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Przedsłowie
Do napisania niniejszej książki zainspirowały mnie wykłady z zakresu językoznawstwa, prowadzone od lat dla studentów filologii germańskiej. Pomyślana jest ona w
pierwszym rzędzie jako pomoc naukowa towarzysząca zajęciom dydaktycznym z tego
przedmiotu. Skorzystać z niej mogą oczywiście także wszyscy, którzy pragną zaznajomić się z podstawowymi problemami współczesnego językoznawstwa niemieckiego.
Przy obecnym programie studiów germanistycznych wykłady ze „Wstępu do językoznawstwa”, ograniczone do jednego tylko semestru, umożliwiają omówienie zaledwie niektórych wybranych zagadnień językoznawstwa. Celem naszej publikacji jest
umożliwienie studentom zapoznanie się z szerokim wachlarzem zagadnień przedmiotu, którego znajomość w przyszłej pracy zawodowej absolwentów germanistyki jest
nieodzowna. Wiedza językoznawcza jest przydatna nie tylko w pracy dydaktycznej i
translacyjnej przyszłego nauczyciela lub tłumacza języków obcych. Leży ona także u
podstaw warsztatu twórcy reklam i wszelkiej innej działalności oddziaływania na ludzi
przy pomocy języka.
Książka składa się z ośmiu rozdziałów, w których po krótkim zarysie wiadomości
wstępnych omówione zostały podstawowe zagadnienia językoznawstwa począwszy od
fonetyki i fonologii, poprzez morfologię i składnię, aż po informacje z zakresu semantyki i pragmatyki. Po każdym rozdziale umieszczono spis współczesnej literatury
danego przedmiotu, który wykorzystać można do pogłębienia odnośnej wiedzy. Bibliografia ogólna, znajdująca się na końcu publikacji, zawiera wybór pozycji, przydatnych dla germanistów, jakie ukazały się po roku 2000, z których korzystano przy
opracowaniu niniejszej publikacji.
w kwietniu 2020 r.

ROZDZIAŁ PIERWSZY: Informacje wstępne

Norbert Morciniec
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1. Nieco historii
Europejska refleksja nad językiem sięga swoimi źródłami czasów starożytnych. Wywarły na nią wpływ zarówno myśli filozofii greckiej jak i autorów rzymskich. Jednak
aż do czasów Oświecenia panował głoszony przez Kościół pogląd o boskim pochodzeniu języka. Jednym z pierwszych autorów europejskich, przeciwstawiających się
ówczesnym poglądom był Johann Gottfried Herder, który w rozprawie pt. „Abhandlung über den Ursprung der Sprache” (1772) wykazał, że język jest dziełem ludzkim,
powstałym na pewnym etapie rozwoju człowieka w wyniku jego dążeń do poznawania
świata i porozumiewania się z innymi ludźmi.
Badania porównawcze prowadzone w pierwszej połowie 19 wieku prowadziły do
wniosku, że większość języków europejskich, a także niektóre języki azjatyckie wykazują daleko idące podobieństwa zarówno w słownictwie jak i w gramatyce. W roku
1816 25-letni wówczas Franz Bopp ogłosił pracę „Über das Konjugationssystem der
Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen
und germanischen Sprachen“, w której na podstawie systematycznej analizy porównawczej wymienionych w tytule języków wykazał ich pokrewieństwo i sformułował
tezę o ich wspólnym pochodzeniu. Trzy lata później ukazał się pierwszy tom gramatyki historycznej Jacoba Grimma „Deutsche Grammatik” (1819), który stwierdził pokrewieństwo języków germańskich. Następne pokolenie językoznawców, do którego
należeli m. in. August Friedrich Pott, Rudolf Raumer, August Schleicher, Heymann
Steinthal, ugruntowało swoimi badaniami tzw. językoznawstwo historycznoporównawcze, którego ważnym celem badawczym była rekonstrukcja prajęzyka indoeuropejskiego, z którego wyprowadzali wszystkie języki rodziny indoeuropejskiej.
W latach 70-tych XIX wieku uformowała się na uniwersytecie w Lipsku grupa młodych badaczy, którzy dążyli do uściślenie metod na wzór nauk przyrodniczych.
Należeli do nich m. in. Karl Brugmann, Wilhelm Braune, Berthold Delbrück, Eduard
Sievers, Friedrich Kluge i Wilhelm Streitberg. Z powodu gwałtownej krytyki zastanej
wiedzy zostali przez badaczy starszej generacji pogardliwie nazwani młodogramatykami (Junggrammatiker). W Lipskiej Szkole Młodogramatycznej badania historycznoporównawcze osiągnęły szczyt swego rozwoju. Młodogramatykom zawdzięczamy
podstawowe kompendia językoznawcze, służące jeszcze dzisiejszym językoznawcom.
Dla rozwoju językoznawstwa szczególne znaczenie miała działalność i twórczość
Wilhelma von Humboldta (1767-1835). Jego obszerna, za życia jednak niepublikowana twórczość obejmowała szeroki wachlarz problemów stojących w centrum uwagi
także językoznawstwo współczesnego. W jego pośmiertnie wydanym dziele „Über die
Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige
Entwicklung des Menschengeschlechts” (1836-1840) pojawiła się m. min. teza o językowym obrazie świata, która rozwinięta we współczesnym językoznawstwie kognitywnym zaowocowała badaniami wykazującymi zależność języka mentalnego (istniejącego w umysłach ludzi) od klasyfikacji zjawisk świata przez poszczególne społeczności ludzkie.
Z kręgu młodogramatyków lipskich wywodzi się także Ferdinand de Saussure (18571913) uważany za stwórcę europejskiego strukturalizmu językoznawczego. W latach
1907-1911 de Saussure wygłosił na uniwersytecie w Genewie cykl wykładów o językoznawstwie ogólnym. Chociaż wykładów swoich nigdy nie zamierzał wydać drukiem, zostały one po jego śmierci opracowane i opublikowane przez jego uczniów pt.
„Cours de linguistique générale” (1916, wydanie niemieckie 1931 pt. „Grundfragen
der allgemeinen Sprachwissenschaft“, przekład polski 1961). Książka ta stworzyła
podwaliny pod współczesne językoznawstwo strukturalne. De Saussure wyróżnił trzy
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podstawowe aspekty języka, które określił terminami langue, parole oraz faculté de
langage. Tym ostatnim terminem autor określił zdolność do posługiwanie się językiem, właściwa tylko rodzajowi ludzkiemu. Langue to abstrakcyjny system językowy
istniejący w umyśle ludzkim, natomiast parole to konkretne wypowiedzi, jakie ludzie
wytwarzają na podstawie istniejącego w ich głowach abstrakcyjnego systemu.
Jako przedmiot badań językoznawstwa określił de Saussure abstrakcyjny system językowy (langue), który dostępny jest jednak badaczowi jedynie poprzez badanie konkretnych wypowiedzi językowych (parole).
Ważną rolę w wywodach de Saussure’a odgrywa pojęcie znaku językowego, który
istnieje jako połączenie formy językowej i znaczenia (w terminologii autora połączenie signifiant i signifié, pojmowanych jako treści psychiczne), przy czym związek
między formą i znaczeniem ma charakter dowolny (arbitraire), oparty na zwyczaju
społecznym. Znaki językowe występują w systemie języka w związkach syntagmatycznych oraz w związkach asocjacyjnych. Te pierwsze istnieją między znakami, np.
wyrazami, występującymi w tekstach (wypowiedzeniach) obok siebie, natomiast
związki asocjacyjne zachodzą między wyrazami występującymi w tekstach a innymi
wyrazami skojarzonymi na podstawie związku znaczeniowego lub formalnego.
związki syntagmatyczne
Der Student liest ein Buch
Der Schüler verbessert einen Aufsatz
Der Junge schreibt einen Brief
Mein Freund sucht einen Bleistift

związki asocjacyjne

Ważnym aspektem wprowadzonym przez de Saussure’a do językoznawstwa było odróżnienie badań synchronicznych od badań diachronicznych. Badania synchroniczne
(opisowe) zajmują się stanem języka w określonym czasie, badania diachroniczne natomiast zajmują się językiem w jego historycznym rozwoju. Priorytet badawczy mają
analizy synchroniczne, gdyż przed badaniami historycznymi trzeba najpierw zgłębić i
opisać przedmiot, który ma się zamiar śledzić w aspekcie historycznym.
Ustalenia de Saussure’a wpłynęły zasadniczo na powstanie szeregu strukturalistycznych szkól językoznawczych, wśród nich Szkoły Praskiej, w której wypracowano podstawy współczesnej fonologii.
W kręgu koncepcji strukturalnych de Saussure’a i Szkoły Praskiej pozostawał psycholog i językoznawca Karl Ludwig Bühler, profesor uniwersytetu wiedeńskiego. Jego
podstawowe dzieło „Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache” ukazało się
w roku 1934 (3. wydanie 1999). W teorii lingwistycznej Bühlera szczególne znaczenie
ma jego schemat aktu mowy oraz wydzielone w nim funkcje znaku językowego. Na
akt mowy składają się nadawca, który emituje dźwięki mowy (stanowiący znak językowy), odbiorca oraz rzeczywistość (przedmiot lub stan rzeczy) komunikowana przez
znak.
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W stosunku do rzeczywistości znak pełni funkcję reprezentatywną (reprezentuje
przedmioty i stany rzeczywistości pozajęzykowej), w stosunku do nadawcy – funkcję
ekspresywną (wyraża określone cechy nadawcy), a w stosunku do odbiorcy - funkcję
impresywną (będąca apelem, oddziaływaniem na zachowanie odbiorcy). Znak językowy jest więc jednocześnie symbolem (w stosunku do wyrażanej rzeczywistości),
symptomem (w stosunku do nadawcy) oraz sygnałem (w stosunku do odbiorcy).
Na system językowy w ujęciu Bühlera składają się trzy podsystemy: foniczny, morfologiczny i syntaktyczny ze swoimi podstawowymi jednostkami: fonemami, wyrazami
oraz zdaniami. Zdanie jako schemat składniowy funkcjonuje na zasadzie konotacji
(wymagania jednego członu przez drugi). Pomysł ten podjęty został w późniejszej
gramatyce walencyjnej, w której czasownik jako podstawowy człon zdania otwiera
wokół siebie puste miejsca wypełniane odpowiednimi formami gramatycznymi.
Do językoznawstwa strukturalnego w szerokim sensie zaliczyć można w zasadzie
wszystkie kierunki, traktujące język jako system, którego jednostki powiązane są wzajemnymi relacjami. Do tak pojętego językoznawstwa strukturalnego zaliczyć można
także powstały od połowy ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych kierunek gramatyki transformacyjno-generatywnej, którego twórcą był Noam Chomsky. Podobnie
jak F. de Saussure odróżnił langue (system językowy) od parole (mówienie), Chomsky odróżnia kompetencję językową idealnego mówcy/nadawcy od performancji, konkretnego użycia językowego. Na podstawie kompetencji językowej mówca jest w stanie zrozumieć i wypowiedzieć coraz to nowe gramatycznie poprawne zdania wśród
nich także takie, które przedtem nigdy nie usłyszał. Gramatyka transformacyjnogeneratywna wyjaśnia tę umiejętność, ustalając reguły i ich transformacje (przekształcenia) prowadzące do gramatycznie poprawnych zdań. Przyjmuje się przy tym, że proces akwizycji językowej odbywa się na podstawie wrodzonych zasad gramatyki uniwersalnej, wspólnej dla wszystkich języków. Teoria transformacyjno-generatywna,
poprawiana i rozwijana w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku na materiale języka angielskiego, odegrała znaczącą rolę w rozwoju językoznawstwa europejskiego.
Począwszy od lat 70-tych XX wieku rozwija się w Niemczech lingwistyka tekstu
(Textlinguistik), która bada i opisuje różne rodzaje tekstów pisanych, wychodząc przy
tym poza pole istniejących metod opisu zdania.

9
2. Językoznawstwo a język
Językoznawstwo jest nauką o języku, o jego strukturach i funkcjach, a także o prawidłowościach jego rozwoju. Samo pojęcie języka rozumiane jest w językoznawstwie w sposób
niejednolity, zależnie od przyjętych założeń i celów badawczych. Podczas gdy dla przeciętnego użytkownika języka język jest przede wszystkim sposobem porozumiewania się
ludzi, to np. dla językoznawcy-strukturalisty język jest systemem znaków powiązanych
wzajemnymi relacjami, systemem o określonej strukturze, w której znaki pełnią określone
funkcje. Swój przedmiot badawczy strukturalista znajduje w tekstach wypowiadanych lub
zapisanych. Dla językoznawcy-kognitywisty język istnieje w umyśle ludzkim, a przedmiotem jego badań jest intuicyjna wiedza o języku użytkowników języka, która leży u podstaw
ich wypowiedzi. Ponieważ wiedza ta nie jest badaczowi bezpośrednio dostępna, siłą rzeczy
badania kognitywisty skupiają się na konkretnych tekstach językowych, na podstawie których wnioskuje się o charakterze posiadanej przez ludzi intuicyjnej (nieuświadomionej)
wiedzy językowej. Natomiast językoznawca-pragmatyk, który bada relacje zachodzące
między nadawcą a odbiorcą w konkretnych sytuacjach językowych, traktuje język przede
wszystkim jako środek oddziaływania na ludzi. Niezależnie od nastawienia badawczego
językoznawców, zajmujących się różnymi aspektami języka, najczęstszej spotykają definicją języka jest „System znaków prymarnie dźwiękowych, służący do porozumiewania się
w obrębie danej społeczności.” 1
W definicji tej zarówno pojęcie „systemu znaków” jak i sformułowanie „znaki prymarnie
dźwiękowe” wymagają dalszego wyjaśnienia.
Pod pojęciem „system” rozumiemy taki zespół jednostek, których wartość determinowana
jest przez inne jednostki tego zbioru. Np. wartość pionka na szachownicy (w systemie figurek szachowych) zależy od obecności na szachownicy innych figur, które go asekurują.
Pionek nie „kryty” przez inną figurę szachową może być przez przeciwnika wyeliminowany z gry szachowej, natomiast ten sam pionek kryty przez drugiego pionka (lub inną figurkę), będzie miał wyższą wartość i będzie skutecznie opierał się atakom przeciwnika. Podobnie jest w języku. Np. w systemie polskich nazw pokrewieństwa wartość (znaczenie)
wyrazu wujek zależy od tego, czy w systemie nazw pokrewieństwa użytkowników istnieje
wyraz stryjek. Otóż dla użytkowników, którzy znają i używają wyrazu stryjek, wyraz wujek oznacza brata matki (bo stryjek wyraża brata ojca!), natomiast dla ludzi, którzy nie
używają wyrazu stryjek, wyraz wujek oznacza zarówno brata matki jak i brata ojca. (W
sprawie „znaków prymarnie dźwiękowych” patrz poniżej.)
3. Znaki językowe a niejęzykowe
Ażeby w pełni zrozumieć znaczenie znaku językowego (znaku prymarnie dźwiękowego),
trzeba najpierw odróżnić znaki językowe od innych znaków używanych przez ludzi. Znaki
występujące w przyrodzie są przedmiotem badań semiotyki, dyscypliny naukowej ustanowionej przez badacza amerykańskiego Charlesa Sandersa Peirce’a. Jego klasyfikacja zna-

