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Elżbieta Horyń: Słownictwo wiejskich ksiąg sądowych ziemi brzeskiej
(XVI-XIXw.). Collegium Columbinum. Kraków 2011, ss. 216.

Dociekania nad polszczyzną minionych stuleci, szczególnie te prowadzone 
w oparciu o ówczesne teksty pozbawione walorów literackich, nie są dziś podej
mowane ani zbyt często, ani zbyt chętnie, zwłaszcza przez najmłodsze pokolenie 
lingwistów. Jak pokazuje zawartość uznanych periodyków oraz licznych tomów 
pokonferencyjnych z rozpatrywanej dziedziny wiedzy, preferują oni raczej zo
rientowane kulturowo rozważania dotyczące współczesnych zachowań komuni
kacyjnych Polaków, przy czym aplikują nowe, nierzadko dyskusyjne koncepcje 
metodologiczne do opisu dynamiki nieznanych czy niedostrzeganych wcześniej 
zjawisk językowych lub wybranych sfer życia odzwierciedlonych w języku. 
Eksploracji badawczej coraz częściej poddawana jest więc polszczyzna funkcjo
nująca w przestrzeni publicznej, dlatego materiału do analizy dostarczają nie 
biblioteczne archiwa lecz środki społecznego przekazu, niekiedy również litera
tura ostatnich dekad. Na tle publikacji wspomnianego typu książka Ewy Horyń 
wyróżnia się ujęciem mocno osadzonym w tradycji badań leksykograficznych oraz 
warsztatem badawczym, któremu nie sposób odmówić konsekwencji, rzetelności 
i znacznej wprawy. Wpisuje się tym samym w nurt rozważań nad dawnym, głów
nie średniopolskim, słownictwem, które od lat skupia na sobie uwagę środowiska 
naukowego pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Podstawę źródłową recenzowanej monografii stanowią księgi sądowe czte
rech wsi ziemi brzeskiej: Jadownik, Maszkienic, Iwkowej i Uszwi zawierające 
zapiski ze spraw procesowych toczących się przez kilka stuleci (głównie w wieku 
XVI, XVII i XVIII) przed lokalnymi samorządami. Teksty wspomnianych ksiąg 
zostały przed laty opublikowane przez historyków i z tych właśnie wydań pocho
dzi analizowane w książce słownictwo. Edycje źródłowe zabytków rękopiśmien
nych dopuszczające szczególnie w zakresie grafii wiele uproszczeń w stosunku do 
oryginału nie przedstawiają zbyt wielkiej wartości dla lingwisty zajmującego się 
systemem fonetycznym czy morfologicznym niegdysiejszej polszczyzny. Te zagad
nienia pozostają jednak praktycznie poza obszarem refleksji badawczej Ewy Horyń, 
która, zgodnie z przyjętą koncepcją wyrażoną przejrzystą formułą tytułową, koncen
truje się niemal wyłącznie na warstwie leksykalnej wiejskich ksiąg sądowych.

Praca składa się z kilku nieproporcjonalnych pod względem objętości, choć 
ściśle ze sobą powiązanych i logicznie skonstruowanych komponentów: Wstępu, 
części analitycznej (s. 19-163), Podsumowania (s. 164-169), Rozwiązania skró
tów 18 wykorzystanych opracowań źródłowych i słownikowych, Bibliografii 
obejmującej ponad 300 pozycji głównie z zakresu językoznawstwa diachronicz- 
nego, ale też historii obyczajowości i historii prawa, wreszcie Skorowidza wyra
zów i związków wyrazowych.
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Krótki, zaledwie dwunastostronicowy Wstęp ma charakter teoretyczny. Pi
sząca zamieściła w nim dalekie od żmudnego referowania opracowań faktogra
ficznych, a przede wszystkim zwięzłe ustalenia dotyczące losów ziemi brzeskiej 
i rozwoju osadnictwa na tych terenach. Nieco więcej uwagi poświęciła omówie
niu specyfiki gatunkowej ksiąg sądowych wiejskich czy technice ich prowadze
nia. Wskazała też przyczyny, dla których obszar południowej Małopolski oraz 
pogranicze Śląska wydały i przekazały potomnym tak liczne archiwalia rozpa
trywanego typu. Zawarta tu charakterystyka manuskryptów wybranych do anali
zy ksiąg, dane o osobach, które je  prowadziły, wreszcie wzmianki o współcze
snych edytorach tych tekstów sprawiają, iż autorka skutecznie kreuje wyobra
żenie o objętości zabytków dawnego piśmiennictwa prawniczego, ich problema
tyce i zasadach dokonywania kolejnych wpisów. Zwieńczeniem tej części pracy 
jest prezentacja celu i metody badań, wykorzystującej koncepcję pola seman
tycznego. W myśl tej teorii E. Horyń sygnalizuje uporządkowanie wyekscerpo- 
wanych z ksiąg sądowych wiejskich apelatywów, zachowując kolejność alfabe
tyczną w obrębie czternastu pól wyrazowych, oraz konfrontację zebranego 
materiału ze słownikami ogólnymi języka polskiego, słownikami gwarowymi, 
opracowaniami historycznymi i etnograficznymi. Zapowiada również próbę re
konstrukcji wiejskiej rzeczywistości minionych stuleci poprzez analizę jakościo
wą i ilościową uporządkowanych nazw.

