per number of words: 
medians and ranges of the data in the three age groups

we used one-way anova to see whether there were any statistically significant 
differences between the individual groups with respect to the discourse markers studied 
here. in the case of hát, the test gave a significant result [p < 0.001, F(2, 42) = 10.443], 
and tukey’s post hoc test also confirmed that there were significant differences between 
any two age groups (p = 0.001 everywhere). for így, between-group variance was also 
confirmed [p = 0.016, F(2, 42) = 4.537], but the post hoc test gave significant results 
only for secondary school students vs. adults (p = 0.013). with respect to ilyen, the 
three groups did not differ significantly.

in addition to quantitative analyses, we also performed qualitative ones: we studied 
the positions of these items and the roles they played in the texts.

in our corpus, hát always occurred utterance unit initially (in grammatical terms: in 
a clause initial position). on the basis of our analysis of the data, we established eight 
groups of functions that hát can fulfil: their proportions (in each age group) are shown 
in figure 3 below. all eight functions were attested in the adults’ recordings; we found 
6 of these with secondary school students and 3 with kindergarten pupils. thus, the 
trend of functional diversification with growing age can be seen clearly. 

the role in which the discourse marker hát occurred the most often in all three age 
groups is known in the literature as a general ‘marker of response’ (cf. schiffrin 1987 
with respect to english well, and e.g. németh 1998 with respect to Hungarian hát). 
although this function seems to be the most dominant in the case of small children 
(81.5%, vs. 73.5% for youngsters and 24.2% for adults) if we consider percentages of 
all occurrences, note that the results are quite different if we look at what percentage 
of turns began with hát: 47.3% of secondary school students’ turns, 41.3% of adults’ 
turns, and a mere 12.2% of small children’s turns began by that discourse marker. (see 
table 1 for the number of turns themselves.)
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Here is an example taken from the corpus (with the speaker’s age indicated in 
parentheses after each example to follow):

(1)  interviewer: és mi az ami különös vagy mi tetszik benne? ‘and what is 
special in it or what do you like in it?’

 subject: hát szerintem a gyerekekkel való fog [foglalkozás] tehát hogy 
gyerekekkel foglalkozhatom ‘well i think it is dealing with children, 
that is, the fact that i can deal with children’ (31)

both in the material of secondary school students and in that of adults, it happened 
a number of times that the speaker began his/her response by hát only after (s)he had 
repeated (part of) the question, as in (2):

(2)  interviewer: mit tervezel a nyárra? ‘what do you plan for the sum-
mer?’

 subject: a nyárra? hát azt terveztem hogy biztosan meglátogatom a 
nagyszüleimet ‘for the summer? well i plan to go and see my grandpa-
rents, sure’ (15)

the second most frequently occurring function, both for kindergarten pupils and 
for adults, was the speech planning function. in the adults’ material, 21.9% of the oc-
currences suggest that hát served to resolve a speech-planning disharmony, to gain 
time; this proportion was 11.1% with small children and 3.7% with young people. for 
instance:

(3)  pont azt kell használni ami hat [pause] ja és hát fee hát ez ez ez hát 
ma nincs más ni ne nem nem lehet bocsánat hogy bele belezörejedek 
ööö hatni kell ‘you have to use exactly what is effective [pause] yeah 
and well up well this this this well there’s nothing else even today no 
no no sorry to have got got mixed up er one must be effective’ (20)

(4)  hát Káposztásmegyerer [káposztásmegyeren] lakunk anyával anyu 
[pause] ööö hát hogy mondjam projekt menedzsment tanácsadó ‘well 
káposztásmegyer is where we live with mother mom is [pause] er well 
how to put it a project management advisor’ (15)

(5)  az ilyen ilyen hát úgy így ilye fe- fölül így fö- hátra lehetett húzni ‘the 
such such well so thus such up up so up you could pull it back’ (6)

the third function that occurred in all three age groups was the indication of a con-
clusion: in 8.6% in the case of adults, 2.1% in the case of secondary school students, and 
7.4% in the case of small kids (but the latter percentage covers a mere 2 occurrences). 
we found the simplest cases in the material of kindergarten pupils:
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(6)  az is jó meg így tornázunk így táncolok úgyhogy futkározok edzek 
[pause] hát ennyi ‘that’s good too and so we do exercises so i dance 
so that i run around, i do training [pause] well that’s it’ (7)

with older speakers, hát sometimes introduced whole utterance units of a sum-
marising nature:

(7)  és azt gondolom hogy a diákok egy jó része szeretheti meert mert 
hogy visszajönnek ööö szakszemináriumokra hát ez az én egyetemre 
kerülésemnek a története ‘i think that many of the students may like 
it because because they come back er for special seminars well this is 
the story of my getting to the university’ (28)

the second most frequent set of cases (9.0%) of secondary school students, and 
the third most frequent set (18.8%) of adults, was the set of examples in which hát 
introduced an excuse or explanation, an amendment or addition or self-correction (see 
the similar results in németh 1996). the example in (8) is one of making an excuse; 
that in (9) contains self-correction and offers a more precise formulation; and that in 
(10) can be interpreted either as an amendment or as an addition.

(8)  de hogy ezeket mind meg kellett élni ahhoz hogy most [pause] a mostani 
[pause] gondolkodásom tát [tehát] jó hát ez nem egy olyan nagy út ‘but 
that these all had to be lived through so that now [pause] my present 
[pause] thinking so fine well this is not that big for a progress’ (20)

(9)  meg ilyen régi, rég hát nem régies de inkább olyan hangzású, mint 
[pause] nem ilyen rockosabb stílusú ‘and such old old well not old-
fashioned but rather sounding like [pause] not kinda more rock-like 
style’ (16)

(10)  hát sportoltam, de most abbahagytam hát igazából kétéves korom óta 
úsztam ‘well i did sports but now i gave up well really i’d been swim-
ming since i was two’ (15)

the role of simply carrying on with the message was fulfilled by hát in 6.9% of the 
cases with the secondary school students, and in 11.7% with the adults. a separate group 
was that of the cases where hát introduced a new topic (4.8 and 3.9%), as in (11):

(11)  hát nem tudom lehet hogy csak unatkozott volna nem tudom mindegy 
de hát apukám ilyen vállalkozószerűség ‘well i don’t know maybe he 
would just be bored i don’t know never mind but well my dad is sort 
of entrepreneur like’ (15)
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cases where the function of hát was emphasising something only occurred with 
adults (in 8.6%):

(12)  és akkor megkapta ez a kislány hát ő volt a leg [pause] rendesebben aki 
hordta a készülékeket ‘and then this girl got it well she was the most 
[pause] decent in carrying the sets’ (45)

it was similarly only in this age group that hát had the function of introducing 
a question (2.3%); obviously, due to the role of speakers as interviewees, this function 
involved rhetorical questions, as in (13):

(13)  és akkor kisgyerekekről beszélünk hát ki az aki jó fiúként mondjuk 
harmadik osztályban? ‘and then we’re talking about small kids well 
who is well-behaved as a boy say in the third form?’ (33)

figure 3. the functions of hát in the three age groups

the function of így did not change spectacularly with growing age since its role in 
all age groups is to draw the listener’s attention to the constituent that follows. where 
we found changes (diversification) was the part-of-speech affiliation of the following 
word (cf. figure 4 below). while with kindergarten pupils így introduced a verb in 
64.0% of the cases, with secondary school students this percentage went down to 30.0% 
and with adults to 5.3%. examples:

(14)  van olyan hogy rádé- bekapcsoljuk a rádiót azt közbe így táncolook ‘it 
happens that the ray we turn on the radio and then like i keep dancing’ 
(6)
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(15)  igazából márr szaknyelvet is tanulok és akkor így gondolom használni 
fogom ‘in fact already i learn language for special purposes too and 
then like i think i’ll also use it’ (16)

that is: with growing age, the discourse marking use of így got increasingly further 
away from its original syntactic (adverbial) role. accordingly, we found így emphasis-
ing a noun or a noun phrase in 26.0 and 31.6% with teenagers and adults, respectively, 
cf. (16); this function was not found with kindergarten kids at all. in these cases, the 
nominal typically fulfilled an adverbial role, that is, its function was the same as that 
of így:

(16)  ez az aktív pihenés az amit előtérbe helyezünk így a családon belül is 
‘this active relaxation is what we prefer like within the family, too’ 
(31)

a similar increase of frequency was found in the case of adverbs (kindergarten: 
8.0%, secondary school: 10.0%, adults: 26.3%) where, again two identical (adverbial) 
items occurred next to one another. in (17), even the type of adverb is identical: both 
így and gyakorlatilag ‘practically’ are adverbs of regard/manner:

(17)  de egyébként meg tehát ööö így gyakorlatilag alánk volt adva a a a 
kész programtervezet ‘but otherwise so er like practically we had the 
the the full draft program ready-made for us’ (33)

with respect to the other parts of speech, there was no significant change with 
growing age. on the other hand, it is conspicuous that – just like in the case of hát – the 
proportion of occurrences of így having to do with speech planning increased. with 
children, it was 4.0% (the single example belonging here can be read in (5) above), 
with youngsters, 8.0%, and with adults, 21.1% – for instance:

(18)  tehát hogy így [pause] hogy tényleg így hogy a világban két lábbal járó 
és és ööö [pause] két szemmel néző [pause] értelmiségi em embereknek is 
nehéz néha ‘thus that like [pause] that really like that for those walking 
on two feet in the world and and er [pause] watching it with both eyes 
[pause] for intellectual pea people too, it is difficult sometimes’ (33)
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figure 4. the functions of így in the three age groups

in the case of ilyen, too, we found no significant difference between teenagers and 
adults in terms of function or context/position (figure 5); in these two groups, ilyen 
preceding an adverb was the most frequent (58.7% and 57.4%), for instance:

(19)  Budapesten lakunk a nyolcadik kerületbe de szerencsére ilyen normáli-
sabb részen ‘we live in budapest in the eighth district but luckily in a 
kinda more decent part’ (15)

although one of the original (syntactic) roles of ilyen is an adverb of degree before 
an adjective, in the discourse marking function seen here there is no adverbial mean-
ing involved, merely an emphasis on the attribute. this is often disambiguated by 
prosody, given that ilyen as an adverb of degree can be stressed whereas as a discourse 
marker it cannot (similarly to the syntactic vs. pragmatic uses of így, cf. dér & Markó 
2010). another clue can be that discourse-marking ilyen can precede an adjective in 
the comparative (as in (19)), whereas in its degree adverb guise this would lead to 
ungrammaticality.

conversely, in early language use, the most dominant type was where ilyen served 
to bridge a speech-planning gap, to gain time: 48.3%. this function was found in 14.8% 
with adults and with 4.3% with teenagers. examples coming from the youngest group 
of speakers include those in (5) above and in (20) below:

(20)  meg [pause] a legmélyebb víz szélén van egy ilyen mi is? egy ilyen vi- víz 
ami így lejtős és on- onnan beleugrátam ‘and [pause] at the side of the 
deepest water there’s a kinda what? a kinda wa water that is sloping 
and from from there i kept jumping in’ (6)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kindergarten

Secondary school

Adults

_N(P) _V _ADV 
_PRO _ADJ _INF 
other part of speech speech planning

aleXandra Markó & csilla ilona dér



75

(21)  van egy hús ami nem is magyar hanem román és nem jut eszembe a neve 
hogy hogy hívják de ilyen kis ilyen hurkaszerű kis hús ‘there’s a sort of 
meat that is not even Hungarian but romanian and i don’t recall its name 
what it is called but kinda small kinda sausage-like little meat’ (16)

roughly equally often in the three age groups, the pragmatic function of ilyen may 
also be to make the following noun more salient: 20.6% in the kindergarten group, 
30.4% in the secondary school group, and 25.5% in the adult group. for instance:

(22)  tehát kicsit a gyerekek szájából ilyen csalódottságot éreztem ‘so a little 
from the kids’ mouths i felt kinda disappointment coming’ (50)

figure 5. the functions of ilyen in the three age groups 

in the case of ilyen, then – as opposed to the case of így – the speech-planning role 
lost ground as the speakers’ age grew, but – similarly to the case of így – the clearly 
pragmatic emphasising role gained ground at the same time.

4. Conclusions

in this paper, occurrences of three Hungarian discourse markers were investigated in 
interviews involving small children, teenagers, and adults, both with qualitative and with 
quantitative methods. in the case of hát ‘well’, our hypothesis was clearly confirmed in 
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that we found functional diversification in parallel with growing age. also, we found that 
this item was extremely frequent in the speech of secondary school students, whereas 
in the case of adults, the more diverse (more numerous) functions were represented by 
a lower number of tokens each. in the cases of így ‘like’ and ilyen ‘kind of’, we found 
a functional shift rather than functional diversification: the most clearly pragmatic func-
tion (drawing the listener’s attention to the following item) kept getting stronger with 
growing age. two opposite tendencies in the case of these two items (both going back 
to demonstrative pronouns) were that így was less and less used for overcoming speech 
planning difficulties, whereas ilyen was more and more used as a hesitation marker. the 
extensive use of ilyen found with small children suggests that at least some of them 
already have a strategy for a surface concealment of planning disharmonies, for playing 
for time. in the case of adults, the strategy most often employed for that purpose is the 
use of filled pauses (Gósy 2003), but it is a lot less frequent in the speech of kindergarten 
pupils. Horváth (2009) attested an average of 1.58 filled pauses per minute in the speech 
of 6–7-year-old children, whereas with adults she found 3.82 (a significant difference). 
“in the speech of kindergarten pupils, filled pauses are not only much rarer than in that 
of adults: in one fifth of the 6–7-year-olds we have studied, they are not even present” 
(ibid. 135). it is likely, therefore, that children who do employ some strategy for keeping 
up the apparent fluency of their speech still prefer the use of certain words of depleted 
meaning to the use of filled pauses, whereas that tendency turns upside down later on.

a common property of the linguistic items analysed in this paper is that all three 
of them are afflicted by heavy stigmatisation. the superstition “never start a sentence 
with hát” is very widespread (cf. domonkosi 2007, schirm 2008). the Handbook 
of language cultivation (Grétsy & kovalovszky 1980) cites így (along with hát and 
other items) as “speech stuffing” to be avoided (ibid. 323), and all three items are also 
mentioned by pestessy (2006) as “harmful” ones. in all likelihood, such stigmatisation 
is based on the fact that earlier on, with no empirical data at hand, it was easier to see 
these items as superfluous, functionless “padding material”. More recent papers (cited 
above) have proved, however – and their unanimous conclusion has also been confirmed 
by the present investigation – that these words cannot be avoided in discourse (even in 
uses that depart from the original ones) as they provide the listener with information 
concerning the speaker, his/her attitude to his/her own message, the speech planning 
process, etc. in other words, they have important pragmatic functions to serve.

Bibliography

andersen, elaine s., brizuela, Maquela, dupuy, beatrice, Gonnerman, laura 1999: cross-linguistic 
evidence for the early acquisition of discourse markers as register variables. Journal of Prag-
matics 31: 1339-1351.

champaud, christian, bassano, dominique 1994: french concessive connectives and argumenta-
tion: in experimental study in eight- to ten-year-old children. Journal of Child Language 21: 
415-438.

aleXandra Markó & csilla ilona dér



77

choi, inji 2007: How and when do children acquire the use of discourse markers? in: Hilton, naomi; 
arscott, rachel; barden, katherine; krishna, arti; shah, sheena; & zellers, Meg (eds.): CamLing 
2007: Proceedings of the Fifth University of Cambridge Postgraduate Conference in Language 
Research. cambridge: cambridge institute of language research, 40-47.

dér, csilla ilona 2006: diskurzusszerveződés és grammatikalizáció – néhány magyar diskurzusje-
lölő kialakulásáról [discourse and grammaticalization – on the evolution of some Hungarian 
discourse markers]. Nyelvtudományi Közlemények 102: 247-264.

dér, csilla ilona 2010: „töltelékelem” vagy új nyelvi változó? a hát, úgyhogy, így és ilyen újabb 
funkciójáról a spontán beszédben. [expletives or a new linguistic variable? on a new function 
of hát ‘well’, úgyhogy ‘thus’, így ‘so’ and ilyen ‘sort of’ in spontaneous Hungarian]. in: Be-
szédkutatás 2010. 159-170.

dér, csilla ilona, Markó, alexandra 2010: a pilot study of Hungarian discourse markers. Language 
and Speech 53(2): 135-180.

dér, csilla ilona, Markó alexandra 2010: diskurzusjelölők használata az életkor és a nem függ-
vényében [the use of discourse markers as depending on age and gender]. in: Gecső, tamás 
– sárdi, csilla (eds.): Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban [new methods in 
research of applied linguistics]. székesfehérvár – budapest: kodolányi jános főiskola – tinta 
könyvkiadó. 78-83.

domonkosi, Ágnes 2007: nyelvi babonák és sztereotípiák: a helyes és a helytelen a népi nyelvészeti 
szemléletben [linguistic superstitions and stereotypes: ‘right’ and ‘wrong’ in popular linguistic 
views]. in: domonkosi, Ágnes; lanstyák, istván; & posgay ildikó (eds.): Műhelytanulmányok 
a nyelvművelésről [studies on language cultivation]. segédkönyvek a nyelvészet tanulmány-
ozásához 71. budapest: tinta könyvkiadó. 141-153.

escalera, elena andrea 2009: Gender differences in children’s use of discourse markers: separate 
worlds or different contexts? Journal of Pragmatics 41: 2479-2495.

fraser, bruce 1999: what are discourse markers? Journal of Pragmatics 31. 931-952.
furman, reyhan, Özyürek, asli 2007: development of interactional discourse markers: insights from 

turkish children’s and adults’ oral narratives. Journal of Pragmatics 39: 1742-1757.
Gósy, Mária 2003: a spontán beszédben előforduló megakadásjelenségek gyakorisága és összefüg-

gései [disfluencies in spontaneous speech: their frequency and interaction]. Magyar Nyelvőr 
127. 257-277.

Gósy, Mária 2008: Magyar spontánbeszéd-adatbázis – bea [a database of spontaneous Hungarian 
speech]. in: Beszédkutatás 2008. 194-207.

Grétsy, lászló, kovalovszky, Miklós 1980: Nyelvművelő kézikönyv [a handbook of language culti-
vation]. budapest: akadémiai kiadó.

Horváth, viktória 2006: a spontán beszéd és a beszédfeldolgozás összefüggései gyerekeknél [chil-
dren’s spontaneous speech and speech processing]. in: Beszédkutatás 2006. 134-146.

Horváth, viktória 2009: funkció és kivitelezés a megakadásjelenségekben [function and implemen-
tation in disfluency phenomena]. phd dissertation. elte, budapest.

Horváth, viktória, imre, angéla 2009: a diszlexia tünetei a spontán beszédben [the symptoms of 
dyslexia in spontaneous speech]. in: Beszédkutatás 2009. 240-255.

kiefer, ferenc 1988: Modal particles as discourse markers in questions. Acta Linguistica Hungarica 
38: 107-125.

kyratzis, amy, ervin-tripp, susan 1999: the development of discourse markers in peer interaction. 
Journal of Pragmatics 31: 1321-1338.

laczkó krisztina 2003: a mutató névmások funkcionális vizsgálata [functional study of demonstrative 
pronouns]. Magyar Nyelvőr. 127: 314-325.

louwerse, Max M., Mitchell, Heather Hite 2003: toward a taxonomy of a set of discourse markers 
in dialog: a theoretical and computational linguistic account. Discourse Processes 35. 3. 199-
239.

age-specific features of the use of discourse markers in Hungarian



78

Markó, alexandra 2005: „szavak nélkül.” nonverbális vokális közlések fonetikai elemzése [“wi-
thout words.” a phonetic analysis of nonverbal vocal communication]. Magyar Nyelvőr. 129: 
88-104.

Markó, alexandra 2006: nonverbális vokális jelek a társalgásban [nonverbal vocal signs in conver-
sation]. in: Beszédkutatás 2006. 57-68.

Markó, alexandra, Gráczi, tekla etelka, imre, angéla 2010: a diskurzusjelölők használatának 
fejlődése: a hümmögés formai és funkcionális sajátosságai különböző életkorokban [the 
development of the use of discourse markers: formal and functional properties of humming at 
various ages]. in: navracsics, judit (ed.): Nyelv, beszéd, írás. Pszicholingvisztikai tanulmányok 
I. [language, speech, and writing. studies in psycholinguistics i]. segédkönyvek a nyelvészet 
tanulmányozásához 107. budapest: tinta könyvkiadó, 82-92.

Meng, katharina, schrabback, susanne 1999: interjections in adult–child discourse: the cases of 
German HM and na. Journal of Pragmatics 31: 1263-1287.

Montes, rosa Graciela 1999: the development of discourse markers in spanish: interjections. Journal 
of Pragmatics 31: 1289-1319.

németh, t. enikő 1998: a hát, így, tehát, mert kötőszók pragmatikai funkciójának vizsgálata [the 
pragmatic function of the Hungarian conjunctions hát ‘well’, így ‘so’, tehát ‘thus’, mert ‘be-
cause’]. Magyar Nyelv 94: 324-331.

németh, t. enikő 1996: A szóbeli diskurzusok megnyilatkozáspéldányokra tagolása [segmenting 
spoken discourse into utterance tokens]. nyelvtudományi értekezések 142. budapest: aka-
démiai kiadó.

pak, Maria, sprott, richard, escelera, elena 1996: little words, big deal: the development of discourse 
and syntax in child language. in: slobin, dan i.; Gerhardt, julie, kyratzis, amy & jiansheng, 
Guo (eds.): social interaction, social context and language. essays in honor of susan ervin-
tripp. Mahwah: lawrence erlbaum associates. 287-305.

pestessy, józsef 2006: a töltelékszavakról [on expletives]. Magyar Orvosi Nyelv 2: 63-64.
schiffrin, deborah 1987: Discourse markers. cambridge: cambridge university press.
schirm, anita 2008: a hát diskurzusjelölő partikulához kötődő nyelvhasználati stratégia [linguistic 

strategies pertaining to the discourse marker hát ‘well’]. in: Gecső, tamás & sárdi, csilla (eds.): 
Jel és jelentés [sign and meaning]. budapest: tinta könyvkiadó. 289-296.

schirm, anita 2009: partikula és/vagy diskurzusjelölő? [particle and/or discourse marker?] in: keszler, 
borbála & tátrai, szilárd (eds.): Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban 
[discourse in grammar – grammar in discourse]. segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 
88. budapest: tinta könyvkiadó. 304-311.

schourup, lawrence 1999: discourse markers. Lingua 107. 227-265.

aleXandra Markó & csilla ilona dér



79

elena czaszczyna

Leksyka w gwarach północnej Rosji 
na przykładzie słownictwa demonologicznego

Abstrakt. rosyjska północ to obszar kulturowo chroniony, w którym w dużej mierze za-
chowały się tradycje rosyjskiej kultury ludowej i tradycyjny światopogląd rosyjski. dialekty 
północnorosyjskie charakteryzują się archaicznymi cechami na różnych poziomach języka; 
tu także występuje unikalne słownictwo. szczególnie interesująca jest leksyka mitologiczna, 
ponieważ odzwierciedla poglądy i przekonania ludzi. w niniejszym artykule omówiono 
słownictwo związane z nazwami duchów, które mieszkają w domach i różnych innych for-
mach architektury północnej rosji. leksemy te analizowane są pod względem semantyki, 
słowotwórstwa, pochodzenia i występowania na danym terytorium.