1

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, 1995, s. 240.
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ków dokonana w drugie połowie XIX wieku przetrwała do czasów współczesnych. Peirce
odróżnił trzy rodzaje znaków: indeksy, ikony i symbole.
Znaki indeksowe są zjawiskami wywołanymi przez określone przyczyny, np. dym jest
znakiem tego, że coś się pali, poruszające się liście drzew są znakiem tego, że wieje wiatr,
itd.
Znaki ikoniczne są stylizowanymi lub zredukowanymi obrazami tego co przedstawiają,
np. znaki drogowe ostrzegające przed spadającymi kamieniami lub przed nisko latającymi
samolotami. Znakiem ikonicznym będzie także stylizowana sylwetka kobiety lub mężczyzny umieszczona na drzwiach toalety.
Znaki symboliczne nie opierają się na naturalnym lub obrazowym związku między nośnikiem informacji i samą informacją. Więź ta w tym przypadku jest konwencjonalna, umowna lub oparta na zwyczaju społecznym. Znakami symbolicznymi są np. znaki drogowe bez
napisu. Są one nosicielami określonych informacji na zasadzie czysto umownej, jak np.
trójkąt z szeroką podstawą u góry („uwaga, ulica podporządkowana”) lub biały znak okrągły z czerwoną obwódką („zakaz wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych”). Takimi
znakami umownymi są też emblematy wojskowe, flagi państwowe lub symbol amerykańskiego dolara. Znaki symboliczne stanowią najliczniejszą i najważniejszą grupę znaków.
Do nich należą także znaki mowy ludzkiej.
Podział znaków na indeksy, ikony i symbole jest niewątpliwie podziałem istotnym, wskazuje bowiem na różne rodzaje powiązania znaków z ich wartością informacyjną. Przy indeksach było to powiązanie oparte na relacji przyczyna – skutek, przy ikonach na podobieństwie, a przy symbolach na konwencji. Jednak dla naszych rozważań podział ten jest
zbyt szeroki, gdyż pod każdym z wydzielonych rodzajów znaków kryją się dalsze ich podrodzaje. Dokładniejszą i dla naszych celów bardziej przydatną klasyfikację znaków znajdujemy w teorii znaku Tadeusza Milewskiego 2. Milewski dokonał klasyfikacji dychotomicznej znaków na podstawie ich struktury i funkcji. Dzieli on:
Znaki
Sygnały
Sygnały semantyczne
Sygnały arbitralne
Sygnały dwuklasowe

na symptomy i sygnały
na apele i sygnały semantyczne
na obrazy i sygnały arbitralne
na jednoklasowe i dwuklasowe
na bezfonemowe i fonemowe

Opierając się na wywodach Milewskiego komentujemy poszczególne rodzaje znaków w
sposób następujący:
Znaki w najszerszym tego słowa znaczeniu są zjawiskami postrzegalnymi, które są dla
postrzegającego ważne nie przez to czym są, ale dzięki temu, że zwracają jego uwagę na
coś, co znajduje się poza nimi. Pierwszy podział znaków dotyczy symptomów i sygnałów.
Symptomy są zjawiskami kompleksowymi, nie postrzeganymi jako część całości zjawiska. Nie są nadawane po to, żeby komuś coś zakomunikować, są więc znakami niecelowymi powstałymi w wyniku przyczyny naturalnej, najczęściej biologicznej. Znakami są
2