Zasadnicza część książki poświęcona została charakterystyce semantycznej 
zgromadzonego i uszeregowanego materiału w liczbie blisko 600 jednostek oraz 
niespełna 400 związków wyrazowych. Ich żywotność w dawnej polszczyźnie 
ogólnej lub regionalnej potwierdzają dane słownikowe, współczesne zaś leksy
kony nie zawsze je notują, opatrując niekiedy kwalifikatorami diachronicznymi 
oraz dowodząc, że wraz ze zmianą realiów społeczno-gospodarczych wyrazy te 
wyszły z użycia lub co najwyżej przetrwały w gwarach.

Pięćdziesiąt osiem leksemów mieszczących się w obrębie pola Nazwy ziemi 
i je j  jednostek pokazuje precyzję, jaką przywiązywano do określania topografii, 
jakości czy sposobu zagospodarowania gruntu. Wyrażają to nie tylko nazwy 
mające motywację rzeczownikową, przyimkową czy przymiotnikową (np. 
chmielnik, pasternik, skotnik, wądół, przyglinki, zagumnie, pustka), ale też for
macje odczasownikowe (typu uwrocie, wygon, pastwisko). Związki wyrazowe 
z kolei informują zwykle o wartości uprawnej jednostek ziemi (np. grunt sapo- 
waty, zagon płony), usytuowaniu (półrole górne, półrole dolne), jak też o ich 
przynależności (np. grunt pański, grunt plebański, grunt sołtysi, grunt wójtow
ski). Wątpliwości w tej części pracy nasuwa potraktowanie określeń młyński 
i młynarski jako synonimicznych wobec siebie. Pierwszy z wymienionych przy
miotników zdaje się wskazywać na kierunek, w którym prowadzona jest woda 
(przykopa młyńska), a drugi identyfikuje właściciela tej nieskomplikowanej bu
dowli hydrotechnicznej (przykopa młynarska) wchodzącej w skład wiejskiego
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krajobrazu. Zastrzeżenia budzi też komentarz, którym został opatrzony rzeczow
nik półrole. Na s. 27 w przypisie 15 autorka stwierdziła, zgodnie ze stanem 
faktycznym, że jest to zrost powstały w wyniku połącznia liczebnika z dawną 
formą dopełniaczową (pół+role), w podsumowaniu zaś na s. 31 umieściła go 
wśród rzeczowników powstałych drogą sufiksacji przez dodanie prasłowiańskie
go przyrostka -*bje (półpręcie, półrole, półzagrodzie).

