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Rozdział I 

O czym jest ta książka?  
Wprowadzenie do tematu*

Powinniśmy przeczesywać świat nie w  poszukiwaniu prawdzi‑
wej odpowiedzi, lecz prawdziwego pytania

John Maxwell Coetzee, Lata szkolne Jezusa

Zamysł tej monografii rodził się dość długo. Decyzja o takim sprofilowaniu, 
jakie sugeruje tytuł (funkcjonalnym), poprzedzona była badaniami nad grupą 
tzw. dopowiedzeń, które jako część mowy zostały wyodrębnione i nazwane przez 
Romana Laskowskiego w 1984 roku (Laskowski 1984). Badania te zawsze oparte 
były na materiale zarówno historycznym, jak i  współczesnym (Pastuch 2014, 
2015, 2016, 2017; Pastuchowa 2015). Punkt wyjścia stanowiła pełna akceptacja 
ustaleń językoznawców synchronicznych i  przekonanie, że można je w  pełni 
(lub prawie w pełni) wykorzystać w badaniach o charakterze panchronicznym. 
W trakcie badań materiałowych okazało się, że decyzja Laskowskiego o wyod-
rębnieniu dopowiedzeń budzi kontrowersje, jeśli próbujemy ją odnieść także 
do materiału historycznego, w  argumentacji występują punkty sporne, a  sama 
decyzja bywa kwestionowana (np. Gruszczyński 1987; Wajszczuk 2005).

1. Zakreślenie obszaru badawczego

Jedną z podstawowych i pierwszych w sensie chronologicznym niezbędnych 
czynności badacza jest wyodrębnienie obszaru badawczego. Powinno się to 

* W tym rozdziale wykorzystuję fragmenty mojego artykułu „Słowa ‑kameleony” – jak badać 
dopowiedzenia w tekście staropolskim (Pastuchowa 2015b).
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zrobić zarówno z naukowego obowiązku, jak i w trosce o przyszłego czytelnika 
swoich rozważań. Jak pisze Magdalena Danielewiczowa we wstępie do Verba 
Polona abscondita:

W językoznawstwie, a właściwie w całej nauce z filozofią na czele, rzeczą 
absolutnie podstawową jest właściwe wyodrębnienie przedmiotu opisu. 
Chodzi bowiem o to, żeby opisywać to, co jest, a nie to, czego nie ma. 
Studium niebytu, choćby było nad wyraz uczone i rygorystyczne, a przy 
tym pięknie sformalizowane, jest z naukowego punktu widzenia zupeł-
nie nieinteresujące. (Bogusławski, Danielewiczowa 2005: 8)

W przypadku tematu, który podejmuję, nie jest to zadanie oczywiste i wy-
maga dokładnego przedstawienia. Przedmiotem zainteresowania uczyniłam 
wyrażenia, które mogą wystąpić w  funkcji odpowiedzi na pytanie rozstrzyg-
nięcia i mają wartość, która, ujmując rzecz najbardziej ogólnie, odpowiada jed-
nostkom tak, nie, chyba. Nie tworzą one jednorodnej grupy, której można by 
przypisać precyzyjną charakterystykę  – nie są zatem kategorią w  rozumieniu 
językoznawczym. Stanowią jednak klasę, która pełni w komunikacji językowej 
określoną funkcję i  można stworzyć ogólny opis semantyczny podzbiorów, 
które wchodzą w  jej skład. Decyzja o rezygnacji z  opisu dopowiedzeń jako 
części mowy podyktowana była kilkoma względami, jednakże fundamentalne 
znaczenie miał cel, jaki sobie postawiłam: opis klasy funkcjonalnej w  per-
spektywie diachronicznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przemiany 
w obrębie tego zbioru oraz na genezę poszczególnych jednostek i/lub wyrażeń. 
Wszelkich ustaleń dokonuję zatem na podstawie materiału współczesnego 
i historycznego. Takie podejście daje możliwość czynienia pewnych uogólnień 
odnoszących się do polszczyzny w  ogóle, nie tylko do wybranego poziomu 
synchronicznego.

Nie bez znaczenia dla oglądu interesujących mnie faktów językowych jest też 
to, że w ostatnim półwieczu badania nad tzw. wyrażeniami funkcyjnymi dopro-
wadziły do wielu nowych ustaleń i, co jeszcze istotniejsze, kazały zrewidować 
dotychczasowe sądy. Intensywny przyrost wiedzy lingwistycznej na dany temat 
stawia badacza w  dwoistej sytuacji: z  jednej strony pozwala to na weryfikację 
własnych hipotez, ułatwia podejmowanie decyzji, z  drugiej zaś  – onieśmiela 
i przytłacza. Można by więc powiedzieć, że czynniki, które muszę uwzględnić, 
zakreślając pole badawcze, pochodzą z  różnych poziomów. Powinnam bowiem 
odnieść się do przeszłości i  teraźniejszości języka oraz do danych językowych 
i językoznawczych.

Przedstawiana praca nie dotyczy, jak wspomniałam, w swym podstawowym 
zrębie, jasno określonej, już nazwanej w badaniach językoznawczych, kategorii. 
W refleksji nad kategoryzacją wyrażeń językowych od zawsze zwracano przede 
wszystkim uwagę na istnienie zbiorów wyrażeń odnoszących się do tego, o czym 
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się mówi, i  do tego, co się o tym mówi1, czyli rzeczowników i  czasowników. 
Jednakże nie można zapominać, i  nie uchodziło to również uwadze filozofów 
i  językoznawców, że, jak piszą autorzy dzieła rekapitulującego teoretyczne roz-
ważania o języku:

[…] istnieje ogromna, pstra masa wyrażeń radykalnie odmiennych 
od kanonicznych imion i  czasowników, ale jednocześnie ściśle z  nimi 
współpracujących, a więc „składniowo relewantnych”. Poza takimi wy-
rażeniami składniowo relewantnymi pozostaje jeszcze inna gromada 
wyrażeń, wyrażeń w  szczególny sposób obcych imionom i  czasowni-
kom, bo swoiście „askładniowych”, synkretycznych, wyrażeń o charak-
terze gotowych wypowiedzeń: są to „wykrzykniki” lub wyrażenia jakoś 
w  stosunku do nich pokrewne  – pokrewnych właśnie ze względu na 
brak towarzyszących im „miejsc do zapełnienia”, czyli, jak się to określa, 
„miejsc walencyjnych”. (Bogusławski, Drzazgowska 2016: 633)

Jak jasno wynika z  wcześniejszych uwag, w  polu mojej obserwacji znajdą 
się właśnie te „askładniowe, synkretyczne wyrażenia o charakterze gotowych 
wypowiedzeń”, a zatem praca jest historycznym opisem grupy jednostek, które 
występują w  jednorodnej funkcji: są to jednostki, które mogą samodzielnie 
stanowić odpowiedź na pytanie o  rozstrzygnięcie. Tworzą one podzbiór tzw. 
dopowiedzeń, które w  jednym z  istniejących podziałów na części mowy  
(Laskowski 1984) zostały wyodrębnione jako mająca swoją charakterystykę część 
mowy. Wśród dopowiedzeń mieszczą się bowiem również te, które konstytuują 
samodzielne wypowiedzenie, są kontekstualne, nie muszą jednak być odpowie-
dzią na pytanie o rozstrzygnięcie – zalicza do nich Laskowski także na przykład 
kontekstualne, samodzielne syntaktycznie właśnie, zob.:

On musi tam pójść. – Właśnie2.

W literaturze lingwistycznej (por. np. Holmberg 20163) obecne jest rozróż-
nienie na answers (odpowiedzi) i  rejoinders (repliki). W  niniejszej monografii 
zajmuję się przede wszystkim odpowiedziami, natomiast o tzw. replikach je-
dynie wspominam, zauważając ich odrębność, w  rozdziale VI. Dopowiedzenia 
są zatem w  takim rozumieniu szerszym zbiorem wyrażeń: mieszczą się w nim 

1 Podział ten odnosi się do wyróżniania tematu i rematu.
2 Podkreślenia w przykładach – M.P.
3 Andreas Holmberg odwołuje się tu do rozróżnienia, jakiego dokonali Michael A. Halliday 

i Ruqaiya Hasan (1976: 206), którzy przez rejoinders rozumieją wszelkie wypowiedzenia następu-
jące bezpośrednio po wypowiedzi nadawcy i które są ściśle z nią powiązane. Responses mieszczą 
się w tej grupie, ale następują po pytaniu o rozstrzygnięcie (Halliday, Hasan 1976, za: Holmberg 
2016: 8, przypis 4).
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odpowiedzi i  repliki. Nadrzędne miejsce zajmują tu jednostki tak i nie, mogące 
być nie tylko następnikami pytań o rozstrzygnięcie, ale również wyrazem zgody 
lub niezgody z poprzedzającą je wypowiedzią:

Przecież łatwiej byłoby panu żyć, gdyby miał pan kogoś przy sobie. ‒ Tak, 
ale myślisz, że każda kobieta, tak, jak moja żona, zrozumiałaby moje 
hobby? (NKJP)
Stało się coś? ‒ Tak ‒ odezwał się Marian. (NKJP)
Ja dużo rozumiem, więcej, niż myślisz. Powiedz mi... ‒ Nie, tego nie... 
(NKJP)
Nie zauważyliście nikogo? ‒ Nie. ‒ Szukaliście? ‒ Pytanie! ‒ oburzył się 
Julek. (NKJP)

Oczywiście, w  zakres tego zbioru wchodzą również jednostki typu chyba, 
może, pewnie itp., które także mogą być polifunkcyjne, to znaczy mogą wystąpić 
zarówno jako odpowiedzi, jak i jako repliki, na przykład:

Złe energie go zmogły? ‒ Chyba. (NKJP)
Nie widziałam jej zresztą prawie pół roku. Może jej to już przeszło. 
‒ Chyba ‒ zastanowił się Jan. (NKJP)
I co, posunął się za daleko? – Może. (NKJP)
To jest bardzo spójne, co pani mówi... tylko wydawało mi się, że parę 
miesięcy temu miała pani dla niej odrobinę sympatii, chciała jej pani 
pomóc. ‒ Może… Paru rzeczy wtedy nie wiedziałam. (NKJP)
Mogę do ciebie wpaść gdzieś za godzinkę? ‒ Pewnie. (NKJP)
Cholernie cieplutki jesteś. – Pewnie. (NKJP)

We wcześniejszych tekstach (zob. Pastuchowa 2015b) odnosiłam się do stwo-
rzonego przez Adama Dobaczewskiego (Dobaczewski 1998) opisu współczesnych 
dopowiedzeń potwierdzających, jednakże w  trakcie dalszych badań uznałam, 
że w  odniesieniu do materiału historycznego nie można przeprowadzić testów 
potwierdzających bądź wykluczających przynależność do wyodrębnionej współ-
cześnie kategorii. Postanowiłam zatem ze zbioru „minireplik dialogowych TAK/
NIE” (Dobaczewski 2014: 125) wydzielić te, które pełnią funkcję odpowiedzi, 
i zająć się ich opisem. Koniecznie należy tu dodać, że w moim materiale znalazły 
się zarówno te jednostki, którym w opisach gramatycznych nadaje się etykietkę 
dopowiedzenie, jak i  te, które są partykułami występującymi w  określonym 
kontekście wypowiedzeniowym jako samodzielna odpowiedź na pytanie. Jako 
pośrednią akceptację takiego wyboru można by potraktować cytat z  książki 
Wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyźnie z perspektywy składniowej. 
Wybrane problemy badawcze (Mika, Słoboda 2015). Autorzy piszą, odwołując się 
do ustaleń Macieja Grochowskiego:
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Do wyrażeń funkcyjnych zalicza się więc przyimki, zaimki, spójniki, 
partykuły oraz inne wyrażenia, które nie mają odniesienia przedmio-
towego, ale pełnią istotną funkcję w  procesie konstruowania zdania 
i  tekstu, a  także są wykładnikami ich oceny przez mówiącego. (Mika, 
Słoboda 2015: 11)

Dla mnie szczególnie ważne jest w tym cytacie określenie „inne wyrażenia”, 
bo otwiera ono pole badawcze, które wydało mi się interesujące – bez wyraźnych 
granic, wymykające się precyzyjnym klasyfikacjom, ale jednak mające swoje wy-
znaczniki, spełniające określone kryteria – głównie semantyczne i funkcjonalne, 
ale także pragmatyczne. A  przecież uznany badacz jednostek funkcyjnych tak 
skonkludował jedno ze swoich wystąpień na temat partykuł:

Wyróżnianie i opis klas leksemów, w tym także partykuł, na podstawie 
kryteriów wyłącznie składniowych (formalnych i  funkcjonalnych), bez 
powiązania z miejscem jednostek tych klas w strukturze semantycznej 
zdania i wypowiedzenia, jest przedsięwzięciem bezproduktywnym, któ-
re musi zostać skazane na niepowodzenie. (Grochowski 2009: 34)

I tutaj pojawia się drugie ważne kryterium konieczne do zarysowania terenu 
badań, a  mianowicie czas. W odniesieniu do profilu prowadzonych dociekań 
bardzo ważne jest określenie miejsca, jakie zajmuje w nich ta kategoria. Wspo-
minałam, że źródłem materiału są teksty dawne i  współczesne, i  że interesuje 
mnie ogląd diachroniczny, jednakże wymaga to doprecyzowania. Trzeba bo-
wiem zaznaczyć, iż przez historię rozumiem procesualne kształtowanie się faktu 
historycznego, a  nie tworzenie kolejnych płaszczyzn synchronicznych, których 
zestawienie dałoby odpowiedź na pytanie, jak krok po kroku przebiegał rozwój, 
jakie zmiany zaszły w  wyodrębnionym obszarze badawczym. Wydaje się, że 
najodpowiedniejsze dla takiego rozumienia historii byłoby pojęcie panchronii. 
Ponieważ jednak nie funkcjonuje ono w  językoznawstwie jako termin4, ko-
nieczne jest jego uściślenie. Przyjmuję bowiem, jak większość badaczy historii, 
że „różnic pomiędzy synchronią i diachronią nie da się przedstawić za pomocą 
formalnych i binarnych przeciwstawień” (Łozowski 1999: 25). W moim rozumie-
niu panchronia to holistyczne spojrzenie na język, realizujące się w takim opisie, 
którego celem nie jest przypisywanie określonych zmian określonym momentom 
czasowym. W wielu przypadkach nie da się tego zrobić i nie ma potrzeby, żeby 
to robić. Interesuje mnie natomiast, jak było kiedyś, jak jest dzisiaj, i próba odpo-
wiedzi na pytanie o to, jakie mechanizmy doprowadziły do zmiany. Wskazanie 
mechanizmów nie zawsze jest możliwe – wówczas ograniczam się do wskazania 

4 Nie znaczy to oczywiście, że nie występuje w pracach lingwistycznych, ale że bywa różnie 
rozumiany. Pisze na ten temat szczegółowo Przemysław Łozowski w artykule Panchronia, czyli 
językoznawstwo bez synchronii (Łozowski 1999). 
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różnic i podobieństw pomiędzy stanem dawnym i współczesnym. Takie podej-
ście widoczne jest na przykład w pracach historycznosłowotwórczych, które były 
prowadzone w  końcu lat dziewięćdziesiątych XX  wieku w  Uniwersytecie Ślą-
skim, w których zostało zastosowane pojęcie ewolucji perspektywicznej (zob. np. 
Kleszczowa 1998; Janowska, Pastuchowa 2005). Nie chodzi zatem o nieostrość 
granic pomiędzy diachronią a synchronią, ale o holistyczną wizję języka. Rezul-
tatem takiego oglądu powinien być obraz scalający, podkreślający ciągłość zja-
wisk językowych. Konsekwencji zaś jest kilka: koncentracja nie tylko na funkcji 
(bo to charakteryzuje ujęcie synchroniczne), ale także na ewolucji; wyjście nie od 
teorii, ale od materiału. Nie sposób nie wspomnieć, że założenia te mają swoje 
źródła nie tylko w  wykoncypowanych ideach, ale wynikają również z  ograni-
czeń, jakie są udziałem każdego badacza przeszłości: niekompletny materiał, nie-
pewność dokumentów, konieczność rekonstruowania czy może konstruowania 
na nowo faktów językowych to także ważne argumenty za przyjęciem takiego 
rozumienia panchronii. Konsekwencją wskazanego stanowiska jest czerpanie 
materiału językowego ze źródeł, które pochodzą z różnych okresów historii pol- 
szczyzny.

2. Jaka diachronia?

Czytelnika niniejszej monografii może dziwić nieco deklaracja, że praca ma 
charakter panchroniczny, skoro, jak się okaże, przykładów historycznych jest 
w  niej zdecydowanie mniej niż współczesnych. Taka sytuacja wynika przede 
wszystkim z  ograniczeń materiałowych, o  których piszę szczegółowo w  roz-
dziale II. Synchroniczność rozumiem tutaj jednak nie tylko jako opis stanu, ale 
przede wszystkim jako punkt wyjścia do poszukiwań kierunku przemian. Dia-
chronia zaś to moim zdaniem swego rodzaju zmienność w  czasie i  zmienność 
przez czas (zob. Pastuch 2018). Cechą charakterystyczną prezentowanej pracy 
jest także odwoływanie się do źródeł etymologicznych, co nie dla wszystkich ba-
daczy jest efektywną procedurą. Dobaczewski, w tekście o charakterystycznym 
tytule Jeszcze o  dopowiedzeniach, w  którym po kilkunastu latach podejmuje 
problem tzw. reaktywów, pisze:

Nie ma (niestety) prostych i jednorodnych zależności między słówkami/
użyciami […] dopowiedzeniowymi, oraz tymi, które mogą stanowić ich 
podstawę  – to sprawia, że te pierwsze nie mogą być traktowane jako 
dające się przewidzieć produkty określonych operacji, ani synchronicz-
nie, ani diachronicznie, powinny być potraktowane jako coś osobnego. 
(Dobaczewski 2014: 127)
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Autor pisze dalej, że „jednostkowe motywacje mają walor etymologizowa-
nia  – nie zastąpią odpowiedzi na pytanie o status tych wyrażeń jako ukształ-
towanych, usamodzielnionych całostek z  osobnym znaczeniem” (Dobaczewski 
2014: 127). Wydaje się, że decyzja o  uwzględnianiu etymologii5 uzależniona 
jest w decydującej mierze od pytania, jakie sobie stawiamy. Jeśli jest to pytanie 
o status, to etymologia faktycznie nie jest przydatna, natomiast jeśli chodzi 
o  wskazanie źródeł funkcji, cech wspólnych z  innymi grupami jednostek, po-
szukiwanie związków z  innojęzycznymi odpowiednikami, to wówczas odwoły-
wanie się do genezy i etymologii może dawać istotne rezultaty. Łączenie danych 
synchronicznych z  diachronicznymi pozwala, jak sądzę, pokazać dynamikę 
języka, choć nie zawsze prowadzi do postawienia weryfikowalnych hipotez. 
Wyrażenia funkcyjne, a  do takich są zaliczane badane przeze mnie jednostki, 
charakteryzuje się głównie przez odniesienie do funkcji, jednakże nie wolno 
zapominać o ich znaczeniu, które, choć realizowane na poziomie nieprzed-
miotowym, to jednak jest bardzo istotne w strukturze wypowiedzi. Rozumiem 
zatem dynamikę języka jako obserwację przekształceń nie tylko semantycznych, 
ale także funkcjonalnych. Nawet jeśli uda się wskazać tylko kierunki tego typu 
przemian, bazując na opisie poszczególnych przypadków, to też będzie to wkład 
w realizację zadania, które sformułowała w 2002 roku Irena Bajerowa. Autorka 
podkreślając wagę i  konieczność prowadzenia badań historycznoleksykalnych, 
postulowała zwrócenie uwagi, między innymi, na „cały zespół procesów sku-
pionych około problemu homonimii i  synonimii” (Bajerowa 2002: 244). I  choć 
badaczka odnosiła się w swoich refleksjach przede wszystkim do jednostek z po-
ziomu przedmiotowego, to wydaje się, że także w obrębie jednostek funkcyjnych 
problem wart jest uwagi. 

W wielu współczesnych pracach historycznojęzykowych podkreśla się wagę 
opisu dynamiki języka, rozumianej jako opis mechanizmów, które doprowadziły 
do jego stanu obecnego (zob. np. Kleszczowa 2015b). Takie zadanie jest możliwe 
do wykonania, jeśli porównujemy/opisujemy zjawiska kategorialne, mieszczące 
się w  obrębie systemu języka. Jeśli zaś zbiór wyrażeń poddanych badaniu nie 
tworzy spójnej kategorii, to zadanie jest inne. Nie można bowiem poszukiwać 
wyjaśnień/mechanizmów przekształcających na poziomie systemu, skoro 
rzecz wychodzi poza system, na poziom pragmatyczny. Tak jest w przypadku 
wyrażeń, które opisuję. Są one w większości polifunkcyjne lub – co staram się 
ustalić, właśnie posługując się narzędziami historycznojęzykowymi – mamy do 
czynienia z homonimią. Zainteresowanie kształtowaniem się warstwy nieprzed-
miotowej języka zaowocowało wieloma bardzo interesującymi opracowaniami 
(Kleszczowa, Szczepaniak, red. 2014; Bałabaniak, Mitrenga 2015; Janowska 2015; 

5 Należałoby w tym miejscu rozróżnić etymologizowanie od etymologii: to pierwsze jest waż-
nym zjawiskiem kulturowym (zob. monografia Piotra Sobotki Etymologia i  etymologizowanie. 
Od semantyki ontologicznej do hermeneutyki. Warszawa 2015), a  etymologia to subdyscyplina 
językoznawcza o ugruntowanym dorobku.
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Kleszczowa 2015b; Mika, Słoboda 2015) i  w  większości przypadków badania 
prowadziły do wniosku, że źródłem dla metajęzyka jest język przedmiotowy. 

Wydaje się, że kolejnym krokiem w  tym nurcie polskich badań histo-
rycznojęzykowych powinna być obserwacja relacji pomiędzy płaszczyzną 
semantyczną a pragmatyczną i zjawisko tzw. pragmatykalizacji. Jest to zgodne 
z poglądem, który przedstawiłam kilka lat temu (Pastuchowa 2015b), pisząc, że 
w refleksji nad poziomem metatekstowym w tekstach dawnych muszą zostać 
uwzględnione, poza semantyką, także dane pragmatyczne. I  choć niniejsze 
opracowanie nie odnosi się do danych pragmatycznych, to jestem przekonana, 
że w badaniach nad metatekstową warstwą dawnej polszczyzny należy je 
w przyszłości uwzględnić. Opowiadam się przy tym za przyjęciem tezy tzw. 
kumulacyjnej teorii pragmatyki6, w której zakłada się, że „w  obrębie relacji 
pragmatycznych zawarte są relacje semantyczne i  składniowe, w  relacjach 
semantycznych zawarte są składniowe” (Stalmaszczyk 2008: 178). Oczywiście, 
w przypadku wyrażeń asyntagmatycznych może być mowa tylko o nakładaniu 
się zależności pragmatycznych na semantyczne. Jak wiadomo (zob. np. Sobotka 
2018), oddzielenie informacji przekazywanych kodowo od tych przekazywa-
nych sytuacyjnie wcale nie jest proste, szczególnie w  tekstach sprzed kilkuset 
lat, przede wszystkim dlatego, że ustalenie wartości systemowej (kodowej) jest 
najczęściej tylko domniemane ‒ brak bowiem pełnych danych, aby je ustalić. 
Trudność polega na tym, że obie wartości: semantyczną i  pragmatyczną na-
leży rekonstruować. Takie podejście sytuuje wyrażenia niesyntagmatyczne 
wyekscerpowane z  tekstów dawnych w  obszarze zarówno semantyki, jak 
i pragmatyki. Kolejne ważne założenie, które należałoby przyjąć, stanowi to, że 
badany jest tylko poziom mikro, czyli poziom wyrażenia (zob. Cap 2011). Jego 
konsekwencją jest rezygnacja z obowiązującego w badaniach historycznolitera-
ckich całościowego traktowania tekstu literackiego7 na rzecz wskazania intencji 
i  efektu konkretnego, wcześniej wyodrębnionego, wyrażenia. Każdorazowo 
musi nastąpić wskazanie charakterystyki danego leksemu w danym kontekście, 
jednakże celem jest poszukiwanie cech uogólnionych, należy bowiem założyć, 
że teksty literackie, choć podlegające konwencji, przekazują utrwalone wzorce 
zachowań językowych. Pamiętać należy także, że są to stylizacje nawiązujące 
do kontekstów typowych dla sytuacji mówienia. Nie można też zapominać, 
iż metatekstowe jednostki języka są elementem konstrukcyjnym wypowiedzi 
uczestnika dialogu, a zatem trzeba wskazać ich miejsce i funkcję w strukturze 
tegoż dialogu. Aby rzetelnie wykonać to zadanie, konieczne jest przeprowadze-
nie kolejnych etapów analizy, z uwzględnieniem między innymi przynależności 
gatunkowej i  stylistycznej tekstu, czasu jego powstania i  cech idiolektalnych 

6 Określenie pochodzi z  artykułu Piotra Stalmaszczyka, który szczegółowo referuje teorię 
Richarda Montague’a (Stalmaszczyk 2008).

7 Większość dawnego (i część współczesnego) materiału językowego, który analizuję, pocho-
dzi z tekstów literackich.
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autora. To zagadnienie wykracza już jednak poza ramy jednego projektu ba-
dawczego, choć mam świadomość jego wagi.

3. Cel badań

Z zaprezentowanych wyjaśnień wynika, że pragmatyczny opis określonej 
grupy wyrażeń asyntagmatycznych nie był celem przeprowadzonych badań  – 
zasygnalizowałam tylko konieczność (i wolę) podjęcia tych prac. Przedstawiana 
monografia ma bowiem odmienny profil i charakter.

Autorzy prac, w  których obserwacja zjawisk językowych nie odnosi się do 
jednego, wybranego okresu języka, a materiał pochodzi z różnych epok, stawiają 
sobie zwykle cel nadrzędny: opis dynamiki rozwoju języka. Mniejsze znaczenie 
ma natomiast przyporządkowanie faktów językowych do określonych epok 
historycznych. Tak też jest w przypadku prezentowanej monografii. Oczywiście, 
materiał językowy jest datowany, jednakże najistotniejsze okazuje się poszu-
kiwanie pewnych prawideł i  uzasadnień historycznych działających w  języku 
w  obrębie zajmującego mnie obszaru. W  przypadku badań leksykologicznych, 
a  te reprezentuje niniejsza praca, pierwszorzędną wagę ma nie tylko rejestracja 
jednostek języka, ale także ustalenie, w możliwym zakresie, jaki jest ich status, 
jaką funkcję pełnią w ogólnym zasobie leksykalnym polszczyzny oraz na jakiej 
podstawie ta funkcja może być zmieniana. Jak wiadomo, do podstawowych, 
wielokrotnie omawianych sposobów poszerzania zasobu słownictwa należą za-
pożyczenia leksykalne, techniki derywacyjne i  powstawanie neosemantyzmów. 
Wydaje się, że można by do nich dopisać również polifunkcyjność leksemów nie-
autosemantycznych8 oraz tworzenie się nowych jednostek funkcyjnych na bazie 
już istniejących9. Celem dociekań prowadzonych w  tej monografii jest właśnie 
wyodrębnienie wyrażeń, które występują w  funkcji samodzielnej odpowiedzi 
na pytanie rozstrzygnięcia, wskazanie ich relacji do homonimicznych kształtów, 
występujących w innych funkcjach, a przede wszystkim poszukiwanie źródeł ich 
semantycznej wartości. Podejmowane są też próby wyodrębnienia mechanizmów 
tworzenia się nowych wyrażeń o funkcji dopowiedzeniowej. Należy również 
podkreślić, że opowiadam się za koniecznością prowadzenia badań, w  których 
w  równy sposób traktuje się elementy stałe i  zmienne w  języku, ponieważ dla 
pełnego obrazu języka są one tak samo ważne. Dlatego też przedmiotem moich 
badań uczyniłam jednak głównie te jednostki, które w  funkcji dopowiedzeń 
występują od początków polszczyzny. W  ich przypadku koncentruję się na 

8 Por. na ten temat artykuł Danielewiczowej (Danielewiczowa 2009).
9 O nowo powstałej jednostce no raczej przynależnej do kategorii dopowiedzeń pisałam 

w artykule Stałość a zmienność. Tradycja i moda w języku (Pastuch 2014).
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rozważaniach zmierzających do ustalenia genezy semantycznej (etymologia), 
pierwotnej funkcji (dane historyczne), współistnienia z  innymi jednostkami 
funkcyjnymi (homonimia/polisemia). Aby zrealizować tak postawione zadania, 
odwołuję się czasami do danych z innych języków słowiańskich, traktuję je jed-
nak tylko jako dane uzupełniające. Podstawowym źródłem jest dla mnie dawna 
i współczesna polszczyzna. 

Ważne jest też pewne uściślenie: tematem tej książki nie są dawne wyrażenia 
dopowiedzeniowe  – taka praca ze względów, które dokładniej przedstawiam 
w rozdziale II, nie mogła powstać. Przyczyna pierwsza i najważniejsza jest dość 
oczywista: historyka, w tym także historyka języka, ograniczają przede wszyst-
kim dwie kwestie: ograniczony dostęp do materiału oraz ograniczona kompe-
tencja w stosunku do tekstów dawnych (zob. na ten temat Janowska, Pastuchowa 
1995). Stawianie hipotez w  językoznawstwie historycznym ma zupełnie inną 
wartość niż w  językoznawstwie synchronicznym i  ta świadomość towarzyszyła 
mi w trakcie pracy. Badania zmierzające nie tyle do przedstawienia dawnego 
stanu polszczyzny, ile do wskazania mechanizmów czy tendencji językowych10 
zwykle nie podlegają, nie mogą podlegać, falsyfikacji. Przyczyna jest oczywista: 
badacz nie dysponuje narzędziami, aby taką falsyfikację przeprowadzić.

Posługując się zabiegiem często stosowanym przez autorów prac naukowych, 
można by jeszcze określić cel tego opracowania, precyzując, co tym celem nie 
jest: z pewnością nie było moim zamiarem przedstawienie szczegółowego opisu 
zawartości semantycznej omawianych wyrażeń; nie prezentuję również histo-
rycznego opisu wszystkich wyrażeń, które występują/występowały w  historii 
polszczyzny jako samodzielne odpowiedzi na pytanie rozstrzygnięcia – dokona-
łam wyboru, którego kryteria ujawniam w stosownych rozdziałach. 

4. Układ pracy

Wyniki przeprowadzonych badań, rezultaty ekscerpcji dawnego materiału, 
refleksje po lekturach oraz konkluzje uporządkowałam w  sześciu rozdziałach. 
Pierwszy z  nich ma charakter wprowadzający w problematykę opracowania. 
Rozdział II jest zdaniem sprawy z  podstawowych problemów teoretycznych 
i praktycznych, z którymi przyszło mi się zmierzyć w trakcie pracy z materiałem. 
Odnosi się zatem zarówno do metodologii, jak i do metody pracy. Przedstawiam 
przyjętą w nim perspektywę badawczą, odnoszę się do kwestii terminologicz-

10 Tendencje rozumiem tu tak, jak autorzy książki Składnia średniowiecznej polszczyzny: 
„Tendencje to zidentyfikowane przez nas najważniejsze kierunki zmian składniowych” (Krążyń-
ska, Mika, Słoboda 2015: 7). Autorzy odnoszą się do składni, ale oczywiście można to rozumienie 
tendencji uogólnić.



194. Układ pracy

nych oraz charakteryzuję zebrany materiał. Ponieważ, jak wspominałam, zgro-
madzone wyrażenia nie tworzą jasno określonej kategorii, to w  tym rozdziale 
opisuję też ich językoznawczy, niejednorodny status. 

Kolejne trzy rozdziały (III, IV, V) mają charakter materiałowo -teoretyczny, 
co w  praktyce oznacza, że prezentacja materiału łączy się w  nich z  refleksją 
uogólniającą. Ich układ został podporządkowany kryterium semantycznemu: 
w rozdziale III przedstawiam materiał i ustalenia dotyczące jednostek/wyrażeń 
odpowiadających na pytanie rozstrzygnięcia, które komunikują niezgodę lub 
zaprzeczają treści zawartej w poprzedzającym pytaniu rozstrzygnięcia. Decyzja, 
aby rozpocząć prezentację materiału od wyrażeń o wartości negującej podyk-
towana została kilkoma względami, jednakże najistotniejsze były argumenty 
natury semantycznej. Podzielam pogląd Andrzeja Bogusławskiego, który pisze, 
że negacja jest „pierwotnym elementem semantycznym” (Bogusławski 1975: 
143). Obserwacja materiału historycznego poświadcza, że opis wyrażeń negu-
jących/zaprzeczających treści wypowiedzeń wcześniejszych winien poprzedzać 
analizę potwierdzeń, gdyż to negacja buduje pewien model funkcji dopowie-
dzeniowej. W  rozdziale IV omówione zostały jednostki/wyrażenia, które są 
autonomicznymi wyrażeniami zgody lub odpowiedzią twierdzącą na pytanie 
rozstrzygnięcia. Ostatni rozdział materiałowy (V) opisuje jednostki, które 
wyrażają różny stopień niepewności rozmówcy względem zadanego pytania. 
Takie uporządkowanie analiz wynika po części z  przekonania, że semantyka 
jest „jądrem paradygmatu lingwistycznego” (Termińska 2004), a  dodatkowy 
argument za taką decyzją stanowi charakter zgromadzonego materiału. Oka-
zało się bowiem, że nie ujawniły się żadne regularne mechanizmy, które wy-
jaśniałyby możliwość i potencjalność pojawienia się funkcji dopowiedzeniowej. 
Wystąpienia w tej funkcji uzasadnia tylko semantyka wyrażeń bazowych, które 
należy rozpatrywać jako homonimiczne i/lub polisemiczne względem jednostek 
dopowiedzeniowych będących przedmiotem mojego opisu. Uznałam zatem, że 
choć nie formułuję precyzyjnych definicji analizowanych jednostek, akceptując 
w większości przypadków te formułowane przez badaczy współczesnego języka 
polskiego (zob. np. Dobaczewski 1998; Żabowska 2011; Grochowski, Kisiel, Ża-
bowska 2014), to porządek uwzględniający bardzo ogólne formuły semantyczne 
będzie najodpowiedniejszy. Semantyka analizowanych przeze mnie ciągów 
zawiera się w  paralokucjach11: ‘tak, zgadzam się z  tym, co powiedział mój in-
terlokutor / tak, potwierdzam to, co powiedział mój interlokutor’ lub ‘nie, nie 
zgadzam się / nie, nie potwierdzam’. Rozdziały materiałowe zostały zbudowane 
według zbliżonego schematu, tak, aby czytelnik mógł je porównać pod kątem 
wiedzy historycznej i leksykograficznej na temat wybranych do opisu wyrażeń  
oraz przeprowadzonych interpretacji. 

11 Używam określenia paralokucja na oznaczenie „rozczłonkowanych wyrażeń odpowiada-
jących pod względem ładunku poznawczego charakteryzowanym jednostkom” (Bogusławski, 
Danielewiczowa 2005: 10).
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Rozdział VI Konkluzje i perspektywy badawcze jest nie tylko podsumowa-
niem przeprowadzonych badań i prezentacją wniosków wynikających z analiz 
materiałowych. Wskazuję w nim bowiem także możliwe kierunki dalszych 
badań nad odpowiedziami na pytania rozstrzygnięcia. O lingwistycznej wadze 
tego zagadnienia wspominają autorzy komparatystycznego, synchronicznego 
opracowania na temat odpowiedzi na pytania rozstrzygnięcia (Enfield et al. 
2019). Analizują oni tzw. polar answers występujące w 14 językach, przyjmując 
perspektywę semantyczno -pragmatyczną. Punkt ciężkości kładziony jest jednak 
na wartość pragmatyczną. Wydaje się, że i w badaniach o profilu diachronicznym 
w przyszłości należałoby uwzględnić właśnie ten punkt widzenia. Rozwijam ów 
wątek w rozdziale VI.

W indeksie zamieszczonym na końcu pracy ujęłam nie tylko wyrażenia 
w niej omówione, ale też te, które zostały jedynie wspomniane bądź poparte 
pojedynczym tylko przykładem. Zdecydowałam się na takie rozwiązanie, po-
nieważ uznałam, że czasami ten jeden przykład może być inspiracją do podjęcia 
dalszych badań. Tak rozumiem wartość prac choć w części materiałowych.



Rozdział II 

Podstawowe problemy metodologiczne  
i metodyczne

Przeszłość nie istnieje. Są tylko jej niezliczone wersje
Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem

Przedstawione w rozdziale I kryteria zakreślenia obszaru badawczego 
spowodowały, że znalazły się w nim wyrażenia o niejednolitym pod względem 
kategorialnym charakterze, wymagające wieloaspektowego opisu. Sprawę dodat-
kowo komplikuje fakt, że również w leksykografii współczesnej są to jednostki/
wyrażenia różnie kwalifikowane lub wręcz pozostawiane bez kwalifikacji1. I cho-
ciaż dla prowadzonych analiz przynależność kategorialna nie jest najistotniejsza, 
to jednak wymaga odnotowania i komentarza. W tym kontekście konieczne jest 
podjęcie decyzji, którą perspektywę badawczą przyjmę jako dominującą, a która 
będzie tylko dodatkowo oświetlała problem. Należy też pamiętać, że mamy do 
czynienia z  niejednorodnością czasową rozpatrywanego materiału  – pochodzi 
on z różnych pod względem chronologicznym źródeł, co także trzeba uwzględ-
nić w jego opisie oraz wziąć pod uwagę podczas formułowania ogólnych wnio-
sków. W niniejszym rozdziale przedstawię podstawowe kwestie metodologiczne 
i metodyczne wynikające z takiego sprofilowania tematu. 

1 Taka sytuacja ma miejsce np. w wypadku jednostki tak, która w WSJP kwalifikowana jest 
w jednym z jej użyć jako komentarz metatekstowy – dopowiedzenie, a analogiczny przykład uży-
cia w USJP – zaliczony do partykuł. Dodać należy, że w USJP obecne jest hasło dopowiedzenie 
‘wyraz, który nie wchodzi w związki składniowe z innymi wyrazami i tworzy samodzielnie wy-
powiedzenie, jest częścią większych partii tekstu (dialogu), stanowi reakcję na wcześniejszą wy-
powiedź, np. tak, owszem, nie, oczywiście, czyżby?, właśnie’. Hasło podobno to w WSJP partykuła 
epistemiczna niepotwierdzająca, natomiast w  USJP hasło ma tylko definicję, brak kwalifikacji 
kategorialnej. 
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1. Wybór perspektywy badawczej:  
  leksykologiczna czy składniowa?

Zasygnalizowana w  tytule tego podrozdziału możliwość wyboru tak na-
prawdę nie polega na odrzuceniu składni na rzecz leksykologii bądź odwrotnie. 
Jak pisze Maciej Grochowski: „[…] nie ma merytorycznie umotywowanej opo-
zycji faktów składniowych i  leksykalnych, a  ich podział pomiędzy dyscypliny 
językoznawcze wynika z  przyjęcia określonych konwencji organizacyjno-
 -porządkowych” (Grochowski 2018: 44). Rzecz polega jedynie na uwypuklaniu 
jednej z perspektyw i wyborze określonego sposobu opisu. Jeśli obiektem reflek-
sji naukowej są, jak w tej pracy, jednostki funkcyjne, to wybór konwencji opisu 
zależy przede wszystkim od stawianych pytań badawczych. Zgadzam się w pełni 
z sądem Tomasza Miki, że

[k]ategorie gramatyczne z  perspektywy historyka języka nie są czymś 
z góry danym. Historycy języka, zwłaszcza badacze najstarszych etapów 
jego rozwoju, mówią o kształtowaniu się kategorii: wyłanianiu się części 
mowy (np. liczebnika), kształtowaniu się czasów, wreszcie o powstawa-
niu wyrażeń funkcyjnych. (Mika 2018: 61)

Autor przytoczonych słów zakłada z  jednej strony opis kategorialny, czyli 
taki, w  którym opisywane elementy należą do określonej i  nazwanej kategorii, 
z drugiej zaś, jak można się domyślać, dopuszcza opis wyrażeń, którym na danym 
etapie polszczyzny nie można było przypisać takiej przynależności. Wnioskuję 
o tym na podstawie zestawienia obok siebie określeń liczebnik i wyrażenia funk‑
cyjne. Ta druga grupa, jak wiadomo, jest w dzisiejszych opisach językoznawczych 
bardzo zróżnicowana i każdej wyodrębnionej w jej ramach podgrupie (przyim-
kom, przysłówkom, partykułom, komentarzom metatekstowym, zaimkom py-
tajnym itd.) nadaje się określone wartości. Należy więc przyjąć, co autor ilustruje 
przykładami w dalszych partiach tekstu, że w obrębie dużej, zróżnicowanej grupy 
o zbiorczej etykiecie wyrażenia funkcyjne relacje formowały się na przestrzeni 
wieków, miały miejsce przegrupowania, pojawiały się nowe funkcje, zmieniały 
się lub modyfikowały znaczenia, co prowadzi do konstatacji, że wewnętrzny 
podział wyrażeń funkcyjnych w  odniesieniu do dawnego materiału językowego 
jest nie tylko trudny czy wręcz niemożliwy do przeprowadzenia, ale po prostu 
niepotrzebny, ponieważ nie oddaje dawnych stosunków językowych. Zapropono-
wana przez Mikę formuła wyrażenie funkcyjne / wyrażenie o funkcji (partykuły, 
spójnika itp.) została przyjęta w tej pracy, o czym zaświadcza także jej tytuł.

W  przypadku wyrażeń, które nie wchodzą w  związki składniowe i  samo-
dzielnie budują / mogą budować wypowiedzenia, decyzja o charakterze opisu 
stawia badacza również przed innym dylematem: mamy bowiem do wyboru 
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opis skoncentrowany na właściwościach leksykalnych bądź opis wykraczający 
poza zdanie. Znamienna jest tu opinia Adama Dobaczewskiego: „[…] jedyne, co 
można powiedzieć składniowego o asyntagmatykach, to właśnie to, że są asyn-
tagmatykami” (Dobaczewski 2014: 126). W przypadku badań historycznych do 
ograniczeń natury teoretycznej dochodzą jeszcze materiałowe – będę o nich pisać 
w dalszej części rozdziału. Alternatywny do opisu historycznoleksykalnego jest, 
sygnalizowany przeze mnie we Wprowadzeniu, opis pragmatyczny, który jednak 
w odniesieniu do materiału historycznego wymaga przyjęcia innych założeń. 

Tego typu wątpliwości towarzyszą badaczom od dawna2. Podział na prace 
składniowe i  leksykologiczne nie jest tu oczywiście równoznaczny z podziałem 
na językoznawstwo diachroniczne i synchroniczne, choć mogłoby się wydawać, 
że skoro historycy języka próbują włączyć do językoznawstwa element objaś-
niający (nomotetyczny), to koncentrować się będą na semantyce leksykalnej, 
która jest w  pewnym sensie uprzednia wobec funkcji składniowych. Jednakże 
rezultaty prac prowadzonych w ramach projektu „Polskie wyrażenia funkcyjne 
w  ujęciu diachronicznym”3 pokazały, że dawne wyrażenia funkcyjne można 
opisywać z  różnych perspektyw. Już tytuły monografii powstałych w  ramach 
tego projektu ilustrują to zróżnicowanie, zob. na przykład: Polskie intensyfika‑
tory w ujęciu historycznym (Bałabaniak, Mitrenga 2015) vs. Wyrażenia funkcyjne 
w  średniowiecznej polszczyźnie z  perspektywy składniowej. Wybrane problemy 
badawcze (Mika, Słoboda 2015). Ta pierwsza pozycja koncentruje się w  swej 
części historycznej na przekształceniach natury semantycznej, nie odnosząc się 
do funkcji składniowych, w  drugiej zaś już w  tytule zostało zasygnalizowane, 
że autorzy podejmują próbę wskazania tendencji w  składni. Historycznoleksy-
kalny charakter ma też praca poświęcona partykułom (Kleszczowa 2015b), na 
co deklaratywnie wskazuje tytuł I  rozdziału: Kręte ścieżki studiów historyczno‑
leksykalnych. 

Wybrany sposób oglądu narzuca metodykę opisu, to znaczy nakazuje opisy-
wać przede wszystkim własności składniowe bądź zobowiązuje do koncentracji 
na cechach semantycznych i  morfologicznych danej jednostki języka. Zresztą 
sama koncepcja jednostki, jaką sformułował Andrzej Bogusławski (1976), roz-
wijał w swoich  pracach Maciej Grochowski (1981) oraz zaadaptował do prac 
historycznojęzykowych Piotr Sobotka (2018), mieści się w przestrzeni badawczej 
leksykologii. Skoro zatem w  tytule niniejszej rozprawy występuje określenie 
wyrażenia, to wydawałoby się oczywiste, że rozważania dotyczyć będą tylko 

2 Zob. Zenon Klemensiewicz, który w Zarysie składni polskiej (1969) w odniesieniu do tzw. 
wyznaczników intelektualnych stosuje określenie wyraz, unikając wskazania, o jaką część mowy 
chodzi.

3 Projekt realizowano w Uniwersytecie Śląskim w latach 2011–2014 pod kierownictwem Kry-
styny Kleszczowej z  udziałem językoznawców z  wielu ośrodków akademickich (Poznań, War-
szawa, Toruń). Projekt finansowany był ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie 
decyzji DEC -2011/01/B/HS2/04643.
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tej płaszczyzny językowej. Jednocześnie należy uzasadnić tę część tytułu, która 
odnosi się do funkcji opisywanych jednostek, ponieważ ich funkcja realizuje 
się na płaszczyźnie „wyższej”  – ponadskładniowej. Jadwiga Wajszczuk pisząc 
o tzw. minisystemie, który tworzą tak i  nie, zalicza je do „operatorów trybów 
wypowiedzeniowych” (Wajszczuk 2005: 89), choć kilka stron wcześniej prezen-
tuje „osobno stojące nie” jako partykułę przeczącą i  jest to, jak pisze, „mniej 
niż wyraz, ale zarazem więcej niż wyraz” (Wajszczuk 2005: 83). Charakteryzuje 
jedną z jej funkcji w następujący sposób:

Po drugie  – używana jest w  replikach dialogowych, będących skróto-
wymi odpowiedziami przeczącymi na tzw. pytanie o potwierdzenie, 
gdzie jej samodzielność jest niewspółmiernie większa. (Wajszczuk  
2005: 83)

Z przytoczonych cytatów wynika, że i językoznawcom synchronistom tzw. małe 
wyrazki4 przysparzają sporo kłopotów, szczególnie jeśli są (a w większości przy-
padków są) wielofunkcyjne i/lub współfunkcyjne.

Wydaje się zatem, że praca, która pomyślana jest jako opis stabilności 
i zmienności w obrębie tzw. dopowiedzeń leksykalnych5, powinna być skoncen-
trowana na opisie leksykologicznym, czasami z odniesieniem do użycia, czyli 
wartości pragmatycznych – szczególnie jeśli mamy do czynienia z tzw. użyciem 
nacechowanym. Decyzja o leksykologicznym sprofilowaniu pracy podyktowana 
jest kilkoma względami:
‒ obserwowane przeze mnie jednostki/wyrażenia leksykalne pozostają poza 

związkami w zdaniu, ich funkcja w składni wypowiedzenia nie budzi wątpli-
wości; inaczej jest w  przypadku wyrażeń funkcyjnych pełniących określoną 
funkcję w zdaniu6;

‒ interesują mnie przede wszystkim semantyczne przekształcenia, jakie doko-
nały się w procesie tzw. derywacji funkcjonalnej (Kleszczowa 2015a); w moim 
przekonaniu samo to pojęcie ma w założeniu myślenie historyczne, czyli po-
strzeganie procesów językowych w kategoriach uprzedniości i następczości;

‒ zbiór, który analizuję, stanowią jednostki/wyrażenia leksykalne (jest to zbiór 
otwarty) wyspecjalizowane w pełnieniu określonej funkcji, której nie można 
nazwać funkcją składniową  – to raczej funkcja wypowiedzeniowa/dyskur-
sywna;

4 To deminutivum stosuje w swoich pracach Wajszczuk (2005); występuje ono także w SGPP 
(2014: 19).

5 Ze względów stylistycznych stosuję zamiennie określenia leksemy w  funkcji dopowiedze‑
niowej, leksemy/jednostki/wyrażenia dopowiedzeniowe. W mojej pracy są to równoznaczniki. 

6 Warto zaznaczyć, że istnieją w polskiej literaturze lingwistycznej prace sprofilowane lek-
sykologicznie, choć dotyczą wyrażeń funkcyjnych bardzo silnie osadzonych w strukturze zdania 
(zob. np. Bednarczuk 1967).
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‒ w przyjmowanej achroniczności prezentowanego opisu zakłada się akceptację 
współistnienia dwóch (lub więcej) równobrzmiących jednostek funkcyjnych – 
mówimy wówczas o tzw. homonimii gramatycznej (zob. SGPP); dążenie do 
wyjaśnienia tego współistnienia wymaga odwołań do faktów natury leksykal-
nej (np. etymologii). 

Jak pisałam wcześniej, kolejnym krokiem, po zbadaniu mechanizmów wy-
kształcania się funkcji dopowiedzeniowej, powinny być badania nad miejscem 
dopowiedzeń w  sytuacji dialogicznej, bo to ta przestrzeń jest domeną ich wy-
stępowania. Sądzę, że praca zorientowana leksykologicznie otwiera perspektywę 
pragmatyczną, choć należy pamiętać o tym, że w przypadku językoznawstwa hi-
storycznego należy tu zachować daleko idącą ostrożność (zob. podrozdział II.3. 
O materiale i terminologii).

