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10. „ Wenn die Regierung und das Parlament sich* in den nächsten ein p a a r *
Monaten a u f die Gesetzannahme, die das polnische Recht zu unischen Lösungen
anpasst*, konzentrieren und die in Kraft bringenden M ittel finden*, dann ist das
Ende der Mitgliedsverhandlungen im nächsten Jahr und Eintritt Polens zu EU*
am 1. Januar 2003 (wenn das die Regierung will) immer noch möglich. ’’

Na podstawie zaprezentowanych dziesięciu wariantów tłumaczeń tego same
go zadania można stwierdzić, że rzeczywiście istnieje wiele możliwości, aby prze
łożyć ten sam fragment tekstu na język obcy. Pytanie tylko brzmi: Czy wszystkie
warianty tłumaczeń są wierne treściowo zdaniu oryginalnemu? Czy oddają rzeczy
wiście dokładnie treść zdania oryginalnego? Czy wszystkie są jasne i zrozumiałe?
Te pytania postawiłam sobie wtedy, kiedy przeczytałam wszystkie tłumaczenia
i porównałam je ze sobą.
Zdanie oryginalne jest długie i wielokrotnie złożone. Podczas czytania trze
ba się bardzo skoncentrować, aby zrozumieć jego treść. Zdanie to pochodzi
z tekstu, który należy do dziedziny języka negocjacji i dlatego musi być ono
bardzo precyzyjnie zrozumiane w języku wyjściowym i tak samo precyzyjnie
zostać przełożone na język docelowy. Zaprezentowane przeze mnie tłumaczenia
zostały sporządzone przez ciągle jeszcze uczących się studentów i można w nich
znaleźć kilka błędów leksykalnych i gramatycznych, które w niektórych miej
scach utrudniają zrozumienie. Jednakże, pomijając błędy, które podkreśliłam
i oznaczyłam gwiazdką, można zauważyć różnice między podanymi tłumacze
niami interesującego nas zdania. Niektóre tłumaczenia są jaśniejsze, przejrzyst
sze i łatwiejsze w zrozumieniu (np. pierwsze, trzecie i czwarte tłumaczenie),
niektóre zaś bardzo skomplikowanie sformułowane, zagmatwane i przez to trud
niejsze do zrozumienia. W niektórych przypadkach tłumacz opuścił słowa języ
ka wyjściowego i nie przetłumaczył ich na język docelowy, co jest nie do zaak
ceptowania.
W ósmym przykładzie tłumaczka/tłumacz oddał treść jednego zdania za
pomocą kilku zdań w języku docelowym. To tłumaczenie oddaje treść tekstu
oryginalnego, nie jest jednak wierne oryginałowi, jeśli weźmiemy pod uwagę
stronę syntaktyczną tekstu.
Na przykładach tłumaczeń tego wybranego zdania można zaobserwować, że
nie każde tłumaczenie jest dobre, jeśli weźmiemy pod uwagę jego zrozumiałość.
Ten, do którego konkretne tłumaczenie jest skierowane, decyduje, który wariant
najbliższy jest jego zdolności rozumienia.
Można by więc zadać sobie pytanie, czy sztukę tłumaczenia należy w ogóle
ćwiczyć? Czy można w ramach zajęć z translatoryki szkolić umiejętności, czyn
ności tłumaczeniowe, jeśli np. może istnieć wiele wariantów tłumaczeń jednego
i tego samego tekstu i wszystkie mogą być dobre? Moim zdaniem - tak. Uzasad
nienie jest proste: każdy, kto studiuje język obcy, będzie przynajmniej kilka razy
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w swoim życiu zawodowym poproszony - nawet wedy, kiedy nie będzie zawodo
wo tłumaczem - aby przetłumaczył jakiś tekst pisemnie lub ustnie. Mój wniosek:
okrągłą dobę tłumaczy się w bankach, firmach, instytucjach w rozszerzonej już
zjednoczonej Europie. I właśnie z tego powodu powinno się ćwiczyć umiejętności
translatoryjne, także jeśli czasami nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego
jeden wariant tłumaczenia jest lepszy niż inny, który także oddaje treść oryginału.