Tadeusz Milewski (2004), Językoznawstwo. PWN, Warszawa.
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jedynie dla odbiorcy, który je postrzega. Są więc znakami jednostronnymi, a ponieważ nie
mają świadomego nadawcy, który mógłby je kontrolować i na nowo nadawać, są zarazem
znakami niezwrotnymi.
Przykłady: na świeżym śniegu widzę ślady ludzkich stóp, poznaję: tędy przeszedł człowiek. Mój pies z wywieszonym językiem ciężko dyszy, poznaję: jest mu gorąco. Niemowlę płacze, matka poznaje: dziecku coś dolega. Analizując wymienione zjawiska stwierdzamy, że są to znaki kompleksowe, niecelowe, jednostronne i niezwrotne, czyli że są one
symptomami.
Sygnały natomiast są znakami postrzeganymi jako część zjawiska kompleksowego, a ponieważ nadawane są celowo, są znakami dwustronnymi, znakami zarówno dla nadawcy
jak i dla odbiorcy. Nadawca wysyłając je celowo, sam może je odebrać i je kontrolować, są
więc znakami zwrotnymi. Sygnały dzielą się na apele (sygnały asemantyczne) i sygnały
semantyczne.
Apele nie kierują uwagi odbiorcy na zjawiska świata zewnętrznego, lecz wywołują u niego
jedynie określone uczucia lub sposoby zachowania. Są one znakami zarówno dla nadawy,
który nadaje je celowo, jak i dla odbiorcy, a co za tym idzie, są także znakami zwrotnymi,
kontrolowanymi przez nadawcę. Typowymi przykładami apeli są produkty sztuki artystycznej, jak ornamenty lub malowidła i rzeźby abstrakcyjne. Także hejnały wojskowe
wzywające do walki lub utwory muzyczne wywołujące u odbiorcy określone stany emocjonalne, zaliczyć można do tego rodzaju sygnałów.
Sygnały semantyczne natomiast odnoszą się do zjawisk świata zewnętrznego i kierują
uwagę odbiorcy na te zjawiska. Dzieli się je na obrazy, czyli sygnały motywowane i sygnały arbitralne, czyli niemotywowane.
Obrazy są sygnałami, których forma wykazuje cechy, występujące także po stronie tego,
co wyrażają. Są one sygnałami motywowanymi w tym sensie, że wykazują większe lub
mniejsze podobieństwo do zjawisk, które reprezentują. Opierając się na tych podobieństwach, odbiorca jest w stanie zidentyfikować obraz z jego treścią. Obrazami, czyli sygnałami motywowanymi, będą np. portrety, posągi, pewien rodzaj map terenowych, a także
wyrazy dźwiękonaśladowcze.
Sygnały arbitralne (konwencjonalne) są znakami niemotywowanymi. Związek między
formą znaku a tym, co komunikuje, polega na umowie lub zwyczaju społecznym, które
umożliwiają nadawcy i odbiorcy rozumienie znaku w określony sposób. Zarazem są sygnały arbitralne znakami diakrytycznymi. Zawierają dwa rodzaje cech: cechy ważne dla
informacji ustalone konwencją, których ani nadawca, ani odbiorca zmienić nie może, oraz
cechy przypadkowe, dla zrozumienia informacji nieważne, nie objęte konwencją. Np. dla
znaku drogowego o treści „uwaga, ulica podporządkowana”, który jest sygnałem arbitralnym, ważny jest tylko kształt znaku (odwrócony trójkąt) i jego barwa, natomiast większy
lub mniejszy rozmiar znaku będzie dla tej informacji cechą obojętną. Sygnały arbitralne
dzielą się na sygnały jednoklasowe i sygnały dwuklasowe.
Sygnały jednoklasowe są jednostkami zbioru ilościowo ograniczonego. Są one znaczeniowo niepodzielne na jednostki mniejsze. Każdy sygnał przynosi na tle określonej sytua-
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cji zawsze tę samą informację. Przez połączenie dwóch sygnałów tego rodzaju nie powstaje nowa informacja, lecz jedynie suma informacji właściwej każdemu znakowi tego połączenia. Typowymi sygnałami jednoklasowymi są konwencjonalne znaki drogowe. Ich
ilość jest ograniczona a każdy znak wyraża tylko jedną, umową ustaloną informację. Jeśli
połączymy dwa znaki umieszczając je na jednym słupie, nie powstaje żadna nowa informacja, lecz jedynie suma informacji właściwych każdemu znakowi z osobna. Znaki tego
rodzaju tworzą systemy bez gramatyki (bez reguł ich łączenia), są więc sygnałami jednoklasowymi. Znaki tego rodzaju są ponadto ściśle związane z sytuacją, w której występują.
Odnoszą się one zasadniczo tylko do „tu i teraz”, do zjawisk bliskich i współczesnych.
Sygnały dwuklasowe są jednostkami należącymi do dwóch różnych klas. Do klasy pierwszej należą dzięki swojej zwyczajowo ustalonej wartości informacyjnej, do drugiej dzięki
zdolności do występowania w konstrukcjach. Znaki tego rodzaju można według określonych zasad łączyć w znaki złożone, które wyrażają informację nową, nie będącą już sumą
informacji właściwej każdemu znakowi z osobna. Poprzez łączenie znaków według określonych zasad powstaje z ilościowo ograniczonego zbioru znaków prostych nieograniczona
niemal ilość znaków złożonych. Informacje sygnałów dwuklasowych nie są już ograniczone pod względem przestrzennym i czasowym. Przy ich pomocy nadawca może wyrazić
także treści niewidoczne, oddalone w czasie i przestrzeni. Nietrudno spostrzec, że do sygnałów dwuklasowych należą znaki językowe. Łączone według praw gramatycznych, słowotwórczych i składniowych wchodzą w skład konstrukcji znakowych o coraz to większym stopniu złożoności, pozwalających wyrazić coraz to nowe i bardziej złożone treści.
Sygnały dwuklasowe dzieli się na sygnały bezfonemowe i sygnały fonemowe.
Sygnały bezfonemowe. Jako przykład takich sygnałów Milewski wymienia taniec informacyjny pszczół, zastrzegając się jednak, że porównanie tańca pszczół z językiem ludzkim
jest tylko w części możliwy, gdyż taniec pszczół ma jeszcze wiele tajemnic i nie do końca
jeszcze został rozpoznany.
Pszczoła potrafi swoim tańcem zakomunikować innym pszczołom kierunek, w jakim należy polecieć, żeby dotrzeć do źródła nektaru, odległość tego źródła od ulu, oraz obfitość
tego źródła. Pszczoła odbywa swój taniec na zwykle pionowo umieszczonym plastrze wosku po linii dwóch kręgów stykających się linią prostą. Porusza się ona po linii kręgów na
przemian lewego i prawego, a gdy dochodzi do środkowej linii prostej zaczyna swój taniec
poruszając z większą lub mniejszą intensywnością swoim odwłokiem. Kąt odchylenia prostej od pionu oznacza kąt odchylenia drogi lotu od słońca, długość tańca po linii prostej
wyraża odległość miejsca nektaru od ulu, a intensywność ruchów odwłokiem jego bogactwo.
Taniec pszczoły jest niewątpliwie sygnałem bezfonemowym i w dodatku sygnałem złożonym. Ale czy jest także sygnałem dwuklasowym, jak przedstawił to Milewski? Przecież
każdy element tańca pszczoły wyraża tylko swoją jednostkową informację: odchylenie od
pionu – kierunek lotu; długość tańca po linii pionowej – odległość źródła nektaru od ulu;
intensywność ruchów odwłokiem – bogactwo źródła. Połączenie tych sygnałów, ich jednoczesne wykonanie, nie wyraża żadnej nowej informacji różnej od sumy informacji sygnałów poszczególnych. Jest to taka sama sytuacja, jak gdybyśmy umieścili na jednym słupie
trzy znaki drogowe otrzymując jedynie sumę trzech informacji a nie informację nową.
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Trudno więc mówić tu o sygnałach dwuklasowych. Dotychczas nie stwierdzono istnienia
sygnałów dwuklasowych w świecie zwierząt. Według dzisiejszego stanu wiedzy dwuklasowość jest właściwością jedynie znaków językowych. Jeśli tak jest, to należałoby zrezygnować z podziału sygnałów dwuklasowych na bezfonemowe i fonemowe, gdyż wszystkie
sygnały dwuklasowe jako znaki językowe są równocześnie sygnałami fonemowymi.
Podsumowujmy: pośród wszystkich znaków występujących w przyrodzie znaki językowe
różnią się od innych znaków tym, że są one sygnałami semantycznymi, konwencjonalnymi, dwuklasowymi (i zarazem fonemowymi). Jako sygnały odróżniają się od symptomów,
jako sygnały semantyczne od niesemantycznych apeli, jako sygnały konwencjonalne od
motywowanych obrazów i jako sygnały dwuklasowe od sygnałów jednoklasowych. W
procesie komunikacji ludzkiej występują jednak nie tylko znaki językowe, lecz także
wszystkie inne dotychczas wyróżnione znaki, to jest zarówno symptomy jak i apele, obrazy i sygnały jednoklasowe.
Jest rzeczą ciekawą, że w ontogenezie człowieka, w rozwoju mowy dziecka, pojawiają się
poszczególne rodzaje znaków w kolejności, w której dotychczas je omawialiśmy, najpierw
symptomy, potem apele, potem obrazy i sygnały jednoklasowe i na samym końcu dwuklasowe sygnały fonemowe, czyli znaki językowe.
Pierwszymi znakami, jakie pojawiają się w rozwoju mowy dziecka, są symptomy. Płacz
niemowlęcia, po którym matka poznaje, że dziecku coś dolega, jest niewątpliwie symptomem. Dziecko nie zdaje sobie sprawy z wpływu, jaki jego płacz wywiera na otoczeniu.
Nie ma tu więc mowy o jakimś celowym nadawaniu znaku przez dziecko. Jak przy
wszystkich symptomach nie ma tu jeszcze świadomego nadawcy. Symptomy są znakami
tylko dla odbiorcy, są znakami jednostronnymi, nie istniejącymi jeszcze w umyśle dziecka.
Na przełomie pierwszego i drugiego roku życia dziecko postrzega, że jego krzyki wywołują określoną reakcję osób z jego otoczenia. Wówczas zaczyna nadawać je celowo, by wywołać pożądaną reakcję. Są to już apele, które obok wcześniejszych symptomów zaczynają odgrywać w rozwoju mowy dziecka coraz większą rolę. Apele w odróżnieniu od symptomów są sygnałami celowymi i dwustronnymi, znakami zarówno dla nadawcy jak i dla
odbiorcy. Dziecko nadaje je, kiedy chce i jak chce, istnieją więc już w jego świadomości.
W pierwszych miesiącach drugiego roku życia dziecko postrzega, że pewne elementy mowy odpowiadają odpowiednim zjawiskom otaczającego je świata. W ten sposób powstają
pierwsze sygnały semantyczne. Dziecko próbuje na swój sposób naśladować dźwięki wydawane przez otocznie lub też tworzyć własne zespoły dźwiękowe, wytwarzając dźwiękonaśladowcze obrazy akustyczne, z którymi zaczyna kojarzyć określone treści.
Kolejnym etapem w rozwoju mowy dziecka jest opanowanie semantycznych sygnałów
konwencjonalnych, co ma miejsce, gdy dziecko zaczyna sobie przyswoić znaki swego
otoczenia, które opierają się na konwencjonalnym związku formy i znaczenia. Konwencja
łączy treści znaków z pewnymi tylko cechami dźwiękowymi swojej formy fonicznej, tzw.
cechami dystynktywnymi (odróżniającymi), których zespoły nazywamy fonemami. Opanowanie przez dziecko sygnałów konwencjonalnych wiąże się więc z opanowaniem znaków fonemowych. Dotychczas dziecko operowało ciągłą skalą cech dźwiękowych. Jego
głos swobodnie falował wytwarzając nieskończoną wprost ilość różnorodnych dźwięków.
Teraz jednak, gdy zaczyna naśladować znaki swego otoczenia, dziecko musi nauczyć się
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odróżniać cechy dystynktywne znaków, musi nauczyć się, że co innego znaczy baba, a co
innego papa (opozycja b/p, dźwięczna/bezdźwięczna), że co innego mama a co innego
baba (opozycja m/b, nosowa/nienosowa) itd. Dotychczasowa nieograniczona swoboda
dźwięków używanych przez dziecko zanika, szkieletem mowy stają się cechy, które pełnią
funkcję odróżniania znaków. Dalsze opanowanie znaków odbywa się w zadziwiająco
szybkim tempie, tak że dziecko dwuletnie dysponuje już ponad 300 wyrazami. Jednak aż
do połowy drugiego roku życia są to jedynie sygnały jednoklasowe, wyrazy pojedyncze,
które dziecko nie potrafi jeszcze łączyć w konstrukcje tworząc w ten sposób nowe znaki
złożone.
W drugiej połowie drugiego roku życia pojawiają się w mowie dziecka połączenia dwuwyrazowe. Początkowo są to jeszcze połączenia przypadkowe i agramatyczne, z których jednak w krótkim czasie rozwijają sie wypowiedzi o wyraźnej strukturze językowej. Odbywa
się to pod koniec drugiego roku lub na początku trzeciego roku życia i przebiega tak intensywnie, że trzyletnie dziecko dysponuje już podstawowymi regułami gramatycznymi języka ojczystego. Konwencjonalne sygnały jednoklasowe przekształciły się teraz w sygnały
dwuklasowe. Od tej chwili dziecko łącząc według określonych zasad znaki proste w znaki
złożone, jest w stanie wytworzyć nowe wyrazy złożone, a następnie grupy wyrazów i zdania, i wyrazić nimi nowe informacje kompleksowe. Od tej chwili dziecko jest w posiadaniu
znaków językowych.
Opanowanie przez dziecko znaków językowych nie eliminuje używania znaków właściwych wcześniejszym etapom rozwoju mowy, to jest symptomów, apeli i obrazów akustycznych. One wszystkie w dalszym ciągu istnieją w mowie dziecka (a także w mowie
człowieka dorosłego) pełniąc im właściwe funkcje. Wiele wskazuje na to, że chronologiczne następstwo od symptomu aż do znaku językowego w rozwoju mowy dziecka (w
jego ontogenezie), miało miejsce także w filogenezie człowieka, w rozwoju rodzaju ludzkiego.
Wśród językoznawców istnieje różnica zdań na temat, czy znakiem językowym jest sama
forma znaku (stanowisko unilateralne), czy też połączenie formy znaku i jego treści (stanowisko bilateralne).
Omówione przez nas znaki niejęzykowe, to jest symptomy, apele, obrazy i niefonemowe
sygnały jednoklasowe są niewątpliwie znakami unilateralnymi. Symptomem jest sam płacz
dziecka a nie płacz dziecka + domniemanie matki o jego dolegliwości. Podobnie z płaczem
dziecka stosowanym celowo dla wywołania określonej reakcji otoczenia, czyli z apelem. I
tu znakiem jest sam płacz, a nie płacz + reakcja otoczenia. Unilateralne są także znaki motywowane, czyli obrazy zawierające cechy, które występują również po stronie treści, jaką
znak reprezentuje. Znakiem tego rodzaju jest np. portret, a nie portret + przedstawiona na
nim osoba. I wreszcie unilateralne są też niefonemowe znaki jednoklasowe, jak np. umowne znaki drogowe. Znakiem drogowym jest sama tarcza o określonym kształcie i kolorze, a
nie tarcza + informacja, jaką wyraża.
Wszystkie wymienione znaki są znakami niejęzykowymi. Znakiem niejęzykowym jest
sama forma znaku, a nie połączenie formy z tym, co wyraża. Znaki niejęzykowe są więc
znakami unilateralnymi.
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Znaki językowe określiliśmy jako fonemowe sygnały dwuklasowe, które łączone według
określonych praw w konstrukcje znakowe, wyrazić mogą nowe informacje, nie będące już
sumą informacji poszczególnych znaków składowych tej konstrukcji. Powstaje pytanie,
czy wymienione cechy odróżniające znaki językowe od niejęzykowych mogą decydować o
ich bilateralności, tak jak to przedstawił Ferdinand de Saussure 3.
Rozważmy następujące sprawy.
1. Wartość znaku niejęzykowego jest autonomiczna w tym sensie, że ta sama wartość
informacyjna, czyli jego treść, może być wyrażana także przez inny nośnik informacji. Strzałkę kierującą mnie w określonym kierunku można zastąpić znakiem
dłoni z wyciągniętym palcem wskazującym, portret może wyrazić tę samą osobę co
jego zdjęcie, okrzyk lub gwizd może być postrzegany jako identyczne ostrzeżenie.
2. Wartość informacyjną znaku niejęzykowego, jego treść, można uświadomić sobie i
wyrazić tylko przy pomocy języka, czyli przy pomocy znaków językowych. Bez języka nie jest możliwe ani zrozumienie treści znaku, ani jej zapamiętanie.
A znak językowy?
I tu mamy do czynienia z nośnikiem informacji (formą językową) oraz z wartością informacyjną (znaczeniem). Ale wartość informacyjna znaku językowego nie jest autonomiczna. Treść wyrażona przez znak językowy, jego znaczenie, nie można wyrazić inną formą
dźwiękową, jak tylko tą, która jest z tym znaczeniem zwyczajowo złączona. Znaczenie
(treść) potrzebuje nośnika informacji, formy językowej, aby mogło w umyśle ludzkim zaistnieć. Bez formy językowej znaczenie w ogóle nie może się ujawnić. Dopiero dzięki
formie językowej znaczenie staje się własnością umysłu ludzkiego. Właśnie dlatego znak
językowy pojmuje się jako jednostkę bilateralną składającą się z formy i znaczenia.
Znak językowy jest jednostką szczególnego rodzaju, gdyż sama forma bez znaczenia nie
jest znakiem językowym, a znaczenie bez formy językowej w ogóle nie może zaistnieć.
Percepcja samej formy dźwiękowej niezależnie od znaczenia możliwa jest tylko przy wyrazach języka, którego nie rozumiemy. Ale w takim przypadku percypowane dźwięki nie
funkcjonują jako elementy znaku językowego, lecz stanowią jedynie puste szumy akustyczne.
Określenie znaku językowego przez de Saussure’a jako jednostki bilateralnej, jako nierozerwalne połączenie formy językowej i znaczenia, chociaż nigdzie przez niego nie uzasadnione, świadczy niewątpliwie o genialnej intuicji tego językoznawcy.
Pozostaje do wyjaśnienia kwestia, jak to się dzieje, że w językoznawstwie europejskim
występuje zarówno koncepcja bilateralna jak i unilateralna znaku językowego. Przecież w
polemice naukowej nigdy nie jest tak, że jedni mają absolutną słuszność, a drudzy głoszą
nieprawdę. Może więc obie strony mają swoje racje?
Dla wyjaśnienia tego zjawiska trzeba uwzględnić fakt, że wyniki badań mogą być zależne
od przyjętych przez badaczy założeń i celów badawczych. Lingwiści, dla których przedmiotem badań jest język istniejący w tekstach i tylko w tekstach, w których okazom odpowiednich klas tekstowych odpowiadają okazy określonych klas rzeczywistości, muszą
Ferdinand de Saussure (2002), Kurs językoznawstwa ogólnego (Cours de linguistique générale).
Tłum. K. Kasprzyk, wyd. 3, Warszawa.
3