2. Determinacja przez funkcję 
  Niezdaniowy akt mowy vs. jednostka języka7

Wielokrotnie w  dotychczasowych rozważaniach wspominałam o funkcjo-
nalnym oglądzie zgromadzonego materiału. Nie odnoszę się w  tym wypadku 
dogłębnie do obecnego we współczesnym językoznawstwie rozróżnienia na 
funkcjonalizm i  formalizm, choć podstawowe zasady tego pierwszego są mi 
bliskie. Przedstawiają się one, jak pisze Ewa Willim, przywołując myśl Christo- 
phera C. Butlera, następująco:

1) składnia języka nie jest autonomiczna w  stosunku do semantyki 
i pragmatyki, 2) komunikacja interpersonalna jest prymarną funkcją ję-
zyka, kształtującą jego strukturę, 3) w wyjaśnianiu zjawisk językowych 
kluczową rolę odgrywają czynniki w  stosunku do języka zewnętrz-
ne (kognitywne, socjokulturowe oraz komunikacyjne). (Willim 2010:  
91–92)

Podejście funkcjonalistyczne może przejawiać się w różnych paradygmatach 
lingwistycznych, czasami nawet dość odległych od siebie w innych kwestiach (np. 
kognitywny nurt Langackera i  teoria Grice’a), ale jego podstawowym wyznacz-
nikiem jest z pewnością przekonanie, że „zjawiska językowe i pozajęzykowe są 
manifestacją tych samych zasad czy mechanizmów” (Willim 2010: 91)8. Trzeba

7 Niektóre akapity w tym podrozdziale są zmodyfikowanymi fragmentami artykułu Jak łą‑
czyć historyczne jednostki języka w klasy funkcjonalne (Pastuch 2017).

8 W tym artykule też więcej na temat odrębności formalizmu i funkcjonalizmu.
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też dodać, że podejście funkcjonalne ma uzasadnienie w  badaniach historycz-
nych także z innego powodu. Otóż zakłada ono w swym podstawowym nurcie, 
że językoznawstwo jako nauka ma walor opisujący, jest w  swym zasadniczym 
wymiarze idiograficzne – wydaje się, że przyjęcie innego wymiaru językoznaw-
stwa diachronicznego jest nieakceptowalne. Można bowiem mówić (a przede 
wszystkim praktykować) wyjaśnianie w  lingwistyce diachronicznej, jednakże 
ze względów obiektywnych historycy języka nie mogą stosować semantyki 
prawdziwościowej, jaka jest domeną badaczy współczesności. Powodów istnieje 
kilka, warto podać jeden, jak się wydaje, fundamentalny. Cechą wyróżniającą 
tego modelu semantyki jest, jak pisze Magdalena Danielewiczowa, „intersu-
biektywność, która realizuje się w uznaniu języka, będącego dobrem wspólnym 
wszystkich mówiących, za jedyną i  ostateczną instancję odwoławczą, z  drugiej 
zaś ześrodkowanie uwagi na lingwistycznym detalu” (Danielewiczowa 2012: 
29). Żadnego z  tych założeń nie jest w  stanie zrealizować badacz historii. Nie 
wiadomo, która postać polszczyzny miałaby być dla niego „ostateczną instancją 
odwoławczą”: Czy ta, którą bada, czy ta, której jest rodzimym użytkownikiem, 
w odniesieniu do której posiada pełną kompetencję językową? Podobnie trudno 
rzecz ma się z  obserwacją „lingwistycznego detalu”  – do tego wątku wrócę 
w  podrozdziale  II.3. poświęconym danym materiałowym. Kusząca jest dla 
historyka języka, jak dla badacza każdej dyscypliny, perspektywa spójności 
metodologicznej, przyjęcia niepodlegających uchyleniu zasad opisu faktów języ-
kowych, jednakże w przypadku materii historycznej – to zadanie niewykonalne. 
Oczywiście, czym innym jest kwestia polimetodologiczności historii języka 
jako subdyscypliny językoznawczej (zob. np. Bajerowa 2010; Walczak 2018) – tu 
natomiast chciałabym zwrócić uwagę na problem relacji pomiędzy opisywanym 
problemem a wyborem metody opisu przynależnej do konkretnej metodologii. 
Przekonująco pisze o tym Ewa Domańska, odnosząc się nie do konkretnej dy-
scypliny, ale do całości badań humanistycznych:

Za słabe ogniwo badań humanistycznych uważam teorię, która po-
wstaje często nie tylko w oderwaniu od zmieniającej się rzeczywistości 
i  w  ignorancji wobec toczących się w  humanistyce dyskusji, lecz także 
w oderwaniu od praktyki badawczej reprezentantów różnych dyscyplin 
humanistycznych. […] Doszłam zatem do przekonania, że potrzebna 
jest obecnie metodologia, którą nazwałabym praktyczną, tj. taką, która 
powstaje na bazie analiz danych i na ich potrzeby jest tworzona. […] Je-
stem orędowniczką odejścia od traktowania teorii jako gotowej do uży-
cia skrzynki z narzędziami, którą wykorzystuje się do analiz materiału 
badawczego. Projektowanie teorii na materiał prowadzi do testowania 
teorii i  instrumentalnego traktowania materiału. Marcin Kula w  spo-
sób obrazowy określił kiedyś takie postępowanie jako „stawianie wozu 
przed koniem”, które prowadzi do wmontowywania analizowanego ma-
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teriału w z góry uznane za przydatne pojęcia i teorie, co w efekcie tylko 
potwierdza ich użyteczność. (Domańska 2010: 49–51)

Być może dlatego tak bliski naukowo jest mi sąd Domańskiej, że jest ona hi-
storykiem i historiografem, a przecież można by powiedzieć, że historia języka 
stanowi, z pewnego punktu widzenia, subdyscyplinę nie tylko językoznawstwa, 
ale również historii. Rzecz jasna, w takim podejściu nie zakłada się zupełnie 
„bezteoretycznego” gromadzenia materiału  – przyjmowana teoria warunkuje 
chociażby stawianie pytań badawczych. 

Fakt, że opisywane przeze mnie wyrażenia nie tworzą określonej kategorii, 
nie zwalnia z  obowiązku przedstawienia procedur stosowanych podczas ich 
wyodrębniania. Jeden z warunków – pełnienie samodzielnie funkcji odpowiedzi 
na pytanie rozstrzygnięcia  – został przedstawiony. Jednakże poruszanie się 
w  działaniach badawczych na styku płaszczyzn semantycznej i  pragmatycznej 
pozwala włączyć kryterium wywodzące się z  tego drugiego poziomu analizy. 
Chciałabym punktem wyjścia opisu kryterium pragmatycznego uczynić 
dyskusję toczącą się przede wszystkim na gruncie filozofii języka, kiedy to 
podejmuje się problem tzw. niezdaniowych aktów mowy. Jej istotą jest spór 
pomiędzy tymi, którzy uznają, że „zdanie jest najmniejszą jednostką, za pomocą 
której można wykonać akt mowy, można wykonać »ruch w  grze językowej«” 
(Dummett 1973, za: Odrowąż -Sypniewska 2016: 155), a  tymi, którzy twierdzą, 
że jest to podejście zbyt idealizujące, i  dopuszczają możliwość, że pełnym 
aktem mowy może być zwrot lub nawet pojedyncze słowo. W  artykule zaty-
tułowanym Czy istnieją niezdaniowe akty mowy? Jolanta Odrowąż -Sypniewska 
dokładnie referuje tę dyskusję oraz, przedstawiając własne argumenty, od-
powiada twierdząco na tytułowe pytanie. Autorka prezentuje i  omawia liczne 
przykłady, zaczerpnięte z  tekstów swoich poprzedników oraz własnych, które 
nie spełniają warunków nakładanych na zdanie, to znaczy nie mają składni 
zdania ani nie wyrażają sądu, ale mimo to należy je uznać za akt mowy, zob. na  
przykład9:

Sanjay i  Silvia ładują meble na ciężarówkę. Silvia szuka zgubionej nogi 
od stołu. Sanjay mowi: „Na stołku”.
Benigno wsiada do taksówki i mówi: „Do Segovii. Do więzienia”.
Jan pokazuje list, który trzyma w ręku i mówi: „Z Hiszpanii”.
Na konferencji jeden językoznawca mówi do drugiego, aby zidentyfiko‑
wać kobietę właśnie wchodzącą do pokoju: „Barbara Partee”.
Meera nakłada dżem na grzankę. Gdy nabiera dżem na łyżeczkę, mówi: 

9 Przykłady pochodzą z tekstu Roberta J. Staintona Words and Thoughts: Subsentences, Ellip‑
sis, and the Philosophy of Language. 
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„Kawałki truskawek”. Anita kiwa głową i mówi: „Mama Roberta”.
Jestem na konferencji językoznawców. [...] Niektóre miejsca przy stole są 
puste. Wskazuję na jedno i mówię: „Redaktor Natural Language Seman‑
tics”. (Stainton, za: Odrowąż -Sypniewska 2016: 156)

Argumenty uczestników dyskusji zostały w omawianym artykule podzielone 
na te, które mają naturę semantyczną, i te, które można by nazwać pragmatycz-
nymi. Jeśli chodzi o te pierwsze, to ich wyraziciele twierdzą, że w  przypadku 
wystąpień podobnych do przytoczonych, mamy do czynienia z elipsą zdań – nie 
ma więc niezdaniowych aktów mowy. Kontekst nie może być, według zwolen-
ników tego stanowiska, dostarczycielem treści pozasemantycznych, a zatem albo 
można jedynie uznać, że mamy do czynienia z elizją, albo stwierdzić, że nie są 
to akty mowy. Argumentują jednakże, że spełnione są tu warunki nakładane 
na zdania, a  dodatkowo podkreślają, że jeśli dane wyrażenie używane jest re-
gularnie z  określonym znaczeniem, to możemy mówić o elidowaniu pewnych 
fragmentów, a zatem użycia przykładowe i im podobne należałoby uznać za akty 
mowy, które spełniają warunki zdania. W uzasadnieniu stanowiska pragmatycz-
nego pada stwierdzenie, że są to wypowiedzi niezdaniowe, które mogą być ak-
tami mowy. Argumentem jest tutaj fakt, że treść propozycjonalną aktów mowy 
ustalamy na podstawie dwóch źródeł: języka i faktów pozajęzykowych nieprze-
kładalnych na język naturalny. Zgodnie zatem ze stanowiskiem semantycznym 
mamy do czynienia z elipsą, natomiast zwolennicy stanowiska pragmatycznego 
uznają wypowiedzi podobne do tych przytoczonych za niezdaniowe akty mowy. 
Warto dodać, że także w opisie schematów wypowiedzeniowych zwraca się 
uwagę na jednostki języka, którym przypisuje się funkcję pragmatyczną, a które 
jednocześnie mają zdolność budowania wypowiedzenia. Pisze o nich Magdalena 
Żabowska w artykule Wypowiedzeniotwórcze jednostki języka – ich właściwości, 
poziom oddziaływania i miejsce w klasyfikacjach leksemów (Żabowska 2012). 
Autorka zajmuje się tam illokucyjną mocą jednostek typu oby_, żeby_ , byle_, 
konkludując, że „muszą one być ujmowane w perspektywie »czynnościowej«, 
operacyjnej” (Żabowska 2012: 315). Są to zupełnie innego typu przykłady niż 
te opisywane przeze mnie, tym niemniej pokazują one, że w wypowiedziach, 
szczególnie dialogicznych, należy wyodrębniać różne poziomy wyrażeń o róż-
nych właściwościach wybiegających poza proste schematy składniowe.

W przypadku odpowiedzi na pytania rozstrzygnięcia przyjmuje się zwykle 
perspektywę semantyczną (zob. Holmberg 2016), w myśl której mamy do czynie-
nia z elizją. Jest to wyraz przekonania, że kontekst może jedynie ujednoznaczniać, 
nie może zaś konstruować znaczenia. Stanowisko pragmatyczne zdecydowanie 
rozszerza rolę kontekstu, dopuszczając, że może on nie tylko usuwać wątpliwo-
ści, ale także dostarczać istotnych treści do przekazywanych sądów.

Rozważania o zdaniowości/niezdaniowości aktów mowy są o tyle istotne 
w  kontekście badanego przeze mnie materiału, że kierują uwagę w  stronę 
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właściwości pragmatycznych oraz uzasadniają wybór problemu. Niezależnie od 
tego, którą interpretację się przyjmie – nie ma wątpliwości, że wypowiedzi typu 
pewnie, a  i  owszem, podobno podlegają analizie jako akty mowy10, a  zgodnie 
z kumulacyjną teorią pragmatyki, do której odwoływałam się w rozdziale I, taką 
analizę powinny poprzedzać rozważania semantyczne. W  moim przypadku 
jest to analiza historycznosemantyczna skoncentrowana na genezie znaczenia, 
źródłach modyfikacji znaczeniowych oraz na ewentualnych konsekwencjach tej 
zmiany dla funkcji, którą pełni dane wyrażenie w strukturze wypowiedzi.

Zaprezentowane dywagacje należy uzupełnić o odniesienia do aplikowanego, 
również w badaniach historycznojęzykowych, terminu jednostka języka. Koncepcja 
autorstwa Bogusławskiego (Bogusławski 1976, 1996) jest powszechnie stosowana 
w synchronicznych badaniach semantycznych (prace Grochowskiego, Danielewi-
czowej i ich uczniów), także w pracach leksykograficznych (np. WSJP). Jednakże 
w  odniesieniu do materiału historycznojęzykowego musi nastąpić pewna wery-
fikacja czy może modyfikacja treści i  zakresu tego terminu. Podjął ten problem 
Sobotka (2018). Zaproponował, aby wprowadzić określenie historyczna jednostka 
języka dla bytów, które są rzeczywistym przedmiotem opisu dla językoznawców 
historycznych, a  których ostateczny kształt często musi być ustalany w  trakcie 
szczegółowych studiów, mających charakter nie tylko leksykologiczny, ale również 
paleograficzny czy tekstologiczny. Zdarza się, że niezbędne jest także sięganie do 
danych pozajęzykowych11. Sobotka zwraca też uwagę na bardzo istotny problem, 
jakim jest równokształtność jednostek dawnych i współczesnych, która może po-
wodować mylne interpretacje. I tak na przykład dopiero analiza nieobecnego we 
współczesnej polszczyźnie staropolskiego jedwo polegająca na zastosowaniu pro-
cedury analizy historycznojęzykowej odwołującej się do prawidłowości rozwoju 
fonetycznego oraz porównaniu zawartości semantycznej (m.in. odwołanie się 
do etymonu) odnotowanych w tekstach kształtów reprezentujących tę jednostkę 
może doprowadzić do wskazania historycznej jednostki języka o  postaci ledwo. 
Ten tryb postępowania nazywany jest przez autora rekonstrukcją wewnętrzną. 
W  dalszym ciągu rozważań badacz przedstawia jeszcze metodę rekonstrukcji 
porównawczej12.

Główny tok wywodu Sobotki, poparty przykładami, dotyczy wyodrębniania 
historycznych jednostek języka na poziomie leksykalnym. Wątpliwości dotyczą 
też, rzecz jasna, poziomu syntaktycznego, ale w przywoływanym artykule nie są 
one szczegółowo omawiane. Znamienne jest jednak, że autor pisze:

10 Najważniejszym argumentem jest tutaj fakt, że wyrażają one sąd, a zatem spełniają pod-
stawowy warunek nakładany na akt mowy.

11 Tę konieczność ilustruje Sobotka, omawiając sposoby dotarcia do rzeczywistej postaci lek-
semu fangrel/fangret, który występuje w poradniku Piotra Krescensjusza z 1571 r.

12 Rekonstrukcja porównawcza polegałaby na zestawianiu form z różnych języków i wysnu-
waniu na tej podstawie wniosków na temat rzeczywistej postaci jednostki historycznej w danym 
języku. Metodę tę pokazuje autor na przykładzie staropolskiego opak.
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Identyfikacja i  delimitacja niektórych syntaktemów […] jest zadaniem 
stosunkowo prostym  – wystarczy nierzadko interpretację ograniczyć 
do analizy samego tekstu, aby wyodrębnić rzeczowniki, czasowniki, 
przymiotniki i  liczebniki, ale taka analiza nie wystarcza już do wyod-
rębnienia operatorów metapredykatywnych, przysłówków, przysłówków 
metapredykatywnych, niektórych przyimków (zwłaszcza archaicznych 
bądź wtórnych). Natomiast zadaniem niemal karkołomnym jest – moim 
zdaniem – identyfikacja i delimitacja parataktemów […]. (Sobotka 2018: 
334)

Również w  mojej opinii wyróżnianie klas funkcjonalnych jest w  odnie-
sieniu do historii zagadnieniem dużo bardziej złożonym. O ile w  przypadku 
pojedynczych jednostek mamy do czynienia z  nagromadzeniem problemów 
o różnej naturze (np. wariantywność zapisu, w  przypadku rękopisów kłopoty 
z  odczytaniem, nieprzystawalność semantyczna), o tyle w  przypadku łączenia 
jednostek w klasy pojawia się trudność co prawda bardziej jednorodna, ale o cha-
rakterze fundamentalnym: jakie kryteria stosować, chcąc wyodrębnić i nazwać 
klasy funkcjonalne. Oczywiście, nie wystąpi ona, kiedy naszym celem będzie 
wyróżnienie zbiorów leksemów autosemantycznych, pozostających w  składni 
zależności  – wówczas wystarczą nam narzędzia wykorzystywane w  badaniach 
synchronicznych. Problemy rodzą się wówczas, gdy opis dotyczyć ma tzw. 
leksemów funkcyjnych13. Należy również podkreślić, że założona tutaj a  priori 
konieczność wyodrębniania jednostki języka i klasy jednostek wiąże się z okreś- 
lonym typem badań. Jak wiadomo, dla lingwisty, w  zależności od stawianych 
sobie celów, możliwe jest przyjęcie jednej z  dwóch potencjalnych perspektyw: 
statycznej bądź dynamicznej. Wydaje się, że celem tzw. systemowych badań 
historycznojęzykowych powinien być opis uwzględniający oba punkty widzenia. 
Dla jasności wywodu, opis dynamiczny powinien być poprzedzony statycznym. 
Oto, jakie są podstawowe wyznaczniki obu typów opisu:
– opis  s tat yczny: można przyjąć, iż jest z założenia etapem przygotowawczym 

dla opisu dynamicznego; jego cel stanowi wyodrębnienie jednostek języka;
– opis  dy na m iczny: polega na wskazywaniu procesów i tendencji14; jego ce-

lem jest poszukiwanie przyczyn zmiany (bądź stabilności) jednostek języka, 

13 Rozumienie leksemów funkcyjnych ściśle wiąże się z  rozumieniem metatekstu. Badania 
nad tą warstwą wypowiedzi językowej toczą się w Polsce od kilkudziesięciu lat i przybierają róż-
ny charakter: są zorientowane literaturoznawczo bądź językoznawczo. Powstały już nawet prace 
rekapitulujące dotychczasowe ustalenia (zob. Sławek 2015). W niniejszym tekście akceptuję defi-
nicję, którą podaje w pracy o partykułach Kleszczowa: „Nie chodzi o referowanie aktu mowy, ale 
o dwugłos – mówię i dodaję operatory, które komentują moje aktualne mówienie” (Kleszczowa 
2015b: 22). 

14 Tendencje i procesy rozumiem tak, jak proponują to w monografii na temat składni śred-
niowiecznej polszczyzny poznańscy badacze (Krążyńska, Mika, Słoboda 2015: 7).
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akcentowanie procesualności zjawisk językowych, ich genezy i etapów pośred-
nich.

Lingwiści zajmujący się systemem współczesnej polszczyzny opis statyczny 
mają w  zasadzie już dany  – podstawowe ustalenia zostały poczynione, istnieje 
modelowy opis większości reprezentatywnych jednostek języka, wskazane zo-
stały zasadnicze klasy jednostek. Główne zadanie to badanie dynamiki języka 
naturalnego i, co za tym idzie, prognozowanie kierunków rozwoju15. Natomiast 
historycy języka podejmujący próby odtworzenia stanu języka, a  w  następnej 
kolejności – (re)konstrukcję etapów ewolucji, w zasadzie każdorazowo powinni 
sporządzać mapę, na której wykreślać należy obszary z  wyraźnie wskazanymi 
obiektami badania. Przyczyna tego stanu rzeczy wynika z  ciągłego przyrostu 
materiału – uzyskujemy dostęp do coraz to nowych danych językowych, te już 
znane uzyskują nowe interpretacje (zob. np. Twardzik 1997; Wanicowa 2009; 
Mika 2012), powstaje też możliwość efektywniejszego przeszukiwania istnie-
jących zasobów16. Jednocześnie nie można zapominać, że metody i  narzędzia 
wypracowane na gruncie lingwistyki synchronicznej są niezwykle przydatne 
w  badaniach historycznojęzykowych. Nie można ich wykorzystywać w  całej 
rozciągłości, z pewnością jednak są one niezbędne do tego, aby rzetelnie badać 
dawną polszczyznę.

Przedstawione w tym podrozdziale dwie perspektywy badawcze opisu wyra-
żeń będących samodzielnymi odpowiedziami na pytanie rozstrzygnięcia można, 
jak sądzę, stosować w  pewnym sensie łącznie. Będzie to zgodne z  wyrażonym 
wcześniej postulatem łączenia analiz semantycznych z pragmatycznymi17. Co to 
oznacza w praktyce? Otóż genetycznym punktem wyjścia są dla mnie jednostki, 
które mają status jednostek języka – dotyczy to użyć zarówno historycznych, jak 
i współczesnych, na przykład:

(1) Panie, chcesz li, abychmy wyplewli … ta kostrzewa …? a on odpowie‑
dział rzkąc: Nie, nie tako. (Sstp)

(2) A ugor jako/ już go poorano? Tak Panie/ już go poorano/ ba i odwró‑
cono i włóczono. (KorBa)

(3) Azaż ten nie nawiększy ma skarb który ma wszytko czego mu po‑
trzeba? Tak jest. (KorBa)

15 Prognozowanie wydaje się jednym z  najważniejszych punktów stycznych pomiędzy ba-
daniami synchronicznymi i diachronicznymi, ponieważ właśnie w tej kwestii jedne nie mogą się 
obyć bez drugich. 

16 W tym miejscu pamiętać należy o coraz szerzej zakrojonych badaniach diachronicznych 
wpisujących się w nurt lingwistyki cyfrowej; powstają korpusy diachroniczne, biblioteki cyfrowe 
wzbogacają się ciągle o wersje elektroniczne dzieł z  epok dawnych oraz, co bardzo istotne, po-
wstają narzędzia, które umożliwiają przeszukiwanie tych zasobów. 

17 W praktyce językoznawczej tego typu łączenie analiz jest częste (zob. np. Lisczyk -Kubina 
2017), co poświadcza wyrażane wielokrotnie przez lingwistów przekonanie o nieistnieniu ostrej 
granicy pomiędzy płaszczyznami semantyczną i pragmatyczną.
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We współczesnym języku mamy też takie wystąpienia:

(4) A będzie zgoda w centrum na Frasyniuka? – Absolutnie tak. (NKJP)

Sztywne zasady wyodrębniania jednostek języka każą mówić w  przykła-
dzie  (4) o uzualnym połączeniu jednostek (por. absolutnie nie, absolutnie), 
podobnie w odniesieniu do współczesnego tak(o) jest:

(5) Ojciec mój za owe naczynia dał ci niewolnika? – Tak jest. (NKJP)
(6) Usłyszę jedną skargę, to każę wam łby poucinać, zrozumiano? – Tak 

jest – poświadczył Mral. (NKJP)

Przykłady (5) i (6) wymagałyby dodatkowych informacji natury pragmatycz-
nej (kontekst sytuacyjny), aby uzasadnić użycie połączenia tak jest. Natomiast 
w przypadku staropolszczyzny dane językowe każą przypuszczać, że tak(o) jest 
było wówczas jednostką języka  – nie ma bowiem informacji o samodzielnych 
wystąpieniach tak w funkcji dopowiedzeniowej, a co za tym idzie, nie ma pod-
staw do uznania tako jest za połączenie jednostek. Ponieważ w niniejszej mono-
grafii analizuję materiał zarówno dawny, jak i współczesny, i niemożliwe byłoby 
każdorazowe rozstrzyganie, czy dana odpowiedź jest jednostką języka, czy też 
nie, przyjęłam, że samodzielna pod względem znaczeniowym i prozodycznym18 
odpowiedź na pytanie rozstrzygnięcia niezależnie od tego, czy z  dzisiejszego 
punktu widzenia uznaje się ją za jednostkę języka czy nie – stanowi przedmiot 
mojego opisu. Za dodatkowe uzasadnienie takiego rozwiązania można przyjąć 
fakt, że jednostka języka ujmowana bilateralnie powinna być jednoznaczna, 
a  mój materiał językowy nie pozwala na podejmowanie pewnych decyzji co 
do znaczenia. Funkcja nie powinna być przecież traktowana jako „zamiennik” 
znaczenia, o czym przekonują też dodatkowe informacje o zakresie użycia po-
dawane w SGPP. W przypadku kilku haseł (np. może, być może, chyba) pojawia 
się informacja: „[…] może być użyta samodzielnie jako odpowiedź na pytanie” 
(SGPP 2014, np. s. 69, 76). Mam więc świadomość, że nie wszystkie opisywane 
przeze mnie wyrażenia są jednostkami języka. 

18 Zdaję sobie sprawę z tego, że interpunkcja, którą się kieruję, jest w większości przypadków 
dziełem wydawców i może odbiegać od intencji autora tekstu, ale ponieważ korzystam z wydań 
filologicznych (ale jednak nie z rękopisów), to ufam, że nie ma tu znacznych rozbieżności.
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3. O materiale i terminologii

Dyskusja o randze, przydatności i  wiarygodności źródeł w  badaniach dia-
chronicznych  toczy się  od bardzo dawna19 i  w  zasadzie bez ostatecznych roz-
strzygnięć. Zarysowują się w niej różne, choć zazwyczaj nie skrajne, stanowiska. 
Najwięcej uwagi poświęca się charakterowi źródeł, przeciwstawiając teksty słow-
nikom20. Najobszerniej rozwinął ten problem Radosław Pawelec w  monografii 
Dzieje „sztuki”. Leksemy i pojęcia (Pawelec 2003: 33–56). Autor analizuje różne 
typy źródeł (korpusy, zbiory cytatów, słowniki), odnosząc się do ich przydatno-
ści w prowadzonych badaniach – są to badania historycznosemantyczne. Wydaje 
się, że właśnie rodzaj prowadzonych prac i stawiane pytania badawcze mają klu-
czowe znaczenie w wyborze źródeł. Ponieważ moje pytanie brzmi raczej: Skąd 
się wzięły dzisiejsze odpowiedzi? niż: Jak wyglądały dawne odpowiedzi?, to dobór 
źródeł i sposób ich penetrowania są nieco odmienne.

Nie bez znaczenia jest też to, jakiego przedziału czasowego dotyczą analizy: 
inaczej bowiem kształtuje się dobór źródeł, jeśli naszej obserwacji podlega wy-
brana epoka (np. staropolszczyzna), inaczej zaś, jeśli chcemy formułować wnio-
ski na temat całej historii polszczyzny. Wyraźnie widać tę różnicę, jeśli porów-
namy deklaracje materiałowe autorów Wyrażeń funkcyjnych w  średniowiecznej 
polszczyźnie (Mika, Słoboda 2015) z  tym, co pisze na temat źródeł Kleszczowa 
(2015b):

Decyzja, aby słownik traktować jako cenne narzędzie uzupełniające, 
a  nie jako podstawę materiałową badań, jest  – w  świetle zgromadzo-
nych w tym rozdziale faktów – uzasadniona i nieodzowna dla realizacji 
wyznaczonego celu. Diachroniczny opis wyrażeń funkcyjnych wyma-
ga pracy na tekstach, którą ułatwia dostępność łatwo przeszukiwalnego 
korpusu. (Mika, Słoboda 2015: 100)

Trzeba mocno podkreślić, że wbrew pozorom korzystanie ze słowni-
ków i kartotek słownikowych to nie „droga na skróty”, a jedynie sposób 
na zgromadzenie jak największej liczby przykładów. Bo słowniki nie 
zawsze w  sposób bezpośredni dostarczają materiału, którego szuka hi-
storyk języka, zwłaszcza, gdy wchodzi w obszar wyrażeń funkcyjnych. 
(Kleszczowa 2015b: 20) 

Wydaje się jednak, że istotność tych rozważań powoli maleje, a  powodów jest 
kilka: intensywnie prowadzone prace korpusowe gromadzące dawny materiał 

19 Zob. np. Pawelec (2003), Kleszczowa (2011a, 2015b), Mika, Słoboda (2015).
20 O specyficznej wartości słowników jako swego rodzaju korpusów tekstów pisał już wiele 

lat temu Piotr Żmigrodzki (2006).
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językowy (zob. na ten temat Pastuch et al. 2018), udostępnianie kartotek słow-
ników historycznych, obudowywanie leksykonów dawnej polszczyzny stosow-
nymi wyszukiwarkami. Wszystkie te działania wpływają bardzo pozytywnie 
na dostępność źródeł i, co bardzo ważne, czynią badania historycznojęzykowe 
bardziej efektywnymi i wiarygodnymi.

Temat, który podjęłam, stawia problem materiału w jeszcze innym świetle. 
Z wcześniejszych rozważań wynika, że w niniejszej pracy punktem wyjścia jest 
analiza semantyczna, a perspektywa pragmatyczna jedynie je uzupełnia. Ozna-
cza to, że interesują mnie jednostki/wyrażenia będące samodzielną odpowiedzią 
na pytanie i mające wyznaczoną następującą, ogólną, semantykę:
– ‘potwierdzenie tego, czego dotyczy pytanie’ (np. Panie Stefanie, wszystko w po‑

rządku? – Jak najbardziej. (NKJP))
– ‘zgoda na to, co czego dotyczy pytanie’ (np. Mogę się rozejrzeć? – Pewnie. We‑

szła do pokoju matki. (NKJP))
– ‘zaprzeczenie temu, czego dotyczy pytanie’ (np. Kto przyniósł? Ty? Gustav? – 

Skąd! Ktoś z zewnątrz. (NKJP))
– ‘odmowa wykonania tego, czego dotyczy pytanie’ (np. Nie nauczyłaby pani 

szyć, sprzątać, gotować? – Nie. Wcale. (NKJP))
W analizach przeprowadzonych w  rozdziałach materiałowych odnoszę 

się wyłącznie do potwierdzania i  zaprzeczania, ponieważ dane językowe nie 
upoważniają do szczegółowych rozróżnień pomiędzy zgodą a  potwierdzeniem, 
jeśli poprzednikiem jest pytanie rozstrzygnięcia. Takie założenia przyjęła też 
w artykule dotyczącym tzw. dopowiedzeń zaprzeczających Żabowska (2011).

Z pragmatycznego zaś punktu widzenia ważna jest dla mnie sytuacja wypo-
wiedzeniowa, którą można opisać następująco: badane jednostki są odpowiedzią 
na pytanie o rozstrzygnięcie zadane przez uczestnika dialogu (o znaczeniu 
wspomnianym uprzednio) bądź odpowiedzią na pytanie postawione samemu  
sobie. O relacjach pomiędzy gramatyką a pragmatyką czy pragmatyką a seman-
tyką napisano wiele (zob. np. Bobrowski 2003; Grzegorczykowa 2013), z pewnoś-
cią jednak istnieją takie obszary aktywności językowej, w których owe związki  
są o  wiele bardziej widoczne. Jednym z  nich jest dialog. W opublikowanym 
w roku 2015 artykule pisałam:

[…] oddzielenie informacji przekazywanych kodowo od tych przekazy-
wanych sytuacyjnie wcale nie jest proste, szczególnie w tekstach sprzed 
kilkuset lat, przede wszystkim dlatego, że ustalenie wartości systemowej 
(kodowej) jest najczęściej tylko domniemane ‒ brak bowiem pełnych da-
nych o znaczeniu systemowym. Trudność polega na tym, że obie warto-
ści: semantyczną i pragmatyczną należy rekonstruować. Takie podejście 
sytuuje wyrażenia niesyntagmatyczne wyekscerpowane z  tekstów daw-
nych zarówno w obszarze semantyki, jak i pragmatyki. w materiale są 
bowiem jednostki, które mogą, w zależności od użycia, być nośnikami 
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informacji tylko pragmatycznej […] lub pragmatycznej, która nadbudo-
wuje się na semantyczną […]. (Pastuchowa 2015: 130)

I dzisiaj podtrzymuję sąd, że tzw. dopowiedzenia (lub wyrażenia w  funkcji 
dopowiedzeniowej) wymagają dwustronnego opisu: semantycznego i  pragma-
tycznego. Przyjęcie takiej perspektywy oglądu ma istotny wpływ na sposób 
gromadzenia materiału. Ponieważ praca w  założeniu ma charakter diachro-
niczny, a  celem jest przedstawienie wniosków o charakterze panchronicznym, 
to konieczne było zebranie takiego korpusu przykładów, który umożliwi wy-
konanie zadania. Jak wiadomo (zob. Kleszczowa 2011b), w  przypadku badań 
semantycznych gromadzenie materiału historycznego dotyczącego kategorii, 
która się dopiero formuje, znajduje się niejako in statu nascendi i jest zdecy-
dowanie trudniejsze niż w  przypadku badań, których podstawę materiałową 
stanowią jednostki ściśle zdefiniowane pod względem formalnym (np. określone 
formy fleksyjne czy kategorie słowotwórcze tworzone za pomocą wskazanych 
formantów). Można sądzić, że trudności mnożą się, gdy w  grę wchodzi obser-
wacja zjawisk pragmatycznych występujących w swobodnej konwersacji. Wśród 
podstawowych przyczyn takiego stanu rzeczy należy wymienić następujące:
– najdawniejsze teksty polskie przedstawiają w  zasadzie dwie podstawowe od-

miany polszczyzny: urzędową i religijną, a one w przeważającej mierze doku-
mentują polszczyznę opracowaną, bez elementów dialogowych;

– zachowane teksty dialogiczne to przede wszystkim stylizacje na dialog, a za-
tem trzeba brać pod uwagę ich wtórność wobec tzw. żywej mowy21;

– w źródłach, które oparte są na największej liczbie danych językowych, czyli 
słownikach, zwykle nie przytacza się w  ilustracji tekstowej jednostek więk-
szych niż zdanie, a więc nie ma możliwości obserwacji, co się dzieje na grani-
cy między wypowiedzeniami;

– korpusy, które gromadzą teksty dawne (np. KorBa) tylko w niewielkim stop-
niu mają w zasobie źródeł teksty dialogowe22;

– dodatkowym problemem są wymagania dotyczące poprzednika i następnika 
interesującego mnie wyrażenia – powinno to być pytanie rozstrzygnięcia z le-
wej strony, z kolei po prawej musi pojawić się sygnał samodzielności prozo-
dycznej (odpowiedni znak interpunkcyjny).

Najprostszym, z metodycznego punktu widzenia, rozwiązaniem byłoby po- 
zyskanie tekstów dialogicznych (w miarę możliwości z jak najmniejszą ingeren-
cją filologiczną) z  różnych okresów polszczyzny, anotowanie ich, a  następnie 
połączenie w korpus23. Konieczne byłoby też obudowanie korpusu odpowiednią 

21 W ustaleniach dotyczących źródeł do badań historyczno -pragmatycznych dopuszcza się 
badanie tzw. constructed dialogues – zob. na ten temat Laurel J. Brinton (2015: 223).

22 Zob. informację o źródłach do Korpusu – https://korba.edu.pl/teksty.
23 O konieczności wykorzystywania w  badaniach naukowych tylko korpusów anoto-

wanych pisał w  swojej książce o diatezie Rafał Górski: „Jeżeli jednak odkrycia naukowe mają 
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wyszukiwarką. Ten pomysł jest prosty tylko pozornie – wiąże się z ogromnym 
nakładem czasu i  pracy, i  możliwy jest do wykonania tylko przez interdyscy-
plinarny zespół złożony z językoznawców i informatyków. Przedstawione ogra-
niczenia, choć trudne do pokonania, nie uniemożliwiają jednak pracy. Poniżej 
postaram się przedstawić, w jaki sposób, często drogą pośrednią, gromadziłam 
materiał do prezentowanej monografii. Mam z jednej strony świadomość, że ze 
względu na sposoby pozyskiwania nie wszystkie przykłady mają tę samą wartość, 
z  drugiej zaś jako historyk języka jestem przekonana, że budowanie hipotez, 
nawet jeśli w danym momencie badań nie uzyskują one 100% potwierdzenia, też 
ma sens. Być może kolejne etapy prac prowadzone przez następców pozwolą je 
lepiej udokumentować.

Przedstawione zastrzeżenia dotyczą tylko materiału historycznego, w odnie-
sieniu bowiem do lat 1945–2010 dysponujemy danymi z  Narodowego Korpusu 
Języka Polskiego, które można pozyskiwać, posługując się wyszukiwarką Po-
liqarp (Bień 2012) umożliwiającą budowanie odpowiednich zapytań. Niezwykle 
istotny jest również fakt, że w  stosunku do współczesnej polszczyzny możemy 
wykorzystywać kompetencję i  intuicję językową – pozwala to na ocenę i wery-
fikację danych korpusowych, a  nawet tworzenie nowych bądź odtwarzanie za-
słyszanych sytuacji językowych, w których występują przewidziane do badania 
wyrażenia. Tego ostatniego sposobu nie wykorzystywałam w  pracy, choć obie 
metody pozyskiwania współczesnych danych językowych (korpus i  intuicja 
weryfikowana przez kompetencję) są równouprawnione i  można je traktować 
uzupełniająco, a  czasami mogą one nawet działać kontrolnie względem siebie. 
Takie podejście jest w  pełni akceptowalne wśród badaczy synchronistów (zob. 
np. Lewandowska -Tomaszczyk 2006; Górski 2008). Natomiast ekscerpcja mate-
riału historycznego przebiegała nieco inaczej: tutaj zastosowałam dwie drogi po-
zyskiwania jednostek, które występowały w przeszłości w funkcji dopowiedzeń 
i replik.

Pierwszą drogę pozyskiwania materiału historycznego można by nazwać 
bezpośrednią. Polegała ona na ekscerpcji jednostek zarówno z leksykonów 24, 
jak i  zbiorów dramatów25, w  których, jak można było podejrzewać, pojawiło 
się sporo jednostek wchodzących w zakres mojego obszaru badawczego. Od 
pewnego momentu (czerwiec 2018) dostępny jest także Elektroniczny Korpus 
Tekstów Polskich z XVII i XVIII wieku (do 1772 r.), który również przeszukiwa-

powstawać w  rozsądnym horyzoncie czasowym, to wspieranie się anotacją jest koniecznoś- 
cią […]” (Górski 2008: 17).

24 Wyniki przeszukiwań słownikowych były bardziej niż skromne z powodów oczywistych: 
w leksykonach ilustrację materiałową tworzą zwykle zdania; w zasadzie nie zdarza się ilustracja 
tekstem dialogicznym; nawet jeśli w definicji autorzy leksykonów odwołują się do funkcji dopo-
wiedzeniowej, to nie jest ona dokumentowana.

25 Na końcu pracy, w Bibliografii, w sekcji Źródła, przedstawiam wykaz tekstów, z których 
zostały wyekscerpowane przykłady wraz ze skrótami, którymi je oznaczam.
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łam, choć ze względów, o których wspominam uprzednio, nie jest on bogatym 
źródłem interesującego mnie materiału26. Wielu przykładów dostarczyła mi 
też lingwistyczna literatura historycznojęzykowa. Jak wiadomo, ważną cechą 
tekstów poświęconych diachronii jest ujawnianie materiału, często przytaczanie 
fragmentów tekstów, bo tylko w  ten sposób można uwiarygodnić rozważania, 
przekonać o słuszności stawianych tez. Jak się okazuje, jest i dodatkowa wartość 
takiej postawy: zgromadzony materiał może być przydatny innym badaczom, 
także tym, którzy zajmują się zupełnie odmiennymi tematami historycznojęzy-
kowymi. W lingwistyce historycznej prace materiałowe mają szczególną wartość, 
która nie przemija z czasem. Raz zgromadzony materiał może być wielokrotnie, 
do różnych celów, wykorzystywany.

Druga droga pozyskiwania materiału historycznego, którą należałoby na-
zwać pośrednią, była realizowana na kilka sposobów:
1. Analizowałam hasła słownikowe tych jednostek, których semantyka (po-

dawana przez leksykografów) pozwalała przypuszczać, że mogą być użyte 
w funkcji dopowiedzenia (np. nie); zwykle jedno ze znaczeń wskazywało na 
możliwość użycia dopowiedzeniowego  – zakładałam zatem, że choć nieod-
notowane (z powodów, o których wcześniej), takie użycie istniało; można by 
powiedzieć, że kierunkowskazem w  takim myśleniu była semantyka, która 
przecież wpływa na pragmatykę27. 

2. Ponieważ współcześnie w  funkcji dopowiedzeniowej mogą wystąpić party-
kuły epistemiczne (np. chyba, naturalnie, niechybnie), to sprawdzałam, jak 
skonstruowane są ich opisy leksykograficzne w  leksykonach dokumentują-
cych dawną polszczyznę i  jakimi przykładami ilustruje się ich użycie; mam 
oczywiście świadomość, że mówimy tu o wtórnej funkcji tych partykuł.

3. Pomocne były szeregi synonimiczne, zamieszczane przy hasłach partykuło-
wych – one odsyłały do partykuł już wygasłych, które zachowały się w funk-
cji dopowiedzeniowej (np. pewnie, podobno).

4. Moją uwagę zwracały też jednostki kwalifikowane dawniej jako wykrzykniki, 
ponieważ historycznie mogły one pełnić funkcję dopowiedzeń, zob. np. uży-
cie ba w następującym kontekście:

26 Chcąc prześledzić wszystkie typy odpowiedzi obecne w  XVII -wiecznym materia-
le, wpisałam do Korpusu zapytanie [base=”\?”], które pozwoliło na prześledzenie wszystkich 
miejsc, w  których występuje znak zapytania. Uzyskałam 500 wyników. W  ani jednym z  nich 
nie pojawiła się jednostka dopowiedzeniowa. Zdecydowaną większość stanowiły pytania re- 
toryczne.

27 Do takiego rozumienia uprawniają przekonujące rozważania Katarzyny Jaszczołt na temat 
granicy pomiędzy semantyką a pragmatyką. Badaczka pisze, że „teoria znaczenia musi opierać 
się zarówno na teorii znaczenia zdań, jak i  na teorii znaczenia całości wypowiedzi rozmówcy. 
[…] wnioskowanie pragmatyczne […] oraz »skróty« w takim wnioskowaniu, czyli wszelkiego ro-
dzaju znaczenia domyślne, muszą być wzięte pod uwagę jako nośniki znaczenia wypowiedzi” 
(Jaszczołt 2006: 152). 
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Tygeliusz: Co, taką dziewczynę za tak szpetnego oblubieńca wydawać? // 
Antyfo: Ba, i to jeszcze starego Kościotrupa. (DS, I, 313).

5. Ponieważ wśród dzisiejszych tzw. dopowiedzeń znaczną część stanowią jed-
nostki nieciągłe, często sfrazeologizowane, to można przypuszczać, że rów-
nież kreatywność naszych przodków była w  tej mierze znaczna i  należy 
przyglądać się funkcjonalności frazeologizmów i  stałych połączeń oraz me-
chanizmowi szeroko rozumianej kompozycji, zob. na przykład:

Lopes: A dokąd to ty zaś idziesz? Czy jeno nie na jakie miejsce nieuczciwe? 
// Faramuszka: Boże uchowaj, i mnie też trzeba być na jutrzni i na laudes, bo 
już dzwoniono (DS, V, 462)28.
Moje poszukiwania szły, jak widać, w  dwóch kierunkach: z  jednej strony 

chodziło mi o uzupełnienie „braków pragmatycznych”  – w  sytuacji, kiedy 
dopuszczała taką możliwość semantyka danej jednostki, z drugiej zaś – koncen-
trowałam się na znalezieniu jednostek, które w przeszłości mogły pełnić funkcję 
dopowiedzeniową, a  dziś albo jej nie pełnią (np. potwierdzające chyba), albo 
zanikły całkowicie (np. wierę) z naszego zasobu leksykalnego.

Źródła do badań jednostek leksykalnych, które mogą stanowić samodzielną 
odpowiedź na pytanie rozstrzygnięcia, nie mogą być z wielu przyczyn, o których 
już wspominałam, jednorodne. W  książce poświęconej składni yes i  no opie-
rającej się na danych z  wielu języków (m.in. angielski, chiński mandaryński, 
szwedzki, fiński) Holmberg wspomina o problemach z  gromadzeniem danych 
wynikających, według niego, przede wszystkim z  niedostatecznego opisu od-
powiedzi obecnych w  synchronicznych gramatykach opisowych (Holmberg 
2016: 10–13). Zainteresowania badaczy kierują się raczej w  stronę pytań niż 
odpowiedzi. Z  przeglądu polskiej literatury można wysnuć podobny wniosek. 
Opracowania dotyczące pytań są dość wyczerpujące, i to te, które dotyczą za-
równo języka współczesnego (np. Danielewiczowa 1996), jak i staropolszczyzny 
(np. Taras 2000). Brak natomiast opracowań na temat odpowiedzi. Być może 
jednym z powodów jest właśnie trudność w pozyskiwaniu materiału.

Przyjęty w  przedstawianym opracowaniu ogląd semantyczno -funkcjonalny 
nakazywałby korzystanie głównie z danych tekstowych (korpusowych), jednakże 
na obecnym etapie wykorzystania metod lingwistyki cyfrowej w  odniesieniu 
do badań diachronicznych wydaje się to mocno utrudnione. Założony sposób 
pozyskiwania danych uzasadnia też poruszanie się po historii polszczyzny 
w kierunku odwrotnym, niż zazwyczaj czynią to językoznawcy, to znaczy przy-
glądam się współczesności po to, żeby dowiedzieć się czegoś o historii. Nie jest 
to oczywiście podejście nowe, bo już Jan Baudouin de Courtenay, w odniesieniu 
do badań systemowych, pisał:

28 W USJP frazeologizm uchowaj Boże odnotowany jest w znaczeniu ‘absolutnie nie, nic po-
dobnego’ i z kwalifikatorem przestarzały.
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[…] taki wykład historii języka  – polegający na wydobywaniu z  niego 
coraz to starszych nawarstwień skutków działania czynników zbiorowo-
 -indywidualnych, a więc związany ze stopniowym cofaniem się […] od 
teraźniejszości do coraz odleglejszych epok przeszłości językowej – był-
by najracjonalniejszym, muszę się go jednak wyrzec. Bo najprzód taki 
wykład historii musiałby zająć nierównie więcej miejsca aniżeli wykład 
zwykły w następstwie chronologicznym; po wtóre zaś brak jeszcze prac 
przygotowawczych do wyczerpującego przedstawienia takiej historii ję-
zyka. (Baudouin de Courtenay 1922/1984: 25–26)

Co prawda Baudouin de Courtenay odnosił się do innego typu obserwacji języ-
kowych oraz do zamiarów przedstawienia pełnej historii języka polskiego, tym 
niemniej zwrócenie uwagi na taki wektor badawczy jest bardzo inspirujące. 

Drugim, często podnoszonym, problemem w  dyskusji na temat odrębności 
badań synchronicznych i historycznojęzykowych jest rola kompetencji językowej 
w  obu typach badań. Wydaje się, że aby uniknąć błędów wynikających z  na-
kładania się kompetencji użytkownika współczesnej polszczyzny na materiał 
historyczny, należy stosować równolegle dwie drogi. Po pierwsze, poprzez 
lekturę i  wnikliwe studiowanie tekstów dawnych niejako rozbudowywać swoją 
kompetencję badawczą na teksty historyczne29, po drugie, stale, jak pisze Klesz-
czowa, „filtrować” materiał historyczny:

Świadomość filtrowania przeszłości przez własną kompetencję językową 
jest historykowi języka niezbędna także po to, aby mieć się na baczno-
ści, aby z dystansem traktować elementy wspólne dla przeszłości i teraź-
niejszości, okazać się bowiem może, że tożsamość jest tylko pozorna. 
(Kleszczowa 2011b: 320)

Balansowanie na granicy interpretacji i nadinterpretacji jest niejako wpisane 
w  pracę badacza diachronii, jednakże historia językoznawstwa dowodzi (por. 
np. prace młodogramatyków), że można wiele ustalić, posługując się metodą 
wnioskowania pośredniego. 

29 O tym problemie piszemy w  artykule Niebezpieczna kompetencja (Janowska, Pastucho-
wa 1995), zwracając uwagę na odmienność poziomów kompetencji w stosunku do tekstów daw-
nych w  zależności od intensywności kontaktów z  nimi (np. tzw. przeciętny użytkownik języka 
vs. historyk języka). Ani  w  artykule z  1995 r., ani w  niniejszej pracy nie odwołuję się do rozu-
mienia kompetencji prezentowanej przez generatywistów. Podobnie jak Kleszczowa przyjmuję 
definicję Tadeusza Zgółki: „[…] kompetencja jest pewnym systemem przekonań, sądów, ogól-
nie  – jest wiedzą leżącą u podstaw podejmowania działań o charakterze społecznym. W  ter-
minologii generatywistycznej można by powiedzieć, że jest to wiedza generująca poszczególne 
wypowiedzi językowe traktowane jako działania społeczne” (Zgółka 1980: 134, za: Kleszczowa  
2015b: 19). 
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Jednym z wymogów stawianych pracy naukowej jest przejrzystość termino-
logiczna. I znów – łatwiej ją zachować, kiedy analizujemy kategorie / reprezen-
tantów kategorii o jasnym i ugruntowanym statusie w  lingwistyce. Tymczasem 
analizowane przeze mnie wyrażenia sprawiają kłopot nie tylko polskim lingwi-
stom. W  artykule O partykułach inaczej. Kilka uwag o problemach terminolo‑
gicznych Małgorzata Świątkowska (2014) referuje ten problem z punktu widzenia 
językoznawstwa francuskiego. Szczególnie interesujące wydaje się umieszczenie 
tzw. partykuł na poziomie pragmatycznym i  rozpatrywanie ich na poziomie 
teorii wypowiedzi. Stosuje się tam w  tym wypadku termin partykuły dyskur‑
sywne – znajdują się w tej kategorii zarówno jednostki zaliczane tradycyjnie do 
konektorów, przysłówków nie tylko zdania, ale także wypowiedzi. Należy uzu-
pełnić, że nie jest to grupa precyzyjnie zdefiniowana, a cechy charakterystyczne 
stanowią tu polifunkcyjność i niezależność od innych składników (Świątkowska 
2014: 446).