W ramach zajęć z translatoryki można o tym dyskutować, wyjaśnić wątpliwości i
wspólnie przedstawić argumenty, które przemawiają za najlepszym rozwiązaniem
lub najlepszymi rozwiązaniami.
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Sum m ary
The article discusses equivalence o f meaning, which poses a problem to translators and
teachers o f translation. In my article I address „the problem o f multivalency” (Wills 1977: 226),
that is the phenomenon which occurs when, during translation, two or more comparable solutions
appear. This fact is considered to be a problem and by both a student and a teacher, and may be
a source o f dissatisfaction. How can we explain to the student that this or the other variant is better
or worse? One must eliminate one’s own expectations and subjectivity. W hat should be expected
o f future translators? Competence in every field o f knowledge, as texts to be translated cover
various subjects. The article is an attempt to answer these questions, using authentic samples of
texts translated by students participating in translation courses.
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Semantyka barw wyrażana przez struktury morfologiczne
czasownika w gwarach południowomazowieckich*
Colours semantics expressed by morphological structures
of verb in dialects of Southern Masovia
The discussion presented in the article applies to the mechanism o f creating, the way
and the scope o f verbs use in the process o f creating colours names on the ground of
dialects with the indication to differentiation o f dialects towards general Polish language
while expressing lingual picture o f colours world.
Słowa kluczow e: dialektologia, słowotwórstwo czasownika, nazw y kolorów, językow y obraz
świata
K ey w o rds:
dialectology, verb word-building, colours names, lingual picture o f the world

Zagadnienie nazewnictwa barw stanowi temat niezwykle często podejmo
wany w badaniach językoznawczych. Do tej pory powstały liczne opracowania
zarówno na gruncie lingwistyki polskiej, jak i obcej, w których rozpatrywano
kwestię funkcjonowania nazw kolorów z różnych punktów widzenia. Istotny
wkład w badania nad leksyką nazw barw wnieśli badacze amerykańscy B. Berlin
i P. Kay, którzy w swoim dziele Basic Color Terms. Their Universality and
Evolution (Berlin, Kay 1969), wyróżnili nazwy podstawowe i sekundarne. Po
wnikliwej analizie nazw kolorów doszli do wniosku, że liczba podstawowych
określeń barw w językach jest ograniczona, a kolejność ich pojawiania się można

* Materiał gwarowy, który został poddany interpretacji słowotwórczej, zgromadzono w latach
2003-2005 we wsiach Łęgonice koło Nowego Miasta oraz oddalonej od niej o ok. 30 km Turowej
Woli koło Kowies. Pierwszej z nich przypisany jest nr 35 w siatce punktów do badań nad słowotwórstwem w gwarach Polski środkowej (716 wg/AGP), natomiast druga oznaczona jest nr. 25
(707 wg/AGP). Obydwie wsi znajdują się na terenie południowego Mazowsza i choć nie są to
jedyne gwary, które można określić mianem południowomazowieckich, niewątpliwie reprezentują
ten sam typ ze względu na podobieństwo cech systemowych.
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łatwo przewidzieć. Ze strukturalistycznym ujęciem zagadnienia terminologii
nazw barw Berlina i Kaya nie zgodził się J. R. Taylor, który zajął się problemem
kategoryzacji kolorów i doszedł do wniosku, że nazewnictwo barw nie ma cha
rakteru ściśle arbitralnego, zaś sama barwa stanowi idealny przykład ,,wpływu
czynników związanych z percepcją i poznaniem na powstawanie i znaczenie
kategorii językowych” (Taylor 2001, s. 38).
W językoznawstwie polskim kwestią nazewnictwa kolorów zainteresowała
się m.in. A. Wierzbicka (Wierzbicka 1990), która w badaniach nad semantyką
barw zastosowała podejście prototypowe. Według Wierzbickiej konkretne kolory
wyraźnie kojarzone są przez człowieka z określonymi desygnatami otaczającej go
rzeczywistości np. czerwony - ogień, krew, niebieski - woda, niebo, biały - śnieg
itp. Natomiast R. Tokarski z materiału językowego pochodzącego ze współczesnej
poezji polskiej wydobył znaczenia nazw barw i porównał je z nazwami barw
w języku angielskim, w odniesieniu do teorii o istnieniu językowego obrazu świa
ta. Tokarski stwierdził, że ,,opis znaczenia nazw kolorów w języku polskim po
zwoli dotrzeć do semantycznego obrazu słowa” (Tokarski 2004, s. 11).