16
konsekwentnie dojść do wniosku, że znaczenie znajduje się w okazach klas rzeczywistości
jako zespoły cech wspólnych i charakterystycznych tych klas. W takim ujęciu znaczeniem
wyrazu „dom” np. będzie zespół cech charakterystycznych domu, wyrażonego przez formę
znaku „dom”. Przy takich założeniach językoznawca nie interesuje się tym, co dzieje się w
umyśle użytkowników języka, gdyż zarówno nadawca jak i odbiorca znajdują się z definicji poza polem jego badań. Podążając takim tokiem myśli, jedyną konsekwencją jest przyjęcie, że znak językowy jest jednostką unilateralną. To element tekstu jest znakiem językowym, który względem rzeczywistości pozatekstowej pełni funkcję reprezentatywną i
komunikatywną.
Natomiast u językoznawców, którzy przyjmują, że język istnieje w umysłach jego użytkowników, i dla których analiza znaczenia jest siłą rzeczy analizą struktur kognitywnych,
sprawy mają się zgoła inaczej. Dla de Saussure’a, którego uważa się dzisiaj wręcz za
pierwszego kognitywistę, znak językowy jest zjawiskiem psychicznym, połączeniem mentalnego obrazu dźwiękowego i pojęcia. Obie części istnieją w nierozerwalnym związku w
umyśle użytkowników języka. Jest rzeczą zrozumiałą, że w ujęciu kognitywnym znak językowy jawić się musi jako znak bilateralny, jako istniejące w umyśle użytkowników połączenie formy i znaczenia.
4. Rodzaje znaków językowych
W poprzednim rozdziale określiliśmy znak językowy jako jednostkę semantyczną, konwencjonalną i dwuklasową. Jest on semantyczny, bo jego forma wyraża określoną treść,
odsyła odbiorcę do jakiegoś zjawiska otaczającego go świata. Jest on konwencjonalny, bo
związek między formą a tym co wyraża, opiera się na zwyczaju społecznym. Natomiast
pod pojęciem dwuklasowości rozumiemy, że mamy do czynienia z dwoma formami znaków, prostych i złożonych. Na zasadzie określonych reguł można przekształcić znaki proste w znaki złożone wyrażające coraz to nowe treści. Tworząc znaki złożone z ograniczonej liczby znaków prostych można budować dowolne ciągi wypowiedzi i wyrazić nieograniczoną ilość nowych informacji. W ten sposób można z morfemów, które są najmniejszymi znakami semantycznymi, utworzyć wyrazy, z wyrazów − wypowiedzenia (oznajmienia i zdania).
Z tak zdefiniowanych znaków językowych wydzielić należy fonemy jako jednostki językowe, które nie są „semantyczne”, gdyż nie wyrażają żadnych treści, a ich funkcja polega
na tym, że stanowią budulec jednostek wyższego rzędu i zarazem służą do ich odróżniania.
Fonemy to najmniejsze znaki językowe o funkcji odróżniającej (dystynktywnej).
Najmniejszym znakiem semantycznym składającym się z fonemów jest morfem. Odróżnia się morfemy leksykalne wyrażające pojęcia elementów świata rzeczywistego lub wyobrażonego, oraz morfemy gramatyczne będące wykładnikami relacji i treści gramatycznych. Morfemami leksykalnymi są np. wyrazy Tisch, groß, komm; morfemami gramatycznymi np. końcówka -es w wyrazie Tisch-es, końcówka -te w wyrazie mach-te, ale też przyimki i spójniki wyrażające relacje między wyrazami lub zdaniami. Morfemy leksykalne jak
i gramatyczne mogą występować jako morfemy swobodne lub jako morfemy wiązane.
Swobodnymi morfemami leksykalnymi będą np. wyrazy Tisch, groß, komm, morfemami
wiązanymi końcówki słowotwórcze -tum w wyrazie Alter-tum, lub -chen w wyrazie Tisch-
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chen. Za swobodne morfemy gramatyczne uważa się przyimki oraz spójniki, zaś za wiązane morfemy gramatyczne końcówki odmieniających się części mowy.
Morfemy stanowią budulec wyrazu. Istnieją wyrazy jednomorfemowe (Tisch, alt, komm)
jak i wielomorfemowe (Tisch-tuch, ält-er, komm-t). Te ostatnie uważa się za konstrukcje
morfemowe. Konstrukcje składające się z morfemów leksykalnych różnią się od zwykłego
zestawienia morfemów tym, że znaczenie całości jest inne, niż suma znaczeń poszczególnych morfemów składowych (Tischtuch nie znaczy ‘stół +sukno’, lecz ‘obrus’).
W zależności od przyjętych kryteriów opisowych spotyka się różne definicje wyrazu: Wyraz graficzny (w tekście pisanym) to znak językowy składający się z liter między dwoma
pustymi miejscami. Wyraz leksykalny (leksem) to jednostka słownika reprezentująca
wszystkie jej możliwe formy gramatyczne. Dla rzeczowników np. będzie to forma mianownika, dla czasowników forma bezokolicznika. Natomiast wyraz tekstowy to jednostka
w konkretnej formie gramatycznej.
Podobnie jak odróżnia się morfemy i konstrukcje morfemowe, odróżnia się też wyrazy i
konstrukcje wyrazowe, które różnią się od zwykłego zestawienia wyrazowego tym, że
ich znaczenie nie jest równe sumie znaczeń jego składników. Np. konstrukcja wyrazów
ich+habe+gemacht nie znaczy ‘ja mam zrobione’, lecz ‘zrobiłem’ (czas przeszły dokonany). Połączenie sie+wird+kommen nie znaczy ‘ona staje się przyjść’, lecz ‘ona przyjdzie’
(czas przyszły).
Przy okazji dobrze jest uświadomić sobie różnicę między konstrukcją językową a jej strukturą. Konstrukcja językowa to konkretne połączenie morfemów lub wyrazów o znaczeniu
innym, niż suma znaczeń jej składników. Natomiast struktura konstrukcji to schemat jej
budowy. Np. forma językowa ich habe gemacht jest konstrukcją. Natomiast jej struktura
(schemat budowy) polega na tym, że na pierwszym miejscu występuje zaimek osobowy,
bezpośrednio po nim słowo posiłkowe haben w odpowiedniej formie gramatycznej, a następnie imiesłów uprzedni czasownika podstawowego. Formy językowe ich habe gemacht,
sie hat gekauft, wir haben gelacht stanowią zatem trzy konstrukcje gramatyczne o takiej
samej strukturze.
Znakami językowymi oprócz wymienionych morfemów, wyrazów i ich konstrukcji są także znaki wyższego rzędu, mianowicie wypowiedzenia, które dzieli się na oznajmienia i
zdania. W tekstach wypowiadanych lub napisanych da się wydzielić szereg zamkniętych i
ukształtowanych składniowo jednostek, z których każda z osobna może być przekazem
samodzielnej informacji. Jednostkę taką określa się jako wypowiedzenie. Wypowiedzenia
dzieli się na zdania i oznajmienia. Za zdanie uważa się wypowiedzenie, które składa się z
czasownika w formie osobowej (verbum finitum) oraz członów dodatkowych wymaganych przez czasownik (tzw. aktantów), lub członów niewymaganych przez czasownik
(tzw. swobodne informacje). Natomiast oznajmienie to wypowiedzenie bez formy osobowej czasownika. Oznajmieniami będą więc teksty: Einsteigen und Türen schließen! Hinaus
mit dir! Aufgepasst! Hilfe! Nicht stören! Natomiast za zdania uważa się wypowiedzenia
takie jak: Das Kind schläft. Das Wetter ist schön. Er schenkt der Freundin Blumen. Wer
hat das gesagt? itp.
5. Funkcje znaków językowych
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Przy pomocy znaków językowych użytkownicy języka przekazują sobie określone informacje. Dotyczy to wszelkich znaków semantycznych począwszy od najmniejszego znaku,
morfemu, a skończywszy na znakach złożonych, na oznajmieniach i zdaniach. Podstawowe funkcje znaków językowych opisać można posługując się modelem komunikacji językowej Karola Bühlera. 4 W modelu tym autor przedstawił relacje istniejące między nadawcą, odbiorcą a treścią przekazywaną i na tej podstawie wyróżnił trzy podstawowe funkcje
znaków.
W stosunku do nadawcy znaki pełnią funkcję ekspresywną (Ausdrucksfunktion), czyli wyrażają pewne informacje o nadawcy, np. mężczyzna czy kobieta, jego nastawienie do odbiorcy (przychylne, obojętne), jego stany emocjonalne itp. Typowym przykładem nośników funkcji ekspresywnej znaków są wykrzykniki, wyrażające zdziwienie, zaskoczenie,
przestrach itp. nadawcy.
W stosunku do odbiorcy znaki pełnią funkcję impresywną (Appellfunktion), czyli wywołują u odbiorcy określone zachowania lub stany emocjonalne. Chodzi tu przede wszystkim o
rozkazy, polecenia i prośby. Typowym przykładem funkcji impresywnej są np. komendy
wojskowe. Natomiast w stosunku do zjawisk rzeczywistości pozajęzykowej znaki pełnią
funkcję reprezentatywną (Darstellungsfunktion), czyli przekazują informacje o rzeczach i
sprawach świata.
Skoro zdefiniowaliśmy język jako „system znaków prymarnie dźwiękowych służący do
porozumiewania się w obrębie danej społeczności”, to za podstawową funkcję znaku uznać
należy funkcję reprezentatywną. W zasadzie jednak każdy znak językowy może pełnić
równocześnie wymienione tu trzy funkcje. Nadawca przekazując odbiorcy określoną informację, ale zarazem przekazuje mu także cechy swojego stanu emocjonalnego a równocześnie wywołuje u nadawcy określoną reakcję. Istnieją jednak sytuacje, w których trudno
określić, którą z tych funkcji dany znak (dane wypowiedzenie) pełni. Gdy np. nauczyciel
wchodzący do klasy oznajmia „ależ tu wieje!”, to nie wiadomo, czy chciałby zakomunikować uczniom tylko, że w klasie jest przeciąg (funkcja symboliczna), czy zwrócić się do
uczniów, żeby zamknęli okna (funkcja ekspresywna), lub też wyrazić, że jest mu po prostu
zimno (funkcja impresywna). W takiej sytuacji ważne okazuje się uwzględnienie konsytuacji, w której komunikacja się odbywa, rola prestiżu partnerów (równy, przełożony, podległy), oczekiwania nadawcy itp. Odpowiedzi na te pytania próbuje udzielić powstała w latach 60-tych ubiegłego wieku teoria aktów mowy (patrz rozdział 8).
6. System językowy i jego części składowe
Wszystkie znaki językowe oraz reguły ich łączenia stanowią system językowy, w którym
jednostki mają wartość dzięki relacjom do innych jednostek tego systemu. System językowy ze względu na różny charakter jednostek wchodzących w jego skład, dzieli się na podsystemy fonologiczny, morfologiczny, syntaktyczny i leksykalny. Jednostkami systemu
fonologicznego są fonemy, najmniejsze jednostki języka o funkcji dystynktywnej (odróżniającej). Fonemy łączą się według określonych reguł w morfemy i wyrazy. Morfemy,
określane jako najmniejsze jednostki o funkcji semantycznej, są jednostkami systemu morKarl Bühler (1934, 1999), Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Jena 1943. Przedruk: Stuttgart 1999. s. 28.
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fologicznego. Prawa określające sposób łączenia morfemów w wyrazy nazywają się prawami słowotwórczymi, natomiast prawa według których tworzy się określone formy gramatyczne, stanowią prawa gramatyczne. W związku z tym system morfologiczny dzieli się
na słowotwórstwo, zajmujące się budową wyrazów, i gramatykę, opisującą tworzenie form
gramatycznych. Jednostkami systemu składniowego są wypowiedzenia, które z uwagi na
obecność verbum finitum lub jego brak dzieli się na zdania (wypowiedzenia z formą osobową czasownika) i oznajmienia (wypowiedzenia bez formy osobowej czasownika). Budowa zdań i oznajmień z wyrazów i grup wyrazowych opiera się na prawach składniowych
określających ich strukturę.
Zbiór słownictwa określa się na ogół jako system leksykalny. Całość słownictw nie stanowi oczywiście systemu, który określiliśmy jako „zbiór jednostek, których wartość uzależniona jest od innych jednostek tego zbioru”. Taka zależność od innych jednostek istnieje
jedynie w zakresie pewnych grup wyrazów charakteryzujących się jakimś zespołem
wspólnych cech znaczeniowych, jak np. nazwy wyrażające stosunki pokrewieństwa, nazwy wyrażające sposoby poruszania się po ziemi itp. Słownictwo tego rodzaju usystematyzowane jest w tzw. polach semantycznych, gdzie rzeczywiście znaczenie danego wyrazu
determinowane jest obecnością innych wyrazów tego pola. Np. w polu nazw pokrewieństwa wyraz „wujek” w obliczu obecności wyrazu „stryjek” wyraża ‘brata matki’, natomiast przy nieobecności w polu semantycznym wyrazu „stryjek”, wyraz „wujek” odnosi
się zarówno do brata matki jak i brata ojca. Badaniem słownictwa zajmuje się dział językoznawstwa o nazwie leksykologia, którą odróżnić należy od leksykografii, zajmującej się
rejestracją słownictwa i opracowaniem słowników.
Cechą wspólną wyróżnionych podsystemów językowych jest to, że tworzą je określone
jednostki oraz reguły (prawa) łączenia tych jednostek w jednostki wyższego rzędu. W ten
sposób z fonemów tworzy się morfemy i wyrazy a z wyrazów i grup wyrazowych oznajmienia i zdania. Różnią się natomiast wydzielone podsystemy stopniem swojego otwarcia.
Podsystem fonologiczny jest systemem zamkniętym w tym sensie, że składa się ze skończonego zbioru jednostek, do którego nie można ani dodawać nowych jednostek, ani z
niego jakieś jednostki wyjąć. Używający języka chcąc się porozumieć muszą znać i używać wszystkich fonemów zarówno w percepcji jak i produkcji, łącząc je według ustalonych reguł w wyrazy. Natomiast system leksykalny jest zbiorem otwartym. Wraz z rozwojem potrzeb społeczeństwa powstają wciąż nowe wyrazy, stare niepotrzebne już wyrazy
wychodzą z użycia. Użytkownicy języka na podstawie znajomości praw słowotwórczych i
gramatycznych potrafią tworzyć wciąż nowe wyrazy, które, jeśli są akceptowane przez
innych użytkowników, stają się nowymi jednostkami słownictwa.
7. Język, mówienie a norma językowa
Porozumiewanie się ludzi odbywa się mimo indywidualnych różnic na podstawie wspólnego języka. Dopóki w Niemczech ludzie mówią po niemiecku, nie przeszkadzają im indywidualne różnice w mówieniu przez poszczególnych użytkowników języka. Różnice te
odnoszą się jedynie do sposobu użycia języka, który obejmuje inwentarz wspólnego słownictwa oraz wspólne reguły kombinowania tego słownictwa (wspólną gramatykę). Mówienie jako konkretną indywidualną realizację językową, językoznawca de Saussure określił
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francuskim terminem parole, natomiast język, leżący u podstaw tych realizacji terminem
langue. Językowi (langue) jako wirtualnemu systemowi należy przeciwstawić jednak nie
tylko indywidualne realizacje mowne, lecz także ponadindywidualną realizację społeczną.
Dlatego we współczesnych językoznawstwie odróżnia się:
•
•
•

system języka jako wirtualny system leżący u podstaw wszystkich możliwych
realizacji językowych
normę językową jako zespół społecznie używanych realizacji językowych
mówienie jako konkretne indywidualne realizacje przez użytkowników języka