Abstract (Dialectal words in the northern part of Russia on the example of demonic 
vocabulary). the north of russia is a culturally protected region where traditions of russian 
folkloric culture and traditional russian world concepts are conserved. northern russian 
dialects are characterized by archaisms in different linguistic levels, and vocabulary elements 
are also unique. the mythological vocabulary is especially interesting, because it reflects the 
concepts and convictions of people. this paper presents the vocabulary related to the spirits 
which are living in houses and other buildings of northern russia. these lexemes will be 
analyzed from the point of view of semantics, word formation, origin and occurrence in the 
given aria. 

w przestrzeni kulturowej narodu północ jest od dawna najbardziej chronionym 
przed wpływami obcymi obszarem rosji. kultura ludowa północnej rosji to kultura 
rosyjska w swej pierwotnej postaci, nie tylko dlatego, że na innych obszarach kraju 
stare tradycje zanikają. kultura północnej rosji powraca do swoich korzeni i tworzy 
nowe byty. w tym sensie północ rosyjska jest pierwotnym obrazem całej rosji, istotą 
„rosyjskości”. 

na terenie rosji północnej widzimy zarówno piękną przyrodę, jak również niema-
lowane szare domy, kapliczki, których widok zwykle dziwi cudzoziemców, zwłaszcza 
przybyszów z europy zachodniej. w porównaniu z kolorowymi, pięknymi domami 
norwegów wyraźna staje się głęboka różnica pomiędzy dwoma kulturami, dwoma 
językami przestrzeni – północnorosyjskim i europejskim. „nieodłącznym dążeniem 
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norwegów jest wyrażanie indywidualnej przestrzeni w jej nadmiernej dekoracji, pod-
kreślanie jej jasnymi kolorami” (Теребихин 1999: 23). jasne kolory norweskich domów 
podkreślają indywidualność ich właścicieli, odzwierciedlają takie cechy mentalności, 
jak indywidualizm i skończoność, które wyrażają się w regularności. zamiast tego w 
rosji mamy domy bezbarwne, szare. jednak bezbarwność, szarość, naturalność rosyj-
skiej przestrzeni skorelowana jest z pojęciami syntezy, nieskończoności i wieczności 
całej przyrody. takim klimatem północnych wsi rosyjskich bardzo zaskoczony był elias 
lönnrot, który po pobycie na północy rosji konstatował, że „tu nie ujrzymy pańskiego 
dworu dekorującego naszą okolicę, domów bez wyjątku harmonijnie malowanych w 
kolorze czerwonym; nawet kościoły nie są malowane, i, jak wszystkie inne budynki, 
posiadają naturalny kolor drewna”. (Лённрот 1985: 289). podobnego zdania był rosyjski 
historyk kluczewski, który pisał, że „wszystko jest tu miękkie, kontury są delikatne, 
przejścia niewyraźne, skromne, nieśmiałe, nawet dźwięki i kolory, wszystko przesy-
cone jest spokojem i robi pozytywne wrażenie.» (Ключевский 1987, t. 1: 87). domy 
w ogromnej przestrzeni rosyjskiej nie są widoczne; poprzez naturalny kolor drewna 
wtapiają się w krajobraz, przez co zwykle wyraźna granica pomiędzy ludzkim dziełem 
kultury a boską naturą, tak charakterystyczna dla europejskiego krajobrazu kulturowego 
i przyrodniczego, ulega prawie całkowitemu zatarciu (Теребихин 1999:.24).

należy podkreślić szczególną rolę przestrzenności w budowie kultury rosyjskiej. 
współzależność przestrzeni i czasu jest tu inna niż w europie. czas zawarty jest 
w przestrzeni. Historia rosji charakteryzuje się odwrotnym biegiem czasu, od końca do 
początku, swoistą inwersją między czasem i przestrzenią. przyszłość ustala przeszłość. 
obcokrajowcy postrzegają rosję jako świat stworzony na podstawie reguł odwrotnej 
perspektywy. i od wieków nic się tu nie zmieniło. 

na terenach północnych występują najbardziej archaiczne, ze względu na oddale-
nie od reszty świata i izolację, gwary rosyjskie. leksyka gwar północnych wywołuje 
szczególne zainteresowanie uczonych. leksykę tę badali między innymi w. j. derja-
guin, t. i. kogotkova, o. G.Gecowa, l. p. komyagina i wielu innych. w niniejszym 
artykule zawarto wyniki badań dialektologicznyh autorki, przeprowadzonych w różnych 
rejonach obwodu archangielskiego (m.in. plesеckim, kargopolskim, pineżskim, shen-
kurskim). leksyka gwar północnych została przebadana w ramach leksyki nastęujących 
grup tematycznych: nazw budynków, przedmiotów gospodarstwa domowego, roślin, 
zwierząt itp. szczególne miejsce zajęło słownictwo mitologiczne. 

skoncentrujmy się na części słownictwa mitologicznego – leksyce demonologicz-
nej. badanie słowiańskiej demonologii jest istotne we współczesnej nauce. naukowcy 
odkryli, że u podstaw wszystkich tradycyjnych pojęć o stworzeniu świata leżą wierze-
nia. wierzenia te związane są z postaciami z tzw. „dolnej” mitologii, czyli z różnymi 
duchami. leksyka demonologiczna jest archaiczną, stabilną i odpowiednio zamkniętą 
warstwą słownictwa. 

leksyka ta na przełomie XiX i XX w. została zarejestrowana i zanalizowana m.in. 
przez s. a. tokariewa, d. k. zelenina, s. w. Maksimowa. ważną pracą w tym zakresie 
jest monografia o. a. czerepanovej pt. Mitologiczne słownictwo północnej Rosji (1983), 
która poświęcona jest osobliwości istnienia słownictwa w gwarach północnej rosji. 
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wierzenia demonologiczne są obecne we wszystkich obszarach i gatunkach kultury 
ludowej. pogaństwo różni się od chrześcijaństwa szczegółową analizą budowy świata i 
tworzenia jego sakralnych map. chrześcijaństwo znajdowało się w sakralnym centrum 
mapy świata, a pogaństwo było wyrzucone na peryferię „szatańską”. duchy są w sta-
nie wywoływać i leczyć choroby, szkodzić lub pomagać człowiekowi. klasyfikacja 
duchów zaproponowana przez a. s. tokariewa (1958) dzieli je na trzy główne grupy: 
duchy natury, duchy domowe i złe duchy. ale często granice pomiędzy nimi są nieostre 
i wszystkie duchy nazywa się „nieczystymi”. Gdzie mieszkają duchy? w geograficznych 
makroprzestrzeni i mikroprzestrzeni związanej z codziennym życiem współistnieją 
„czyste” i „nieczyste” miejsca. nieczyste miejsca to np. łaźnie, stodoły, bagna, lasy 
itp. Miejsca nieczyste uważane są za obszary, w których żyją duchy. w czasie swego 
życia człowiek przebywa zarówno w „czystych”, jak i „nieczystych” miejscach. jednym 
z najważniejszych miejsc w życiu człowieka jest jego dom. dom był także zamieszkany 
przez duchy. przyjrzyjmy się różnym duchom domowym.

1. Duchy domowe

wśród duchów domowych najbardziej znany był domowoj (домовой) – „дух 
хранитель и обидчик дома”. Купил дом и с домовыми. Увидать домового к беде, 
к смерти. (Даль). wiara w niego była powszechna. pochodzenie tego ducha związane 
jest z pozostałością kultu przodków. naukowcy sądzą (np. p. s. efimjenko), że duch 
ten pojawił się w związku z pogańskim kultem ognia u starożytnych słowian. kiedy 
słowianie przeszli z koczowniczego na osiadły tryb życia, to kult ognia zamienił się 
w kult ogniska. później, pod postacią ognia zaczęto reprezentować dusze przodków. 
ognisko zostało ożywione i zmieniło się w dziadka-domowego. (Ефименко 1877). 
a. n. afanasjew łączy pomysły dotyczące домового z duchem przodka, który mieszka 
w domu. stąd przekonanie, że nowe mieszkanie wtedy będzie bezpieczne, gdy umiera 
głowa rodziny. wtedy dom dostanie swojego domowego. dlatego też uważano, że 
najpierw umrze ten, kto pierwszy wejdzie do nowego domu. wymagano, aby do domu 
wchodził najstarszy (Афанасьев 1994). dzisiaj wpuszcza się do domu kota przed 
przekroczeniem jego progu przez któregokolwiek z domowników. wygląd tego ducha 
opisywano różnie. przypominał starego człowieka z długimi włosami i brodą. czasem 
domowoj miał postać zmarłego właściciela domu. nieraz przybierał on wygląd kota, 
psa, węża lub żaby. 

do jego funkcji należy przepowiadanie przyszłości, szczęśliwych i nieszczęśli-
wych wydarzeń. ostrzega on płaczem przed nieszczęściami. domowoj może dotknąć 
człowieka w nocy. jeśli ma ciepłą i przyjemną łapę oznacza to, że będzie dobrze, łapa 
naga i zimna – wróży nieszczęście. najbardziej nieprzyjemne wybryki tego ducha, w co 
wierzą mieszkańcy pomorza i karelii, to uduszenie we śnie i porwanie nieochrzczo-
nego dziecka. domowoj może porwać dziecko i pozostawić zamiast niego potworka. 

leksyka w gwarach północnej rosji na przykładzie słownictwa demonologicznego
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na pinege (obwód archangielski) nadal pozostawia się temu duchowi garnki kaszy, 
które umieszczane są w piecu, lub kawałki chleba. w przypadku, gdy następnego dnia 
domowoj dotknął żywności, to właściciele domu będą szczęśliwi. jeśli żywności nie 
dotknął, to właściciele domu będą nieszczęśliwi. słowo домовой ma pochodzenie 
ogólnosłowiańskie. jest formą literacką. 

Grupa nazw tego ducha w rosyjskich gwarach północnych jest bardzo zróżnicowa-
na. Można wśród nich wyróżnić m.in. takie jak: домовидушко, батаман, ватаман, 
букнатка, жихарь, доможир, суседко, хозяин, доброхотушкa. słowa te mają kilka 
różnych rdzeni: дом, батам, бук, жих, жир i in. (oczywiście najwięcej jest wyrazów 
z rdzeniem дом: домовидушко, домовушко, домовеюшко, домовиха).

w obwodzie wołogodskim używana jest forma домовидушко oraz forma rodzaju 
żeńskiego домовиха (СРНГ). natomiast forma домовушко zarejestrowana została 
w obwodzie archangielskim. forma домовеюшко występuje w rejonie primorskim 
obwodu archangielskiego: домовеюшки-то они пакостливы (Кac). w tej grupie 
znajdujemy słowa z sufiksem -ушк(юшк), -их.

istnieją także nazwy tego ducha z rdzeniem батам: батаман, батамушко. Ба-
таманы тоже заплетут, как руками солома плетена (АОС); Батамушко в дому, 
около пецки (АОС). słowo батаман powstało z przekształcenia атаман (ватаман) 
pod wpływem батя, батюшка (Фасмер). Батаман zanotowane w rejonach lenskim, 
kotlasskim obwodu archangielskiego (АОС). słowo батамушка w gwarach obwodu 
archangielskiego występuje powszechnie. w rejonie krasnoborskim występuje wariant 
fonetyczny ватамушко: Ватамушко во сне задавит (АОС).

kolejna grupa nazw tego ducha ma rdzeń бук: бука, букало, букнатка, буканай, бу-
карица: Нож оставь, а то выйдет бука из подполья. В потёмки пойдёт робёнок, ска-
жешь ему: „А там букало, не ходи!”. Букнатка, глико, волосы распустила (АОС). 

duch domowy występuje także pod nazwą бука. słowo to pochodzi prawdopo-
dobnie z mowy dziecka бу. według dala, бука to „człowiek surowy”. fasmer uważa 
natomiast, że jego zapożyczenie od staroislandskiego bokka (osoba, duch) nie jest 
możliwe. (Фасмер) słowo бука rozpowszechniło się na północy i północnym wscho-
dzie. Букало utworzone przy pomocy sufiksa -l- lokalnie występuje w rejonie welskim. 
Буканко – duch domu (Вот буканко-то тебя. (СРНГ)). Буканушко – Не шуми, а то 
буканушко придет. formę rodzaju żeńskiego букнатка tworzy się za pomocą sufiksu 
-натк. rozpowszechniona ona jest w rejonie onega. dla gwar północno-wschodnich 
typowe są formy: буканай, буканка, букарица, бухарка. biorąc pod uwagę powyższe 
uwagi, można stwierdzić, że forma бука występuje jedynie w dialektach północnych 
(lokalnie także букало, букнатка).

inne nazwy tego ducha to: варахтан, варахтанница: На дворе видела варахтана 
с варахтанницей (АОС). pochodzenie słowa варахтан jest niejasne. słownik dala 
zawiera słowo варайдать ‘krzyczać, hałasować’ i варахобить ‘pracować niedokład-
nie’ (Даль 1: 164). forma варахтанница w rodzaju żeńskim występuje wyłącznie 
w rejonie senkurskim (АОС).

w gwarach północnych spotykamy grupę wyrazów połączonych wspólnym 
rdzeniem жир: жировик, доможирко, доможирник. w słowniku dala słowo жир 
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oznacza „bogactwo, pomyślność, luksus”. (Даль). jest to prawdopodobnie związane 
z troską домового o rodzinę. słowo жировик typowe jest dla gwar północnych. 
słowo доможирко utworzone zostało przez połączenie dwóch rdzeni: дом i жир: 
Он как доможирко все караулит сидит. słowo доможирник zarejestrowano także 
w karelii (СРНГ).

podsumowując, możemy stwierdzić, że w tej grupie słów używane są sufiksy -к, 
ик, ник. słowo доможирко jest lokalne, słowa: жировик, доможирник to dialekty 
północne. 

2. Duchy małej architektury

w wierzeniach północnorosyjskich występują duchy małej architektury, takie jak: 
банник, дворовой, гуменник, амбарник. zatrzymamy się na interesującym słowie 
банник. Банник znany jest tylko wśród mieszkańców północy, ponieważ tutaj buduje 
się łaźnie. łaźnia uznawana była za miejsce nieczyste, znajdowała się najczęściej na 
granicy osiedli (z tyłu domu, w pobliżu rzeki, jeziora). człowiek, który odwiedził łaźnię, 
nie mógł iść w tym samym dniu do cerkwi. ze „złym” charakterem łaźni ściśle związane 
są pojęcia o duchu mieszkającym w łaźni – bannikie. Банник jest nie tylko mieszkańcem 
łaźni, ale on przede wszystkim ustala normy postępowania w łaźni, karze za ich łamanie. 
wśród wszystkich duchów domowych банник jest najbardziej niebezpieczny. Źródeł 
wierzeń w bannika s. a. tokariew upatruje w strachu przed zagrożeniem, jakim było 
uduszenie lub spalenie się w łaźni. w łaźni nie można było mówić głośno, hałasować, 
przebywać po północy. za to można było zapłacić życiem (Токарев 1958).

na pinegie w roli банника występuje kobieca istota, którą nazywa się обдерихой. 
różni się ona od innych duchów wyjątkową złośliwością i okrucieństwem swojego 
charakteru. za najmniejsze naruszenie rytuału w łaźni обдериха karze. niebezpiecznie 
było myć się w łaźni w trzeciej kolejności. trzecia bowiem korzystała z łaźni обдериха, 
dla której zostawiało się gorącą wodę, a na półce kawałek mydła. jeżeli o tej porze do 
łaźni ktoś przyszedł, обдериха mogła zedrzeć z niego skórę, którą zawieszała na piecu, 
a ciało chowała pod podłogą. obderihę przedstawiono jako włochatą dziewczynę lub 
kobietę. Mogła ona przybierać postać czarnej kotki z błyszczącymi oczami. 

innymi nazwami ducha łaźni są m.in.: баенный, байник, баенщик, байнушко, 
байничек. 

wyrazy utworzone od słowa байна. Баенный – Байна-то у меня есть, да 
баенной там уж два года живёт (КАС). Байник – z sufiksem -ник. na północy 
występuje wszędzie: Байник тебя возьмет (АОС). Баенщик – występuje w okolicy 
nyandomy: А в байны жил баенщик. (КАС). Байнушко – stosowane jest wyłącznie 
w rejonie lesukońskim: Раньше говорили: поздно не мойтесь, байнушко задавит 
(АОС). Байничек – notowany jest w rejonie pinegi (АОС): wyrazy z rdzeniem байн 
tworzone są za pomocą suffiksa -ник, щик, ушк, чек.
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do nazwy ducha łaźni w północnych gwarach używane są formy złożone: ба-
енный дух, баенный жихарь. wyrazy te występują w rejonie pleseckim obwodu 
archangielskiego (kenozerie): Овинный дух добрый, а баенный – злой. Баенный 
жихарь. Баенный жихарь цёловека может закомкать, спрашивают, можно ли 
помыться (КАС). 

u mieszkańców rosyjskiego pomorza o жихарe istnieje powiedzenie: Жихарь 
– пахарь – костяная борода. w świadomości pomorzan жихарь jest bardzo zły. 
Костяная борода жихаря wiąże się z kościaną nogą baby jagi. postać ta występuje 
w pogrzebowym rytuale, w którym rozczłonkowuje się ciała na kawałki. w rytuale 
łaziebnym znajdujemy motyw śmierci i zmartwychwstania, mający na celu odrodzenie 
człowieka zarówno fizyczne, jak i duchowe. naukowcy twierdzą, że łaźnia była świą-
tynią pogańską – centrum, w którym odbywał się cały system rytuałów – od urodzenia 
człowieka aż do jego śmierci. b. a. uspenskij pisał, że баня представляет собой 
домашний храм Волосу (Успенский 1982: 154). 

wszystkie nazwy ducha łaźni utworzone są sposobem sufiksalnym. wszystkie 
one są wyłącznie rosyjskie. ponieważ w innych gwarach samo pojęcie ducha łaźni nie 
istnieje, dlatego słowa te występują tylko w gwarach północnych. 

w tej sytuacji można stwierdzić, że większość słów w grupie leksyki nazw ducha 
domowego to słowa rosyjskie (батаман, бука, варахтан, доброхотушка, жиро-
вик). wszystkie zarejestrowane są na terenie rosji północnej. Głównym sposobem ich 
tworzenia jest metoda sufiksalna. nieczęsto używane są sufiksy -ушк (юшк): батама-
нушко, домовеюшко, суфф. -к: доможирко. rzadko także używane są sufiksy -ов: 
домовой, -ник: доможирник oraz -ан: варахтан, -л: букало, -натк: букнатка.

słownictwo demonologiczne jest zatem zamkniętą warstwą leksykalną używaną 
na terenie rosji północnej.
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sTefan wierTlewski

Kulturowe aspekty socjolektu rowerowego

Abstract (Culture related aspects of Polish bike sociolect). the author, utilizing the method 
of reconstructing the linguistic image of the world, describes some elements that constitute 
a part of the culture of the users of polish bike sociolect. the analysis comprises four areas: 
cycling stereotypes and autostereotypes, cycling words of wisdom and sayings, epic facets 
of cycling and the faith of cyclists.

Abstrakt. autor, posługując się metodą rekonstruowania językowego obrazu świata, opisuje 
wybrane elementy konstytuujące fragment kultury grupowej użytkowników socjolektu rowe-
rowego. analizie poddano cztery obszary: stereotypy i autosterotypy dotyczące kolarstwa, 
porzekadła i powiedzonka kolarskie, epickie funkcje kolarstwa i wiarę kolarzy. 

1. Wstęp

niniejszy artykuł jest kolejnym z serii tekstów poświęconych analizie socjolektu 
rowerowego (por. wiertlewski 2005, 2006, 2007a, 2007b, 2008, 2009, 2010), a więc 
środowiskowej odmiany języka używanej zarówno przez kolarzy reprezentujących 
rozmaite dyscypliny (np. kolarstwo szosowe, torowe, przełajowe, górskie, zjazdowe, 
bmx, trial, enduro, street itd.), jak również przez szeroko pojęte środowisko wokółro-
werowe (np. mechaników, trenerów, działaczy kolarskich, sprzedawców w sklepach 
rowerowych, dziennikarzy, sprawozdawców radiowych i telewizyjnych zajmujących 
się tym sportem itd.). naczelnym celem postawionym sobie przez autora jest opisanie 
sposobu, w jaki fragment świata związany z jazdą na rowerze został zapośredniczony 
poprzez język, a główną wykorzystywaną metodą jest próba rekonstruowania języ-
kowego obrazu świata zawartego w cyklolekcie, zarówno w tekstach pisanych (ich 
źródła znajdują się na końcu niniejszego opracowania), jak i mówionych, zarejestro-
wanych przez autora podczas rozmów z dawnymi i współczesnymi kolarzami różnych 
specjalności, entuzjastami jazdy na rowerze pochodzącymi z różnych stron polski, 
sprzedawcami i mechanikami oraz podczas oglądania i wysłuchiwania sprawozdań 
i relacji z rozmaitego rodzaju wyścigów i imprez rowerowych. wszystkie przytaczane 
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w tekście przykłady pochodzą z gromadzonej od około 10 lat kartoteki autora liczącej 
obecnie kilka tysięcy jednostek. 

w tekście będziemy zamiennie używać terminów socjolekt rowerowy, środowi-
skowa odmiana języka i cyklolekt. zamiennie używane będą również nazwy kolarz 
i rowerzysta, chociaż ta druga bywa rozumiana wyłącznie w sensie odnoszącym się 
do osób jeżdżących na rowerze np. w celach użytkowych i nie będących członkami 
środowiska czy subkultury rowerowej oraz w zasadzie nie posługujących się intere-
sującą nas tutaj odmianą języka. nie będą tutaj natomiast przywoływane, choć często 
występujące, terminy biker i rider. 

natomiast rekonstruowany tu językowy obraz świata jest „[…] zawartą w języku, 
różnie zwerbalizowaną interpretacją rzeczywistości dająca się ująć w postaci zespołu 
sądów o świecie. Mogą to być sądy ‘utrwalone’, czyli mające oparcie w samej materii 
języka, a więc w gramatyce, słownictwie, w kliszowanych tekstach (np. przysłowiach), 
ale także sądy presuponowane, tj. implikowane przez formy językowe, utrwalone na 
poziomie społecznej wiedzy, przekonań mitów i rytuałów” (bartmiński 2006: 12). 
ponadto „pełna rekonstrukcja jos […] nie powinna też abstrahować od danych, na 
które składa się wiedza o świecie, wspólna nadawcy i odbiorcy, oraz towarzyszące 
wiedzy przekonania i wierzenia” (bartmiński 2006: 14).

Środowisko kolarskie traktujemy jako pewnego rodzaju społeczność, która jak 
„każda społeczność tworząca własną kulturę grupową porządkuje swe doświadczenia 
społeczne za pomocą właściwych jej kategorii językowych, a język jest podstawowym 
środkiem przekazywania kultury” (kołodziejek 2006: 8). sądzimy również, że analiza 
dość sporego materiału językowego z obszaru cyklolektu umożliwi wgląd w system 
wartości, wyznawanych przekonań, wierzeń i struktury społecznej użytkowników tej 
odmiany języka oraz pozwoli wskazać ich specyficzność i sposób funkcjonowania. 
wymienione tu elementy konstytuują kulturę, gdyż „[…] kulturę danej społeczności 
należy ujmować jako zespół swoistych przekonań, jako pewnego rodzaju wiedzę czy 
kompetencję” (staszczak 1987: 205), czyli jako dający się rozpoznać określony porzą-
dek, który z kolei narzuca pewne ograniczenia na wszystkich funkcjonujących w jego 
obrębie. dodajmy, że mowa jest tu wyłącznie o porządku częściowym dotyczącym 
rozważanego środowiska i przez nie wytworzonym, którego każdy uczestnik zapewne 
tkwi równocześnie w innych środowiskach, a więc i porządkach, być może podobnych, 
być może odmiennych. 

w poniższym tekście opisowi i analizie poddane zostały 4 wybrane, ale niewątpliwie 
reprezentatywne, elementy konstytuujące fragment kultury grupowej użytkowników 
cyklolektu, a mianowicie stereotypy i autostereotypy dotyczące kolarstwa, złote myśli 
i powiedzonka kolarskie, funkcje epickie kolarstwa i wiara kolarzy. 
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2. Stereotypy i autostereotypy kolarskie

wspomniany językowy obraz świata można m.in. rekonstruować poprzez analizę 
treści rozpoznanych stereotypów językowych, a zwłaszcza autostereotypów dotyczą-
cych środowiska kolarzy. ich podstawą materiałową mogą być np. wypowiedzi kolarzy 
na własny temat czy opinie odnajdywane w najrozmaitszych typach tekstów mówionych 
i pisanych, także napotykanych w różnorodnych mediach, a czasami sądy przyjmujące 
również postać aforyzmów bądź powiedzonek, których analiza pozwala uzyskać choć-
by częściowy wgląd w świat wartości i przekonań charakteryzujących użytkowników 
omawianego socjolektu oraz ich społecznie funkcjonujący wizerunek. 

zacznijmy od zrekonstruowania obrazu podsuwanego przez analizę dwóch prostych 
konstrukcji przyjmujących formę „rower to…” i „kolarstwo to…” oraz wypełniających 
je treści. otóż wyłaniający się wizerunek roweru jest generalnie wysoce pozytywny, 
gdyż, jak się okazuje, rower to pasja, to zdrowie, to styl życia, to wolność, to coś więcej 
niż hobby itp. ponadto Rower to jest to!, a nawet Rower to jest świat! Gdyby rzecz 
traktować dosłownie, to mamy tu do czynienia co najmniej z przesadną deklaratyw-
nością, której towarzyszy swoista naiwność osób wypowiadających się polegająca na 
absolutyzowaniu i idealizowaniu zwykłej w końcu maszyny. ten idylliczny wizerunek, 
wzmacniany także przez frazeologizmy w rodzaju Czar dwóch kółek, jest jednak cza-
sami nieco zakłócany przez stwierdzenia typu Rower to błoto i krew, co można jednak 
w sumie traktować jako element budowania pozytywnego autostereotypu. natomiast 
zdecydowanie negatywną ocenę roweru znajdujemy w potocznej i dość rozpowszech-
nionej opinii głoszącej, że jest to skrajnie niebezpieczny środek transportu.