Wśród prac dotyczących nazewnictwa kolorów, a mieszczących się w teorii
językowego obrazu świata, wymienić należy m.in. dwutomowe opracowanie
Studia z semantyki porównawczej pod redakcja K. Waszakowej i R. Grzegorczykowej (Studia z semantyki... 2000, 2003) oraz niektóre artykuły m.in. K. Waszakowej (Waszakowa 2000) czy J. Grzeni (Grzenia 1993).
Problematyką kolorów w językoznawstwie polskim w ujęciu diachronicznym
i dialektologicznym zajmowali się m.in. K. Nitsch (Nitsch 1948), E. Ostrowska
(Ostrowska 1948), H. Koneczna (Koneczna 1949), A. Zaręba (Zaręba 1954),
R. Marciniak (Marciniak 1999). W każdej z wyżej wymienionych pozycji zostały
omówione nazwy barw z prymarnym wykładnikiem przymiotnikowym bądź też
rzeczownikowym, natomiast nazwy kolorów wyrażane poprzez struktury czasow
nikowe były podawane sporadycznie i w ograniczonym zakresie. Być może za
przyczynę takiego stanu rzeczy należy uznać założenie E. Janus, o tym że cza
sowniki typu zsinieć, zżółknąć oznaczają ‘stawanie się żółtym, sinym’ i należą
do innej grupy semantycznej niż nazwy kolorów (Janus 1981, s. 69-70). Choć
rzeczywiście mamy tu do czynienia z czasownikami oznaczającymi proces, stan
czy akcję, to jednak pośrednio wskazują one także na kolor (Zaręba 1954,
s. 116). Również J. Grzenia, opisując pole semantyczne barw w języku polskim,
czasowniki derywowane od nazw kolorów sytuuje w przestrzeni tegoż pola
(Grzenia 1993, s. 157). Za słuszne natomiast należy uznać stwierdzenie, że
podstawy czasownikowe, od których derywowane są nazwy barw, mają charak
ter sekundarny (Ampel-Rudolf 1994, s. 9), gdyż pod względem ilościowym,
w zestawieniu z przymiotnikiem czy też rzeczownikiem, jest ich znacznie mniej.
Celem niniejszego artykułu jest próba pokazania, że semantyka i nazewnic
two barw w gwarach, wyrażane strukturami czasownikowymi, mogą stanowić
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ciekawy i oryginalny materiał do badań nad ich powstawaniem i fonkcjonowaniem, szczególnie w porównaniu z polszczyzną ogólną.
Wychodząc od pojęć barwa i kolor, należy zauważyć, że nie zawsze były
one traktowane jako formy synonimiczne. M. Ampel-Rudolf uznała, że między
omawianymi jednostkami istnieje różnica rodzaju gramatycznego (barwa - ro
dzaj żeński, kolor - rodzaj męski), która zmienia ich zakresy znaczeniowe (Am
pel-Rudolf 1987, s. 623). Natomiast H. Koneczna odnotowała, że w gwarach
łowickich zamiast wyrazu barwa używano formy farba, zaś leksem kolor
w praktyce życia codziennego był stosowany z mniejszą częstotliwością, ponie
waż „wymagał on wyabstrahowania cechy z przedmiotu realnego” (Koneczna
1949, s. 10). W omawianych gwarach południowomazowieckich obydwa termi
ny funkcjonują wymiennie, sami informatorzy twierdzą, że „kolor i barwa to
jedno i to samo”, w związku z tym w artykule zostały potraktowane jako synoni
my, np. ukolorować się1 ‘nabrać kolorów; kolorować; iag byu mocny Wogiń, to
t#n ,lebek sypko śe Wkolorovau, t#n visx śe psyrumińiu; 35’, zakolorować się
‘stać się kolorowym; kolorować; rnk ovor doizeva to tak uadńe zuukńe albo śe
psycervieńa, zalezy iaAi ovoc, zakoloruie śe, ius tro,e Womiijkńe do ziner#ńa; 25’,
zabarwić się ‘barwiąc się, nabrać koloru; barwić się; ta bluska tak puscaua
f prańiu, ze as śe voda na źelono zabarviua; 35’.