W przypadku analizowanych przeze mnie wyrażeń odwołuję się do ustaleń 
synchronicznych, ale dokonuję w nich pewnych wyłomów. Zresztą ciągłe napięcie 
terminologiczne pomiędzy językoznawstwem synchronicznym a  diachronicz-
nym jest ważnym elementem dyskusji w  lingwistyce (zob. na ten temat Mika, 
Rojszczak -Robińska, Ziółkowska, red., 2018). Nie ma oczywiście praktyki, żeby 
budować pełną siatkę terminologiczną na potrzeby konkretnej pracy naukowej – 
wykorzystuje się obowiązującą w  danej dyscyplinie terminologię, doprecyzo-
wując znaczenia, a  przede wszystkim określa się zakres terminu, który odnosi 
się do głównego obiektu badań. Ale, jak zauważa słusznie Ewelina Woźniak-
 -Wrzesińska (2018: 341), w  badaniach diachronicznych częściej mamy problem 
nie tyle z terminem, ile z obiektem badań. W dotychczas przedstawionych uwa-
gach starałam się w miarę dokładnie opisać mój obiekt badań. Pozostaje zatem 
równie precyzyjnie wskazać terminy, jakimi będę się posługiwała w jego opisie. 
Już w  tytule monografii występuje określenie funkcja dopowiedzeniowa, które 
wyraźnie wskazuje, że rezygnuję z  terminu dopowiedzenie, który pojawia się 
w pracach, których autorzy bazują na materiale synchronicznym, a jego związki 
z  syntaktycznym podziałem na części mowy Romana Laskowskiego mogłyby 
zamazywać przyjęty przeze mnie punkt widzenia. Argumenty przemawiające za 
takim rozwiązaniem przedstawiłam w artykule Jak łączyć historyczne jednostki 
języka w  zbiory? Problemy z  wyodrębnianiem jednorodnych klas funkcyjnych 
w  materiale historycznym (Pastuch 2017). Ponieważ jednak niniejsza praca nie 
obejmuje wszystkich wyrażeń występujących w funkcji dopowiedzeń, a tylko te, 
które stanowią samodzielne odpowiedzi30 na pytanie rozstrzygnięcia, to należy, 
poprzez charakterystykę negatywną, opisać te wyrażenia, które wyłączyłam 

30 Należy pamiętać, że interesuje mnie tylko pewien podzbiór odpowiedzi, mianowicie te, 
które są wariantem semantycznym tak/nie. Holmberg nazywa je czasami dla jasności wywodu 
yes/no answers (Holmberg 2016: 8). 
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z  obszaru badań, a  które w  literaturze zalicza się do dopowiedzeń. Nie badam 
tych wyrażeń, które występują jako repliki w dialogu, ale nie są odpowiedziami 
na pytanie rozstrzygnięcia, na przykład prawda, faktycznie, rzeczywiście31. Mogą 
one wyrażać zgodę lub niezgodę na poprzedzającą wypowiedź interlokutora. 
Chodzi mi tutaj o użycia typu:

Jan: […] Rychło się pospieszmy, /a koronę i gwoździe do domu pobierzmy.
Magdalena: Prawda, pódźmy, żeby się [na]nas nie zmówili, /By jakiego 
despektu nam nie wyrządzili. (DS, VI, 225)
Czart: Trzeba tedy do takich rzeczy żywego, czerstwego, zdrowego, śmia‑
łego człowieka. 
Zło: Prawda. (KorBa)

I współczesne32:

Popatrz, jak się zaprawił dormami – poskarżyła się Ewa na powitanie. – 
Faktycznie  – stwierdziłem, obrzucając jej towarzysza współczującym 
spojrzeniem. (NKJP)
Jestem podobna do ojca, kiedy ściągnę włosy do tyłu, wyglądam zupełnie 
jak chłopak, zobacz. – Rzeczywiście. To są twoje włosy? (NKJP)

Należy dodać, że istnieje część wspólna pomiędzy replikami33 i odpowiedziami, 
por. na przykład:

My się chyba nie znamy? – Rzeczywiście – on powiada. – Nie przypomi‑
nam sobie i ja pana. (NKJP)34

Repliki wymagają osobnego opisu, zarówno semantycznego (np. jaka jest ich 
relacja do homonimicznych partykuł), jak i pragmatycznego (rola w dialogu).

Zaprezentowane rozróżnienia pozwalają wyodrębnić podstawowy obiekt 
badań, czyli jednostki/wyrażenia w funkcji dopowiedzeniowej, będące odpowie-
dziami na pytanie rozstrzygnięcia. W polskiej literaturze językoznawczej nie ma 
zgodności co do terminologii do nich się odnoszącej. Pojawiają się określenia 

31 W SGPP funkcja repliki, jaką mogą pełnić niektóre partykuły, jest sygnalizowana nastę-
pującą informacją: „[…] może być użyta jako reakcja na stwierdzenie” (SGPP 2014, np. s. 69, 71, 
73, 76).

32 W KorBie repliki faktycznie ani rzeczywiście nie występują.
33 Terminologiczne rozróżnienie pomiędzy odpowiedziami i replikami zostało bardzo wy-

raźnie przedstawione przez Hallidaya i Hasan (1976, za: Holmberg 2016: 8): „[…] [rejoinder […] 
is] any utterance which immediately follows an utterance by a different speaker and is cohesively 
related to it’ (where the utterance can be, for instance, a declarative), and response, being a  re-
joinder which follows a question […]”.

34 O leksemach dopowiedzeniowych z segmentem nic, które również mogą wystąpić w takiej 
funkcji, pisała m.in. Anna Kisiel (2007).
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leksemy dopowiedzeniowe (Kisiel 2007), tzw. dopowiedzenia (Żabowska 2011), 
reakcje słowne, minimalna jednostka dialogu (Wajszczuk 2005), wyrazy ‑zdania 
(Świątkowska 2014). Nie są to jednak terminy w ścisłym rozumieniu tego słowa, 
co pośrednio zaświadcza, że ten obszar językowej działalności człowieka ciągle 
podlega obserwacji i brak jeszcze ostatecznych ustaleń. Niniejsza praca również 
nie pretenduje do miana syntezy. Nie jest moim celem budowanie eksplikacji 
badanych jednostek  – taki cel stawiają sobie badacze zajmujący się semantyką 
współczesnej polszczyzny. Moim zamiarem jest ogląd tego obszaru z uwzględ-
nieniem perspektywy historycznej. Bliskie jest mi zdanie, które zamieścił we 
wstępie do swojej monografii o diatezie Rafał Górski: „Poza tym staram się być 
neutralny względem teorii, to znaczy posługiwać się możliwie prostym aparatem 
pojęciowym, wspólnym dla całej lingwistyki” (Górski 2008: 13).



Roz d zia ł  III

Wyrażenia o wartości zaprzeczającej: 
nie i bliskoznaczniki

Nikt do tej pory nie natrafił na język bez negacji, a jej wykład‑
niki […] mają swoje miejsce we wszystkich gramatykach opiso‑
wych.

Anna Wierzbicka, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne

Może pan, panie pośle… …chciałem zapytać, czy ta problema‑
tyka była podejmowana przez niego? Nie, ależ skąd. W  ogóle 
nie, w ogóle. Absolutnie nie.

NKJP – sprawozdanie z posiedzenia Komisji Sejmowej

Proste i  pozornie niewinne słówko nie nastręcza logikom i  badaczom 
języka wciąż nowych i zgoła nieprostych problemów; otwiera pole roz-
ważań na najbardziej fundamentalne problemy filozoficzne […], nie uła-
twiając rozstrzygnięć przez swoją kapryśną gramatykę i  „niezdyscypli-
nowanie” formalne. (Antas 1991: 7)

Przytoczone słowa rozpoczynające rozprawę Jolanty Antas, choć zostały napi-
sane ponad ćwierć wieku temu, to nadal obrazują problemy, jakich nastręczają: 
słówko/operator/element/wyraz/morfem/partykuła przecząca1, które będą przed-
miotem opisu w  niniejszym rozdziale. W  zależności od przyjętego punktu 
widzenia (np. językoznawczy czy logiczny; diachroniczny czy synchroniczny; 
pragmatyczny czy semantyczny) opis powinien przyjąć inną postać. Warto 
podkreślić, że pomijam tu, z racji charakteru pracy, problem negacji jako pojęcia 
filozoficznego oraz narzędzia analiz logicznych. Temu zagadnieniu poświęcona 
jest ogromna literatura, zarówno polska, jak i  obca. Niemożliwe wydaje się 

1 Wyliczam tutaj wszystkie określenia, jakimi opisuje się w literaturze językoznawczej, w za-
leżności od kontekstu, kształtu nie.
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stworzenie deskrypcji z  uwzględnieniem wszystkich perspektyw, gdyż byłaby 
ona wówczas zbyt szeroka i  trudna do uporządkowania. A  zatem zgodnie 
z ustaleniami poczynionymi w rozdziałach wstępnych zajmuję się tylko tą rea-
lizacją nie, która używana jest „w replikach dialogowych, będących skrótowymi 
odpowiedziami przeczącymi na tzw. pytania o potwierdzenie” (Wajszczuk 2005: 
83). Jadwiga Wajszczuk mówi nawet, że jest to jedna z podstawowych hipostaz 
tej partykuły. Jednakże rozważania o kształtowaniu się samodzielnej funkcji nie 
muszą być poprzedzone przedstawieniem historii nie jako leksemu, ponieważ 
owa polifunkcyjność wynika w pewnej części właśnie z historii. Sądzę, że taki 
punkt wyjścia jest w tym momencie najbardziej neutralny i pozwoli na wskaza-
nie najważniejszych przekształceń nie – tych, które umożliwiają użycie w funkcji 
najkrótszej repliki o znaczeniu przeczącym.

1. Nie – geneza, etymologia, znaczenie i funkcja

Zakreślenie przedmiotu opisu, jakiego dokonałam w rozdziale I.1., pozwala, 
a  nawet obliguje, aby dokładnie przyjrzeć się podstawowej, można by powie-
dzieć  – nadrzędnej, jednostce, która stanowi leksykalny eksponent negatywnej 
odpowiedzi na pytanie o rozstrzygnięcie. Jest nią leksem nie. Użycie w  tym 
miejscu terminu leksem już okazuje się swego rodzaju deklaracją, czynioną 
z  określonej perspektywy badawczej. Zakłada się bowiem uznanie jego samo-
dzielności zarówno semantycznej, jak i morfologicznej. Należy jednak pamiętać, 
że możliwe i również uzasadnione jest stosowanie terminu o szerszym zakresie, 
mianowicie morfem. W  pracy Morfem „nie” we współczesnym języku polskim 
i w zasadach pisowni Marian Bugajski pisze:

[…] nie […] pełni najróżniejsze funkcje językowe począwszy od niesa-
modzielnej cząstki słowotwórczej (prefiksu) aż po jednostkę składnio-
wą – wypowiedzenie. Wobec tego wygodniejszy dla naszych celów był-
by termin „morfem nie”, który może obsługiwać wszystkie części pracy 
(składniową, słowotwórczą i ortograficzną), a także służyć do rozważań 
semantycznych. (Bugajski 1983: 6)

Przyjmuję, że nie stanowi jednostkę polifunkcyjną, a ponieważ moim zada-
niem jest wskazanie dróg kształtowania się wypowiedzeniowej funkcji nie oraz 
opis jego funkcjonowania jako samodzielnego wypowiedzenia, to rozważania 
o nie w  funkcji morfemu traktuję jako pomocnicze i  uzupełniające. Zakładam 
zatem, że w  bieżącym  podrozdziale prezentuję dane i  wnioski dotyczące jed-
nostki leksykalnej o kształcie nie, nie zajmuję się natomiast cząstką nie, która 
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może być prefiksem o znaczeniu przeczącym (np. nieładny). Zgodnie z obowią-
zującymi w literaturze lingwistycznej rozróżnieniami można powiedzieć, że nie 
interesuje mnie nie w negacji przynazwowej2.

Rozpocznę od prześledzenia genezy jednostki o postaci nie – takie postępo-
wanie pozwala uwzględnić wszelkie elementy semantyczne, które konstytuują 
znaczenie dzisiejszego nie.

W polskich źródłach etymologicznych3 nie ma zgodności co do pochodze-
nia podstawowej jednostki wyrażającej negację. Chcąc ustalić pochodzenie nie 
jako leksemu przeczącego, należy konfrontować z sobą dwa hasła: nie oraz ni, 
gdyż oba te kształty występowały w  początkach polszczyzny jako partykuły  
przeczące.

Dla porządku należy przytoczyć objaśnienia zawarte w  Słowniku etymolo‑
gicznym języka polskiego Aleksandra Brücknera (1927/1985), choć postęp badań 
etymologicznych znacznie zweryfikował jego ustalenia. Pod hasłem ni mamy 
tutaj tylko odniesienie do spójnika (spójki) ani, ni ‑ni, któremu przypisuje się 
wartość przeczącą, silniejszą4 niż nie. Jednostka nie również charakteryzowana 
jest jako „spójka przeczenia”, która tworzy „niezliczone złożenia”.

W nieukończonym słowniku Franciszka Sławskiego (1952–1982) nie ma 
haseł ni i nie (hasła opracowano do Łż), a jedynym hasłem zawierającym w sobie 
ni jest ani. Sławski podaje jego wartość semantyczną w definicji synonimicznej 
‘ani, również, nawet nie, wcale nie’ i  zwraca uwagę na kompozycjonalność:  
a  + ni. Jak wiadomo, koncepcja tego słownika ewoluowała i  pierwszy zeszyt, 
w  którym odnotowano to hasło, był podporządkowany idei słownika popular-
nego, podającego tylko podstawowe informacje. Można podejrzewać, że hasła ni, 
nie byłyby opracowane bardziej szczegółowo, z uwzględnieniem większej liczby 
danych, także gwarowych, co w tym przypadku ma duże znaczenie.

Hasło nie w Słowniku etymologicznym języka polskiego (Boryś 2005) nie jest 
zbyt rozbudowane. Autor podaje tylko prasłowiańską formę (*ne) oraz przywo-
łuje pokrewne, inne niż słowiańskie, postaci, na przykład: lit. ne, gr. ne -, stind. 
ná. Postać praindoeuropejską rekonstruuje jako *ne. Ni natomiast przypisane 
są dwie funkcje: 1. ‘partykuła przecząca’, 2. spójnik ‘ani’. W  tym przypadku 
praindoeuropejska postać rekonstruowana jest jako *nej < *ne ej. Do problemu 
innojęzycznych odpowiedniości obu kształtów wrócę jeszcze w  dalszej części 
rozdziału. W Polskim słowniku etymologicznym (Mańczak 2017) również odno-
towano dwa hasła: ni i nie, ale autor podaje tylko informacje morfologiczne, nie 
odnosząc się do semantyki. Tutaj połączenie pie. *ne z ej w psł. *ni interpreto-
wane jest jako efekt nieregularnego rozwoju fonetycznego będącego wynikiem 
wysokiej frekwencji. Natomiast nie także według Mańczaka ma inną genezę 

2 Zob. np. Greszczuk 1993: 22.
3 Wykaz wykorzystanych słowników etymologicznych wraz ze stosowanymi skrótami znaj-

duje się w Bibliografii na końcu książki, w sekcji Słowniki i opracowania leksykograficzne.
4 Ciekawe, że tylko w tym słowniku zwraca się uwagę na wartość (silniejsze) ni.
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i wywodzi się z psł. *ne, a to z kolei z pie. *ne. Przytoczone są także formy gocka 
ni, łacińska ne - (nesciō ‘nie wiem’) oraz staroirlandzka ne.

Inne podejście do problemu prezentuje w  swoim słowniku Andrzej Bań-
kowski (2000), który wyodrębnia trzy hasła nie: nie1 ‘proklityczny wykładnik 
negacji, używany przed leksemem nazwowym […] zmieniający jego zastane 
znaczenie na sprzeczne z  nim […]’. Zarówno zatem forma starosłowiańska, jak 
i przedsłowiańska brzmiałaby ne; nie2 to ‘pozazdaniowy wykładnik odpowiedzi 
negatywnej o znaczeniu ‘nie jest tak(i)’; autor odnosi się też do formy z pochylo-
nym wygłosowym è (niè), które w gwarach przetrwało jako ni. Nie w tej funkcji 
interpretowane jest jako rezultat †ne je(stь); nie3 wreszcie to ‘wewnątrzzdaniowy 
wykładnik negacji lokacyjnej o znaczeniu ‘nie ma’. I w tym przypadku wygłosowa 
samogłoska jest pochylona, więc możliwe są również, jak sugeruje autor słownika, 
zapisy z XIV–XVI wieku o postaci ni. Genetycznie nie3 wywodzone jest, tak samo 
jak nie, ze skontrahowanej formy †ne je(stь). Użycie nie jako wewnątrzzdanio-
wego wykładnika negacji lokacyjnej ilustruje się przykładami ze średniowiecznej 
i  renesansowej polszczyzny: nie w  ich uściech prawdy (Psałterz Floriański) czy: 
w wojsce się cicho zachowują, żadnej tam zwady, żadnych burzek albo rostyrków 
nie (1564, M. Bielski). Ta funkcja została zastąpiona przez nie masz. Należy 
dodać, że odrębnymi hasłami w słowniku Bańkowskiego są morfemy nie ‑1 oraz 
nie ‑2, przy czym w przypadku tego pierwszego wskazuje się na wspólnotę z nie1. 
Nie ‑2 wywodzi się, jak podaje Bańkowski, z †ně, które jest wynikiem zaszłej już 
w prasłowiańszczyźnie kontrakcji wyrażenia †ne vě(dě) ‘nie wiadomo’.

Jednostce ni przypisuje Bańkowski tylko jedno znaczenie: ‘i nie’, wywodząc 
je z ogólnosłowiańskiego †ni, co do którego nie ma jednak pewności, czy ma ono  
swoje źródło w  pie. *nei, czy wykształciło się dopiero w  prasłowiańszczyźnie 
i można mówić o kierunku †ni < †ne ‑i, ale wówczas owo i miałoby być partykułą 
deiktyczną *ī niemającą związku z psł. †i. Osobno opisane jest ni -, które wywodzi 
się, według autora, z partykuły †ni. Prefiks ten występuje w zaimkach typu nic, 
niczyj, nigdy, nigdzie itp. i ma zdolność tworzenia zaimków ogólnoprzeczących 
od zaimków pytajnych.

Ujęcie Bańkowskiego zostało przedstawione dość szczegółowo, ponieważ od-
biega ono znacznie od pozostałych nie tyle, jeśli chodzi o hipotezy etymologiczne 
(te są w  większości zbieżne z  przedstawianymi w  pozostałych słownikach), ile 
przede wszystkim dlatego, że wyraźnie przyjmuje perspektywę funkcjonalną, 
bliską także mojemu oglądowi.

W dalszych rozważaniach skupię swoją uwagę na nie2 (‘pozazdaniowy 
wykładnik odpowiedzi negatywnej’), dla którego podaje się, jak widać, odrębną 
etymologię. Co ciekawe, tylko Bańkowski omawiając ni, odsyła do nie1 (choć 
w nie1 już tego odsyłacza brak). W pozostałych źródłach traktuje się te leksemy 
odrębnie.

Aby opowiedzieć się za konkretną hipotezą, należy odwołać się do źródeł 
innosłowiańskich, ponieważ omawiany leksem ma genezę prasłowiańską. Nie bez 
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znaczenia jest również etymologia ni, która, jak pokazały cytaty, pozostaje w bez-
pośrednim związku (nie tylko etymologicznym, ale też funkcjonalnym) z nie.

W monumentalnym Etimologicheskim slovarju slovjanskich jazykov (Ети‑
моллгический словарь славянских языков) pod redakcją Olega Trubaczowa 
(1974) znajdujemy dane, które potwierdzają pochodzenie nie od prasłowiańskich 
*ne, *ně. Ni kwalifikowane jest jako postać dialektalna w  niektórych językach 
słowiańskich, na przykład w  polskim; w  ukraińskim ni występuje jako samo-
dzielne przeczenie. Trubaczow wskazuje również na wspólnotę rdzenia prasło-
wiańskiego *ne z  językami bałtyckimi (litewskie i  łotewskie ne) oraz z  innymi 
językami praindoeuropejskimi (łacińskie ne - (nesciō) czy gockie ni). Istotne dla 
moich rozważań jest to, że już na etapie genetycznym można wskazać różne 
funkcje nie. Wynikają one właśnie z morfologicznie rozumianej genezy leksemu. 
Trubaczow podaje, że niektóre ze słowiańskich *ně są ściągniętym wariantem 
*ne je, które z kolei stanowi skróconą wersję *něstь. Takie pochodzenie tłuma-
czy długość wygłosowej samogłoski. Badacz zaznacza jednak, że w  dubletach 
o zbliżonej semantyce (*nečьto/něčьto, *nečьso/něčьso) pochodzenie długości 
jest zupełnie inne: ma ona naturę afektywną, a tym samym – długość wtórną. 
Wypływa z  tych rozważań ważny wniosek, że *ne w  formach związanych wy-
stępuje raczej w charakterze porównania niż przeczenia (np. niby). Widać więc 
wyraźnie, że ne ‘przeczenie’ i ne ‘porównanie’ nie mają takiej samej etymologii. 
Ciekawe, że wnioski Trubaczowa są tu odmienne od tych, które przedstawia 
Max Vasmer (1950–1958). Według Trubaczowa zaimkowy charakter porówna-
nia ne - może być rozszerzony także na przeczenie ne jako na jedno z wtórnych 
indoeuropejskich znaczeń *ne związanego z  ie. *on -<*n. Powołując się na dane
zebrane przez indoeuropeistów, Trubaczow (1974, T. 24: 93) wysnuwa wniosek 
o wtórności znaczenia negacji ne, twierdząc, że rdzeń ten ma pierwotnie charak-
ter zaimkowy. Jak widać z tego krótkiego omówienia, Trubaczow, choć w osob-
nym haśle omawia ni, to w  haśle poświęconym negatorowi przywołuje postać 
ni, która jest homonimiczna ze spójnikiem. W haśle tym (ni) widoczne są dwie 
ścieżki objaśnień: pierwsza łączy ni z nie, interpretując je jako dialektalną postać 
nie, druga zaś objaśnia psł. *ni jako postać ewolucyjną zwrotu *i ne. Nie zgadza 
się natomiast z Vasmerem (zob. niżej), że mamy tu do czynienia z zestawieniem 
*ne z partykułą deiktyczną ī.  

Wspomniany Vasmer (1950–1958) również notuje dwa hasła, którym 
przypisuje znaczenie negatywne: *ne i  *ni. W  haśle ne autor zwraca uwagę na 
samodzielne przeczące znaczenie ne oraz jego przedrostkowość w  licznych 
złożeniach. Wskazuje także, podobnie jak Trubaczow, na wspólnotę z  indo- 
europejskim *on -<*n. Co ciekawe, wyróżnia neII, któremu przypisuje znaczenie 
porównawcze (как), co, jak pisze badacz, pozwala przypuszczać, że i  neI ma 
taką genezę, ponieważ negacji używa się jako cząstki porównawczej w językach 
bałtyckich, słowiańskich, staroindyjskich i  greckich. Vasmer odwołuje się 
też do tropu zaimkowego, powołując się na przypadki typu несын ‘пасынок’

ȯ
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(pol.  ‘pasierb’); leksem pasierb należy interpretować jako pierwotne złożenie 
*pa ‑ ‘podobny’ †sŕ̥’bъ ‘ten, co ssie, dziecko’. Przytacza też Vasmer opinię Jew-
gienija Prjeobrażenskogo, autora słownika etymologicznego języka rosyjskiego, 
który także w złożeniach typu ros. поне, понеже czy cz. poněž widzi znaczenie 
wtórności obecne również w  polskim ponieważ, pochodzącym od psł. *pońe, 
wtórnie *poně od wyrażenia przyimkowego *po i *jь. (Boryś 2005). Niemiecki ję-
zykoznawca zauważa także, że morfem  -nie - będący składnikiem tych leksemów 
najprawdopodobniej pochodzi od zaimka względnego obecnego w  ie. *jos (por. 
formy ѝже, ѐже).

Hasło ni w tym samym słowniku również kwalifikowane jest jako partykuła 
o znaczeniu przeczącym, jednakże wyraźnie wskazuje się na jej pozycję: po 
zaimkach i przysłówkach. Polszczyzna egzemplifikowana jest przez ni oraz ani. 
Podaje też Vasmer, że ie. *nei pochodzi z ne i deiktycznej partykuły ī. 

Mniej obszerne informacje znajdują się w  źródłach etymologicznych po-
szczególnych języków słowiańskich. I  tak na przykład słownik etymologiczny 
języka słoweńskiego autorstwa Francego Bezlaja (Bezlaj 1977) również wskazuje 
na kompozycyjonalne pochodzenie przeczenia: ně < *ne(h)čem. Ciekawe, że 
także słoweńskie ni jest ściągniętą formą nie jest i  niejako wchłonęło czasow-
nik być. Serbskie i chorwackie ne Petar Skok (1977) charakteryzuje w swoim 
słowniku etymologicznym języków serbskiego i chorwackiego jako morfem 
negujący, wspólny językom bałtosłowiańskim i słowiańskim, mający genezę in-
doeuropejską. Może pełnić funkcję negowania zarówno predykatu, jak i prefiksu 
negującego nazwę. Odmiennie niż w polskim słowniku Bańkowskiego wszystkie 
funkcje nie zostały opisane łącznie.

Źródła do języka czeskiego (Machek 1957) potwierdzają indoeuropejskie ko-
rzenie leksemu występującego jako negator, przy czym ne wystąpi jako morfem 
negujący przynazwowy, a ni – jako samodzielna negacja pozazdaniowa (Půjdeš 
do školy? – Ni). I ten autor zwraca uwagę na komparatywne użycia wskazanego 
morfemu (ani). Do wątku wspólnoty pomiędzy negacją a  koniunkcją wrócę 
w  dalszej części rozdziału. W  innym, późniejszym, słowniku etymologicznym 
tego języka (Rejzek 2001) jako osobne hasła wyodrębnione zostały ne, ně oraz ni. 
W słowniku Trubaczowa, jak wspominałam, zawarta jest uwaga o „wariantach” 
z e oraz z ē. Morfem ně (w czeskim tylko jako morfem) istnieje tylko w złoże-
niach (někdo, něco, někde).

Dopełnieniem rozważań o genezie nie oraz ni powinny być uwagi Leszka 
Bednarczuka zawarte w  jednym z  rozdziałów książki pt. Polskie spójniki para‑
taktyczne (Bednarczuk 1967). Autor podkreśla bowiem związek spójnika dys-
junktywnego ni z negacją, pisząc:

Spójnik dysjunktywny jest polisyndetyczny prymarnie i  sprowadza się 
zwykle do powtórzonej przy każdym składniku negacji zdaniowej, czę-
sto wzmocnionej uwydatniającym łączność spójnikiem kopulatywnym 
lub alternatywnym. (Bednarczuk 1967: 59) 
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W polszczyźnie pierwotną postać tego spójnika (ni) połączono z  kopulatyw-
nym a, co doprowadziło do powstania postaci ani, która, jak pisze Bednarczuk, 
prawie zupełnie wyparła pierwotne ni. Przykłady, które odnotowuje w  swoim 
opracowaniu, potwierdzają, omawiane w  źródłach etymologicznych, użycia 
porównawcze: ni ‑ż(e), ni ‑że ‑li (niźli) czy zdecydowanie późniejsze, z XVII wieku, 
ni ‑by. Z innych znaczeń (poza dysjunktywnymi) zwraca się też uwagę na znacze-
nia następujące: negację kwantytatywną5 (np. ni przez kogo; asertorycznie: Czy 
znają?  – Ni!; Jak nadybiesz, to go zdybiesz, a  ni, to ci go w  zad dom); funkcję 
kwalitatywną6 (ni masz; ni chybił); znaczenie ‘i nie’ (zna gwiazda słońce … ni 
stąd na ubocz bieh swój pomknie chyży); znaczenie ‘nawet nie’ (ni słowa, ni kąska, 
ni chybi); znaczenia wzmacniająco -uwydatniające (np.: Nie rzekł k nim ni słowa); 
znaczenie porównawcze ni najczęściej występuje w postaci ni(by), ale, jak podaje 
Bednarczuk, takie znaczenie pojawia się dość późno, bo w XVII wieku (Szlachta 
się domów trzyma ni kot gołoledzi). W funkcji dysjunktywnej, poza spójnikiem 
ni, może wystąpić także nie, które jest wykładnikiem negacji syntaktycznej. 
Warunkiem uruchomienia takiej funkcji jest, jak nadmienia Bednarczuk 
(1967: 67), wystąpienie nie przy kilku składnikach o takiej samej funkcji syn-
taktycznej. Ilustruje to takimi między innymi przykładami: Nie użyje, nie zje, 
nie spije …; Naród, któremu nie masz przodkować, nie jest bez siły, nie jest bez 
sposobów.

Na zakończenie rozważań o wspólnocie i odmiennościach pomiędzy nie i ni 
należy odwołać się do danych dialektologicznych, które mają szczególne zna-
czenie, kiedy odnosimy się do materiału historycznego. Szczegółowy przegląd 
fiszek będących podstawą Słownika gwar polskich7 dowodzi, że zdecydowana 
większość użyć ni to użycia spójnikowe, jednakże występuje kilka przykładów 
zaświadczających o możliwości użycia ni jako samodzielnego przeczenia, por. 
na przykład Puiʓeš abo ni? // – Ni, nѐ puida ani ruš; Byuyś tam? // – Ńi. Co
ciekawe, we wszystkich przykładach, w których ni występuje jako samodzielne 
przeczenie, autorzy fiszek odsyłają do nie. Sugerowałoby to, że ni interpretowane 
jest jako wariant fonetyczny niѐ. Nie ma jednak pewności, że materiał gwarowy 
nie przechowuje archaicznych użyć ni, właśnie tych, które są dowodem na 
odrębność ni jako negatora. Do takiego wniosku skłaniają także zapisy w słow-
nikach dokumentujących dawną polszczyznę. Co prawda, ze względu na dobór 
materiału ilustracyjnego w słownikach, trudno jest z całą pewnością stwierdzić 
identyczność funkcjonalną ni i nie, jednakże sam fakt konsekwentnego odsyła-
nia w  haśle ni (w przypadku znaczenia negującego) do nie wyraźnie wskazuje 

5 Przykłady ilustrujące różne funkcje ni pochodzą z książki Bednarczuka (Bednarczuk 1967: 
61–63). 

6 W tym wypadku nie ma pewności, czy jest to genetyczne ni, czy też postać niezmieniona 
na skutek czynników fonetycznych, co oznacza, że być może jest to postać nie.

7 Fotografie fiszek dostępne są pod adresem http://rcin.org.pl/ijp/dlibra/publication?id=3715
6&from=&dirids=294&tab=1&lp=1&QI= (dostęp: 22.01.2019).
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na współistnienie w  historycznej polszczyźnie dwóch wariantów negatorów 
mogących wystąpić w funkcji samodzielnego wypowiedzenia8.

W Słowniku staropolskim kształtowi nie została przypisana oczywiście 
wartość przecząca, a  struktura hasła podporządkowana jest pozycji nie w zda-
niu. Może ono zaprzeczać orzeczeniu (Jako Jura nie chciał pomoc Piotrkowi 
1387 ib. nr 11, sim. 1396, Zab 537, dział 289) lub innej części zdania (Niektorzy 
z naszych rycerzow … wziąli obyczaj nie stać pod żadną chorągwią […] dział 8). 
Dokumentowane jest również wspominane w słownikach etymologicznych (np. 
u Bańkowskiego) znaczenie ‘nie ma, nie jest, brak’: O pozwanych, których w ziemi 
nie Sul 85, sim. ib.). Wyodrębniona została także samodzielna funkcja nie: ‘jako 
równoważnik zdania zaprzecza poprzednie zdanie, najczęściej zdanie pytajne 
treściowe’ (np. By ‑ć niebo i anieli, ludzi, ziemia, morze … mogli dać, azabyśmy 
syna bożego kupić mogli? Nie, zaprawda, bo stworzyciel stworzenia ode wszego nie 
może być przedan, kupion Rozm 269). Przykładów jest co prawda niewiele, ale 
wynika to z pewnością z charakteru zachowanych i badanych tekstów. Artykuł 
hasłowy poświęcony ni wyodrębnia, poza pierwszorzędną funkcją spójnikową, 
znaczenie ‘nie ma, non est’, nie podaje przykładów użyć wypowiedzeniowych, 
ale odsyła do nie, co w  pewnym sensie10 potwierdza hipotezę, że w  funkcji 
negatora ni było wariantem nie. Inne rozwiązanie zostało przyjęte w  Słowniku 
XVI ‑wiecznej polszczyzny (SXVI), to znaczy kształt ni ma w tym słowniku trzy 
artykuły hasłowe potraktowane jako homonimy: ni1 ‘spójnik współrzędny 
zaprzeczony’; ‘partykuła wzmacniająca przeczenie’, ni2 ‘nazwa trzynastej litery 
alfabetu greckiego ν, odpowiadającej głosce n  lub w  oznaczeniach liczbowych 
liczbie 50 (jedno tylko poświadczenie z Biblii Szymona Budnego); ni3 cf. nie. Jak 
wynika ze statystyki podawanej w SXVI na 125 tys. użyć nie wariant ni występuje 
tylko 54 razy, w tym 40 razy przed mieć, która to pozycja wyklucza interesujące 
mnie samodzielne użycie wypowiedzeniowe. W  materiale ilustracyjnym SXVI 
nie ma przykładów potwierdzających użycie ni w funkcji równoważnika zdania 
zaprzeczającego całości zdania poprzedzającego. Nie przesądza to oczywiście 
o całkowitym wycofaniu się tej funkcji, tym niemniej z pewnością jest to infor-
macja o niskiej jej frekwencji w XVI -wiecznym materiale. Bardzo rozbudowane 
(prawie 80 stron) hasło nie w SXVI zawiera tylko pojedyncze przykłady, w których 
nie występuje jako samodzielna replika. W  tym przypadku przyczyną jest nie 

 8 Decyzja, aby najpierw posiłkować się danymi dialektalnymi, a  dopiero w  dalszej kolej-
ności sięgnąć do słowników, wynika z  faktu, że w materiale leksykograficznym w  zasadzie nie 
podano dokumentacji wykraczającej poza granicę wypowiedzenia, a, jak wspominałam, dla 
mnie najistotniejsze są dane zaświadczające o możliwości użycia nie/ni jako samodzielnych 
wypowiedzeń.

 9 W  cytatach ze słowników stosuję oznaczenia źródeł takie, jak w  danym słowniku, bez 
ingerencji w układ tekstu.

10 Powinniśmy tu w pełni zaufać twórcom Słownika staropolskiego także dlatego, że nie ma 
możliwości potwierdzenia bądź zanegowania ich sądów.
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tylko charakter badanych tekstów, ale przede wszystkim charakter opracowania 
polegający na szczegółowym opisie składniowym, podporządkowanym budowie 
zdania, niewychodzący zatem poza jego granice. W  opisie leksykograficznym 
mamy co prawda informację, że nie może wystąpić „w bezpośredniej replice na 
czyjąś wypowiedź” (SXVI, T. 17: 4), ale materiał ilustracyjny nie zawiera przykła-
dów samodzielnego użycia nie. Dane zgromadzone w Elektronicznym Korpusie 
Tekstów Polskich z XVII  i XVIII wieku (do 1772 r.) również potwierdzają, że ni 
jako samodzielny negator w tym czasie nie pojawia się już w tekstach11 – został 
całkowicie zastąpiony przez nie. Poszukiwania ni w funkcji samodzielnego wy-
powiedzenia negującego we współczesnej polszczyźnie ogólnej również zakoń-
czyły się niepowodzeniem. Wielki słownik języka polskiego kwalifikuje ni jako 
spójnik będący wykładnikiem negacji bądź jako operator metapredykatywny 
(operator limitacji), któremu semantycznie przypisuje się wyrażanie negacji. Co 
prawda, w NKJP notuje się 7 wystąpień ni jako samodzielnego wypowiedzenia 
w funkcji dopowiedzeniowej, ale, jak wskazują metadane, są to cytaty z tekstów 
stylizowanych na gwarę, zob.:

1. Mieszkała może u was przed wypadkiem?  – Ni... Ani u nas, ani na 
Gąsienicowej. 

2. Ojca masz? – pytał surowo profesor. – Ni. – Gdzieś się rodził? – W szpi‑
talu.

3. Ubodzy? – Ni, ni! Tam taka pani jest, wdowa, Syruciowa, to ona im 
czasem pieniędzy da, czasem świniaka… – I co? źrą słoninę? źrą?

4. Dlaczego mnie… Nas uratowałaś? Wiedziałaś, kim jestem? Albana 
potrząsnęła głową. – Ni, alem patrzyć nie mogła, jak Kerany dziecko 
niewolą. i mie tak pojmały i matke mi ubiły.

5. A ci ludzie, którzy przyjechali – spytał wreszcie – wiecie, kto to? – Ni – 
wyszeptała ta, którą trzymał Dough. – Tatko widział. – I zara zaczął 
na nas krzyczeć – uzupełniła druga.

6. Tam blisko. – Został tam kto? – Ni, my wszytcy tu przyjechali. Żarcie 
nam się skończyło. – Dlaczego nie zostawiliście nikogo na straży? – Bo 
tam i trafić trudno i żadyn zostać nie chciał.

7. Nie macie czegoś tańszego? – Ni. Tu pokoje najtaniej. Pan bierze? Po‑
wie, skąd jest pan?

Ze szczegółowych danych zawartych w omówionych źródłach etymologicz-
nych wynika kilka, ważnych dla przedstawianego opracowania, wniosków:
1) jednostki nie i ni mają odrębną etymologię,
2) poza samodzielnym negatorem ni (nieobecnym we współczesnej polszczyź-

nie) istnieje homonimiczna w stosunku do niego forma ni, która jest warian-
tem dialektalnym nie,
11 Korpus tekstów barokowych (KorBa) notuje tylko użycia spójnikowe.
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3) ni wywodzące się z psł. *ni zachowało się jedynie jako część składowa spójni-
ków (ani) oraz element stałych, sfrazeologizowanych połączeń typu ni to ni 
sio, ni mniej ni więcej12, 

4) w polszczyźnie w  wyniku przemian rozwojowych kształt nie skumulował 
w sobie kilka funkcji; w języku współczesnym trudno jest rozdzielić obie for-
my, wywodzące się z różnych rdzeni.
Warto też zaznaczyć, że istnieją w tej kwestii różnice pomiędzy polszczyzną 

ogólną a jej odmianami dialektalnymi. W moim opracowaniu dane pochodzące 
z gwar traktuję jedynie pomocniczo, prowadzone rozważania dotyczą polszczy-
zny ogólnej, choć mam świadomość, że dane historyczne (głównie te z  wieku 
XVI) mogą w jakiejś mierze oddawać stan dialektów.

Ustalenia etymologiczne i  materiał historyczny pokazują, że współczesne 
znaczenia i  funkcje nie oraz ni są wynikiem wzajemnego oddziaływania pra-
słowiańskich (o genezie praindoeuropejskiej) rdzeni *ne oraz *ni. Interpretację 
współczesnych jednostek dodatkowo utrudnia nakładanie się elementów seman-
tycznych obecnych w  tych rdzeniach: negacji różnego typu (także przeczenia) 
i porównania.  

2. Leksykograficzna i gramatyczna kwalifikacja jednostek  
 o postaci nie oraz ni 

Wielość funkcji i znaczeń, jakie ma jednostka o kształcie nie, powoduje, że nie 
można przypisać jej do określonej kategorii i ograniczyć się do charakterystyki 
pozostającej w  obrębie tej jednej kategorii. W  przypadku analiz o nachyleniu 
diachronicznym najlepiej byłoby, jak sądzę, założyć holistyczny punkt widze-
nia i  pokazać, jakie kryteria opisu można przyjąć/przyjmować, opatrując tę 
jednostkę gramatycznymi i  leksykograficznymi etykietami. W  pewnym sensie 
taki opis został przedstawiony w  pracy Mariana Bugajskiego Morfem „nie” we 
współczesnym języku polskim i  w  zasadach pisowni (Bugajski 1983). Ponieważ 
jednak, jak wskazuje tytuł, analizy opierają się na materiale współczesnym, 
to autor nie odwołuje się do historii badanego morfemu, uznając, że dla jego 
dzisiejszego funkcjonowania nie ma ona znaczenia. Status nie jako jednostki 
ciągle nie jest jednoznacznie ustalony, o czym świadczą zarówno niejednorodne 

12 Zasób takich sfrazeologizowanych połączeń znacznie się skurczył; Trotz notuje jeszcze ni 
tak, ni sak sak; ni (go) tam, ni (go) sam; w Słowniku Lindego: Ni Bogu świeczki, ni czartu ożoga; ni 
pachnie, ni śmierdzi; ni przecz, ni zacz; ni temu, ni owemu; ni mnie, ni tobie; w Słowniku wileń-
skim: ni z pierza, ni z mięsa; ni to pies, ni to wilk; ni to kość, ni to drzewo; u Doroszewskiego: ni 
śladu, ni słychu; w gwarach mamy jeszcze ni a ni (za: Bednarczuk 1967: 61).
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rozstrzygnięcia leksykograficzne, jak i  rozważania prowadzone na ten temat 
w  literaturze językoznawczej (np. Bańkowska 1971). Grochowski w  artykule 
O kwalifikacji gramatycznej jednostek o postaci „nie” (Grochowski 2007b) po raz 
kolejny podjął ten wątek, proponując wyodrębnienie jednostek nie1 oraz nie2, 
różnych przede wszystkim pod względem właściwości gramatycznych oraz 
funkcji syntaktycznej. Wyróżnianie homonimów gramatycznych jest jednak 
możliwe tylko w  odniesieniu do materiału współczesnego. Przedmiot dyskusji 
w tym tekście stanowi przede wszystkim nieuzasadniona, według autora, i roz-
powszechniona praktyka, aby zaliczać nie2 do partykuł. Nie1, które reprezentują 
przykłady typu13: (Czy) to pańskie rękawiczki? – Nie. Syna, zalicza bezdyskusyj-
nie do dopowiedzeń, które uznaje za samodzielną część mowy14. Podobnie jak 
wcześniejsze o prawie ćwierć wieku rozważania Bugajskiego i  te opierają się na 
materiale współczesnej polszczyzny. Jednakże w mojej pracy, której celem jest 
między innymi pokazanie dynamiki polszczyzny, powinny zostać uwzględnione 
również czynniki historyczne. Należy też pamiętać, że skomplikowane etymolo-
gicznie i semantycznie związki pomiędzy nie i ni przekładają się też w pewnym 
stopniu na kłopoty z włączeniem ich do określonej części mowy, z opisem gra-
matycznym czy wreszcie z  kwalifikacją leksykograficzną. Ta ostatnia stanowi, 
jak wiadomo, w  pewnym sensie syntezę, a  czasami uzasadnione uproszczenie 
ustaleń naukowych. Dlatego też w niniejszym podrozdziale odwoływać się będę 
przede wszystkim do opracowań podręcznikowych oraz leksykograficznych. 
Przekazują one zwykle te twierdzenia, które okazały się najpewniejsze, które 
przetrwały czas polemik i  dyskusji, choć, co trzeba podkreślić, często bez 
uwzględnienia najnowszych ustaleń.

Wyrazy funkcyjne trudniej poddają się wszelkim kwalifikacjom (patrz 
rozdz.  II), a głównym powodem jest brak referencji ekstralingwistycznej, która 
ułatwia definiowanie jednostek. W  opisie naukowym (tu: językoznawczym) 
warto jednak pokusić się o przedstawienie różnych punktów widzenia na ten 
sam problem, aby, po pierwsze  – uzyskać obraz jak najwyraźniej oddający 
złożoność danego fenomenu językowego, a  po drugie  – zdać sprawę z  procesu 
kształtowania się danego sądu. Taka obserwacja jest bardzo cenna, szczególnie 
dla badacza procesów historycznych, bo pokazuje z  jednej strony zmienność 
języka, z drugiej zaś – zmienność interpretacji lingwistycznych.

W moim przeglądzie wybrałam drogę, która jest zgodna z ogólnymi założe-
niami przyjętymi w tej monografii, to znaczy staram się pokazać stan zarówno 
historyczny, jak i współczesny. Oczywiście, nie ma możliwości z powodu braku 

13 Grochowski opiera swoje analizy na ponad tysiącu kontekstów z Korpusu Redakcji Słow-
ników Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PAN (Grochowski 2007b: 272).

14 Podobne wnioski przedstawia w artykule Jednosegmentowe jednostki leksykalne o postaci 
„nie” Sebastian Żurowski (2006), który wyróżnia dopowiedzeniowe nie jako 5. homonimiczną 
postać kształtu nie. Postuluje również, aby włączyć do opisu nie dopowiedzeniowego także użycia 
w funkcji fatycznej, np.: Cieszysz się z tego, nie? 
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danych, aby dokładnie, w układzie chronologicznym, prześledzić, jak kwalifiko-
wano nie czy jego równoznaczniki semantyczne. Wyrazy funkcyjne przez długie 
lata pozostawały na marginesie zainteresowań lingwistycznych. Były zaliczane 
do grupy opatrywanej etykietą nieodmienne, która dzieliła się co prawda we-
wnętrznie na mniejsze podklasy, ale kryteria tego podziału były często mniej 
restrykcyjne czy mniej wyraziste niż w przypadku leksemów odmiennych. W za-
leżności od założeń ogólnych tworzonych klasyfikacji15 większą uwagę poświę-
cano bądź opisom łączliwości składniowej (np. klasyfikacja Laskowskiego (1984) 
czy Wróbla (1996)) tych jednostek, bądź ich właściwościom semantycznym (np. 
klasyfikacje XIX -wieczne16, klasyfikacja Jodłowskiego (1971)). Również w opisach 
sporządzanych na gruncie badań składniowych pomijano lub traktowano dość 
pobieżnie leksemy funkcyjne17. W pracach o charakterze diachronicznym, któ-
rych autorzy analizują materiał istotny z punktu widzenia składni, sporo miejsca 
poświęcono zagadnieniom leksykologicznym i  morfologicznym, co utwierdza 
w  przekonaniu, że w  ujęciu diachronicznym konieczne jest uwzględnienie obu 
tych poziomów. Do tak zorientowanych opracowań należy na przykład wcześniej 
już wspominana monografia Bednarczuka (Bednarczuk 1967).

Dopiero zainteresowanie metatekstem, jakie nastąpiło w drugiej połowie XX 
wieku18, kazało zwrócić uwagę na jednostki budujące ten poziom wypowiedzi. 
Wśród nich jest wiele takich, których przynależność kategorialna rozpatrywana 
ze współczesnego punktu widzenia nie budzi wątpliwości (przyimki, spójniki), 
są jednak i takie, których odgraniczenie zawsze było problematyczne (partykuły 
i przysłówki). Stanisław Jodłowski w Studiach nad częściami mowy pisze:

Losy tych dwóch terminów gramatycznych są z  sobą ściśle związane, 
gdyż w systemie części mowy oznaczone nimi klasy wyrazów z sobą bli-
sko sąsiadują i  często się „miedza” między nimi przesuwa. (Jodłowski 
1971: 97)

Słowa te, napisane prawie pół wieku temu, w zasadzie nie straciły wiele na 
aktualności, bo, choć powstało kilka prac podejmujących wątek przekształcania 
się przysłówków w partykuły (zob. np. Danielewiczowa 2012; Kleszczowa 2015b), 

15 O XX -wiecznych podziałach na części mowy zob. E. Ulitzka 2008. 
16 W książce Mirosława Skarżyńskiego znajdziemy szczegółowy opis historycznych klasyfi-

kacji na tzw. części mowy (Skarżyński 2001: 37–41).
17 Zob. Mika, Słoboda 2015: 21–29.
18 Badania te na szerszą skalę zapoczątkował artykuł Anny Wierzbickiej (Wierzbicka 1971); 

pojawiło się bardzo wiele prac szczegółowych. Lingwistycznym podsumowaniem oglądu meta-
tekstu jest w pewnym sensie artykuł Bożeny Witosz (2008). Rekapitulacja stanu badań nie ozna-
cza, oczywiście, że temat został wyczerpany. W dalszym ciągu prace trwają, a nowością ostatniej 
dekady są w  polskim językoznawstwie badania nad metatekstową obudową tekstów dawnych. 
Większość z tych prac przywołuję w niniejszej monografii.
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to w opisach gramatycznych czy leksykograficznych ciągle nie ma zgodności co 
do statusu tych jednostek19. W  obszernym wstępie do Słownika gniazdowego 
partykuł polskich (Grochowski, Kisiel, Żabowska 2014), który należy traktować 
jako dzieło prezentujące najnowsze ustalenia w tej kwestii, znajduje się przyjęta 
na potrzeby Słownika definicja partykuły (SGPP 2014: 26) oraz stwierdzenie:

Należy jeszcze raz podkreślić, że partykułami w przyjętym rozumieniu 
nie są tym samym wyrazy i  morfemy figurujące na listach „partykuł” 
w  gramatykach szkolnych, a  więc np. niech, niechaj, niechby, no, tak, 
li, czy, czyż, czyżby, by, oby, nie, że. Tworzą one zbiór heterogeniczny, 
odznaczają się różnym stopniem samodzielności wyrazowej i wypowie-
dzeniowej, operują na różnych poziomach funkcjonalnych  – od części 
wyrazu, np. by, do wypowiedzenia, np. tak, owszem. (SGPP 2014: 26–27)

Jak widać, autorzy Słownika wykluczają ze zbioru partykuł niektóre jed-
nostki, jednakże nie podają ich kwalifikacji kategorialnej  – to zresztą zrozu-
miałe, skoro przedmiotem ich zainteresowania są partykuły. Pozostajemy zatem 
z  informacją: to, co jest w  opracowaniach gramatycznych, jest nieprawidłowe, 
nie oddaje rzeczywistego stanu wiedzy. Interesujący mnie leksem nie został 
w tym opracowaniu pominięty, choć w pracy Grochowskiego (Grochowski 1986: 
40) jest do tej kategorii zaliczony20. We wstępie do SGPP nie zostało nazwane 
modyfikatorem deklaratywności (SGPP 2014: 14).

Próbę całościowego opisu funkcji nie w  polszczyźnie podejmuje, jak wspo-
minałam, w swojej pracy Bugajski (1983). Przedmiotem jego zainteresowania są 
także konwencje ortograficzne, jakie przyjęto w  zapisie nie. Autor zdecydował 
się na użycie w  tytule swojej pracy określenia „morfem nie”, które, jego zda-
niem, obejmuje swoim zakresem zarówno samodzielne (np. wypowiedzeniowe), 
jak i  niesamodzielne (np. słowotwórcze) użycia tego kształtu21. Wydaje się, że 
może to być trochę mylące, bo w  praktyce językoznawczej mianem morfemu 

19 Zob. np. współczesna (USJP vs. WSJP) kwalifikacja leksykograficzna intensyfikatorów wy-
wodzących się z przysłówków (np. ogromnie), komentarzy metatekstowych (np. ba) czy partykuł 
w funkcji dopowiedzeniowej (np. oczywiście).