bardziej zniuansowany i zarazem realistyczny okazuje się być obraz wyłaniający 
się z przeglądu treści przyjmujących formę konstrukcji „kolarstwo to …”. podobnie, jak 
powyżej, znajdujemy i tutaj grupę wybitnie pozytywnych skojarzeń w rodzaju kolarstwo 
to zdrowie, to całe moje życie, to świetna zabawa, to piękny i mądry sport, to relaks, 
a zdaniem ryszarda szurkowskiego (ałaszewski, tomaszewski 1973: 286) kolarstwo 
to czar. przeważają jednak stwierdzenia, w których podkreśla się zwłaszcza ogromny 
wysiłek towarzyszący uprawianiu tej dyscypliny: kolarstwo to sport energetyczny, to 
trudny i ciężki sport, to sztuka cierpienia, to katorga, to jedna z najcięższych dyscyplin 
sportowych, to wymagający sport. zwraca się również uwagę na niebezpieczeństwa 
mu towarzyszące: kolarstwo to bardzo niebezpieczne zajęcie, to sport urazowy, to 
upadki. nie zaskakuje zatem, że osoby jeżdżące na rowerze muszą charakteryzować 
się szczególnymi przymiotami: kolarstwo to nie zabawa, to sport dla twardzieli, to 
trudny sport dla twardych ludzi, to nie jest sport dla słabych ludzi, co już wyraźnie 
jest elementem budowania autostereotypu grupowego. podobna myśl pobrzmiewa 
również w przekonaniu, że kolarstwo to walka z samym sobą, z własnymi słabościami, 
a z kolei Wyścig to mordęga. Potrzeba twardości i uporu. jak pisał przed laty bohdan 
tomaszewski (1964: 64) „wyścig kolarski to jedna z najcięższych prób w sporcie. 
traci się całe kilogramy na wadze, odnosi się bolesne obrażenia, a mimo to jedzie się 
dalej. impreza tylko dla twardych i naprawdę odważnych ludzi”.
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budowaniu pozytywnego wizerunku służą też popularne i propagowane w śro-
dowisku cytaty z wypowiedzi znanych kolarzy, np. autorstwa tragicznie zmarłego 
w 2004 r. Marco pantiniego (www.kolarstwo-szosowe.gda.pl): „kolarstwo to jedna 
z najtrudniejszych dyscyplin sportu. nawet najgorszy kolarz jest wciąż wybitnym 
sportowcem”, czy zdanie, którego autorem jest inny kolarz, jean de Garibaldi (www.
rowery.org) „kolarstwo to jest sport. twardy, ciężki, który wymaga wielu wyrzeczeń”. 
podobne przekonanie znajdujemy w anonimowym stwierdzeniu, że kolarstwo to krew, 
pot i łzy. obok tego występują jednak opinie, że kolarstwo to biznes, z tym jednak, że 
to ciężki kawałek chleba. obecna jest także świadomość faktu, że wyczynowa jazda 
na rowerze kojarzona bywa z niedozwolonymi formami wspomagania, co pokazują 
wypowiedzi w rodzaju kolarstwo to sport oparty o niedozwolony doping, kolarstwo 
to nie tylko afery dopingowe czy kolarstwo to jedyna dyscyplina, która walczy z do-
pingiem na poważnie. 

zwraca również uwagę przekonanie, że wbrew potocznym wyobrażeniom ko-
larstwo to nie tylko nogi, ale i głowa czy kolarstwo to nie tylko rower lub w ujęciu 
Mai włoszczowskiej (www.bikeworld.pl) „kolarstwo to też głowa. wszystko jest tak 
naprawdę w głowie zawodnika i trochę w nogach”. na zakończenie tego fragmentu 
przywołajmy opinię, która jest próbą uporządkowania hierarchii wśród zajmujących 
się różnymi odmianami kolarstwa i przyjmuje formę krótkiego, nie podlegającego 
dyskusji stwierdzenia, że kolarstwo to szosa, co pociąga za sobą, być może, jednocze-
śnie próbę wykluczenia z tego grona innych dyscyplin rowerowych. natomiast sami 
kolarze, zwłaszcza szosowi, to tytani, giganci, herosi, bohaterowie szos (por. np. tytuł 
książki wyrzykowskiego 1978).

jak widzimy, kilka wyróżniających się cech składa się na budowany autosterotyp 
kolarstwa: jest to piękna dyscyplina zapewniająca relaks, wymagająca jednak ogrom-
nego wysiłku i determinacji, do tego niebezpieczna, zwalczająca doping i bynajmniej 
nie polegająca wyłącznie na kręceniu nogami. Ma też dodatkową przewagę nad innymi 
konkurencjami, ponieważ Kolarstwo to nie jest gra. Kolarstwo to jest sport. ze swymi 
jasnymi i ciemnymi stronami kolarstwo to styl życia.

natomiast stereotyp kolarza/rowerzysty jest generalnie negatywny. składają się 
nań przeświadczenia, że rowerzyści szaleją po chodnikach, nie przestrzegają przepisów 
ruchu drogowego, przejeżdżają na pasach zamiast prowadzić rower, domagają się 
specjalnego traktowania i jeżdżą po pijanemu. potwierdzeniem tego ostatniego mogą 
być twarde dane liczbowe (Rzeczpospolita 2.11.2012). otóż w dwóch ostatnich latach 
do więzień trafiło niemal 11 tysięcy pijanych rowerzystów (dla porównania – 9 tysięcy 
nietrzeźwych kierowców), a w połowie 2012 r. wyroki za jazdę po pijanemu odsia-
dywało 4563 rowerzystów. w sumie do więzień trafia więcej pijanych rowerzystów 
niż kierowców. 

istnieją też stereotypowe wyobrażenia dotyczące wyglądu kolarzy i ich stroju: 
facet w rajtuzach, lajkrowe majty z pieluchą, kask, pot, ogolone nogi (tych, którzy 
to robią, a dotyczy to zwłaszcza kolarzy szosowych, inni nazywają mało pochlebnie 
golinogami, natomiast sami zainteresowani dodają, że nogi owszem golą, ale ich nie 
depilują). dodatkowo kolarz to freak sportowy i często koksiarz z jednej strony, a z dru-
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giej impotent (ponoć z powodu ucisku powodowanego przez wielogodzinne siedzenie 
na siodełku). występują też stereotypy odnoszące się wyłącznie do kolarzy torowych, 
których postrzega się jako napakowane zwierzaki czy kurierów rowerowych, na których 
stereotypowy wizerunek składają się ostre koło (rower bez wolnobiegu i przerzutki), 
dredy, trampki, słuchawki i reggae na cały regulator. jeszcze inny jest wizerunek części 
rowerzystów miejskich propagujących tzw. cycle chic, czyli rowerowy szyk polegający 
na nie używaniu specjalnych strojów rowerowych i zamiast tego noszeniu eleganckich 
ubiorów oraz poruszaniu się z gracją. 

odmienne cechy natomiast składają się na autostereotyp kolarza. jest to miano-
wicie sportowiec, którego cechuje upór, wytrwałość i niezważanie na przeciwności 
losu. przestrzega on ścisłego reżimu treningowego i generalnie nie jest osobą zbyt 
rozmowną – jeśli w ogóle mówi, to tylko konkretnie i głównie o rowerze. dba o wygląd 
swój i roweru. kolarz zawodowy, czyli pro, będzie wykorzystywał kolor biały, który 
właśnie informuje o zawodowstwie posiadacza, np. poprzez noszenie białych skarpe-
tek, rękawiczek czy butów lub posiadanie białych owijek kierownicy, chwytów czy 
siodełka. jest to mało praktyczne, ale dobrze wygląda. inne względy przemawiają za 
noszeniem ciemnych okularów bez względu na pogodę – chodzi o to, żeby nie można 
było im zajrzeć w oczy, a rywal nie był w stanie ocenić np. ich stanu psychicznego 
lub stopnia zmęczenia. 

budowanie pozytywnego autostereotypu grupowego odbywa się również poprzez 
tworzenie wypowiedzi, w których występują „dodatnio waloryzujące epitety stałe” 
(wojtak 2000b:238), jak np. agresywny (Dirt jumper przeznaczony jest do skakania 
i bardzo agresywnej jazdy.), ekstremalny (Ta ekstremalna impreza, czyli podziemny 
downhill, zostanie przeprowadzona w dniach 4-6 kwietnia 2008 r. na obu poziomach 
bocheńskiej kopalni.), ostry/ostro itp. (SLX powstał, aby zaspokoić potrzeby kolarzy 
ostro jeżdżących na fullach.). służą też one do wyrażania wprost wartości cenionych 
w środowisku oraz definiują działalność kolarską jako wymagającą odwagi, zdecydo-
wania i ogromnych umiejętności. 

jeżdżący na rowerach uznają ponadto swe zainteresowanie za rodzaj pasji (Zresztą 
nie liczy się sprzęt czy wiek, liczy się to, co kto ma w nogach, jedna pasja, która nas 
wszystkich łączy.), którą określają mianem cyklozy lub bikerzycy, a więc stanu graniczą-
cego ze swoistą chorobą psychiczną, której symptomami są np. uczucie niespełnienia po 
wizycie w sklepie rowerowym, nieustanne śledzenie katalogów ze sprzętem, wymiana 
sprawnych jeszcze części, zakup specjalistycznych narzędzi, ciągłe próby zmniejszenia 
wagi roweru, liczenie przejechanych kilometrów, jazda w czasie złej pogody, trzymanie 
roweru w pokoju zamiast w piwnicy, obsesyjne dbanie o rower, gromadzenie gadżetów 
rowerowych itd. stąd nie dziwi, że temu szaleństwu oddają się pasjonaci i maniacy 
oraz, jak pisze wojtak (2000a: 126), wielbiciele, fanatycy i entuzjaści. nie jest to zatem 
zajęcie dla wszystkich, gdyż wymaga przynajmniej ogromnego zaangażowania, ale 
jest jednocześnie zaraźliwą chorobą, która może udzielić się innym.
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3. Złote myśli

szczególnie wdzięcznym obszarem umożliwiającym rekonstrukcję językowego 
obrazu świata zawartego w zasygnalizowanych powyżej pojęciach są, stosunkowo liczne 
i barwne, rozmaitego typu aforyzmy, złote myśli, powiedzonka i zalecenia funkcjonujące 
w środowisku kolarskim i często mające wręcz status niepisanego kodeksu kolarskiego, 
a więc powszechnie, przynajmniej deklaratywnie, akceptowane. ze zgromadzonego 
zbioru omówimy około 60 tych najbardziej charakterystycznych, przy okazji przywołując 
też kilka znaczących frazeologizmów. dla większej przejrzystości analizowany materiał 
został podzielony na trzy kategorie ze względu na obszar znaczeniowy, do którego się 
odnosi, a mianowicie na dotyczący: (1) treningu i wyrzeczeń z nim związanych, (2) za-
chowań w peletonie i (3) poglądów na temat życia i świata w ogóle. 

zacznijmy od grupy kilkunastu powiedzonek odnoszących się do treningu oraz 
wyrzeczeń związanych z uprawianiem kolarstwa. dodajmy, że często towarzyszy 
im, zapewne w celu nadania odpowiedniej wagi, wtrącenie w rodzaju: jak głosi stare 
kolarskie powiedzenie, jak mawiają kolarze, jest taka stara kolarska prawda, znasz 
takie stare powiedzenie kolarzy, odwieczna dewiza peletonu głosi, niepisana zasada 
kolarstwa, święta zasada kolarstwa czy stara sportowa prawda. przechodząc do 
głównego tematu, na podstawie analizy zebranego materiału językowego dowiadu-
jemy się, że gwarancją sukcesu kolarskiego jest solidny trening już podczas zimy 
(Wyścigi wygrywa się zimą, jak mawiali kolarze 30 lat temu. I dziś zasada ta sprawdza 
się w 100%.). jego intensywność z czasem narasta (Słońce wyżej, ząbek niżej, czyli 
wraz z wydłużaniem się dnia należy jeździć na coraz twardszym przełożeniu, koronce 
o mniejszej liczbie ząbków), ale formę należy już osiągnąć w marcu (Zrobić nogę na 
Józefa. Teraz trzeba fruwać od lutego do października). w każdym razie należy jednak 
postępować rozsądnie (Jeżeli nie trenuję pod Giga, nie stratuję Giga. Organizm ma 
ograniczone możliwości.). znajdujemy też wskazania dotyczące stylu jazdy (Trzeba 
jeździć, nie hamować) i sposobów oszczędzania energii (Po co stać, jeśli można sie-
dzieć? Po co siedzieć, kiedy można leżeć? Po co spacerować, gdy można jeździć?). są 
też zalecenia taktyczne (Potwierdzenie znajduje tu stara kolarska prawda, że o trudności 
trasy decyduje tempo jazdy, tym samym nawet długi podjazd jest do przeżycia, jeśli 
pokonuje się go odpowiednio wolno) i dotyczące konstrukcji roweru (Trójtarcz dla 
prawdziwego szosowca to niemal jak boczne kółka dla sześciolatka. To przyznanie się 
do słabości.). to ostatnie dotyczy montowania trzeciej, ułatwiającej jazdę zwłaszcza 
w terenie górzystym, małej zębatki na korbie, ale nie honor tak czynić, co dodatkowo 
potwierdza funkcjonujący w badanej odmianie frazeologizm babcine biegi, pobłażliwie 
i negatywnie wartościujący podobne pomysły. 

kolarstwo, jak już wiemy, to sport katorżniczy oraz wymagający poświęceń 
i wyrzeczeń (Słońce, woda, plaża nie dla kolarza). towarzyszy mu cierpienie, które 
jednakże należy przezwyciężać (Ból przemija, gorycz rezygnacji pozostaje, jak ma-
wiają kolarze) i z którym lepiej się pogodzić (Wygrywa ten, kto potrafi zadać sobie 
większy ból). bywa to też wyrażane wprost, np. w formie Trzeba umieć cierpieć czy 
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Kolarstwo to właśnie głównie walka z bólem i dostosowywanie się do jego wytrzy-
mywania.

najtrudniej jest wszakże w górach (Góry to istota kolarstwa i istota tragedii), 
które jednocześnie pozwalają się wykazać siłą, nie tylko fizyczną, i udowodnić swoją 
wyższość nad rywalami (Na podjazdach odbywa się oddzielanie mężczyzn od chłop-
ców), ale są też bezlitosne (Nie pokazujcie matkom synów, którzy wjechali na Mont 
Ventoux). stąd, ponoć konieczne, aby w ogóle znieść nieludzki wysiłek, wspomaganie 
się środkami niedozwolonymi (np. tzw. belgijskim kociołkiem, czyli mieszaniną amfe-
taminy i kokainy) i cicha akceptacja tego procederu (Nie da się przejechać przez Alpy 
na samym makaronie). dodajmy, że kolarze preferują dietę wysokowęglowodanową, 
której istotnym składnikiem jest właśnie makaron. 

również kilkanaście jednostek dotyczy zachowań w peletonie, a więc także 
podczas ścigania się i wyścigu. zacznijmy od tego, że Solą kolarstwa jest ściganie, 
a sam wyścig jest jak bitwa, wojna, loteria, ruletka, narkotyk a nawet jak życie (raz 
wygrywasz, raz przegrywasz). o relacjach panujących w peletonie mówią następujące 
powiedzenia: Równość na starcie i nierówność na mecie, to święta zasada kolarstwa i 
Mocni jadą z mocnymi, to stara kolarska prawda. uznaniem cieszą się kolarze wybitni i 
najmocniejsi, co oddaje kolejny przykład Twarde biegi, więcej szacunku – to odwieczna 
dewiza peletonu (chodzi tu o jazdę z większą mocą, na przykład podczas podjeżdżania 
pod górę), ale jednocześnie jest akceptowane przekonanie, że Kto odpada z główne-
go peletonu, jest mięczakiem, a nie kolarzem. ceni się swoistą elegancję i markowy 
sprzęt: Dziesięć atmosfer w gumie, włoska biżuteria, żadnych kolegów (biżuteria to 
po prostu bardzo ceniony w środowisku osprzęt produkcji włoskiej, zwłaszcza firmy 
campagnollo, zwanej campą), ale jednocześnie Stara sportowa prawda mówi, że nie 
nazwiska się ścigają, a kolarze. nie zawsze słabsza forma bywa przeszkodą w odnie-
sieniu sukcesu (Nie sztuka być silnym i wygrać, ale sztuka być słabym i wygrać), ale 
z pewnością sukces bywa dodatkową motywacją do wytężonej pracy (Potwierdza się 
stara kolarska prawda, że koszulka lidera dodaje skrzydeł).

peleton, jak każda grupa, rządzi się swoimi prawami. jedno z nich głosi, że W pe-
letonie przyjęta jest zasada, że to grupa lidera odpowiedzialna jest za pracę na etapie 
i likwidowanie odjazdów. oznacza to cięższą pracę, ale równocześnie daje pewną 
władzę nad grupą, co stwarza chociażby możliwość realizowania własnych celów 
strategicznych. zgodnie z inną zasadą Nie atakuje się w momencie kraksy, pory na 
posiłek czy podczas przerwy na potrzeby fizjologiczne, co nie zawsze bywa przestrze-
gane, ale wykroczenie jest bezwarunkowo przez peleton piętnowane (Hektor Heusghem 
zaatakował, łamiąc niepisaną zasadę kolarstwa, zgodnie z którą nie wykorzystuje się 
problemów technicznych lidera). przyjmuje to też formę krótkiego zalecenia Po kraksie 
peleton nie ucieka. z kolei stare kolarskie powiedzenie głosi Nie wałęsaj się na końcu 
peletonu, bo kiedyś skończysz w kraksie. aby tego uniknąć, należy np. rozpychać się po 
kolarsku i starać się jechać możliwie z przodu. jest też ograniczenie dotyczące kolarza 
jadącego w żółtej koszulce: Lider nie chodzi na premie, czyli zadowala się tym, co już 
ma i pozwala pozostałym wygrywać np. lotne finisze i premie górskie. przedstawione 
tu zasady potraktowane łącznie wskazują, że również peleton jest pewną społeczno-
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ścią kierującą się regułami, z których naczelną jest idea solidarności mimo obecności 
ducha rywalizacji i przekonania, że kolarze, zwłaszcza szosowi, to indywidualiści. 
następująco ujął to inny znany w przeszłości polski kolarz jan Magiera „to jest ciężki 
sport. ciężki, więc wytwarza poczucie dużej solidarności. Ma się szacunek do własnej 
mordęgi, a więc i mordęgi kolegi”. (ałaszewski, tomaszewski 1973:249). potwierdzają 
to także frazeologizmy w rodzaju kolarska brać czy braterstwo koła, choć na zakoń-
czenie należy przywołać znaną deklarację głoszącą, że Na szosie nie ma kolegów. po 
raz kolejny mamy tu obraz budowany na sprzecznościach. 

końcowy fragment tej części dotyczący kolarskich powiedzonek na temat życia 
i świata w ogóle zacznijmy od sentencji autorstwa alberta einsteina głoszącej, że Życie 
jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę trzeba poruszać się naprzód/
być w ciągłym ruchu. z kolei Świat trzeba poznać nogami na podjazdach, wiatrem na 
zjazdach i … poodgniatanym tyłkiem. jest to oczywiście świat specyficzny, w którym 
Rok kalendarzowy dzieli się na dwie pory – sezon i nie-sezon. Zima, jak wiadomo, 
to nie-sezon, a sam Kolarz ma właściwie zawsze tylko trzy marzenia: pojeść, popić, 
pospać. Generalnie przyświeca mu jasno wyznaczony cel – jazda przed siebie (Kolarz 
nie ogląda się za siebie, chyba żeby splunąć) i bynajmniej takie podejście nie ograni-
cza się wyłącznie do ścigania, dlatego też Twardym trzeba być, nie miętkim (pisownia 
oryginalna!). natomiast zawsze pożądana jest kolarska pogoda, czyli niezbyt gorący, 
bezwietrzny, słoneczny dzień. doświadczeni kolarze to Ci, co w niejednym siodle 
już siedzieli. Mają oni pewnie już swoje lata, ale na szczęście Stoper nie patrzy na 
wiek i dobra forma, jeśli się ją ma, pozwala pokonać młodszych. wystarczy wówczas 
życzyć tylko połamania szprych i ewentualnie zapytać Jak noga? jeśli w odpowiedzi 
usłyszymy Noga dobra, to znaczy, że interlokutor jest w formie. należy oczywiście też 
dbać o rower, gdyż Kto smaruje ten jedzie. nie zawadzi również dysponować rowerem 
wysokiej klasy (Pokaż kolarzu, co masz w garażu), ale z drugiej strony Wśród starych 
wyjadaczy znane jest powiedzenie: mnóstwo sprzętu, nic talentu. należy zatem i tutaj 
zachować zdrowy umiar, gdyż czasem karty rozdaje wiatr i nasze wysiłki będą daremne 
mimo dobrej formy i posiadania niezłego pojazdu. 

o stosunku do życia mówią też kolejne porównania: Jestem tak luźny jak moje 
łożyska i Łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. z kolei Życie kolarza jest 
jak wyścig – pełne zakrętów, a i jego koniec bywa swoisty (umrzeć po kolarsku, czyli 
na zawał serca). szosowcy są przekonani o wyższości swej dyscypliny (Do szosówki 
należy dorosnąć) i zazdrośnie strzegą swego sprzętu (Kobiety i roweru nie pożycza się, 
bo to rzecz święta). zakończmy tę część znanym z języka ogólnego porzekadłem, że 
za wszelkie zło na świecie winni są Żydzi, masoni i cykliści. jak się wydaje, ci ostatni 
są wbrew pozorom najmniej znani i najsłabiej opisani. Mamy zatem nadzieję, iż udało 
się nam przybliżyć chociaż elementy ich świata.
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4. Epickość kolarstwa

kolarstwo, jak pisaliśmy wcześniej, jawi się zatem jako sport ciężki, wręcz ka-
torżniczy, wymagający poświęceń, samodyscypliny i wyjątkowych umiejętności, a do 
tego niebezpieczny, ale przynajmniej zaspakajający pasje swych entuzjastów. jak się 
jednak okazuje, jego rola nie ogranicza się wyłącznie do tego. w zlaicyzowanym spo-
łeczeństwie wielkie wyścigi, takie jak tour de france oraz ich uczestnicy, pełnią, jak 
pisze roland barthes w eseju „tour de france jako epopeja” (2000:153), funkcję „mitu 
totalnego”. w tym antropologicznym ujęciu znajdujemy mit bohatera powszechnie 
znanego (ponownie przywołajmy wspomnianych wcześniej gigantów, herosów, tytanów 
szos) i zawsze mającego jakiś przydomek, zmagającego się heroicznie z trudnościami 
trasy, zwłaszcza w górach, i siłami natury oraz rywalizującego z innymi kolarzami, 
z których każdy jest nosicielem dokładnie zdefiniowanych, często przeciwstawnych, 
cech – podobnie jak bohaterowie antyczni. tak kolarzy odbiera szeroka publiczność, 
ale w tym kierunku idą też omawiane wcześniej autostereotypy, część porzekadeł 
i niektóre z przywołanych już cytatów. także mitotwórczy charakter ma kolejny cytat: 
„zwycięstwo kolarza na etapie jest chyba jednym z najbardziej przemawiających do 
wyobraźni zwycięstw w sporcie”. (tomaszewski 1964:57).

kolarz walczy z przeciwnościami natury zawsze spersonifikowanej. „najsilniejszej 
personifikacji poddaje się etap z wjazdem na górę ventoux […] wypchany szczyt vento-
ux jest bogiem zła, któremu trzeba złożyć ofiarę. prawdziwy Moloch, tyran cyklistów, 
nigdy nie wybacza słabym, domaga się niesprawiedliwej daniny cierpień […] (jest to) 
miejsce próby dla bohaterów, coś na kształt najstraszniejszego piekła, gdzie kolarz 
dowie się prawdy o swoim zbawieniu.” (barthes 2000:147-148). dodajmy, że kolarze 
mają do pokonania podjazd liczący 21 km i 1600 m różnicy wzniesień. to tam podczas 
wyścigu tour de france w 1967 r. zginął legendarny kolarz brytyjski tom simpson, 
zwany Majorem z racji szczupłej sylwetki i ogólnej elegancji, utwierdzając tym samym 
mit, a w czasie innego wyścigu (critèrium du dauphinè librèrè) w 2009 r. zwyciężył 
czołowy polski kolarz sylwester szmydt Sylwas, przechodząc tym samym automa-
tycznie do legendy kolarstwa. jednakże epickość jest też udziałem przegrywających: 
„jedzie na końcu wyścigu. błędne oczy, spieczone usta, samotność” (tomaszewski 
1964: 64). ci także współtworzą wyjątkowy i legendarny charakter kolarstwa. 

skoro bohaterowie noszą przydomki, podajmy zatem kilka wybranych charakte-
rystycznych przezwisk kolarzy nadal, lub do niedawna, czynnych, zaczynając od sław 
międzynarodowych: eddy Merckx Kanibal (pożerał przeciwników na trasie), jean voigt 
Boening (dysponuje ogromną siłą i przyspieszeniem), Marco pantani Pirat (z powo-
du noszonej charakterystycznej bandany), fabiano cancelara Spartakus (wspaniały 
wojownik), lance armstrong Tourminator (bezwzględny pogromca), cade ewans 
Poxipol (z racji umiejętności przyklejania się do innych kolarzy). choć są powszechnie 
w środowisku znane, co potwierdza obserwację barthesa, przydomki kolarzy polskich 
prezentują się zdecydowanie skromniej i w znacznej mierze pochodzą od nazwisk, np. 
łukasz bodnar Bodek, piotr kosmala Kosmaty, jacek Morajko Moraj, przemysław 
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niemiec Niemek, Marek rutkiewicz Rutek, Marcin sapa Saper. odmienne źródło za-
uważamy natomiast w przypadku np. radosława romaniuka Profesora (z racji wieku 
i doświadczenia) czy cezarego zamany Zorra. prawdopodobnie, gdy kolarze polscy 
zaczną odnosić większe sukcesy międzynarodowe, wtedy zapewne zdobędą bardziej 
epickie przezwiska. przydomki mają też wybrane wyścigi, jak np. te najtrudniejsze 
jednodniowe: wyścig paris – roubaix zwany Piekłem Północy z racji długich odcinków 
pokrytych brukiem, Walońska Strzała czy Flandryjska Piękność, co też współbuduje 
epickość całości. 

z kolei peleton jest w jakimś stopniu odbiciem struktury społecznej z wyraźnie 
zhierarchizowanym porządkiem i podziałem ról, jak na epopeję przystało. przedsta-
wimy tutaj wyłącznie zarys tego zjawiska. na czele każdej grupy stoi lider, potencjal-
ny kandydat na herosa, zwany też bossem, któremu podlegają pozostali zawodnicy 
pełniący głównie funkcje służebne i pomocnicze. to właśnie jego prosi o wyrażenie 
zgody na atak młody zawodnik. blisko lidera zawsze jedzie gregario, czyli główny 
pomocnik, który osłania go przed wiatrem, pomaga w podjazdach pod górę i w razie 
konieczności oddaje swój rower. niżej w hierarchii stoi woziwoda, którego zadaniem 
jest rozwożenie w peletonie jedzenia i bidonów dla całej grupy. w większości kolarze 
są specjalistami od jednego typu jazdy i stąd mamy np. sprinterów czy górali (dobrze 
jeżdżących po górach), a najlepszy z nich to król gór. tylko nieliczni są kolarzami 
kompletnymi dobrze jeżdżącymi w każdej sytuacji. inną jeszcze rolę odgrywają spawa-
cze, których zadaniem jest gonienie ucieczek i łączenie ich z peletonem, oraz bileterzy, 
którzy wpuszczają do wachlarza wyłącznie zaprzyjaźnionych kolarzy. ponieważ tylko 
wybrani są predestynowani do odnoszenia zwycięstw, nie zawsze jest konieczne, aby 
zawodnicy słabsi danego dnia, zwłaszcza w górach, nadmiernie się eksploatowali. two-
rzą oni wówczas grupetto albo autobus i jadą wolniej własnym tempem za peletonem. 
czasami w peletonie kolarze z różnych grup porozumiewają się i tworzą spółdzielnię 
w celu wspólnego zdobywania nagród i ich podziału. najgorsze jednak znajduje się na 
końcu wyścigu – jest to karawan albo trupiarnia, czyli pojazd, który zbiera zawodników 
wycofujących się z rywalizacji w wyniku kontuzji lub utraty sił. 

tak właśnie prezentuje się rzeczywistość opisana przez pryzmat języka, która 
dla niektórych odbiorców stanowi spełnienie pragnienia uczestnictwa w micie, czy 
to poprzez jego aktywne współtworzenie, czy tylko poprzez emocje towarzyszące 
obserwacji rozgrywających się zdarzeń. 