Analiza materiału gwarowego pod kątem nominacji i semantyki barw wyra
żanej czasownikiem prowadzi ku stwierdzeniu, że zarysowuje się wyraźna ten
dencja do podziału na barwy podstawowe i drugorzędne. Za elementarne uznać
należy kolory: biały, czarny, żółty, zielony, niebieski oraz czerwony, zaś za sekundarne: różowy, szary, siny, siwy, jasny, bławy, rudy, złoty itp. Teoria ta znaj
duje potwierdzenie w ilości derywowanych struktur odczasownikowych w gwa
rach południowomazowieckich.
Semantyczny obraz nazw barw pozwala na ukazanie sposobu pojmowania
świata przez ludzi mówiących danym językiem. Odwołując się do zasobu kon
stytutywnych barw w języku ogólnym, K. Waszakowa pokazała, że nazwy kolo
rów stanowią tzw. interpretanty świata, ponieważ dana nazwa wyodrębnia i cha
rakteryzuje obiekty rzeczywistości (Waszakowa 2000, s. 621). Poprzez analizę
nazw barw wyrażanych strukturami prefiksalnymi, prefiksalno - postfiksalnymi
oraz sufiksalnymi czasownika, w odniesieniu do nominacji obiektów i zjawisk,
z którymi się łączą, wskazać można, z jakim wycinkiem rzeczywistości wiąże
się dany kolor najczęściej i w jaki sposób pojmują świat ludzie posługujący się
określonym językiem lub, w jego obrębie, daną gwarą.
Struktury czasownikowe derywowane od podstawy przymiotnikowej biały
lub dewerbalnej bieleć, w gwarach południowomazowieckich najczęściej wiążą
1 Prezentowane w artykule przykładowe hasła czasownikowe zapisano w postaci ogólnopol
skiej, a następnie w apostrofach podano kolejno: parafrazę, podstawę słowotwórczą oraz kontekst.
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się z człowiekiem i kulturą materialną. Odnoszą się głównie do prac wykonywa
nych w domu: sprzątanie, pranie, odnawianie mieszkania, np. bielić ‘malować
ściany wapnem na biało; biały; vapn#m to śe biefiuo śćany; 25’, obielić ‘poma
lować wszystkie ściany na biało; bielić; zańim te śćany Wobietiu, to f cauym
domu tym vapn#m na,lapau; 25’, wybielić ‘uczynić płótno białym; bielić; psevazńe to na suońcu p uutno vybiel'iuy; 25’, oraz czynności wykonywane w kuchni,
np. zabielać2 ‘bieląc, wlewać do zupy mąkę roztrzepaną w mleku lub śmietanie;
zabielić; zupe iazynovom śe zabiela śmietankom; 25’, zabieliwać się ‘stopniowo
robić się białym; zabielić się; iak ta voda śe ius ńe zabiel'ivaua, to v ńii vygńetuo
śe masuo; 35’.