20 W projekcie klasyfikacji leksemów nieodmiennych przedstawionym w rozdziale IV książ-
ki z 1986 r., w podrozdziale omawiającym dopowiedzenia, wymienione jest nie jako leksem po-
lifunkcyjny, mogący pełnić funkcję partykuły bądź dopowiedzenia. Jednakże we wspomnianym 
artykule z roku  2007b Grochowski dokonuje autokorekty własnych poglądów, pisząc: „Skoro 
zbiór cech gramatycznych, którymi odznacza się nie2 [nie niedopowiedzeniowe – M.P.], jest wiel-
kością niepowtarzalną, wyróżnienie jednoelementowej klasy leksemów, konstytuowanej tylko 
przez tę jednostkę, nie byłoby propozycją irracjonalną. Klasie tej można byłoby nadać nazwę 
»operatory negacji»” (s. 276). 

21 W  tym miejscu trzeba podkreślić, że czasami na decyzję o traktowaniu nie jako samo-
dzielnej jednostki wpływa konwencja ortograficzna, por. Meble mieli nie najwygodniejsze vs. Te 
buty są niewygodne (Grochowski 2007b: 271).
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określa się cząstki niesamodzielne. Tym samym nie znalazłoby się w  jednej 
kategorii z  takimi cząstkami, jak na przykład  -k(a), pre - czy  -u -. Ponieważ 
w mojej pracy koncentruję się na wypowiedzeniowej funkcji nie22, a odniesienia 
do innych funkcji traktuję jako dopełnienie rozważań, to używam określenia 
leksem wymiennie z określeniem jednostka języka, zakładając, że te twory mogą, 
w określonych warunkach, pełnić funkcję samodzielnego wypowiedzenia. Taka 
decyzja wynika też z faktu, że, jak zaznaczyłam, interesuje mnie negacja ponad- 
zdaniowa, a nie przynazwowa (leksykalna). 

Umiejscowienie nie w opisie gramatycznym nie jest jednoznaczne. Można by 
powiedzieć, że w przypadku kwalifikacji tego „wyrazka”23 posługiwano się metodą 
selekcji negatywnej, to znaczy pierwszym, oczywistym, krokiem było wyklucze-
nie jego przynależności do autosemantycznych części mowy. Natomiast kolejne 
kroki nie były już tak jednoznaczne. Jak wiadomo z  opracowania Mirosława 
Skarżyńskiego (Skarżyński 2001: 53), już w 1. połowie XIX wieku posługiwano 
się terminem partykuła24, jednakże nie oznacza to, że istniała precyzyjna jego 
definicja i był wyznaczony precyzyjny jego zakres. W najdawniejszych gramaty-
kach języka polskiego wśród nieodmiennych części mowy wymienia się zwykle 
zaimek, przyimek, przysłówek, spójnik i wykrzyknik25. Nie wiadomo, ponieważ 
nie wszyscy reprezentanci danych grup są wymieniani, do której z nich zaliczano 
nie. Najprawdopodobniej włączano je do przysłówka26, co można wnioskować na 
podstawie gramatyk XVII -wiecznych (Gutthäter -Dobracki 1669; Woyna 1690), 
w których występuje kategoria przysłówki negujące. Można też przypuszczać, że 
taka kwalifikacja ma swoje źródła w silnym związku nie z czasownikiem. Krótką 
historię polskich badań partykułologicznych przedstawiają autorzy SGPP (2014: 
19–26), pisze o tym także Wajszczuk (2005: 36–50), odwołując się również do 

22 W pracach o charakterze encyklopedycznym (zob. np. Gołąb, Heinz, Polański 1970) wy-
różnia się negację absolutną (samodzielną) i niesamodzielną. Interesuje mnie ta absolutna, która, 
jak pisze Bugajski, stanowi „typ negacji stanowiącej zamkniętą jednostkę składniową (chociaż 
może być i  zazwyczaj jest ona związana z  innymi jednostkami bądź też z  określoną sytuacją 
pozajęzykową)” (Bugajski 1983: 13).

23 Takiego określenia używa m.in. w swojej pracy Wajszczuk (2005), pojawia się ono także 
w SGPP (2014: 19).

24 Od wydania gramatyki Łazowskiego w  1848 r. powoli zaczęła się kształtować nowa 
część mowy, nazwana początkowo przyrostkiem, znacznie zaś później partykułą (Skarżyński  
2001: 53).

25 Z  przedstawionego na stronie https://gramatyki.uw.edu.pl/ przeglądu wynika, że w  naj-
starszych gramatykach nieodmienne części mowy dzieliły się najczęściej na przysłówki (ad‑
verbia), spójniki (coniunctiones), przyimki (præpositiones), wykrzykniki (interiectiones)  – tak 
Startorius -Stojeński, Volckmar, Roter, Meniński. Mogą one mieć różne nazwy, np. u Gutthätera-
 -Dobrackiego (1669) to przysłowie (przysłówek), złączenie (spójnik), przełożenie (przyimek), 
wdanie (wykrzyknik). U Styli (1675) wykrzyknik to wtrącenie. Informacje o częściach mowy wy-
stępowały zwykle w dziale zatytułowanym Etymologia (tak np. Wojna 1690).

26 Zob. Gutthäter -Dobracki (1669), który wymienia przysłówek zaprzeczający nie (jest też 
przysłówek potwierdzający).
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badań innych niż polonistyczne. Z obu tych syntetycznych szkiców wynika, że 
ciągle zakres tego terminu budzi wątpliwości. 

Odwołania do klasy partykuł są w przypadku nie oczywiste. Partykuły, jak 
wynika z  literatury, mają dość krótką językoznawczą historię: jeszcze w  XX 
wieku wyróżniano je jako grupę wyrazów nieodmiennych, „o funkcjach prze-
ciwstawnych względem przysłówków, wyrazów modalnych, przyimków i spójni-
ków” (SGPP 2014: 14). A zatem – idąc tym tokiem rozumowania – skoro nie nie 
jest przysłówkiem, przyimkiem czy spójnikiem, to można rozważać jego przy-
należność do klasy partykuł. Aby o tym przesądzić, konieczne byłoby przepro-
wadzenie testów potwierdzających. W 2005 roku Wajszczuk pisała: „Ogólnego 
kryterium, pozwalającego rozstrzygnąć, co jest partykułą, a  co nie jest, dotąd 
nie mamy” (Wajszczuk 2005: 43). Autorka nie jest przekonana, że przytoczone 
przez nią kwalifikacje nie obecne w podręcznikach szkolnych (Malczewski, Bąk 
i  in.) są prawidłowe. Z  pewnością były „prawidłowe” na ówczesnym poziomie 
wiedzy.

Praca nad jak najbardziej adekwatnym opisem faktów językowych, wska-
zywanie mechanizmów procesów językowych to zadanie językoznawców  – nic 
więc dziwnego, że ów „pojemnik na językowe odpadki”, jak określa się obrazowo 
partykuły27, coraz częściej staje się przedmiotem lingwistycznej obserwacji. 
Przedstawienie problemów z kwalifikacją nie do części mowy ma charakter wy-
biórczy – starałam się jedynie zasygnalizować pojawiające się kwestie i możliwe 
punkty widzenia. Nie dokonuję podobnego przeglądu w odniesieniu do innych 
wyrażeń, ponieważ w wielu przypadkach nie są to ciągłe jednostki leksykalne, 
a  zatem nie ma możliwości odnalezienia ich w  słownikach. Drugim powodem 
jest szczególna pozycja nie w omawianym zbiorze, to znaczy pełni ono funkcję 
swego rodzaju „hiperonimu” dla pozostałych wyrażeń. Warto też podkreślić, że 
w  dawnych gramatykach (także tych z  początku XX w.) starano się wyraźnie 
oddzielić synchronię od diachronii, co nie sprzyja przecież takiemu opisowi, jaki 
dzisiaj zyskuje coraz więcej zwolenników i jakiemu podporządkowane jest moje 
opracowanie. W  niniejszej pracy występowało już określenie „wyrazki”, które 
stosowano, jak pisze Skarżyński (2001: 54), wówczas, gdy mowa była o „drugo-
rzędnych częściach mowy”, „klasie resztkowej”, czyli o jednostkach, których nie 
potrafiono jednoznacznie zaliczyć do danej klasy. 

Dokonując przeglądu stanowisk na temat nie, nie można, rzecz jasna, 
przyjmować postawy oceniającej. I chodzi nie tylko o ogromny przyrost wiedzy 
językoznawczej, ale również o materiał językowy, do którego odnosili się ów-
cześni badacze. Formułowanie wniosków natury ogólnej musi być poprzedzone 
rzetelnym oglądem tekstów, a,  jak wiemy, w  naszych zasobach dokumentacyj-
nych polszczyzna wieków najdawniejszych reprezentowana jest nader skąpo. 

27 Takiego określenia użył w swojej pracy Stanisław Szpakowicz. Tu przytaczam je za Waj-
szczuk (2005: 45).
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W  kontekście tych uwag wydaje się, że rozwiązanie przyjęte przez autorów 
Słownika staropolskiego, to znaczy nieobligatoryjne podawanie przynależności 
do części mowy, lecz wskazywanie funkcji w wypowiedzeniu jest ze wszech miar 
słuszne. Taki pomysł został zastosowany właśnie w  haśle nie. Leksykografowie 
porządkują stosowny materiał z początków polszczyzny właśnie według funkcji, 
wyróżniając następujące typy użyć: 1. Zaprzecza orzeczeniu lub innej części 
zdania; 2. Jako równoważnik zdania jest zaprzeczeniem poprzedniego zdania, 
najczęściej zdania pytajnego. Takie podejście do materiału historycznego jest 
również bardzo skuteczne operacyjnie dla badacza dawnej polszczyzny. Może 
on, nie sugerując się nadanymi etykietkami, odnaleźć interesujące go przykłady. 
O traktowaniu dawnych słowników jako swego rodzaju korpusów tekstów pisa-
łam już w niniejszej pracy.

3. Semantyczne równoważniki odpowiedzi negatywnej  
  o postaci nie

Ta część rozdziału ma kilka podrzędnych celów. Są nimi:
1) prezentacja wybranych jednostek zbioru o wartości ‘nie’ (lub zbliżonej do 

‘nie’),
2) wskazanie źródła funkcji dopowiedzeniowej  – tu mam na myśli przede 

wszystkim wskazanie pierwotnej funkcji danej jednostki (funkcja dopowie-
dzeniowa ma zwykle charakter wtórny),

3) przedstawienie, w miarę możliwości, mechanizmu, który doprowadził do po-
jawienia/wykształcenia się funkcji dopowiedzeniowej.
Należy też dodać, że przyjęłam tutaj zasadę opisu i  dochodzenia do kon-

kluzji. Zasadę tę można by nazwać „postępowaniem po śladach” czy „analizą 
wsteczną” – rozumiem przez to rozpoczynanie badania od materiału współczes-
nego, szukanie w nim śladów dawnych modeli lub podejmowanie próby ich od-
tworzenia. Nie jest to oczywiście metoda nowa, stosuje ją wielu historyków języka 
(por. np. prace Krystyny Kleszczowej), a postulował Jan Baudouin de Courtenay, 
o czym wspominałam, cytując tego autora w II rozdziale niniejszej monografii. 
Główny powód, dla którego przyjęcie takiego kierunku badań w pierwszych 
dekadach XX wieku było niemożliwe, stanowił brak prac wstępnych. Wydaje 
się, że i dzisiaj nie jesteśmy gotowi, aby całą historię polszczyzny przedstawiać 
w  taki sposób. Jednakże można tę metodę stosować w  pracach wycinkowych, 
dotyczących węższych obszarów badawczych. W  przypadku moich badań jest 
to wręcz konieczność, wynikająca z przedstawionych w II rozdziale problemów 
z pozyskaniem materiału. 
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W tytule niniejszego podrozdziału występuje określenie odpowiedź nega‑
tywna, które jest bardzo ogólne, a jego wartość semantyczna – niejednoznaczna. 
Zanim zatem opiszę poszczególne jednostki realizujące tę ogólną wartość, 
chciałabym sprecyzować, co mieści się w  zakresie tego określenia. Żabowska 
(2011) pisząc o tzw. dopowiedzeniach zaprzeczających, wskazuje na podstawowe 
typy wyrażeń zawierających w  sobie element negacji: zaprzeczanie (np. skąd!) 
i  niezgodę (np. co to, to nie). W  toku dalszych rozróżnień autorka proponuje 
następujące określenia odnoszące się do wyrażeń o wartości negatywnej (Ża-
bowska 2011: 354):
a) [ktośi] nie zgadza się (z tym {co powiedział [ktośj]}, żeby [coś zrobić] – od-

mowa
b) [ktośi] nie zgadza się (z tym {co powiedział [ktośj]}) że [p] – zaprzeczanie  

Tak sformułowane definicje obejmą swoim zakresem wszystkie jednostki, 
które w  dialogu odnoszą się do wypowiedzi poprzedzającej, przekazując sens 
negatywny. Pamiętać oczywiście należy, że zgodnie z deklaracjami i ustaleniami 
poczynionymi wcześniej, przedmiotem mojego opisu są wszystkie jednostki, 
które występują / mogą wystąpić w funkcji dopowiedzeniowej, a dokładniej – są 
odpowiedziami na pytanie rozstrzygnięcia. Nie wykluczam zatem z pola obser-
wacji partykuł, które wtórnie są replikami zaprzeczającymi w dialogu. Zgodnie 
z  tym założeniem w  moim zbiorze znalazły się między innymi następujące 
jednostki: akurat, bynajmniej, skąd (+ wariantywne połączenia jednostek skądże, 
ale skąd), gdzie tam (+ wariantywne połączenia gdzież tam, ale gdzie), wcale 
(+ wariantywne wcale nie), absolutnie (+ wariantywne absolutnie nie). Oczywiście, 
nie wszystkie dokładnie tu omawiam – wybrałam do szczegółowej egzemplifika-
cji te, które tworzą miniserie, na których podstawie można wysnuwać wnioski 
o charakterze ogólnym. Jak widać, tworzą ten zbiór jednostki polifunkcyjne, to 
znaczy takie, które w zdaniu są partykułami lub przysłówkami (akurat), a poza 
zdaniem mogą wystąpić jako wypowiedź -reakcja; mogą też pojawić się inne 
kombinacje, na przykład: zaimek przysłowny vs. funkcja dopowiedzeniowa 
(skąd). Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią będę chciała wskazać, jakie warunki 
musiały zaistnieć, aby wykształciła się funkcja dopowiedzeniowa oraz co dopro-
wadziło do jej pojawienia się.

W najnowszych wypowiedziach potocznych (choć zapisanych) znajdujemy 
takie na przykład dopowiedzeniowe użycia jednostki gdzie tam:

Czym Sienkiewiczowi się to udało? Pokrzepianiem serc?  – Gdzie tam. 
Fenomen bestsellera polega nie na ideologii, ale na hedonizmie czytelni‑
czym. [Wywiad z R. Koziołkiem, Jak się robiło bestseller w Polsce, roz-
mawia Łukasz Grzymisławski, „Książki”, nr 3(30), lipiec 2018, s. 28].
No i  zaczyna się kryminał. Powieść milicyjna?  – E tam, dziś mamy do 
czynienia z rodzajem hipsterskiej retroafektacji związanej z tym nurtem, 
ale wtedy on nie miał znaczenia. [Wywiad z R. Koziołkiem, Jak się robiło 
bestseller…]
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Jest to jedno z tych dopowiedzeń, które mogą wystąpić również po zdaniu oznaj-
mującym, zob. przykłady z najnowszych źródeł leksykograficznych:

Cóż ja. To pani nami tutaj rządzi. Od godziny wszyscy jemy pani z ręki. 
– Gdzie tam. Ja jestem tylko taką małą rybką. (NKJP, za: WSJP)
– Brawo! Brawo!  – powiedział marszałek.  – Jesteście bohaterami. 
– E, gdzie tam – powiedział Kania. (NKJP, za: WSJP)

Kwalifikowane są one w najnowszej leksykografii właśnie jako komentarze 
metatekstowe – dopowiedzenia. Semantycznie, zgodnie z przyjętymi uprzednio 
definicjami, są one wykładnikami przeczenia28 i  ta wartość jest w  kontekście 
omawianych jednostek najistotniejsza. We wcześniejszych źródłach, ani lek-
sykograficznych, ani korpusowych (KorBa), nie odnotowano takich użyć, co 
oczywiście nie daje pewności, że ich nie było. Jakąś wskazówką może być obecne 
w historycznej polszczyźnie użycie jednostki gdzie w funkcji partykuły pytajnej 
uwydatniającej nierealność lub niemożliwość czegoś:

Pan twoj polecił mi wszytko w moc jedno ciebie nic / gdzie to mogę uczy‑
nić? Owszejki bych zgrzeszył i  przeciw Bogu i  przeciw panu i/ i  przeciw 
zakonowi. (SXVI, BielKron 16 v)

Wydaje się, że to właśnie znaczenie tego typu mogło być podstawą do party-
kułowego użycia o wartości ‘partykuła wzmacniająca, uwydatniająca kontrast, 
nierealność lub niemożliwość czegoś’ (SDor), ilustrowanego przykładem:

Nim zbierzesz ten spłachetek owsa czy lichego żyta, dziesięć razy, gdzie, 
dwadzieścia rozrzucaj go i zagrabiaj. (SDor, Konopn. Now. IV, 125)

I współcześnie:

Gdzie mnie do tańca. (USJP)

Poszukiwania genezy funkcji dopowiedzeniowej nadbudowanej na partykule 
odsyłają w  dwóch kierunkach. Po pierwsze, należy przyjrzeć się partykułom 
wywodzącym się z zaimków. Kleszczowa (2014) pisząc o partykułach mających 
źródła zaimkowe, skoncentrowała się na tych, które zawierają w swoim składzie 
morfologicznym jednostki to i co, nie odnosi się natomiast do tych, których 
podstawą, w sensie formalnym, są zaimki przysłowne. Partykułowe użycia tego 
zaimka są jednak obecne w polszczyźnie od najdawniejszych czasów, choć są to 
użycia jednostkowe, por. na przykład:

28 Zgodnie z terminologią przyjętą w WSJP używa się określenia „wykładnik niezgody”.
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Gdzieby go nie upominal mu miał dać co lepszy źrebca (Sstp, 1386 
HubeZb),

czy już XVIII -wieczne, poświadczone w SL:

Ej, co ty żartujesz, gdzieby on myślić miał o kobiecie smutkiem wynędz‑
nionej (SL, Teat. 8, 40).

Przywołane  przykłady potwierdzają, że semantyczna wartość negatywna poja-
wia się już w partykule. Natomiast wykształcenie się samodzielnego wyrażenia, 
które występuje jako zaprzeczenie, to już najprawdopodobniej sprawa późniejsza. 
Można podejrzewać, że mamy tutaj do czynienia z kontaminacją kilku fenome-
nów językowych. Spróbujmy się im przyjrzeć.

Wyrażenie gdzie tam traktuje się albo jako frazeologizm (USJP), albo jako 
jednostkę leksykalną (WSJP) o wartości ‘nic z  tego; nic podobnego; ale skąd’. 
Odnosi się ono do wypowiedzi poprzedzającej, przy czym ta wypowiedź może 
być zdaniem pytajnym, tzw. pytaniem rozstrzygnięcia, por. na przykład:

Co ty tam wieziesz? Prosiaki? – Gdzie tam! Węgiel! Nie widzisz, czarne 
wyłazi przez te dziury! (NKJP)

lub oznajmującym, por. na przykład:

Dzieńdobyrek. Jestem przyjacielem Harry’ego Lucka. Mówił mi, że jesteś 
spłukany. Bernardo:  – Gdzie tam. Robię to, bo jestem ekscentrycznym 
milionerem. (NKJP)

Wydaje się, że tego typu użycia są stosunkowo późne, choć nie można orzekać 
z  całą pewnością, kiedy się pojawiły. Istnieją przesłanki, aby sądzić, że two- 
rzenie się dopowiedzenia gdzie tam / gdzież tam mogło mieć następujący prze-
bieg, przy czym należy zaznaczyć, że nie mówię tu o procesie w sensie chrono-
logicznym:
a) partykuła z wartością negatywną: Gdzie takiej wykształconej pannie do maga‑

zynu chodzić (SDor, Dąbr. Ig. Felka 4–5),
b) dołączanie do partykuły wzmocnień  - ć,  -ż: a  gdzieć teraz plotki ony. Coście 

nam o nich bajali (SXVI, RejKup k7v); Gdzież mię bowiem kto czego nauczyć 
może, gdzie go nie rozumiem; Gdzież a rozumieć o kim dobrze mogę, że mi jest 
życzliwym, komu sie ubiór mój nie podoba (SXVI, GosłCast 5); Gdzież mnie 
do poematów, ledwo wiersz wykrztuszę z  rozdygotanej krtani, drżąc o każde 
słowo (SDor, Tuwim Rzecz 29),

c) dołączenie wzmocnienia o charakterze ekspresywnym, typowego dla pol-
szczyzny regionalnej, o postaci ta(m). Doroszewski (SDor) podaje, że mógł 
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być używany w odniesieniu do elementów dialogu, por. Znaliście się z nim? – 
Ta i jakże…, sąsiad tak bliski (SDor, Jeż cyt. za: SW).

Element ta Brückner (SBrück) interpretuje jako spójkę, która może przybierać 
różne znaczenia. Materiał zgromadzony w  kartotece Słownika gwar polskich 
potwierdza możliwość użycia ta jako wzmocnienia (np. Jak się masz? – Ta doś), 
jednakże w bardzo wielu przypadkach pojawia się ono w tych pozycjach, gdzie 
w języku literackim mamy tam, por. kaj ta ‘gdzie tam’. Być może nastąpiło zatem 
w tego typu wyrażeniach zlanie się w (nałożenie się, pomylenie?) ekspresywnego 
ta z  tam. W  języku ogólnym utrwaliła się, jako poprawna, postać gdzie tam, 
uzyskując status samodzielnej jednostki o znaczeniu zaprzeczenia29.

Kolejnym wyrażeniem dopowiedzeniowym o wartości przeczącej, które 
wywodzi się z  zaimka przysłownego, mogącego wystąpić również w  funkcji 
komentarza metatekstowego, jest skąd, zob. przykłady:

Raz. Ecstasy. Na urodzinach koleżanki. Tylko raz, nie chciałam tego po‑
wtarzać. – Kto przyniósł? Ty? Gustav? – Skąd! Ktoś z zewnątrz. Nie pa‑
miętam kto. (NKJP)

Podobnie jak gdzie tam, również skąd może odnosić się zarówno do pytania 
rozstrzygnięcia, jak i do oznajmienia:

Jakoż po chwili Kękuś uniósł głowę i skonstatował: – Zdaje się, że pada. – 
Skąd, przecież dzisiaj pogodny wieczór. (NKJP)

I w  tym przypadku użycia dopowiedzeniowe są najprawdopodobniej późne. 
Słownik staropolski ich nie notuje, w SXVI wyszukiwanie za pomocą wyszuki-
warki30 Poliqarp i  próbki korpusowej31 nie dało pozytywnych wyników. Także 
ani KorBa, ani SL nie poświadczają takich użyć. Potwierdzone zostały dopiero 
w SDor32 i poświadczone cytatem z XX -wiecznej powieści Jerzego Lutowskiego:

Boję się? Skąd! Po prostu nie lubię z nim zadzierać. (SDor, Lut. Sprawa 35)

Podobnie jak w  przypadku gdzie, i tutaj pierwotny zaimek łączy się z  jednym 
z  wykładników ekspresywności ( -że), tworząc komentarz metatekstowy o war-
tości zaprzeczającej:

29 Potwierdzeniem tego toku rozumowania mogą być dwa przykłady (jeden słabo czytelny) 
w kartotece Słownika gwar polskich (numery 3249/3862 i 3250/3862), które interpretują wyraże-
nie gdzieby ta jako przeczenie, zob. Dużo tam psów jest we wsi? O! gdzieby ta nie było. http://rcin.
org.pl/ijp/dlibra/publication/38207/edition/23897. 

30 Hasło skąd nie zostało jeszcze opracowane.
31 Próbka korpusowa dostępna pod adresem: https://spxvi.edu.pl/korpus/probka/szukaj?stype

=0&term=sk%C4%85d&search_in=base&search_in=transcript [dostęp: 28.07.2018]
32 W SDor i w USJP kwalifikowane są jako wykrzykniki.
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Myśli pan, że na tym się skończyło? Skądże. (NKJP)

Podstawową różnicą jest natomiast relacja obu tych wyrażeń do pojęcia jednostki 
języka (Bogusławski 1976). O ile bowiem skąd ‘nie’ spełnia warunki nakładane 
na to pojęcie, o tyle gdzie tam jest, w rozumieniu Bogusławskiego, połączeniem 
jednostek33. Ponieważ jednak w  niniejszej pracy przyjęta została perspektywa 
funkcjonalno -semantyczna, rozpatruję gdzie tam jako całość semantyczną. 
Podobnie wyrażenie skądże traktowane jest jako jednostka leksykalna34 i skądże 
znowu także. Są to rozwiązania, które zostały przyjęte również w  najnowszej 
leksykografii (zob. WSJP).

Bardzo skąpa reprezentacja użyć dopowiedzeniowych w materiale historycz-
nym jest uzasadniona względami, o których pisałam w rozdziale II, wydaje się 
jednak, że obserwacja dostępnego materiału pozwala na rozszerzanie wniosków 
wysnuwanych na jego podstawie i odnoszenie ich do polszczyzny jako całości.

Przyjrzyjmy się zatem jeszcze kilku jednostkom o wartości zaprzeczającej. 
Jedną z nich stanowi bynajmniej. We współczesnych opracowaniach leksykogra-
ficznych traktowana jest jako ‘partykuła przecząca, za pomocą której mówiący 
wyraża wolę odrzucenia komunikowanego sądu’: 1. będąca składnikiem wypo-
wiedzenia, używana wraz z partykułą nie; wcale, zupełnie; 2. tworząca odrębne 
wypowiedzenie, zależne od poprzedzającego kontekstu, zwykle mającego postać 
pytania (USJP); z kolei w WSJP przypisano jej jednorodną kwalifikację do zbioru 
partykuł negujących, ale w ilustracji materiałowej mamy oba typy użyć:

Zarysowane powyżej podziały dewiacji i  naznaczeń nie są bynajmniej 
rozłączne – raczej krzyżują się lub nakładają. (NKJP, za: WSJP)
– Czyż świadek ma żal do oskarżonych? – naciskał  mecenas. – Bynajmniej.
W wielu wypadkach czuję wdzięczność. (NKJP, za: WSJP)

W Słowniku gniazdowym partykuł polskich nie została ona odnotowana. Jest to 
jedna z tych jednostek, które mogą wystąpić w lewostronnym otoczeniu zarówno 
pytania rozstrzygnięcia (por. przykład powyżej), jak i zdania twierdzącego, por.:

STARZEC – Oszukałaś mnie. KOBIETA – Bynajmniej. Nigdy nie mówi‑
łam o sobie, a więc nie kłamałam. (NKJP)
Pan żartuje! – Bynajmniej. Muszę mieć jakieś potwierdzenie twojej do‑
brej woli. (NKJP)

W KorBie bynajmniej jako odpowiedź na pytanie występuje tylko dwa razy. 
W obu przykładach są pytania występujące w monologu, choć w drugim przy-
kładzie mamy do czynienia z przytoczeniem dialogu:

33 Taką interpretację przedstawia też Żabowska (2011).
34 Por. definicja jednostki leksykalnej Grochowskiego (Grochowski 1982).
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Czy mógłbym albowiem nie skłonne mieć Serce do miłości godnej Damy, 
iż niedostateczne jeszcze w  sobie znajduje przeświadczenia, nazawsze 
swoje darować mi serce? Bynajmniej. Nie przestanę Jedynaczkę Serca 
mego sobie poważać, a na siebie samego narzekać. (KorBa)
Nie mogłaś WMPani czego wyczytać z  tego listu? Spytałam się. Bynaj-
mniej. Nic, nic, tylko że się tak począł. (KorBa)

Natomiast jako partykuła zaprzeczająca w funkcji dopowiedzeniowej, odnosząca 
się do zdania zakończonego kropką, pojawia się kilkanaście razy, por. na przy-
kład:

DEMARIEE Przepraszam, że przeszkadzam Wm Pani Dobrodzice. BY‑
WALSKA. Bynajmniej. Oto i  Brat mój życzy sobie poznać Wm Panią. 
(KorBa)

Należy też zaznaczyć, że odnoszę się tu tylko do tych przykładów, w  których 
bynajmniej jest samodzielną całością wyodrębnioną prozodycznie za pomocą 
znaków interpunkcyjnych. Kleszczowa (2013a) omawiając powstanie partykuły 
bynajmniej, odwołuje się do konstrukcji porównawczych z  cząstką by z  formą 
superlatiwu, zob.:

Młodemu też by namędrszemu/ nie przystoi stare pouczać. (SXVI, Skar-
Kaz 42b)
Nigdy nie zabłądzi by w nagłębszym lesie. (SXVI, RejWiz 129v)
By nawiętszy zuchwalec przed nią precz uciecze. (SXVI, BielKom F5)
Na cudze występki nazbyt przedarli oczy: na swe by namniej. (SXVI, 
ModrzBaz 140v) (przykłady za: Kleszczowa 2013a: 67–68)

To znaczenie by przetrwało tylko w konstrukcji, dziś pojedynczym leksemie, by‑
najmniej, występującym, podobnie jak w przeszłości, w zdaniach z przeczeniem. 
Dopowiedzeniowe użycie bynajmniej w  tym kontekście nie jest niespodzianką. 
Pisze badaczka:

Przejście bynajmniej nie do klasy dopowiedzeń przeczących łatwo wy-
jaśnić. Skoro by najmniej znaczyło ‘w najmniejszym stopniu, w stopniu 
bliskim zeru’, a stopień jest zaprzeczony (bynajmniej nie), znaczenie by‑
najmniej równe jest wartości ‘nie’. Można zatem postawić hipotezę, że 
bynajmniej w funkcji dopowiedzenia utrwaliło się poprzez wyzerowanie 
elementu nie. (Kleszczowa 2013a: 68)

Potwierdzeniem tych przypuszczeń jest, paradoksalnie, materiał współczesny. 
Bo choć utrwaliło się przeczenie z wyzerowanym elementem nie, to ciągle jesz-
cze mamy wystąpienia, w których on się pojawia, na przykład:
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Czy jednak wody jeziorne, często określane potocznie mianem wód stoją‑
cych, są takie w istocie? Bynajmniej nie. (NKJP),
[…] ale czy to jest dowód na równość kobiety wobec mężczyzny? Bynaj-
mniej nie! (NKJP)

co świadczyłoby o trwającym procesie semantycznego stabilizowania się bynaj‑
mniej.

Wydaje się, że analiza innych jednostek dopowiedzeniowych również po-
twierdza przypuszczenia badaczki. Przyjrzyjmy się wyrażeniu wcale, które może 
wystąpić we współczesnej polszczyźnie w  funkcji dopowiedzenia w  następują-
cych typach kontekstów:

Czy nie czujecie się zirytowani taką sytuacją? SR: Wcale. (NKJP)
Obchodzi cię to? MAGDA: Wcale! (NKJP)

Nie analizując w  tym momencie odcieni semantycznych, z pewnością możemy 
powiedzieć, że jest to odpowiedź negatywna na pytanie przedmówcy, a zgodnie 
z  rozróżnieniem Żabowskiej (2011) traktuję ją jako zaprzeczanie. Takich użyć 
nie jest w  NKJP wiele (kilkanaście), jednakże pokazują one, że istnieje możli-
wość wtórnego użycia tej partykuły35 w funkcji dopowiedzenia. Aby potwierdzić 
hipotezę postawioną przez Kleszczową w  odniesieniu do bynajmniej, należało 
poszukać dopowiedzeniowych użyć wyrażenia wcale nie. I tych w NKJP jest już 
zdecydowanie więcej. Poniżej garść przykładów:

Pan naprawdę chciał uciec? – Wcale nie – mówię. (NKJP)
W tym wielkim Mieście, gdzie miejski system komunikacji należy do naj‑
bardziej niezawodnych na świecie, a potężna flota żółtych taksówek stoi 
do dyspozycji każdego, kto ma kilka dolarów w  kieszeni  – mieszkańcy 
upierają się przy chodzeniu. Czy dlatego, że blisko? Wcale nie. (NKJP)
Ufność w życie? – powtórzyła. – Wcale nie! (NKJP)
Chcecie coś narozrabiać? – Wcale nie, panie asystencie, my tylko w celach 
doświadczalnych – tłumaczył Paragon. (NKJP)
Bałaś się, że polecę prosto w twoje ramiona? – Wcale nie – zaprzeczyła. – 
Ależ tak. (NKJP)
Za każdym razem to ja mam dawać facetom szansę. Tylko, czy muszę? 
Wcale nie. Nawet nie mam ochoty. (NKJP)

Jak się okazuje, wcale nie jako replika (tu odpowiedź na pytanie rozstrzygnięcia) 
występuje dużo częściej, co może być poświadczeniem, że jest to pierwotna 

35 USJP kwalifikuje jako partykułę, ISJP – jako wykrzyknik.
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forma36, a  wcale stanowi wynik elizji. Taki tok rozumowania potwierdzają 
z kolei dane historyczne. Wyrażenie przyimkowe w cale37, od którego wywodzi 
się przysłówkowe wcale (zob. SBo, hasło wcale), miało pierwotnie znaczenie 
‘w całości, w pełnej objętości, w pełni’ (SXVI), por.:

Poprzysiągł wszytko trzymać trwale / i ze wszystkich sił śluby swoje speł‑
nić w cale. (SXVI, StryjWjaz C2)
Ani się tym cieszcie, żebyście mogli być wcale wolnymi. (SXVI CzechRozm 
A7V, hasło cały)

Jeszcze słownik Lindego (SL) potwierdzający to znaczenie cytatem:

Kazał im ufać Bogu, obiecując, iż tym sposobem mieli być zdrowi i wcale. 
(SL, Birk. Dom 82)

W innych, nieodległych chronologicznie źródłach, pojawia się też znaczenie 
bardzo bliskie, co potwierdzają użyte w  definicji synonimy: ‘wcale, zupełnie, 
zgoła, ze wszystkim’, jednakże w  cytatach ilustrujących mamy wcale zarówno 
w zdaniach bez negacji38, jak i w zdaniach z negacją, por.:

Wcale jestem twój sługa. (SW, Troc)
Wcale bitwę przegrał. (SW, Troc)
Wcale pojąć nie mogę, co się tu dzieje. (SL, Teat. 2. B, 98)
Nie widać go, wcale nie wiem coby go tam zatrzymało. (SL, Teat. 9, b, 4)

W   dzisiejszej normie dopuszcza się użycie tylko przy zaprzeczonym czasowniku. 
Zakładając, że użycie dopowiedzeniowe wcale nie jest wtórne, można przyjąć, że 
uproszczona eksplikacja takich użyć byłaby następująca: ‘zaprzeczam w całości 
temu, co zostało powiedziane’. Kolejną postacią jest wcale w tym znaczeniu, po-
twierdzone w korpusie, choć jeszcze nie w  leksykonach współczesnej polszczy-
zny39. Podobnie jak w  bynajmniej, najprawdopodobniej dopowiedzenie wcale 
‘nie’ powstało w wyniku elizji wcale nie > wcale. Jak pokazują dane korpusowe, 
o ile w przypadku bynajmniej w zasadzie możemy mówić o pełnej leksykalizacji 
(użycia bynajmniej nie są bardzo rzadkie), o tyle wcale nie ciągle jeszcze zwykle 
wymaga negacji, użycia samodzielne w  znaczeniu ‘nie’ są jednostkowe, choć 
pewnie eksploracja zasobów języka mówionego z  pewnością potwierdziłaby tę 
potencję.

36 Odnoszę się tutaj tylko do dopowiedzeniowego użycia wcale, nie uwzględniając współ-
czesnego homonimicznego przysłówka.

37 Cale jest tu miejscownikiem odmiany prostej od przymiotnika cały.
38 Wszystkie cytaty są XVIII -wieczne, ze zbioru Piotra Dufoura 1784–1785.
39 USJP notuje użycie dopowiedzeniowe, ale tylko z nie, podobnie ISJP.
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Wydaje się, że na tej samej drodze znajduje się wyrażenie w ogóle. Słowniki 
współczesnej polszczyzny nie potwierdzają użyć dopowiedzeniowych, jednakże 
w korpusie odnotowano kilka tego typu przykładów, i  to zarówno w  postaci 
w ogóle nie, jak i z elizją nie, zob. na przykład:

Czy w  „Vincim” możemy liczyć na satyrę na środowisko muzealników? 
Juliusz Machulski: W ogóle nie. (NKJP)
Nie przesadzasz? – W ogóle! (NKJP)
Nie brzydził się Pan wybierać gnoju spod świń? – W ogóle. (NKJP)

I tym razem należy zwrócić się do historii, próbując prześledzić charakter zmian, 
jakie doprowadziły do wykształcenia się badanej przeze mnie funkcji. Słownik 
staropolski notuje formę (ogółem) ogułem, jednakże ilustracja jest bardzo skąpa: 
tylko dwa łacińskie przykłady z 1. połowy XV wieku, w których występuje polskie 
słowo. Na tej podstawie leksykografowie przypisali mu następujące znaczenie: 
‘w całości, generatim, omnimo’. Podobne sensy trwają w późniejszych epokach 
historycznych, odnotowuje się zwykle formy (ogółem) – tak w SXVI, choć forma 
hasłowa to ogół (ogoł). Co ciekawe, żadne ze źródeł historycznych nie odnoto-
wało partykuły powstałej na bazie przysłówka wywodzącego się z  wyrażenia 
przyimkowego w ogóle. Pojawia się ona dopiero w Słowniku Doroszewskiego, już 
z definicją: ‘z przeczeniem: zupełnie, absolutnie, ani trochę’, zob.:

Psy w ogóle tej nocy nie szczekały. (Dąbr. M. Noce II, 70)

Wydaje się, że pomostem pomiędzy partykułowymi wystąpieniami przed-
stawionych leksemów a  ich użyciem w  samodzielnej funkcji zaprzeczania jest 
ich występowanie w  funkcji negatorów metapredykatywnych. Przyjrzyjmy się 
temu, posługując się przykładem wcale. Pierwotne, uzasadnione etymologicznie, 
znaczenie to oczywiście ‘w całości’ i  z  pewnością XVI -wieczne wcale, mimo 
zapisu ortograficznego, najczęściej jest nośnikiem tej właśnie wartości:

zdrowie swe wcale / a sławę w nienajgorszym punkcie zachowali. (SXVI, 
GórnDworz Z5)
myślmy jakobyśmy […] potomstwo także nasze wcale zostawili. (SXVI, 
OrzJan 69)

Już w tym samym stuleciu zanotowano użycia partykułowe przy zaprzeczo-
nym predykacie:

Lecz to o słowie / Przypatrzmy się rzeczy / ktorej ja wcale nie odprzą‑
tywam / ale ją moderuję i obrzezuję jakoby nożykiem prawego rozumu. 
(SXVI, Lips Piotr E)
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iż Prawa Wolności / zwyczaje / Dostojeństwa / i Urzędy obojego Państwa 
wcale nienaruszane mają być zachowane. (SXVI, SarnStat 1013)

SXVI odnotowuje zaledwie kilka takich przykładów, podczas gdy partykułowe 
wcale bez negacji poświadczone jest o wiele częściej:

Więc wszytką swą myśl / i  staranie na to obracają / aby onę możność 
wcale zachowali. (SXVI, GórnDworz Ee4v)
A co by nad to zbywało / chować to wcale w skarbie pospolitym w Rawie 
i w Wilnie / do nauki przyszłego Sejmu. (SXVI, SarnStat 442, 45)

Należy zatem podejrzewać, że wcale, któremu towarzyszy zanegowany predykat, 
to zjawisko następne, późniejsze wobec wykształcenia się funkcji metatekstowej 
(metapredykatywnej) przy czasownikach niezaprzeczonych. W korpusie tekstów 
XVII - i XVIII -wiecznych pojawiły się takie użycia potwierdzające powszechność 
użyć bez przeczenia:

U tej serce gwiazdy, dla tej łzy morza. U tej myśli wiatry, u tej prośby fale. 
U tej serce w toni, a u tej wcale. (KorBa)
aż nie przyznają, że ich monady wcale są przenikłe, to jest, wcale nie 
mają nieprzenikłości przymiotu. (KorBa)

Ten ostatni przykład, pochodzący z drugiej  połowy XVIII wieku, można inter-
pretować jako dowód na ówczesne kształtowanie się nowej konstrukcji składnio-
wej, niejako poświadczenie etapu przejściowego: w pierwszej części autor używa 
konstrukcji bez przeczenia, ale po komentarzu to jest występuje konstrukcja, 
prawdopodobnie nowsza, być może jeszcze nieutrwalona, z negacją. W materiale 
XX -wiecznym (SDor) wcale z czasownikami twierdzącymi opatrzone jest kwali-
fikatorem przestarzały:

Narodowa Demokracja […] socjalnych postulatów wcale się wyzbywała 
i okazała się zupełnie antyrewolucyjną. (SDor, Brück. Kult IV, 516) 

Obserwacja współczesnego języka pokazuje, że także inne jednostki, poza 
wcale i w ogóle, które są przynależne do kategorii zupełności (Kleszczowa 2005), 
występują w funkcji dopowiedzeniowej, a droga do jej wykształcenia się jest ana-
logiczna, choć w ich przypadku nie została jeszcze zrealizowana w całości. Myślę 
tutaj o leksemach zupełnie, kompletnie i  absolutnie. NKJP potwierdza użycie 
leksemu zupełnie w funkcji dopowiedzeniowej w znaczeniu ‘tak’, na przykład:

Jest pani pewna? Zupełnie. O co pan go podejrzewa? – wybuchnęła śmie‑
chem. (NKJP)
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Tego typu przykłady będą opisane w rozdziale poświęconym dopowiedzeniom 
potwierdzającym. Jednakże, podobnie jak omówione wcześniej jednostki (wcale 
nie, w  ogóle nie), zupełnie nie występuje jako dopowiedzenie zaprzeczające, na 
przykład:

Nic pani na ten temat nie wiadomo? Zupełnie nie. (NKJP)
Nie interesują Pani Indie? Zupełnie nie. (NKJP)
Nie myślałeś wtedy, w grudniu 1970 roku, żeby wsiąść w pociąg i pojechać 
do Gdańska? A.M.: Zupełnie nie. To było absolutnie poza horyzontem 
mojej wyobraźni. (NKJP)

Nie nastąpił zatem „ostatni etap” formowania się samodzielnego wyrażenia 
dopowiedzeniowego o wartości przeczącej, czyli elizja nie. Jest tak najpraw-
dopodobniej dlatego, że zupełnie może wystąpić przy czasownikach zarówno 
zaprzeczonych, jak i niezaprzeczonych, por.:

Zupełnie o tym nie pomyślał vs. Zupełnie o tym zapomniał40.

Ograniczenia łączliwości mają zresztą w  przypadku zupełnie dość duży za-
sięg41, tu jednak interesuje mnie możliwość wystąpienia przy określonym typie 
(zaprzeczonym bądź nie) czasownika. Nie bez znaczenia jest fakt, że, jak pisze 
Kleszczowa:

Rola negacji wydaje się bardzo istotna, skoro już samo jej istnienie 
w  strukturze semantycznej wystarczy, aby czasownik wiązał się z  wy-
kładnikami zupełności, por. Hejnał przebrzmiał całkowicie (= przestał 
być słyszalny); Zupełnie przebudził się (= przestać spać); Rozchmurzył się 
zupełnie (= już się nie dąsa); Słuch o kimś przepadł całkowicie (= nie sły‑
chać o nim); Zupełnie coś się rozregulowało (= nie działa); Towarzystwo 
zupełnie poszło w rozsypkę (= przestało działać). (Kleszczowa 2005: 297)

Być może, jeśli, podobnie jak w przypadku wcale, regułą semantyczną stanie 
się występowanie zupełnie tylko przy zaprzeczonych czasownikach, to wówczas 
możliwe będzie elidowanie nie w wyrażeniu zupełnie nie. Obserwacja miniserii, 
jaką tworzą wyrażenia należące do kategorii zupełności występujące w  funkcji 
dopowiedzeniowej, pozwala przyjąć taką możliwość drogi rozwojowej.

Na zakończenie opisu zaprzeczających wyrażeń dopowiedzeniowych warto 
zwrócić uwagę na dwie jednostki również mieszczące się w  kategorii zupeł-
ności. Pierwsza z  nich to partykuła absolutnie mająca genezę przysłówkową. 

40 Należy jednak pamiętać, że w semantyczną strukturę zapomnieć jest wbudowana negacja; 
podobnie jest w stracić (np. zupełnie stracił głowę).

41 Zob. na ten temat Renata Grzegorczykowa (1975).
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Semantyczne echa łacińskiej etymologii tego przysłówka (< łac. absolûtus 
‘zupełny, całkowity, absolutny, skończony’) pozwalają bez wahania zaliczyć go 
do tej samej kategorii  – zupełność. Choć najnowsze źródło leksykograficzne 
(WSJP) nie potwierdza użyć dopowiedzeniowych, to w  NKJP można je już  
odnaleźć:

Jesteś pewien, Hipis, że jestem od niego przystojniejszy?  – Absolutnie, 
szefie. (NKJP)

Prezentowany cytat poświadcza znaczenie potwierdzające (podobnie jak w  zu‑
pełnie), ale mamy i takie, choć dużo rzadsze, przykłady:

Mylę się? – Absolutnie nie. (NKJP)
Czy więc tytuł Waszej płyty „Zeroland” odnosi się do Polski? SR: Abso-
lutnie nie. (NKJP)
Więc wszystko w kinie jest iluzją? Absolutnie nie. (NKJP)

W tych przypadkach wyzerowanie nie nie jest możliwe (inaczej niż w  wy-
rażeniach wcale nie i  w  ogóle nie)  – być może blokadą jest tutaj semantyka 
zapożyczonego leksemu. Należy on co prawda do wspominanej już kategorii 
zupełności, ale może wystąpić przy czasownikach zarówno niezaprzeczonych, 
jak i zaprzeczonych, por.:

Stwierdziłem, że absolutnie nie będzie lepszego wprowadzenia do tego 
wydarzenia. (NKJP)
Tylko proszę się teraz absolutnie skoncentrować na tych dwudziestu 
pięciu gramach, a  ręczę, że będą one o wiele skuteczniejsze niż woda 
z Lourdes. (NKJP)

Skoro jednak możliwe (choć o wiele rzadsze) jest dopowiedzeniowe absolutnie 
tak, por.:

Czy pracownicy „Społem” mogą być spokojni o pracę? – Absolutnie tak. 
(NKJP)
Czy koleżanki będą odwiedzać Olę w pałacu? – Absolutnie tak. Inaczej 
byłaby strasznie wyizolowana. (NKJP)

to znaczyłoby to, że absolutnie podlega również procesowi leksykalizacji, pole-
gającym w tym przypadku na semantycznym usamodzielnieniu się czy, inaczej 
mówiąc, znaczeniowym oderwaniu się od łacińskiego pierwowzoru. Analiza 
wyników zapytania o połączenie absolutnie nie w  funkcji samodzielnego 
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wypowiedzenia dała 127 wyników, z  czego aż 74% to odpowiedzi na pytanie 
rozstrzygnięcia, zob. przykłady:

Mylę się? – Absolutnie nie. (NKJP)
Na pewno nie wspominał o jakichś obawach, nie sprawiał wrażenia prze‑
straszonego czymś, będącego pod jakąś presją? – Absolutnie nie. (NKJP)
Po pewnym czasie spotkałam Damiana.  – Piorun z  nieba? Zaśmiała 
się. – Absolutnie nie. (NKJP)
… z drugiej strony jej jacht nie jest jednostką flagową korporacji Geron, 
prawda? – Absolutnie nie. (NKJP)
Zostajecie na dobre? – zapytał Kowal. – Absolutnie nie. (NKJP)
Nie za mocna? – spytała Staniewiczowa. – Absolutnie nie! (NKJP)

Uprawniona jest zatem konkluzja, że nastąpiła leksykalizacja absolutnie w funk-
cji dopowiedzenia potwierdzającego.

Kolejnym, naturalnym kandydatem na dopowiedzenie wydaje się jednostka 
kompletnie, należąca do tej samej kategorii semantycznej (zupełność), jednakże 
NKJP nie potwierdza tego typu użyć, choć kompetencja użytkownika języka 
dopuszcza wypowiedzenia typu:

Czy ona ci się podoba? – Kompletnie nie.

analogiczne do odnotowanego:

To właściwie nie heppening. Będzie druga grupa. Też z piętnaście osób. – 
Znanych wam? – Zupełnie nie. (NKJP)

Kompletnie jest w  interpretacji Magdaleny Danielewiczowej przysłówkiem 
zaliczanym do grupy wyrażeń metapredykatywnych (Danielewiczowa 2012: 
238–249), a  więc podobnie jak zupełnie czy absolutnie, choć przysługuje mu 
oczywiście inna charakterystyka semantyczna. Można by zatem powiedzieć, 
że wyłącznie te wykładniki kategorii zupełności, które występują w  zdaniach 
z przeczeniem, mogą pojawić się jako dopowiedzenie o wartości zaprzeczającej. 

Pokazane uprzednio mechanizmy wykształcania się funkcji dopowiedze-
niowej to nie tylko ilustracja podobnych losów danych wyrażeń; ważniejsze jest 
to, że dotyczą one jednej, wspólnej im wszystkim, przestrzeni semantycznej: 
negacji. Być może tego typu analizy pokażą potencjalne ścieżki kształtowania 
się znaczeń i użyć.