5. Wiara kolarzy

patronem kierowców jest, jak wiadomo, św. krzysztof, a kolarzy, o czym mniej 
powszechnie wiadomo, Madonna del Ghisallo, której wizerunek znajduje się w kościele 
na alpejskim wzgórzu o tej samej nazwie w lombardii. Gdy przed laty przez wzgórze 
poprowadzono trasy wyścigów kolarskich (także Giro d’italia), z czasem zaczęto to 
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miejsce uznawać za istotne dla kolarzy. poparcie miejscowego proboszcza i czołowych 
zawodników okresu powojennego, takich jak legendarni Gino bartoli i fausto coppi, 
spowodowało, że papież pius Xii w 1948 r. uznał Madonnę del Ghisallo za główną 
patronkę kolarzy. obecnie jest to miejsce nawiedzane licznie przez kolarzy i pielgrzymki 
rowerowe, natomiast w samym kościele eksponowane są liczne pamiątki kolarskie 
łącznie z kompletnymi rowerami dawnych sław tej dyscypliny, a przed kościołem 
znajduje się m.in. pomnik kolarza na rowerze podnoszącego rękę w geście triumfu, 
obok niego kolarza leżącego z rowerem na szosie w wyniku wypadku lub wyczerpa-
nia. znana jest również Madonna z sanktuarium kolarzy na przełęczy Monte ceneri 
w szwajcarskim kantonie tessin oraz z kościoła san salvador w felanitx na Majorce. 
również na trasach innych legendarnych wyścigów, takich jak tour de france i vu-
elta a espana, znajdują się sanktuaria kolarskie. są to odpowiednio: notre-dame-de-
cyclistes w Gèon w południowo-zachodniej francji (ostatnio usunięto stamtąd żółtą 
koszulkę lance’a armstronga ukaranego za stosowanie dopingu) i nuestra señora de 
dorleta w kraju basków. 

włoskie jest również źródło oficjalnej modlitwy kolarskiej do Madonny del Ghi-
sallo, której wolne tłumaczenie na polski zaproponował Marian Gruchel (bikeBoard 
7/2008:6).

o Matko pana naszego jezusa chrystusa
prosimy cię pomagaj nam łaskawie i ochraniaj w naszej kolarskiej działalności.
błagamy cię, by nasza dusza pozostała czysta i radosna, a ciało silne i zdrowe, z dala 
od niebezpieczeństw – tak w treningu jak i wyścigu.
spraw z roweru narzędzie braterstwa i przyjaźni, które nas do boga zbliży.
Modlimy się do ciebie za naszych drogich przyjaciół, którzy spośród nas wyrwani 
zostali, ponieważ ty ich u siebie i w królestwie twego syna mieć chciałaś.
obdarzaj ich niebiańskim pokojem i daj siłę ich najbliższym tę ciężką próbę wiernie 
i w poddaniu na siebie przyjąć. 
amen

o ile wiadomo piszącemu te słowa, nie ma kolarskiego sanktuarium w polsce. są 
natomiast przydrożne kapliczki poświęcone kolarzom, jak np. ta, zawieszona na pniu 
drzewa w Mrzezinie koło Gdyni, z napisem: „Matko boska, chroń rowerzystów, którzy 
są wierni tobie”. Mają także nasi rowerzyści i polski związek kolarski kapelana, któ-
rym jest ks. zbigniew kuras z diecezji sandomierskiej, zresztą dawny zawodnik. Mogą 
też zdobywać np. kolarską odznakę pielgrzyma i uczestniczyć w licznych krajowych 
i zagranicznych pielgrzymkach oraz rajdach rowerowych, pokazując tym samym, że 
kolarstwa nie ogranicza się bynajmniej wyłącznie do mitu. 
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Zakończenie

przedstawiona powyżej analiza zgromadzonego zróżnicowanego materiału 
z obszaru socjolektu rowerowego potwierdza, że „w języku grupy utrwalona jest jej 
struktura społeczna, system ról społecznych, stereotypy i autostereotypy grupowe, 
rytuały i zachowania przesądne” (kołodziejek 2006: 18) oraz, dodajmy, wiara. roz-
poznany zespół sądów, także wykluczających się, przekonań, mentalności i hierarchii 
społecznych składa się na specyficzny obraz rzeczywistości zapośredniczonej poprzez 
język i głównie poprzez język dostępnej oraz przekazywanej kolejnym uczestnikom 
rozważanego środowiska, gdyż jednocześnie „[…] grupa tworzy język, a język tworzy 
grupę społeczną” (Grabias 1997: 13). jak widać „[…] szukanie subiektywnych kategorii 
pojęciowych właściwych opisywanej kulturze i ich werbalnych wyznaczników” (koło-
dziejek 2006:22) stanowi skuteczny sposób realizacji zamierzonego celu badawczego. 
odrębną kwestią pozostaje jednak, jak wiele z poczynionych tu ustaleń tkwi w umysłach 
poszczególnych jednostek wchodzących w skład opisywanego środowiska. na pewno 
nie wszystko. zakończmy odpowiedzią, jakiej udzielił pewien czołowy niegdyś kolarz 
polski pytany o to, co zapamiętał z lat ścigania spędzonych w peletonie. otóż odrzekł, 
że wyłącznie przednie koło roweru. dużo? Mało?
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Nawoja Mikołajczak-Matyja

Między psycholingwistyką, psychologią 
a językoznawstwem: test skojarzeniowy 

jako interdyscyplinarna technika badawcza

Abstract (Between psycholinguistics, psychology and linguistics: the association test 
as an interdisciplinary experimental technique). the paper casts light on the scope of 
possible applications of association tests in such disciplines as psychology, linguistics and 
psycholinguistics. it consists of a brief survey of problems concerning the relation of both 
the association essence and the construction of association tests to some basic psychological 
theories (i.e. to wundt’s experimental psychology, behaviorism and psychoanalysis) as well 
as to some linguistic semantic theories (i.e. to the behaviorist theories of meaning, ogden 
and richards’ triangle of meaning, semantic fields theory, the conception of charles bally 
and contextual theories). the survey can be regarded as a basis for indicating a variety of 
possible interpretations of test results (obtained from the research conducted in groups or on 
individuals) in terms of mental lexicon structure, semantic-lexical features of a language and 
individual characteristics of psychic functioning.

Abstrakt. artykuł dotyczy zakresu zastosowania testów skojarzeniowych w takich dziedzi-
nach, jak psychologia, językoznawstwo i psycholingwistyka. zawarto w nim krótki przegląd 
problematyki powiązań istoty związku skojarzeniowego i budowy testu asocjacyjnego z pod-
stawowymi nurtami psychologicznymi (tj. z założeniami introspekcjonizmu, behawioryzmu 
i psychoanalizy) oraz z językoznawczymi teoriami znaczenia (takimi, jak: behawiorystyczne 
teorie znaczenia, model znaczenia według ogdena i richardsa, teoria pól, koncepcja bally’ego 
i teorie kontekstowe). przegląd ten stanowi podstawę wskazania różnorodnych możliwości 
interpretowania wyników testu (otrzymanych w badaniach grupowych i indywidualnych) 
w terminach: struktury leksykonu umysłowego, cech semantyczno-leksykalnych danego 
języka oraz indywidualnych właściwości funkcjonowania psychicznego. 

1. Wstęp

test skojarzeniowy to technika badawcza polegająca na prezentacji wzrokowej lub 
słuchowej słowa-hasła wraz z instrukcją zalecającą badanym podanie innego wyrazu 
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lub wyrazów, aktywizowanych w odpowiedzi na hasło. badania z użyciem testów 
skojarzeniowych, jako angażujące i ukazujące wiedzę językową użytkownika języka 
oraz powiązania między wyrazami w jego umyśle, można traktować jako eksperymenty 
o charakterze psycholingwistycznym. specyficznym dowodem siły związku testów tego 
typu z psycholingwistyką jest fakt, iż bardzo duże nasilenie badań skojarzeniowych 
przypada na okres pierwszych dziesięcioleci po wyodrębnieniu się psycholingwistyki 
jako dziedziny nauki (tj. na lata 50., 60. i początek lat 70. XX w.)1. test tego typu sta-
nowi jednocześnie dobry przykład techniki dającej różne możliwości interpretowania 
wyników, wykraczających poza zastosowania psycholingwistyczne. 

u podstaw różnorodności możliwych interpretacji leży bogactwo powiązań za-
równo istoty związku skojarzeniowego jako cechy funkcjonowania psychicznego, 
jak i konstrukcji testu skojarzeniowego z historią rozważań psychologicznych oraz 
językoznawczych. przyjrzenie się tym powiązaniom daje zatem możliwość wglądu 
w specyfikę relacji między tymi dziedzinami a psycholingwistyką.

2. Związek skojarzeniowy a koncepcje psychologiczne

proces asocjacji był przedmiotem rozważań przynajmniej już od czasów platona, 
który zakładał, że jedna idea prowadzi do drugiej (fedon, za: deese 1965) i arysto-
telesa, twierdzącego, iż idee, obrazy i myśli łączą się w taki sposób, że przywołanie 
jednego elementu powoduje przywołanie drugiego, który jest z pierwszym skojarzony 
(za: Hörmann 1972). filozofowie sformułowali tzw. prawa kojarzenia, precyzujące 
czynniki wpływające na tworzenie się połączeń skojarzeniowych i na ich siłę. są to 
czynniki następujące: styczność w czasie, styczność w przestrzeni, podobieństwo 
i związek przyczynowy (t. Hobbes, d. Hume, j. s. Mill, za: deese, 1965, Hörmann 
1972, Matusewicz 2006, stachowski 2007). za najważniejsze z praw pierwotnych 
(określających warunki konieczne dla utworzenia asocjacji), czyli takie, do którego 
można sprowadzić pozostałe, uważa się prawo styczności w czasie (deese 1965). 

powstanie psychologii eksperymentalnej, wyodrębnienie się jej z filozofii, dato-
wane na rok 1879, wiązane jest z założeniem pierwszego laboratorium psychologicz-
nego przez wilhelma wundta. eksperymenty przeprowadzane w laboratorium miały 
charakter badań introspekcyjnych, a ich przedmiotem były zjawiska świadomości, 
w opisywaniu której korzystano z teorii asocjacyjnej. teoria ta, zakładając łączenie 

1 efektem tego zainteresowania było poświęcanie stosunkowo dużej uwagi mechanizmo-
wi skojarzeniowemu i wynikom testów skojarzeniowych przez autorów ówczesnych monografii 
i podręczników o problematyce psycholingwistycznej, jak np. Introduction à la psycholinguistique 
Hansa Hörmanna (1972, oryginał w języku niemieckim) czy Psycholingwistyka idy kurcz (1976). 
najobszerniejszą monografię poświęconą wyłącznie skojarzeniom werbalnym stanowi praca johna 
deese’a The structure of associations in language and thought (1965). w literaturze polskojęzycz-
nej przeglądy badań i rozważań na ten temat można znaleźć także w pracach ciechanowicz (1975) 
i Huncy-bednarskiej (1997).
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zjawisk świadomości według prawa styczności czasowej, ma wyjaśniać tworzenie 
złożonych zjawisk psychicznych ze zjawisk prostych (tomaszewski 1971). stosowanie 
takiej koncepcji przez wundta stało się podstawą określania tego pierwszego nurtu 
psychologii naukowej, zwanej dziś na ogół klasyczną lub introspekcyjną, także jako 
psychologii asocjacyjnej (np. Matusewicz 2006). 

wydaje się szczególnie interesujące, iż oba nurty czy paradygmaty psychologiczne, 
które radykalnie zmieniły psychologię na początku XX w. – behawioryzm i psycho-
analiza – mimo zmiany przedmiotu badania i poglądu na mechanizmy zachowania 
człowieka w stosunku do psychologii klasycznej i mimo olbrzymich różnic czy nawet 
przeciwieństw między nimi samymi, w jakimś stopniu wykorzystywały w swoich 
założeniach mechanizm asocjacji. 

zmodyfikowany asocjacjonizm został przejęty przez przedstawicieli wczesnego 
behawioryzmu, nurtu zapoczątkowanego przez johna watsona, a rozwijanego m.in. 
przez b. f. skinnera. przedmiotem zainteresowań i badań behawioryzmu jest zachowa-
nie zewnętrzne. każde zachowanie zewnętrzne może być rozłożone na proste związki 
bodziec–reakcja. związki tego typu są utrwalone dzięki podstawowym mechanizmom 
uczenia się: warunkowaniu klasycznemu i instrumentalnemu. w procesie warun-
kowania klasycznego, w wyniku skojarzenia wytwarzającego się między bodźcem 
neutralnym i bezwarunkowym (na podłożu styczności czasowej) bodziec neutralny 
zaczyna wyzwalać zachowanie odruchowe (reakcję warunkową), stając się bodźcem 
warunkowym. Mechanizm warunkowania instrumentalnego polega natomiast na 
modyfikowaniu częstości reakcji dowolnej w wyniku skojarzenia jej z następującą 
w jej efekcie pozytywną lub negatywną zmianą w otoczeniu (opisy zjawisk por. np. 
ostaszewski 2000, Maruszewski 2001). 

przedmiotem zainteresowań i badań psychoanalizy jest nieświadoma strefa 
psychiki. jedną z metod odkrywania nieświadomych mechanizmów i procesów są 
skojarzenia podawane przez pacjentów. freud wprowadził zalecenie produkowania 
przez pacjentów swobodnego strumienia skojarzeń: „ostrzegamy go [pacjenta] przy 
tym wyraźnie, by nie kierował się jakimkolwiek motywem, który by mógł spowodo-
wać wybór lub wykluczenie skojarzeń […]” (freud 1984: 290). dla junga skojarze-
nia słowne są przede wszystkim drogą odkrywania kompleksów: „[…] kompleksy 
zachowują swoją gotowość do działania przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, 
tak we śnie, jak i w stanie czuwania. wystarczy wspomnieć takie słowa, jak matka, 
ojciec, pieniądze, miłość, rozwód czy śmierć, by wyzwolić masę wspomnień, mniej 
lub bardziej bolesnych, które skupiły się wokół archetypowego rdzenia kompleksu” 
(pascal 1998: 56). podstawą takich badań jest założenie o asocjacyjnej naturze proce-
sów przebiegających w psychice.

już tych kilka tak różnorodnych relacji związku skojarzeniowego z psychologią 
wskazuje wielostronne możliwości wykorzystania opierającego się na nim badania. 
różnorodność interpretacji widoczna była od początku istnienia testów kojarzenio-
wych. za twórcę takich testów uważa się francisa Galtona, który, analizując własne 
reakcje na listę 75 haseł (skonstruowaną przez niego samego kilka dni wcześniej), 
sugerował interpretację wyników w terminach głębokich procesów psychicznych: 
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taki test uwydatnia precyzyjnie podstawy myślenia i „odsłania anatomię umysłu 
z dokładnością i prawdziwością, której nie chciałoby się pokazywać światu” (Galton 
1897, za: Hörmann 1972: 105, tłum. autor). test rozpowszechnił się dzięki jungowi, 
który założył, iż kompleksy przejawiają się poprzez takie parametry, jak: wydłużenie 
czasu reakcji, brak odpowiedzi, powtórzenie bodźca (zamiast podania reakcji), oraz 
reakcje fonetyczne (odpowiedzi o budowie podobnej do hasła) (jung 1919). badania 
jenkinsa i russella, a także bousfielda, dowodzą z kolei, że reakcje skojarzeniowe 
odkrywają także naturę procesów pamięci (jenkins i russell 1952 oraz bousfield 
1953 za: Hörmann 1972).

wyodrębnienie się w połowie ubiegłego wieku dyscypliny zwanej psycholingwi-
styką przyczyniło się do traktowania reakcji skojarzeniowych jako ujawniających 
mechanizmy procesów przetwarzania językowego. john deese, jeden z najbardziej 
znanych badaczy skojarzeń werbalnych w następnych dziesięcioleciach, postulował 
stosowanie takich testów jako analizujących zarazem zachowanie językowe i myślenie. 
sformułował ten postulat w sposób następujący: “we study associations in order to 
make inferences about the nature of human thought, and these associations are cast 
in the language which embodies the thought… to the extent that verbal behavior is 
the mediator of thought, modern association theory is a theory of thought” (deese 
1965:4). 

3. Związek skojarzeniowy i test skojarzeniowy 
a językoznawcze teorie znaczenia

pojawiło się pytanie o możliwość wykorzystywania testu skojarzeniowego do 
przeprowadzania analiz językoznawczych i do formułowania wniosków dotyczących 
semantyczno-leksykalnej struktury języka. niewątpliwie zarówno istota związku sko-
jarzeniowego, jak i sam test skojarzeniowy, oparty na materiale werbalnym, wpisuje 
się w teorie i dyskusje językoznawcze, m.in. w dyskusje semantyczne, co zwiększa 
możliwości i zasięg intepretowania wyników. najbardziej bezpośrednio z problemem 
asocjacji werbalnych związana jest koncepcja semantyczna określana jako teoria 
znaczenia skojarzeniowego. podstawowe założenia teorii deese’a, najpopularniejszej 
wersji takiej koncepcji, są następujące:
– znaczenie asocjacyjne danego wyrazu jest wyznaczone przez rozkład reakcji 

skojarzeniowych na ten wyraz.
– dwa wyrazy mają to samo znaczenie asocjacyjne, gdy mają identyczne rozkłady 

reakcji.
– podobieństwo znaczenia asocjacyjnego jest określane przez stosunek liczby od-

powiedzi wspólnych do maksymalnej liczby możliwych odpowiedzi wspólnych. 
teoria znaczenia skojarzeniowego jest właściwie wtórna w stosunku do testu 

skojarzeniowego i jego stosowania. istnieją jednak także inne koncepcje, które można 
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traktować jako teoretyczne uzasadnienie wykorzystywania testu do badań nad leksykal-
no-semantycznym aspektem języków naturalnych. są to: 1) behawiorystyczne teorie 
znaczenia, 2) model znaczenia według ogdena i richardsa, 3) teoria pól, 4) koncepcja 
bally’ego i 5) teorie kontekstowe.

ad.1) Behawiorystyczne teorie znaczenia można traktować jako przejaw odrzucania 
„psychologizmu” w semantyce. negowanie zasadności wyjaśniania zjawisk material-
nych (w tym językowych) poprzez odwołania do konstruktów typu psychologicznego 
(lub metafizycznego) spowodowało przyjęcie hipotezy, że własności języka można 
poznać, obserwując zewnętrzne zachowania językowe nadawcy lub/i odbiorcy i po-
równując je z warunkami zewnętrznymi wypowiedzi. 

teorie behawiorystyczne oparte są, zgodnie z ogólniejszymi założeniami kon-
cepcji, na idei związku skojarzeniowego. znaczenie językowe jest tu utożsamiane 
z zachowaniem. dany obiekt, działający jako bodziec, wywołuje określone zachowa-
nie. znak językowy, czyli wyraz, oznaczający ten obiekt, działa również jako bodziec 
stymulujący takie samo zachowanie. według koncepcji watsona, substytucja stanowi 
efekt warunkowania klasycznego: jeśli bodziec naturalny, czyli ciąg dźwięków, jest 
spostrzegany w warunkach zapewniających styczność czasową z bodźcem bezwa-
runkowym (obiektem), to bodziec neutralny przekształca się w warunkowy i zaczyna 
wywoływać to samo zachowanie, co bodziec bezwarunkowy. inaczej mówiąc, jeśli ciąg 
dźwięków współwystępuje z obiektem, wywołującym określoną reakcję, pomiędzy 
dźwiękami a obiektem powstaje więź skojarzeniowa, ciąg dźwięków staje się bodźcem 
warunkowym wywołującym rekcję tożsamą z bezwarunkową reakcją na obiekt. teoria 
ta ujmuje zatem znaczenie wyrazu w terminach związku skojarzeniowego z rzeczywi-
stością (zbiorem obiektów) (watson 1924, za: lyons 1984).

ad. 2)Trójbiegunowy model znaczenia Ogdena i Richardsa, zobrazowany przy po-
mocy tzw. trójkąta semiotycznego, przekracza ograniczenia dwubiegunowych modeli 
znaczenia. stanowi bowiem krytykę poglądu, że znaczenie wyrazu należy ujmować albo 
tylko jako relację do obiektu, albo tylko jako związek z ideą wewnętrzną. oznaczanie 
w teorii ogdena i richardsa jest relacją trójczłonową, którą można rozłożyć na dwie 
dwuczłonowe: relację między znakiem a jego użytkownikiem, i między użytkownikiem 
a obiektem. związek wyrazów z rzeczami jest zatem wtórny, przypisany, powstający 
na skutek ich skojarzenia przez nadawcę i odbiorcę w procesie komunikacji. znak 
wywołuje w umyśle uczestnika komunikacji myśl (ideę, pojęcie), która zwraca uwagę 
na obiekt (w przypadku odbioru komunikatu) lub obiekt aktywizuje myśl prowadzącą 
do wyrazu (w przypadku nadawania komunikatu). Można więc powiedzieć, że posłu-
gujemy się wyrazami w odniesieniu do pewnych elementów rzeczywistości, bo istnieją 
pewne skojarzenia między rzeczywistością a wyrazami; ich istnienie nie jest jednak 
oparte wyłącznie na styczności czasowej, ale także na istnieniu elementu pośredniego 
(ogden, richards 1923 za: Hormann 1962, lyons 1984, kurcz 2000). 

koncepcja ta może także stanowić podstawę do interpretowania wyników testu sko-
jarzeniowego: informuje o tym, co kryje się pod wyrazem bodźcowym i pod reakcją.
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ad. 3) Teoria pól Triera: trier zakłada, że istotą języka jest struktura, a każdy element 
czy jednostka języka jest wtórna wobec tej struktury, tzn. jej natura i funkcja są określone 
przez pozycję zajmowaną w strukturze. oznacza to brak możliwości identyfikacji elemen-
tu struktury bez zbadania jej powiązań z innymi elementami: elementy i ich wzajemne 
relacje wyróżnia się jednocześnie. jednostki języka, jako węzły w sieci powiązań, nie 
mają żadnego niezależnego bytu. jako twórca teorii pola trier jest zatem zwolennikiem 
teorii holistycznych zakładających pierwotność całości w stosunku do części. do pola 
dochodzi się, dzieląc całość na części, a nie odwrotnie (organizacja całości określa zna-
czenie części). z kolei słowo istnieje, bo jest częścią pola wyznaczającego jego sens. pola 
są rzeczywistościami językowymi pośrednimi między leksyką a pojedynczym słowem 
(trier 1931 i 1934 za: Hörmann 1972, lyons 1984). słownictwo w ujęciu triera stanowi 
zatem system leksemów powiązanych ze sobą: „wartość wyrazu można ustalić tylko przez 
jego zdefiniowanie w relacji z wyrazami sąsiednimi i opozycyjnymi. tylko jako część 
całości wyraz ma sens; tylko bowiem w obrębie pola istnieje znaczenie” (trier 1934 za: 
lyons 1984: 245). w takim stopniu, w jakim holizm skontrastowany jest z atomizmem, 
teoria pól jest przeciwna założeniom asocjacjonizmu, zakładającemu istnienie cząstek 
niezależnych (wyrazów) łączących się wtórnie w większe całości (Hörmann 1972).

lyons przyjmuje, że teoria pól dotyczy analizy sensu. jeżeli sens jest związkiem 
między wyrażeniami tego samego języka, to badanie skojarzeniowe może ten związek 
ukazać, chociaż nie wszystkie reakcje skojarzeniowe na dany bodziec należą do jed-
nego pola leksykalnego. zatem mimo tej sprzeczności teoretycznych założeń między 
teorią pól a asocjacyjną test skojarzeniowy może służyć do wyznaczania struktury pola 
leksykalnego. john deese, klasyk badań skojarzeniowych, użył do swoich badań, jako 
bodźców, wyrazy stanowiące reakcję na wyraz motyl (butterfly), a więc wykorzystał 
pole leksykalne, a statystyczna analiza uzyskanych wyników (analiza czynnikowa) 
pozwoliła na podział leksyki na pewne sfery leksykalne w tym polu. rezultatem był 
więc podział na pola, ale w przeciwieństwie do struktur opracowanych przez triera nie 
jest to klasyfikacja subiektywna, lecz oparta na grupie użytkowników języka (deese 
1965, Hörmann 1972).

jak widać, test skojarzeniowy i sposoby jego wykorzystania mogą oddalać się od 
pierwotnych założeń asocjacjonizmu, tj. od teorii związanych z ideą związku skoja-
rzeniowego.