Dla językoznawcy bezpośrednio dostępne są jedynie konkretne realizacje językowe (w
mowie i piśmie). Na podstawie występujących w tych realizacjach regularnie powtarzających się struktur wyabstrahować można istniejącą normę społeczną. Od normy tej, określanej jako normę opisową, odróżnić należy normę nakazową, stosowaną w dydaktyce
językowej i w doradztwie językowym jako obowiązującą normę poprawności językowej.
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ROZDZIAŁ DRUGI: Językoznawstwo niemieckie
Przedmiotem badań językoznawstwa niemieckiego jest język niemiecki, który jest językiem ojczystym prawie 100 milionów ludzi. Jest on językiem urzędowym w Niemczech,
Austrii, Lichtensteinie, Luksemburgu (obok luksemburskiego i francuskiego), w części
Szwajcarii, Włoch (Tyrol Południowy) oraz we wschodniej Belgii. Oprócz tego używany
jest przez niemieckojęzyczne mniejszości narodowe w innych państwach, m. in. w Polsce,
Rumunii, na Węgrzech, w Brazylii i w Ameryce. Język niemiecki nie jest tworem jednolitym, lecz w zależności od przynależności użytkowników do różnych grup społecznych, od
czynników geograficznych i czasowych, istnieje w postaci wielu wariantów.
1. Zróżnicowanie społeczne języka niemieckiego
Jedną z podstawowych funkcji języka jest umożliwienie porozumiewania się ludzi danego
społeczeństwa. Społeczeństwa nie są tworem jednolitym, lecz dzielą się na określone grupy społeczne z uwagi na wiek, wykształcenie, status społeczny, wykonywany zawód, wyznanie religijne itp. Należy zatem oczekiwać, że nie wszyscy członkowie społeczeństwa
będą używali identycznego języka, lecz będą raczej posługiwali się różnymi wariantami
języka ogólnego, różniącymi się np. wymową lub używanym słownictwem. Warianty języka ogólnego zależne od przynależności użytkowników do określonych grup społecznych
określa się jako socjolekty.
1.1 Język standardowy
Pod terminem „język standardowy” (Standardsprache, Hochsprache) rozumie się ponadregionalną postać języka używaną jako oficjalny środek ustnej i pisemnej komunikacji we
wszystkich zakresach życia społecznego: w szkołach i uniwersytetach, w sądach i urzędach, w kościele i polityce, w nauce i sztuce, w literaturze i kulturze. Jako ponadregionalny środek porozumiewania się język standardowy odznacza się daleko posuniętym unormowaniem w zakresie gramatyki, wymowy i pisowni. Nad przekazywaniem i przestrzeganiem norm językowych czuwają szkoły i media publiczne, a także specjalnie w tym celu
powołane instytucje doradztwa językowego. Opanowanie języka standardowego jest celem
wszelkich poczynań dydaktycznych, w tym także nauczania języka niemieckiego jako języka obcego (Deutsch als Fremdsprache) lub jako języka drugiego (Deutsche als Zweitsprache).
Mówiąc o języku standardowym, myśli się na ogół o języku standardowym w Niemczech.
Tymczasem jednak również w Austrii i Szwajcarii wykształciły się narodowe języki standardowe, które różnią się od standardu w Niemczech przede wszystkim częścią słownictwa
i wymową. Pod względem historycznym język standardowy rozwinął się z wariantu regionalnego, który z biegiem czasu uzyskał znaczenie ponadregionalne. Począwszy od XVI
wieku zaczęła rozwijać się na podstawie środkowo- i górnoniemieckich dialektów
wschodnich nowa forma języka pisanego, która rozbudowana przez gramatyków w XVII i
XVIII wieku ustabilizowała się pod względem gramatycznym w drugiej połowie XIX wieku w postaci skodyfikowanej. Pierwsza konferencja ortograficzna odbyła się w roku 1876.
Współczesne unormowanie pisowni związane jest z nazwiskiem Konrada Dudena, którego
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słownik ortograficzny ukazał się w roku 1902. Zasady unormowane w tym słowniku uznane zostały za miarodajne także Austrii i Szwajcarii. Od tego czasu odbyło się kilka dalszych reform ortografii, ostatnia w roku 2006, której wyniki uwzględnia także ostatnie, 27
wydanie Dudena „Duden. Die deutsche Rechtschreibung” z roku 2017.
W zakresie języka mówionego istniała aż do końca XIX wieku niczym nieunormowana
różnorodność. Dopiero po zjednoczeniu Niemiec (1871 r.) i wprowadzeniu ogólnoniemieckiego systemu szkolnictwa zaistniały warunki do podjęcia prób także w tym zakresie.
Ważną rolę w unormowaniu wymowy spełnił zespół językoznawców pod kierunkiem germanisty Teodora Siebsa, który w roku 1898 wydał wyniki prac komisji w postaci „Deutsche Bühnenaussprache”. Po dalszych badaniach i ustaleniach nowy aktualny słownik
wymowy „Deutsches Aussprachewörterbuch “ ukazał się w roku 2010. 5 Zasady wymowy
tu ustalone znaleźć można także w najnowszym, 7 wydaniu „Duden. Das Aussprachewörterbuch” z roku 2015. Dla ścisłości dodać należy, że opisane w słownikach zasady wymowy nie zawierają opisu ogólnie używanej normy użytkowej, lecz stanowią raczej cel, do
którego należy dążyć w kształceniu poprawnej wymowy.
1.2 Język potoczny
Terminu „język potoczny” (Umgangssprache) używa się tradycyjnie dla określenia wariantu językowego o niższym prestiżu społecznym, niż język standardowy, o wyraźnym zabarwieniu regionalnym, jednak bez wyraźnych cech dialektalnych. Powszechnie uważany
jest za „wariant wyrównawczy” między standardem a dialektem. Pod względem naukowym określenie „język potoczny” jest problematyczne, gdyż kryteriami językowymi nie da
się wydzielić odrębnych wariantów istniejących między językiem standardowym a dialektami. W Niemczech południowych, np. w Bawarii, gdzie używanie dialektów jest szeroko
rozpowszechniona, wielu ludzi zna zarówno lokalny dialekt jak i język standardowy i zależnie od sytuacji posługuje się formą językową bliższą lub dalszą językowi standardowemu, zawierającą mniej lub więcej cech lokalnego dialektu. Powstaje w ten sposób określony obszar pośredni, kontinuum językowe, którego biegunami są z jednej strony dialekty
lokalne, z drugiej język standardowy. Inaczej wygląda sytuacja w Niemczech północnych,
gdzie dialekty dolnoniemieckie tak dalece różnią się od standardu ogólnoniemieckiego, że
o stopniowym przejściu między oboma wariantami nie może być mowy. Ponieważ standard ogólnoniemiecki odznacza się wysokim prestiżem społecznym i używany jest powszechnie w komunikacji publicznej, dialekty dolnoniemieckie w oficjalnej komunikacji
wychodzą coraz bardziej z użycia. U ludzi warstw średnich i wyższych, nieznających już
dialektu, język potoczny oznacza jedynie swobodniejszą formę języka standardowego lub
wręcz uważany jest za identyczny z językiem standardowym.
1.3 Języki specjalne (środowiskowe)
Termin „języki specjalne” (Sondersprachen) jest nazwą zbiorową dla określenia wariantów
języka ogólnego o zasięgu użycia ograniczonym do określonego środowiska lub grupy
społecznej. W zależności od kryterium podziału odróżnia się języki specjalne ze względu
Eva-Maria Krech, Eberhard Stock, Ursula Hirschfeld, Lutz Christian Anders (2010), Deutsches Aussprachewörterbuch. Berlin, New York.
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na wiek użytkowników (język młodzieżowy, język uczniowski itp.), na wykonywany zawód (język lekarzy, prawników, górników itp.), na rodzaj działalności (język przekupek,
język złodziei itp.). Języki specjalne różnią się od języka ogólnego zwykle tylko słownictwem, zachowują natomiast jego system fonemiczny i gramatyczny. Język lekarzy obejmuje np. kilkadziesiąt tysięcy wyrazów pochodzenia łacińskiego lub greckiego zupełnie niezrozumiałych dla laików. Niektóre grupy społeczne używają niezrozumiałego słownictwa
dla zamierzonej izolacji od społeczeństwa. Dotyczy to np. żargonu złodziei (Rotwelsch)
funkcjonującego dzięki temu jako język tajny (Geheimsprache).
1.4

Dialekty

Jako dialekty określa się odmianki języka ogólnego o ograniczonym zasięgu, realizowane
w otoczeniu prywatnym przeważnie w postaci mówionej. Dialekty różnią się od języka
ogólnego pod każdym względem, to jest zarówno w zakresie wymowy, gramatyki, składni
oraz słownictwa. Od stopnia podobieństwa do języka ogólnego zależy zakres zrozumienia
dialektu przez osoby postronne. Dialekty nie mają skodyfikowanych reguł, stąd nie stanowią też przedmiotu nauczania. Dialektu zdobywa się na ogół w sposób naturalny w środowisku używającym dialektu. Dzieci wzrastające w środowisku wyłącznie dialektalnym
opanowują język ogólny dopiero uczęszczając do szkoły. Dorosły użytkownik dialektu jest
więc w zasadzie człowiekiem dwujęzycznym, używającym dialektu w kręgu rodzinnym i
znajomych, natomiast języka ogólnego w sytuacjach bardziej oficjalnych.
Istnienie dialektu zakłada istnienie języka ogólnego. Dialekty niemieckie są częścią języka
niemieckiego, dialekty polskie częścią języka polskiego itd. W związku z tym mówi się o
tzw. „zadaszeniu” (Überdachung) dialektu przez języki narodowe. W sytuacjach skrajnych
to właśnie zadaszenie decyduje o przynależności dialektu do określonego języka narodowego. Np. w Dolnej Nadrenii (Niederrhein) na granicy niemiecko-holenderskiej ludność
wiejska wzdłuż granicy używa takiego samego dialektu, którym mogą się bez problemu
porozumieć. To, że ten sam dialekt po stronnie holenderskiej uważany jest za dialekt holenderski a po stronie niemieckiej za dialekt niemiecki, zależy wyłącznie od tego, czy mówiący dialektem używają w sytuacjach publicznych języka holenderskiego lub niemieckiego. Inaczej mówiąc, to zadaszenie dialektu określonym językiem ogólnym (narodowym) decyduje o jego przynależności do określonego języka.
2. Zróżnicowanie geograficzne języka niemieckiego
Informacje dotyczące społecznego zróżnicowania języka, przedstawione w podrozdziale
poprzednim dotyczyły języka niemieckiego w Niemczech (Bundesdeutsches Deutsch).
Język niemiecki istnieje jednak także jako oficjalny język urzędowy w Austrii i Szwajcarii,
oraz w księstwach Liechtenstein i Luksemburg, jak również we wschodniej Belgii (EupenMalmedy) i Południowym Tyrolu (Südtyrol), gdzie pełni wszystkie funkcje języka standardowego. W zależności od kraju normy językowe odbiegają nieco od norm standardu w
Niemczech, w związku z czym mówi się o tzw. narodowych wariantach standardowych
(Nationale Standardvarietäten).
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2.1 Język niemiecki w Austrii
Pisany język ogólnoniemiecki wprowadzono w Austrii w latach 1774 -1780, za czasów
panowania cesarzowej Marii Teresy i jej syna Józefa II. Przyczyniły się do tego przede
wszystkim powiązania polityczne Austrii z pozostałymi krajami Świętego Cesarstwa
Rzymskiego Narodu Niemieckiego pod władanie cesarzy z dynastii habsburskiej. Przedtem w Austrii dominował południowy wariant języka niemieckiego, zwany „das gemeine
Deutsch”, oparty na dialekcie bawarskim, różniący się znacznie od „luterskiego” języka
miśnieńskiego (das Meißnische Deutsch). Ogólnoniemiecki język pisany przyczynił się w
Austrii poprzez szkolnictwo, literaturę i popularne czasopisma do rozwoju mówionego
języka potocznego, który zawierał zarówno cechy rodzimych dialektów bawarskich jak i
cechy języka ogólnoniemieckiego. Po wycofaniu się Austrii z polityki ogólnoniemieckiej i
utworzeniu monarchii austrowęgierskiej (1866) nasilały się tendencje separatystyczne Austriaków. Chociaż szlachta austriacka i wykształcone mieszczaństwo używały języka niemieckiego w miarę wolnego od dialektyzmów, szerzyła się jednak świadomość pewnej
odrębności językowej opartej na bawarskich źródłach gramatyki i słownictwa wzbogaconego o wyrazy pochodzące z kontaktów językowych w wielonarodowościowym państwie
austriackim. W tym czasie pojawia się po raz pierwszy jako nazwa języka określenie
„niemczyzna austriacka” (Österreichisches Deutsch). Po drugiej wojnie światowej i uzyskaniu przez Austrię suwerenności wydano, po przezwyciężeniu separatystycznych tendencji językowych, nowy słownik austriacki „Österreichisches Wörterbuch” (1951, wyd.
43. 2018), przeznaczony do użytku w szkołach, urzędach i sądownictwie austriackim.
Również w Republice Federalnej Niemiec zwrócono uwagę na austriacyzmy leksykalne.
Słownik austriacyzmów Jacoba Ebnera „Wie sagt man in Österreich? Wörterbuch der
österreichischen Besonderheiten“ (1969, 4. wyd. 2009), zawiera ponad 4000 wyrazów typowych dla niemczyny austriackiej.
Cechy charakterystyczne niemczyzny austriackiej, różne od standardu niemieckiego występują na wszystkich płaszczyznach języka, w wymowie, w części gramatyki i w słownictwie. 6
2.2

Język niemiecki w Szwajcarii

Na terenie wielojęzycznej Szwajcarii (7,4 mln mieszkańców) język niemiecki używany
jest przez ponad 65% ogółu ludności. Pozostała ludność Szwajcarii używa języków: francuskiego (22,8 %), włoskiego (8,4 %) i retoromańskiego (0,6 %). Kiedy w XVI wieku na
terenie ówczesnych Niemiec rozwijały się poszczególne warianty języka pisanego, na terenie Szwajcarii ustabilizował się wariant zachodnio-górnoniemiecki (Westoberdeutsch),
zwany też wariantem alemańskim. Używany był m. in. przez drukarzy Bazylei i Zurychu,
którzy w XVI wieku rozwinęli ożywioną działalność. Różnica między wariantem alemańskim a wschodnio-środkowoniemieckim, jakiego używał Marcin Luter, była wówczas tak
wielka, że do Nowego Testamentu w przekładzie Lutra, wydanego 1523 w Bazylei, trzeba
było dołączyć słownik objaśniający wiele wyrazów niezrozumiałych na południu Rzeszy.
Szczegółowy przegląd austriacyzmów współczesnych znaleźć można w mojej „Historii języka niemieckiego”, wyd. 2. Wrocław 2018, s. 232-236.
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Świadomość odrębności językowej opartej na dialekcie alemańskim umocniła się po wydzieleniu się Szwajcarii z Rzeszy Niemieckiej i uzyskaniu samodzielności państwowej
(1648). Polemika językowa, jaką prowadzili szwajcarscy autorzy z „tyranem językowym z
Saksonii”, J. Ch. Gottschedem, autorem miarodajnej w XVIII wieku gramatyki niemieckiej, prowadziła w końcu do uznania norm ogólnoniemieckiego języka pisanego. To, że
Szwajcarzy w roku 1892 przyjęli podstawowe zasady ortograficzne opracowane przez
Konrada Dudena w słowniku „Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen
Sprache” (1880) świadczy o ich determinacji utrzymania więzi z ogólnoniemieckim językiem pisanym.
Współcześnie spośród niemieckojęzycznych Szwajcarów ponad 93 % w ustnej komunikacji codziennej używa różnych wariantów rodzimego dialektu alemańskiego, tzw. Schwyzerdütsch. Niemczyzną standardową, której nauczyli się w szkole, posługują się jedynie w
komunikacji pisemnej, a w postaci ustnej jedynie w kontaktach z Niemcami. Poza tym
język standardowy można usłyszeć w radiu i telewizji, w teatrze i kościele. Jest on także
językiem wykładowym w szkole, w której jednak uczniowie w rozmowach między sobą
używają dialektu. Natomiast pisany język standardowy dominuje w literaturze pięknej, w
większości czasopism i gazet oraz w pismach urzędowych.
Szwajcarski wariant niemieckiego języka standardowego sami Szwajcarzy nazywają
„Schweizerhochdeutsch” lub „Schriftdeutsch”, natomiast nazwa „Schwyzerdütsch” zarezerwowana jest jako nazwa zbiorowa dla określenia dialektów alemańskich używanych,
nieraz z dość znacznymi różnicami, w poszczególnych kantonach szwajcarskich. Językiem
„Schwyzerdütsch” (czyli dialektem) posługują się wszystkie warstwy społeczne Szwajcarii. Jest on w zasadzie dla Niemca niezrozumiały. Toteż Szwajcarzy w komunikacji z
Niemcami posługują się Schweizerhochdeutsch, językiem, którego nauczyli się w szkole.
Różnice między szwajcarskim wariantem języka niemieckiego (Schweizerhochdeutsch) a
standardem ogólnoniemieckim istnieją na wszystkich poziomach językowych: w wymowie, w części gramatyki oraz w słownictwie. 7
2.3