Należy też podkreślić wspomnianą już hiperonimiczną pozycję nie względem 
analizowanych jednostek. Potwierdza to fakt, że mogą one współwystępować, 
zarówno w  pre -, jak i  w  postpozycji z  nie, które wzmacnia ich zaprzeczającą 
wartość, por. na przykład:
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Nie zmęczyłeś się? – Nie. Skąd. (NKJP). 
A pan może agronom? – Nie. Skąd. On się lubi znać na ziemi – wyręczył 
mnie Witek. (NKJP)
Powiedziałeś „adopcja”? […] Tak. Masz coś przeciwko? […] Nie. Skąd. 
Świetnie. (NKJP)
Czy interesuje się Pan polityką? – Nie! W ogóle. (NKJP)
Czy w  „Vincim” możemy liczyć na satyrę na środowisko muzealników? 
Juliusz Machulski: W ogóle nie. (NKJP)



Rozdział IV

Wyrażenia o wartości potwierdzającej:  
tak i bliskoznaczniki

W obliczu braków i pęknięć w języku naukowiec jest w tym sen‑
sie mniej kompetentny niż Proustowski narrator, który przywo‑
łując mineralną masę swoich wspomnień, wierzy, że ciągle może 
odróżnić jedne od drugich, te starsze od tych niedawnych…

Daniel Heller -Roazen, Echolalie. O zapominaniu języka

Tak wydaje się leksemem prostszym pod względem etymologicznym, seman-
tycznym i  funkcjonalnym niż jego odpowiednik o wartości negatywnej (nie), 
który omawiany był w rozdziale III. Jednakże również tak ma swoje tajemnice, 
szczególnie, jeśli przyjrzymy mu się w kontekście ogólnosłowiańskim.

1. Tak – geneza, etymologia, znaczenie i funkcja

Nie ma wątpliwości, że dzisiejsza postać leksemu potwierdzającego to po-
stać skrócona, w sensie zarówno morfologicznym, jak i  składniowym. Źródła 
etymologiczne podają, że tak jest skróceniem od tako (SBrück, SBo), które jako 
wyrażenie o wartości afirmacyjnej występuje w  polszczyźnie od XIV wieku 
(SBo). Tako to forma przysłówkowa od zaimka taki. Pozostałością po najdaw-
niejszej postaci jest dzisiejsze ogólnopolskie wyrażenie jako tako ‘nieźle, znoś-
nie’. Wiesław Boryś podaje, że forma nieskrócona zachowała się w  dialektach, 
ale kartoteka Słownika gwar polskich nie zawiera ani jednego przykładu z  tako 
w funkcji dopowiedzeniowej. Natomiast Słownik staropolski ilustruje tego typu 
użycie przykładem z Biblii, z ewangelii Mateusza:
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Rzekł jemu: Mistrz wasz cła nie zapłacił. Odpowiedziawszy święty Piotr 
i rzekł: tako jest. (Sstp, Mat 17, 24, ib. 372)

Ten fragment poświadcza również, że współcześnie mamy do czynienia z elipsą 
konstrukcji składniowej. Taką interpretację wszystkich odpowiedzi na pytania 
rozstrzygnięcia przedstawia w swojej książce The Syntax of Yes and No Andreas 
Holmberg, pisząc:

One of leading ideas of this book is that answers to yes -no question, 
even when they consist of just one word, are derived by ellipsis from full 
sentential expressions. (Holmberg 2016, s. 1)

I choć w  przedstawianej pracy przyjęłam inną niż składniowa perspektywę 
opisu (na ten temat uwagi w  rozdziale II), to trzeba podkreślić, że również 
dane historyczne polszczyzny dokumentują tę tezę. Pośrednio jest ona także 
wyrażona w definicji, jaką autorzy Słownika staropolskiego przypisali znaczeniu 
odnoszącemu się do funkcji dopowiedzeniowej: ‘tako jest, nie (jest) tako (w odpo-
wiedzi) służy jako potwierdzenie lub zaprzeczenie, że coś jest prawdziwe, zgodne 
z  prawdą’. Takie same dane przekazuje Mały słownik zaginionej polszczyzny, 
który w haśle być jako 7. podaje informację odnoszącą się do interesującej mnie 
funkcji: w odpowiedzi tako jest ‘tak’.

Ciekawie wypowiada się na temat tak Witold Mańczak, autor Polskiego słow‑
nika etymologicznego (SEMa). Wskazując na pochodzenie tak < tako, odwołuje 
się do teorii nieregularnego rozwoju spowodowanego frekwencją. Zgodnie z nią 
rozwój przebiega często paralelnie w  różnych językach. Taka sytuacja miała 
miejsce, według Mańczaka, właśnie w przypadku tak, czego dowodem jest roz-
wój fr. oui ‘tak’ < łac. hoc ille, wł. si < łac. sīc< *sei ‑ce oraz ang. yes < *gīese < *g’īa 
sīe. Przywoływane są w  haśle także dane ze słownika etymologicznego języka 
rosyjskiego autorstwa Olega Trubaczowa, które pozwalają przypuszczać, że i ro-
syjskie da ma podobną odzaimkową etymologię, a udźwięcznienie t w polskiej 
postaci oraz skrócenie wynikają właśnie z  wysokiej frekwencji. W  podobnym 
tonie wypowiada się Andrzej Bańkowski:

Najwięcej nieregularnych skrótów widać w  wyrazach, które nie były 
i nie są nazwami albo przestały nimi być, przeszedłszy do kategorii se-
mantycznej różnego rodzaju partykuł, spójników itp. Ale i w  tej sferze 
nie ma pewności, czy skróty wywołała sama potrzeba ich częstego uży-
wania, czy brak potrzeby zachowania ich pierwotnych form „pełnych”. 
(Bańkowski 2011: 315)

Wspomniany Етимоллгический словарь славянских языков został opracowa-
ny do hasła *otъpasti, nie można zatem bezpośrednio porównać ogólnosłowiań-
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skich danych dotyczących *da i *takъ, które stały się podstawą do wykształcenia się 
słowiańskich leksemów potwierdzających. Jednakże dane cząstkowe, pochodzące 
ze słowników etymologicznych poszczególnych języków słowiańskich, pozwalają 
na wnioskowanie pośrednie o drodze rozwojowej jednostek potwierdzających. 
Co ciekawe, oba rdzenie (*da ‑ i  *tak -) obecne we współczesnych słowiańskich 
leksemach potwierdzających mają najprawdopodobniej charakter zaimkowy.

Niewystępujące we współczesnej polszczyźnie da1 wywodzi się, jak podaje 
Trubaczow, z  praindoeuropejskiego wskazującego *do ‑ o wariantywnej postaci 
*to. Taką etymologię potwierdza Vasmer, uzupełniając, że da odnosi się do  
indoeuropejskiego zaimka wskazującego do występującego równolegle z *di. Co 
interesujące, obaj etymolodzy (Vasmer i Trubaczow) zwracają uwagę na możliwe 
również, choć niepotwierdzone ostatecznie, związki z rdzeniem czasownikowym 
*dati. Vasmer pisze, że da w  znaczeniu ‘(z tym) чтобы’ przypomina rosyjskie 
пусть, давай, i  objaśnia się przez odwołanie do indoeuropejskiego *dō ‘дай, 
пусти’.

Dane ze słowników etymologicznych innych języków słowiańskich zaświad-
czają, że w funkcji dopowiedzenia potwierdzającego występuje najczęściej leksem 
oparty na jednym z wymienionych rdzeni. Wyjątkami są słoweńskie ja, czeskie 
ano czy słowackie áno. Pierwsze z  nich (ja) współistnieje ze słowiańskim da 
i pojawia się pod wpływem języka niemieckiego – jako zapożyczenie nie będzie 
tutaj rozpatrywane. Oparte na rodzimym rdzeniu da interpretowane jest przez 
Francego Bezlaja (1977), podobnie jak przez innych słowiańskich etymologów, 
jako wywodzące się z  zaimka wskazującego *do, wariantywnie *di. Dopuszcza 
się również możliwość kontaminacji rdzenia imiennego z werbalnym *dō. Rdzeń 
*tak ‑ w  słoweńskim zachował się tylko w  wyrażeniach przymiotnikowych 
i  przysłówkowych. Etymologiczne źródła języka serbsko -chorwackiego (Skok 
1971) potwierdzają, że południowa słowiańszczyzna wykształciła w  funkcji 
potwierdzenia odzaimkowe da.

Drugi z  ogólnosłowiańskich rdzeni, też o genezie zaimkowej, jako trzon 
dopowiedzenia potwierdzającego występuje tylko w  polszczyźnie. W  innych 
językach zachodniosłowiańskich mamy do czynienia bądź z wpływem niemiec- 
kim (czeskie jo), bądź z powstałym w wyniku kompozycji ano (słowackie áno). 
Václav Machek (1957), a za nim również Jiří Rejzek (2001), mówi tu o złożeniu 
spójki a z potwierdzającym adwerbialnym no wywodzącym się, jak podaje ety-
molog, z łacińskiego nam. Ustalenia Machka odnoszą kompozycjonalną budowę 
ano do wzorów łacińskich: czeskie a  odpowiadałoby tu łacińskiemu et, które 

1 Słownik staropolski notuje da w znaczeniu ‘niech, oby, utinam’ i potwierdza użycie jednym 
tylko łacińsko -polskim przykładem z  1. połowy XV w.; w  SXVI da już nie występuje, a  w  SL 
pojawia się jako nieużywane (*), któremu autor przypisuje znaczenie ‘[…] hasło lekce ważenia: 
mniejsza o to, niech tak będzie’, ale ilustrujący go cytat wydaje się poświadczać obecność elemen-
tu semantycznego potwierdzającego: Nie chodź tam Wojciechu, rzekł Jakub; da! Odpowiedział 
Wojciech i odszedł. (SL, Oss.Wyr)
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również może wystąpić jako element compositum (por. np. etenim). Natomiast no
jest interpretowane jako potwierdzające adverbium, które ma swój odpowiednik 
łaciński2 (nam) o znaczeniu potwierdzającym.

Należy też zaznaczyć, że dane dotyczące języka staroczeskiego3 dowodzą, iż 
na wczesnym etapie rozwojowym istniała w  tym języku, podobnie jak w  pol-
szczyźnie, partykuła da. Nie zachowały się poświadczenia, które pozwoliłyby 
precyzyjnie ustalić jej funkcję, choć można przypuszczać, że funkcjonalnie 
najbliżej jej było do potwierdzającego ano; używana była też prawdopodobnie 
jako wyrażenie zdziwienia lub wzmocnienia słowa.

W genetycznie bliskim czeszczyźnie słowackim w funkcji dopowiedzeń po-
twierdzających używa się również áno oraz niepojawiającego się w czeszczyźnie 
hej, które, jak podaje Ĺubor Králik (2015), od XVI stulecia w swojej sekundarnej 
funkcji wyraża zgodę, aprobatę. Autor, podejmując próbę objaśnienia etymologii, 
odsyła do haseł hen i het, gdzie mowa jest o prasłowiańskim *eno, a inicjalne h 
tłumaczyć się może niemieckim wpływem (por. hin ‘ta’). Ten trop potwierdza 
górnołużyckie haj ‘tak’ (Siatkowska 2002: 146).

Przytoczone w  wyborze innosłowiańskie dane na temat leksemów używa-
nych w funkcji potwierdzającej dowodzą, że w całej słowiańszczyźnie mamy do 
czynienia z  dwoma rdzeniami, które stały się podstawą leksemów pełniących 
funkcję dopowiedzenia potwierdzającego: *tak ‑ i  *da4; dodatkowo funkcję tę 
przyjęło na siebie złożenie a  + no. Co ciekawe, wszystkie te rdzenie są obecne 
w  mniej lub bardziej ograniczonej postaci w  całej słowiańszczyźnie, choć pod 
względem funkcjonalnym mocno się zróżnicowały. Aby dokładnie zbadać ich 
losy, należałoby sięgnąć nie tylko do odmian literackich, ale także do gwar (zob. 
polskie ano) czy do potocznej, mówionej odmiany języka (zob. polskie no) oraz do 
danych historycznych (zob. staropolskie da). Tego typu analizy wymagają szeroko 
zakrojonych prac materiałowych, najlepiej z udziałem rodzimych użytkowników 
języka. Jednakże już na podstawie danych etymologicznych można wysnuć pewne 
wnioski odnoszące się do pochodzenia interesujących mnie jednostek:
1) wspólnym źródłem podstawowej słowiańskiej jednostki potwierdzającej jest 

zasób synsemantycznych jednostek języka;
2) w przypadku tak i  da, czyli jednostek potwierdzających występujących 

w funkcji dopowiedzeń o najwyższej frekwencji w słowiańszczyźnie, źródłem 
są zaimki wskazujące o genezie indoeuropejskiej, co świadczy o wspólnocie 
dróg rozwojowych; w  przypadku da pojawia się możliwość kontaminacji 
z rdzeniem werbalnym;

2 Machek podaje, że u Słowian m odpadło, dając po skróceniu formę no.
3 Niestety są to dane bardzo ubogie: źródła potwierdzają tylko dwa użycia pochodzące 

z tego samego zabytku.
4 Jak podaje Słownik prasłowiański (1976: 323–326) dá występuje jako odpowiedź twierdząca 

w  języku słoweńskim, np. Kaj vi wsi?  – Da, mi vsi oraz rzadko w  ukraińskim potocznym jako 
partykuła twierdząca o znaczeniu ‘tak, fatycznie, istotnie’.
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3) właściwe czesko -słowackiej grupie języków zachodniosłowiańskich ano jest 
efektem kompozycji dwóch elementów: spójnikowego i adwerbialnego według 
jednej hipotezy (Machek), partykułowych a  i  no – według drugiej (Králik); 
sięgnięcie poza prasłowiańszyznę dowodzi, że i w tym wypadku należy dopa-
trywać się genezy zaimkowej5;

4) przedstawione dane potwierdzają opisaną w  monografii U źródeł polskich 
partykuł. Derywacja funkcjonalna, przemiany, zaniki (Kleszczowa 2015b) 
odzaimkowość partykuł, które mogą występować wtórnie w  funkcji dopo-
wiedzeniowej; o derywacji funkcjonalnej jako sposobie kształtowania się wy-
rażeń dopowiedzeniowych będzie jeszcze mowa w dalszej części pracy.

2. Leksykograficzna i gramatyczna kwalifikacja tak

Podobnie jak w  podrozdziale III.2. poświęconym nie/ni i  tutaj odwoływać się 
będę głównie do opracowań podręcznikowych i leksykograficznych, uznając, że 
to one właśnie przekazują utrwalony stan wiedzy lingwistycznej6. Nie znaczy 
to, że są to dane niepodlegające dalszej weryfikacji, ale moim celem jest przede 
wszystkim przedstawienie w ujęciu historycznym problemów z kwalifikacją jed-
nostki. W  tym podrozdziale odwołuję się nie tylko do wybranej (dopowiedze-
niowej) funkcji, ale biorę pod uwagę również inne. Takie podejście pozwoli na 
ogląd całościowy i  wskazuje na zależności funkcjonalne pomiędzy poszczegól-
nymi użyciami. Należy też podkreślić, że uwagi ogólne dotyczące wagi i stopnia 
dokładności opisów leksykograficznych, które przedstawiłam w  podrozdzia- 
le III.2. poświęconym kwalifikacji nie, mają zastosowanie także w  odniesieniu 
do tak  – nie będę ich zatem powtarzać. Chodzi mi tutaj głównie o problemy 
związane z wyodrębnianiem klasy partykuł, do których najczęściej zaliczane jest 
zarówno nie, jak i tak. 

Prezentując i  omawiając kwalifikację interesujących mnie jednostek, przy-
jęłam zasadę, że zaczynam od opisu stanu współczesnego, a  następnie przed-
stawiam ustalenia wcześniejsze. Taka procedura pozwala wyraźniej zobaczyć, 
w jakim kierunku postępowały analizy lingwistyczne oraz które obszary wyma-
gają jeszcze uzupełnień po przeprowadzeniu dodatkowych badań. W przypadku 
tak biorę pod uwagę tylko te hasła słownikowe, które odnoszą się do użyć 
metatekstowych, czyli nie interesują mnie użycia adwerbialne (np. U dziadków 

5 Według Králika możliwe jest przyjęcie, że áno pochodzi z pierwotnego *a ono, gdzie ono 
jest związane z zaimkiem onen.

6 Synchroniczny przegląd jednostek o postaci tak przedstawiony został w artykule Teresy 
Sudyjko (2001). Autorka koncentruje się w nim przede wszystkim na wartości semantycznej po-
szczególnych homonimów gramatycznych oraz na ich dystrybucji składniowej.
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było tak sympatycznie, tak przytulnie (USJP)). W  nowszych opracowaniach 
wyodrębnia się zwykle te znaczenia w dwóch odrębnych artykułach hasłowych, 
jednakże w źródłach dawnych takiego rozróżnienia brak – i wówczas wyłuskuję 
z hasła ważne z mojego punktu widzenia informacje.

Najnowszym leksykograficznym opracowaniem poświęconym wybranej 
grupie leksemów metatekstowych (partykułom) jest Słownik gniazdowy party‑
kuł polskich (Grochowski, Kisiel, Żabowska 2014). Tak samodzielne nie zostało 
w  nim opisane, natomiast Wielki słownik języka polskiego (online), w  którym 
autorem koncepcji opisu wyrażeń funkcyjnych jest Maciej Grochowski (2008b), 
określając przynależność kategorialną metafunkcyjnego tak, podaje, że jest to 
komentarz metatekstowy  – dopowiedzenie. Inni XX - i XXI -wieczni autorzy   
źródeł leksykograficznych w odrębny sposób odnoszą się do problemu7. Poniżej 
przytaczam dane, które pokazują, jak wygląda leksykograficzny opis dopo-
wiedzeniowej funkcji tak w  słownikach. Przywołuję tylko te informacje, które 
dotyczą kwalifikacji do części mowy (jeśli są podane), definicję odnoszącą się 
do użycia dopowiedzeniowego oraz ilustrujący to użycie cytat. Ponieważ opisy 
w poszczególnych leksykonach zostały sporządzone według odmiennych zasad, 
trudno je przedstawić w postaci tabelarycznej – zdecydowałam się więc na prze-
gląd linearny, który umożliwia w przypadkach wątpliwych komentowanie haseł 
słownikowych.

Wielki słownik języka polskiego (online: https://wsjp.pl)
tak ‘nadawca potwierdza to, o czym była mowa wcześniej’; komentarz metateks-
towy, dopowiedzenie

Wyszłaś za mąż? Tak, ale nie za Marka. (NKJP)

Uniwersalny słownik języka polskiego (2003):
tak ‘partykuła wyrażająca twierdzącą odpowiedź na pytanie rozstrzygnięcia’:

Czy lubi pani słodycze? – Tak.

Inny słownik języka polskiego (2000):
Mówimy „tak”, aby
3.1. powiadomić kogoś, że trafnie odpowiedział na pytanie. 

Stolica Ekwadoru? – Quito. – Tak. Stolica Peru?
[wykrzyknik]

7 Przytaczam tylko tę część artykułu hasłowego (wraz ze stosownym przykładem), który 
odnosi się do funkcji dopowiedzeniowej.
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Słownik współczesnego języka polskiego, red. nauk. B. Dunaj (1996)
tak dopowiedzenie8 ‘tym wyrazem mówiący udziela twierdzącej odpowiedzi 
na pytanie o rozstrzygnięcie, akceptuje to, co powiedział rozmówca, zgadza się 
z jego zdaniem, z jego propozycją’: 

Napijesz się herbaty? – Tak, proszę.

Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski (1958–1969)
tak 6. ‘służy jako potwierdzenie, uznanie za prawdziwe, słuszne; wyrażenie 
zgody na co’:

Ładny dziś wieczór mamy – zagajam. O, tak9.

Słownik języka polskiego, red. Kryński, Karłowicz, Niedźwiedzki (1900–1927)
tak – wśród bardzo wielu przykładów (artykuł hasłowy ma prawie dwie strony) 
brak jednoznacznych cytatów będących ilustracją użycia tak jako odpowiedzi na 
pytanie rozstrzygnięcia. Najbliższa wydaje się definicja 4. sformułowana syno-
nimicznie: tak jest, w samej rzeczy, w  istocie, jużci, ma ś. rozumieć, rozumie się, 
naturalnie, spodziewać ś.; zgoda, dobrze. To znaczenie zilustrowane jest między 
innymi takim cytatem: 

Pochlebca nigdy inaczej, tylko jak kaczki: tak, tak, miłościwy panie. Bud. 
B. (potakuje)

Słownik języka polskiego, red. A. Zdanowicz (1861)
tak 8. potwierdzając: 

Tak jest, tak! Oj tak, tak10.

Słownik języka polskiego, Samuel Bogumił Linde (1807–1814)
tak – jako odrębne znaczenie wyróżnione  jest to afirmacyjne: 

Tak jest, tak!; 
 8 Zgodnie z  opisem przedstawionym we wstępie do słownika do klasy dopowiedzeń zali-

cza się te wyrazy, „które nie wchodzą w  związki składniowe z  innymi wyrazami, lecz tworzą 
samodzielne struktury zdaniowe. Są one częścią większych jednostek składniowych (w dialogu) 
i stanowią reakcję na wcześniejszą wypowiedź […]”. (SWJP, 1996, XIII)

 9 Co ciekawe, w  tym słowniku brak przykładów wydawałoby się najczęstszych użyć, tzn. 
odpowiedzi na pytanie rozstrzygnięcia. Definicja jednak wyraźnie wskazuje na ich możliwość. 
Doroszewski opatruje ten leksem tylko etykietą wyraz nieodmienny, nie precyzując przynależno-
ści do konkretnej kategorii.

10 Również w  Słowniku wileńskim brak przykładu ilustrującego użycie dopowiedzeniowe, 
choć odniesienie do niego odnotowane zostało w definicji.
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poświadczone cytatem:

O prawda przebóg! Tak jest, nie inaczej; Ah boże, tak jest, on to, on tu 
leży;

brak typowych przykładów, w  których tak byłoby potwierdzającą odpowiedzią 
na pytanie rozstrzygnięcia; ciekawe jest też to, że mamy tu  – podobnie jak 
w SWil – pełną formę potwierdzenia: tak jest.

Elektroniczny słownik polszczyzny XVII i XVIII wieku (online: https://sxvii.pl/)
Hasło tak występuje w indeksie, ale nie zostało jeszcze opracowane. Elektroniczny 
Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII wieku (do 1772 r.), który jest podstawą 
tego słownika, na zapytanie [base=”\?”] [orth=”Tak”] wyświetla 159 wyników, 
ale z  tego zaledwie kilka (przytaczam je poniżej) spełnia warunki nakładane 
na użycie dopowiedzeniowe. Nie tyle jednak liczby są tu ważne, ile fakt, że na 
siedem poświadczeń w  pięciu mamy do czynienia z  frazą tak jest, co stanowi 
kolejny dowód potwierdzający tezę o eliptyczności dzisiejszego tak.

1. Ja krokiem zwyczajnym idę; czyśsię już WmP. sfatygował? Tak jest, już 
poczynam ustawać.

2. Nie wydajesz? Drogo kupujesz? Statuicji bronisz? Tak jest, przeciwko 
wszelkiej, nawet przyrodzonej sprawiedliwości, przeciwko wszelkiemu 
honorowi swemu, książę IMć kanclerz konserwuje jako piekielny osęk 
bosak do szarpania naszej sławy.

3. Panie Włodarzu/ a  jakoż około naszej roboty/ a dałeś już zorać? Tak 
Panie/ już siejemy jako napilniej.

4. A ugor jako/ już go poorano? Tak Panie/ już go poorano/ ba i odwró‑
cono i włóczono.

5. Azaż ten nie nawiększy ma skarb który ma wszytko czego mu potrze‑
ba? Tak jest.

6. Czy rozeznał kroki Panienki, jakie jej Panieńskie wychowanie, jakie 
ćwiczenie pobożne? Tak jest: i dla tego tak się poniżył.

7. Ezopka: Azażem ja ci, co jest najlepszego. Nie kazał kupić, do stołu 
mojego? Tak jest, odpowi Ezop rezolutny,

Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa (1966–)
Hasło tak nie zostało w tym słowniku jeszcze opracowane; do tej pory ukazało 
się 36 tomów (t. 36 rozat  – roztyrknąć). Na potrzeby niniejszego fragmentu 
opracowania mniejsze znaczenie ma materiał dostępny w kartotece – ważniejszy 
jest raczej sposób opisu leksykograficznego, a na ten trzeba jeszcze poczekać. Na 
stronie https://spxvi.edu.pl/korpus/, na której dostępny jest „zalążek korpusu” 
XVI wieku, wyszukiwarka wskazuje 1334 segmenty tak, ale żaden z  nich nie 
reprezentuje użycia dopowiedzeniowego.
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Słownik staropolski, kom. red. S. Urbańczyk i in. (1953–2003)
tak  – w  tym haśle nie zostało wyodrębnione znaczenie wskazujące na możli-
wość dopowiedzeniowego użycia tak. Jedynym tropem, który odsyła do takiej 
wartości, jest wyodrębnienie znaczenia ‘nie tak’: (w odpowiedzi) służy jako 
zaprzeczenie cudzej wypowiedzi ‘nie, nieprawda …’. Takie użycie ilustruje tylko 
jeden przykład pochodzący z  Biblii Królowej Zofii: i  przała Sara rzekąc: Nie 
śmiałaśm się … i  rzekł jest pan bog: Nie tak (non est … ita) aleś się śmiała (BZ 
Gen 18,15). Użycia afirmatywne odnotowane są natomiast w haśle tako, gdzie 
wyodrębniono jednostkę tako jest/nie(jest) tako, której przypisano następujące 
znaczenie: (w odpowiedzi) służy jako potwierdzenie lub zaprzeczenie, że coś jest 
prawdziwe, zgodne z prawdą ‘tak, nie, ita, non’. Użycie bez wątpienia dopowie-
dzeniowe potwierdza jeden przykład: Panie, chcesz li, abychmy wyplewli … ta 
kostrzewa …? a  on odpowiedział rzkąc: Nie, nie tako (Mat 13,29). Staropolskie 
dane również potwierdzają wyrażaną już wcześniej tezę o eliptycznym pocho-
dzeniu dopowiedzeniowego tak.

G. Knapiusz (Knapski; Gregorius Cnapius), Thesaurus polono ‑latino ‑graecus 
seu promptuarium lingua Latinae et Graece […], F. Caesario, Cracoviae [Kraków] 
1621. [http://ebuw.uw.edu.pl/publication/289334]

Zgodnie z  zasadami przyjętymi przez autora tego dzieła mamy tutaj wiele 
haseł, w których występuje kształt tak11, ale tylko jedno wskazuje wyraźnie na 
dopowiedzeniowość i jest to, jak się można było spodziewać, tak jest, opatrzone 
informacją pragmatyczną: odpowiadając komu.

W podrozdziale poświęconym kwalifikacji dopowiedzeniowego nie odnosi-
łam się do podręcznikowych opisów, w których podejmowany był temat przyna-
leżności kategorialnej opisywanych jednostek. Większość uwag dotyczy również 
tak, które, jak pokazał przegląd słowników, także sprawia wiele kłopotów. 

Podręcznikowe opisy gramatyczne są, jak wiadomo, pewnym uogólnieniem, 
a  czasami może nawet uproszczeniem, obowiązującej wiedzy językoznawczej. 
Warto jednak do nich sięgać, bo pokazują nie tylko kształtowanie się myśli lin-
gwistycznej, ale także sposób oglądu językowych fenomenów. Taka retrospekcja 
obejmująca nie tylko materiał językowy, ale również jego opis gramatyczny daje 
zdecydowanie większe możliwości skonstruowania adekwatnego opisu dynamiki 
samego języka. I choć to głównie fakty językowe powinny dostarczać materiału do 
wnioskowania, to poziom meta (czyli opisy lingwistyczne) może ten materiał do-
pełniać. Przyjmując takie rozumowanie, uznałam, że warto przyjrzeć się, choćby 
tylko sondażowo, jak opisywane, a  przede wszystkim kwalifikowane, są intere-
sujące mnie leksemy w gramatykach i podręcznikach do nauki języka polskiego. 

11 Knapski za odrębne hasła uznał kilkanaście połączeń oraz frazeologizmów z  tak, m.in.: 
tak a tak, tak barzo, tak daleko, tak dawno przed tym, tak długo, tak drogo, tak rozumiem, tak się 
rzecz ma, tak żyje jako oczy. 



Rozdział IV: Wyrażenia o wartości potwierdzającej…82

Jak wiadomo, polska terminologia gramatyczna kształtowała się głównie 
w XIX i na początku XX wieku (zob. Czelakowska 2010, 2018), co nie oznacza 
jednak, że w  odniesieniu do wyrazów, którymi się zajmuję, nie podejmowano 
wcześniej prób klasyfikacyjnych. I choć klasa opatrzona etykietą nieodmienne 
części mowy była niezwykle pojemna, to starano się ją porządkować. Nastrę-
czała ona zresztą i  nastręcza nadal problemów nie tylko polskim lingwistom. 
Marcela Świątkowska (2014) w  artykule O partykułach inaczej. Kilka uwag 
o problemach terminologicznych zdaje sprawę z podobnych kłopotów lingwistyki 
francuskiej. Relacje pomiędzy partykułą, interiekcją, dopowiedzeniem i  w  dzi-
siejszym językoznawstwie nie są jasno określone. Może dlatego często nazywa 
się te jednostki języka nieterminologicznie „małymi słowami” czy „wyrazkami”.

W najwcześniejszych próbach kategoryzacji, które pojawiają się już w łaciń-
skojęzycznej gramatyce języka polskiego (Statorius -Stojeński 1568), leksem, który 
dziś może pełnić funkcję dopowiedzenia potwierdzającego (tak), to adverbium 
affirmandi, czyli przysłówek potwierdzający. Współtworzy on jedną z wielu grup 
semantycznych przysłówków: Stojeński wyróżnia również adverbia negandi, 
demonstrandi, optandi, ordinis, quantitatis, dubittandi, eligendi. Podobnie jest 
w  o  kilkadziesiąt lat późniejszej gramatyce Mikołaja Volckmara (Volckmar 
1594), gdzie rozdział poświęcony adwerbiom obejmuje między innymi przy-
słówki miejsca (in loco, de loco, ad locum, per locum), czasu, życzące (np. bodaj), 
wskazujące, zachęcające (hortandi, np. nuż, nuże) oraz adverbia affirmandi, 
wśród których poza tak wymienione zostały ino, owszem, a owszem, owszeki, też, 
zwłaszcza, iście, zaiste, zaprawdę, poprawdzie, wprawdzie, prawie, bez pochyby, 
bezpochybnie. Autor podręcznika nie podaje, rzecz jasna, przykładów użycia, ale 
na podstawie innych źródeł można wnioskować, że niektóre z nich pojawiały się 
w funkcji dopowiedzeniowej. Wrócę do tego wątku w dalszej części rozdziału.

W XVII -wiecznej już gramatyce Jeremiasza Rottera (1616) utrzymano 
semantyczny podział adwerbiów12 i, podobnie jak wcześniej, tutaj zostały 
zakwalifikowane jako potwierdzające między innymi: tak, ale, ano, ba, zaiste, 
bez pochyby. Zauważyć można, że pojawia się refleksja nad podziałem nieod-
miennych części mowy – wyrazy zaliczane wcześniej do przysłówków włączane 
są do wykrzykników (np. też); co ciekawe, dostrzeżona zostaje polifunkcyjność 
niektórych leksemów, na przykład ale znalazło się również w grupie spójników. 
Wśród przysłówkach potwierdzających, poza takimi, jak owszem, zaiste, pew‑
nie, prawie, bez pochyby, zwłaszcza, mianowicie, odnotowane zostało tak jest, 
co świadczyłoby o tym, że dzisiejsze połączenie było wówczas postrzegane jako 
jedność semantyczna i formalna.

Ciekawym przykładem rozwoju refleksji nad nieodmiennymi częściami 
mowy jest podręcznik Adama Styli (Styla 1675) dotyczący wprawdzie języka 
włoskiego, lecz będący jednym z  pierwszych podręczników przedstawiających 

12 Podział Rottera jest niezwykle szczegółowy  – wyróżnia on aż 29 znaczeniowych grup 
przysłówków. 
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wykład gramatyczny po polsku. Potwierdzenie tak jest i tutaj znalazło się wśród 
przysłówków13. Warto podkreślić, że termin partykuła po raz pierwszy pojawia 
się w  porównawczej gramatyce niemiecko -polskiej przygotowanej przez Carla 
Friedricha Müllera (Müller 1750). Trzecia część jego dzieła nosi tytuł Partykuły 
(Particulis), a  pierwszy rozdział tej części poświęcony jest przysłówkom (Ad‑
verbiis). Nie ma tu co prawda żadnej definicji, a  jedynie na podstawie układu 
III  części podręcznika można wnioskować, że partykułami nazywa autor te 
części mowy, które nie podlegały odmianie. Znalazły się tu bowiem rozdziały 
poświęcone przysłówkom (adverbio), przyimkom (præpositio), spójnikom 
(coniunctio) i  wykrzyknikom (interiectio). Autor używa terminologii łacińskiej. 
Druga połowa XVIII wieku przynosi gramatykę napisaną w pełni po polsku. Jej 
autorem jest Walenty Szylarski (1770), który wprowadza na równych prawach 
terminologię polską, dodając jednak odpowiedniki łacińskie, bo, jak twierdzi, 
łacina ułatwia naukę języków obcych. Odpowiedzi potwierdzające zamieścił, 
podobnie jak poprzednicy, w  rozdziale poświęconym przysłowiom (przysłów-
kom). Dzieli je na dziewięć grup, kryterium jest również semantyczne (czasu, 
miejsca, pytania, potwierdzenia, zapierania, ilości, liczenia, powiększenia), 
a  jedynie w ostatniej grupie (odpowiadające na pytanie jak) kryterium jest for-
malne. Wśród „przysłów potwierdzania” mamy tu jak14, tak jest, zaiste, pewnie, 
zapewne, zaprawdę, wprawdzie. 

Grammatyka dla szkół narodowych Onufrego Kopczyńskiego (1778–1785) to 
już dzieło stworzone przez autora dysponującego zupełnie inną świadomością 
lingwistyczną. Jak pisze autorka omówienia zawartego na platformie Gramatyki 
dawne (https://gramatyki.uw.edu.pl), „Stworzenie Grammatyki dla szkół naro‑
dowych poprzedziły wieloletnie przygotowania i  lektury dzieł gramatycznych 
i  filozoficznych”. Rezultaty tego wszechstronnego przygotowania widoczne 
są oczywiście w  podręczniku, który jest utworem dojrzałym, przemyślanym, 
przedstawiającym w  wielu miejscach autorskie propozycje Kopczyńskiego. 
W  rozdziale III O nieodmiennych częściach mowy omawia on kolejno wy-
krzykniki, przyimki, spójniki i  przysłówki. Przysłówkom, wśród których są te 
nazywające „okoliczność twierdzenia”: tak jest i tak rzecz jest, autor nie poświęca 
więcej uwagi.

O marginalnej pozycji leksemów nieodmiennych w  opisach językoznaw-
czych świadczy też fakt, że w pracy o przełomowym znaczeniu dla polskiej myśli 
lingwistycznej, czyli Pierwszych zasadach grammatyki języka polskiego Józefa 
Mrozińskiego (Mroziński 1822) w ogóle się o nich nie wspomina. Podobnie nie 
zajmują się przyimkami, spójnikami i przysłówkami ani Adam Kryński, autor 
Gramatyki języka polskiego (1897), ani Jan Łoś (1922).

13 Styla wyróżnia 26 grup semantycznych przysłówków, nazywa je przysłowiami; pojawiają 
się tu również całe zdania, np. mówię tak jest – to tłumaczenie włoskiego dico di si.

14 Pomieszczenie w  tym zbiorze jednostki jak wydaje się dość dziwne; być może zaszła tu 
pomyłka – brak jednak materiału, aby ją potwierdzić lub jej zaprzeczyć.
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Podstawowym celem tego krótkiego przeglądu dawnych gramatyk było 
przedstawienie miejsca, jakie zajmowały wyrazy nieodmienne, a przede wszyst-
kim te, które mogą wystąpić w funkcji samodzielnej odpowiedzi na pytanie roz-
strzygnięcia w dawnych polskich opisach gramatycznych. Brak zainteresowania 
leksemami niepodlegającymi fleksji nie jest niczym zaskakującym – językoznaw-
stwo polonistyczne jako subdyscyplina językoznawcza zaczęło się intensywniej 
rozwijać dopiero w  XX wieku (zob. Bajerowa 1993). Podstawowym zadaniem 
był, ze względów oczywistych, opis zjawisk charakterystycznych dla polszczy-
zny, która jest przecież językiem fleksyjnym. Dodatkowo, wśród nieodmiennych 
części mowy większością są jednostki nieautosemantyczne budujące metatekst, 
który, jak wiadomo, stał się w  polskim językoznawstwie przedmiotem refleksji 
dopiero w drugiej połowie XX wieku (Wierzbicka 1971).

Kolejną, również ważną, intencją było zwrócenie uwagi na różnorodność 
kryteriów, jakimi posługiwano się podczas opisu tej części zasobu leksykalnego. 
Z jednej strony wyodrębniano je na podstawie cech formalnych (odmienność vs. 
nieodmienność), z drugiej zaś, w obrębie poszczególnych grup, dominujące zna-
czenie miała semantyka (zob. wewnętrzne podziały przysłówków). Współczesny 
stan wiedzy lingwistycznej pozwala na wskazanie odmiennych zasad uporząd-
kowania tego zbioru, a  przede wszystkim na próbę określenia mechanizmów, 
które pozwalają na tzw. derywację funkcjonalną, czyli użycie równokształtnych 
form w  odmiennych funkcjach komunikacyjnych. Wartością są dla mnie rów-
nież przytaczane w  opracowaniach podręcznikowych listy jednostek tworzą-
cych zbiory adverbia affirmandi  – ich analiza skłania także do poszukiwania 
odpowiedzi na pytania o to, dlaczego dawne jednostki potwierdzające dziś już 
w takiej funkcji nie występują oraz w jakim kierunku poszło ich przekształcenie 
(por. np. wprawdzie). 

W rozdziale II, stanowiącym omówienie założeń metodologicznych niniej-
szego opracowania, przywoływałam współczesne podziały na części mowy, 
określając, jakie miejsce zajmuje w nich opisywana przeze mnie grupa wyrażeń. 
Jak wspominałam, najważniejszym kryterium jest dla mnie funkcja. Jednakże 
w  przypadku źródeł dawnych o charakterze metajęzykowym (słowniki, pod-
ręczniki, opisy gramatyczne) zwykle nie ma możliwości, aby istnienie tej funkcji 
potwierdzić. Przyjęłam zatem, że weryfikuję wybrane, wymieniane w  zbiorze 
afirmatywów, jednostki i próbuję dla nich znaleźć potwierdzenia użyć w funkcji 
dopowiedzeniowej. Niepowodzenie tych poszukiwań nie oznacza, że należy je 
wykluczyć z analizowanego zbioru.
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3. Semantyczne równoważniki odpowiedzi pozytywnej  
  o postaci tak

Podobnie, jak w przypadku odpowiedzi zaprzeczających oraz odmownych, i tutaj 
posłużę się rozróżnieniem wprowadzonym przez Magdalenę Żabowską (Żabow-
ska 2011: 354) na tzw. dopowiedzenia wyrażające zgodę: [ktośi] zgadza się (na 
to {co powiedział [ktośj]}), żeby [coś zrobić] oraz te wyrażające potwierdzenie:  
[ktośi] zgadza się (z tym {co powiedział [ktośj]}), że [p]. Dodatkowo, zgodnie 
z  przyjętymi założeniami, dodaję jeszcze jeden filtr, to znaczy analizuję tylko 
wyrażenia, które mogą (mogły) wystąpić jako odpowiedź na pytanie rozstrzyg-
nięcia. Przedmiotem obserwacji są zatem jednostki typu pewnie pojawiające się 
w następujących kontekstach:

Mogę do ciebie wpaść gdzieś za godzinkę? – Pewnie. (NKJP)
Mogę się rozejrzeć? – Pewnie. Weszła do pokoju matki. (NKJP)

Odpowiedzi na pytania o rozstrzygnięcie mogą być zarówno zgodą, jak i  po-
twierdzeniem, o czym świadczą następujące przykłady:

W bajkach słońce wampira na popiół pali. Mam li i to między bajki wło‑
żyć? – Jak najbardziej – potwierdził Regis. (NKJP) [zgoda]
Chce pan posłuchać? – Jak najbardziej. (NKJP) [zgoda]
Panie Stefanie, wszystko w  porządku?  – Jak najbardziej. (NKJP) [po-
twierdzenie]

Natomiast nie zajmuję się tzw. replikami, czyli użyciami typu:

To nam utrudni łączność, konieczną w działaniu… – Prawda! (NKJP)
Czy to… wnet koniec tej nauki?  – spytał z  lekkim zniecierpliwieniem 
w  głosie. Kazimierz wstrząsnął się… Tak, skończyć trzeba!  – Rzeczywi‑
ście… – skłamał bez namysłu. (NKJP)

Repliki są wyłącznie potwierdzeniem tego, co ktoś powiedział, a  nie zgodą na 
czyjeś działanie, zob. przykłady:

Bo ja, chociaż nie mogę powiedzieć, żebym była tak zwaną dziewczyną 
trunkową, to jednak na różnych imprezach lubię się zachowywać w spo‑
sób powszechnie uznawany za jak najbardziej konwencjonalny. Kłania się 
relatywizm. – Jak najbardziej, jak najbardziej. (NKJP)
Twierdzi, że zasłużył. – Jak najbardziej. (NKJP)

W dalszej części tego podrozdziału zajmuję się zatem tylko wyrażeniami, 
które mogą wystąpić w funkcji odpowiedzi na pytanie rozstrzygnięcia i wyrażać 
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zgodę lub potwierdzenie rozumiane tak, jak zostało to uprzednio przedstawione. 
Najważniejsze pytania badawcze, na jakie spróbuję przynajmniej częściowo od-
powiedzieć, są następujące:
1. Jakie jest źródło/geneza jednostek (wyrażeń), które mogą wystąpić w funkcji 

odpowiedzi afirmatywnej na pytanie rozstrzygnięcia?
2. Jakie są mechanizmy kształtowania się funkcji dopowiedzeniowej tych wy-

rażeń?

3.1. Kształt odpowiedzi afirmatywnych na pytanie rozstrzygnięcia w  wielu 
przypadkach jest równy z  formami przysłówkowymi i/lub partykułowymi  
(np. naturalnie, niewątpliwie, zdecydowanie). O możliwej w polszczyźnie zmien-
ności funkcji adwerbiów pisano już wielokrotnie i to w  perspektywie zarówno 
synchronicznej (zob. Danielewiczowa 2012), jak i  diachronicznej (Kleszczowa 
2015b). Jest to zjawisko na tyle powszechne i  regularne, że również leksykogra-
fowie uwzględniają je w  swoich opisach (zob. np. USJP naturalnie II ‘partykuła 
komunikująca, że to, o czym jest mowa, nie budzi żadnych wątpliwości; rzecz 
jasna, rzecz prosta, oczywiście’). Jednakże w przypadku kontekstów, które opisuję, 
problem jest nieco inny, dotyczy bowiem przejścia nie z jednej kategorii leksemów 
do innej, ale zmiany poziomów opisu. Partykuły wywodzące się z przysłówków, 
o  czym pisze w  rozdziale Od przysłówka do partykuły Krystyna Kleszczowa 
(2015b: 37–67), mogą powstawać w wyniku różnych procesów, ale zawsze mamy 
do czynienia z przekształceniami dokonującymi się w obrębie zdania. 

W przypadku leksemów dopowiedzeniowych nie ma już mowy o więzi przy-
słówek > dopowiedzenie  – te zostały zerwane wcześniej  – należy poszukiwać 
relacji partykuła > dopowiedzenie i  wskazywać je. Poruszamy się na poziomie 
ponadskładniowym. Jadwiga Wajszczuk (2005) nazywa tego typu jednostki 
operatorami strefy wypowiedzenia. W  tym kontekście można by wykorzystać 
zaproponowany przez Kleszczową (Kleszczowa 2015b) termin derywacja funk‑
cjonalna, ale rozszerzając jego zakres na obszar pozasłowotwórczy. W  przy-
padku wspomnianej relacji (partykuła odprzysłówkowa vs. dopowiedzenie) 
nie można już odwoływać się do poziomu przedmiotowego, gdyż oba typy 
jednostek odnoszą się do poziomu nieprzedmiotowego (metatekstowego). Do-
datkową trudnością jest fakt, że, inaczej niż w przypadku przejścia przysłówek 
→ partykuła, gdzie tylko jednostkowe przykłady potwierdzają jednoczesne 
wystąpienia przysłówkowe i  partykułowe, leksemy dopowiedzeniowe w  pełni 
zachowują swoją dwufunkcyjność, to znaczy są partykułami i dopowiedzeniami 
jednocześnie. Zdarza się również, że należy mówić o polifunkcyjności (zob. np. 
leksem naturalnie w  następujących wystąpieniach: Ona odżywia się naturalnie 
vs. Ona naturalnie przyjdzie vs. Czy ona przyjdzie? – Naturalnie). W takiej sytu-
acji należy skupić się nie tyle na konkretnych mechanizmach, ile na wskazaniu 
ograniczeń, które blokują użycie partykuły w funkcji dopowiedzenia. Ważne jest 
też, jakie są możliwości użycia partykuły w  funkcji dopowiedzenia. Odmien-
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nie niż w  przypadku odróżniania użyć przysłówkowych od partykułowych, 
nie ma tutaj problemu z  rozpoznawaniem funkcji  – forma jest determinująca. 
Poszukując partykułowych źródeł dopowiedzeniowych użyć potwierdzających, 
trzeba odwołać się do współczesnych, opartych na kryteriach semantycznych, 
podziałów partykuł. Podział taki zaprezentowany został w przywoływanym już 
Słowniku gniazdowym partykuł polskich (SGPP 2014). Łatwo zauważyć, porów-
nując zgromadzony przeze mnie materiał z  przykładami wybranymi do opisu 
przez autorów Słownika, że część wspólna zawiera się w gnieździe partykuł epi-
stemicznych. Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę wewnętrzny ich podział, to widać, 
że jednostki wyrażające zgodę lub potwierdzenie, które mogą być użyte jako od-
powiedź na pytanie rozstrzygnięcia mieszczą się w następujących podzbiorach: 
partykuły pewnościowe i partykuły przeświadczenia. 

Jak wiadomo, w SGPP zostały opisane tylko wybrane jednostki, a zatem trak-
tuję ustalenia autorów uzupełniająco. Semantyczna geneza interesujących mnie 
leksemów jest dość oczywista, partykuły epistemiczne to bowiem, jak piszą auto-
rzy SGPP, „jednostki związane z kwestią zasadniczą dla mówienia – z episteme, 
ze świadomością własnego (i często cudzego) stanu wiedzy” (SGPP 2014: 34). 
W przypadku odpowiedzi na pytanie chodzi, rzecz jasna, o stan wiedzy jednego 
z uczestników dialogu – odbiorcy i ewentualnie o jego komentarz o charakterze 
modalnym do wypowiedzi nadawcy. Rezerwuarem wyrażeń, które są używane 
jako odpowiedzi pozytywne na pytania rozstrzygnięcia, są części mowy, które 
są przynależne według znanych współczesnych kwalifikacji do partykuł lub 
wykrzykników. Trzeba jednak pamiętać, że, jak pisze Kleszczowa: „Niepewność 
co do statusu leksemów jako części mowy potęguje się w  badaniach językowej 
przeszłości” (Kleszczowa 2015b: 39). Zgadzając się w pełni z tym stwierdzeniem, 
przyjmuję z pełną świadomością ograniczeń, współczesny punkt widzenia15. 

3.2. Kryteria funkcjonalne i  semantyczne, jakie przyjęłam w  niniejszej 
pracy, nie wymagają każdorazowego przypisywania jednostki bazowej (czyli tej, 
która jest podstawą funkcji dopowiedzeniowej) do kategorii tzw. części mowy. 
Jednakże takie wskazania mogą uszczegółowić opis przekształceń, jakim podle-
gała dana jednostka. Dlatego też zdecydowałam się tak uporządkować opis, aby 
mogły być w nim uwzględnione poszczególne etapy przemian.

Pierwszą grupkę stanowią te jednostki wywodzące się od przysłówków16, 
które na kolejnych etapach rozwoju polszczyzny przekształcały się w  jednostki 
funkcyjne, różnie opisywane, w zależności od stanu badań bądź przyjmowanego 
paradygmatu badawczego (partykuła, komentarz metatekstowy, wykładnik praw- 

15 Trzeba pamiętać, że i współcześnie nie zawsze panuje wśród językoznawców i leksykogra-
fów zgodność co do przynależności kategorialnej poszczególnych jednostek. 

16 Myślę tu o pochodności bezpośredniej, nie genetycznej, ponieważ koncentruję się na me-
chanizmach powstawania dopowiedzeń. W sensie etymologicznym są w tym zbiorze rdzenie za-
równo rzeczownikowe (naturalnie), jak i czasownikowe (oczywiście, pewnie).
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dziwości sądu). Już z poziomu metatekstowego wykształciła się ich funkcja do-
powiedzeniowa. Są wśród nich również formy homonimiczne (np. zdecydowanie 
przysłówek vs. zdecydowanie operator gradacji vs. zdecydowanie jako leksem 
odpowiadający na pytanie rozstrzygnięcia wyrażający potwierdzenie lub zgodę). 
Wymienić tu należy przykładowo naturalnie, oczywiście // oczywista, absolutnie, 
niewątpliwie, zdecydowanie.

Kształt naturalnie jest – zgodnie z dzisiejszymi kwalifikacjami – bądź przy-
słówkiem (por. Kiedyś wszystko lepiej smakowało, bo było zdrowsze, ekologiczne, 
naturalnie wyhodowane. NKJP, za: WSJP), bądź partykułą epistemiczną prze-
świadczenia (por. Musimy brać pod uwagę takie rozwiązanie.  – Naturalnie, że 
musimy – potwierdził Balas. NKJP, za: WSJP). Naturalnie w funkcji samodzielnej 
jednostki odpowiadającej na pytanie rozstrzygnięcia bywa również kwalifiko-
wane jako wykrzyknik (por. Czy można skorzystać z  łazienki?  – Naturalnie. 
USJP). Zgodnie z  przedstawionym podziałem na jednostki wyrażające zgodę 
i na te, które wyrażają potwierdzenie, naturalnie może zarówno wyrażać zgodę 
na to, żeby coś zrobić (zob. np. Zrobisz to? – Naturalnie), jak i być odpowiedzią 
potwierdzającą (por. Czy ona jest ładna?  – Naturalnie). Związek semantyczny 
z  przysłówkiem został tu zdecydowanie zerwany (zob. Kleszczowa 2015b: 37, 
98) już na etapie tworzenia się partykuły, natomiast użycie dopowiedzeniowe 
wynika z właściwości semantycznych tego typu partykuł. Naturalnie użyte jako 
odpowiedź na pytanie rozstrzygnięcia zachowuje też wskazane dla partykuł 
ograniczenia17, choć w odniesieniu do materiału historycznego nie wszystkie one 
są weryfikowalne18. Należy zatem przyjąć, że jest to wtórna funkcja partykuły 
epistemicznej. Z formalnego punktu widzenia potwierdzenie naturalnie stanowi 
wynik operacji elidowania predykatu, zob.: Czy ona jest ładna? – Naturalnie (że 
jest ładna); Byłeś tam? – Naturalnie (że byłem).