4) Teoria Charlesa Bally’ego: wydaje się, że poglądy charlesa bally’ego można 
interpretować jako swoisty łącznik między ideą asocjacjonizmu a teorią pól. z jednej 
strony bowiem stanowią one kontynuację teorii ferdynanda de saussure’a, a z drugiej 
dotyczą możliwych asocjacji między znakami językowymi. bally dokonuje podziału 
jednostek leksykalnych jako znaków językowych na arbitralne i motywowane. kryte-
rium podziału stanowi możliwość wchodzenia danego znaku w związki skojarzeniowe 
z innymi znakami danego języka:
– znaki arbitralne (np. drzewo): 

• arbitralność znaku językowego można wyjaśniać poprzez teoretycznie 
nieograniczoną mnogość opozycyjnych asocjacji, jakie zachodzą między nim 

nawoja Mikołajczak-Matyja



107

a wszystkimi innymi znakami językowymi; znak arbitralny jest zdetermino-
wany przez wszystkie signifiés i wszystkie signifiants znaków danego języka, 
jest z nimi w tych dwóch płaszczyznach skojarzony przez dyferencjację: ze 
wszystkimi jest związany i jest im przeciwstawny, są to asocjacje o charakterze 
zewnętrznym – spoza granic znaku;

• każda taka zewnętrzna asocjacja jest językowo równouprawniona i fakultatywna, 
(tj. język je dopuszcza, ale nie narzuca), ale na obu płaszczyznach znaku można 
mówić o podziale na asocjacje bliższe i dalsze, którego kryterium stanowi:
♦ na płaszczyźnie signifiant: podobieństwo dźwiękowo-literowe, 
♦ na płaszczyźnie signifié: rzeczywiste stosunki między desygnatami;

• asocjacje bliższe bardziej powszechnie występują u użytkowników języka (np. 
drzewo – zieleń, dąb), natomiast dalsze (np. drzewo – kalosz) pojawiają się w wy-
powiedzeniach jednostkowych i uwarunkowane są specyficznymi przeżyciami.

– znaki motywowane (np. córeczka); w tym przypadku są dwa rodzaje asocjacji:
• asocjacje zewnętrzne, fakultatywne, ujawniające się w akcie parole zależnie 

od nadawcy i sytuacji, stanowiące wynik wyboru wśród nieograniczonej liczby 
możliwych;

• asocjacje wewnętrzne, przymusowe, konieczne (córeczka – córka i córeczka 
– mała), choć nie zawsze uświadamiane; liczbowo ograniczone, istniejące 
w płaszczyźnie langue, niezależnie od sytuacji (bally 1940)2.

biorąc pod uwagę założenia tej teorii, test skojarzeniowy może odzwierciedlać:
– asocjacje wewnętrzne i zewnętrzne bliższe (różnica między nimi nie zawsze jest 

jasna), stanowiące reakcje powszechne na dane hasło (znak językowy), wyzna-
czające strukturę języka w postaci „obiektywnych pól asocjacyjnych”,

– asocjacje zewnętrzne dalsze, stanowiące reakcje indywidualne, rzadkie, ukazujące 
„subiektywne pola asocjacyjne”.

ad. 5) Kontekstowa teoria znaczenia: Według Cruse’a : “we communicate with 
utterances; it seems reasonable to suppose, therefore, that our intuitions concerning 
utterances will be sharper, clearer and more reliable than those concerning individual 
words” (cruse 1995: 9-10). stwierdzenia tego rodzaju leżą u podstaw głównego założe-
nia teorii kontekstowych: właściwości jednostki leksykalnej są w pełni odzwierciedlone 
w relacjach, w które jednostka wchodzi z rzeczywistymi lub potencjalnymi kontekstami. 
znaczenie wyrazu jest zatem odzwierciedlone w pełni w jego relacjach kontekstowych 
lub jest nawet ustanowione przez relacje kontekstowe. dokładniej mówiąc, każdy 
aspekt znaczenia wyrazu jest odzwierciedlony w pewnym charakterystycznym wzorze 
semantycznej normalności i nienormalności w kontekstach. 

znaczenie danego wyrazu może zatem być rekonstruowane jako wzór pokre-
wieństw (affinities) i ich braku (disaffinities) z innymi wyrazami języka, połączonymi 

2 istnieją również tzw. znaki motywowane implicite, np. rżeć, w przypadku których także 
istnieją dwa rodzaje skojarzeń: zewnętrzne (fakultatywne) i wewnętrzne (konieczne, np. rżeć – koń) 
(bally 1940). 
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z nim kontrastowymi relacjami semantycznymi. istnieją dwa rodzaje pokrewieństwa: 
syntagmatyczne i paradygmatyczne. podstawą pokrewieństwa syntagmatycznego jest 
zdolność do normalnego skojarzenia wyrazów w jednej wypowiedzi, np. pies i szczeka. 
syntagmatyczny brak pokrewieństwa (disaffinity) jest odkrywany przez syntagmatycz-
ną „nienormalność”, która nie narusza ograniczeń gramatycznych, np. lwy cmokają. 
natomiast paradygmatyczne semantyczne pokrewieństwo między dwoma wyrazami 
identycznymi gramatycznie jest tym większe, im bardziej kongruentne są ich wzory 
syntagmatycznej normalności, np. pies i kot mają więcej wspólnych normalnych i nie-
normalnych kontekstów, niż pies i lampa (cruse 1995).

jako odzwierciedlające znaczenie kontekstowe w teście skojarzeniowym można 
zatem traktować zarówno skojarzenia paradygmatyczne, jak i syntagmatyczne. reakcja 
syntagmatyczna jest interpretowana jako dalszy ciąg frazy, której część stanowi bodziec 
(pies – szczeka), a w przypadku skojarzeń paradygmatycznych hasło i reakcja stanowią 
ten sam możliwy fragment danej wypowiedzi (pies – kot). 

Można założyć, że na siłę pokrewieństwa między reakcją a bodźcem wskazuje 
stopień powszechności danej reakcji uzyskanej w teście skojarzeniowym. w przy-
padku skojarzeń nietypowych, pojawiających się rzadko, o charakterze osobistym, 
pokrewieństwo, mierzone liczbą prawdopodobnych wspólnych kontekstów, jest słabe 
(np. pies – Zosia: źródłem skojarzenia może być zosia, która ma psa, bądź nawet np. 
zaktywizowanie pojedynczego wspomnienia na temat spotkania z zosią, podczas 
którego respondenta napadł pies).

Mimo różnorodnych, jak próbowano uzasadnić powyżej, teoretycznych uzasadnień 
wykorzystywania testu skojarzeniowego do badań nad leksykalno-semantycznym 
aspektem języków naturalnych pojawia się problem, na ile test ten może być przydatny 
do głębszych analiz semantycznych, w szczególności do odkrywania szczegółowych 
aspektów znaczenia i specyfiki powiązań między wyrazami w ramach określonej rela-
cji semantycznej. jako egzemplifikacja takich wątpliwości mogą służyć reakcje testu 
uzyskiwane dla hasła ptak: wróbel i struś. relacja między ptak i wróbel ma ten sam 
charakter, co relacja między ptak a struś (jest to relacja hiponimii), ale ta druga reakcja 
pojawia się w teście skojarzeniowym znacznie rzadziej, przynajmniej u respondentów 
europejskich. podobnie jest w przypadku reakcji na hasło srebrny (silver): złoty (gold) 
i brązowy (bronze). reakcja skojarzeniowa złoty pojawia się u użytkowników języka 
angielskiego znacznie częściej, niż odpowiedź brązowy (bronze), mimo iż obie reak-
cje są powiązane z hasłem srebrny relacją kohiponimii. różnice między wynikami 
uzyskiwanymi dla takich par i fakt, że taka sama relacja semantyczna nie zawsze daje 
w efekcie tak samo silny związek skojarzeniowy, prowadzą do hipotez o odmiennej 
istocie związku skojarzeniowego, oraz semantycznego: ten pierwszy opiera się głównie 
na współwystępowaniu, a ten drugi na podobieństwie kontekstów (lub na możliwości 
wzajemnego podstawiania w kontekstach) i na bliżej nieokreślonych „związkach wyż-
szego rzędu” (por. np. levelt 1995; Moss, Mccormick, tyler 2002; simpson 2002; 
Harley 2003).
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rozważanie tego problemu wiąże się z przyjęciem określonego poglądu dotyczą-
cego relacji między znaczeniem wyrazu a pojęciem (wiedzą o świecie), czyli różnicy 
(i granicy) między umysłową czy wewnętrzną reprezentacją znaczenia (sensu, intensji) 
wyrazu a całościową reprezentacją kategorii świata. zakłada się, że użytkownik ję-
zyka posiada uwewnętrznioną intensję wyrazu (Murphy 1991). natomiast umysłowa 
reprezentacja danej kategorii świata stanowi pojęcie w znaczeniu psychologicznym, 
a więc podstawową strukturę poznawczą i materiał procesów myślenia. chodzi 
zatem o odróżnienie wiedzy determinującej użycie wyrazów w procesie rozumie-
nia i produkowania wypowiedzi w danym języku naturalnym, od wiedzy o świecie 
i znaczeniu obiektów i zdarzeń stanowiących denotaty wyrazów (kroll, de Groot 
2002) (przegląd poglądów na ten temat por. levinson 1999, Mikołajczak-Matyja 
2008). przyjęcie poglądu o tożsamości znaczenia wyrazu i pojęcia lub przynajmniej 
braku wyraźnej granicy między nimi (ten drugi pogląd charakterystyczny jest m.in. 
dla językoznawstwa kognitywnego) powoduje, iż możemy w pierwszym przykładzie 
(ptak – wróbel a ptak – struś) interpretować wyniki testu na podstawie prototypowych 
teorii znaczenia i założyć, że wskazują one różnice między centrum a peryferiami 
znaczenia wyrazu ptak. w przypadku drugiego przykładu (srebro – złoto a srebro – 
brąz) można przyjąć, iż odpowiedzi uzyskiwane w teście wskazują podobieństwo 
między znaczeniami wyrazów, poprzez założenie, że o podobieństwie między na-
zwami medali decydują wszelkie elementy ludzkiej wiedzy o świecie, wiążące się 
z tworzywem medali (a więc np. doświadczenie związane z biżuterią bądź fakt, że 
brąz jest stopem, a nie metalem szlachetnym). uzyskujemy w ten sposób dodatkowe, 
subtelne nieraz informacje o znaczeniu wyrazu hasłowego, z tym, że poprzez badania 
ponadindywidualne.

4. Możliwości interpretowania wyników testów skojarzeniowych: 
badania grupowe a indywidualne

rozważanie powiązań teorii semantycznych z ideą związku skojarzeniowego 
wskazuje wyraźnie, iż sposób interpretowania reakcji na dane hasło, uzyskiwanych 
w teście skojarzeniowym, zależy od ich powszechności:
–  reakcje o wysokim stopniu powszechności można traktować jako efekt wspólnych 

respondentom doświadczeń werbalnych i pozawerbalnych, i wspólnych cech ich 
leksykonów umysłowych; mogą one stanowić podstawę analiz dotyczących: cech 
semantyczno-leksykalnych danego języka oraz wpływu czynników typu wiek, płeć, 
wykształcenie, środowisko, dysfunkcje na sposób funkcjonowania językowego,

–  reakcje rzadkie, indywidualne i liczba takich reakcji udzielonych przez danego 
respondenta wskazują indywidualne cechy jego leksykonu umysłowego, uwarun-
kowane jego indywidualnymi doświadczeniami i przeżyciami, i mogą stanowić 
podstawę diagnoz psychologicznych.
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stąd współczesne badania nad skojarzeniami słownymi można podzielić na gru-
powe, których celem jest ustanawianie ogólnych tendencji czy norm skojarzeniowych 
dla danego języka lub/i porównywanie reakcji dwóch lub więcej grup zróżnicowanych 
według jakiegoś kryterium (jak np. wiek, płeć, wykształcenie, dysfunkcja, język itp.), 
oraz badania indywidualne, w których porównuje się odpowiedzi udzielane przez dane-
go respondenta z normami uzyskanymi w badaniach grupowych. badania indywidualne 
przeprowadzane są głównie w celu diagnozowania zaburzeń o podłożu emocjonalnym, 
zmian osobowościowych, zaburzeń psychotycznych itp. 

istnieje kilka dwudziestowiecznych koncepcji wyjaśniających proces skojarze-
niowy, które można traktować jako bazę teoretyczną sposobów interpretowania badań 
grupowych i indywidualnych na płaszczyznach: psychologicznej, językoznawczej 
i psycholingwistycznej.

w koncepcji flavella i in. zakłada się, iż w pierwszych fazach procesu asocjacyjnego 
zachodzącego u respondenta aktywizowane są reakcje ukryte, utajone, które zazwyczaj 
są tłumione, zastępowane w dalszej fazie procesu przez reakcje bardziej „logiczne”, 
mniej subiektywne, tj. połączone z bodźcem silnymi relacjami semantycznymi typu 
synonimia, hiperonimia, antonimia itp. Można zatem mówić o trzech następujących 
typach reakcji skojarzeniowych:
1)  reakcje niedojrzałe (zazwyczaj utajone): np. powtórzenie bodźca, uzupełnienia 

(tworzenie fraz), reakcje odległe, osobiste, perseweracje, fonetyczne, emocjonalne, 
oceniające, złożone wielopojęciowe,

2)  dojrzałe: np. synonimy, hiponimy, hiperonimy, 
3)  pośrednie: np. reakcja przymiotnikowa na rzeczownik, rzeczownikowa na przy-

miotnik, czasownikowa na rzeczownik, i odwrotnie, reakcje kontrastowe.
reakcje utajone ujawniają się jedynie w warunkach silnej presji czasowej lub 

w przypadku istnienia zaburzeń natury psychicznej (flavell i in. 1958 za: Hunca-bed-
narska 1997). w takim ujęciu proporcja reakcji dojrzałych, niedojrzałych i pośrednich, 
podanych przez badanych na jakąś listę bodźców, stanowiłaby podstawę interpretacji 
psychologicznych wyniku badania, a same reakcje dojrzałe mogłyby stanowić podsta-
wę do badania nieindywidualnego znaczenia skojarzeniowego wyrazu bodźcowego. 
przyjęcie takiego założenia jest jednak równoznaczne ze stwierdzeniem, iż w trakcie 
procesu skojarzeniowego zachodzi proces oceny różnych możliwych, zaktywizowanych 
wstępnie reakcji jako bardziej i mniej właściwych w sytuacji eksperymentalnej, tj. że 
zachodzi proces jakiejś analizy, oceny dostosowania reakcji do sytuacji eksperymental-
nej, może nawet proces wyboru reakcji „lepszych”. proces taki może być automatyczny 
i utajony (Hörmann 1972). a zatem test skojarzeń swobodnych nie obrazuje tak napraw-
dę skojarzeń „swobodnych”, zwłaszcza test wykonywany pisemnie (presja czasowa 
jest wtedy zawsze mniejsza). stwierdzenie takie będzie podstawą niższej oceny testu 
skojarzeniowego jako metody badań psychologicznych ludzi zdrowych, o niezakłó-
conych mechanizmach blokujących reakcje subiektywne i „niewłaściwe”, i podstawą 
traktowania go jako narzędzia przydatnego w ewentualnej diagnozie zaburzeń.

natomiast za koncepcję łączącą interpretację skojarzeń werbalnych jako wskaź-
nika procesów pozawerbalnych i jako cechy zachowania językowego można uważać 
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teorię rommetveita. w teorii tej rozpatruje się 3 aspekty procesu przetwarzania 
wyrazu uruchamianego podczas eksperymentu skojarzeniowego: aspekt reprezenta-
cyjny (stanowiący konsekwencję odniesienia do pojęcia kryjącego się pod wyrazem 
bodźcowym), emocjonalny i asocjacyjny; uruchamianie danego aspektu powoduje 
określony typ reakcji:
1)  reakcje odzwierciedlające przedłużoną reprezentację bodźca, np. chata – dom,
2)  reakcje odzwierciedlające proces skojarzeniowy („czyste skojarzenia”), np. skoja-

rzenia odzwierciedlające współwystępowanie denotatu, np. chata – jezioro, ołówek 
– teczka, ogólnie chodzi tu o reakcje niemające wspólnych elementów treściowych 
z bodźcem,

3)  reakcje odzwierciedlające proces emocjonalny, np. chata – ładna (rommetveit 
1968).
w tym przypadku podstawę diagnoz indywidualnych stanowią głównie reakcje 

typu 3), w mniejszym stopniu skojarzenia typu 2), natomiast reakcje typu 1) mogą 
służyć do badania nieindywidualnego znaczenia wyrazów.

walory testu skojarzeniowego jako narzędzia do analiz psycholingwistycznych 
i językoznawczych opierają się zatem głównie na wynikach interindywidualnych, na 
badaniach grup osób i wyodrębnianiu wspólnych, jednakowych reakcji na dane bodźce. 
wykorzystuje się tu założenie, że jeśli np. 50% badanej grupy osób jako skojarzenie 
proste swobodne na wyraz strach podaje lęk, to wyrazy te są typowo powiązane w lek-
sykonie umysłowym, niezależnie od tego, jakie inne ewentualne reakcje utajone zostały 
stłumione przed wyprodukowaniem wyrazu lęk. badania grupowe pomagają ujawnić 
reakcje typowe, ustalić powiązania między poszczególnymi elementami systemu lek-
sykalnego, pozwalają na odsianie reakcji, które są spowodowane jakimiś czynnikami 
sytuacyjnymi i indywidualnymi.

oczywiście, psychologiczne wykorzystania testu skojarzeniowego także nie 
ograniczają się do badań indywidualnych i formułowania diagnoz na podstawie wy-
ników badania pojedynczych osób. w celu sprawdzenia specyfiki funkcjonowania 
pod wpływem jakiegoś zaburzenia przeprowadza się badania całych grup i, jeśli to 
możliwe, opracowuje typowe dla tej grupy wyniki, które mogą służyć zarówno do 
wyjaśniania mechanizmów zaburzenia, jak i, następnie, do diagnozowania indywidu-
alnego innych osób. jako przykład można podać polskie badania Huncy-bednarskiej 
przeprowadzone na grupie 128 osób ze zdiagnozowaną schizofrenią i na kontrolnej 
grupie 120 osób zdrowych. jednym z rezultatów badań było stwierdzenie, że schizo-
frenicy częściej reagują na bodźce emocjonalne poprzez pojęcie nadrzędne, np. lęk – 
uczucie. wynik ten zinterpretowano w terminach obronnego charakteru takich reakcji 
przejawiającego się poprzez potrzebę obiektywizowania emocjonalnej treści bodźca 
albo zdystansowania się do emocji zawartych w bodźcu, drogą skategoryzowania 
treści emocjonalnej, tj. zaklasyfikowania do pojęcia nadrzędnego. podobny wynik 
uzyskano w przypadku bodźców wyrażających agresję (np. morderstwo, okrucieństwo) 
(Hunca-bednarska 1997).
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5. Zakończenie

Mimo iż psychologia dysponuje wieloma metodami diagnostycznymi, w języ-
koznawstwie stosuje się różne metody analizy leksykalno-semantycznej, a psycho-
lingwistyka dopracowała się przez kilkadziesiąt lat swojego istnienia licznych metod 
badawczych, test skojarzeniowy stanowi nadal ważną technikę eksperymentalną. 
wykorzystujące taki test badania prowadzone na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci 
potwierdzają jego interdyscyplinarność i różnorodność zastosowań.

wyjściowe zastosowanie badań grupowych polega na opracowywaniu norm sko-
jarzeniowych dla różnych języków (np. ferrand, alario 1998, ferrand 2001, Hirsh, 
tree 2001, łobacz, Mikołajczak-Matyja 2002). normy te mogą być następnie wyko-
rzystywane w wielu dziedzinach dociekań psycholingwistycznych i psychologicznych, 
a także mogą stanowić podstawę weryfikowania danych zawartych w definicjach 
leksykograficznych.

jako typowo psycholingwistyczne można określić wykorzystywanie eksperymen-
tów i norm skojarzeniowych do uzyskania wiedzy na temat procesu produkcji i odbioru 
mowy, w tym na temat roli leksykonu umysłowego w owym procesie. na podstawie 
wiedzy o semantycznych relacjach międzywyrazowych odkrywanych w badaniach 
skojarzeniowych rekonstruuje się proces produkcji zdania i formułuje wnioski dotyczące 
działania słownika umysłowego, dostępu do leksykonu i jego struktury (por. np. Moss, 
ostrin, tyler, Marslen-wilson 1995, bock 2002, forster 2002). eksperymenty i normy 
skojarzeniowe wykorzystuje się także do badań nad akwizycją języka drugiego (w tym 
np. do oceny sprawności posługiwania się l2 (wolter 2002), nad procesem czytania 
(cronin 2002) lub nad zaburzeniami mowy (crowe, kroll 1991). 

na pograniczu psycholingwistyki i psychologii sytuują się badania nad wpływem 
dysfunkcji narządów zmysłów na strukturę skojarzeniową słownika umysłowego 
i pamięci semantycznej (np. Mikołajczak-Matyja 2004). do bardziej typowo psycholo-
gicznych można zaliczyć stosowanie danych asocjacyjnych w psychologii osobowości 
i w psychopatologii, np. do badań nad schizofrenią (johnson, shean 1993, a także 
cytowane wcześniej badania Huncy-bednarskiej 1997) oraz nad cechami neurotyzmu, 
ekstrawersji, psychotyzmu itp. (upmanyu, bhardwaj, singh 1996). eksperymenty 
z zastosowaniem takich testów łączy się także z badaniami nad pamięcią (latour, 
Mckelvie 1994) lub nad rozwojem poznawczym u dzieci (Houde 1990). 

różnorodność stopnia i sposobów odzwierciedlenia różnych procesów psychicz-
nych i językowych w wynikach testów skojarzeniowych można traktować jako kolejny 
dowód złożoności relacji między językiem a myśleniem i rzeczywistością. 
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ilona kouTny

From semantic networks to dictionary structures

Abstrakt (Od sieci semantycznych do struktur słownikowych). studium bada, jak myśli 
stają się słowami oraz jaki zakres semantycznych relacji między słowami można umieścić 
w słowniku. analiza dotyczy różnic w segmentacji świata zawartej w słowach, realizacji pojęć 
w poszczególnych częściach mowy oraz językowej formy czynników wydarzeń na podstawie 
pięciu języków etnicznych (węgierskiego, polskiego, angielskiego, francuskiego i niemiec-
kiego) oraz języka planowego esperanto. semantyczna łączliwość, tak jak odzwierciedla się 
ona w słowotwórstwie, wpływa na sposób konceptualizacji świata w danym języku. 
tradycyjne słowniki alfabetyczne zawierają mniej informacji na temat haseł leksykalnych 
niż bazy danych, chociaż w celu poznania słów potrzebna jest znajomość kontekstu, w jakim 
występują. na zakończenie artykułu przedstawiono strukturę trójjęzycznych słowników 
tematycznych, które zawierają więcej semantycznych relacji potrzebnych dla przyswajania 
języka. 

Abstract. this paper investigates how thoughts become words, and to what degree semantic 
relationships between words can be captured in dictionaries. it analyses differences in the 
segmentation of the world by words, realisations of notions in parts of speech, and the lin-
guistic appearance of event factors on the basis of five ethnic languages (Hungarian, polish, 
english, french and German) as well as the planned language esperanto. semantic compo-
sitionality as reflected in word derivation and formation contributes to the way the world is 
conceptualized in a given language.
traditional alphabetically ordered dictionaries contain less information for entries than data 
bases, although to know a word means to know the system of its semantic relations, the 
contexts, where it can be used. finally, the structure of trilingual thematic dictionaries that 
include more of the semantic relations necessary for language acquisition is presented.