Zakres semantyczny formacji derywowanych od przymiotnika czarny lub
czasownika czernić, łączyć można głównie z dbałością człowieka o wygląd ze
wnętrzny oraz zabiegami podnoszącymi jego atrakcyjność, np. czernić ‘czynić
czarnym; czarny; carnom pastom buty cerńiuy; 25’, poczerniać ‘kilkakrotnie
czynić czarnym; poczernić; iak śe skurka z butuv zecse, to śe pocerńa, zeby ńe
byuo vidać; 25’, poczernić ‘uczynić lekko czarnym; czernić; Wocy se tro,e podmalovaua, zysy tusym pocerńiua, pa-ńica iak śe pacsy; 35’, przyczernić ‘uczy
nić buty nieco bardziej czarnymi; czernić; iak śe buty zakuzyuy, albo je psydar,
to se vźou carnom pastom psycerńiu, zapastovau zi ńe byuo śladu; 25’, uczernić
‘uczynić coś całkowicie czarnym; czernić; pse-tym te vuosy miaua barjii brązove, a tera se caukim ucirńiua; 25’, jak również odnieść do sfery semantycznej
związanej z kosmosem np. zaczernić się ‘o niebie: przybrać czarną barwę; czer
nić; ńebo to śe pravie zacirńiuo, tak śe zaćorjguo, ćimno śe zrokiuo H grat
sypneou; 35’
Derywaty odczasownikowe pochodne od podstawy zielenieć, odnoszą się
przede wszystkim do świata roślinnego i wodnego np. ozielenieć ‘przybrać bar
wę zieloną; zielenieć; ta voda zakfitua f t#i va-ńe, az boki Woźeleńauy; 35’,
podzielenieć ‘stać się nieco zielonym; zielenieć; muviom, ze voda do podlevańa
kfatkuf to povi-na tro,epojźeleńij v butelce; 25’, uzielenieć ‘stać się całkowicie
zielonym; zielenieć; ta voda na stavie to ius caukim Wuźeleńaua; 35’, zazielenieć
‘nabrać koloru zielonego; zielenieć; voda zaźeleńaua z brudu, zmąncona, brudna
voda; 25’, zzielenieć ‘o grochu: stać się zielonym; zielenieć; za sypko -źeleńau,
zgoskńau ii byu tfardy, to kopce usypyvauy, zeby tyle suońca ńe dostau; 25’.
Leksemy pochodne od czasownikowej podstawy żółknąć, wyraźnie nawią
zują do świata roślin, np. podżólkiwać ‘stopniowo nieco żółknąć; podżółknąć;
to iedno je/ko coś mi pojzuukuie uostatńo, tu t#s pojzuukuiom te listki; 25’,
przyżólknąć ‘stać się trochę żółtym; żółknąć; ta psyńica tak psygasua,
2 Zgodnie z zasadą przyjętą przez językoznawców, m.in. M. Kucałę, K. Dejnę (Kucała 1964,
1966; Dejna 1964), czasowniki wielokrotne, niedokonane typu zabielać, poczerniać traktuje się
jako formacje sufiksalne, pochodne od czasowników perfektywnych zabielić, poczernić.

Semantyka barw wyrażana przez struktury morfologiczne czasownika.

53

psyzuukua, bo iom psypaCiu tym uoprysAim; 25’, użólknąć ‘o liściach kwiatów:
nieco zżółknąć; żółknąć; te CistAi tak cos Ci,o rosnom, tro,e uuzuukuy; 25’,
zżółknąć ‘stać się żółtym; żółknąć; iak ovoc doizeva to tak uadńe zzuukńe albo
se psycevieńa, zalezy iaAi ovoc, zakoloruie se, ius tro,e omijkńe do zier#ńa;
25’ oraz sporadycznie do świata materialnego, np. przyżółkiwać ‘o materiale:
powoli stawać się żółtym; przyżółknąć; ta biel ńe ies ius taka bielutka, zacyna
psyzuuAivaj ze starosći; 35’.
Struktury czasownikowe motywowane ogólnopolską formacją niebieszczeć
lub gwarową niebiescić, znajdują odzwierciedlenie zarówno w sferze material
nej człowieka, np. wyniebieszczeć ‘stać się niebieskim; niebieszczeć; iak fira nAi psyzuuknom, to se fkuada farpke f smatke, vygńata se, vyfarpkuie, to ta
firanka az vyńebiesceie; 25’, zaniebieścić się ‘stać się niebieskim; niebieścić
się; ta druga bluska o• t#i ćimńeisii caua se zańebiesćiua f prańu; 35’, jak
również kojarzone są z kosmosem, niebem np. wyniebieścić się ‘stać się niebie
skim; niebieścić się; ńebo se vyńebzesćiuo, pozasńauo; 25’
Formacje derywowane od czasownika czerwienić, dotyczą głównie świata
roślinnego, np. przyczerwieniać się ‘stawać się prawie czerwonym; przyczerwienić się; iak ovoc doizeva to tak uadńe zuukńe albo se psycervieńa, zalezy
iaAi ovoc, zakoloruie se, ius tro,e omiijkńe do zier#ńa; 25’, jak również zacho
wań ludzkich np. zaczerwienić się ‘czerwieniąc się, oblać się rumieńcem; czer
wienić się; ,lapnou coź bezmyślńe H se zacervieńiu ze fstydu; 25’.