Dane historyczne potwierdzają, że aktywność derywacyjna rzeczownika 
natura jest dość późna: w  najstarszych tekstach (które były podstawą Słownika 
staropolskiego) odnotowano tylko rzeczownik, w SXVI występuje już przymiotnik 
naturalny, a  w  Słowniku Lindego forma naturalnie, kwalifikowana jako adver‑
bium, poświadczona jest tylko jednym przykładem, niejasnym i wątpliwym, por.:

Rozumiesz, że on powziął wielkie przywiązanie do starościanki? R. Jużci 
naturalnie, kiedy wielką niecierpliwość widzenia jej pokazał. (SL, Teat. 
8, 34)

Wydaje się jednak, że należy się zgodzić z  interpretacją autora, iż mamy tu do 
czynienia z przysłówkiem. W Elektronicznym Korpusie Tekstów Polskich z XVII 
i  XVIII wieku (do 1772 r.) nie ma ani jednego wystąpienia formy naturalnie 

17 Odwołuję się tu do definicji zaprezentowanej w SGPP (2014: 26).
18 Mam tutaj na myśli odniesienia do wartości prozodycznych, które na podstawie materiału 

historycznego są niemożliwe do weryfikacji.
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w funkcji dopowiedzeniowej, choć oczywiście pojawiają się już, homonimiczne 
do przysłówka, partykuły, na przykład:

Co krótko oświecam naturalnie: wszystkie Kontrakty lubo są dobrowolne, 
to jest, Dziedzicowi pieniędzy, Posesorowi Wsi potrzeba […]. (KorBa)

Jak wiadomo, w przypadku analiz historycznych negatywny wynik nie daje 
całkowitej pewności, że dany kształt w  poszukiwanej funkcji nie występował, 
tym niemniej jest to istotny sygnał, że nie było to użycie rozpowszechnione 
w języku pisanym (bo takie są źródła korpusowe).

Korpus współczesnej polszczyzny daje już zupełnie inne wyniki. Zapytanie 
o wystąpienie jednostki naturalnie jako samodzielnej ([pos=interp]^ []^[orth=
Naturalnie]^[pos=interp]) dało w  wyszukiwarce Poliqarp w  zrównoważonym 
subkorpusie 307 wystąpień, przy czym prawie 30% (89 przykładów) tej wartości 
stanowiły odpowiedzi na pytanie rozstrzygnięcia. Ilustracją tych użyć niech 
będą następujące przykłady:

A pani czytała to? – Naturalnie! (NKJP)
Tyle wystarczy? – zapytał. – Naturalnie – odparłem uradowany. (NKJP)
Czy moglibyśmy pójść do pańskiej żony? – zaczął niepewnie. – Natural-
nie. (NKJP)

Oczywiście, dane te ze względu zarówno na wielkość korpusów, jak i charak-
ter tekstów, które były ich podstawą, nie są w pełni porównywalne, tym niemniej 
skala różnicy pokazuje tendencje w  języku. Nie bez znaczenia jest też fakt, że 
wszystkie jednostki o kształcie naturalnie zostały w  KorBie zakwalifikowane 
jako adverbia, żadnego nie zaliczono do klasy kublików bądź interiekcji (także 
w części anotowanej ręcznie). Porównanie danych z obu korpusów potwierdza, 
jak się wydaje, że pierwotny przysłówek, z  którego wykształciła się partykuła 
epistemiczna przeświadczenia, dopiero we współczesnej polszczyźnie uzyskał 
dodatkową funkcję: odpowiedzi potwierdzającej na pytanie rozstrzygnięcia.

Podobny model, choć różny w szczegółach, realizuje forma absolutnie. For-
malnie wywodzi się od zapożyczonego łacińskiego przymiotnika, odnotowanego 
po raz pierwszy w  leksykografii dopiero przez Lindego (Sstp nie notuje, SXVI 
nie notuje). Słownik ten podaje synonimiczną definicję przysłówka (przymiotnik 
jest bez definicji) silnie nawiązującą do podstawy: ‘nieokreślenie, nieograniczenie 
władnący’ i ilustruje znaczenie jednym tylko przykładem:

Nasz rozum złączony z  wiarą, nie tak absolutnie prowadzić nas powinien. 
(SL, Zab, 8, 273)

Również autorzy późniejszych słowników o charakterze historycznym nie roz-
graniczają przysłówkowych i funkcyjnych wystąpień absolutnie (SW, SD), zwyk-



Rozdział IV: Wyrażenia o wartości potwierdzającej…90

le zresztą nie podając kwalifikacji gramatycznej (np. SDor). Przedstawiony stan 
leksykograficzny znajduje potwierdzenie w materiale korpusowym. Elektroniczny 
Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII wieku (do 1772 r.) potwierdza zaledwie 
12 wystąpień formy absolutnie, przy czym 11 to zdecydowanie przysłówki (i tak 
też są one kwalifikowane). Jeden tylko przykład wskazuje na wykształcanie się 
funkcji partykułowej:

Chałupa Tomasza gbura totaliter jest dobra, tylko stodółka potrzebuje 
reparacji; obory i chlewów absolutnie nie masz. (KorBa)

Pozostałe przykłady nie budzą wątpliwości, ponieważ odnoszą się do typu rzą-
dów określanych mianem absolutnych, por.:

Tam vocatus byłem ad konsylium względem wyżej wyrażonych zajecha‑
nych dóbr po ordynatowej Zamoyskiej, a  siostrze rodzonej strażnikowej 
lit. Tak życzyłem, ażeby najpierw upewnić sobie księcia Czartoryskiego, 
naówczas podkanclerzego a  teraźniejszego kanclerza lit., rządzącego 
absolutnie trybunałami litewskimi […]. (KorBa)
Robert Knok Kapitan Angielski będąc przez 20. lat w tym Kraju wyszedł 
R. 1679. i opisuje to Królestwo że Król tameczny absolutnie, i despotycz‑
nie panuje. (KorBa)

Dopiero w Innym słowniku języka polskiego użycia partykułowe są wydzielone:

Nie będzie to absolutnie nic złego, żadna kradzież ani demoralizacja. 
(ISJP)

Dodatkowo pojawiają się wystąpienia, które zalicza się do wykrzyknikowych, 
a które są, moim zdaniem, zaczątkiem użyć dopowiedzeniowych, por. na przy-
kład:

Czyli nowa centrala pomieści wszystkich abonentów? Absolutnie… (ISJP)

Autorzy słownika znaczenie absolutnie uzależniają od poprzedzającego je pyta-
nia, pisząc:

Jeśli pytanie nie zawiera negacji, odpowiedź taka jest równoważna słowu 
„tak”, a jeśli pytanie zawiera negację, odpowiedź jest równoważna słowu 
„nie”. (ISJP)

Zaawansowanie prac nad wyrażeniami funkcyjnymi przyniosło rezultaty 
w Wielkim słowniku języka polskiego (WSJP): tutaj mamy dwa hasła odnoszące 
się do kształtu absolutnie. Został on zaliczony do partykuł będących wykładni-
kami prawdziwości sądu, jednakże w  przykładach ilustrujących brak użyć do-
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powiedzeniowych. Natomiast materiał zawarty w  NKJP potwierdza możliwość 
samodzielnego wystąpienia absolutnie jako odpowiedzi potwierdzającej19 na 
pytanie rozstrzygnięcia:

Te bóle głowy już ci minęły?  – Absolutnie, od kilku dni nic nie czuję. 
(NKJP)
Jesteś pewien, Hipis, że jestem od niego przystojniejszy? Absolutnie, szefie. 
(NKJP)
Tak myślisz? – Absolutnie, stary… (NKJP)

Zgodnie z  założeniem, że „[w] przypadku leksemów asyntagmatycznych 
punktem wyjścia opisu powinna być analiza lewostronnych kontekstów użycia 
jednostek” (Kisiel 2007), przyjmuję, że dla potwierdzenia wartości semantycznej 
jednostki absolutnie w  użyciu dopowiedzeniowym niezbędna jest weryfikacja 
poprzedzających je pytań. Na 52 rezultaty wyszukiwania w  NKJP (zapytanie: 
[pos=interp]^[]^[orth=Absolutnie]^[pos=interp]) w  22 przypadkach (42%) 
absolutnie było odpowiedzią na pytanie rozstrzygnięcia i  zawsze stanowiło 
potwierdzenie wyrażonego w  pytaniu sądu, ale oczywiście wartość jednostki 
(wypowiedzenia) równa była ‘tak’ lub ‘nie’ w  zależności od poprzedzającego 
pytania, zob. przykłady:

Gabrysiu, jesteś pewna, że dobrze zniesiesz jazdę? – Absolutnie – odrze‑
kła Gabrysia i pocałowała go w to mądre czoło. (NKJP)
Jesteś pewna, że nie chcesz czegoś mocniejszego? – Absolutnie – zapewniła 
ją pewnym głosem Adele. (NKJP)

W obu przypadkach absolutnie potwierdza jednak sąd zawarty w  pytaniu. 
Interlokutor każdorazowo poświadcza przypuszczenie pytającego. Przyjrzyjmy 
się zatem sytuacjom, kiedy odpowiedź twierdząca wyrażona jest połączeniem 
absolutnie tak. W NKJP mamy tylko 13 takich przykładów, zob.:

Czy zatem warto było wychodzić z SLD? – Absolutnie tak! (NKJP)
Czy tylko i  wyłącznie kieruje panami uczciwość?  – Absolutnie tak.
(NKJP)
Czy tak drastyczne zmiany są konieczne? – Absolutnie tak. (NKJP)
Sądzi Pan, że zasłużenie jedzie jako bramkarz numer jeden reprezentacji 
Niemiec na mistrzostwa świata? – Absolutnie tak. (NKJP)

Jak pokazuje ogląd danych z  NKJP, pomiędzy użyciem absolutnie i  absolutnie 
tak nie ma znaczącej rozbieżności (absolutnie ‘tak’ ma 22 poświadczenia w NKJP 
i  potwierdzające absolutnie tak ma 13 przykładów). Przeczyłoby to rozstrzyg-

19 Dogłębna analiza semantyczna potwierdziłaby z  pewnością obecność w absolutnie ele-
mentów nie tylko potwierdzających, ale również odsyłających do kategorii zupełności. 
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nięciom obecnym w  wyjaśnieniach poprawnościowych, gdzie zaleca się użycie 
absolutnie w kontekstach negatywnych20, a pojawienie się absolutnie jako odpo-
wiedzi twierdzącej wyjaśniane jest wpływem języka angielskiego. Przedstawione 
dane historyczne pozwalają na postawienie hipotezy, iż absolutnie realizuje dość 
typową dla dopowiedzeń drogę: od przysłówka poprzez partykułę epistemiczną 
(tu: wykładnik prawdziwości sądu) do autonomicznej funkcji dopowiedzeniowej. 
Nie można oczywiście wykluczyć dodatkowego wsparcia ze strony języka an-
gielskiego, w którym absolutely występuje jako synonim actually, exactly, surely, 
really, truely21, natomiast jako odpowiedź przecząca wymaga uzupełnienia o not, 
na przykład Can I take the car? Absolutely not.

Wydaje się, że usamodzielnienie się absolutnie jako odpowiedzi twierdzącej 
realizuje też  – omawiany już w  niniejszym opracowaniu  – mechanizm, jakim 
jest elizja. Przyjrzyjmy się przykładowi:

Czy tak drastyczne zmiany są konieczne? – Absolutnie tak. (NKJP)

Ekwiwalent semantyczny odpowiedzi mógłby wyglądać następująco: Tak, te 
zmiany są absolutnie konieczne. Taka transformacja potwierdzałaby przedsta-
wiony mechanizm i  tezę, że u źródła funkcji dopowiedzeniowej stoi partykuła 
epistemiczna.

Wszystkie omówione uprzednio kształty występują w  języku w  trzech od-
słonach: mają swoje użycia przysłówkowe, partykułowe bądź dopowiedzeniowe. 
W opisie skoncentrowałam się na relacji partykuła – dopowiedzenie, zakładając, 
że przejście z poziomu przedmiotowego na nieprzedmiotowy (przysłówek – me-
tapredykat przysłówkowy; przysłówek  – partykuła) zostało już przedstawione 
we wcześniejszych pracach (Danielewiczowa 2012; Kleszczowa 2015b). Są jednak 
w  moim zbiorze i  takie wyrażenia, które ze względu na historyczny charakter 
tego opracowania powinny być opisane odrębnie. Myślę tutaj o partykule 
oczywiście, która we współczesnej polszczyźnie nie ma już swojego przysłów-
kowego homonimu, a zatem nie można mówić, z dzisiejszego punktu widzenia, 
o przejściu z  poziomu przedmiotowego na nieprzedmiotowy. We współczesnej 
leksykografii zwykle kwalifikuje się ten leksem jako partykułę (tak ISJP, USJP, 
WSJP – w tym ostatnim źródle z dookreśleniem epistemiczna), choć przykłady 
potwierdzają możliwość samodzielnego wystąpienia w  funkcji odpowiedzi na 
pytanie i  wówczas niektórzy leksykografowie piszą o przynależności do klasy 
wykrzykników (tak ISJP i USJP). Nie trzeba jednak sięgać daleko w głąb polszczy-
zny, aby potwierdzić pierwotną przysłówkowość dzisiejszej partykuły. Jeszcze 
w Słowniku języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego nie określa 
się wprost przynależności kategorialnej, ale podaje formy stopnia najwyższego 

20 Zob. np. porada na stronie https://poradnia -jezykowa.uni.lodz.pl/faq/absolutnie -nie -czy-
absolutnie -tak/ [dostęp: 26.01.2019].

21 Zob. np. https://www.thesaurus.com/browse/absolutely?s=t [dostęp: 26.01.2019].
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(Wszystko najoczywiściej chyliło się ku ruinie, Żer. Dzieje II, 251), a jak wiadomo, 
cecha stopniowalności nie przysługuje partykule (Kleszczowa 2015b: 42). Do-
datkowym leksykograficznym dowodem jest obecność w tym samym słowniku 
formy oczywisto, ilustrowanej cytatem z Mickiewicza (Pozew trzeba dziś wręczyć 
ustnie, oczywisto, nim zajdzie słońce Mick. Tad. 171). Odsyłacz informuje, że jest 
to znaczenie już wówczas przestarzałe ‘naocznie, osobiście’.

Wariantywność słowotwórcza przysłówków była w  staropolszczyźnie 
zjawiskiem znacznie bardziej rozpowszechnionym niż dzisiaj i  morfologiczne 
ograniczenia tworzenia się przysłówków na  -o i   -e nie były tak restrykcyjne22. 
Należy zatem przyjąć, że formy oczywisto i  oczywiście były dubletami słowo-
twórczymi, a w trakcie rozwoju historycznego jeden z nich się wycofał, podobnie 
jak to się stało na przykład w parze godno/godnie. O odniesieniach opisywanego 
leksemu do poziomu przedmiotowego pisałam w  innym opracowaniu (Pastu-
chowa 2015), zresztą wynikają one wyraźnie ze struktury morfologicznej tej 
jednostki. W  poszukiwaniu mechanizmu umożliwiającego samodzielne wystą-
pienia oczywiście odwołać się należy już do semantyki, która przypisywana jest 
partykule oczywiście. Autorzy SGGP charakteryzują ją następująco: ‘nadawca, 
mówiąc o tym, o czym mowa, mówi, że wiedząc to, co on o tym wie pod danym 
względem, nie może powiedzieć, że nie R’. W  haśle pojawia się informacja, że  
„[j]ednostka ta może samodzielnie pełnić funkcję reakcji na pytanie” (SGPP 
2014: 96). Jest to partykuła epistemiczna przeświadczenia, czyli na poziomie 
przejścia partykuła > funkcja dopowiedzeniowa zadziałał ten sam mechanizm, 
jak w przypadku uprzednio omówionego absolutnie czy dość podobnego (choć 
nie identycznego23) zdecydowanie (zob. np. BASIA Za dużo kombinujesz. MARTA 
Za dużo? BASIA Zdecydowanie. (NKJP).

3.3. Ciekawym, choć o innej niż omówione już jednostki naturze, przykła-
dem samodzielnej odpowiedzi twierdzącej na pytanie rozstrzygnięcia jest pewnie 
‘tak’, por. współczesne przykłady:

A dziecko zdrowe? – Pewnie, chłop na schwał, prawie trzy kilo. (NKJP)
Nie dość, że znasz połowę personelu komisariatu rzecznego, to jeszcze na 
dodatek bywałeś na tej przystani? – Pewnie. Przecież ci mówiłem, że to 
moje okolice. (NKJP)

22 Kleszczowa przytacza następujące pary: ciasno/ciaśnie, ciężko/ ciężce, czysto/czyście, da‑
remno/daremnie, dobrowolno/dobrowolnie, dostojno/dostojnie, dziwno/dziwnie, godno/godnie 
(Kleszczowa 2015b: 39).

23 W  przypadku zdecydowanie częstsze są wystąpienia przysłówkowe i  dlatego nie każdy 
lewostronny kontekst jest pytaniem rozstrzygnięcia; to może być też inny rodzaj pytania, np. 
A duża jak pani obchodzi święta? – Zdecydowanie, po polsku. (NKJP); wydaje się, że jest tu błąd 
interpunkcyjny zakłócający prawidłową interpretację.
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Wartość semantyczna odpowiedzi jest oczywista – jest to odpowiedź pozy-
tywna, potwierdzająca. Inaczej rzecz wygląda w  przypadku partykuły pewnie, 
która, zgodnie z opisem w SGPP, jest partykułą epistemiczną hipotetyczną, a więc 
nie przekazuje sądu twierdzącego, i ma definicję: ‘nie wiem, czy R; wiedząc to, 
co wiem, można powiedzieć, że R’. Taka definicja nie oddaje znaczenia obecnego 
w przytoczonych cytatach. Jako jednostkę homonimiczną autorzy SGPP podają 
jedynie przysłówek pewnie pochodzący od przymiotnika pewny ‘taki, który 
nie wątpliwie nastąpi; niechybny, zapewniony’, przytaczając definicję z  USJP,  
choć w tym słowniku odnotowane zostało również hasło pewnie III, które zostało 
włączone do klasy wykrzykników z następującą wartością semantyczną: ‘nawią-
zujący do wcześniejszej wypowiedzi i  potwierdzający to, co ona komunikuje; 
oczywiście’ (zob. Idziesz z nami? – Pewnie). W pozostałych źródłach współczes-
nej leksykografii problem również nie jest jednoznacznie rozwiązany. W Innym 
słowniku języka polskiego znajdujemy cytaty poświadczające samodzielne użycia 
(Przekonałeś ją, żeby chodziła o lasce? — Pewnie…) i  przypisane są one wów-
czas do kategorii wykrzyknika. W WSJP pewnie poza wartością przysłówkową 
opisywane jest jako partykuła epistemiczna niepotwierdzająca (tak jak w SGPP), 
podana definicja odnosi się do takich właśnie użyć24. Ciekawe, że w SDor, czyli 
słowniku z  dzisiejszego punktu widzenia historycznym, odnotowane zostało 
następujące znaczenie, opatrzone komentarzem „wychodzące z  użycia”: ‘bez 
wątpliwości, bez ryzyka, z  całą pewnością, niezawodnie, na pewno’. Takie in-
formacje każą szukać źródeł dzisiejszej odpowiedzi twierdzącej ‘pewnie’ w prze-
szłości. Wariantywne pewno//pewnie w najdawniejszych poświadczeniach (Sstp) 
występują tylko przysłówkowo25 i w żadnym z poświadczeń nie mamy sygnałów 
znaczenia ‘prawdopodobnie’. Co ciekawe, odnotowane zostało wyrażenie pewno 
jest ‘jest oczywiste, nie ma wątpliwości, wiadomo’, które odsyła do analogicz-
nego, omówionego już tako jest, będącego źródłem dzisiejszego tak w  funkcji 
potwierdzającej. Niestety, materiał późniejszy potwierdza istnienie takiej kon-
strukcji tylko w  kilku przypadkach, co nie daje stuprocentowej pewności, że 
hipoteza jest prawdziwa, por. na przykład:

Skarbek nafz, byłże tobie dobrym przyiacielem? (–) Był pewnie. (SXVI 
CiekPotr 8, 47, 75)

24 Definicja w WSJP jest następująca: mówiący, nie wiedząc, czy to, co mówi, jest prawdą – 
nie wiedząc niczego takiego, co wiedząc, byłby gotów powiedzieć, że jest inaczej – na podstawie 
tego, co wie, jest gotów powiedzieć to o tym, o czym mowa’; ciekawe, że wśród cytatów ilustrują-
cych tę definicję znalazł się i taki: To Pan Polak? – krzyknąłem, wstając, by go powitać. – Pewnie, 
że Polak, i  to z  samego Poznania. Wydaje się, że jest on przykładem potwierdzającej wartości 
pewnie, choć należałoby tu odnieść się do jednostki pewnie że.

25 Świadczą o tym chociażby formy comparatiwu: Sam siebie musil (sc. Św. Jan) pomienić 
na to, aby wiedzial, iże pewniej onych powieda, co sie dzialo u żeny, jeno ten, który tamto byl 
(Sstp).
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Można też dopowiedzeniowe, samodzielne pewnie wywodzić z  konstrukcji 
pewnie że … odnotowanej zarówno w SXVI:

Pytam cię jeśli Polska ieft Kroleftwem (–) Jeft. (–) Tedy ona ma Krola? (–) 
Pewnie że tak. (SXVI, OrzRozm D4; OrzQuin Aa2v)

jak i w źródłach będących podstawą korpusu KorBa. Na zapytanie o pewnie po 
pytajniku ([base=”\?”] [orth=”Pewnie”] [base=”\,”]) daje on cztery wyniki, któ-
rych interpretacja potwierdza, że są to użycia afirmatywne, choć nie można tu 
mówić o odpowiedzi na pytanie, ale raczej o autokomentarzu metatekstowym. 

Rzekł Mąż mój do Karoliny. Alboż się tedy wcaleś w  nim pokochała? 
Pewnie, że dobrej był urody, inaczej kozacka dziewczynka nie byłaby mu 
tak barzo sprzyjała. (KorBa)
Pytaj się o Soczawę albo Jassy, jeśli i  tym by folgowali, gdy im bronią 
prześcia? Pewnie, że by ani miast, ani ich przedmieścia Dotąd szczętu nie 
było. (KorBa)
Na cóż się wolny z niewolnym w rząd wdawa? Pewnie, że wszytkie nie‑
wolne narod. (KorBa)
Czy bajka młoda, czyli roku swego? Pewnie, że sławny ten to był zaś 
zawód, Na którym zając z żółwiem był się zawiódł. (KorBa)

W tym przypadku należałoby dzisiejsze samodzielne pewnie interpretować jako 
możliwą elizję zdania dopełnieniowego. Z przedstawionego materiału jasno wy-
nika, że współczesna odpowiedź potwierdzająca pewnie i partykuła hipotetyczna 
o tej samej postaci (zob. Pewnie przyjdę) to dwie odrębne jednostki, które, choć 
wywodzą się z  tego samego rdzenia, to rozeszły się semantycznie26. Znaczenie 
‘prawdopodobnie’ pojawia się już w materiale XVI -wiecznym:

Jesli się kiedy strzyma białagłowa od thego / czego się jej chce / pewnie to 
z namysłu / nie przydzie / ale ze wstydu. (SXVI, GórnDworz)

W Słowniku Lindego, który przypisuje pewnie do klasy przysłówków, znajdujemy 
zarówno przykłady ilustrujące znaczenia bezpośrednio wywodzące się z znacze-
nia podstawowego przymiotnika i zajmujące pozycję przysłówkową:

Pewniej mierzyć niż wierzyć. Jabł. Ezop (SL)

jak i partykułowe:

Cożeś to zrobił szalony, pewnie wisieć będziesz. Jabł. Ezop 186 (SL)

26 Wspomina o tym problemie Kleszczowa (2015b: 128).
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3.4. Analizowane przykłady odpowiedzi potwierdzających wyraźnie wska-
zują, że rezerwuarem, do którego najczęściej się sięga, są partykuły epistemiczne 
oraz metapredykaty wywodzące się z  przysłówków. W  omawianym zbiorze 
znajdują się  także jednostki, które we współczesnej leksykografii (WSJP) katego-
ryzowane są jako komentarz metatekstowy, czyli, jak piszą autorzy opracowania 
na temat jednostek funkcyjnych w WSJP, „[…] parataktem niemający – w przeci-
wieństwie do partykuły i spójnika – ustalonej kategorialnie pozycji w strukturze 
tematyczno-rematycznej wypowiedzenia” (Grochowski, Kisiel, Żabowska 2018, 
192). Należy zaznaczyć, że nie każdy komentarz metatekstowy może przyjmo-
wać funkcję odpowiedzi. W niniejszym opracowaniu zajmuję się tylko tymi ich 
wystąpieniami, które pojawiają się / pojawiały się jako odpowiedź na pytanie 
rozstrzygnięcia. Korpus współczesnej polszczyzny (NKJP) w wersji zrównowa-
żonej potwierdza 446 wystąpień ba w wypowiedziach o charakterze dialogicz-
nym (zapytanie: [pos=interp]^[]^[orth=Ba]^[pos=interp]), ale w  zaledwie kilku 
mamy do czynienia z ba jako odpowiedzią na pytanie rozstrzygnięcia, zob. na 
przykład:

A chodziłeś do ofiar, jak ci z TVN? […] – Ba, jasne. (NKJP)
A o Reinównie pan wie? – Ba! Któż by nie wiedział! (NKJP)
Wie pan coś? – Ba! – odparł tamten. – Pieniążek wszystko wie, jeżeli chce. 
(NKJP)

W zdecydowanej większości jest to komentarz metatekstowy o dużej komplika-
cji semantycznej i  poza potwierdzeniem tego, co zostało powiedziane, zawiera 
również inne elementy semantyczne (zob. Grochowski 2004). Odwołanie do 
materiału historycznego (Kleszczowa 2011a) i gwarowego (Karaś 2011) pokazuje, 
że losy tej jednostki, od zawsze należącej do poziomu metatekstowego, były 
dość zawiłe. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że w historii 
polszczyzny ba było przede wszystkim znakiem ekspresji. Dowodzą tego cytaty, 
w  których ba występuje w  pozycji inicjalnej, niepoprzedzone tekstem, a  tym 
samym nie może być traktowane jako komentarz metatekstowy:

[początek sceny] Odrzycki: Ba, błazeństwo! Strach na mię jakiś wielki 
bije, / Bo nie wiedzieć, szczęście tu wnetże będzie czyje. (D, VI, 284)
[komedyjej rybałtowskiej traktat pierwszy] Magister: Ba, kantorze, 
kantorze, /pustki w naszej komorze. (S, 93)

Ekspresywność ba zaświadczają również w  większości przypadków histo-
ryczne źródła leksykograficzne, choć autorzy nie zawsze mają jasny pogląd na 
temat pochodzenia, funkcji i  wartości semantycznej tej jednostki. Aleksander 
Brückner (1927/1985) podaje w  definicji w  zasadzie dwie hipotezy: ‘spójka, dla 
potwierdzenia od czasów Rejowych; czy to nie ba, bah raczej, t.j. ogólnie euro-
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pejski wykrzyknik, niż bo, z  którem go łączą?’. Autorzy nowszych opracowań 
etymologicznych (Boryś 2005; Mańczak 2017) opowiadają się za interiekcyjną 
genezą ba: ‘od XV w. wykrz. wyrażający podziw, rozczarowanie, zwątpienie, 
stp. też ‘no, nuże’. Ogsł.: cz., r., ch./s ba. Psł. *ba wykrz. na wyrażenie zdziwie-
nia, powątpiewania, przypuszczenia, dezaprobaty, obrzydzenia, potwierdzenia, 
pochodzi z pie. part. wzmacniającej, zapewniającej: lit. bà ‘oczywiście, przecież’. 
Tak duża rozpiętość semantyczna zestawiona z  dzisiejszymi danymi każe in-
terpretować te zmiany jako przykład specjalizacji znaczenia, która dokonywała 
się nieliniowo na przestrzeni wielu wieków. Orzekanie o nieliniowości zmiany 
uprawomocniają dane gwarowe przytaczane przez Halinę Kuraś (2011), która, 
powołując się z  kolei na materiał zawarty w  Słowniku gwary orawskiej Józefa 
Kąsia (Kąś 2003), wskazuje na użycia dopowiedzeniowe (‘tym wyrażeniem 
mówiący odpowiada z  przekonaniem twierdząco na pytanie lub na wyrażoną 
w inny sposób wątpliwość, czy dany stan rzeczy rzeczywiście ma miejsce; jasne, 
oczywiście, naturalnie’):

A: – a wyście póno z Piekielnika! B: – No ba! (Pk); – To wyście páre lát 
tymy byli gájnym: B: – No ba! (J)

Warto zatem postawić pytanie: Jaki jest związek dzisiejszego potocznego no 
ba (zob. a  fajna ona jest? – No ba! NKJP, za: WSJP) z  tym gwarowym? Można 
przyjąć dwie hipotezy:
– jest to kontynuacja dawnego stanu zachowanego w gwarach, które, jak wiado-

mo, często przechowują stan archaiczny27,
– dzisiejsze potoczne no ba powstało niezależnie.
Za tą drugą koncepcją przemawia nieobecność no ba we wcześniejszych źródłach 
(słownikowych28 i  korpusowych) oraz rejestracja w  internetowych słownikach 
polszczyzny miejskiej i slangowej29. Jeszcze istotniejszym argumentem wydaje się 
obecność w dzisiejszej polszczyźnie serii: no ba, no raczej, no chyba, no przecież. 
Wszystkie wymienione wyrażenia mogą współcześnie wystąpić jako odpowiedź 
pozytywna na pytanie rozstrzygnięcia, zob. przykłady:

Mogę się trochę podroczyć? No ba. Nie mogłem się doczekać. (NKJP)
Zrobimy taką podróż jak reżyser ze swoimi synami.  – Wszyscy poje‑
dziemy? – No raczej. (NKJP)
Co jest w tej manierce, Geralt? – Gorzałka. Chcesz? – No chyba. (NKJP)
Znasz się z  tutejszymi Żydami?  – No przecież!  – obruszył się chłopak. 
– Ze studiów wielu chłopaków znam. (NKJP)

27 Polszczyzna zna przypadki, kiedy to tak na potrzeby ekspresywności i  jako wynik krea-
tywności językowej użytkowników języka pojawiały się tak we współczesnym zasobie, najczęściej 
potocznym, dawno zapomniane archaizmy, np. ciżemka czy staropolski czasownik upitwać.

28 Nie ma jej w SW, SDor, USJP i ISJP; nie notuje jej też KorBa.
29 Miejski słownik slangu, http://www.miejski.pl
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Nie można pominąć faktu, że ich reprezentacja ilościowa jest różna (od kilku 
do kilkudziesięciu wystąpień) i  tego, że występują one w  różnych typach teks-
tów potocznych. No raczej w NKJP reprezentują na przykład wyłącznie użycia, 
których źródłem jest Internet. To jednak temat na odrębne rozważania – mnie 
interesuje w tym przypadku przede wszystkim potencja językowa, potwierdzona 
seryjnością. Pisałam o tym w artykule Stałość a zmienność. Tradycja i moda w ję‑
zyku (Pastuch 2015a)30, gdzie zwracałam uwagę przede wszystkim na „modowy” 
charakter wyrażenia potwierdzającego no raczej. Wydaje się, że wówczas, kilka 
lat temu, no raczej cieszyło się największą popularnością, jednakże obserwacja 
współczesnej polszczyzny, a przede wszystkim lektura najnowszych opracowań 
leksykograficznych (zob. Bogusławski, Danielewiczowa 2005: 171–172; WSJP) 
pozwala sądzić, że jednostka ta się utrwaliła, choć jej zasięg jest ograniczony. 
Ważna jest zatem dla mnie próba uchwycenia dynamiki języka, bo obserwacja 
tworzenia się nowych jednostek może odkrywać trwałe mechanizmy języka 
i  nawet jeśli nie mamy filologicznych dowodów istnienia danego wyrażenia, 
to można podejrzewać – między innymi na podstawie serii – że model działał 
i w przeszłości. Jak pisałam, argumentem wspierającym są materiały dialektalne. 
Ich dokładny ogląd pozwala podjąć polemikę z opinią zawartą w tekście Adama 
Dobaczewskiego Jeszcze o dopowiedzeniach:

[…] nie ma (niestety) prostych i jednorodnych zależności między słów-
kami/użyciami […] dopowiedzeniowymi oraz tymi, które mogą stano-
wić ich podstawę – to sprawia, że te pierwsze nie mogą być traktowane 
jako dające się przewidzieć produkty określonych operacji, ani synchro-
nicznie, ani diachronicznie, i powinny być traktowane jako coś osobne-
go. (Dobaczewski 2014: 127)

Z takim sądem zgadzam się połowicznie: nie zawsze da się wskazać operacje, 
które sprawiają, że z  leksemu pełnoznacznego powstaje funkcyjny, ale istnieją,  
moim zdaniem, warunki, które pozwalają ustalić (tylko z  jakąś dozą prawdo-
podobieństwa oczywiście), który wyraz funkcyjny (partykuła bądź komentarz 
metatekstowy) może (ma potencję, aby) wykształcić funkcję dopowiedzeniową. 
Ponieważ z natury rzeczy nie możemy tu obserwować zależności składniowych, 
podstawowym kryterium jest semantyka, a  skoro dostępny materiał gwarowy 
dostarcza przykładów następujących, nieznanych polszczyźnie ogólnej użyć 
kształtu chyba ‘oczywiście’:

Jedziesz ze mną?  – Chyba. [kartoteka Słownika gwar polskich; fiszka 
nr 2734/3519, tom chwast ‑chychy, miejsce: Lichwin tarn.]

30 W  tym fragmencie rozdziału wykorzystuję spostrzeżenia i  sformułowania zawarte 
w moim artykule Stałość i zmienność. Tradycja i moda w języku (Pastuch 2015a).
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Znasz go? – Chyba, że znam. [kartoteka Słownika gwar polskich, autor 
fiszki dopisał znaczenie ‘jasne, pewnie’]
Siódma już? Chyba że. [kartoteka Słownika gwar polskich; fiszka nr 
2899/3519; autor fiszki dopisał ‘oczywiście’; miejsce: Huszcza bial. -podl]

to daje to sumpt do rozważań na temat kształtowania się modelu.
Wymieniona przeze mnie seria powinna być rozpatrywana w  całości, jako 

w  pewnym sensie wzajemnie się motywująca. Wspomniane konstrukcje to 
tzw. dopowiedzenia wielosegmentowe, inaczej  – frazeologiczne. Z  powodów, 
o  jakich pisze szerzej w swoim artykule Anna Stepowany (2006), nie zawsze są 
one odnotowywane w  słownikach, choć najnowsza leksykografia uzupełnia te 
niedociągnięcia (zob. hasła no raczej, no chyba, no ba w WSJP).

Przyjrzałam się bliżej jednostce no raczej, uznając, że można ją obserwować 
niejako in statu nascendi, ma zatem sens dociekanie, w jaki sposób ona powstała 
i czy ten mechanizm jest powtarzalny. Uznałam, że należy zbadać poszczególne 
składniki i  poszukać klucza do wykształcenia się znaczenia potwierdzającego 
wyrażenia no raczej, którego semantyka została w sposób następujący przedsta-
wiona przez Magdalenę Danielewiczową:

[…] pojęciowy ładunek można w przybliżeniu oddać za pomocą wyra-
żenia ‘to, co właśnie zostało powiedziane, jest rzeczą tak oczywistą, że 
wypowiadanie tego na głos budzi negatywne uczucia’. (Danielewiczowa 
2006: 85)

Proponuję zatem technikę, która nie jest metodycznie uprawniona w  synchro-
nicznej analizie wielosegmentowych jednostek leksykalnych.

Zacznijmy od no. Mimo że jest to małe słowo, czyli „wyrazek”, poświęcono 
mu sporo miejsca w  literaturze językoznawczej (np. Dobaczewski 1998; Waj-
szczuk 2005 – tu też dodatkowa bibliografia na ten temat). Oczywiście wiadomo, 
że kształt no reprezentuje kilka homonimicznych jednostek. Mnie interesują 
tylko no asyntagmatyczne i prepozycyjne (no proszę, no wiesz). I w tym miejscu 
należałoby zastanowić się nad tym, czy ma rację Wajszczuk, która twierdzi, że:

[…] przykłady […] typu:
– Chciałbyś taki dostać? – No!
– Zjadłbyś loda?  – No! (przykłady Dobaczewskiego) są to fragmenty 
replik potwierdzających typu: No pewnie!, No oczywiście!, No chyba!, 
a te z kolei są fragmentem jeszcze bardziej rozwiniętych: No pewnie, że 
tak!, No chyba, że tak! […]. (Wajszczuk 2005: 97)

Otóż nowo powstałe no raczej burzy tę koncepcję (por. *no raczej, że tak). 
Autorka zacytowanej opinii utożsamia funkcję no prepozycyjnego w  stosunku 
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do wypowiedzenia (No popatrz; No powiedz, czy nie ładne) z no prepozycyjnym 
w  stosunku do partykuły, z  którą tworzy jednostkę leksykalną. Trzeba też ko-
niecznie oddzielić no jasne, no oczywiście od no chyba i nowego, analizowanego 
przeze mnie, no raczej. W tych pierwszych dwóch przypadkach no jest redundant-
ne semantycznie, bo no jasne ‘tak’ i  jasne ‘tak’ (choć oczywiście różnice między 
nimi istnieją, ale są one, moim zdaniem, natury pragmatycznej). Podobnie w no 
oczywiście i  no naturalnie31. Natomiast no w  no raczej (podobnie w  no chyba) 
zmienia zupełnie sens swoich następników. Spróbujmy sięgnąć do etymologii 
tego „wyrazka”. Czy jest taki element semantyczny, który przynajmniej podpo-
wiedziałby drogę, jaką należy podążać w poszukiwaniu jego znaczenia/funkcji?

Autorzy polskich słowników etymologicznych koncentrują się na pocho-
dzeniu morfologicznym (no <* nъ), niewiele pisząc o semantyce. Brűckner 
interpretuje no jako „spójkę” i  brak rozróżnienia funkcjonalnego, choć można 
je zrekonstruować, kierując się podanymi przykładami (Brűckner, 1927/1985); 
Bańkowski notuje dwa hasła homonimiczne no1. i  no2., oba kwalifikując jako 
partykuły. W  no2. pojawia się znaczenie potwierdzające, które interpretowane 
jest jako skrót od (a)no tak (Bańkowski 2000). Słownik Borysia (Boryś 2005) nie 
ma hasła no, a  treści, które w  części dotyczą tego wyrazka, zawarte są w  haśle 
nuże. Podstawą dla nuże odnotowanego już w  średniowiecznej polszczyź-
nie jest prasłowiańska partykuła *nu, której etymolog przypisuje znaczenie 
wzmacniająco -intensyfikujące, ale zaznacza też, że pierwotnie była to najpraw-
dopodobniej interiekcja dźwiękonaśladowcza (Boryś 2005). Etymologický slovník 
slovanských jazyků, T. 2: Slova gramatická a zajmena (1980) podaje, że w języku 
czeskim istnieje afirmatywna funkcja no (dzisiejsze ano) i utożsamia je z polskim 
no w funkcji afirmatywnej (1980). Należy dodać, w źródłach leksykograficznych 
z  XV i XVI wieku nie odnotowano no, a  jedynie nu w  tejże funkcji. Wstępnie 
można by powiedzieć, że nasze no jest afirmatywne i że stanowi ono dziedzictwo 
słowiańskie. Przyjrzyjmy się przykładom:

Narzeka na niewczasy/ narzeka na głąby/ Ano nie wcżas kiedy go iuż zła 
niemoc gnąbi. (SXVI, RejWiz 62)
Nuż/ wyrozumiałem to/ ale tego ieszcze niewiem jako rozumieć mam coś 
przydał. (SXVI, CzechRozm 173)

W przypadku obu tych użyć kwalifikacja leksykograficzna jest taka sama: są to 
partykuły potwierdzające.

31 Niezwykle ciekawym przypadkiem jest no chyba, które wymagałoby odrębnego opraco-
wania. Chyba w języku ogólnym oznacza zwykle powątpiewanie, niepewność, natomiast w kar-
totece Słownika gwar polskich notuje się tak kilka przykładów, w  których sens chyba to ‘tak, 
oczywiście’, zob. np. Jedziesz ze mną? – Chyba [fiszka nr 2734/3519, tom chwast ‑chychy, miejsce: 
Lichwin tarn.]. Piszę o tym problemie w  rozdziale poświęconym odpowiedziom wyrażającym 
niepewność.
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Wróćmy do analizowanego no raczej. Drugi segment tej jednostki stanowi 
kształt, na temat którego także istnieje dość bogata literatura (podaje ją Danie-
lewiczowa 2006). Rozważano przede wszystkim jego przynależność (przysłówek, 
intelektualny wyznacznik oceniający, modulant afektujący, partykuła, spójnik) 
oraz badano wartość semantyczną. Te rozważania zostawiam na boku. Zastana-
wia jednak konstatacja sformułowana przez Danielewiczową:

[…] [raczej] nie wchodzi z  innymi elementami zdania w  zwykłe rela-
cje  […], choć jednocześnie, w  przeciwieństwie do wykrzykników lub 
dopowiedzeń, implikuje jednostronnie [podkreślenie  – M.P.] poja-
wienie się obok niego jakichś niesamodzielnych składniowo członów, 
więc w  tym sensie ma charakter synsytagmatyczny”. (Danielewiczowa 
2006: 83)

To stwierdzenie suponuje, że raczej dopowiedzeniem być nie może. Po dołącze-
niu prepozycyjnego no powstała samodzielna jednostka leksykalna o wyspecjali-
zowanej funkcji – funkcji dopowiedzenia. Warto też dodać, że raczej to zupełnie 
zleksykalizowany stopień wyższy staropolskiego przysłówka rado ‘chętnie, 
z  ochotą’. Leksykalizacja semantyczna tej formy przysłówka nastąpiła dość 
szybko, bo już w Sstp mamy jako 2. odnotowane znaczenie, które informuje, że 
stopień wyższy (radszej) był stosowany jako komentarz metatekstowy do aktu 
mówienia: ‘ściślej mówiąc, właściwie’. Potwierdza to cytat ze statutów ziemskich 
z połowy XV wieku:

Wyelye ich (sc. sędzi) kv sandzenyv rzeczy … przichodzili … a po obyedze, 
napelnywszi a wpywszi szą, a sz tego sand mnyey *waszooon a mgleyszi 
laczney wczy<ą>zoon a kv prawdzye mali, alybo radszey (potius) nygeden 
bacczenya zrok ymyaan. (Sstp, Sul 24)

W transkrypcji dokonanej przez autorów Elektronicznego Korpusu Tekstów 
Staropolskich32 fragment został zapisany następująco:

wiele jich ku sądzeniu rzeczy nie jinako  przychodzili, niżli aliż po obie‑
dzie napełniwszy a upiwszy się, a z tego sąd mniej ważon a mglejszy łac‑
niej uciś<ni>on a ku prawdzie mały alibo radszej nijeden baczenia zrok 
imian.

Wyraźnie zatem widać, że forma radszej ma tu funkcję metatekstową, komen-
tującą. Forma stopnia wyższego jest też w Sstp odrębnym artykułem hasłowym 

32 https://www.ijp.pan.krakow.pl/images/publikacje_elektroniczne/korpus_tekstow_staro
polskich/Sul.pdf
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o  dwóch znaczeniach: 1. ‘raczej, lepiej […]’ i  2. ‘chętniej […]’. Odnosząc się do 
raczej historycznie, muszę mieć na myśli kształt graficzny i  fonetyczny, a  nie 
poszczególne, wyodrębniane przez semantyków współczesnych, znaczenia (np. 
raczej niż, raczej niżby miał), dlatego  pomijam ważne z synchronicznego punktu 
widzenia rozróżnienie. Z  pewnością jedną z  przyczyn leksykalizacji tej formy 
przysłówka i  zmiany statusu gramatycznego, czyli przejścia do klasy wyrażeń 
funkcyjnych, jest zanik formy podstawowej, czyli przysłówka rado. Badanie 
takich sfrazeologizowanych dopowiedzeń jest ze względów technicznych dość 
skomplikowane. Nie można bowiem skorzystać z dokonań leksykografii historycz- 
nej, ponieważ w  ilustracjach tekstowych danych haseł nie wychodzi się zwykle 
poza poziom zdania, jak bowiem pisałam wcześniej, kryteria wyodrębniania 
funkcji dopowiedzeniowej wymagają ponadjednozdaniowego tekstu, a  i  po-
szukiwanie materiału współczesnego nie jest proste. Słowniki nie odnotowują 
tego typu jednostek lub odnotowują je w sposób niejednorodny. Nieocenionym 
źródłem materiału są korpusy tekstów wyposażone w stosowną wyszukiwarkę – 
niestety w  odniesieniu do najdawniejszej polszczyzny nie dysponujemy takim 
materiałem, co spowodowało, że chcąc ustalić mechanizm powstania interesują-
cego mnie połączenia, wykonałam następujące kroki:
1) przyjrzałam się bliżej (z perspektywy diachronicznej) segmentom, które ją 

współtworzą; chciałam znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego akurat te, 
a nie inne kształty się na nią złożyły,

2) próbowałam znaleźć tło, kontekst systemowy (bo są też inne konteksty: kul-
turowe (media), obyczajowe, pozasystemowe, np. kreatywność użytkownika) 
dla powstałego frazeologizmu; odrzucam przy tym jako otoczenie istniejące 
dopowiedzenia frazeologiczne typu: no jasne, no pewnie, no naturalnie, po-
nieważ w  tych przypadkach faktycznie mamy do czynienia ze skróconymi 
wyrażeniami no jasne, że tak; no pewnie, że tak itd.
W skrócie przedstawię wyniki tych działań. O sposobach istnienia no i ra‑

czej w  odległej historii już wspominałam. Współcześnie natomiast wsparciem 
dla powstania omawianej jednostki jest, jak się wydaje, istnienie przytoczonych 
uprzednio takich wyrażeń o podobnej wartości semantycznej: no chyba i no ba, 
no przecież. Mają one taką samą wartość semantyczną (‘oczywiście, że tak; nie 
ma sensu pytać’), ale różni je stopień popularności na osi czasu. No chyba jest 
już utrwalone w  leksykografii, choć nie zawsze jako odrębne hasło, zob. ISJP: 
‘Mówimy „no chyba”, „no jasne”, „no pewnie” lub „no pewno”, gdy chcemy coś 
zdecydowanie potwierdzić’. USJP odnotowuje w hasłach frazeologicznych: ‘ fraz. 
no chyba, no pewnie, no pewno «zdecydowanie twierdząca odpowiedź na to, 
o co ktoś pyta; oczywiście, jasne»’: Sporo jest też potwierdzeń takiej wartości 
semantycznej w NKJP, zob. na przykład:

Co jest w tej manierce, Geralt? – Gorzałka. Chcesz? – No chyba. (NKJP)
Wiesz, kto to był Greiser? – No pewnie – roześmiała się. (NKJP)
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Ty, czy można się zakochać w dziewczynie z biura? – zapytał. No pewno! 
(NKJP)

O ba jako komentarzu metatekstowym pisał, jak wspominałam, Grochowski 
(2004); jego rozważania uzupełniła i rozwinęła kontekstem historycznym Klesz-
czowa (2011b). W żadnym z tych tekstów nie jest przywoływana jednostka no ba 
w funkcji twierdzącej odpowiedzi na pytanie.

Zestawienie tego miniszeregu dopowiedzeń potwierdzających: no chyba, no 
ba i no raczej pozwala wysnuwać wnioski o charakterze historycznym. Oczywi-
ście, każdy z  segmentów następujących po prepozycyjnym no ma inne właści-
wości (np. chyba i ba mogą wystąpić jako samodzielne odpowiedzi, raczej – nie).