1. Relation of language and thought

the priority of language or thought has always been a controversial problem in the 
philosophy of language. the basic question is if thought comes into being first, and 
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then it takes linguistic form or it can exist only in linguistic form. there is a general 
agreement that thought normally takes place in linguistic form.

it happens nevertheless often in emotional situations that people find it difficult to 
formulate their feelings by means of words. topographic thinking also can do without 
words. Having something in mind, it can happen that the words do not follow; what is 
said is not what was meant, e.g. left instead of right or Tuesday instead of Thursday. 
bilinguals or polyglots struggle sometimes to formulate their thoughts in one or the other 
language. it can occur that someone cannot remember, in which language they have 
received some information. all these facts argue for the approach that the information 
is not stored in the brain in linguistic form, but it is formulated in the target language 
when activated. fodor (1975) supposes a structured language of thought with a com-
positional semantics. concepts are mapped into words. the mental lexicon contains 
words with semantic, syntactic and phonetic knowledge about them.

on the other hand, according to linguistic relativism based on the sapir-whorf 
hypothesis, the categories of thinking are determined by the linguistic structure of the 
native language. for example, the Hungarian language does not have gender or any 
distinction between he and she, therefore the attribution of sex to a person is only a sec-
ondary step in contrast with french, German or polish where speaking about somebody 
the gender has to be specified because of the grammatical gender of words. 

some languages are sensitive to the expression of time and have several categories 
(as does english), some others emphasize aspect (as do the slavic languages), and they 
incorporate these categories into their morphology, i.e. conjugations. the biggest dif-
ference is manifested in the vocabulary and phraseology of languages. the linguistic 
picture of the world going back to Herder and Humboldt has a long tradition. it has 
imprints in grammar, semantics and pragmatics (see bartmiński 1999, anusiewicz et al. 
2000, bańczerowski 2008 etc.). bańczerowski (2010) emphasizes the role of language 
in the human experiences about the world.

in the following, we will investigate in what forms notions (word categories, ver-
bal frameworks) appear, how they are related to the event structure, how the world is 
segmented into words and which semantic relations maintain among them. a planned 
language, esperanto is also included in the comparisons in order to see how it shares 
the semantic features of its source languages. in the second part, the dictionary repre-
sentation of these relations will be investigated. 

 

2. Linguistic appearance of notions 

2.1. Segmentation of the reality by words

the elements of the same reality can be perceived differently and named differ-
ently. the distinction between tree and wood (de: Baum and Holz, fr: arbre and bois) 
in which the second is the non-living counterpart of the first is in opposition with the 
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single Hungarian concept ‘fa’ (japanese ki). this illustrates the differences in segmen-
tation of the world by words. similarly Hungarian does not distinguish between living 
and non-living for skin/leather ’bőr’ or pig/pork ’disznó(hús)’ although the neighboring 
indo-european languages do distinguish these categories. 

another example for different segmentation is manifested by color names. although 
the colors can be determined precisely by physical parameters, there are differences 
between languages in how they express the color names, how many basic colors they 
have. according to the researches of berlin and kay (1969 based on 100 languages) 
there are 11 basic colors: black and white; red; yellow and green; blue; brown; grey, 
orange and purple and pink where their appearances also represent a hierarchy. polish 
distinguish three blues: błękitny, niebieski, granatowy according to their increasing 
darkness. although Hungarian has two names for red: piros and vörös, they are lexical-
ized variants of the same color (koutny 2011).

 

2.2. Differences in word classes

in languages where word clasees are at all present, normally there are special rela-
tions between them: notions related to objects become words as nouns, activities as 
verbs and properties as adjectives. Here are four basic physical sensations: 

Hu éhes szomjas fázik melege van
En hungry thirsty be/feel cold be hot
De hungrig durstig frieren, jm kalt 

sein
jm warm sein

Fr avoir faim avoir soif avoir froid avoir chaud
Pl głodny chce się pić komu zimno komu gorąco komu
Eo malsata,

malsati
soifa, trinkema

soifi
malvarmi,

esti malvarme al iu
varmi,

esti varme al iu

the two basic sensations hungry and thirsty most frequently become adjectives and 
are used with the verb to be in sentences, but french has an expression with the verb 
to have and a noun. although there is an adjective in polish (spragniony in a figurative 
sense), a verbal expression is used for thirsty. esperanto has the adjectival form, but 
the verbal versions (malsati, soifi) are also used, even the noun form is possible (havi/
senti malsaton, soifon). 

the other two sensations are expressed by verb and an adjective expression similar 
to German, in french there is an analogy with the first two expressions: avoir ’to have’ 
+ sensation. the polish structure is also similar to the German one: the experiencer is in 
the dative case + ‘is’ + sensation. the verbal form and also the above mentioned forms 
are used in esperanto. different forms of different languages can be used because of the 
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grammatical flexibility of esperanto. the root (normally a bound morpheme) indicates 
the notion, and a word class ending is needed for the realisation in a given word class. 
the primary realisation of a root is often similar to that of its source languages which 
conduct some esperantologists to suppose a so called grammatical character of roots 
(for a discussion see jansen 2011). the english roots – at the same time words – are 
often syntactically ambiguous (with noun, verb or adjective realisations), but these 
have an additional sememe in different classes, e.g. warm as verb contains make (e.g. 
to warm the meal). 

3. Relations between notions and between words

Many relationships can be stated between notions as opposite, hierarchical (hy-
ponymy and hiperonymy), associative relations, because concepts in memory are related, 
they result in semantic networks. only some of these – relevant from the point of view 
of word creation – will be presented as follows.

3.1. Expression of opposites

association experiments prove that the notions are stored in the brain on the basis 
of proximity in meaning or pronunciation. the opposite pairs are from these relation-
ships. there are some affixes in different languages to express the opposite in some 
cases. in these cases one element of the pair is the basic word which can have beyond 
its meaning also a neutral one: e.g. mały – duży (Hu: kicsi – nagy), but the normal 
question is Jak duże jest twoje mieszkanie? (Hu Milyen nagy a lakásod? en How big 
is your flat?), happy – unhappy (Hu: boldog – boldogtalan). there are examples for 
opposite affixes: in German un-, in polish nie-, french mal-, mé-, and english in-, il-, 
des-. in Hungarian there is a regular suffix with 6 allomorphes -tlan/tlen…, in esperanto 
the systematic prefix mal- is used as the basic expression of opposite (although some 
neologisms appeared mainly in the poetic language). 

Hu boldog – boldogtalan elégedett – elégedetlen rövid – hosszú 
En happy – unhappy satisfied – unsatisfied short – long 
De glücklich – unglücklich zufrieden – unzufrieden kurz – lang
Fr heureux – malheureux content – mécontent court – long 
Pl szczęśliwy – nieszczęśliwy zadowolony – niezadowolony krótki – długi 
Eo feliĉa – malfeliĉa kontenta – malkontenta mallonga – longa 
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3.2. Derived notions – derived words

to express new notions there are different well known possibilities for creating new 
words. they can be created or borrowed, existing words can receive more meanings, 
or derivation can produce a new word from an existing one to mention only the most 
common tools. to express derived notions by derived or compound words is a char-
acteristic of agglutinative languages; other languages can use analytic forms. this is 
valid for Hungarian and also in esperanto and there with an absolute consistency (see 
the table below). 

Hu osztálytárs iskolatárs honfitárs ’egyvallású’
En class-mate school-mate countryman

compatriot
co-religionist

De Mitschüler Mitschüler landsmann Glaubensgenosse
Fr camarade de 

classe
camarade d’ecole compatriote co-religionist

Pl kolega (z klasy) kolega szkolny rodak współwyznawca
Eo samklasano samlernejano samlandano samreligiano

rimarks: osztály, klaso ’class’, iskola, lernejo ’school’, ország, lando ’coun-
try’, vallás, religio ’religion’.

this results often in esperanto words which can be translated only by a phrase in 
english: e.g. malindulino ’a woman not worthy of respect’, eksbelulo ’a man who was 
once handsome’. therefore, the principle of semantic compositionality is valid, and the 
derived words are motivated. in this case, the logical relationships between words are 
also reflected in their forms. the derivation is not only a morphological operation, but 
it manifests a special world view. the relation between notions becomes more explicit: 
manĝilo (= eating tool ‘cutlery’) shows its relation to eating. the linguistic picture of 
the world in esperanto is analyzed in grammar and vocabulary in koutny 2010.

3.3. Factors of events

in speaking about activities, an event is a basic notion: something is happening 
with different participants in different circumstances, using the terms of framenet 
based on frame semantics (fillmore et al.): there is a frame and a script. furthermore 
every event occurs in a given time and place, in some manner. the same reality can 
be presented from different points of view, e.g. the event of selling supposes the seller 
and the buyer, the merchandise and the money (the place, time and manner belong to 
accessorial information).
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sy sells sg to sy for sg
e.g.: a man (a) sold apples to his neighbour (b) during the weekend in his 
plot for a favourable price.
the same event can be approached from another aspect:
sy buys sg from sy for sg
e.g.: another man (b) bought apples from his neighbor (a) during the week-
end in his plot for a favourable price. 

if another verb is used then the grammatical function of the participants is different. 
the event could be presented even from the point of view of the merchandise by the 
application of passive voice: 

sg was sold to sy for sg.

could a linguistic relation hold between these factors? the main element is the 
verb which expresses the activity and determines the other participants of the event 
by making use of prepositions and/or case endings (depending on the given language). 
some of these factors could be derived morphologically from the verb. the following 
three verbs (sell, work and learn) are examples.

agent activity object of act. place of act.
Hu eladó eladás áru üzlet
En seller sale, selling goods shop, store
De verkäufer verkauf ware Geschäft
Fr vendeur vente marchandise boutique
Pl sprzedawca sprzedaż towar sklep
Eo vendisto vend(ad)o varo, vendaĵo vendejo

agent activity object of act. tool of act. place of act.
Hu dolgozó, 

munkás
munka munka munkaeszköz munkahely

En worker work(ing) work work tool work place
De arbeiter arbeit arbeit arbeitsmittel arbeitsstelle
Fr travailleur, 

ouvrier
travail travail outil de travail place de travail

Pl pracownik praca praca środek pracy miejsce pracy
Eo laboristo labor(ad)o laboraĵo laborilo laborejo
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agent activity object of act. tool of act. place of act.
Hu tanuló, diák tanulás tanulnivaló taneszköz iskola
En student, pupil, 

learner
learning subject matter learning 

materials
school

De schüler lernen lernstoff lernmittel schule
Fr élève apprentissage (qc à 

apprendre)
– école

Pl uczeń nauczanie się, 
nauka

– środek 
nauczania

szkoła

Eo lernanto lern(ad)o lernaĵo lernilo lernejo

from the above tables it turns out, that the possibilities of derivation are not always 
utilized in a given language or it has different possibilities for the same meaning. espe-
ranto makes use of all possibilities although vendaĵo makes way for varo in most cases. 
also in Hungarian, the derived words (eladó, dolgozó, tanuló), or compound words 
(munkaeszköz, taneszköz) prevail because of its agglutinative character. the isolating 
chinese proceeds similarly when putting together unchanged elements: xue ’learn’  
xuesheng ’pupil’, xuexiao ’school’. 

3.4. Semantic networks 

a word has relations in different levels with its synonyms, hiperonyms and hy-
ponyms, with related activities, properties and other associative elements, with the 
collocations and phrasemes where it takes part. knowing a word means to know the 
system of its semantic relations, the context, where it can be used. for learning a 
network of relations might be as follows.

     
 
 
  
 
 
 subjects   learn acquire, cram, swot, memorize 
     about, of  forget,  
     from, by 
 
 
 
 
 
 

 

pupil, student, learner 

school, college, university learning, studies, cours, class 

tasks, exercise hard, slowly, easyly, quickly 
by heart 

test, exam, evaluation 
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the frames for given events can be stored in the database framenet (for english). 
Many other semantic relations (synonyms, collocations) are available in the database 
of wordnet (available already for several languages). interest in semantic networks 
has grown also in information science (frança); establishing ontologies has become 
one of the tasks of artificial intelligence.

traditional dictionaries contain only a few expressions in the entry of the lexeme 
(depending on the size of the dictionary): the most important semantic description in 
monolingual dictionary or the translations in bilingual dictionary, the obligatory struc-
tural elements as prepositions. Many other elements would be needed to enlighten the 
effective use of a lexeme. it is easier to learn words which belong to the same word 
family or occur often together. language acquisition means not only learning of isolated 
words, but acquisition of the context of their usage. a thematic dictionary structure will 
be presented which try to find a compromise between these two approaches (5.).

4. Dictionary structures

4.1. Alphabetical dictionaries

Mono- or bilingual alphabetical dictionaries list the lexemes in a conventional order 
to ensure a easy access to them; therefore the relationships between the words of the 
same semantic field and other relations are omitted. only some of them can appear in 
the examples and expressions. Monolingual comprehensive dictionaries make use of 
more related notions for the definition of the word, e.g. hiperonyms as in:

dog common domestic animal, a friend of man, of which there are many breeds 
(oxford advanced learner’s dictionnary), the Hungarian monolingual dictionary 
(Magyar Értelmező Szótár) is more explicit: 

kutya ház- és nyájőrzésre, vadászatra használt vagy kedvtelésből tartott háziállat 
’dog domestic animal used for guarding the house and flock, for hunting or kept for 
pleasure.’

in the case of events, the participants are needed, e.g.:
előadás irodalmi, zenei, stb. alkotásnak, műsornak közönség előtti bemutatása. ’per-

formance prezentation of a literary, musical etc. work, of a program for a public’. 

4.2. Onomasiologic dictionaries (thesauri)

onomasiologic dictionaries (thesauri) start from the concept, and assign words to 
it (cp. reichmann 1989). thesauri can be (Marello 1989):
– cumulative: lists only lexemes with related words;
– definitional: defines the words in thematic groups;
– bi- or plurilingual: gives equivalents in other language(s).
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additionally, formal and encyclopedic information may be found in a thesaurus. an 
alphabetical index completes these kinds of dictionaries for the easier retrieval. the still 
popular Roget’s Thesaurus (first published by p. M. roget in 1852) is the prototype. it 
gave birth to other thesauri such as the German dictionary of dornseiff in 1934 and the 
Hungarian dictionary of póra in 1907. the cumulative thesaurus helps educated people 
in writing. the Longman Lexicon of Contemporary English (t. Mcarthur 1981) is an 
example of a definitional thesaurus – which is convenient also for non-native users.

4.3. Thesaurus dictionaries

dictionaries of synonyms provide the main words and connect synonyms to them. 
the ’Hungarian word treasury’ Magyar szókincstár (kiss 1999) contains a huge 
vocabulary of synonyms from different stylistic layers. the synonyms can also be 
understood in terms of expressions (an example is the small dictionary of tótfalusi 
1997), therefore the equivalence is at the level of the situation.

structural and semantic relations are connected in the collocation dictionary BBI 
(benson et al. 1986, 20103: The BBI Combinatory Dictionary of English, there is also 
an online version). it contains both linguistic and nonlinguistic information; it provides 
verbs and adjectives often used with the given noun, e.g.: 

lecture  deliver / give / attend / follow a lecture;
 a lecture about / on
life  lead, prolong, save a life; devote one’s life to;
 active, ascetic, busy, full, hard, hectic, miserable, stormy 
dog  breed, keep, walk a dog;
 mad, rabid, vicious, wild; 
 gun, eskimo, guard, guide, hunting, pet, police, sheep, toy dog, 

watchdog;
 bite, growl, salivate, snap, snarl, whine, yelp;
 puppy, bitch

the newest thesauri such as the Oxford Learner’s Wordfinder (1997) or the Long-
man Language Activator (2003) present important words in alphabetical order with 
related words and expressions with explanations and references to further related 
words in the given field or topic. this type of work is called an analog dictionary or 
thesaurus dictionary.

4.4. Thematic dictionaries

the thematic dictionaries collect everyday words into thematic groups and sub-
groups; they are destined for language learners. alphabetical order is mainly used within 
the groups. sometimes some related words are located under the main words, but there 
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is no deeper lexicographic elaboration or conceptual grouping. the bilingual polish 
dictionaries are popular such as the Harald’s dictionary (english/french/German–polish 
versions), for Hungarian, the thematic dictionary Öné a szó (Hungarian–German/
english, american, emericzy 1997) is available. description of other dictionaries 
s. koutny 2001. 

5. Special thematic dictionaries with three languages

the Magyar–Lengyel Tematikus szótár (‘Hungarian–polish thematic dictionary’, 
koutny et al. 2000, description also in koutny 2001) began with a complex internal 
structure for everyday language vocabulary. the participants and the main circumstances 
of an event are provided along with the event. the verbs and adjectives characteristic 
for their usage accompany the nouns. the culturally bound vocabulary can be better 
located in this framework in its natural place. the linguistic picture of the world is 
captured by the grouping of notions and location of the elements. this principle was 
applied also in the trilingual mini-dictionaries by koutny (2003, 2005, 2008). 

the target demographic of the dictionaries is language learners, including those 
preparing for examinations. they are also convenient for brushing up on vocabulary 
in a given language. the dictionaries can be used for learning two or all of the three 
languages used in the dictionary. besides everyday language some other registers, such 
as slang, are included to some extent.

the trilingual dictionaries with esperanto as a linguistic and cultural bridge 
between the two ethnic languages are an experiment. only the thematic restriction 
makes it at all possible to find near equivalents in three languages. there are great 
differences in the british-american and Hungarian pictures of the world and in the 
organization of everyday life. esperanto does not always have fixed terms for social 
structures; for example, it does not have a standardized system or policy for education 
(from elementaty to high school) or housing. its regular derivation system, however, 
endows it with a large degree of flexibility to function as a bridge between the two 
other languages (english–Hungarian or German–polish as for the two current series 
of mini-dictionaries). so its disadvantage becomes an advantage. it can express also 
different linguistic structures. both sides are mapped onto esperanto, which then takes 
on the role of interlingual and intercultural mediator.

5.1. Macrostructure

the dictionary structure is more elaborated than that one of ordinary thematic dic-
tinary: not by alphabetical order but some kind of everyday logic orders the lexemes 
inside a thematic group, e.g. from the general to the more specific, from the distant to 
the close. for example in the subchapter Basic factors of education the entries are: 
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education, crėche (US day-care center), nursery school (US pre-school, kindergarten), 
school, teacher, pupil (US student), class (BR form, US grade), learn / (activity) study 
sg, learning, material, capability (ability), know sg, course, school year (at university 
academic year), holidays (US vacation). Subjects, lesson, evaluation is the next 
subchapter etc. these items make up a framework of the topic of discussion and other 
words and expressions are subordinated to them.

5.2. Microstructure

Most of the headwords are nouns, but a verb or an adjective can take this role if 
it can be the center for other related (associated) words. adjectives are dominant in 
the field of human properties. in the case of nouns, the subordinated groups are (cp 
language in the German-esperanto-polish dictinary below). 
– first group (nouns): types and synonyms,
– second group: verbal expressions related to the noun (with the governments) , 
– third group: adjectives often used with the given noun
– forth group: associated words and expressions.

these groups can be embedded into another one (2-3 levels of hierarchy), so the 
dictionary structure is closer to a thesaurus. 

lanGuaGe

Sprache f lingvo język
Mutter~•	 gepatra ~•	 ~ ojczysty•	
fremd~ fremda ~ ~ obcy
natürliche ~ natura ~ ~ naturalny
plan~ plan~ ~ planowy
sich verbreiten	 disvastiĝi	 rozpowszechni(a)ć się	
abstammen von etw deveni de io pochodzić od czego
aussterben formorti wymierać
agglutinierendeo aglutina, algulao aglutinacyjnyo 
gefährdete endanĝer(igit)a zagrożony
gemeinsame komuna wspólny
sprachverwandtschaft ♣	 f lingvoparenceco♣	 pokrewieństwo językowe♣	
universalie f universalaĵo uniwersalia pl
sprachgebiet n lingvo|regiono/ 

areo
obszar językowy

anglophonie-Gebiet Anglalingvio obszar anglojęzyczny
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learn sg lerni ion (meg)tanul vmit
~ at school/ in a course/at 	
university

 ~ en lernejo/ kur so/ 	
universitato

iskolában/tanfolya mon /	
egyetemen ~

~ to write ~ skribi írni ~
~ to be a doctor ~ por esti kuracisto orvosnak ~
~ english ~ angle, la anglan angolul/angolt ~
~ a trade ~ metion szakmát ~
nfl swot (up), US cram sg lernegi/enkapigi ion 

laŭvorte, engurdi ion
(be)magol, nfl bevág vmit

study sg studi ion tanul(mányoz) vmit
systematicallyo sistemeo rendszereseno 
well/badly bone/malbone jól/rosszul
easily facile könnyen, játszva
with difficulty malfacile, pene nehezen, kínlódva
hard streĉe keményen
persistently persiste kitartóan
~ sg by heart/ rote ~ parkere, parkerigi ion könyv nélkül, kívülről 
superficially surface felületesen
thoroughly (ĝis)funde alaposan
something to learn♣	 lern(end)aĵo♣	 tanulnivaló♣	
effort fortostreĉo erőfeszítés

Summary 

knowledge organized in the mental lexicon has different relationships between its 
elements. the linguistic realization of this knowledge is culture dependent. every lan-
guage contains a special linguistic picture of the world. the parallelism present between 
the notions and between the words was investigated as was their compositionality. the 
high degree of compositionality is characteristic for the linguistic picture of the planned 
language esperanto and to some extent to the agglutinative Hungarian.

the different semantic relations between the lexemes contribute to their whole 
meaning. data bases can provide some of them, but traditional dictionaries lack them; 
alphabetical order can not cope with this problem, and onomasiologic dictionaries are 
difficult for language learners to use. 

a thematic dictionary series was presented, where a special structure was designed 
to encorporate many of the semantic relations and the event structure in an easy-to-
use format for everyday vocabulary in order to help the communicative learning and 
teaching of students. 
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Złożoność pisma na przykładzie znaków chińskich

Abstract (Complexity of Script on the Example of Chinese Characters). this paper dis-
cusses two methods of measuring the graphical complexity of script, focusing on the chinese 
characters. Main purpose is to establish the validity of the compositional (altmann 2004) and 
intersectional (peust 2006) methods for the analysis of chinese script. the interpretation of the 
graphical elements of chinese characters in the compositional method and the modification 
of the rules of calculation in the intersectional method will be proposed. the comparative 
analysis of the values of complexity obtained for the sample set of characters by the two 
methods with the number of stokes and basic strokes will also be introduced.

Abstrakt. tematem artykułu jest krytyczne przedstawienie dwóch metod obliczania złożono-
ści graficznej znaków pisma, ze szczególnym uwzględnieniem znaków chińskich. Głównym 
celem jest wstępna weryfikacja adekwatności metody kompozycyjnej altmanna (altmann 
2004) i intersekcyjnej peusta (peust 2006) do analizy pisma chińskiego. zaproponowana 
zostanie interpretacja elementów graficznych znaków chińskich w metodzie kompozycyjnej 
oraz modyfikacja reguł obliczania złożoności intersekcyjnej. przedstawiona również będzie 
analiza porównawcza wyników uzyskanych za pomocą wspomnianych metod na próbie 
znaków z liczbą kresek i kresek podstawowych w znakach.

językoznawstwo kwantytatywne zyskuje w ostatnich latach na znaczeniu, oferując 
unikatową perspektywę wielu zjawisk językowych, nawet tych lepiej poznanych. jedną 
z propozycji badawczych, które ciągle czekają na rozwinięcie i szersze wyniki badań, 
jest przedstawiona przez G. altmanna (2004) metoda parametryzacji i kwantyfikacja 
stopnia złożoności graficznej pisma. jak dotąd, za wyjątkiem modyfikacji zapropo-
nowanej przez peusta (2006), pomysł badania pisma pod względem złożoności nie 
doczekał się implementacji badawczej.

celem niniejszego artykułu jest ocena przydatności obu wspomnianych propozycji 
do analizy pisma chińskiego i zaproponowanie zmian prowadzących do uwzględnienia 
jego specyfiki.

Język, Komunikacja, Informacja
Language, Communication, Information

i. koutny, p. nowak (red./eds.)
7/2012: 129–141
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1. Metody pomiaru złożoności pisma

w założeniu pomysłodawcy metoda obliczania złożoności graficznej powinna 
wychwytywać i wyrażać w skwantyfikowany sposób różnice w stopniu złożoności zna-
ków. w większości wypadków różnice takie są intuicyjnie wyczuwalne. dla przykładu, 
następujący ciąg znaków charakteryzuje się rosnącym stopniem złożoności: i, l, r, 申, 
鸞. altmann zaproponował warunki, jakie powinna spełniać poszukiwana metoda1:
– stosowalna do dowolnego rodzaju pisma;
– prosta w użyciu;
– dostosowywalna do specyfiki indywidualnych rodzajów i stylów pisma.

Metoda obliczania stopnia złożoności pisma powinna być zatem uniwersalnym 
narzędziem badawczym, którego stosowalność jest niezależna od typów, rodzajów 
i stylów pisma – innymi słowy daje porównywalne wyniki dla dowolnego typu pisma 
alfabetycznego (np. łacińskiego i cyrylicy), sylabicznego czy ideograficznego, włączając 
różne rodzaje i style czcionek komputerowych oraz pisma odręcznego.