Zakresy odniesień pozostałych derywatów, pochodnych od podstaw dewerbalnych i denominalnych wyrażających kolory niepodstawowe, można powiązać
z następującymi obszarami semantycznymi: kosmos, niebo, np. rozjaśnić się
‘stać się jasnym, czystym; jaśnieć; roziasńiuo se, suonecko se pokazuie; 25’,
rozjaśniwać się ‘jaśniejąc, wypogadzać się; rozjaśnić się; suonecko vyglonda,
,yba se roziasńiva tro,e; 25’, ściemniać się ‘robić się ciemno; ściemnić się;
zmiesx se roBi psed viecor#m, sćimńa se na dvoze; 25’, wybłękitnieć ‘stać się
błękitnym; błękitnieć; ńebo vybu#jAitńauo, roziasńiuo se; 35’; człowiek i jego
fizjonomia, np. podsiwywać ‘zaczynać siwieć; podsiwieć; iag zacyna poćsivyvać, to taAi spakovaty se roBi; 25’, posinieć ‘siniejąc, stać się nieco sinym;
sinieć; jecko iak se ńera• za%uysuo, to as posińauo; 25’, wyróżowić ‘pomalować
policzki na różowo; różowy; zafse taka vymalovana ,o ji, te poCiAi se vyruzovi;
25’, zasinić się ‘siniejąc, nabrać sinego koloru; sinieć; iak ies potyzne udezińe,
to se ćauo mocno zasińi; 25’, zbladowić się ‘stać się bladym; blady; po t# i
%orobine tag vy,ut, zbladoviu se, pravine as pseźrocysty ies; 25’, zeszronkowieć
‘stać się szronkowatym, siwym; szronkowieć; uep mu zesronkoviau na staros,
osiviau; 35’, zrudowić się ‘stać się rudym; rudy; iag byu mauy to ńe by u rudy,
tylko puźńi iag vyrus, to tak mu se vuosy zrudoviuy; 25’; świat roślin, np.
rozbławić się ‘rozkwitnąć w kolorze jasnoniebieskim, bławym; bławić się; tak
sCićńe se te kfatusAi rozbuaviuy, tak ńebineskavo kfituy; 25’, zasiwieć ‘o drzewie:
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stać się zupełnie siwym; siwieć; }evo mokre, f skuze lezauo, to pośiviauo,
a neras iag duugo polezauo, to cauAim zaśiviauo; 35’; świat materialny, np.
pozłocić ‘złocąc, pokryć złotem; złocić; nesuy uobraz do zuotnika, zeby pozuoćiu; 25’, wybławić się ‘stać się bławym; bławić się; po pranu kolor śe vybualiu, zroBiu śe iasny; 25’, zeszarzeć ‘szarzejąc, stać się burym, szarym;
szarzeć; to iuz ze starości zesazauo, z brudu śe zapuśćiuo; 25’.