3.5. W  zbiorze komentarzy metatekstowych, mogących wystąpić jako sa-
modzielna odpowiedź twierdząca na pytanie, jest też potoczne ano, którego, co 
prawda, nie notują wszystkie współczesne słowniki w takiej funkcji33, jednakże 
w korpusie współczesnej polszczyzny jest takich przykładów wiele, zob.:

Trzy lata będzie, jak wyszła za Araba i wyfrunęła. Podobno do Libii. – Za 
Araba? Do Libii? – Ano, za Araba, za Araba. (NKJP)
Sybko… Tamój się schowajta… – Tam? – Ano. My się wsyscy zawse tam 
chowamy. (NKJP)
A najbardziej to nasza matka przełożona, matka Joanna od Aniołów…
– Tak się nazywa? – Ano. – Matka Joanna od Aniołów? – Tak. (NKJP)

Taka wartość semantyczna jest właściwa temu kształtowi od początków polszczy-
zny, co potwierdzają słowniki etymologiczne, choć, podobnie jak w przypadku 
innych potwierdzeń (zob. np. no), jest to wyrażenie polifunkcyjne, które mogło 
znaczyć też ‘a więc, zatem, otóż’ bądź pełnić funkcję spójnika ‘i, i oto, a to, a więc 
i  in.’ (Boryś 2005). Ciekawe jednak, że w  Sstp brak cytatów, które zaświadcza-
łyby użycia inne niż spójnikowe: ano pojawia się we wszystkich wystąpieniach 
jako zaimek względny (complementizer) łączący różne typy zdań i  to zarówno 
współrzędnych, jak i podrzędnych, na przykład:

Piotrasz stawił się na ten rok, jako miał ano go nie chciano przyjać. (Sstp, 
1400, Piek VI, 19)
Synowie izraelscy … uczynili są chleb … prazny bo nie mogli ukwasić, 
ano je nękali Egipscy. (Sstp, BZ Ex 12, 39)

Jako spójnik nie jest to, jak mogłoby się wydawać, bohemizm, czego dowo-
dzą Mieczysław Basaj i Janusz  Siatkowski (2006: 22). Autorzy tego słownika 

33 USJP kwalifikuje jako partykułę i nie notuje użyć samodzielnych, podobnie ISJP. W WSJP 
jest to komentarz metatekstowy  – dopowiedzenie z  kwalifikatorem pot.; w  cytatach występuje 
użycie samodzielne. 
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powołują się na szczegółowe studia badaczy języka czeskiego. Z tych studiów 
wynika, że był to pierwotny deiktyczny wykrzyknik ano (< a  ono) ‘oto tu, oto 
tam’ powstały jeszcze w okresie wspólnoty prasłowiańskiej. Ano jako partykuła 
potwierdzająca udokumentowane jest w Słowniku polszczyzny XVI wieku tylko 
dwoma przykładami, brak natomiast przykładów na samodzielne użycia dopo-
wiedzeniowe. Słownik Lindego ilustruje hasło tylko użyciami spójnikowymi. 
W Elektronicznym Korpusie Tekstów Polskich z XVII i XVIII wieku (do 1772 r.) 
ano pojawia się kilkadziesiąt razy, zarówno jako partykuła, jak i jako spójnik, ale 
żadne z użyć nie jest użyciem samodzielnym. Oczywiście, może to być kwestia 
typu tekstów, które stały się podstawą KorBy. W  poszukiwaniu mechanizmu, 
który pozwolił na dopowiedzeniowe użycie ano, zwracam się, rzecz jasna, w kie-
runku partykuły, bo to jest trop bezpośredni. Kleszczowa, poszukując źródeł 
polskich partykuł (2015b), wskazała na przysłówki, czasowniki i zaimki. I choć 
badaczka nie omawia tego przypadku, to trop ten potwierdza się w przypadku 
ano, które co prawda w  najstarszej polszczyźnie występuje jako spójnik, ale 
pochodzenia zaimkowego. Zaimkowość tę uznają także etymolodzy języka 
słowackiego, między innymi L’ubor Králik (Králik 2015), w  którego słowniku 
áno to najpowszechniejsza samodzielna odpowiedź twierdząca na pytanie roz-
strzygnięcia. Uzasadnione zatem jest stwierdzenie, że polskie dopowiedzeniowe 
ano wywodzi się z partykuły (komentarza metatekstowego), a jego samodzielne 
użycie wsparte zostało późnym wpływem języków czeskiego i  słowackiego. 
Słownik Doroszewskiego nie odnotowuje już spójnika ano: wszystkie przykłady 
ilustrują partykułę ano, przy czym na pierwszym miejscu jest wartość potwier-
dzająca:

Ano – jeden traci, drugi się bogaci. (SDor, Go. Ziemia 135)
Ano tak  – przyznawał ze śmiechem  – Ano, tak. (SDor, Dąbr M. Noce 
I, 71)

3.6. Do komentarzy metatekstowych – dopowiedzeń zalicza się dzisiaj rów-
nież owszem, co potwierdzają nie tylko źródła leksykograficzne (WSJP34, USJP35), 
ale również korpus:

Chyba że masz ochotę się czegoś napić? – Owszem, ale może byśmy naj‑
pierw zjedli coś lekkiego. (NKJP)
Samiście to skonstruowali, panie cyruliku? – Owszem – przyznał skrom‑
nie Emiel Regis. (NKJP)
Przejeżdżałeś kiedyś przez grądy? – Owszem. (NKJP)

34 Tu kwalifikuje się tę jednostkę jako partykułę wyrażającą „twierdzącą odpowiedź na py-
tanie rozstrzygnięcia”, synonim tak.

35 Autor ISJP włączył owszem w funkcji dopowiedzeniowej do klasy wykrzykników.



1053. Semantyczne równoważniki…

Historia polszczyzny zaświadcza, że leksem ten był w przeszłości przysłówkiem36 
o wartości ‘całkiem, całkowicie, zupełnie’, co potwierdza użycie odnotowane 
w Sstp:

Jenże (sc. kapłan) pirwe ofieruje za grzech zakręcił głową jego tako, żeby 
się gardła dzierżało ani owszem […] jej urwać. (Sstp, BZ Lev 5, 8)

Równolegle występują również komentarze przyzdaniowe o tym kształcie:

Rzekł im anioł, nie bojcie się, ale owszem weselcie się, narodził się zbawi‑
ciel wam. (Sstp, XV p. pr. R XIX 76)
Acz zaiste owszem sprawiedliwość mołwicie […], prawie sądzicie, synowi 
ludzcy. (Sstp, FL 57, 1, sim. Pul)
Bo, by był chciał offarę, dałbych był owszem […]. (Sstp, FL 50, 17, sim. 
Pul, Kart -Świdz)

Podobnego typu pewnościowe użycia partykułowe z  XVI wieku przytacza 
Kleszczowa (2015b: 128). Jednak już w  KorBie występują cytaty wskazujące na 
usamodzielnianie się dotychczasowej partykuły i stosowanie jej jako komentarza 
metatekstowego:

Szlachcic: Ty, przecię, starcze, nie tuszysz pokoju? Satyr: Owszem się, 
panie, gotujcie do boju. (KorBa)
Czart: A, miły bracie, czemużby ubogiego dusza miała być u czartów droż‑
sza i  milsza niż bogatego? i  zażby to nie było głupstwo ich wielkie, żeby 
ubogie do grzechu poduszczać, a  bogatych mijać mieli? Barzo się w  tym 
mylisz. Owszem, czartowie piekielni są jako głodni wilcy, […]. (KorBa)

Był to czas przejściowy, w  którym niejednokrotnie trudno odróżnić użycia 
partykułowe od komentarza metatekstowego, głównie ze względu na trudność 
w określeniu struktury tematyczno -rematycznej wypowiedzenia, por.:

T. a to zaś co nowego, najpotrzebniejsza rzecz, aby oszalała widzię Wmść 
życzysz. B. Owszem, niepotrzebna, marna, a  trudność wielką przynno‑
sząca tym którzy się w niej ćwiczą. (KorBa)

Słownik Lindego, będący, jak wiadomo, słownikiem historycznym i gromadzą-
cym materiał z kilku wieków, rejestruje zarówno użycia przysłówkowe:

O zdrowiu jego już owszeki byli zwątpili37. (SL, Wys. Kat.350)

36 Odnotowane są też postaci owszeki, owszelki, owszejki (SXVI, SL).
37 Według klasyfikacji Renaty Grzegorczykowej (Grzegorczykowa 1975) byłby to przysłówek 

stopnia określający cechę pod względem jej kompletności.
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jak i partykułowe:

Angelika mu na myśl przychodziła, i  owszem nigdy mu z niej nie zcho‑
dziła. (SL, P. Kochan. Orl. 1, 219)

czy dopowiedzeniowe:

Wierzycie, iż wam mogę to uczynić? I odpowiedzieli: owszem Panie. (SL, 
Bibl. Gd. Math. 9, 28)

Na podstawie zgromadzonego materiału językowego można powiedzieć, że 
owszem miało, podobnie jak wiele partykuł, swojego przysłówkowego przodka. 
Natomiast użycie dopowiedzeniowe (komentarz metatekstowy) wywodzi się 
bezpośrednio z partykuły i związany jest najprawdopodobniej ze zmianą struk-
tury tematyczno -rematycznej wypowiedzenia. Jest to zatem przykład wspo-
minanej już kilkakrotnie derywacji funkcjonalnej. Przysłówek owszem zanikł, 
podobnie partykuła pewnościowa. Źródła XX -wieczne umieszczają już funkcję 
dopowiedzeniową na pierwszym miejscu, co mogłoby sugerować, że jest to we 
współczesnej polszczyźnie użycie dominujące38:

Wyjął z kieszeni papierośnicę i podsunął ją Olkowi. Kolega pali? – Ow-
szem. Hamera. (SDor, Dozn. 16)

Być może podobną drogę zrealizuje dzisiejszy operator gradacji iście, który, jak 
pokazuje materiał historyczny, mógł w przeszłości wystąpić w różnej łączliwości; 
por. przykłady:

Aby mi z tobą umrzeć, iście się ciebie nie zaprza. (Sstp, Mat.26,35, XV p.pr. 
PF IV, 66)
Iście, wielki grzech jest to […]. (Sstp, BZ II Par 28, 13)

nawet takiej, która uprawomocnia interpretację tego kształtu jako komentarza 
metatekstowego – dopowiedzenia:

Rzekł Jezus: wierzycie, iż wam to mogę uczynić? Odpowiedzieli: iście39 
Panie. (SL, W. Matth. 9,28)

38 Autorzy SGPP nie omawiają owszem, co również podpowiada, że nie jest to partykuła 
o wysokiej frekwencji. Aby potwierdzić sąd o przesunięciu owszem do klasy dopowiedzeń, nale-
żałoby przeprowadzić szczegółowe, także frekwencyjne, badania synchroniczne.

39 Jak widać, jest to ten sam fragment, w  którym w  Biblii Gdańskiej występuje komentarz 
metatekstowy o postaci owszem.
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Taką funkcję potwierdza jeszcze kilka przykładów z NKJP, trzeba jednak pamię-
tać, że pochodzą one z powieści stylizowanych na dawną polszczyznę:

Gówniana robota! Suchy wzięli chrust, suchy! Jako ta słoma!  – Iście, 
partanina – ocenił chudy w filcowej czapce. (NKJP)
Odrzekł mu cesarz: a cóż ja na to poradzę? … Iście, cóżby mógł poradzić 
bezsilny, wyklęty człowiek, opuszczony przez wszystkich, zgorzkniały 
i zniechęcony? (NKJP)

Natomiast współczesne źródła (leksykograficzne i  korpusowe) wskazują już na 
ograniczenie łączliwości iście do przymiotników i  przysłówków porównaw-
czych40. Dopowiedzeniowe użycie iście przeszło do historii, choć być może pojawi 
się w tej funkcji partykuła epistemiczna istotnie, kontynuująca przecież wartość 
semantyczną omawianego iście. Mogłyby na to wskazywać takie poświadczenia:

Czy żaden z was nie zauważył, że stał się trochę mniejszy, niż był dotych‑
czas? – Istotnie! – zawołał jeden z Antonich. (NKJP)
Panu się śpieszy? – Istotnie, pozostaje mi tylko raz jeszcze z  całej duszy 
podziękować panu za pomoc. (NKJP)
Czy to… czy to mieszkanie pana profesora Wilczura? – niepewnie zapy‑
tała Łucja. – Istotnie. Zgadłaś, dzieweczko. (NKJP)

40 Dokładny opis znaczenia metapredykatu iście przedstawia Danielewiczowa (2012: 224–
230).



Rozdział V

Pomiędzy tak i nie
Odpowiedzi wyrażające niepewność

Czy ja Pycina, czy ja nie Pycina? Pycina ja? E, nie! ja nie  
Pycina.

Bajka ludowa, za: Julian Krzyżanowski,  
Mądrej głowie dość dwie słowie

W takim świecie, w którym jedynym pewnikiem jest mądrość 
niepewności, musimy próbować po wielokroć i za każdym ra‑
zem bezskutecznie zrozumieć samych siebie oraz innych, komu‑
nikować się i żyć z innymi i dla innych.

Zygmunt Bauman, To nie jest dziennik

Niepewność jako pojęcie rozważana jest na gruncie wielu dyscyplin na-
ukowych i  jej opis może być dokonywany z  różnych punktów widzenia. Mówi 
się nawet, że w  parze z  pewnością stanowi tandem podstawowych kategorii 
epistemologicznych (Jędralska, Czech, 2011). W  ujęciu interdyscyplinarnym, 
językoznawczo -psychologicznym, niepewnością zajmuje się kognitywistyka1 
opisująca wzajemne relacje pomiędzy językiem a  myśleniem. Natomiast ling- 
wiści w swojej dyscyplinie zorientowanej na opis i objaśnianie faktów języko-
wych skupiają się na analizie językowych eksponentów tego pojęcia. Są nimi 
przede wszystkim partykuły modalne, którym poświęcono w polskiej literaturze 
lingwistycznej sporo uwagi (podst. literatura zob. Żabowska 2006). Z tego boga-
tego zbioru wybieram do historycznego opisu tylko te, które mogą samodzielnie 
wystąpić jako odpowiedzi na pytanie rozstrzygnięcia. Są to wyrażenia, które nie 
implikują wiedzy  – stanowią jedynie wykładnik pewności sądu. W  przypadku 
polszczyzny współczesnej istnieje możliwość umieszczenia tych wyrażeń na skali 

1 Taką perspektywę uwzględniają w  obszernym rozdziale pt. Probabilistic Semantics and 
Pragmatics: Uncertainty in Language and Thought Noah D. Goodman i Daniel Lassiter (Good-
man, Lassiter 2011).
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pewności2, jednakże rozważania uwzględniające również materiał historyczny 
nie pozwalają na tak głęboki stopień analiz. Przyjęłam, że wyrażeniem, które 
obejmuje swoją wartością semantyczną elementy tego zbioru jest chyba – w pew-
nym uproszczeniu można by je nazwać hiperonimem analizowanych wyrażeń.
Podobnie jak w  przypadku rozdziałów poświęconych jednostkom wyrażają- 
cym potwierdzenie/zgodę oraz zaprzeczenie/niezgodę, tak i  tutaj przedstawię 
historię poszczególnych wybranych jednostek, odnosząc się do ich warto- 
ści w  dialogu, przyjmując, że ich uogólnionym znaczeniem jest: ‘niepewność 
(sądu) w  odniesieniu do pytania, które zadał inny uczestnik dialogu (przed-
mówca)’. Naturalnym rezerwuarem tego typu wyrażeń są, jak wspomniałam, 
partykuły modalne. Jednakże nie wszystkie one sfunkcjonalizowały się jako sa-
modzielne reakcje na pytanie. Moim podstawowym zadaniem jest zatem wska-
zanie tych partykuł, które mają niejako podwójny status, to znaczy występują 
zarówno jako partykuła, jak i jako samodzielna reakcja na pytanie. Mamy tu do 
czynienia, inaczej niż w  przypadku przejścia z  planu przedmiotowego na plan 
metatekstowy, ze zmianą, która dokonuje się na jednym poziomie: metajęzyko-
wym. Można by powiedzieć, że jest to zmiana subtelniejsza, bo nie towarzyszą 
jej przekształcenia natury formalnej. Tym niemniej ma w tych przypadkach sens 
sięganie do genezy tych jednostek, ponieważ pokaże ona, jakie wartości seman-
tyczne leżą u podstaw analizowanych jednostek, a  to z kolei może pozwolić na 
wysnuwanie ogólniejszych wniosków natury historycznej. Jak wiadomo, seria ma 
dla historyków języka zdecydowanie większą wartość niż przykład jednostkowy. 
Współczesne kwalifikacje analizowanych jednostek – w większości przypadków 
są to partykuły epistemiczne  – uwzględniają ich obecną wartość semantyczną, 
która ma przecież swoje źródła w  historii i  która w  jakiejś części uzasadnia 
dzisiejszą funkcję, choć oczywiście nie jest to zależność tak bezpośrednia, jak 
w przypadku wyrażeń z poziomu przedmiotowego. 

Dawne źródła, o czym już wielokrotnie była mowa, w bardzo znikomym stop-
niu notują dopowiedzeniowe użycia jednostek leksykalnych. W poszukiwaniu 
przyczyny (i możliwości) wykształcania się funkcji dopowiedzeniowej konieczne 
jest więc wnioskowanie pośrednie. Jedną z  metod stanowi sięganie do rdzeni 
leksykalnych, ponieważ elementy semantyczne są zwykle najbardziej stabilną 
częścią danego wyrażenia i mogą wiele wyjaśnić, jeśli chodzi o jego losy. Ulegają 
one oczywiście przekształceniom, zmienia się hierarchia struktury semantycznej, 
ale jądro pozostaje zwykle niezmienne. Historyczna analiza materiału pokazała, 
że predyspozycję do występowania danej jednostki w  funkcji samodzielnej 
odpowiedzi na pytanie rozstrzygnięcia można czasami objaśnić pierwotnymi 
elementami semantycznymi i przykładami niewystępujących dziś użyć. 

W zbiorze wyrażeń, które mogą wystąpić jako samodzielne odpowiedzi 
na pytanie rozstrzygnięcia i  mających wartość ‘mówiący, nie wiedząc, czy to, 

2 O trzech stopniach pewności pisze Jerzy Bralczyk (1977). Zob. też Magdalena Żabowska 
2006 na ten temat.
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co mówi, jest prawdą i wiedząc, że może być inaczej, jest gotów powiedzieć to 
o tym, o czym mowa’3, znalazły się jednostki o różnym statusie kategorialnym. 
Kryterium ich uporządkowania stanowi mechanizm, który doprowadził do 
wykształcenia się ich funkcji metatekstowej. W  następnej kolejności, na mocy 
derywacji funkcjonalnej, pojawia się możliwość wystąpienia w funkcji dopowie-
dzeniowej. Przegląd rozpoczynam jednak od chyba, które, podobnie jak tak i nie 
w poprzednich rozdziałach traktuję jako nadrzędne.

1. Od wieloznaczności do niepewności: przypadek chyba

Dzisiejsza partykuła epistemiczna może wystąpić w  funkcji samodzielnej 
odpowiedzi na pytanie, co potwierdzają przykłady, por.:

Czy ta rzecz pozwoli odszukać każdą z  nich?  – Chyba, ale to się okaże 
w środku. (NKJP)
Czy to na każdej stacji będziemy dostawać kawę? – Chyba. (NKJP)

Współczesne źródła leksykograficzne języka ogólnego nie ilustrują co prawda de-
finicji partykuły takim typem przykładów, ale już w słowniku specjalistycznym 
zamieszczono adnotację: „Partykuła może być użyta samodzielnie jako reakcja 
na pytanie” (SGPP 2014: 65).

Etymologicznie chyba nie jest łatwe do opisu, ponieważ źródła podają 
wiele informacji  – czasami są one względem siebie komplementarne, czasami 
sprzeczne. Różnice te wynikają przede wszystkim z  odmiennej podstawy teo-
retycznej oraz różnic chronologicznych, jeśli chodzi o czas powstania słownika. 
Aleksander Brückner (1927/1985) odnosi się przede wszystkim do znaczeń 
rzeczownikowych ‘brak’, ‘wada’, przywołując jednocześnie wyrażenie przyim-
kowe bez pochyby / bezpochybnie ‘niezawodnie’. Uzasadniając znaczenie formy 
przymiotnikowej opartej na tym samym rdzeniu (chybki), odwołuje się do litew-
skiego skubus ‘szybki’. Autor pisze także o zmianie kategorialnej, jaka dokonała 
się w odniesieniu do postaci rzeczownikowej:

Rzeczownik chyba zszedł od 16. wieku na przyimek – przysłówek ‘wy-
jąwszy’, łączony pierwotnie z  2. przypadkiem, np.: «wszelkie zwierzę 
chyba człowieka uszami rusza». Glaber r. 1535 (SBr) 

3 Jest to definicja jednostki chyba zaczerpnięta z WSJP. Uznałam ją za hiperonim w omawia-
nym zbiorze.
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Brückner przedstawia dwa warianty możliwego rozwoju semantycznego tego 
rdzenia: ‘ruch’ > ‘kołysanie’ > ‘wahanie’ > ‘pomylenie’ albo ‘ruch’ > ‘minięcie, 
pominięcie’. Nie ma tutaj bezpośredniego, a  dość oczywistego, jak się dzisiaj 
wydaje, odwołania do rdzeni werbalnych *chybati ‘poruszać, trząść czymś, 
chwiać, kołysać’ i  *chybiti ‘ominąć, nie trafić, popełnić błąd, pomylić się’. Oba 
te czasowniki są przywołane w  słowniku Wiesława Borysia (2005), choć chyba 
zostało opisane w  odrębnym haśle już jako partykuła i  spójnik modalny (od 
XVI w.). Boryś potwierdza hipotezę Brücknera, że dla wymienionych jednostek 
funkcyjnych podstawą był rzeczownik chyba, który w  polszczyźnie XVI–XVII 
wieku miał znaczenie ‘błąd, omyłka, fałsz; podstęp, oszustwo’, a  wywodzi się 
z psł. *chyba ‘nietrafienie, pomyłka, błąd, wada’ powstałego drogą derywacji pa-
radygmatycznej od *chybiti. Wydaje się, że oba prasłowiańskie czasowniki (*chy‑
biti i *chybati) pozostawały z sobą w związku semantycznym, na co wskazywał 
w swoich rozważaniach Brückner. Interesującą koncepcję etymologicznego opisu 
jednostki chyba przyjął Andrzej Bańkowski (2000). Uznał on bowiem odrębność 
znaczeniową i etymologiczną jednostek przedmiotowych i nieprzedmiotowych, 
tworząc aż pięć artykułów hasłowych o postaci chyba. Dla rozważań o dopowie-
dzeniowej funkcji chyba ważne jest hasło chyba1, które odnosi się do rzeczownika 
‘wątpienie, wahanie’, który stał się podstawą dla wyrażenia przyimkowego bez 
chyby (wariantywnie bez pochyby), które może być traktowane jako antonim do-
powiedzeniowego chyba. Ciekawym uzupełnieniem rozważań etymologicznych 
o chyba jest hasło chyba5, w którym Bańkowski opisuje rutenizm chyba ‘pewnie, 
zapewne’. Ta wartość semantyczna, odmienna od współczesnej, potwierdzona 
jest, jak podaje autor, w XIX -wiecznych tekstach, pochodzących głównie z kre-
sów. W leksykonach języka ogólnego z  tego czasu (SL) nie potwierdza się tego 
znaczenia. Pojawia się ono jednak w zapisach gwarowych, co znajduje odzwier-
ciedlenie w kartotece Słownika gwar polskich, zob. przytaczane już przykłady:

Jedziesz ze mną?  – Chyba4 [fiszka nr 2734/3519]; autor fiszki jako zna-
czenie chyba podał ‘oczywiście’.

Podobnie jest jeszcze w kilku innych przykładach, zob.:

Znasz go? – Chyba, że znam [fiszka numer 2758/3519;] autor fiszki objaś-
nił znaczenie chyba synonimicznie: ‘jasne, pewnie’.

Polisemiczność chyba5 jest zresztą w gwarach jeszcze większa niż w języku ogól-
nym, por. kolejny przykład z kartoteki Słownika gwar polskich:

4 Podaję dla uproszczenia zapis w  języku ogólnym, nie uwzględniam wymowy gwarowej, 
ponieważ nie ma ona dla prowadzonych rozważań znaczenia.

5 Odwołuję się tylko do tych przykładów, w  których chyba występuje jako odpowiedź na 
pytanie.
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Wy teraz musicie mieć dużo pieniędzy?  – Chyba! [fiszka nr 2738/3519]; 
tu autor dołączył dopisek: „[…] chyba, chybać w odpowiedziach oznacza 
niedowierzanie lub zaprzeczanie”.

Na potwierdzenie tezy o polisemiczności, a nawet kontraryczności chyba warto 
przytoczyć takie użycie:

Jeszcze tam, jak już są polana, szczapek naszczepić, no to jeszcze  – ale 
z dużego pnia baba nie urżnie, proszę jegomościa. – Chyba – potwierdził 
ksiądz. (NKJP) 

Tego typu samodzielne użycia nie zostały jednak odnotowane w  korpusach 
dokumentujących dawną polszczyznę (KorBa, F19), co oczywiście nie wyklucza, 
że były one obecne w dawnym dialogu. Materiał współczesny pokazuje bowiem, 
że chyba jest na drodze do usamodzielnienia się w  funkcji dopowiedzeniowej. 
W  Narodowym Korpusie Języka Polskiego na zapytanie [pos=interp]^[]^[orth
=Chyba]^[pos=interp] otrzymujemy 244 rezultaty, z  czego tylko kilkanaście to 
chyba jako odpowiedź na pytanie. Natomiast już zapytania o połączenie chyba 
tak to 275 wyników i  większość z  nich to odpowiedzi na pytanie rozstrzyg-
nięcia. Podobnie z  chyba nie: 217 wyników ([pos=interp]^[]^[orth=Chyba]^ 
[orth=nie]^[pos=interp]) i prawie wszystkie to również pełne odpowiedzi.

Chyba jako samodzielna odpowiedź wyrażająca niepewność sądu jest, jak 
potwierdza materiał, wynikiem elizji członów pewnościowych tak lub nie, które, 
jak pokazała analiza w  poprzednich rozdziałach, także powstały w  efekcie 
skracania wypowiedzeń, choć było to skracanie innego typu. Można by zatem 
ten przypadek interpretować jako kolejny dowód na siłę mechanizmu reduk-
cji  – głównie jeśli chodzi o wykształcanie się samodzielnych jednostek dopo-
wiedzeniowych. Czynnikiem wspomagającym ten proces może być, jak sądzę, 
polisemiczność chyba. Przedstawione uprzednio dane etymologiczne pokazują, 
że leksem oparty na rdzeniu *chyb ‑ mógł/może przybierać różne, czasami wręcz 
sprzeczne, wartości semantyczne. 

2. Od formy gramatycznej do samodzielności  
  wypowiedzeniowej: przypadek może (być może)6

Kolejną partykułą epistemiczną, różniącą się semantycznie od chyba, ale mającą 
z nim też pewne cechy wspólne, jest wyrażająca wahanie partykuła może, która 

6 Interesuje mnie tutaj tylko (być) może, nie rozważam natomiast połączenia może być, które 
na pozór różni się tylko kolejnością członów, ale ma zupełnie odmienne znaczenie. O różnicy 
semantycznej między może i być może zob. Bogusławski (2003).
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występuje współcześnie jako autonomiczna odpowiedź na pytanie rozstrzygnię-
cia. Taką funkcję przypisują jej autorzy SGPP:

[m]oże być użyta samodzielnie jako reakcja na pytanie (– Powiesz mu? – 
Może.). (SGPP 2014: 66)

Także w  słowniku pod redakcją Stanisława Dubisza (USJP) zostało wyodręb-
nione to znaczenie, czy może raczej funkcja:

[…] «w odpowiedzi na pytanie o rozstrzygnięcie jest używana, kiedy 
mówiący nie potrafi lub nie chce w sposób jednoznaczny ani potwierdzić 
sądu zawartego w pytaniu, ani temu sądowi zaprzeczyć; być może»:
Czy twoje przeczucia nie są czasem wyssane z palca? – Może. (USJP)

Z przykładów pomieszczonych w  artykule hasłowym wynika, że być może 
zostało potraktowane jako wariant może (zob. przykład w  tym samym haśle: 
Zdążysz to zrobić do jutra? – Być może), podczas gdy w SGPP są to dwie odrębne 
partykuły, odmiennie zdefiniowane. Rozwiązanie zbieżne z  SGPP występuje 
w  WSJP, choć tam tylko w  haśle być może mamy przykłady dokumentujące 
samodzielność wypowiedzeniową, natomiast może ilustrowane jest wyłącz-
nie partykułami będącymi wewnątrzzdaniowym komentarzem przyrematycz-
nym. Użycie dopowiedzeniowe może jest poświadczone wieloma przykładami 
odnotowanymi w NKJP, zob.:

Szczerze mówiąc, mogę ci ten bilet załatwić nawet za dychę. Pójdziesz? – 
Może… (NKJP)
I co, posunął się za daleko? – Może. (NKJP)
To też się nagrało? – Może. (NKJP)
Chcesz się z nią ożenić? – Może! Nie twoja sprawa! (NKJP)
Nie sądzicie, jegomość, że o Anuśkę chodzi? – Może… (NKJP)

Taki stan we współczesnej polszczyźnie obliguje do poszukiwań w historii. Kry-
styna Kleszczowa, wskazując źródła polskich partykuł, zestawiła ciąg być może 
(użycie parenetyczne struktury bezpodmiotowej)  – być może (użycie partyku-
łowe)  – może (partykuła jednosegmentowa) (Kleszczowa 2015b: 71). W  funkcji 
dopowiedzeniowej mogą wystąpić tylko partykuły lub, zgodnie ze współczesną 
terminologią, komentarze metatekstowe  – fakt ten interpretować trzeba jako 
kolejny krok w derywacji funkcjonalnej. Należy jednak pamiętać, że możliwość 
wystąpienia w  innej funkcji nie ma charakteru zmiany kategorialnej. Zgodnie 
z  założeniami przedstawionymi w  rozdziale I  tej monografii dopowiedzeń nie 
traktuję jako odrębnej części mowy, a  zatem poszukuję nie tyle mechanizmów 
kształtujących kategorię, ile uzasadnień dla pojawienia się nowej funkcji. 
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Z historycznego punktu widzenia być może i  może to wariantywne postaci 
partykuły wywodzącej się z prasłowiańskiego czasownika *mogti ‘być w stanie, 
móc’ (SBo). Jak zgodnie podają polskie słowniki etymologiczne (SBan, SBo), ta 
druga postać (może) to wynik elizji wyrażenia być może, że ..., podobnie jak 
przymiotnik możny powstał z elipsy zwrotu jest rzecz można (uczynić) ‘jest rze-
czą możliwą (uczynić)’. Odrębność partykułowego może od formy 3. osoby l. poj. 
czasownika móc wyraźna jest w polszczyźnie od XVI wieku, o czym zaświadczają 
źródła leksykograficzne. W  SXVI znajdujemy hasło może kwalifikowane jako 
partykuła modalna „nadająca wypowiedzi lub jej części odcień przypuszczenia, 
niepewności”. Ilustracja materiałowa jest dość skąpa (3 przykłady podane, 
4 w materiale źródłowym), szczególnie jeśli porównamy ją z tą, która posłużyła 
w  tym słowniku do opisu czasownika móc: 25 767 poświadczeń. Tym niemniej 
już wówczas mamy do czynienia z  wyrażeniem zdeterminowanym zarówno 
składniowo (kategorialnie), jak i  semantycznie. Wartość semantyczna, nieza-
leżnie od wypełnianej funkcji (partykułowa czy dopowiedzeniowa) pozostaje 
taka sama. Ciekawe, że współcześnie wartość może w funkcji dopowiedzeniowej 
bywa dookreślana postpozycyjnym komentarzem metatekstowym tak lub nie, 
por. przykłady:

Kiedy babcia umarła, zdarzało mi się to bez przerwy. Michałowi też. Coś 
jeszcze? – Może tak. (NKJP)
To nie kosztuje? To nie jest wartość firmy? Panie… Może tak, panie pośle, 
nie tworzyłem założeń do wyceny. (NKJP)
Ty już się tego nauczyłeś? – Może nie – odparł z uśmiechem. (NKJP)
Podatek? Od początku, od zaraz?  – Może nie. Może w  przyszłym roku? 
(NKJP)

Tego typu przykładów nie odnalazłam w  korpusach dokumentujących dawną 
polszczyznę. Można by zatem powiedzieć, że możliwość usamodzielnienia się 
w funkcji dopowiedzeniowej jest w tym przypadku warunkowana semantyką. 

3. Od wyrażenia przyimkowego do samodzielnej odpowiedzi:  
  przypadek zapewne

Inną partykułą epistemiczną (niepotwierdzajacą), która jest zdolna pełnić funk-
cję samodzielnej odpowiedzi na pytanie rozstrzygnięcia, stanowi zapewne. I choć 
pojawia się ona zwykle w antepozycji w zdaniach twierdzących i pytających, to 
poniższe przykłady zaczerpnięte z NKJP zaświadczają, że może wystąpić także 
jako autonomiczna odpowiedź: 
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Czy zmęczony? – Zapewne... – westchnęłam. (NKJP)
Szkoda. Ale ma pan nadzieję, że coś się da zrobić, a? – Zapewne – Murek 
zmarszczył czoło – postaramy się. (NKJP)
Jakiś Czech ‑pobratymiec?  – Zapewne. Mówiłem z  nim po francusku. 
(NKJP)

W tym przypadku materiał korpusowy nie pokrywa się z ustaleniami leksyko-
graficznymi: w żadnym ze słowników ogólnych (dawnych ani współczesnych) nie 
wspomina się o autonomiczności semantycznej i  wypowiedzeniowej zapewne, 
choć odnotowuje tę możliwość SGPP („Może być użyta samodzielnie jako od-
powiedź na pytanie lub reakcja na stwierdzenie (– Przyjedzie sam – Zapewne)” 
(SGPP 2014: 50)). Znaczenie tego wyrażenia definiowane jest następująco: ‘mó-
wiący o  tym, o czym mowa [wiesz o czym], o czym nie wie, czy R, wiedząc, 
że nie wie wszystkiego, by moc wiedzieć, że R, mówi, że wiedząc to, co wie, 
może powiedzieć, że R’ (SGPP 2014: 50). Jeśli chodzi o budowę morfologiczną, 
to zapewne jest spetryfikowaną konstrukcją przyimkową za + pewne, natomiast 
genetyczny sens mieści się w  definicji synonimicznej ‘na pewno, niewątpliwie’ 
(SBo). Wyraźnie widać zbieżność pod względem budowy z  inną partykułą 
epistemiczną, już przestarzałą – zaprawdę. Bez wątpienia powstały one w analo-
giczny sposób, choć ta druga nigdy nie wykształciła funkcji dopowiedzeniowej, 
a jej sens zawsze był następujący: ‘mówić coś, co uważa się za prawdę; podawać 
coś za prawdę, jako prawdę’, por. przykłady:

A gdyż był Jacob z  sna ocucił, rzekł jest: Zaprawdę (vere) bog to jest na 
tem to miejscu, a jaj jeśm nie wiedział. (Sstp, BZ Gen 28.16)
Lepiej ci jest zaprawdę tobie opuścić to czego zatrzymać nie możesz. 
(SXVI, HistAl E8 (4))
W tym jeden Lacedemończyk starszy z onych Posłów tak rzekł: Zaprawdę 
Panowie Ateńczycy wiedzą które są rzeczy dobre i  uczciwe: ale ich nie 
czynią. (KorBa)
Zaprawdę albo pod przysięgą, jeśli się nie poprawicie, nie osiągniecie 
żywota wiecznego. (SL, Glicz. Wych)
Zaprawdę, nikt by nie uwierzył, w  ten cichy poranek, że to wojna i  to 
wojna zbliżająca się wielkimi krokami. (SDor, Koźn Rok 46)

Co ciekawe, w  Słowniku Lindego jako synonim zaprawdę podane jest właśnie 
zapewne, podczas gdy materiał współczesny pokazuje wyraźną odrębność 
znaczeń. Czyżbyśmy mieli do czynienia ze zmianą znaczenia partykuły? Byłby 
to przypadek odosobniony i nieuzasadniony. Odpowiedzi na to pytanie szukać 
należy, jak to się często zdarza, w historii. Jak wspomniałam, zapewne jest wyni-
kiem petryfikacji konstrukcji składniowej za prawdę, por.:
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Bo się potem oto rozmowiemy coby się za prawdę miało być trzymano. 
(SXVI, MurzHist G3 (7))

Przyjrzyjmy się analogicznemu za pewne:

A wszakże to wiem za pewne o Czernych cnym domu. (SXVI, KlonŻal 
A2)
A ich iż [świadków] za pewne i prawdziwe mam tedy i temu wierzę […] 
iż Achas w jedenastym roku spłodził Ezechiasza […]. (SXVI, CzechRozm 
137 v, 162 v)

W tym samym czasie odnotowano w tekście Żywotów świętych Piotra Skargi 
wariantywną postać za pewnie o tym samym znaczeniu:

I wedle prostoty a  niewinności swej / wszytkim to powiadał za pewnie 
ćwirdząc / żem był u Pana Boga. (SXVI, SkarŻyw 331)

W składzie przytoczonych konstrukcji jest forma przymiotnika pewny ‘taki, 
który niewątpliwie nastąpi’, ‘godny zaufania’, ‘niewątpliwy, udowodniony’, 
‘niezawodny, skuteczny’, ‘całkowicie przekonany, niemający wątpliwości, ufny’, 
‘bezpieczny’, który wywodzi się z psł. *pъvati ‘być o czymś przekonanym, spo-
dziewać się, mieć nadzieję’ (SBo). Forma odmiany prostej pewien miała również 
znaczenie ‘jakiś, bliżej nieokreślony, jeden z wielu, niejasny’ (SBo). Najprawdo-
podobniej partykuła pewnie ‘może, chyba’ ukształtowała się na bazie przysłówka 
utworzonego regularnie właśnie od tego drugiego znaczenia przymiotnikowego. 
Nie notują go co prawda dawne źródła, ale mamy pozostałość w postaci super-
latiwu najpewniej ‘nadawca mówi, że nie wie, czy tak jest, ale nie wie niczego 
takiego, co wiedząc, byłby gotów powiedzieć, że jest inaczej’ (WSJP), który dziś 
należy do klasy partykuł epistemicznych7, jednakże morfologicznie stanowi 
formę superlatiwu przysłówka.

Zagadkę ukształtowania się partykuły hipotetycznej pewnie/pewno próbuje 
rozwiązać w  swojej monografii Kleszczowa (2015b: 118–121). Nie ma na posta-
wione pytania jednoznacznej odpowiedzi, można jednak stwierdzić, że dopo-
wiedzeniowe zapewne ukształtowało się na skutek kontaminacji, którą można by 
określić jako semantyczno -morfologiczną: dawna konstrukcja za pewne, w któ-
rej mamy etymologiczny sens przymiotnika pewny, skrzyżowała się z  sensem 
partykuły hipotetycznej pewnie. Inaczej mówiąc, dzisiejsza odpowiedź zapewne 
przechwyciła sens dzisiejszej partykuły pewnie, nie ma natomiast (semantycznie) 
nic wspólnego z  pewnie, które kontynuuje znaczenie wygasłej partykuły pew-

7 W  artykule Grochowskiego Operatory metatekstowe o kształcie superlatiwu przysłówka 
(2008) forma zaliczana jest do operatorów metatekstualnych. 
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nościowej pewnie8. Warto jednak podkreślić, że źródła historyczne potwierdzają 
sens partykuły zapewne, która zachowała w pełni znaczenie dawnej konstrukcji, 
por. przykład:

Ach prawda, zawołała Izabelka; jutro ś. Elźbiety! Trzeba Elizie powinszo‑
wać. — Zapewne, odpowiedziała Matka; uczynicie to dziś wieczór. (F19)
O, moja matuniu, to jak Po Polanie raz przekonali się, że taki Niemiec 
roznoszący towary naprowadza nieprzyjaciół, to mogli go drugi raz do 
kraju nie wpuszczać. — Zapewne, mój synu, napozór zdaje się doskonałą 
twoja uwaga. (F19)

Przywołane poświadczenia nie spełniają warunku (nie są odpowiedziami na 
pytanie rozstrzygnięcia), który postawiłam opisywanym jednostkom, nie prze-
prowadzam zatem ich dogłębnej analizy – stanowią jedynie sygnał, że problem 
wymaga dalszych, dogłębnych studiów.

4. Od przysłówkowego wariantu do funkcji dopowiedzeniowej:  
  przypadek podobno/podobnież (prawdopodobnie, pono/ponoć)

Wśród partykuł epistemicznych referujących9, które, zgodnie ze współczesnym 
materiałem korpusowym, występują w  funkcji samodzielnych odpowiedzi na 
pytanie rozstrzygnięcia, jest partykuła podobno. Potwierdzają to przykłady:

Czy tunele istnieją? Podobno. (NKJP)
Tego nie da się ukryć, oszukać. To łatwo sprawdzić. To trudny gatunek? 
Podobno. Zobaczymy, jak to wyjdzie. (NKJP)
Wiesz, że jesteś najmłodszym posłem w Sejmie? Podobno… (NKJP)

NKJP nie poświadcza występowania kompozycjonalnego podobnież w tej funk-
cji, ale kompetencja współczesnego użytkownika języka dopuszcza takie użycie, 
co zresztą odnotowali autorzy SGPP (2014: 103).

Jeśli chodzi o formę skróconą morfologicznie pono, to mamy współcześnie10 
jedno tylko potwierdzenie w  funkcji dopowiedzeniowej, co wynika być może 
z jej przestarzałego charakteru:

 8 Na temat tej partykuły w funkcji dopowiedzeniowej piszę w rozdziale poświęconym od-
powiedziom potwierdzającym.

 9 Według klasyfikacji stosowanej w opisie leksykograficznym w WSJP jest to partykuła epi-
stemiczna niepotwierdzająca.

10 Cytat zamieszczony został w NKJP, ale pochodzi z Popiołów Stefana Żeromskiego opubli-
kowanych po raz pierwszy w 1904 r.
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Czyż to do Olszyny jedziemy? – spytał po drodze. – Pono. (NKJP)

Analogiczna sytuacja zachodzi z  książkowym ponoć: korpus nie potwierdza 
wystąpień w  funkcji samodzielnej odpowiedzi na pytanie rozstrzygnięcia, ale 
kompetencja je dopuszcza (SGPP 2014: 106).

Współcześni leksykografowie (USJP, WSJP) nie podają przykładów ilustru-
jących tę funkcję podobno, co tłumaczyć można jej niewielką frekwencją w ma-
teriale źródłowym. Jednakże już wgląd w  materiał historyczny  – słownikowy 
i korpusowy – pozwala wysnuwać pewne wnioski na temat genezy wykształcania 
się funkcji dopowiedzeniowej wymienionych wyrażeń. I tym razem bezpośred-
nim poprzednikiem była partykuła powstała na bazie przysłówka (Kleszczowa 
2015b:  114). Jak wiadomo, przysłówki są zwykle regularnymi  – formalnymi 
i  semantycznymi  – derywatami odprzymiotnikowymi. Taką formacją jest 
przysłówek podobnie ‘w sposób zgodny pod względem wyglądu lub charakteru 
z  kimś lub z  czymś innym’ (WSJP). Partykuła, która wykształciła funkcję do-
powiedzeniową, ma inny kształt (podobno) oraz inne znaczenie. Warto zatem 
poszukać w historii, jaką drogę przebył ów regularny przysłówek.

W tekstach staropolszczyzny notuje się dwie wariantywne formy adwer-
bialne od przymiotnika podobny: podobnie i podobno. Taka sytuacja jest zgodna 
z  systemem: obie postaci są najprawdopodobniej11 skostniałymi formami przy-
padkowymi odmiany prostej przymiotnika – ta na  ‑e to miejscownik, natomiast 
ta na  ‑o to genetyczny mianownik lub biernik. Semantycznie zachowały jeden 
z sensów obecnych w przymiotniku ‘możliwy, prawdopodobny’:

Ojcze, ojcze, wszytki rzeczy są podobne12 tobie. (Sstp, Marc 14, 36)

Zgodnie z regularnością semantyczną derywatów adwerbialnych mamy zatem:

Nie jest ci podobno, aby co odmowił tako słodkiej modlitwie. (Sstp, Rozm 
506)

oraz

Podobnie ziemi i  niebu przeminąć się niźli twemu słowu. (Sstp, Rozm 
502)

11 Hipoteza imiennego (odprzymiotnikowego) pochodzenia przysłówków od dawna budzi 
wątpliwości, gdyż nie wskazuje mechanizmu, który pozwolił formom związanym z  rzeczowni-
kiem (przymiotnikom) stać się określeniami czasownika (zob. na ten temat np. Cyran 1967: 8). 
Mechanizmy adwerbializacji ciągle jeszcze nie zostały wystarczająco objaśnione. 

12 Łacińska wersja usuwa wszelkie wątpliwości co do tłumaczenia: omnia tibi possibilia 
sunt.
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Dopiero w polszczyźnie XVI -wiecznej pojawiają się użycia partykułowe:

A widząc gość co się dzieje/ Rzekł/ podobno słowa moje […]. (SXVI, 
BierEz P4)

Co ciekawe, w użyciu partykułowym występuje już wówczas tylko forma na  ‑o, 
natomiast znaczenie przysłówkowe utworzone od podobny ‘taki sam lub prawie 
taki sam, identyczny, zbliżony pod jakimś względem’ (SBo) wyrażane jest przez 
kształt zarówno na  ‑o, jak i na  ‑e, zob. przykłady:

[…] abyśmy tak ty krzywdy cierpieli, aż do tego czasu, ktory sami sobie 
IchM obiorą tak podobno jako Marchołt drzewo. (SXVI, Diar 48)
Trzaskanie a  puszczanie z  dział/ podobnie Yakoby grzmiało. (SXVI, 
Mącz 56b, 393d; CzechEp 142)

Wydaje się zatem, że jest to początek różnicowania się funkcjonalnego obu form, 
które przecież mają taką samą genezę. W późniejszych tekstach, zgromadzonych 
w korpusie barokowym, to zróżnicowanie wyraźnie się umacnia:

Ták twój podobnie Duch do Boga pnie się/ Gdy go przyczyna Matki Bożej 
wzniesie. (KorBa)
Starszemu zaś Synowi in folio Regum budują mieszkanie, dobierając mu 
jeszcze w dzieciństwie Zony, podobnie Jedynaczki. (KorBa)
Gospodarski dozór i  zabawy podobnie jak i  w  Styczniu odprawować, 
które Gospodarze mieć mają około Ról, Pol, Łąk, Ogrodów, przekopy czy‑
niąc dla przejazdów. Płoty, wszelkie ogrodzenia, dla szkody ponaprawiać. 
(KorBa)

versus:

Byłam śmiałą, i  nie stroniącą od niego, ponieważem się serca Jego Po‑
sessorką byś nigdy nie spoedziewała, zamiast, żebym podobno niejaką 
przymuszaną i bojaźliwą postać na siebie była przybrała, żebym mu się 
osoby Jego godną pokazać chciała. (KorBa)
Podobno, rzekł, zda się WMPani którykolwiek z  drugich kawalerów 
milszym, chociaż się ten WMPani jako dobry przyjaciel podoba. (KorBa)
W tym rozmyślaniu, jakobym tej albo innej nocy podobno miał umrzeć, 
częstom tak wesoł zasnął, jakbym wszystko miał, czegom sobie życzył. 
(KorBa)

To formalne zróżnicowanie, które przerodziło się w zróżnicowanie kategorialne, 
zostało usankcjonowane w Słowniku Lindego, gdzie kształtom tym zostały przy-
pisane odrębne definicje, z  których wynika zresztą pośrednio odmienne, choć 
wyrażone nie wprost, przyporządkowanie kategorialne: podobnie ‘równie jak, na 
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kształt’; podobno ‘tak się zdaje, może, być może’. Niestety, dokumentacja źródłowa 
jest dość skąpa i niejednoznaczna. Musimy zatem zaufać leksykografowi i uznać, 
że jego kompetencja jako ówczesnego rodzimego użytkownika języka pozwoliła 
mu przypisać określone znaczenia określonym formom. Znaczenie przysłówka 
podobnie utworzone od wycofanego znaczenia przymiotnika podobny ‘możliwy, 
prawdopodobny’13 notuje jeszcze SDor (za: SWil):

Najpodobniej zamiar osadzenia jednego z synów w Nowogrodzie spowo‑
dował Gedymina do ochrzczenia Narymunta. Stadn. (SDor, Syn. 7)

Wariant podobno, który regularnie kontynuował to znaczenie, stał podstawą 
znanej nam dzisiaj partykuły epistemicznej referującej, która, jak pokazuje ma-
teriał, ma zdolność konstytuowania samodzielnej odpowiedzi na pytanie. Formy 
pono i podobnież są z  historycznego punktu widzenia skróconymi (pono) lub 
wzmocnionymi (podobnież14, ponoć) wariantami tej partykuły i  zachowują jej 
właściwości, różniąc się jedynie wartością stylistyczną.

Warto jeszcze przyjrzeć się innej jednostce, pod względem składu morfemo-
wego bliskiej partykule podobno, czyli złożeniu prawdopodobnie. Oczywiście, 
myślę tu nie o znaczeniu przysłówkowym, ilustrowanym w WSJP następującym 
przykładem:

Znajdowałem wiadomości prawdziwe, które brzmiały jak żarty, i  żarty, 
które wyglądały bardzo prawdopodobnie (WSJP),

lecz o wystąpieniach partykułowych, na których podstawie wykształciła się 
funkcja dopowiedzeniowa15:

Czy Gorbaczow wiedział o tym spotkaniu? Prawdopodobnie. (NKJP)
Czyżby coś wyniuchał? – Prawdopodobnie. (NKJP)
Prezydent zawetuje budżetówkę? – Prawdopodobnie. (NKJP)
Czy ten sam los czeka „Koleżanki”? Prawdopodobnie. (NKJP)

13 To znaczenie przechowuje tylko jedna, wycofująca się i zupełnie zleksykalizowana, forma 
podobna zachowana w  sfrazeologizowanym pytaniu: Czy podobna? NKJP notuje 10 tego typu 
przykładów, przy czym wszystkie pochodzą z  początków XX w., zob. np. O, gdyby mogli prze‑
nieść się do Kalińca! Czy podobna, żeby Bogumił nie znalazł tu pola do pracy?; Jeżeli woltyżerzy 
nie spędzą stamtąd Austriaków – za dwie godziny droga szczebrzeszyńska będzie zalana!… – Czy 
podobna?… 

14 Należy uzupełnić, że forma podobnież miała również wartość przysłówkową: Cukier masz 
za darmo, podobnież lokal, opał i światło. Prus. Now. I, 143 (SDor). Dziś nie występuje.