1.1. Metoda kompozycyjna2

zaproponowana przez altmanna metoda pomiaru oparta jest na dwóch komponen-
tach – zestawie wartości liczbowych przyporządkowanych różnym typom elementów 
konstytuujących graficzne znaki pisma: 

tab. 1. rodzaje elementów graficznych i ich wartości liczbowe3

punkt dowolnego 
rozmiaru

linia prosta dowolnej 
długości i kierunku

łuk dowolnego 
rozmiaru i kierunku

wartość 1 2 3

przykłady • ▪ ► – ⁄ | \! 					∩		⊃	⊂	∪	∩

oraz zestawie wartości liczbowych przyporządkowanych różnym typom połączeń 
tychże elementów:

1 altmann 2004: 68.
2 terminy ‘kompozycyjna’ oraz ‘intersekcyjna’ są zapożyczone z: peust (2006).
3 Ibid, s. 69.
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tab. 2. rodzaje połączeń elementów graficznych i ich wartości liczbowe4

kontakt ciągły kontakt dotykowy przecięcie

wartość 1 2 3

przykłady o ~ ┐┘ f ┬ ┴ 〈 ∠ × + ≠

wyrażona numerycznie złożoność znaku obliczana jest przez zsumowanie ele-
mentów każdego z powyższych typów, które tworzą dany znak. poniżej przytoczone 
są obliczenia altmanna dla wybranych liter alfabetu niemieckiego: 5

tab. 3 obliczenia złożoności znaków kompozycyjną metodą altmanna

elementy połączenia łącznie

a 2 2 2 2 2 2 12

a 3 3 3 2 2 13

o 3 3 1 1 8

Ö 3 3 1 1 1 1 10

1.2. Metoda intersekcyjna

Metoda ta została opracowana przez peusta (2006) jako kontrpropozycja dla 
metody kompozycyjnej. przyczynami wysunięcia nowej propozycji są wg peusta he-
terogeniczność oraz arbitralność kryteriów sformułowanych przez altmanna. 6 nowa 
propozycja jest w zamierzeniu mniej arbitralna, prostsza w zastosowaniu i opiera 
się na jednej tylko własności:

4 Ibid.
5 Ibid., s. 70.
6 peust 2006: 11.
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reguła 1.7: Złożoność znaku to maksymalna liczba punktów przecięcia, które można 
osiągnąć za pomocą linii prostej. 

jak widać, reguła jest prosta. brakuje przyjętych wartości dla arbitralnie wy-
różnionych typów składników znaku, jak to miało miejsce w wypadku metody 
kompozycyjnej. sam proces obliczania złożoności również jest dość prosty:

a a
złożoność powyższych liter wynosi kolejno 3 i 4.
peust wykazuje, że jego metoda lepiej oddaje intuicje dotyczące złożoności gra-

ficznej znaków poprzez przykładowe ciągi znaków o rosnącej złożoności, podczas gdy 
zastosowanie metody kompozycyjnej daje niekiedy rezultaty sprzeczne z intuicją.

system peusta wydaje się funkcjonować dla stosunkowo nieskomplikowanego 
rodzaju pisma, jakim jest pismo oparte na alfabecie łacińskim. peust, świadomy pro-
blemów, jakie mogą sprawić bardziej skomplikowane rodzaje znaków, podaje regułę, 
która pozwala rozwiązać jeden z problemów poważniejszych. oto przykład z pisma 
koreańskiego8:

음 임
nawet pobieżne przyjrzenie się zapisowi obu sylab pozwala stwierdzić, że gra-

ficznie różnią się one jedynie aranżacją przestrzenną tych samych elementów jamo. 
intuicyjnie zapisy te nie różnią się między sobą złożonością, ale obliczenia z zasto-
sowaniem reguły 1. nie wychwytują tego faktu – pojedyncza linia przecinająca oba 
znaki daje odpowiednio 5 i 4 punkty przecięcia. jako rozwiązanie peust proponuje 
następującą regułę:

reguła 2.9: Złożoność zbitki graficznej niepołączonych z sobą elementów nie jest 
obliczana za pomocą pojedynczej linii prostej. Złożoność takiego znaku zdefinio-
wana jest jako suma złożoności poszczególnych elementów.

przy takim potraktowaniu struktury znaków otrzymamy identyczny wynik dla 
obu zapisów – w pierwszym wypadku nie ma znaczenia, czy użyta zostanie jedna 
linia czy osobna dla każdego elementu jamo, w drugim wypadku otrzymany wynik 
równy będzie temu, który uzyskujemy dla pierwszego zapisu:

7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid., s. 15.
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임 złożoność wynosi 5

reguła 2. stanowi rozwiązanie również dla analizy pisma chińskiego. niestety, peust nie 
poświęcił mu wiele miejsca, ograniczając się jedynie do kilku przykładów10, a wydaje 
się, że znaki chińskie stanowią wyzwanie, które wykracza poza powyższe reguły 
w przedstawionej formie. dalsza część artykułu poświęcona będzie analizie zło-
żoności pisma chińskiego.

2. Złożoność pisma chińskiego

w tradycji nauki o chińskich znakach istnieją uznane sposoby określania stopnia ich 
złożoności. najczęściej stosowanym kryterium jest liczba kresek, za pomocą których 
znak jest zapisany. kategorie złożoności, których wykładnikiem jest liczba kresek, 
służą co prawda innym celom niż badanie złożoności samej w sobie – np. klasyfikacji, 
porządkowaniu i sortowaniu znaków do celów leksykograficznych, ale niewątpliwie 
jest to przy okazji kategoryzacja pod względem stopnia złożoności. Metoda liczenia 
kresek stosowana w chińskiej leksykografii i np. nauce pisania oraz kaligrafii opiera się 
na nieprzerwanym kontakcie instrumentu piszącego z materiałem, na którym się pisze. 
od razu należy zaznaczyć, że ze względu na oczywiste zróżnicowanie skomplikowania 
kresek liczonych w ten sposób bardziej miarodajne będzie odwołanie się do tzw. kresek 
podstawowych, które są elementami kresek bardziej złożonych11.

Metoda liczenia kresek jest niezależna od różnic w formie znaków, wynika-
jących z użytej czcionki czy też z różnic w stylach pisma odręcznego. Metody 
kompozycyjna i intersekcyjna są wyjątkowo wrażliwe na tego typu różnice. Moż-
na powiedzieć, że wyniki analiz przeprowadzonych za ich pomocą odnoszą się 
jedynie do np. danego rodzaju czcionki, a w wypadku pisma odręcznego wręcz 
do pojedynczych znaków. nie oznacza to, że metody te są wadliwe, a jedynie, że 
należy zdawać sobie sprawę, jak interpretować wyniki analiz. przykładowo, znak 
電 diàn może być wyświetlony na ekranie komputera bądź przedstawiony w druku 
za pomocą różnych glifów w zależności od użytej czcionki:

電 (songti)電 (pMingliu)

10 Ibid., s. 14-15.
11 zagadnienie rozróżnienia typów kresek ma duże znaczenie dla omawianych tu proble-

mów. jednak ze względu na ograniczenie objętości tekstu nie będzie szerzej rozwinięte.
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część, którą znaki wyraźnie się różnią, w pierwszym z nich należy interpretować 
jako 4 linie proste (wartość kompozycyjna 8), w wypadku drugiego możliwa jest 
interpretacja uwzględniająca dwa łuki, linię prostą oraz punkt (wartość kompozycyjna 9), 
choć inna interpretacja też jest zapewne możliwa. w powyższym przykładzie różnice w 
formie nie wpływają na wyniki uzyskane metodą intersekcyjną. przykładem, w którym 
zmiany formy wynikające z użycia różnych czcionek wpływają na wyniki uzyskane 
za pomocą obu metod, są glify reprezentujące grafem guī ‘żółw’:

龜 (songti) 龜 (pMingliu)

w tym wypadku różnica występuje nie tylko w kształcie elementów, ale również 
ich rodzaju oraz liczbie12. pismo odręczne wykazuje w tym względzie jeszcze 
większe zróżnicowanie.

wyniki obu metod są więc ograniczone do danego stylu pisma. z drugiej strony, 
mogą być bez ograniczeń stosowane do dowolnego stylu, rodzaju czy systemu. 
liczba kresek jest uznaną i precyzyjną metodą obliczania złożoności chińskich 
znaków. jest zdecydowanie mniej wrażliwa na zmiany kształtu znaków, ale ma 
zastosowanie wyłącznie do znaków chińskich.

zastosowanie obu metod do analizy pisma chińskiego stawia dwa osobne 
zestawy problemów do rozwiązania. zostaną one pokrótce omówione, osobno dla 
każdej z metod.

2.1. Obliczanie stopnia złożoności znaków chińskich

przedstawienie problemów związanych z zastosowaniem obu metod do obliczania 
złożoności znaków chińskich ma charakter przykładowy oraz zwięzły, nieomal hasłowy. 
zaproponowane rozwiązania siłą rzeczy dotyczą tylko podanych przykładów i stanowią 
jedynie propozycje. dla dodatkowego uproszczenia dyskusji pod uwagę nie są brane 
problemy z pismem odręcznym.

2.1.1. Metoda kompozycyjna a pismo chińskie

własności graficzne pisma chińskiego sprawiają, że bezpośrednie zastosowanie 
metody altmanna napotyka na przeszkody natury interpretacyjnej. innymi słowy, ko-
nieczne okazuje się podejmowanie mniej lub bardziej arbitralnych decyzji co do typu 
elementów tworzących znak oraz liczby połączeń. 

pierwszy rodzaj problemów interpretacyjnych dotyczy przyporządkowania typów 
kresek stosowanych w piśmie chińskim do typów elementów w metodzie kompozycyj-

12 warto zauważyć, że w tym wypadku glify różnią się też liczbą kresek.
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nej. w zasadzie tylko dwa rodzaje kresek nie nastręczają problemów interpretacyjnych: 
pozioma一 (橫 héng)13 i pionowa 丨 (豎 shù). pozostałe – tak podstawowe, jak i zło-
żone, stanowią bądź to zasadniczy problem interpretacyjny, bądź zależny od stylu 
czcionki albo wymuszony przez kształt całego znaku. zasadniczy problem stwarzają 
np. kreska nazywana tradycyjnie kropką丶(點 diǎn), która graficznie może być 
interpretowana również jako łuk, czy też kreska złożona pionowa+haczyk 亅 (豎鉤 
shùgōu), która może być interpretowana jako pojedynczy łuk, albo dwa elementy 
z punktem połączenia: dwie proste, prosta i kropka, a nawet prosta i łuk. wydaje 
się, że traktowanie tradycyjnej ‘kropki’ jako punktu w metodzie kompozycyjnej (za 
wyjątkiem wypadków, kiedy jest ona typograficznie rozciągnięta i zdecydowanie 
bardziej przypomina łuk) jest rozwiązaniem najprostszym i intuicyjnie właściwym. 
podobne argumenty przemawiają za traktowaniem kreski pionowa+haczyk jako 
łuku. przykładem problemów wynikających ze stosowania różnych czcionek może 
być kreska wznosząca (提 tí), która jest dolnym elementem w grafemach14:

氵 氵 氵 氵 氵 氵
na pierwszy rzut oka widać, że możliwa jest cała gama interpretacji.
inny problem interpretacyjny stanowi liczba połączeń. wydawałoby się, że prosta 

formuła x-1 (gdzie x jest liczbą łączących się elementów) jest niezawodnym i nie-
kontrowersyjnym sposobem obliczania liczby połączeń w każdej sytuacji. własności 
graficzne znaków chińskich powodują jednak, że o ile w większości wypadków for-
muła ta jest jednoznacznie właściwa, to w co najmniej dwóch rodzajach wystąpień 
wymagają podjęcia dość arbitralnej decyzji. pierwszy z nich wynika z dużego stopnia 
przypadkowości kontaktu elementów. nie wszystkie elementy struktury chińskich 
znaków i zależności przestrzennych między jego komponentami są uregulowane for-
malnymi zasadami. dotyczy to również zakazów bądź nakazów wzajemnego kontaktu 
(dotyk, przecięcie) między elementami. często mają one charakter dowolny i przez to 
‘przypadkowy’. w przykładzie punkty wskazane strzałkami to miejsca, gdzie kontakt 
bądź jego brak jest kwestią nieuregulowaną zasadami kompozycji:

豆
tego rodzaju wypadki zasadniczo są łatwe do rozwiązania. ponieważ metoda 

kompozycyjna i tak opisuje jedynie dany styl pisma, więc niezależnie, czy kontakt jest 
wymuszony czy nie, obliczenia złożoności powinny oddawać faktyczny stan rzeczy. 

13 chociaż nawet i ta w wypadku niektórych czcionek może ulec wygięciu do stopnia przy-
pominającego łuk.

14 dla ścisłości – nie są to samodzielne znaki pisma chińskiego, ale ich elementy składowe.
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w powyższym wypadku widać jeden kontakt. bardziej złożony problem stanowią 
połączenia 3 elementów, z których przynajmniej 2 są już połączone w ramach innego 
elementu tworzącego kompozycyjną całość, np.:

石 

z czysto ilościowego punktu widzenia we wskazanym miejscu łączą się 3 elementy. 
powinny być zatem liczone 2 połączenia. Można jednak sytuacje takie interpretować 
jako punkt połączenia dwóch komponentów znaku – w tym wypadku 丆 i 口, z któ-
rych jeden w miejscu połączenia ma już połączenie. wydaje się, że decyzja o wyborze 
interpretacji jest tu całkowicie arbitralna. nie ma żadnych innych czynników uza-
sadniających taki, a nie inny wybór. Może za wyjątkiem prostoty rozwiązania, która 
sugerowałaby 1 połączenie we wskazanym miejscu.

2.1.2. Metoda intersekcyjna a pismo chińskie

prosta w założeniach metoda intersekcyjna ignoruje typ elementów tworzących 
znaki pisma. z tego powodu problemy opisane powyżej jej nie dotyczą. jak się okazuje, 
znaki chińskie stanowią wyzwanie i wobec tej metody. wydaje się, że dwie zasady 
zaproponowane przez peusta spełniają założoną funkcję w wypadku:
– wyjątkowo prostych znaków (np. 人，二，干，上,);
– znaków złożonych o wyraźnie rozdzielonych prostych komponentach (np. 众， 

仁， 圦).
w pozostałych wypadkach reguły raczej nie przynoszą zamierzonych wyników 

obliczeń złożoności, co zostanie zilustrowane kilkoma przykładami. niedostatki reguł 
w oryginalnej formie najlepiej widać przy znakach o mniej lub bardziej skomplikowanej 
strukturze, bez wyraźnego podziału na komponenty:

凸 臼 血 金 ☐ 為 ☐ 龜 ☐
na pierwszy rzut oka widać, że punkty przecięcia z pojedynczą linią, którą reguły 

każą tu zastosować, mogą oddać jedynie część struktury znaków i, co za tym idzie, 
stopnia ich złożoności. nawet w znakach prostych, gdzie reguły metody intersekcyjnej 
zdają się spełniać swoją funkcję:

口 lub 口
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z drugiej jednak strony, łatwo zauważyć, że tak poprowadzone przecięcie oddaje 
dokładnie połowę struktury przykładowego znaku. są zatem przesłanki, by sądzić, że 
poniższy sposób jest bardziej adekwatny:

口
dodatkową przesłanką świadczącą o tym jest analiza znaków 二 i 匸. złożoność 

wszystkich trzech znaków, obliczona za pomocą reguł peusta, wyniesie 2. za pomocą 
zaproponowanych tu zmodyfikowanych reguł odpowiednio 4., 2. i 3., co dokładnie 
oddaje intuicyjne różnice między nimi.

ogólna idea kryjąca się za regułą 2. jest niezbędna. nieuzasadnione jednak wydaje 
się definiowanie struktury znaków (które można analizować za jej pomocą) przez ‘nie-
połączone’ komponenty. konieczne jest przeformułowanie reguły 2. w taki sposób, by 
obejmowała również znaki, jak powyższe. przy zupełnym braku lub niejasnym podziale 
na poszczególne komponenty uwzględnione być powinny jednokrotnie wszystkie 
znaczące fragmenty kompozycji i struktury znaków. ta dość intuicyjna reguła (która, 
jak się wydaje, mogłaby być jedyną regułą) nie będzie tu zdefiniowana precyzyjniej. 
objaśniona zostanie na przykładzie i następnie zastosowana do analizy próbki znaków 
chińskich (tab. 4.). znak 龜 jest jednym z najbardziej skomplikowanych znaków pisma 
chińskiego, w którym nie wyróżnia się komponentów w sensie tradycyjnym. co prawda 
mierzenie złożoności znaku nie opiera się na tradycyjnej dekompozycji znaków, ale 
pomimo tego jest to dobry przykład do zilustrowania rozszerzonej zasady pomiaru:
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wszystkie fragmenty struktury znaku zostały uwzględnione jednokrotnie. złożo-
ność mierzona w opisany sposób wynosi 20. Maksymalna liczba punktów przecięcia 
z pojedynczą linią prostą wynosi 10 – różnica jest znaczna. ten sposób obliczania 
złożoności intersekcyjnej przynosi bardziej miarodajne wyniki, ale kosztem częściowej 
utraty prostoty i zwiększenia arbitralności.

2.2. Porównanie metod

ponieważ nauka o znakach chińskich oferuje uznane i sprawdzone metody ba-
dania stopnia skomplikowania znaków, uzasadnione jest ich porównanie z metodami 
omawianymi w tym artykule. ze względu na wstępny charakter prowadzonych tu 
rozważań oraz ograniczenie miejsca porównanie oparte będzie na bardzo niewielkiej, 
niereprezentatywnej próbce chińskich znaków. znaki zostały wybrane do analizy na 
podstawie liczby kresek – po dwa znaki dla każdej kategorii ilościowej w przedziale 
od 4 do 17 kresek. wyniki analizy są przedstawione w tab. 4.

analiza porównawcza ma dwa podstawowe cele:
– określenie zależności ilościowych między wynikami uzyskanymi za pomocą róż-

nych metod;
– zbadanie związku między wzrostem złożoności mierzonym w liczbie kresek.

tab. 4. Miary złożoności znaków chińskich

znak typy 
elementów

typ 
połączeń

łączna 
złożoność 
kompozy- 

cyjna

złożoność 
intersek-

cyjna

liczba 
kresek

liczba 
kresek 
podsta-
wowych

升 2(2)+2(3) 1(2)+2(3) 18 4 4 4

手 2(2)+2(3) 1(2)+2(3) 18 4 4 5

玉 1(1)+4(2) 2(2)+3(1) 16 5 5 5

汀 2(1)+2(2)+2(3) 2(2) 16 6 5 7

耳 6(2) 7(2)+1(3) 29 6 6 6

成 1(1)+2(2)+4(3) 3(2)+2(3) 29 7 6 9

夾 1(2)+2(1)+4(3) 3(2)+3(1) 25 7 7 7

豆 1(1)+8(2) 4(2) 25 8 7 8

玥 7(2)+3(2) 8(2)+3(1) 39 9 8 10

☐ 10(2) 11(2)+3(2) 48 10 8 10

契 6(2)+4(3) 3(2)+4(3) 42 11 9 11
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znak typy 
elementów

typ 
połączeń

łączna 
złożoność 
kompozy- 

cyjna

złożoność 
intersek-

cyjna

liczba 
kresek

liczba 
kresek 
podsta-
wowych

思 3(1)+6(2)+3(1) 8(2)+3(1) 37 11 9 12

桌 9(2)+3(2) 10(2)+3(1) 47 12 10 11

☐ 7(2)+4(3) 6(2)+3(3) 47 12 10 14

赿 8(2)+4(3) 8(2)+2(3) 50 13 11 13

掆 1(1)+9(2)+3(3) 6(2)+2(3) 46 15 11 15

握 1(1)+11(2)+2(3) 3(3) +8(2) 54 15 12 15

☐ 11(2)+3(3) 6(2)+9(3) 70 16 12 16

鼓 1(1)+12(2)+2(3) 8(2)+3(3) 56 13 13 15

☐ 2(1)+11(2)+3(3) 14(2)+3(3) 70 18 13 18

熔 6(1)+5(2)+5(3) 10(2) 51 16 14 16

榶 2(1)+12(2)+2(3) 11(2)+5(3) 69 16 14 16

☐ 2(1)+9(2)+5(3) 13(2)+2(3) 67 17 15 17

☐ 5(1)+11(2)+1(3) 13(2) 56 17 15 18

☐ 1(1)+14(2)+2(3) 14(2)+7(3) 84 19 16 17

☐ 4(1)+7(2)+6(3) 7(2)+2(3) 56 19 16 19

☐ 2(1)+10(2)+6(3) 11(2)+5(3) 77 18 17 18

☐ 1(1)+11(2)+9(3) 19(2)+3(3) 97 24 17 25

zakładając, że liczba kresek podstawowych jest miarodajnym wykładnikiem 
złożoności, a przy tym jest bliższa koncepcji złożoności altmanna niż liczba kresek, 
korelacja wyników uzyskanych omawianymi metodami z ich liczbą może być pod-
stawą weryfikacji tych metod. poniższy wykres przedstawia zestawienie krzywych 
uzyskanych dla poszczególnych wartości złożoności.
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rysunek 1. korelacja wartości złożoności uzyskanych różnymi metodami

jak widać, krzywe dla liczby kresek podstawowych oraz złożoności intersekcyjnej, 
liczonej zmodyfikowaną metodą, są mocno skorelowane. wartości kompozycyjne są 
bardziej niezależne od liczb kresek podstawowych, ale tendencja wzrostowa wraz 
ze wzrostem liczby kresek jest zachowana – wydaje się, że obie metody oddają sto-
pień złożoności znaków chińskich. weryfikacja powinna zostać przeprowadzona na 
większej liczbie znaków. reprezentatywna próba pozwoliłaby też na sformułowanie 
ogólniejszych zależności między liczbą kresek (podstawowych, ale nie tylko) i cechami 
strukturalnymi znaków a złożonością kompozycyjną i intersekcyjną. innym sposobem 
weryfikacji może też być porównanie zmian złożoności znaków po ich uproszczeniu 
(par znak tradycyjny – znak uproszczony). większa ilość danych umożliwiłaby też 
obliczenie wartości średnich dla całej próby oraz poszczególnych kategorii liczby 
kresek i porównanie ich z sobą.
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RECENZJE

Piotr wierzchoń, Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały 
z lat 1901–2010. tom i. uniwersytet warszawski, instytut lingwistyki stosowanej 
– bel studio, warszawa 2010, ss. 811; tom ii. uniwersytet warszawski, instytut 
lingwistyki stosowanej – bel studio, warszawa 2011, ss. 524

recenzowana przez nas praca autorstwa prof. piotra wierzchonia znalazła swe 
zmaterializowane obywatelstwo w postaci dwóch pierwszych tomów cyklu noszącego 
wspólny tytuł Depozytorium leksykalne języka polskiego. tomy te noszą także wspól-
ny podtytuł Nowe fotomateriały z lat 1901–2010. planowana na dziesięć obszernych 
wydań seria powstała z inicjatywy prof. jana wawrzyńczyka (uw). prawdopodobnie 
już wkrótce będziemy świadkami kontynuacji Depozytorium... .

tom pierwszy podzielony został na dwie części: cz. i pod tytułem Wstęp (nadany 
chyba niefortunnie, gdyż pierwsza część „wstępu” także nosi tytuł Wstęp), druga na-
tomiast to Fotomateriały. w części pierwszej uwypuklone zostały aspekty teoretyczne, 
w drugiej zaś praktyczne lingwochronologizacji. druga część ma zatem charakter 
lingwochronograficzny.

ze swego dzieła autor uczynił przede wszystkim podsumowanie (jakże osobiste 
w wymowie) własnych wysiłków naukowych nad teorią lingwochronologizacji (na-
zywając ją lingwochronologizacyjnym programem badawczym), podejmowanych na 
przestrzeni bez mała dziesięciu ostatnich lat, w którym to czasie, najczęściej samo-
trzeć, budował najpierw zręby, potem fundamenty, w końcu – w pełnym tego słowa 
znaczeniu – gmach swej teorii. dalej, korzystając z niej, prowadził badania empiryczne 
o pionierskim wręcz charakterze.

liczący ponad 800 stron formatu b5 pierwszy tom monografii autorstwa prof. piotra 
wierzchonia łączy w sobie kilka funkcji przekazu naukowego. nie tylko referuje wyniki 
w ł a s n y c h badań autora, uzyskane na podstawie w ł a s n e j metody badawczej, ale 
jednocześnie prof. wierzchoń potraktował ją jako kolejną odsłonę polemiki naukowej od 
lat toczonej z badaczami/badaczkami chronologizacji słownictwa polskiego. nadaje to 
dziełu interesującej dramaturgii i czyni z niego ciekawe repozytorium poglądów autora na 
wiele kwestii nieraz dość odległych od tematycznego rdzenia recenzowanej publikacji.

terminologia stosowana w Depozytorium…, mówiąc precyzyjniej: system termi-
nologiczny, jakim operuje się w recenzowanej publikacji, doczekał się wyjaśnienia we 

Język, Komunikacja, Informacja
Language, Communication, Information
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Wstępie, który przede wszystkim – jak wskazano w jego tytule – mówi „o chronologi-
zacji rzeczywistości tekstowej i o dynamice jej zasobów”. chronologizacją językową 
(inaczej: lingwochronologizacją) piotr wierzchoń nazywa przyporządkowywanie 
wyrazom informacji chronologicznej (najczęściej roku, ale w grę wchodzą także inne 
jednostki czasu, w zależności od stopnia szczegółowości lingwochronologizacji), ro-
zumianej jako data wytworzenia (ściślej: wydania) tekstu, w którym pojawia się dany 
wyraz (czy fraza). rzecz jasna, w takim kontekście najbardziej interesujące będzie 
przyporządkowywanie wyrazom czy syntagmom daty najwcześniejszego z możliwych 
do ustalenia wystąpienia w realnym (o desygnacji tego pojęcia za chwilę) tekście. Ergo 
za naczelne zadanie lingwochronologizacji uznaje się ustalenie momentu, w jakim 
pojawia się w języku nowy wyraz, przy czym autor optuje raczej za używaniem w tym 
wypadku terminu neonim, a nie neologizm1.

natomiast „realnymi tekstami” nazywa teksty, na podstawie których zgromadził 
materiał do badań lingwochronologizacyjnych i (siłą rzeczy) uzyskał wynik badaw-
czy. ograniczając definicję do takiego sformułowania, sugeruje czytelnikowi swej 
książki, że ma przyjąć ogólną definicję tego terminu (realny –„istniejący w rzeczy-
wistości, możliwy do wykonania lub urzeczywistnienia, odznaczający się realizmem 
lub zdrowym rozsądkiem”2). zbiór wszystkich tak rozumianych tekstów oraz „zbiór 
tekstów możliwych (potencjalnie do wytworzenia na podstawie zasobu leksykalnego 
danego języka oraz reguł gramatycznych) traktuje jako tzw. rzeczywistość tekstową 
(s. 48). pytanie, jakie przy okazji można zadać w tym miejscu, brzmi: czy publikacje 
o charakterze leksykograficznym to także realne teksty; jeśli wyraz pojawia się po raz 
pierwszy w tego typu tekście (można wyobrazić sobie taką sytuację), to czy należy 
go potraktować jako neonim, choć wiemy, że wcześniej musiał pojawić się w innych 
tekstach, do których nie możemy dotrzeć, bo na przykład nie zachowały się do naszych 
czasów, albo nie mamy dość szczęścia, by je odnaleźć. z pewnością i na to pytanie 
w przyszłości doczekamy się odpowiedzi ze strony prof. wierzchonia.

zastosowań lingwochronologizacji, świadomie prawdopodobnie, enumeratywnie 
autor nie wylicza. nie może być bowiem wątpliwości, że każdy z badaczy będzie 
upatrywać różnych, może nawet zdecydowanie rożnych, zastosowań tego typu badań. 
dlatego prof. wierzchoń słusznie ogranicza się do przedstawienia kilku przykładowych 
przypadków zastosowań własnej teorii. „czemu służy odpowiednio schronologizowany 
materiał leksykalny?” – pyta na s. 36, by udzielić następującej odpowiedzi: „Materiał 
ten pozwala m.in. na weryfikację przykładowej opinii: Opisując ostatnie lata, uczeni, 
niezależnie od założonego szczegółowego celu badawczego, akcentują niezwykle gwał-
towny, niespotykany dotychczas przyrost ilościowy leksyki […]”. stosując procedurę 
lingwochronologizacyjną, łatwo udowodnić, że w ostatnich latach nie notowaliśmy 

1 rozwiązanie to znajduje zdaniem autora recenzowanej pozycji następujące uzasadnienie: 
„zakres desygnacji tych dwóch pojęć jest podobny, lecz określenie neonim wpisuje się w taki szereg 
terminologiczny, jak np. antonim, synonim, hiponim itp. dodatkowo w niniejszej pracy pojęcie neo-
nimu relatywizowane jest zawsze względem danej granicy datacji. neonimy nie muszą być zatem 
rozumiane wyłącznie jako jednostki np. tzw. współczesnej polszczyzny” (s. 32).