Nazwy mieszkańców pisząca podzieliła na kilka grup, uwzględniając stan 
posiadania, wykonywany zawód, funkcje pełnione przez osoby tworzące wiejską 
wspólnotę. Dokonane uporządkowanie odzwierciedla zróżnicowany status ma
jątkowy obywateli ziemi brzeskiej, potwierdzając w rozpatrywanych księgach 
gromadzkich nieznaczny udział nazw odnoszących się do kobiet (wśród 67 nazw 
wystąpiło tylko sześć formacji feminatywnych: dziedziczka, komornica, komor- 
niczka, kucharka, posesorka, przedawczyna), a jednocześnie hierarchiczność 
gromadzkiej wspólnoty, gdzie największym prestiżem z racji pełnionej funkcji 
musieli się cieszyć lokalni urzędnicy (starosta, wójt, sołtys oraz ich zastępcy: 
podstarości, podwójci). Omówione nazwy zawodów dają też wyobrażenie profi
lu gospodarczego wsi, których mieszkańcy trudnili się rolnictwem oraz rzemio
słem. Wśród omówionych nazw rzemieślników znaleźć można rzeczownik ku
śnierz i jego fonetyczny wariant kucznierz. Tego drugiego jednak nie notuje 
żaden ze słowników, choć podają one postać kucmierz (np. Słownik tzw. war
szawski. T. II, s. 651), stąd wniosek, że zamieszczony w pracy cytat z zabytku 
z 1552 r. najpewniej został niepoprawnie odczytany: „a then Woyczyech kucz- 
nyerz [z] szona swoja Anna ma odtad bycz w pokoyu od oycza swego podług 
wydanego ortela sprawa” (s. 41). Zapis ów pokazuje nie tylko trudny do wyja
śnienia na tym terenie zanik rezonansu nosowego samogłosek, ale też daleki od 
normalizacji etap staropolskiej ortografii złożonej, która jeszcze często oznacza
ła przy użyciu dwuznaków spółgłoski szeregu środkowojęzykowego. Przykład 
ów potwierdza jednocześnie potrzebę integralnego traktowania zjawisk z zakre
su dawnej grafii i fonetyki wraz z analizą leksykograficzną. Na potrzebę 
uwzględniania procesów dokonujących się w historii języka wskazuje też zbyt 
powierzchowny komentarz dotyczący rzeczownika szewc. Warto byłoby wspo
mnieć, że użyta w tekstach średniopolskich forma dopełniaczowa szewca nie 
stanowi gwarancji, że ówczesny mianownik miał postać zgodną ze stanem 
współczesnym (jak wiadomo w odmianie rzeczownika doszło do zjawiska wy
równania analogicznego, polegającego na zastąpieniu uzasadnionej historycznie 
postaci tematu M l. poj. szwiec- znaną pozostałym przypadkom postacią szewc-). 
Ostatnie ze zgłaszanych w kontekście drugiego pola wyrazowego zastrzeżenie 
dotyczy przypisu nr 20 odnoszącego się do nazwy przedawczyna. Przypis ów ma 
brzmienie: „Tu formant -yna powstał w wyniku kontaminacji przyrostków -yni 
i -ina” (s. 40). Rzecz w tym, iż w rozpatrywanym rzeczowniku do opisywanego 
zjawiska dojść nie musiało, gdyż w wyniku dyspalatalizacji genetycznie miękkiej
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spółgłoski c (podobnie jak s, ż w rzeczownikach typu podczaszyna, Sapieżyna) 
pierwotny przyrostek -ina automatycznie przekształcił się w -yna .

Nazwy pokrewieństwa i powinowactwa obejmują 58 samodzielnych lekse- 
mów i ponad 50 form analitycznych. Podstawą odniesienia autorka uczyniła 
tutaj oprócz słowników historycznych monografię M. Szymczaka (Nazwy pokre
wieństwa i powinowactwa rodzinnego w historii i dialektach języka polskiego. 
Warszawa 1966), zestawiając i komentując liczne warianty fonetyczne oraz sło
wotwórcze zgromadzonych apelatywów. Porównując częstotliwość ich występo
wania w księgach sądowych wiejskich, E. Horyń formułuje wniosek, że czynności 
prawne obejmowały zwykle najbliższych krewnych występujących w roli spadko
dawców, spadkobierców lub osób wchodzących w konflikty z prawem. Bogactwo 
nazw wspominanego typu w dawnej polszczyźnie skontrastowane z niezbyt rozbu
dowanym polem wyrazowym współcześnie dowodzi ponadto, iż więzi i kontakty 
rodzinne ziemi brzeskiej musiały być niegdyś wysoko rozwinięte.

Najobszerniej reprezentowane w książce pole wyrazowe określone mianem 
nazwy zabudowań obejmuje, jak się okazuje, nazwy budynków mieszkalnych 
i gospodarczych zarówno dworskich, jak też stanowiących własność chłopską. 
Skoro w tej części pracy znalazły się również leksemy typu szyba, wrota, ha
czyk, klucz, kłódka, zawias, to pojawia się pytanie, czy nie należałoby zmodyfi
kować formuły precyzującej zakres wspomnianego pola semantycznego. Pomi
mo to zróżnicowane słownictwo z zakresu szeroko pojmowanej terminologii 
budowlanej dowodzi, iż obiekty mieszkalne oraz gospodarcze odgrywały nieba
gatelne znaczenie w przebiegu procesów prawnych. O randze poszczególnych 
nieruchomości świadczą waloryzujące określenia oraz derywaty modyfikacyjne, 
pozwalające wnioskować o wartości materialnej i estetycznej notowanych 
w księgach obiektów, np. chałupa stara, chałupina mizerna, chlew niedobry, 
stodółka zgniła, pułap porządny, okno nowozrobione.