Językowy obraz świata to zatem taki sposób ujmowania rzeczywistości,
który można „odczytać z faktów językowych, m.in. słowotwórczych, derywacyjnych itp.” (Grzegorczykowa 2001, s. 163). Analizując daną gwarę jako odmiankę języka ogólnego i jej cechy słowotwórcze, da się zauważyć, że w obrębie
tego samego języka istnieją odrębne sposoby konceptualizacji świata. W gwa
rach południowomazowieckich poprzez pryzmat barw wyrażanych strukturami
czasownikowymi docieramy do semantycznego charakteru słowa, które choć
w odmiennej postaci słowotwórczej w stosunku do języka ogólnego, może wią
zać się z tym samym wycinkiem rzeczywistości. Mam tu na myśli głównie
derywaty gwarowe, które w porównaniu z polszczyzną ogólną posiadają iden
tyczną podstawę słowotwórczą i to samo znaczenie, wyrażane jednak innym
prefiksem, np. obielić ‘pomalować wszystkie ściany na biało’, ozielenieć ‘przy
brać barwę zieloną’, poczernić ‘uczynić lekko czarnym’, przyczernić ‘czerniąc,
uczynić buty nieco bardziej czarnymi’, przyczerwieniać się ‘stawać się prawie
czerwonym’, uzielenieć ‘stać się całkowicie zielonym’, użółknąć ‘o liściach
kwiatów: zżółknąć’, wyniebieszczeć ‘stać się niebieskim’, wyróżowić ‘pomalo
wać policzki na różowo’, zasinić się ‘nabrać sinego koloru’ w stosunku do
ogólnopolskiego pobielić, uczernić, zaczerwieniać (się), zaróżowić, zazielenić
(się), zniebieszczeć, zsinieć, zzielenieć oraz zżółknąć (patrz: SWJP, USJP).
Ponadto w gwarach południowego Mazowsza w obrębie jednego gniazda
słowotwórczego, którego podstawę pośrednio stanowi nazwa barwy, wyrażana
strukturą czasownikową, istnieje bogatszy zasób używanych prefiksów, np. żółk
nąć (pod-, przy-, u-, z-), zielenieć (o-, pod-, u-, z-, za-) w porównaniu z językiem
ogólnym. Przesunięcia w powyższych gwarach w stosunku do polszczyzny lite
rackiej można także wydobyć, analizując proces przypisywania danemu desygnatowi odmiennej barwy, wyrażającej jednak to samo znaczenie co w języku
ogólnym, np. gwarowa forma wyniebieszczeć ‘o firance’, jest równoznaczna
z ogólnopolskim wybielić (się), zaś gwarowe wyniebieścić się ‘o niebie’ oznacza
to samo, co w polszczyźnie ogólnej rozjaśnić się. Poza tym w badanych gwarach
odnotowano również tendencję do aktywnego posługiwania się tzw. formami
wielokrotnymi, które w takiej postaci nie funkcjonują w polszczyźnie ogólnej,
np. rozjaśniwać się ‘jaśniejąc, wypogadzać się’, podsiwywać ‘zaczynać si
wieć’, zabieliwać się ‘stopniowo stawać się białym’, itp. oraz skłonność do
tworzenia zupełnie nowych derywatów czasownikowych, informujących pośred
nio o kolorze, których również nie notuje język ogólny, np. rozbławić się ‘roz
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kwitnąć w kolorze bławym, jasnoniebieskim’ oraz wyblawić się ‘stać się bławym, jasnym po praniu’, zbladowić się ‘stać się bladym’, zeszronkowieć ‘stać
się szronkowatym, siwym’, zrudowić się ‘stać się rudym’. Idąc dalej, można
pokusić się również o stwierdzenie, że językowy obraz świata kolorów w gwa
rach jest oddawany poprzez znacznie szerszą gamę możliwości nazewniczych
niż w polszczyźnie ogólnej (por. Koneczna 1949; Zaręba 1954; Marciniak
1999).
Zatem różny sposób pojmowania rzeczywistości przez pryzmat barw, wyraża
nych strukturami czasownikowymi w gwarach południowomazowieckich w od
niesieniu do języka ogólnego, przejawiałby się przede wszystkim w: a) odmiennej
prefiksacji struktur dewerbalnych, b) bogatszym zasobie stosowanych przedrost
ków, c) oddawaniu tego samego znaczenia poprzez używanie odmiennych nazw
kolorów, d) skłonności do derywowania formacji wielokrotnych i e) w tworzeniu
zupełnie nietypowych nazw barw, które nie istnieją w polszczyźnie ogólnej.
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Sum m ary
The objective o f this article is an attempt to present that semantics and nomenclature of
colours in dialects, expressed by verbal structures, may constitute an interesting and original
material for research into their origins and functioning, in particular, when compared to general
Polish.