Język niemiecki w księstwach Liechtenstein i Luksemburg

W księstwie Liechtensteinu, niewielkim górskim państwie, leżącym między Austrią a
Szwajcarią nad górnym Renem, mieszka niecałe 40 tys. ludzi, z czego mniej niż dwie trzecie podaje się za rodowitych Lichtensteinczyków. Językiem Liechtensteinu jest język niemiecki, który zgodnie z konstytucja księstwa jest jego jedynym językiem urzędowym. W
codziennej komunikacji ustnej mieszkańcy księstwa, podobnie jak w niemieckojęzycznej
Szwajcarii, używają jednak różnych odmian dialektu alemańskiego.
Wielkie księstwo Luksemburgu (Großherzogtum Luxemburg), niewielkie państwo, położone pomiędzy Francją, Niemcami a Belgią, jest państwem wielojęzycznym, które zamieszkuje ok. 600 tys. ludzi. Językiem ojczystym ok. 73 % mieszkańców księstwa jest
język luksemburski, tzw. Letzebuergesch, (stan z roku 2005), idiom moselskofrankoński,
który do XX wieku uchodził za dialekt niemiecki. Za oficjalny język narodowy księstwa
ustanowiony został dopiero w roku 1984 na podstawie prawa językowego, które jako rówSzczegółowy spis helwetyzmów współczesnych znaleźć można w mojej „Historii języka niemieckiego”, wyd. 2. Wrocław 2018, s. 239-242.
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norzędne języki urzędowe uznało także język francuski i język niemiecki. Język francuski
jest językiem prawodawstwa i uprzywilejowanym językiem rządowej administracji. Język
niemiecki natomiast dominuje w większości mediów drukowanych. Nauka szkolna zaczyna się w języku luksemburskim stopniowo przechodząc na język niemiecki. Od klasy drugiej dochodzi także język francuski. W szkolnictwie średnim język francuski jest językiem
dominującym zwłaszcza w przedmiotach przyrodniczych. Absolwent szkoły księstwa Luksembursku jest więc człowiekiem trójjęzycznym, z językiem ojczystym luksemburskim
oraz dobrą znajomością języka niemieckiego i francuskiego.
3. Zróżnicowanie historyczne języka niemieckiego
Wszystkie języki, dopóki są w użyciu, podlegają zmianom. Dotyczy to oczywiście także
języka niemieckiego. Jeśli przyjmiemy za socjologami, że trwanie jednej generacji wynosi
ok. 30 lat, to w okresie 100 lat zmiany językowe nie mogą być zbyt wielkie, gdyż porozumienie międzypokoleniowe musi odbywać się bez zakłóceń. Jeśli jednak okres 100 lat powtórzy się trzykrotnie, to w czasie 300 lat nastąpi w języku tyle zmian, że pod koniec tego
okresu mamy do czynienia już z nową jakością języka. Znaczy to, że ludzie z początku
trzystuletniego okresu i ludzie z końca tego okresu nie mogliby się już w pełni porozumieć, gdyż mówiliby innymi językami. Zjawisko to leży u podstaw podziału historii języka
niemieckiego na okresy trzystuletnie.
3.1 Okres staro-wysoko-niemiecki (althochdeutsch), 750 – 1050
Nazwa staro-wysoko-niemiecki zawiera trzy informacje. Określenie „staro” dotyczy czasu
od pierwszego pojawienia się tekstów pisanych aż do roku 1050. Drugi element „wysoko”
ma wymiar przestrzenny. Dialekty wysokoniemieckie używane były na wyżej położonych
terenach ówczesnych Niemiec środkowych i południowych, zaś dialekty dolnoniemieckie
– na niżej położonych terenach Niemiec północnych. Pod względem językowym granicę
między dialektami wysoko- a dolnoniemieckimi wyznacza tzw. linia benradzka (od miejscowości Benrath, dziś dzielnica Düsseldorfu), oddzielająca tereny południowe i środkowe
Niemiec, na których zachodziła staroniemiecka przesuwka językowa (althochdeutsche
Lauverschiebung), od terenów północnych, na których proces ten nie miał miejsca. Trzeci
składnik nazwy staro-wysoko-niemiecki wymaga wyjaśnienia. Między rokiem 750 a rokiem 1050 nie było jeszcze Niemców na świecie. Istniało natomiast państwo frankońskie,
które obejmowało ludy, które używały łaciny ludowej (tereny dzisiejszej Francji), oraz
grupy etniczne na wschód od Renu, używające dialektów germańskich: frankońskiego,
bawarskiego, alemańskiego oraz saskiego. Użycie w tym kontekście terminu „dialekty”
jest ściśle biorą niewłaściwe, gdyż dialekty w rozumieniu współczesnym są odmiankami
(wariantami) jakiegoś języka nadrzędnego, którego w okresie, o którym tu mowa, jeszcze
nie było. Jeżeli więc „dialekty” frankońskie, bawarskie i alemańskie określamy dzisiaj jako
dialekty staro-wysoko-niemieckie, to czynimy to umownie, przyjmując za kryterium zespół cech występujących w tych dialektach, który pojawi się później w standardowym języku ogólnoniemieckim. Realia językowe z tego okresu znamy jedynie z przypadkowo
zachowanych zabytków językowych, o treści przeważnie religijnej.
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3.2 Okres średnio-wysoko-niemiecki (mittelhochdeutsch), 1050 – 1350
Określenie pierwszego członu nazwy („średnio”) odnosi się do okresu 1050 – 1350. Określenia „wysoko” i „niemiecki” mają jakie samo znaczenie jak w okresie poprzednim.
Również w tym okresie nie ma jeszcze ogólnego ponadregionalnego języka niemieckiego.
Na przełomie XII i XIII wieku pojawia się w południowych i po części środkowych Niemczech bogata literatura dworsko-rycerska oraz liryka miłośna pisana w tzw. klasycznym
języku średnio-wysoko-niemieckim (klassisches Mittelhochdeutsch). Wrażenie jednolitości języka powstało w wyniku działań unifikacyjnych językoznawców XIX wieku. W rzeczywistości teksty literatury dworsko-rycerskiej poszczególnych autorów występują w
postaci różnych wariantów dialektalnych o czym przekonać się można czytając rękopisy z
tego okresu. Ważniejsze cechy językowe pozwalające odróżnić teksty średnio-wysokonimieckie od tekstów staro-wysoko-niemieckich to:
- neutralizacja samogłosek w sylabach nieakcentowanych,
- przegłos sekundarny,
- użycie rodzajnika przy rzeczownikach oraz zaimków osobowych przy czasownikach,
- pojawienie się opisowych form czasownikowych.
3.3 Okres wczesno-nowo-wysoko-niemiecki (frühneuhochdeutsch), 1350 -1650
Określenie „wczesno-nowo” odnosi się do lat 1350 – 1650. W okresie tym dochodzi do
rozwoju regionalnych języków pisanych. Wynalezienie druku (ok. 1450 r.) oraz rozpowszechnienie biblii przetłumaczonej na język niemiecki przez Marcina Lutra wyznacza
kierunek ku ujednoliceniu niemieckiego języka pisanego. Najważniejsze cechy językowe
charakterystyczne dla tego okresu to:
- wzdłużenie samogłosek w sylabach otwartych (śrwn. nemen > nwn. nehmen)
- monoftongizacja dwugłosek ie, uo, üe (śrwn. liebe guote brüeder > nwn. (liebe gute
Brüder),
- dyftongizacja samogłosek długich ī, ū, ǖ > ai, au, eu (śwn. mīn nǖwes hūs >
nwn. mein neues Haus),
- wyrównanie form czasu przeszłego czasowników mocnych (ich sang, wir
sungen > ich sang, wir sangen,
- przechodzenie niektórych czasowników mocnych do grupy czasowników
słabych (np. bellen, ball-bullen, gebollen > bellen, bellte, gebellt).