Rozpatrywane w monografii kolejne pola wyrazowe są zdecydowanie mniej 
obszerne niż wspomniane wcześniej. Nie wynika to raczej z faktu, iż elementy 
wyposażenia domu, naczynia, narzędzia gospodarcze, części garderoby, surowce 
i produkty żywnościowe nie odznaczały się większą trwałością i w związku 
z tym nie zasługiwały na odnotowanie w zapiskach sądowych. Należy raczej 
wnioskować, jak to czyni autorka, iż zaistniały stan rzeczy świadczy przede 
wszystkim o ubóstwie mieszkańców niegdysiejszych wsi małopolskich. W po
zornej sprzeczności z tą  opinią pozostaje 31 apelatywów zamieszczonych w ob
rębie pola nazwy zwierząt i ptactwa domowego. Na podstawie zgromadzonych 
nazw wnosić przychodzi, iż inwentarz żywy, stanowiąc podstawę egzystencji, 
uchodził za niezwykle cenny i skrupulatnie pod względem językowym charakte
ryzowany składnik chłopskiego mienia. Nazwy prac rolniczych z kolei świadczą 
o codziennych zatrudnieniach mieszkańców wsi koncentrujących się bez reszty 
na uprawie roli oraz prowadzeniu gospodarstwa. Zestawione na koniec nazwy
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powinności i danin oraz nazwy spadków ukazują rodzaje i wysokości świadczeń 
obciążających poddanych na rozpatrywanym terenie, a wreszcie są przyczyn
kiem do badań nad średniopolską leksyką prawniczą. Dopełnieniem całości ana
lizy jest zestawienie w polu zdefiniowanym jako nazwy określeń temporalnych 
środków językowych służących mierzeniu i precyzowaniu jednostek czasu 
w księgach sądowych wiejskich, a jednocześnie w życiu osób, o których te księ
gi informują.

Tok naukowej analizy Ewy Horyń w kolejnych partiach monografii, poza 
zgłoszonymi uprzednio wątpliwościami, nie budzi już dalej niemal żadnych za
strzeżeń. Wśród omawianych przez nią nazw urządzeń gospodarczych dostrzec 
można znany niektórym słownikom rzeczownik cewa (‘we młynach koło małe, 
mające palców do dziewięciu pod pion ustawionych, któremi drugie koło obraca’) 
oraz konstrukcję cewa zamierna, którą pisząca tłumaczy jako ‘zamienna, zastęp
cza’. Nie podaje jednak źródła stanowiącego podstawę takiej definicji. Tymcza
sem przymiotnik zamierny jest nieużywanym dziś derywatem od rzeczownika 
zamiar, oznaczającego również ‘zapas’ (Słownik tzw. warszawski. T. VIII, s. 171), 
o czym warto było wspomnieć. Nieco wątpliwości wywołuje też objaśnienie au
torki dołączone do rzeczownika sieciarz (‘rodzaj skrzyni, w której przechowywa
no sieci (?)’ s. 106). Słowniki interpretują go wyłącznie jako ‘robotnik robiący 
sieci’, ale w dołączonym cytacie sieciarz z pewnością nie ma znaczenia osobowe
go: „Rewizyja młyna zawadzkiego w roku 1757 dnia 30 kwietnia. -  Prima: młyni- 
ca [...], pytlów białych 4, sieciarz jeden”. Oczywiście w młynie usytuowanym 
nad wodą sieci znajdować się mogły, ale z pewnością nie brakowało też sit do 
przesiewania mąki. Zachodzi więc pytanie, czy edytor XVIII-wiecznego zabytku 
poprawnie odczytał rękopis, czy też doszło do zjawiska obniżenia artykulacji i>e 
w dość nietypowej pozycji w wyrazie, który pierwotnie brzmiał siciarz. Leksemu 
tego w znaczeniu przedmiotowym żaden słownik nie notuje. Takich możliwości 
interpretacyjnych autorka jednak nie podejmuje.