2 http://sjp.pwn.pl/slownik/2573544/realny
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jakiegoś nadzwyczajnego przyrostu ilościowego leksyki – wręcz przeciwnie, większość 
neonimów, jakie rzekomo pojawiły się w ostatnim czasie, to wyrazy funkcjonujące w 
polszczyźnie od ponad półwiecza albo dłużej. a zatem teza ta nie może być prawdziwa. 
to jedno z zasadniczych, o kapitalnym wręcz znaczeniu, przesłań książki.

datowania obiektów językowych autor dokonuje wyłącznie na podstawie materia-
łów drukowanych, w tym przede wszystkim prasy polskiej. zaznaczając, że „nie jest to 
warunek konieczny” (s. 45), zdaje sobie jednak sprawę z komplikacji teoretycznych i, co 
jeszcze bardziej istotne, komplikacji w procedurach technicznych badań w przypadku 
objęcia analizą także innych przekazów językowych niż prasa. podejście uwzględ-
niające wyłącznie materiały drukowane jest powszechne w badaniach korpusowych, 
warunkuje je zresztą nie tylko ograniczenie wiążące się z technicznym instrumentarium 
stosowanym w badaniach, ale również przesłanki teoretyczne.

w końcowych partiach Wstępu dowiadujemy się, czym – w rozumieniu auto-
ra – jest dynamika zasobów tekstowych. definicja tego terminu pokrywa się z jego 
intuicyjnym rozumieniem.

kolejna część pracy nosi tytuł Stan lingwochronolizacji i lingwochronografii 
polskiej do roku 2008. w jej ramach, podobnie jak we wcześniej omawianej przez 
nas części książki, autor rozpoczyna wywód od istotnych zagadnień definicyjnych. 
„l i n g w o c h r o n o l o g i z a c j ę  – pisze na s. 54 – traktuje się tu jako klasę teorii 
lingwochronolizacyjnych, tj. teorii zorientowanych na opis chronologizacji słow-
nictwa, w tym także innych segmentów, np. tzw. zestawień, przykładowo frazemów 
/ reproduktów (chlebda 2009) wielowyrazowych czy frazeologizmów. to znaczy 
taki opis, który uwzględnia w sposób konieczny cechy parametru czasu”. natomiast 
„lingwochronografię – kontynuuje autor – rozumie się jako praktykę tworzenia 
słowników czy opracowań o charakterze leksykograficznym, w którym ujmuje się 
wynik ekscerpcji lingwochronologizacyjnej, a zatem takiej ekscerpcji, w której da-
nemu obiektowi językowemu […] musi zostać przyporządkowana cecha z parametru 
czasowego, zazwyczaj ocechowanego rocznie. kolejnym wymogiem jest przyporząd-
kowanie innych cech z innych parametrów opisu (np. parametrów lokalizacyjnych), 
wedle założonej teorii”.

następnie autor referuje najważniejsze koncepcje lingwochronologizacyjne oraz 
dorobek lingwochronografii, zarówno polski, jak i (częściowo) zagraniczny. widzi 
jednak konieczność dokonania logicznej rekonstrukcji zastanych (do 2008 roku) teorii 
lingwochronologizacyjnych, co staje się clou rozdziału, który referujemy. po bardzo 
przejrzyście dokonanym dowodzeniu, piotr wierzchoń expressis verbis formułuje 
wniosek, że: „powojenne teorie lingwochronologizacyjne nie poddają się w pełni 
rekonstrukcji logicznej, ponieważ w procesie tym konieczne byłoby przyjęcie zbyt 
wielu alternatywnych założeń, które w poszczególnych teoriach zostały przyjęte 
w sposób niejawny” (s. 63). w tej sytuacji obszernie dyskutuje metody wyznaczania 
językowego obiektu opisu, warianty ortograficzne haseł (w lingwochronologizacji 
i lingwochronografii), parametry czasowe, kwestie podstaw materiałowych, metody 
ekscerpcji, strukturę wyniku ekscerpcyjno-lingwochronologizacyjnego, techniki pre-
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zentacji wyników, przedziały lingwochronologizacyjnych, parametry oceny wyniku 
ekscerpcji i wiele innych bardzo interesujących problemów3.

po sformułowaniu 31 wniosków wypływających z rozważań na temat dotychczasowe-
go dorobku lingwochronologizacji oraz linwochronografii, w kolejnej części pracy autor 
formułuje własny program lingwochronologizacji, oparty na automatycznych metodach 
ekscerpcyjnych (Geneza i znaczenie nowego programu LCH (e-Program)) . nie ulega 
wątpliwości, że jego podstawą jest wykorzystywanie żywiołowego rozwoju bibliotek cyfro-
wych w naszym kraju. kolejne części opracowania stanowią rodzaj szerokiego komentarza, 
do którego punktem wyjścia są założenia własnej teorii lingwochronologizacji. 

jak już zaznaczyliśmy na wstępie recenzji, monografia stanowiąca jej przedmiot 
(zarówno tom pierwszy, jak i drugi, o którym mowa będzie niżej) nosi znamiona 
tekstu bardzo osobistego. dzieje się tak przede wszystkim za sprawą szeregu polemik 
naukowych, jakie na jej kartach autor toczy z poglądami kwestionującymi zasadność 
niektórych elementów teorii lingwochronologizacji, bądź podających w wątpliwość 
płynące z jej zastosowania wyniki. z powodu niewątpliwego talentu retoryczno-ery-
stycznego prof. wierzchonia, któremu towarzyszy rzadko spotykana u humanistów 
zdolność konstruowania sformalizowanego wywodu polemicznego, te (skądinąd 
bardzo obszerne) partie tekstu pod względem formalnym stanowią podręcznikowy 
wręcz wzór prowadzenia dyskusji naukowej na najwyższym poziomie, pod względem 
merytorycznym są natomiast przykładem umiejętności rozwijania myśli teoretycznej 
w toku prowadzenia polemiki naukowej. już sama frazeologia, jaką autor stosuje, 
prowadząc dyskusję z oponentami, czyni lekturę książki niezmiernie interesującą, 
powodując, że te fragmenty tekstu czyta się wręcz jak beletrystykę najwyższego lotu 
(vide tytuł rozdziału szóstego – Bój lingwochronologizacyjny)4. autor znakomicie 
rozpoznał kilkadziesiąt zarzutów, jakie pojawiły się w kontekście jego teorii i po kolei, 
bardzo wnikliwie, się do nich ustosunkował. ich przedyskutowanie (nawet pobieżne), 
z uwagi na ograniczoną objętość recenzji, nie jest niestety możliwe, warto jednak 
wspomnieć, że autor – w mniemaniu piszącego te słowa – całkowicie przekonująco 
odpiera znakomitą większość z czynionych jego teorii uwag krytycznych. 

3 poszczególne podrozdziały noszą prawie analogiczne tytuły.
4 dla zilustrowania tej oceny zacytujmy jedną z wielu stylistycznych pereł autorstwa prof. 

wierzchonia, która tym razem pojawia się w rozdziale dziesiątym zatytułowanym „nieco swobod-
niej o e-LCH (trochę zgorzknienia i braku humoru)”, s. 378: „obraz języka uchronionego ofiar-
nie (dosłownie) m.in. w latach 40. XX w. w krwawej walce z okupantem, a obecnie chronionego 
w konserwacji bibliotek cyfrowych, zasługuje na staranniejszy ze strony językoznawców malunek 
niż wynikałoby to z przygodnej analizy zasobów kilku mainstreamowych periodyków czy również 
podtabloizowanych tygodników, powypuszczanych głównie po to, aby upchnąć tam a wepchnąć 
czytelnikowi możliwie największą liczbę rozwrzeszczanych na całe gardło (scil. na całą stronę dru-
ku) reklam. polszczyzna nadaje się przecież również do pełnienia bardziej zaawansowanych ról, nie 
tylko do handlu prędkiego. czemu czy komu miałoby chwilowo służyć blokowanie krajowych prac 
eksceptologicznych, ośmieszanie budowy modeli lingwochronologizacyjnych polszczyzny, w tym 
modeli redatacyjnych XX w., które w swej istocie, która to istota nie jest… istotą techniczną, służą 
jednemu – ukazaniu w możliwie pełnym ze względu na możliwości oferowane przez bezcenną ideę 
Libry wyświetleniu skarbu: Mowy polskiej”.
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książka została doskonale zredagowana. cechuje ją niezwykła dbałość zarówno 
o poprawność językową, jak i techniczną. na potwierdzenie tej tezy pozwolę sobie 
przytoczyć fakt, że – pomimo starań – odnalazłem w niej tylko dwa błędy redakcyjne. 
na s. 183, w zdaniu: „autorka nie rozwija swojej uwagi […], tzn. nie proponuje żad-
nego tekstu istotności”, zakradł się chyba błąd. jak mniemamy, ten fragment powinien 
chyba brzmieć: „autorka nie rozwija swojej uwagi […], tzn. nie proponuje żadnego 
testu istotności”. drugą usterkę tego typu recenzent znalazł na s. 337: nieprecyzyjnie 
podany został tytuł cytowanego czasopisma (nie: Toruńskie Studia Bibliograficzne, 
lecz Toruńskie Studia Bibliologiczne).

druga część dzieła (Fotomateriały) prezentuje 1359 poświadczeń lingwochrono-
graficznych (dla potencjalnych neonimów: a- – an-) w postaci faksymile fragmentów 
artykułów prasowych opublikowanych przed ii wojną światową. dla przykładu podajmy 
kilka takich poświadczeń:

arcyrozkoszny
 

 

azjatowaty
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arcyspryciarz

w tekście pierwszego tomu recenzowanego dzieła nie zauważyłem żadnych 
odniesień autora do przewidywanego sposobu jego wykorzystania. książka stanowi 
wybitną pozycję naukową, stąd prognozowanie szerokiej recepcji Depozytorium... 
w kręgach językoznawczych jest, rzecz jasna, oczywiste. nie wiemy jednak, czy pro-
fesor zdaje sobie sprawę z tego, że rezultat jego pracy z powodzeniem może być także 
wykorzystywany w dydaktyce uniwersyteckiej. z pewnością Depozytorium... stanie 
się doskonałym podręcznikiem przede wszystkim na poziomie studiów doktoranckich, 
ponieważ z powodu rozbudowanej warstwy polemicznej dzieła przedstawiono w nim 
nie tylko elementy teorii lingwochronologizacyjnej, lecz również stanowiska innych 
badaczy wobec niej formułowane. tyle uwag w odniesieniu do pierwszego tomu 
Depozytorium...

tom drugi rozpoczyna autor krótką, bo jednostronicową, Przedmową, w której 
sygnalizuje dyskusję, jakiej przedmiotem jest jego teoria lingwochronologizacji. 
absolutnie jednak nie rezygnuje, nawet w obrębie tak krótkiego tekstu, z pokazania 
swego polemicznego „pazura”, wtrącając w zasadzie jedno tylko, lecz jakże wymow-
ne, słowo w nawiasie: „ponieważ program rechronologizacji słownictwa polskiego 
XX w. doświadcza przejściowych turbulencji, tzn. nie zyskuje tu i ówdzie (jeszcze) 
stosownej aprobaty, piszący te słowa odstępuje od jawnego wskazywania w tekście 
tych derywatów, które zostały w neonimicznej literaturze przedmiotu mylnie zaklasy-
fikowane jako powstałe po roku 1945 – i informację tę pozostawia w obrębie własnego 
warsztatu lingwochronologizacyjnego” (s. 7). wobec powyższego tom drugi zawiera 
w zasadzie wyłącznie fotoekscerpty (z lat 30. XX w.). na ponad 500 stronach autor 
zreprodukował ich 1516 (sic!).

(piotr nowak)
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RESUMOJ

HumpHrey Tonkin: Lingvaj rajtoj kaj lingva justeco

la statuso de homaj rajtoj atingis novan stadion per akcepto de la Ĉarto de 
unuiĝintaj nacioj en 1945 kaj aprobo de la universala deklaracio de Homaj rajtoj en 
1948. Ĝis tiu punkto, homaj rajtoj estis esence rigardataj kiel elementoj en la konstitucia 
juro de individuaj ŝtatoj; ili nun universaliĝis kiel principoj de internacia juro. sed ne-
diskriminacio rilate lingvojn ricevis relative malmultan atenton en ambaŭ dokumentoj, 
parte pro malemo rigardi lingvajn rajtojn kiel ne nur individuajn sed ankaŭ kolektivajn 
rajtojn. pro sia rolo kiel ilo de komunikado, lingvo kunportas kolektivan sencon, kiu 
malpli ligiĝas kun ne-diskriminacio surbaze de raso, sekso aŭ religio, kaj ĝi jam longe 
asociiĝas kun la problemo de minoritataj rajtoj, afero komplete evitita de la formulantoj 
de la universala deklaracio. Hodiaŭ la individuaj ŝtatoj rekonas lingvajn rajtojn laŭ 
plej diversaj manieroj, jen forte apogaj, jen malpli apogaj. ne-diskriminacio surbaze 
de lingvo fariĝas ĉiam pli internacia kiel problemo, pro tio, ke translimaj lingvaj fluoj 
influas la manierojn, laŭ kiuj lingvoj estas uzataj en unuopaj ŝtatoj.  

Joanna kozakiewicz: Lingvopolitiko de Rumanio kaj la dialekto ĉango

la popolo ĉango (Hu: csángó) estas hungardevena etna minoritato loĝanta ekde la 
fino de la Xiii-a jarcento en la moldavia parto de rumanio. plurjarcenta izoliĝo ebligis 
konservi la arkaikan karakteron de iliaj dialekto kaj kulturo. nuntempe la dulingveco 
de ĉangoj estas transiranta al la uzo de la rumana lingvo. la artikolo – krom prezenti la 
karakterizaĵojn de  la endanĝeriĝinta ĉango-dialekto – montras ankaŭ la rilaton kun la 
rumana lingvopolitiko, la lingvajn ŝanĝojn kiuj okazas en la dialekto kaj problemon  de 
identeco la popolo. temas ankaŭ pri la eblecoj kiel revigligi la dialekton, konsiderante 
fontojn de eŭropa unio por  la plurlingveco.  

nicolau Dols salas: Fonologio kaj morfologio kaj la limoj de libereco en artefa-
rita lingvo

artefaritaj lingvoj kiel esperanto kreiĝis sur papero. la prononcado de tiuj lingvoj 
ĝenerale ne estas detale planita. la gepatralingva kompetento de la parolanto influas 
kutime la senkonsciajn prononcajn nuancojn kiel alteco kaj malfermiteco de vokaloj. 
en tiu ĉi artikolo la fonetika analizo de esperantaj vokaloj prononcataj de kvar esperan-
tistoj prezentos ekzemplon pri la dismetita kompetento. krome ekzistas en esperanto 
almenaŭ unu tereno kie la parolantoj povas laŭvole agi: en la konservo de la finaĵo de la 
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unua elemento en kunmetitaj vortoj. tio estas esplorata kadre de la Optimuma Teorio, 
kaj gramatikaj fontoj reflektantaj la generon de kunmetitaj vortoj estas proponataj por 
pli bone kompreni la sistemon.

szymon Grzelak: Metodologiaj aspektoj de kontrasta analizo de diskursmarkiloj 
en la pola kaj japana lingvoj

la studo tuŝas elektitajn metodologiaj aspektojn de semantika kaj pragmatika 
analizo  kontrasta de diskursmarkiloj en la pola kaj japana lingvoj.  la unua parto de la 
laboraĵo enhavas trarigardon pri la ĝisnunaj esploroj koncerne elementojn de la teksta 
kohereco. en la dua parto proponatas listo de funkciaj kategorioj gravaj en la japana-
pola kontrasta analizo  de metatekstaj esprimoj.  en la tria, lasta parto estas prezentata 
ekzempla komparo de du markiloj de disjunkcio ale i keredomo, kaj analizo de markiloj 
kun negativa konotacio en ambaŭ lingvoj.

alexanDra markó & csilla ilona Dér: Aĝo-specifaj trajtoj de la uzo de diskurs-
markiloj en la hungara

la akiro de diskursmarkiloj dum la evoluo de infanlingvaĵo interpreteblas kiel parto 
de evoluo de (meta)pragmatika konscio,  estanta ĝia indikilo. la nuna studo esploras 
la frekvencon, pozicion kaj funkcion de tri hungaraj diskursmarkiloj: hát ’jes, ja’, így 
’tiel’ kaj ilyen ’tia’. la materialo konsistas el intervjuoj registritaj kun dekkvin 6–7-jaraj 
etlernejanoj, kun dekkvin 15–16-jaraj mezlernejanoj kaj dekkvin plenkreskuloj (20–57-
jaraj). la ĉefa demando de la esploro estas, ĉu la relativa frekvenco kaj la funkcio de 
tiuj ĉi diskursmarkiloj dependas de la aĝo de la parolanto.

laŭ la rezultoj, ĉiuj analizitaj diskursmarkiloj aperas en la spontana parolo de 
ĉiuj tri aĝgrupoj. Hát estas la plej ofta markilo (ĉiuj partoprenantaj adoleskantoj kaj 
plenkreskuloj uzis ĝin, kaj ankaŭ 67% de la etlernejanoj), tipe en parolvickomenca 
pozicio. Így kaj ilyen aperis pli ofte en la spontana parolo de adoleskantoj, kongrue 
kun nia pli frua observo, ke la frekvenco de így korelacias kun la aĝo de la parolanto. 
la funkcio de ilyen estas simila en la parolo de ĉiuj aĝgrupoj, dume így havas pli da 
funkcioj ĉe la 15-jaruloj.

elena czaszczyna: Leksiko en la nordaj dialektoj de Rusio ekzemple de la demo-
nologia vortotrezoro

la nordo de rusio estas kulture protektata regiono kie la tradicioj de rusa popola 
kulturo kaj tradiciaj rusaj mondkonceptoj estas grandparte konservitaj.  la nordrusaj 
dialektoj karakteriziĝas per arkaismoj en diversaj lingvaj niveloj kaj la vortoprovizo 
estas unika. la mitologia vortotrezoro estas speciale interesa, ĉar ĝi reflektas kon-
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ceptojn kaj konvinkojn de la popolo. la artikolo prezentas la vortotrezoron rilatan al 
la nomo de spiritoj kiuj vivas en domoj kaj aliaj konstruaĵoj de norda-rusio. tiuj ĉi 
leksemoj analizatas el la vidpunkto de semantiko, vortokreado, origino kaj apero en 
la donita tereno.

sTefan wierTlewski: Kulturaj aspektoj de la sociolekto de biciklistoj

la aŭtoro uzas la metodon de rekonstruo de lingva bildo de la mondo, priskribas 
la elektitajn elementojn kiuj konsistigas parton de la kulturo de grupaj uzantoj de la 
bicikla sociolekto. kvar terenoj estas analizataj: stereotipoj kaj memstereotipoj kon-
cerne bicikladon, biciklistaj proverboj kaj diraĵoj, epikaj funkcioj de biciklado kaj 
kredo de biciklistoj. 

Nawoja Mikołajczak-Matyja: Inter psikolingvistiko, psikologio kaj lingvistiko: 
asociacia testo kiel interbranĉa esplortekniko 

la artikolo rilatas al apliko de asociaciaj testoj en tiuj terenoj kiel psikologio, 
lingvistiko kaj psikolingvistiko. Ĝi entenas mallongan trarigardon de la problemaro 
kiel kunligi la esencon de asociacia rilato kaj la konstruon de asociacia testo kun bazaj 
psikologiaj aliroj (t.e. kun introspektismo, kondutismo kaj psikoanalizo) kaj kun lingvi-
stikaj teorioj pri signifo (kiel kondutisma teorio de signifo,  signifomodelo de ogden 
kaj richards, kampoteorio, koncepto de bally kaj teorio pri kunteksto). tiu ĉi trarigardo 
donas bazon por indiki diversajn eblecojn por interpreti la testorezultojn (ricevitajn en 
grupaj kaj individuaj esploroj) pri: strukturo de mensa leksikono, semantikaj-leksikaj 
trajtoj de donita lingvo kaj individuaj ecoj de psika funkciado.  

ilona kouTny: De semantikaj retoj ĝis vortaraj strukturoj 

la studo esploras kiel niaj pensoj vortiĝas kaj kion eblas envortarigi el la semantikaj 
rilatoj inter la vortoj. Ĝi analizas diferencojn en la segmentado de la mondo per vortoj, 
vortiĝon de nocioj en specialaj vortokategorioj kaj la lingvigon de faktoroj de eventoj 
surbaze de 5 etnaj lingvoj (hungara, pola, angla, franca kaj germana) kaj la planlingvo 
esperanto. la semantika kombinebleco speguliĝanta en la vortfarado kontribuas al la 
mondokoncepto de la donita lingvo.

tradiciaj vortaroj ordigitaj laŭ alfabeto entenas malpli da informoj por kapvortoj 
ol datumbazoj, kvankam por la kono de vortoj necesas la kono de kuntekstoj en kiuj ili 
povas aperi.  fine la strukturo de trilingvaj temvortaroj estas prezentata, kiuj entenas 
pli multe da semantikaj rilatoj necesaj en la alproprigo de lingvoj.
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norberT korDek: Kunmetiteco de skribo ekzemple de la ĉinaj signoj

la artikolo diskutas du metodojn por mezuri la grafikan kompleksecon de skribado, 
speciale fokusanta al la ĉinaj karaktroj. la ĉefa celo estas kontroli la adekvatecon de 
la kompona metodo de altmann (altman 2004) kaj de la intersekca metodo de peust 
(peust 2006) por la analizo de la ĉina skribo. proponatas interpretado  de grafikaj 
elementoj de ĉinaj signoj laŭ la kompona metodo kaj modifo de la kalkulrezulto pri 
intersekcia komplikeco. ankaŭ la kompara analizo de la kompleksecovaloroj per tiuj 
du metodoj estas prezentata el samplo da karaktroj kun nombro da strekoj kaj bazaj 
strekoj estas enkondukitaj. 
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Wskazówki dla autorów

1. czasopismo Język. Komunikacja. Informacja poświęcone jest szeroko rozumia-
nemu językoznawstwu, naukom o komunikacji i informacji, a także związkom 
zachodzącym pomiędzy tymi dyscyplinami.

2. rocznik prowadzi trzy działy: (i) artykuły, (ii) opinie i polemiki oraz (iii) recen-
zje.
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