3.4 Okres nowo-wysoko-niemiecki (neuhochdeutsch), 1650 – 1950
W większość podręczników historyków języka niemieckiego przyjmuje, że okres nowowysoko-niemiecki obejmuje czas od roku 1650 do czasów współczesnych. Ściśle biorąc,
okres ten – jak inne okresy trzystuletnie – powinien kończyć się w roku 1950. Czynią tak
niektórzy historycy języka, nazywając okres po roku 1950 okresem języka współczesnego
(Gegenwartsdeutsch). W okresie nowo-wysoko-niemieckim nastąpiło unormowanie nie-
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mieckiego języka pisanego przez gramatyków i leksykografów XVIII wieku. Uregulowanie wymowy i pisowni nastąpiło dopiero po zjednoczeniu Niemiec (1871).
4. Przyczyny zmian językowych
Wiele zmian językowych odbywa się na zasadzie prawa najmniejszego wysiłku. Człowiek,
który chce przekazać komuś informację, stara się zrobić to ekonomicznie przy pomocy
najmniejszego wysiłku. Skraca więc wyrazy, opuszcza końcówki aż do granic rozpoznawalności przekazu. Berlińczyk, który chce pozdrowić sąsiada zwrotem guten Morgen, wypowiada jedynie [mojn], co jest skrótem wymowy berlińskiej [gutn‘morjәn]. W praktyce
skracać można wypowiedzi dopóty, dopóki zagwarantowane jest ich zrozumienie. Wyraz
heute może zostać skrócony do postaci heut i mimo to być zrozumiały. Wypowiedzenie
Hast du heut gegessen? jest równie dobrze zrozumiałe jak wyrażenie z wyrazem heute.
Gdybyśmy jednak dalej chcieli skrócić wyraz heut, opuszczając np. ostatnią jego głoskę, to
doszłoby do nieporozumienia i zamiast pytania „Czy jadłeś dzisiaj?” powstałoby pytanie
„Czy jadłeś siano?” (Hast du Heu gegessen?).Skracanie wypowiedzi można obserwować
również w historii języka. W IX wieku wyraz „dzisiaj” brzmiał hiu dagu (dosłownie: tego
dnia). Jeszcze w okresie staro-wysoko-niemieckim zwrot ten został ściągnięty do postaci
hiutu. Później wyraz ten występuje już w postaci hiute [hy:tǝ] > heute > heut.
Na prawie najmniejszego wysiłku bazują także zmiany polegające na upodobnieniu się
głosek (asymilacje). Typowym przykładem takiej zmiany jest przegłos itowy (i-Umlaut),
polegający na zmianie samogłoski rdzennej wyrazu pod wpływem samogłoski [i]
w końcówce. Tak działo się w okresie staro-wysoko-niemieckim, kiedy [a] w wyrazie gasti
(goście) zmieniło się w postać gesti (dzisiejsze: Gäste). Proces ten zachodził również
w czasownikach. Czasownik faran odmieniał się w okresie staro-wysoko-niemieckim
w pierwszych trzech osobach: far-u, far-is, far-it, z czego powstały formy far-u, fer-is, ferit (ich fahre, du fährst, er fährt).
W zakresie gramatyki prawo najmniejszego wysiłku może doprowadzić do przeobrażeń
struktur gramatycznych. Gdy pod koniec okresu staro-wysoko-niemieckiego zaczęto
wszystkie nieakcentowane samogłoski wymawiać jako centralne [ə] (tzw. redukcja samogłoskowa), niektóre końcówki rzeczowników wyrażające przypadki gramatyczne stawały
się identyczne, zaczęto dla oznaczenia przypadków używać zaimka wskazującego, który
z biegiem czasu przekształcił się w rodzajnik.
Nie wszystkie zmiany językowe można jednak wyjaśnić prawem najmniejszego wysiłku.
Zmiany językowe często zaczynają się od błędu językowego. Jeżeli błąd taki jest powtarzany przez wielu użytkowników, to w końcu może stać się początkiem zmiany językowej.
Regularnie powtarzające się błędy dnia dzisiejszego stają się w ten sposób normą poprawnościową jutra. Również zmian polegających na stosowaniu analogii nie można wyjaśnić
prawem najmniejszego wysiłku. Używający języka dążą do systematyczności
i podświadomie starają się unikać nieregularności. Ponad 90% współczesnych czasowników niemieckich odmienia się według odmiany słabej, nazwanej też odmianą regularną.
W historii języka niemieckiego obserwuje się stałą tendencję do przechodzenia czasowników mocnych (czyli nieregularnych) do klasy czasowników słabych. Tendencja ta istnieje
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także we współczesnym języku niemieckim, w którym rzadziej występujące czasowniki
mocne przechodzą do odmiany słabej. Istnieją więc na razie obok siebie dawne formy
mocne i nowsze formy słabe, jak np. dreschen (młócić): drosch / dreschte; glimmen (żarzyć się): glomm / glimmte; hauen (uderzyć): hieb / haute; melken (doić): molk / melkte,
i in. W tym wypadku nietrudno prognozować, że w przyszłości znikną formy mocne tych
czasowników i zwyciężą formy słabe utworzone przez analogię do najczęściej występujących form. Warto przypomnieć, że zasada analogii działa także w okresie akwizycji języka
ojczystego, gdzie czasem prowadzi w mowie dziecka do powstania form niepoprawnych,
które dziecko skoryguje dopiero pod wpływem języka dorosłych.
Jest rzeczą ważną, żeby zdawać sobie sprawę, iż w poszczególnych podsystemach językowych zmiany mogą przebiegać według różnych zasad. Na przykład zmiany głoskowe mogą przebiegać według zasady najmniejszego wysiłku, podczas gdy zmiany morfologiczne
lub składniowe mogą mieć zupełnie inne uwarunkowania. Różne podsystemy języka
w różnym stopniu wrażliwe są na zmiany językowe. Słownictwo jest dziedziną, w której
najłatwiej dochodzi do zmian. W językach wciąż powstają nowe wyrazy, zaś wyrazy, które
już nie odpowiadają potrzebom komunikacyjnym, zanikają. Natomiast zmiany językowe
w zakresie fonologii, morfologii i składni następują o wiele wolniej niż w słownictwie i nie
są bezpośrednio zależne od wpływów zewnętrznych.
Inny często występujący rodzaj zmian językowych polega na zmianach znaczeniowych.
Wyraz zachowuje swoją postać foniczną, ale zmienia się jego znaczenie. Zmiany znaczeniowe mogą powstać np. wtedy, gdy użytkownicy języka chcą być w stosunku do odbiorcy
uprzejmi i okazać mu szacunek lub też kiedy pragną odbiorcy zaimponować. Dążenie do
uprzejmości prowadzi często do tego, że ludzie sięgają po wyraz w skali wartości o stopień
wyższy, niżby się obiektywnie należało. Zwracają się więc do urzędnika, tytułując go „panie kierowniku”, do podpułkownika, tytułując go „panie pułkowniku” itp. Podobny mechanizm mógł zadziałać przy zmianie znaczenia średnio-wysoko-niemieckiego wyrazu
vrouwe (Frau), który oznaczał w tym okresie ‘damę wysokiego rodu’ (szlachciankę). Do
kobiety niższego stanu mówiło się wtedy wîp (Weib). Gdy ze względów grzecznościowych
wyrazem vrouwe zaczęto zwracać się także do kobiet niższego stanu, nastąpiło rozszerzenie znaczenia tego wyrazu. Dzisiejszy wyraz Frau odnosi się do wszystkich kobiet bez
różnicy stanowej.
Inaczej sprawy się mają, gdy mówiący pragnie swojemu partnerowi zaimponować. Przypatrzmy się dzisiejszemu przymiotnikowi niemieckiemu geil. Wielki słownik niemieckopolski PWN z roku 2010 odnotowuje przy haśle geil: „(pejor.) podniecony, napalony”.
W średniowieczu wyraz geil nie był wyrazem emocjonalnie nacechowanym i oznaczał po
prostu ‘wesoły, swawolny’. Z biegiem czasu jednak zakres znaczeniowy wyrazu geil został
zawężony do sfery seksualnej i przybrał znaczenie ‘podniecony’. Tym samym wyraz ten
stał się wyrazem nieobyczajnym, wyrazem tabu, nieużywanym w dobrym towarzystwie.
Wyrazy tabu nadają się doskonale do wywołania prowokacji i w tej funkcji wyraz geil zaczął funkcjonować w języku młodzieżowym XX wieku. Jako wyraz prowokujący wyrażał
zachwyt i aprobatę w stosunku do ludzi i przedmiotów. Gdy jednak wyrazy tabu są często
używane, tracą swój charakter prowokacyjny, więc w dzisiejszym języku potocznym
przymiotnik geil używany jest jako wyraz neutralny, pozbawiony prowokacji i emocji,
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i oznacza tyle, co ‘świetny’, ‘wyśmienity’. ‘Świetny samochód’ to po niemiecku po prostu
ein geiles Auto.
Zmiany znaczeniowe powstają także w wyniku przenośni (metafory). Rozwój techniki
komputerowej wymagał np. nazwy dla urządzenia sterującego kursorem. Ponieważ urządzenie to kształtem przypominało zwierzątko, na które polują koty, nazwano je myszką
(niem. die Maus). Jest to przykład metafory na podstawie podobieństwa, w wyniku czego
doszło do wieloznaczności (polisemii) wyrazu. Polski wyraz myszka (oraz niem. die Maus)
oznacza więc nie tylko ‘określone zwierzątko’, lecz także ‘określone urządzenie komputerowe’. Warto też zwrócić uwagę na wzbogacenie słownictwa w wyniku przejmowania
wyrazów obcych. W kontakcie kulturowym społeczności przejmują pożyteczne dobra od
społeczeństw o wyższej kulturze materialnej, a wraz z nimi także ich nazwy. W ten sposób
w społeczności biorącej dochodzi do powstania wyrazów obcych (Fremdwörter), które z
biegiem czasu upodobniają się do wyrazów rodzimych i przekształcają się w wyrazy zapożyczone (Lehnwörter). Wyrazy obce rozpoznawane są przez użytkowników jako obce na
podstawie różniącej się wymowy lub ortografii, np. Chanson [ʃã’sõ] ‘piosenka’ lub Band
[bεnt] w znaczeniu ‘zespół muzyczny’. Natomiast wyrazy zapożyczone nie są już rozpoznawane jako obce, gdyż zostały przystosowane do zasad języka ojczystego, jak np. Abenteuer < franc. aventure lub Brille < łac. beryllus. Innym sposobem zapożyczeń są tzw. kalki, wśród których odróżnić należy kalki właściwe (Lehnbildungen) od kalki znaczeniowej
(Lehnbedeutungen). Te pierwsze stanowią przejęcia schematu budowy obcego wyrazu
(wraz ze znaczeniem) utworzonego jednak przy pomocy jednostek własnego języka, np.
ang. maidenspeech > Jungfernrede lub łac. curriculum vitae > Lebenslauf. Kalki znaczeniowe natomiast polegają na wzbogaceniu o nowe znaczenie już istniejącego wyrazu pod
wpływem znaczenia wyrazu obcego, np. niem. realisieren w znaczeniu ‘uświadomić sobie’ pod wpływem ang. to realize.
W odróżnieniu od dotychczas omówionych zmian językowych zmiany pragmatyczne nie
są zmianami językowymi w ścisłym tego słowa znaczeniu, ponieważ dotyczą sposobu
używania form językowych w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych. To, że Niemcy,
żegnając się wieczorem, mówią guten Abend, a Polacy mówią w takich samych sytuacjach
dobranoc, należy do różnic pragmatycznych. Zmiany językowe dokonują się też
w wyniku tzw. gramatykalizacji. Pod tym pojęciem rozumiemy proces, w którym jednostki
leksykalne przejmują funkcje gramatyczne, co prowadzi do powstania nowych form gramatycznych. Zmiany jednostek leksykalnych, z których powstają jednostki gramatyczne,
nie odbywają się nagle, lecz przebiegają w stosunkowo długim czasie. Dla lepszego zrozumienia tego procesu przypatrzmy się powstaniu formy czasu przyszłego (Futur I).
W okresie staro-wysoko-niemieckim czasowniki występują tylko w dwóch czasach –
w czasie teraźniejszym (Präsens) i w czasie przeszłym (Präteritum). Przyszłość w tym
okresie wyrażano, używając okoliczników oraz czasowników w czasie teraźniejszym, podobnie jak czynią to Niemcy współcześnie w zdaniach takich jak Morgen fahre ich nach
Hause; In einer Woche komme ich wieder, gdzie przyszłość wyrażana jest przez okoliczniki morgen lub in einer Woche. We współczesnej niemczyźnie czas przyszły (Futur I) tworzy się przy pomocy czasownika posiłkowego werden + bezokolicznik czasownika podstawowego. W okresie staro-wysoko-niemieckim nie spotyka się jeszcze czasownika wer-

32
den w połączeniu z bezokolicznikiem dla wyrażenia przyszłości. Począwszy od XII wieku
pojawia się w tekstach średnio-wysoko-niemieckich czasownik werden w połączeniu
z imiesłowem współczesnym (Partizip I) w postaci er wird sehende, sie wird vragende
(dosłownie: ‘on staje się widzący’, ‘ona staje się pytająca’). Z biegiem czasu forma imiesłowowa traci końcówkę -de i pojawia się połączenie czasownika werden
z bezokolicznikiem: er wird sehen, sie wird vragen. Proszę zwrócić uwagę, że dopóki czasownik werden występuje w połączeniu z imiesłowem, zachowuje on swoje znaczenie leksykalne ‘stawać się’ (er wird sehende = ‘on staje się widzący’). Nie mamy tu więc jeszcze
do czynienia z nową formą gramatyczną, lecz ze zwykłym zestawieniem wyrazowym. Jeżeli natomiast czasownik werden występuje w połączeniu z bezokolicznikiem, to pełni już
funkcję czasownika posiłkowego, który utracił swoje znaczenie leksykalne (‘stawać się’)
i zachował jedynie znaczenia gramatyczne, wyrażające osobę, liczbę i czas. Średniowysoko-niemieckie er wird sehen nie znaczy już ‘on staje się widzieć’, lecz ‘on będzie
widział’. Mamy tu więc do czynienia z nowo powstałą formą czasownikową Futur I. Pamiętamy, że cechą istotną konstrukcji gramatycznej jest fakt, że jej znaczenie nie jest sumą
znaczeń jego członów składowych, lecz nowym zwyczajowo ustalonym znaczeniem.
Gramatykalizacja czasownika werden ‘stawać się’ w połączeniu z bezokolicznikiem stała
się możliwa, gdyż do cech znaczeniowych tego czasownika należy m.in. „przyszłość”.
Jeżeli ktoś staje się chorym, to nie jest jeszcze chorym, to dopiero nastąpi. Taką samą cechę znaczeniową mają także czasowniki modalne sollen, wollen, müssen, które w okresie
średnio-wysoko-niemieckim także występują w połączeniu z bezokolicznikiem, wyrażając
przyszłość.
Warto zauważyć, że we współczesnym języku niderlandzkim formę czasu przyszłego tworzy się przy pomocy czasownika sollen (ik zal schrijven – ‘będę pisał’), a w języku angielskim zarówno przy pomocy czasownika sollen, jak i wollen (I shall write, you will write –
‘będę pisał’, ‘będziesz pisał’).
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ROZDZIAŁ TRZECI: Fonetyka i fonologia
Fonetyka jest nauką zajmującą się sygnałami dźwiękowymi wytwarzanymi przez narządy
mowy w procesie komunikacji językowej. Dźwięki mowy można badać z różnych punktów widzenia. można je obserwować i opisać w trakcie wytwarzania ich przez osobę mówiącą, śledząc sposób ich powstawania. Można badać je jako gotowe produkty, zjawiska
fizyczne, istniejące niezależnie od nadawcy i odbiorcy, np. na nośnikach informacji. Można się nimi też zajmować z punktu widzenia ich percepcji przez odbiorcę, szukając odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób sygnały dźwiękowe odbierane są przez osobę słuchającą.
Każdy z tych punktów widzenia wymaga innego sposoby badania i opisu. Opisem powstawania sygnału dźwiękowego zajmuje się fonetyka artykulacyjna. Bada ona pracę
narządów mowy w poszczególnych fazach powstawania dźwięków. Przedmiotem badań
fonetyki akustycznej są fale głosowe. Bada ona strukturę akustyczną dźwięków, używając w tym celu skomplikowanych przyrządów technicznych. Najmłodszą gałęzią fonetyki
jest fonetyka audytywna, ograniczająca swój zakres badań do percepcji dźwięków w analizatorze akustycznym odbiorcy.

Fonetyka artykulacyjna Fonetyka akustyczna Fonetyka audytywna
wytwarzanie głosek
audiogram głoski
percepcja głosek
Upraszczając nieco sprawę można powiedzieć, że przedmiot badań fonetyki artykulacyjnej
znajduje się między płucami a wargami nadawcy, przedmiot fonetyki akustycznej – między wargami nadawcy a uchem odbiorcy, natomiast w wypadku fonetyki audytywnej –
między uchem zewnętrznym odbiorcy a jego mózgiem. Chociaż fonetyka zajmuje się tylko
stroną dźwiękową wypowiedzi i nie interesuje się jej stroną znaczeniową, to jednak nigdy
nie pomija faktu, że mowa służy porozumiewaniu się ludzi.
Fonologia zajmuje się funkcją sygnałów dźwiękowych (głosek). Głoski można opisać bardzo szczegółowo, uwzględniając wszystkie słyszalne cechy, jakie posiadają. Jednak fonologia interesuje się tylko tymi cechami głosek, które służą do odróżnienia wyrazów. Można
np. opisać pierwszą głoskę wyrazu niemieckiego Wand jako głoskę dźwięczną w odróżnieniu od wyrazu fand; jako głoskę szczelinową w odróżnieniu od wyrazu Band; jako głoskę wargową w odróżnieniu od wyrazu Sand. Wyróżnione w ten sposób cechy: dźwięczność, szczelinowość i wargowość to cechy odróżniające (dystynktywne) głoski. Zespól
cech dystynktywnych danej głoski określa się jako fonem. Fonem jest więc jednostką abstrakcyjną, która zawiera tylko te cechy głoski, które służą do odróżnienia wyrazów a pomija cechy, które do odróżnienia nie służą.
1. Narządy mowy i ich czynności
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Najważniejszymi narządami mowy, które biorą udział w procesie wytwarzania mowy
ludzkiej, są płuca, krtań oraz nasada (jama gardłowa, ustna i nosowa). Płuca znajdują się w
klatce piersiowej oddzielone od jamy brzusznej przeponą. W płucach odbywa się wymiana
gazów, zasadnicza czynność fizjologiczna polegająca na pobieraniu z powietrza tlenu i
wydalaniu dwutlenku węgla. Powietrze dochodzi do płuc przez tchawicę, chrząstkowatą
rurkę, znajdującą się w przedniej części szyi. W dolnej swej części rozdziela się ona na
dwa oskrzela, których rozgałęzienia prowadzą do poszczególnych płatów płucnych. W
górnej swej części tchawica przechodzi w krtań. Podczas oddychania w stanie spoczynku
faza wdechu i wydechu następuje po sobie w sposób równomierny i rytmiczny. Inaczej
odbywa się oddychanie podczas mówienia. Wdech jest wtedy szybki i głęboki i odbywa
się zawsze przez usta. Wydech natomiast odbywa się powoli i długo, i staje się procesem
aktywnym. Powietrze wypierane jest z płuc z różną siłą wydechu, która jest jedną z przyczyn modulacji akcentowej wypowiedzi.
Pierwsza modyfikacja powietrza wydechowego następuje w krtani. Wewnątrz krtani, w
środkowej jej części, znajdują się po obu jej stronach dwie pary fałdów mięśniowych.
Brzegi ich przechodzą w elastyczne pasemka tkanki zwane wiązadłami głosowymi.
Dzięki ruchom obrotowym chrząstek nalewkowych fałdy głosowe mogą się w tylnej
części krtani rozsuwać. Szczelina powstająca między nimi nosi nazwę głośni. Podczas
mówienia głośnia przybierać może różne kształty. Najszersza jest szpara głośni w
czasie chuchania. Mięśnie fałdów głosowych są wtedy rozluźnione i przestrzeń
między nimi ma kształt owalny (rys. 4a). Przy wymawianiu głosek bezdźwięcznych
wiązadła głosowe są nieco mniej rozsunięte, a między nimi powstaje otwór trójkątny o stopniu rozwarcia około 300 (rys. 4b). Gdy kąt rozwarcia między fałdami głosowymi zmniejszy się do ok. 100, powstaje podczas wydechu słyszalny szmer charakterystyczny dla spółgłoski przydechowej [h]. Przy wymawianiu głosek dźwięcznych wiązadła głosowe są zsunięte, a przepływający między nimi strumień powietrza wprawia je w ruch drgający (rys. 4c). Pełne zamknięcie krtani następuje przy
całkowitym zsunięciu fałdów głosowych, które wówczas tworzą tzw. zwarcie krtaniowe (rys. 4d). Również podczas szeptu fałdy głosowe są zupełnie zsunięte Powietrze wydechowe uchodzi przez mały trójkątny otwór między chrząstkami nalewkowymi (rys. 4e).
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Mechanizm zwierania i rozwierania wiązadeł głosowych