Pewien niedosyt u czytelnika, a jednocześnie próbę wskazania optymalnych 
rozwiązań na przyszłość wywołują rozsiane po całym tekście, ale mimo wszyst
ko incydentalne komentarze dotyczące etymologii wybranych wyrazów (np. 
„Żyto jest prasłowiańską nazwą z rdzeniem ży- (<*Źi-)” [?] przyp. 63, s. 126), 
ich postaci fonetycznej (np. „W wyrazie gront (uN>oN) -  obniżenie artykulacji 
przed N” -  przyp. 17, s. 31; „Leksem ten [międlenie] wystąpił w postaci fone
tycznej miądlenie -  z charakterystyczną dla tego terenu samogłoską nosową ą” 
-  przyp. 54, s. 117), odmiany (np. „Mamy tu osobliwość fleksyjną: po dziadu 
a nie po dziadzie” -  przyp. 25, s. 51; „W zapiskach leksem ten wystąpił w 
mianowniku liczby podwójnej dwie wadze” -  przyp. 51, s. 107) czy budowy 
słowotwórczej (na przykład informacja, że funkcja deminutywna formantów 
zdrabniających w rzeczownikach cebrzyk, dzbanuszek, piłka uległa neutralizacji, 
brak analogicznych objaśnień w odniesieniu do leksemów ampułka, beczka
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i kilku innych podobnego typu). Uważna lektura przywoływanych w pracy cyta
tów pokazuje, że osobliwości wymienionego typu jest o wiele, wiele więcej, 
stąd należałoby, zachowując konsekwencję, na bieżąco charakteryzować wszyst
kie albo, co wydaje się rozwiązaniem lepszym, zamieścić w jednym miejscu 
monografii, na przykład przed częścią analityczną, ogólne, choć oczywiście po
parte tylko przykładami, uwagi o zjawiskach z zakresu średniopolskiej grafii, 
fonetyki i morfologii utrwalone w ekscerpowanych tekstach. Taki zabieg pozwo
liłby później skupić się wyłącznie na analizie semantycznej, dla której np. wy
stępowanie wtórnej nosowości, wpływ sonornych na artykulację samogłosek 
ustnych, archaizmy fleksyjne (w tym również formy dualne) nie mają praktycz
nie znaczenia. Oczywiście ustalenie etymologii zestawionych wyrazów byłoby 
niezwykle cenne i ciekawe, ale wykraczałoby poza cel badawczy wyznaczony 
we Wstępie do monografii.

W podsumowaniu książki dostrzec można wyraźne nawiązanie do zgłoszo
nego na początku zamiaru rekonstrukcji językowego obrazu wsi brzeskiej i życia 
jej mieszkańców. Już dokonywane w obrębie poszczególnych pól semantycz
nych objaśnienia dotyczące wyrazów i połączeń wyrazowych były sukcesywnie 
opatrywane wypowiedziami uogólniającymi, uwzględniały frekwencję oraz wa- 
riantywność formalną zgromadzonych apelatywów. W zakończeniu monografii 
jednak najpełniej wyartykułowany został ścisły związek pomiędzy wykorzystu
jącą słowniki historyczne i gwarowe analizą znaczeniową a widzeniem przez 
pryzmat leksyki poszczególnych elementów świata i dorobku kultury materialnej 
ludzi minionej bezpowrotnie epoki.

Trzeba więc na koniec podkreślić, iż pomimo drobnych uchybień, przepro
wadzone w publikacji dociekania, przedstawiając pokaźną wartość poznawczą, 
zdradzają sporą ambicję, niemały wkład pracy oraz imponującą pasję badawczą 
autorki. Przekonują również, że recenzowana książka podejmuje temat ze 
wszech miar interesujący i potrzebny. Skupia się na codziennym życiu gorzej 
sytuowanych reprezentantów najniższych warstw społecznych, obejmuje swym 
zakresem region i przedział chronologiczny, które wydają się być cięgle niewy
czerpanym źródłem zainteresowań współczesnej humanistyki. Stanowi pożądane 
dopełnienie ustaleń zawartych w studiach i rozprawach przygotowanych przez 
historyków i etnografów, ukazuje potencjał tkwiący w analizie słownictwa za
niedbywanych ostatnio nieco przez językoznawstwo dawnych tekstów użytko
wych. Rejestrując autentyczne realia, sytuacje, zdarzenia, ludzkie postawy czy 
prace, księgi sądowe wiejskie są zatem świadectwem obyczajowości swoich 
czasów; świadectwem, którego pełne zrozumienie nigdy nie będzie możliwe bez 
niełatwej, ale gwarantującej satysfakcję, refleksji lingwistycznej.
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