15 Autorzy SGPP nie odnotowują tej funkcji, ale w przykładach ilustrujących użycie pojawia 
się taki: To nie było miasto … – powiedział nagle Rohan, jakby podsumowywał w myśli wszystko, 
co widział. – Prawdopodobnie nie – przytaknął planetolog (SGPP 2014: 48). Użycie słowa przytak‑
nął sugeruje możliwość wystąpienia w funkcji dopowiedzeniowej. 
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Przyjmując, że bazą partykuły jest przysłówek, należy odwołać się do prawdo‑
podobnie ‘w sposób sugerujący prawdziwość, autentyczność czegoś; w  sposób 
bliski prawdy’ (USJP), natomiast synchroniczną bazą słowotwórczą partykuły 
jest z  pewnością przymiotnik prawdopodobny. Nie można też pominąć faktu, 
że semantycznie prawdopodobnie bliskie jest podobno. Semantyczno -formalne 
uwikłania formy prawdopodobnie byłyby z pewnością tematem na większe stu-
dium. Prawdopodobnie jest złożeniem stosunkowo późnym – nie notują go nie 
tylko dawne leksykony (Sstp, SXVI), ale również w  KorBie pojawia się jedynie 
w sześciu cytatach Są to przykłady z jednego tylko źródła i zawsze jest to funkcja 
partykułowa, zob. na przykład:

Lampart tu prawdopodobnie w  znaczeniu zboczeńca, degenerata. 
(KorBa)
Wdowa po Stanisławie Oleśnickim, występowała prawdopodobnie 
w  imieniu córki swojej, Zofianny Oleśnickiej, o prawa do spadku po 
dziadku i stryju. (KorBa)
Kto jest „książę”, niewiadomo, prawdopodobnie Czartoryski. (KorBa)

W korpusie z lat 1830–1918 (F19) przysłówkowość ilustruje jeden tylko przykład:

Tak samo gdy czytamy sztukę, którejśmy uważnie na scenie słuchali, to 
im charakterystyczniejszą jest wymowa i deklamacyja każdego z aktorów, 
tem prawdopodobniéj przy czytaniu zdawać nam się będzie, że słowa 
każdéj z osób występujących, w uchu słyszymy, jak gdyby wypowiadane 
przez grającego tę rolę aktora. (F19)

Pozostałe użycia16 są partykułowe. Należy zatem przypuszczać, że partykuła 
prawdopodobnie jest stosunkowo młoda, a  użycie jej w  funkcji dopowiedze-
niowej  – jeszcze nieutrwalone. Dodatkowym argumentem wspierającym ten 
wniosek może być fakt, że w  bardzo wielu przypadkach dopowiedzeniowe 
prawdopodobnie uzupełniane jest w  postpozycji potwierdzającym wyrażeniem 
tak lub negującym nie17, zob. przykłady:

Czy faktycznie usłyszał w  jej głosie cień samozadowolenia? Prawdopo-
dobnie tak. (NKJP)
Ciekawe, czy ona też wydawała się taka młoda komandor Serrano 
i wszystkim, którzy byli od niej starsi więcej niż o dekadę? Prawdopodob-
nie tak. (NKJP)

16 Wyszukiwarka podaje 51 rezultatów (mieszczą się w  tym również forma prawdopodob‑
niej – 1 przykład, i najprawdopodobniej – 1 przykład).

17 Należy też pamiętać, że te uzupełnienia wnoszą dodatkową wartość semantyczną, tzn. 
wskazują na skłanianie się nadawcy do odpowiedzi potwierdzającej lub zaprzeczającej.



Rozdział V: Pomiędzy tak i nie…122

Czy koalicja przetrwa? Czy się utrzyma rząd? Prawdopodobnie tak. 
(NKJP)
Czy porwie młodą widownię? – Prawdopodobnie tak. Jest bardzo dobry, 
a na takie filmy ludzie chodzą. (NKJP)
Ciekawe, ile go jest? Czy odpowiednio dużo? Prawdopodobnie nie. Pew‑
nie tylko jakiś mały meteor. (NKJP)
Boisz się, że dotknęłoby i ją. Czyścisz okolicę potencjalnego celu. – A do‑
tknęłoby? – Prawdopodobnie nie. (NKJP)
Czy któryś z  setki najbogatszych Polaków zechciałby się mną zaopieko‑
wać? Prawdopodobnie nie. (NKJP)

5. Od zleksykalizowanej formy gramatycznej  
  do autonomicznego wypowiedzenia: przypadek najwyraźniej 
  (najprawdopodobniej, najwidoczniej, najpewniej)

W grupie partykuł epistemicznych, które mają postać superlatiwu przy-
słówka, również są takie formy, których możemy użyć jako samodzielnej 
odpowiedzi na pytanie rozstrzygnięcia. Nie są one jednorodne pod względem 
wartości semantycznej, jednakże wspólnym pierwiastkiem znaczeniowym jest 
wahanie (mniejsze lub większe) nadawcy co do prawdziwości wypowiadanego 
sądu lub uzależnienie tej prawdziwości od wiedzy wcześniejszej18. Formy tego 
typu były przedmiotem zainteresowania zarówno językoznawców synchronistów 
(Grochowski 2008c), jak i historyków języka (Kleszczowa 2013a). Grochowski 
skupił się przede wszystkim na homonimiczności ich kształtów (najnormalniej, 
najpewniej, najprawdopodobniej, najspokojniej, najwidoczniej, najwyraźniej) 
z  superlatiwem przysłówka, dowodząc, że są to operatory metatekstowe. Nato-
miast Kleszczowa poszukiwała genezy metatekstowych wyrażeń o postaci stop-
nia najwyższego przysłówka (co najmniej, przynajmniej, bynajmniej; najwyżej). 
Okazało się, że podstawowym ich źródłem są dawne (najczęściej staropolskie), 
dziś wycofane, schematy składniowe.

Również w zbiorze wyrażeń, które mogą wystąpić w funkcji samodzielnych 
odpowiedzi na pytanie rozstrzygnięcia, znalazły się takie, które mają postać su-
perlatiwu przysłówka. Są to: najwyraźniej, najwidoczniej, najpewniej, najprawdo‑
podobniej. Zgodnie z założeniami przyjętymi w tej pracy należy im się przyjrzeć 
z  innej perspektywy. Nie rozważam ich zależności od przysłówka, przyjmując, 
zgodnie z ustaleniami, które mają już odzwierciedlenie w najnowszym słowniku 

18 Dwie z  wymienionych jednostek (najwidoczniej i  najwyraźniej) zostały zaliczone przez 
autorów SGPP do partykuł epistemicznych referencyjnych.
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polszczyzny (WSJP), że w większości przypadków są to partykuły epistemiczne, 
a dwie jednostki kwalifikuje się (WSJP) jako komentarz metatekstowy (najspo‑
kojniej i  najzwyczajniej). Pozostałe, czyli najwyraźniej, najwidoczniej, najpew‑
niej, najprawdopodobniej, wypełniają współcześnie także funkcję samodzielnej 
odpowiedzi na pytanie, por. przykłady:

A więc umiesz to robić na pamięć? Najwyraźniej. (NKJP)
Wiedzieli, że przylecą?  – zapytał Goonar.  – Najwyraźniej  – przyznał 
Basil. (NKJP)
Nareszcie straciłeś tę swoją pewność. Drugi strike? Najwyraźniej. (NKJP)
Czy chłopcy są uzdolnieni muzycznie? – Najwyraźniej. (NKJP)
Znowu grypa? Nichols skinął głową. – Najprawdopodobniej. (NKJP)
To ci, którzy wykończyli Kalinowskiego w  Londynie? Najprawdopodob-
niej. (NKJP)
Czy gdyby pułkownik Papierek którejś soboty zadzwonił do drzwi, Wiktor 
by mu otworzył? – Najprawdopodobniej. (NKJP)
Wtedy też pojawiła się informacja, że jeden z  oficerów KGB, który 
w  latach 60. uciekł na Zachód, powiedział Brytyjczykom, że to NKWD 
zabiło Sikorskiego. Chodziło o Anatolija Golicyna? Najprawdopodobniej. 
(NKJP)
I mama się dała na to nabrać? Najwidoczniej  – odrzekłam kwaśno. 
(NKJP)
Czyżby wstał i odszedł, podczas mojej rozmowy z Proffy? Najwidoczniej, 
choć niesłychane, że uleciało to moim oczom. (NKJP)
Pytam więc: jakim problemem jest ludzka śmierć? Zoologicznym? Najwi-
doczniej. (NKJP)

Ostatnia z partykuł (najpewniej) jako samodzielna odpowiedź na pytanie wystę-
puje tylko w połączeniu z wyrażeniem potwierdzającym tak:

Czy glivec może zastąpić przeszczepy szpiku kostnego? – Najpewniej tak, 
szczególnie u części chorych na przewlekłą białaczkę szpikową. (NKJP)
Czy 11 listopada tego roku orkiestra garnizonowa zagrała po raz ostatni? 
Najpewniej tak. (NKJP)

lub z wyrażeniem zaprzeczającym nie w postpozycji, na przykład:

Czy po pierwszym stycznia 2002, jeśli w nagłej potrzebie pomocy wykrę‑
cisz numer 999, ktoś się zgłosi? Najpewniej nie, bo od nowego roku ma 
funkcjonować nowy numer 112, […]. (NKJP)
Czy komornik poprzestanie na aucie byłego ministra, skoro śledczy kazali 
zabezpieczyć majątek wart 150 tys. zł? Najpewniej nie. (NKJP)
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Czy asystentka Cimoszewicza zrobi coś podobnego? Najpewniej nie. 
(NKJP)

Nie są to użycia częste19, tym niemniej pokazują pewną potencję partykuł episte-
micznych, które mogą pełnić również funkcję komentarza metatekstowego, czyli 
takiego parataktemu, który nie ma ustalonej kategorialnej pozycji w strukturze 
tematyczno -rematycznej wypowiedzenia (Grochowski, Kisiel, Żabowska 2018: 
192), a w tych konkretnych przypadkach stanowią autonomiczne wypowiedzenie. 
O tym, że są to użycia o niskiej frekwencji i, najprawdopodobniej, stosunkowo 
nowe w  języku, świadczy ich status leksykograficzny. Jako odrębne hasła funk-
cyjne zostały omówione w WSJP, choć tylko w materiale ilustrującym partykułę 
najprawdopodobniej znalazł się cytat potwierdzający funkcję dopowiedzeniową. 
W przypadku najpewniej pojawia się przykład, który potwierdza wystąpienie tej 
partykuły w  funkcji samodzielnej repliki (Oni pierwsi wejdą do Berlina, nie ci 
z Zachodu. – Najpewniej).

Z kolei w słowniku z 2003 roku (USJP) omawiane jednostki zostały potrakto-
wane bardzo niejednorodnie: nie stanowią osobnych haseł (najprawdopodobniej, 
najpewniej), są podhasłem w haśle przysłówkowym opatrzonym kwalifikatorem 
zakresowym (najwyraźniej) lub stanowią odrębne hasło bezdefinicyjne, z odsy-
łaczem do partykuły, która formalnie jest podstawowa (widocznie).

Materiał historyczny nie daje, z  wielokrotnie już wspominanych powodów, 
możliwości szczegółowego opisu  – w  tekstach będących podstawą słowników 
staropolskiego i  polszczyzny XVI wieku formy najprawdopodobniej, najwyraź‑
niej, najwidoczniej nie zostały odnotowane20. Nawet przyjmując, że są to źródła 
niekompletne, trzeba zgodzić się z tym, że jest to informacja znacząca. W Słow‑
niku polszczyzny XVI wieku mamy tylko dwukrotne poświadczenie najpewniej 
i w obu przypadkach jest to użycie superlatiwu przysłówka pewnie:

A tak acz Pan możności Bostwa swojego rozmaitemi kształty Patriarchom 
i Prorokom okazować raczył/ ale sie zawżdy ktemu ściągało/ iż napewniej 
i nabezpieczniej miał okazać w osobie a w podobieństwie człowieczeństwa 
tego swojego namilejszego. (SXVI, RejPos 294)
A napewniej i nadowodniej […] nam ji [Kościół boży] pokazuje/ który [to 
jest, że jest nim ten, który] […] apostolski porządek/od jednego sprawce 
nawyższego płynący ma/ i mieć musi. (SXVI, Krom -Rozm III Q2)

Dopiero w korpusie dokumentującym polszczyznę XVII i XVIII wieku (KorBa) 
pojawiają się użycia partykułowe, zob. na przykład:

19 Wyszukiwarka Poliqarp podaje między 5 a 10 rezultatów. 
20 W  przypadku Słownika staropolskiego sprawdziłam także hasła prawdopodobnie, wyraź‑

nie, widocznie oraz pewnie, pewno. Słownik polszczyzny XVI wieku dysponuje już wyszukiwarką, 
a  zatem informacja odnosi się do haseł (zapytanie do wyszukiwarki dotyczyło tylko haseł) we 
wszystkich tomach słownika, które są nią objęte (tzn. zostały zdigitalizowane). 
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Nie trzeba Wieszczka, ten najpewniej zgadnie, Jak oddaleniem, miłość 
tego karze, Ale ile ran, odległość zakroi, Skutecznym plastrem, przytom‑
ność zagoi. (KorBa)
Lecz bywają tak fluksowate rany jako inne trudne bardzo do uleczenia 
powierzchownemi aplikacjami, najpewniej te uleczyć się dadzą przez 
picie dekoktu, przez saliwatie. (KorBa)

Jest to jednak partykuła pewnościowa21, odmienna od współczesnego 
najpewniej, które zalicza się do partykuł epistemicznych. Niestety, źródła nie 
potwierdzają dawnych użyć najpewniej w  funkcji dopowiedzeniowej  – została 
ona zachowana tylko w dopowiedzeniowym pewnie. 

Pozostałe partykuły, dziś poświadczone jako samodzielne odpowiedzi na py-
tanie rozstrzygnięcia, pojawiają się jeszcze później. Odmiennie niż w przypadku 
omawianych przez Kleszczową partykuł co najmniej, bynajmniej, przynajmniej 
(Kleszczowa 2013a) wydaje się, że omawiane przeze mnie jednostki podlegały 
li tylko derywacji funkcjonalnej. Interesujące, że wszystkie one mają swoje od-
powiedniki w  postaci jednostek z  poziomu meta o kształcie stopnia równego. 
W trzech przypadkach są to również partykuły epistemiczne (prawdopodobnie, 
pewnie, widocznie), w  jednym należy mówić o operatorze metapredykatywnym 
(wyraźnie). Ciekawie wygląda rozkład znaczeniowy odpowiednich form o po-
staci stopnia równego przysłówka. Partykuła epistemiczna najwidoczniej ma 
swój odpowiednik widocznie, który, jak udowodnił Maciej Grochowski (2008b), 
jest z nią równoznaczny. Jak pokazuje materiał, równoznaczny również funkcjo-
nalnie, bo także może wystąpić jako samodzielna odpowiedź na pytanie:

Czyżby wódz spodziewał się, że wśród zamieszek wojennych łatwiej odzy‑
ska wpływy w swym szczepie? Widocznie. (NKJP)
Pije po kryjomu? BARON – Widocznie. (NKJP)

Najprawdopodobniej w wystąpieniu partykułowym jest bliskie znaczeniowo 
prawdopodobnie, ale jeśli chodzi o wystąpienia dopowiedzeniowe, to forma 
superlatiwu występuje w  materiale tylko z  postpozycyjnym tak lub nie. Trzeba 
też podkreślić, że nie nie może być elidowane, ponieważ wpływa znacząco na 
strukturę semantyczną:

Czy to oznacza, że za kilka lat pojawi się u nas deficyt pielęgniarek? 
Najprawdopodobniej tak. (NKJP)
Nie tworzę żadnej opozycji. Czy będę kandydował? Najprawdopodobniej 
nie. (NKJP)

21 Partykuła pewnie istniała w  dawnej polszczyźnie, co potwierdzają ustalenia Kleszczowej 
(Kleszczowa 2015b: 118). Jej śladem jest dopowiedzeniowe pewnie – piszę o tym w rozdziale po-
święconym wyrażeniom potwierdzającym.
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Najpewniej jako współczesna partykuła epistemiczna o znaczeniu ‘nadawca 
mówi, że nie wie, czy tak jest, ale nie wie niczego takiego, co wiedząc, byłby 
gotów powiedzieć, że jest inaczej’ (WSJP) ma swój odpowiednik o postaci 
pewnie o bardzo zbliżonej wartości ‘mówiący, nie wiedząc, czy to, co mówi, jest 
prawdą – nie wiedząc niczego takiego, co wiedząc, byłby gotów powiedzieć, że 
jest inaczej – na podstawie tego, co wie, jest gotów powiedzieć to o tym, o czym 
mowa’ (WSJP), ale już rozkład funkcjonalny jest inny: dopowiedzeniowe naj‑
pewniej nie jest znaczeniowym odpowiednikiem pewnie użytym jako odpowiedź 
potwierdzająca na pytanie rozstrzygnięcia – pisałam o tym w rozdziale poświę-
conym odpowiedziom twierdzącym. Jeszcze inaczej sytuacja wygląda w  przy-
padku partykuły najwyraźniej, ponieważ postać stopnia równego (wyraźnie) jest 
operatorem metapredykatywnym gradacji, który nie może wystąpić w  funkcji 
dopowiedzeniowej – pełnią ją tylko operatory metatekstowe.

 Ten krótki przegląd form superlatiwu przysłówka, które są zdolne stanowić 
samodzielną odpowiedź na pytanie rozstrzygnięcia, pokazuje, że choć mają 
one podobny kształt morfologiczny, to jest pomiędzy nimi sporo różnic. Nie 
wnikałam tutaj w odcienie semantyczne poszczególnych partykuł – to bowiem 
przedmiot opracowań o charakterze leksykograficznym (WSJP, SGPP), chciałam 
natomiast pokazać ich możliwości jako jednostek dopowiedzeniowych.



Rozdział VI

Konkluzje i perspektywy badawcze

Poszukiwanie źródeł jest jednak szczególnym rodzajem inter‑
pretacji, którą trudno porównywać z interpretacją takiego lub 
innego tekstu.

Barbara Skarga, Kwintet metafizyczny

Przedstawiona monografia nie wyczerpuje tematu tzw. polar answers, które, 
w oglądzie synchronicznym, są przedmiotem zainteresowania wielu badaczy 
na świecie. Dotyczą one jednak języków innych niż polski (zob. np. Sorjonen 
2001a, 2001b; Santos 2003; Farkas, Kim 2009; Stivers 2010; Roelofsen, Farkas 
2015, Enfield at al. 2019). Z mojej lektury literatury przedmiotu wynika także, że 
nie są one badane w wymiarze diachronicznym1. Należy zaznaczyć, że podjęte 
przeze mnie badania mają charakter preliminaryjny i powinno się je, w moim 
przekonaniu, kontynuować, poszerzając pole obserwacji o większą liczbę teks-
tów z różnych płaszczyzn historycznych języka. Wydaje się, że temat odpowiedzi 
na pytanie rozstrzygnięcia jest tematem, który należy badać panchronicznie, 
uwzględniając dane zarówno historyczne, jak i współczesne. Nie wolno także 
zapominać o tym, że konieczne jest tutaj odniesienie się do różnych poziomów 
analizy językowej (morfologia, składnia, semantyka, pragmatyka). Dopiero 
wnioski wypływające z tych różnie zorientowanych badań będą mogły dać pełny 
opis polar answers w polszczyźnie.

Zgodnie z tytułem niniejszy rozdział został podzielony na dwie części: 
konkluzje, w której przedstawię wnioski wynikające z analizy zgromadzonego 
materiału, ale nie wszystkie one mają charakter ostatecznych i niepodważalnych 

1  W roku 2019 zostały opublikowane wyniki dużego międzynarodowego projektu badaw-
czego finansowanego przez Language & Cognition Group at the Max Planck Institute for Psycho-
linguistics, Nijmegen oraz European Research Council Starting Grant nr 240853 ‘Human Socia-
lity and Systems of Language Use’ (zob. Enfield et al. 2019). Praca odnosi się do 14 języków – nie 
ma wśród nich polszczyzny.
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stwierdzeń, oraz perspektywy badawcze – w tej części zaprezentuję te problemy 
i zagadnienia, które czekają na podjęcie, a których z różnych względów nie roz-
winęłam w monografii.

Konkluzje. W rozdziałach materiałowych (III, IV, V) przedstawiałam dane 
i wnioski cząstkowe na temat poszczególnych typów odpowiedzi. Teraz z kolei 
chciałabym odnieść się całościowo do grupy wyrażeń językowych, które opisuję. 
Już użyte tutaj określenie wyrażenie językowe wskazuje nie tylko na niejednorod-
ność opisywanego zbioru, ale przede wszystkim na możliwość przyjęcia różnych 
perspektyw w jego badaniu – piszę o tym w rozdziale II. W tym miejscu warto 
dodatkowo przypomnieć, że ćwierć wieku temu Marek Wiśniewski w  pracy 
Charakterystyka strukturalna polskich wypowiedzeń niezdaniowych (1994) opi-
sywał interesujące mnie wyrażenia jako wypowiedzenia niezdaniowe, podając 
między innymi następujący materiał ilustracyjny:

Chciałbyś pójść dzisiaj do kina? Tak2.
Pomożesz mi? Nie.
Czy ona zgłupiała? Bynajmniej.

W opracowaniu Laskowskiego (1998) czy Wróbla (2001) mówi się o odrębnej 
części mowy, a w oglądzie pragmatycznym dopuszczano by interpretację tych 
wyrażeń jako niezdaniowych aktów mowy3, o czym wspominam kilkakrotnie 
w toku prowadzonych rozważań. Co ciekawe, w przywołanym opracowaniu 
poświęconym polar answers nie podejmuje się wątków przynależności katego-
rialnej, a autorzy koncentrują się na problemie wyrażania właśnie, pisząc:

For a given expressive problem [wyróżnienie  – M.P.], a language will 
often provide one of a number of available solution, and typically, one 
solution will be more frequently used across languages, than others. 
(Enfield et al. 2019: 278)

Prowadząc badania o charakterze historycznym niezależnie4, przyjęłam podobny 
punkt widzenia. Potwierdza to znaną tezę, że pod względem koncepcyjnym 
analizy diachroniczne i synchroniczne konfrontatywne są takie same (Jucker 
1994), to znaczy, że porównywanie „w poziomie” (różne języki) i porównywanie 
„w pionie” (różne etapy historyczne tego samego języka) rządzą się podobnymi 
zasadami.

2 Pogrubionym drukiem zaznaczam wyrażenia, które są dla Wiśniewskiego wypowiedzenia‑
mi dopowiedzeniowymi.

3 Analizowane przeze mnie wyrażenia były także przedmiotem opisu w pracach jedno-
znacznie pragmatycznych, zob. np. Gałczyńska 2003.

4 Artykuł Enfielda i pozostałych autorów został opublikowany w 2019 r., kiedy moje badania 
były już zakończone. 
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Każdy historyk języka zajmujący się przeobrażeniami szeroko rozumianego 
systemu językowego5 próbuje określić kolejność opisywanych przez siebie zmian. 
Nie zawsze udaje się wskazać dokładne przedziały czasowe, w których one 
zachodziły, ale nie tyle one są istotne, ile następstwo poszczególnych etapów. 
W jednym ze swoich artykułów Krystyna Kleszczowa (2015a) przekonująco 
uzasadnia, że partykuły stoją na końcu łańcucha derywacyjnego, przy czym 
derywacja jest tu rozumiana szeroko: nie tylko jako przekształcenia natury 
słowotwórczej, ale także jako wszelkiego rodzaju transformacje znaku języko-
wego. Taki tok rozumowania prowadzi do wniosku, że również wykształcanie 
się nowej funkcji jest swego rodzaju derywacją (funkcjonalną). Zgromadzony 
przeze mnie materiał zaświadcza, że w wielu przypadkach można wskazać, iż 
funkcja dopowiedzeniowa wykształca się na bazie partykuły, która z kolei jest 
derywowana od homonimicznego przysłówka (np. naturalnie, oczywiście). Tego 
typu przejściom towarzyszą czasami mechanizmy widoczne w strukturze po-
wierzchniowej. Myślę tu o podstawowych dla powstawania funkcji dopowiedze-
niowej mechanizmach zerowania i kompozycji. Pierwszy z nich reprezentowany 
jest między innymi przez być może > może, co pokazują przykłady:

Miałby pan kłopoty, prawda? Być może. Kloss nie tracił spokoju. (NKJP, 
za: WSJP)
Co, miałaś wizje religijne? – Może. (NKJP)

W materiale znalazły się także przykłady łączenia się elementów językowych, 
które samodzielnie nie występowały jako dopowiedzenia. W wyniku takiego 
„lepienia się” powstawały jednostki o wartości dopowiedzeniowej, na przykład:

Czy jak się spotykasz z przyjaciółmi, to oferujesz im granie na konsoli? No 
raczej. (Internet, za: WSJP)
Gorzałka. Chcesz? No chyba. (NKJP, za: WSJP)

Obie te zasady zostały potwierdzone w zgromadzonych danych, jednakże opi-
sane w rozdziale II problemy materiałowe sprawiły, że nie udało się wskazać, ani 
która zasada jest częstsza, ani jaka jest chronologia ich działania. 

Punktem wyjścia dokonywanych opisów odpowiedzi na pytania roz-
strzygnięcia była zawsze semantyka. Dlatego każdy rozdział materiałowy 
rozpoczynałam od przeglądu danych etymologicznych, komentując i analizując 
następnie ich wartość w odniesieniu do wykształcania się funkcji dopowiedze-
niowej danego wyrażenia. Takie podejście tłumaczy się kilkoma względami – po 
pierwsze, przywoływanym już przekonaniem o specjalnej pozycji paradygmatu 
semantycznego w badaniach językoznawczych (Termińska 2004), po drugie, 

5 Do badań systemowych włączam także dociekania na temat zmienności znaczeniowej 
i funkcjonalnej poszczególnych elementów języka. 
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przekonaniem o konieczności łączenia różnego typu analiz (np. semantycznych 
z pragmatycznymi), z czego z kolei wynika akceptacja, omówionej w rozdziale I, 
kumulacyjnej teorii pragmatyki. Moja praca jest zdaniem sprawy z pierwszej 
części działań, czyli realizuje założenia semantyki historycznej; czasami tylko 
wprowadzam elementy analizy pragmatycznej. To założenie w konsekwencji 
wymaga odniesienia się głównie do wartości semantycznej partykuł, które 
stały się podstawą do wykształcenia się funkcji dopowiedzeniowej. W sposób 
naturalny predystynowane są do tego partykuły epistemiczne6, które komentują 
akt poznania, czyli operują na wiedzy (Danielewiczowa 2002). W przypadku 
odpowiedzi na pytanie rozstrzygnięcia, czyli takiej, która powstaje w dialogu, 
konieczne jest uściślenie, że ów komentarz przekazujący informację nadawcy 
o stopniu pewności odnosi się do pytania w dialogu. To zastrzeżenie powoduje, 
że nie wszystkie partykuły epistemiczne mogą stać się odpowiedziami. Ponieważ 
zdanie pytajne nie jest zdaniem w sensie logicznym i nie jest też sądem (Ajdu-
kiewicz 2006: 278), to odpowiedzi na pytanie rozstrzygnięcia mogą wywodzić się 
zarówno z partykuł implikujących, że dany stan rzeczy zachodzi (np. na pewno), 
jak i niemających tej cechy (np. chyba)7. Z pewnością jednak nie są, z powodu 
wspomnianego uprzednio, bazą dla polar answers partykuły implikujące praw-
dziwość sądu (np. faktycznie). Zgodnie zaś z podziałem wprowadzonym w Słow‑
niku gniazdowym partykuł polskich (2014) odpowiedzi na pytania rozstrzygnięcia 
wywodzą się w sensie semantycznym z partykuł epistemicznych hipotetycznych 
(np. prawdopodobnie), inferencyjnych (np. najwidoczniej) i przeświadczenia 
(np.  oczywiście). Idąc tym tropem, można przypuszczać, że nieistniejące dziś 
snadź, poświadczone nie tylko w Słowniku XVI ‑wiecznej polszczyzny:

Mnich powieda Kupcowi iż ich uprzedzi, ale do Piekła (–) Ba pewnie snać 
iż uprzedzisz nas po tych plotkach co bredzisz. (SXVI, RejKup x4)

ale jeszcze w Słowniku Doroszewskiego cytatem z Elizy Orzeszkowej:

Oczekiwać na pierwsze słowo tego, z kim miał rozmawiać było snadź jego 
zasadą. (SD, Orzesz. Eli II, 15)

mogło występować jako odpowiedź na pytanie rozstrzygnięcia o wartości ‘być 
może, zapewne’. Jest to jednak tylko przypuszczenie – potwierdzenia w materiale 
nie znalazłam.

6 Partykuły epistemiczne są, zgodnie ze stanowiskiem Magdaleny Żabowskiej (2006), pod-
zbiorem partykuł modalnych, czyli takich, które wyrażają stopień pewności/przekonania nadaw-
cy, że zachodzi stan rzeczy, o którym mówi.

7 Korzystam tu w części z podziału partykuł epistemicznych przedstawionego przez Żabow-
ską (2006: 212).
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Podobną hipotezę można by wysnuć w odniesieniu do jednostki wierę. 
W  artykule poświęconym temu jedynie leksemowi Mańczak (1977) nie tylko 
podejmuje wątki etymologiczne, ale również dowodzi, że zawarte w leksykonach 
definicje tego wyrazu są często błędne. Według Mańczaka wierę to zredukowana 
postać wierzę, z czego wynika, że w staropolszczyźnie leksem ten występował 
w kontekstach, gdzie pojawiało się łacińskie credo. Synonimicznie można by 
go zatem tłumaczyć jako ‘myślę’, ‘sądzę’. Gdyby jednak przyjrzeć się niezwykle 
częstym XVI -wiecznym kontekstom użycia, to wyraźnie widać, że mamy już 
wówczas do czynienia z wystąpieniami partykułowymi, zob. na przykład:

I rzecze tak jeden sędzia ku Danielowi. Ba wierę siądź między nami / 
a ukaż po sobie / że więcej Bog niźli starym / dał rozumu tobie. (SXVI, 
KochZuz A4 v)
Poseł żałuje [!]sumnięnia (–) O wierę widzę niebogo Nie masz się uciec do 
kogo. (SXVI, RejKupc d5, d6v, f6, K, L, O)

Taki rozwój potwierdza, obarczając go jednak dużą dozą wątpliwości, Klesz-
czowa (2015b: 75–76). Autorka, posługując się innego typu argumentami niż 
Mańczak, dowodzi, że wierę najprawdopodobniej jest formą czasownikową. 
Potwierdzeniem możliwości przekształcenia się formy czasownikowej w element 
metatekstowy są użycia czasowników mówienia prawię, każę, powiadam, rzekę, 
na przykład8:

A w rzekach wody przezroczyste do samego namułu prawię od promie‑
niow słonecznych które przypalały. (SXVI, ŚwirPasiecz 270)
Pulpitum, pulpit/ kazalnica wszelakie zwłaszcza wysokie miejsce/ albo 
stolec z którego jaką rzecz do ludzi czyni/ każę też szranki z tarcic uczi‑
nione wysoko od ziemie podniesione na którich gry sprawują. (SXVI, 
Mącz 331a)
Wielki to jest sakrament/ ale to powiadam w Chrystusie i w Kościele. 
W Panie Chrystusie albowiem znaczy jedność natury Boskiej i człowie‑
czej. (SXVI, WerKaz 286)
Oczyma swoimi bierze ją [Behemot rzekę] a nozdrze swe stwarza gdy mu 
przychcadza do nich […]. (SXVI, Bib Radz Job 40/19)

Nie można tu jeszcze mówić o wyraźnych użyciach partykułowych, jednakże 
z pewnością trzeba podkreślić, że, jak pisze Kleszczowa:

łatwo dostrzec, że ich funkcja polega na podkreśleniu elementu teks-
tu, który pojawi się po nim (czasami jest to odesłanie do wcześniejsze-
go elementu tekstu). W języku mówionym przed rematem pojawia się 
pauza, on sam zaś jest sygnalizowany akcentem. Można zatem powie-

8 Tu przykłady podaję za Kleszczowa (2015b: 76).
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dzieć, że przytoczone wyżej staropolskie cytaty ilustrują sposób na za-
trzymanie toku mowy i zasygnalizowanie rematu […]. Czy takie użycia 
czasowników mówienia można traktować jako partykuły? (Kleszczowa  
2015b: 77)

Na postawione pytanie autorka odpowiada negatywnie, tym niemniej jest to 
wskazanie możliwego kierunku rozwoju czasowników mówienia9. Wydaje się, 
że pozycja wierę jest tu szczególna ze względu na epistemiczną wartość leksemu. 
Jeśli niektóre z przytoczonych użyć uznać za komentarz metatekstowy, to, idąc 
tym tropem, można by też podejrzewać, że możliwe byłoby jego użycie w funkcji 
dopowiedzeniowej. Podobny rozwój dotyczy przecież omawianego w rozdziale 
poświęconym tak słowiańskiego da. Jednostki z dzisiejszego punktu widzenia 
określane jako komentarz metatekstowy są również bazą dla użyć dopowiedze-
niowych (np. ba). 

Perspektywy badawcze. Analiza wyrażeń, które występują / mogą wystąpić 
w dialogu jako odpowiedzi na pytanie rozstrzygnięcia, otwiera w sposób natu-
ralny kilka sąsiednich obszarów badawczych. Dopełnieniem przeprowadzonych 
dociekań powinny być z pewnością jednowyrazowe repliki, które w  literaturze 
anglojęzycznej określane są jako rejoinders (Holmberg 2016). Myślę tu o pierwot-
nych przysłówkach (np. faktycznie, rzeczywiście), również o tych, które występują 
w potrójnej funkcji: są zarówno odpowiedziami, replikami, jak i zachowują 
wartość przysłówkową (np. naturalnie), zob. przykłady:

Czy moglibyśmy pójść do pańskiej żony? – zaczął niepewnie. – Natural-
nie. (NKJP)
Musimy brać pod uwagę takie rozwiązanie. Naturalnie, że musimy – po‑
twierdził Balas. (WSJP)
Ale jak ja mam się wobec niego zachowywać? – Naturalnie. – Dobrze ci 
mówić – burknęła. (NKJP)
Popatrz, jak się zaprawił dormami – poskarżyła się Ewa na powitanie. – 
Faktycznie  – stwierdziłem, obrzucając jej towarzysza współczującym 
spojrzeniem. (NKJP)
Jestem podobna do ojca, kiedy ściągnę włosy do tyłu, wyglądam zupełnie 
jak chłopak, zobacz. – Rzeczywiście. To są twoje włosy? (NKJP)

Poza formami, które mają homonimy gramatyczne w postaci metapredykatów 
przysłówkowych (np. kompletnie), ważne są w tej grupie także zupełnie zlek
sykalizowane już formy przysłówkowe, jak na przykład właśnie  – bohemizm 
dobrze zadomowiony w polszczyźnie w funkcji repliki:

9 W tym kontekście warto przyglądać się tzw. przerywnikom (Śledź 2000) w dialogu. Jed-
nym z nich jest przecież metatekstowe (no) wiesz.
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Łapikufel: Żeby nam tu, Panie Bracie, biedy nie było, jak bardzo osłabieje?
Moczywąsa: Właśnie. Całą rzecz na doktora zwalemy. A kto wie, jakiego 
on lekarstwa dał? (DS, VI, 474)

W tym zbiorze, również w materiale historycznym, znajdą się też genetyczne 
rzeczowniki (prawda), na przykład:

Jan: […] Rychło się pospieszmy, /a koronę i gwoździe do domu pobierzmy.
Magdalena: Prawda, pódźmy, żeby się na [na]mas nie zmówili, /By ja‑
kiego despektu nam nie wyrządzili. (DS, VI, 225)
Czart: Trzeba tedy do takich rzeczy żywego, czerstwego, zdrowego, śmia‑
łego człowieka. 
Zło: Prawda. (KorBa)

Podobnie jak odpowiedzi na pytania rozstrzygnięcia, repliki są bardzo zróżnico-
wane pod względem kategorialnym i dlatego należy również uwzględnić wyra-
żenia, którym zwykle przypisuje się kwalifikację wykrzyknikową, na przykład:

Słud[zy]: Słysz ty, sprosna mocy, wyschła, /Skądżeś? Coś zacz? Po coś 
przyszła?/ Weźże sie stąd, klępo, zaraz/Bo cię nauczemy muras.
Smoł[ka]: Bawejże, biją tu, bracie?
Czemuż jej tak doskwarzacie? (DS, IV, 123)

Wśród replik jest także sporo zleksykalizowanych wyrażeń mających status 
frazeologizmów (np. uchowaj Boże, chwała niebiosom, żaden problem etc.). 
Jak widać, repliki są również bardzo interesującym obiektem badań i to zarówno 
pod względem przynależności kategorialnej oraz semantyki, jak i pragmatyki 
językowej.

Jestem przekonana, że przedstawiciele analizy diachronicznej powinni 
zdecydowanie większy nacisk położyć właśnie na perspektywę pragmalingwi-
styczną, nie zapominając, rzecz jasna, o źródłowej semantyce wyrażeń języko-
wych. Poszukiwanie wyjaśnień w semantyce wydaje się pierwszą, oczywistą, 
ścieżką, której nie można pominąć. Kolejnym, niezbędnym krokiem na drodze 
do pełnego opisu powinno być włączenie parametrów pragmatycznych. Jak wia-
domo, w badaniach historycznych ich ustalenie, a przede wszystkim uczynienie 
operatywnymi, jest zdecydowanie trudniejsze. Jednakże dostępność zdigitalizo-
wanych dawnych tekstów różnego typu z pewnością zwiększa możliwość prowa-
dzenia takich badań10. Pragmalingwistyka historyczna jako stosunkowo młoda 

10 W artykule Digital Humanities in Poland from the Perspective of the Historical Linguist 
of the Polish Language: Achievements, Needs, Demands (Pastuch et al. 2018) przedstawiamy listę 
dostępnych źródeł korpusowych dla dawnej polszczyzny.
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subdyscyplina badań historycznojęzykowych11 rozwija się przede wszystkim na 
gruncie anglosaskim. Wydaje się jednak, że zarówno postęp technologiczny, jak 
i obecne w polskim językoznawstwie synchronicznym prace skoncentrowane na 
opisywaniu języka jako użycia / w użyciu pozwalają wierzyć, że i w odniesieniu 
do polszczyzny historycznej tego typu badania zostaną zintensyfikowane. Poniż-
sza, jedna z wielu, definicja pragmalingwistyki historycznej, byłaby również, jak 
sądzę, drogowskazem w proponowanych przeze mnie analizach:

[h]istorical pragmatics can be defined as a field of study that wants to 
understand the patterns of intentional human interaction […] of earlier 
periods, the historical developments of these patterns and the general 
principles underlying such developments. (Jucker 2008: 895)

Warto też pamiętać, że prace nad szeroko rozumianą obudową metatekstową 
dawnego dialogu mogłyby przyczynić się do wyjaśnienia tak uniwersalnych, 
opisywanych przez wielu badaczy, fenomenów języka, jak gramatykalizacja czy 
leksykalizacja i wzajemnych zależności pomiędzy nimi.

11 Wzrost zainteresowania badaniami pragmalingwistycznymi w historii datuje się od 
lat 90. minionego stulecia. Można powiedzieć, że takim programowym artykułem był tekst An-
dreasa Juckera pod znamiennym tytułem The Feasibility of Historical Pragmatics (Jucker 1994).
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Indeks wyrażeń opisanych  
lub wzmiankowanych w pracy

absolutnie (absolutnie nie, absolutnie tak) 
32, 38, 59, 68, 69, 70–71, 88–92

akurat 59
ale gdzie 59
ale skąd 59 
ani 45, 48–49, 52
ano 75–76, 77, 82, 100, 103–104 

ba 37, 38, 55, 82, 96–98, 102–103, 132
bawejże 133
bez chyby (bez pochyby; bezpochybnie) 82, 

110, 111
Boże uchowaj 38
bynajmniej (bynajmniej nie) 59, 63–64, 65, 

66, 122, 125, 128

chyba (no chyba) 10, 12, 32, 37, 38, 97–103, 
109, 110–112, 129

e tam 59

gdzie (gdzie tam; e, gdzie tam; gdzie mnie do 
tańca; gdzież tam) 59, 60–62

faktycznie 41, 130, 132, 133

ino 82
istotnie 76, 107
iście 82, 106–107

jak najbardziej 34, 85

kompletnie (kompletnie nie) 68, 71, 133

może (być może; może nie; może tak) 12, 32, 
112–114, 129, 131

najpewniej (najpewniej nie; najpewniej tak) 
116, 122–126

najpodobniej 120 
najprawdopodobniej 121, 122–125
najwidoczniej 122–125, 130
najwyraźniej 122–125
naturalnie 37, 79, 86, 87, 88–89, 102, 129, 

132–133
ni (ni-ni) 45–52
nie (nie, w ogóle; nie, skąd) 10, 12, 21, 24, 31, 

43–58, 72, 128
niechybnie 37 
niewątpliwie 86, 88
no 55, 75, 76, 99–101, 103
no ba 55, 97, 99, 102 
no chyba 97, 99–100, 102–103, 129 
no jasne 100, 102
no naturalnie 102
no oczywiście 99, 100 
no pewnie (no pewno) 99, 102, 103
no przecież 97, 102 
no raczej 17, 97–103, 129

o prawda przebóg 80
oczywiście (oczywista; oczywisto) 21, 55, 87, 

88, 92, 93, 129, 130
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owszeki (owszelki; owszejki) 60, 82, 105
owszem (a owszem) 21, 29, 55, 82, 104–106 

pewnie (pewno) 12, 29, 34, 37, 82, 83, 85, 87, 
93–95, 116, 124, 125, 126 

podobnie (podobno; podobnież) 21, 29, 117– 
120, 121

pono (ponoć) 117–120
poprawdzie 82
prawda 41, 85, 133
prawdopodobnie (prawdopodobnie nie; 

prawdopodobnie tak) 117, 120–122, 125
prawie 82

rzeczywiście 41, 85, 132, 133

skąd (skądże; skądże znowu) 34, 59, 62–63, 
72

snadź 130, 131

ta i jakże 62
tak (tako), tak jest (tako jest; nie inaczej; tak 

rzecz jest; tak(o) jest) 31, 32, 73–84, 94, 
105, 118

też 82

w ogóle (w ogóle nie) 43, 67–68, 69, 70, 72
wcale (wcale nie) 34, 59, 65–68
widocznie 124–125
wierę 38, 131–132
właśnie 11, 21, 133
wprawdzie 82, 83, 84 

zaiste 82, 83
zapewne (za pewne; za pewnie) 83, 114–117
zaprawdę (za prawdę) 82, 83, 115, 116
zdecydowanie 86, 88, 93
zupełnie (zupełnie nie) 68–69, 71
zwłaszcza 82
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Polish expressions with a polar answer function – the history and the present

Su m ma r y

The monograph is devoted to the topic of language expressions which function in Polish as 
self-standing answers to decision questions. In terms of research material, the work does not re-
strict it to a single selected period, but rather obtains it from various epochs, since the paramount 
purpose of the presented research is to describe the dynamics of language development, and 
therefore assigning particular language facts to corresponding historical periods is here of a lesser 
significance. What is the most important here is searching for certain patterns along with histori-
cal justifications facilitating a functional shift in uttering of a given expression (e.g. naturalnie 
(adverb) > naturalnie (particle) > naturalnie (self-standing answer to a decision question)). The 
purpose of the presented investigations is eliciting expressions which appear in the function of 
self-standing answers to decision questions, defining their relation with homonymous forms oc-
curring in other functions, and identifying the historical sources of their contemporary semantic 
values. Moreover, the attempts are made to indicate mechanisms of creating new expressions 
with a polar answer function.

The work’s structure is entirely derivative of the semantic criterion, therefore, the  language 
units/expressions which are subsequently discussed include: units/expressions which answer 
decision questions, express disagreement or lack of consent, or negate the content expressed by 
preceding decision question (Chapter III); then there are discussed units/expressions which stand 
as autonomous expressions of agreement/consent or an affirmative answer to a decision question 
(Chapter IV). The final research material-based chapter (V) describes the units which express 
various degree of the interlocutor’s unsureness in relation to a question asked. The semantics of 
the sequences under analysis is encapsulated by the following paralocutions [phrases expressing 
analogous content]: ‘yes, I agree with what my interlocutor has said’ / ‘yes, I confirm what my 
interlocutor has said’ or ‘no, I do not agree / no, I do not confirm’; in the case of units expressing 
unsureness, the generalised meaning is the following: ‘the unsureness (of a judgement) in relation 
to the question asked by another participant of a dialogue (the previous speaker)’. The research 
material-based chapters have been designed according to similar pattern, so that a reader can 
compare both historical and lexicographic knowledge related to the topic of expressions selected 
for description with the conducted interpretations. 

I approach the development of a new function as a kind of functional derivation. The mate-
rial gathered testifies to the fact that in many cases a polar answer function is created based on 
a particle which, in turn, is derived from a homonymous adverb (e.g. oczywiście, absolutnie). 
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The transitions of the said kind are sometimes accompanied by mechanism visible in surface 
structure, that is, ellipsis and composition. The former is among others represented by być może 
> może, as illustrated by the following examples:

Miałby pan kłopoty, prawda? Być może. Kloss nie tracił spokoju. 
Co, miałaś wizje religijne? – Może. 

While an example of composition as a mechanism resulting in expressions with a polar 
answer function  are contemporary colloquial answers to decision questions, for instance:

Czy jak się spotykasz z przyjaciółmi, to oferujesz im granie na konsoli? No raczej. 
Gorzałka. Chcesz? No chyba.

The point of departure for the provided descriptions of answers to decision questions 
is always semantics, yet complemented with pragmatic information in accordance with the 
cumulative pragmatic theory. The foregoing assumption mainly necessitates referring to the 
semantic values of particles which have become a basis of a polar answer function’s development. 
Epistemic particles are naturally predisposed to this aim, since they comment upon epistemic 
acts, that is, operate within the realm of knowledge. In the case of answer to decision questions, 
so a answer that occurs in a dialogue, it is necessary to specify that such a commentary, which 
conveys the sender’s information regarding the level of sureness, in fact refers to a question from 
the dialogue. This very reservation bars some of the epistemic particles from becoming polar 
answers. Since an interrogative sentence is neither a sentence in the understanding of logic, nor 
is it a judgement, answers to decision questions may, therefore, originate from both the particles 
implying that a given state of affairs is actual (e.g. na pewno) and from the particles devoid of the 
mentioned feature (e.g. chyba). However, particles implying factuality of a given judgement may 
not be, for the reasons already stated, basis for polar answers (e.g. faktycznie). Also units which, 
from today’s point of view, qualify as instances of meta-textual commentary, constitute bases for 
their usage as polar answers (e.g. ba).

Ke y word s: linguistics, history of Polish language, metatextual expressions, polar answers
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Польские выражения, выполняющие функцию  
подтверждения/отрицания – история и современность

Ре зюме

Монография посвящена языковым выражениям, которые выступают в польском 
языке в функции самостоятельного утвердительного/отрицательного ответа на закрытый 
вопрос (польск. pytanie rozstrzygnięcia). Материал для анализа не происходит из одного вы-
бранного периода, но из разных эпох, поскольку основной целью исследования является 
описание динамики развития языка и менее существенное значение имеет подбор языко-
вых фактов к определённым историческим периодам. Самым важным становится поиск 
некоторых правил и исторических объяснений, благодаря которым возможным является 
изменение функции в высказывании данного выражения (напр., naturalnie (наречие) > 
naturalnie (частица) > naturalnie (самостоятельный ответ на вопрос)). Целью исследования 
является выделение выражений, которые выступают в функции самостоятельного ответа 
типа «да/нет» на поставленный вопрос, определение их отношений к омонимичным 
формам, выполняющим другие функции, а также поиск исторических истоков их совре-
менной семантической ценности. Предпринимаются также попытки показать механизмы 
создания новых выражений, которые выполняют функцию подтверждения/отрицания.

Структура работы подчинена семантическому критерию, т.е. последовательно опи-
сываются единицы/выражения, отвечающие на закрытый вопрос и выражающие несо-
гласие либо отрицание содержания, выраженного в предшествующем вопросе (глава III). 
Затем рассматриваются единицы/выражения, являющиеся автономными выражениями 
согласия или подтверждающим ответом на закрытый вопрос (глава IV). В последней 
аналитической главе (V) описываются единицы, которые выражают разную степень не-
уверенности собеседника по отношению к заданному вопросу. Семантика анализируемых 
примеров содержится в высказываниях: ‘да, я согласен с тем, что сказал мой собеседник 
/ да, я подтверждаю то, что сказал мой собеседник’ либо ‘нет, я не согласен / нет, я не 
подтверждаю’; в случае единиц, выражающих неуверенность, обобщённым значением 
является: ‘неуверенность (суждения) по отношению к вопросу, которое задал другой 
участник диалога (предыдущий оратор)’. Аналитические главы построены по той же 
схеме, так чтобы читатель мог сравнить как исторические и лексикографические сведения 
насчёт выбранных для описания выражений, так и их интерпретацию. 

Появление новой функции я рассматриваю как своего рода функциональную дерива-
цию. Собранный материал подтверждает, что во многих случаях можно говорить о том, 
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что функция подтверждения/отрицания образуется на основе частицы, которая, в свою 
очередь, образована от омонимичного наречия (напр., oczywiście, absolutnie). Данного 
вида переход иногда сопровождается механизмами, которые можно заметить в структуре 
единицы. Примером первого из них может послужить, в частности, być może > może:

Miałby pan kłopoty, prawda? Być może. Kloss nie tracił spokoju. 
Co, miałaś wizje religijne? – Może. 

Примером второго механизма, образующего выражения, которые выполняют функцию 
подтверждения/отрицания, являются, в свою очередь, современные разговорные ответы 
на вопросы, напр.: 

Czy jak się spotykasz z przyjaciółmi, to oferujesz im granie na konsoli? No raczej. 
Gorzałka. Chcesz? No chyba.

Отправной точкой для описания утвердительных/отрицательных ответов на вопросы 
всегда является семантика, которая дополняется, согласно кумулятивной прагмати-
ческой теории, прагматической информацией. Данное положение требует обращения 
прежде всего к семантической ценности частиц, которые стали основой для образования 
функции подтверждения/отрицания. Для этого естественным образом предопределены 
эпистемические частицы, которые комментируют акт познания, т.е. опираются на зна-
ние. В случае ответа типа «да/нет» на вопрос, т.е. такого, который появляется в диалоге, 
необходимым является уточнение, что данный комментарий, передающий информацию 
отправителя о степени уверенности, касается вопроса в диалоге. Это влияет на то, что не 
все эпистемические частицы могут быть ответами. В связи с тем, что вопрос не является 
предложением в логическом смысле и не является также суждением, ответы на рас-
сматриваемые вопросы могут образоваться как от частиц, имплицирующих, что данное 
положение вещей происходит (напр., na pewno), так и от тех, которые не имеют этой черты 
(напр., chyba). Однако, по указанной выше причине, не являются основой для интересую-
щего нас ответа частицы, которые имплицируют истинность суждения (напр., faktycznie). 
Единицы, которые с сегодняшней точки зрения квалифицируются как метатекстовый 
комментарий, являются также базой для употреблений, выражающих подтверждение/
отрицание (напр., ba).

К л ючевые с лов а: лингвистика, история польского языка, метатекстовые выражения, 
утвердительные/отрицательные ответы на вопросы