Układy wiązadeł głosowych
a - chuchanie, b - wymawianie głosek bezdźwięcznych, c - wymawianie głosek
dźwięcznych, d - zwarcie krtaniowe, e szept

Gdy powietrze uchodzące z płuc pod pewnym ciśnieniem napotyka na swej
drodze na przeszkodę w postaci zsuniętych wiązadeł głosowych, ciśnienie subglotalne
rozsuwa je na chwilę, a powietrze przedostaje się do górnej części krtani. Ciśnienie
subglotalne i supraglotalne wyrównuje się, zaś wiązadła głosowe wracają dzięki swojej
elastyczności do pozycji zwarcia. Następuje znowu wzrost ciśnienia subglotalnego do
chwili następnego rozwarcia. W ten sposób dzięki szybko po sobie następującym
zwarciom i rozwarciom wiązadła głosowe drgają, wytwarzając w efekcie ton krtaniowy. Wysokość tonu zależna jest od szybkości drgań; im szybsze drgania, tym ton jest
wyższy. Powstający w krtani ton jest cechą istotną samogłosek oraz niektórych spółgłosek. Zmiany tonu krtaniowego stanowią o intonacji wypowiedzi.
W wypadku zwarcia krtaniowego (rys. 4 d) powietrze wydobywające się z płuc gromadzi się za zsuniętymi wiązadłami głosowymi. Wzrastające ciśnienie doprowadza do
nagłego ich rozwarcia, do plozji krtaniowej, podczas której powstaje dźwięk podobny
do słabego kaszlu. Plozję krtaniową łatwo zaobserwować można w języku niemieckim
przed samogłoską na początku wyrazów takich jak np. eine alte Eiche, zwłaszcza jeśli
wymówimy je szeptem.
Powietrze, przedostawszy się przez głośnię, uchodzi na zewnątrz poprzez jamę gardłową ustami, nosem lub obiema drogami równocześnie. Jama gardłowa, jama ustna i
jama nosowa noszą nazwę nasady. Stanowią one komory rezonansowe, w których
drgania wiązadeł głosowych ulegają wzmocnieniu. Jama gardłowa znajduje się tuż nad
krtanią. Ustna część jamy gardłowej może w znacznym stopniu zmienić swoją objętość
dzięki przesuwającej się obsadzie języka. Część nosowa może być oddzielona od pozostałych części jamy gardłowej poprzez podniesienie podniebienia miękkiego, które
przywiera do tylnej ścianki jamy gardłowej. W tym wypadku powietrze fonacyjne
uchodzi na zewnątrz przez jamę ustną.
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Ujście powietrza fonacyjnego przez jamy nasady
a - przez jamę ustną, b - przez jamę nosową, c - przez jamę ustną i nosową

Najważniejszym organem znajdującym się w jamie ustnej jest język. W swojej masie
język dzieli się na obsadę, trzon oraz koniuszek. Górną powierzchnię języka nazywamy
grzbietem. Wyróżniamy w nim trzy odcinki, część przednią, środkową i tylną. Język jest
narządem bardzo ruchliwym. Może on wnosić się ku górze, obniżać się, przesuwać się
ku przodowi i w głąb jamy ustnej, wydłużać się i skurczać, a również zwijać się i zaginać
w różne strony, zaś jego koniuszek może wykonywać ruchy drgające. To wszystko sprawia, iż język jest głównym organem artykułującym, a zarazem kształtującym przestrzeń
rezonansową jamy ustnej. .
Jama nosowa znajdująca się nad jamą ustną, podzielona jest przegrodą nosową na dwa
kanały. Zakończona jest nozdrzami tylnymi, za którymi mieści się nosowa część jamy
gardłowej. Jamę nosową właściwą wraz z nosową częścią jamy gardłowej określa się
często łącznie jako jamę nosową. Jama nosowa tworzy stały, niezmienny rezonator w
odróżnieniu od jamy ustnej i gardłowej, które stanowią rezonatory o kształcie zmiennym.
Przy wymawianiu głosek nosowych rezonator nosowy poprzez opuszczone podniebienie
miękkie jest włączony, przy czym podczas wymowy samogłosek nosowych powietrze
uchodzi równocześnie kanałem ustnym i nosowym, zaś przy wymowie spółgłosek nosowych jedynie kanałem nosowym.
Narządy znajdujące się w jamie ustnej dzieli się na ruchome i nieruchome. Do narządów
ruchomych należą: wargi, język i podniebienie miękkie, do nieruchomych: zęby, dziąsła,
i podniebienie twarde.
2. Samogłoski
Z punktu widzenia akustyki samogłoski są tonami złożonymi, tzn. składają się z kilku
różnych drgań regularnych. Spółgłoski natomiast zalicza się do szumów, czyli drgań
nieperiodycznych lub stanowiących połączenie szumu oraz tonów złożonych.
Z artykulacyjnego punktu widzenia przy wymawianiu samogłosek najważniejsze jest to,
że otwarta nasada działa jako rezonator. To właśnie nasada - w zależności od jej układu
- ostatecznie kształtuje dźwięk charakterystyczny dla danej samogłoski. Układ nasady
natomiast zależy od współdziałania wszystkich ruchomych narządów mowy (wargi, język, podniebienie miękkie), jednakże znaczenie decydujące ma położenie języka, układ
warg oraz pozycja języczka podniebiennego. Przy opisie układu nasady znamiennego
dla danej samogłoski będziemy więc uwzględniać następujące czynniki:
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1. położenie języka,
2. układ warg,
3. pozycję języczka podniebiennego.
Oprócz wymienionych wyżej czynników decydujących o ukształtowaniu nasady, język
niemiecki wykorzystuje do rozróżniania swych samogłosek wykorzystuje również:
4. siłę artykulacji, która uwidacznia się w stopniu napięcia ruchomych narządów
mowy,
5. czas trwania artykulacji.
Kanał nasady podczas ich wytwarzania jest zawsze otwarty, tzn. grzbiet języka nigdy
nie styka się z podniebieniem tworząc zwarcie lub szczelinę. Samogłoski tworzą na
ogół szczyt sylaby, która jest nosicielem cech suprasegmentalnych, takich jak akcent i
wysokość tonu.
2.1 Podział samogłosek według stopienia otwarcia
Przy artykulacji samogłosek grzbiet języka unosi się ku podniebieniu twardemu lub
miękkiemu. Można przy tym zaobserwować pewną charakterystyczną prawidłowość
uwarunkowaną anatomią narządów mowy: im bardziej język zbliża się do podniebienia,
tym mniejszy jest stopień otwarcia ust i odwrotnie. Przednia część grzbietu języka swe
najwyższe położenie zajmuje przy artykułowaniu samogłoski [i], najniższe zaś przy samogłosce [a]. W języku niemieckim istnieje sześć par opozycyjnych samogłosek, które różnią się pod względem stopnia otwarcia:
[i:] – [ɪ]
bieten - bitten
[e:] – [ɛ]
beten - betten
[y:] – [y]
fühlen - füllen
[ø:] – [œ]
Höhle - Hölle
[u:] – [u]
Buhle - Bulle
[o:] – [ɔ]
Ofen – offen
Samogłoski [a:] oraz [a] nie różnią się stopniem otwarcia, lecz jedynie trwaniem (a- długie i
a-krótkie).
2.2 Samogłoski przednie tylne i środkowe
W artykulacji samogłosek uczestniczy przednia, środkowa lub tylna część grzbietu języka,
która unosi się w kierunku podniebienia. I tak część przednia języka zbliża się ku przedniej
części podniebienia, część środkowa ku podniebieniu twardemu, a tylna ku podniebieniu
miękkiemu. W zależności od tego, która część grzbietu języka bierze czynny udział w artykulacji, rozróżniamy samogłoski przednie, środkowe i tylne. Do samogłosek przednich należą
samogłoski niezaokrąglone [i:], [ɪ], [e:], [ɛ], oraz zaokrąglone [y:], [y], [ø:], [œ], do środkowych [ɑ:] oraz [a]. Natomiast samogłoski występujące tylko w sylabach nieakcentowanych
(w przedrostkach i końcówkach), [ə] oraz [ɐ], określa się jako samogłoski centralne. Niemieckie samogłoski tylne są zawsze zaokrąglone, natomiast samogłoski przednie mają szereg
samogłosek niezaokrąglonych jak i zaokrąglonych.
2.3 Samogłoski zaokrąglone i niezaokrąglone
Istotne znaczenie dla artykulacji samogłosek ma również układ warg. Odróżnia się układ nie-
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zaokrąglony i zaokrąglony. W pierwszy przypadku kąciki ust są cofnięte ku tyłowi a wargi
spłaszczone i rozchylone, w drugim natomiast wysunięte ku przodowi i zaokrąglone. Wskutek zaokrąglenia warg zwiększa się objętość rezonatora głosowego, co wpływa na brzmienie
samogłoski. Samogłoski artykułowane z udziałem warg zaokrąglonych nazywają się samogłoskami zaokrąglonymi, z artykulacją warg rozszerzonych – samogłoskami niezaokrąglonymi. W odróżnieniu od języka polskiego, w którym zaokrąglone są tylko samogłoski tylne,
w języku niemieckim samogłoski zaokrąglone występują także w szeregu samogłosek przednich. Tu, w języku niemieckim wyróżnić można wśród samogłosek przednich cztery opozycyjne pary samogłosek, które różnią się jedynie pod względem układu warg:
[i:] – [y:]
[ɪ] - [y]
[e:] – [ø:]
[ɛ] – [œ]

liegen – lügen
missen – müssen
lesen - lösen
kennen – können

2.4 Samogłoski napięte i nienapięte
Nie wszystkie samogłoski języka niemieckiego wymawiane są z jednakową siłą. Samogłoski napięte (fortes) artykułowane są z większym napięciem narządów artykulacyjnych, niż samogłoski słabe (lenes). Samogłoski napięte są w języku niemieckim zarazem
głoskami węższymi (o mniejszym stopniu otwarcia) niż samogłoski nienapięte. Odróżnia się
tu następujące pary opozycyjne, różniące się napiętością:
[i:] – [ɪ]
Miete – Mitte
[y:] – [y]
Hüte – Hütte
[e:] – [ɛ]
Beet – Bett
[ø:] – [œ]
Höhle – Hölle
[u:] – [u]
Buhle – Bulle
[o:] – [ɔ]
Ofen – offen
2.5 Samogłoski krótkie i długie
Bezwzględny czas trwania zależy przede wszystkim od tempa mowy. Jednakże w języku
niemieckim samogłoski różnią się także w takim samym tempie mowy pod względem
czasu trwania i występują jako samogłoski długie lub krótkie. Długość samogłosek niemieckich polega jednak nie tylko na wydłużeniu czasu ich trwania, lecz przede wszystkim na stopniowym wzroście i opadaniu jej intensywności. Istnieje korelacja między
długością i krótkością samogłosek a ich napiętością lub nie napiętością, którą przedstawia następujące zestawienie.
Samogłoski napięte w sylabach Samogłoski napięte w sylabach
akcentowanych są długie
nieakcentowanych są krótkie
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Ziegel
Leben
Reeder
Prügel
Studie
Probe

[‘tsi:gəl]
[‘le:bən]
[‘re:dɐ]
[‘pry:gəl]
[‘ʃtu:diə]
[‘pro:bə]

Ziegelei
lebendig
Reederei
Prügelei
Student
probieren

[tsigə‘lae]
[le‘bɛndiç]
[redə‘rae]
[prygə‘lae]
[ʃtu‘dɛnt]
[pro’bi:rən]

2.6 Samogłoska a dwugłoska
Między samogłoską a dwugłoską (dyftongiem) zachodzą różnice zarówno akustyczne jak i
artykulacyjne. Pod względem akustycznym samogłoski odznaczają się dźwiękiem jednolitym,
który podczas artykulacji nie ulega zmianie, natomiast dwugłoska jest dźwiękiem niejednolitym, słuchacz odnosi wrażenie, że dwugłoska zaczyna się inną głoską a kończy inną. Pod
względem artykulacyjnym samogłosce odpowiada względny stały układ narządów mowy,
który podczas jej wymawiania nie ulega zmianie. Natomiast dla artykulacji dwugłoski typowa
jest zmiana układu narządów artykulacyjnych. W początkowej fazie artykulacji organy mowy
zajmują położenie dla określonej samogłoski, po czym następuje ruchem ślizgowym przejście do nowego układu właściwego dla innej samogłoski. W języku niemieckim odróżnia się
trzy dwugłoski:
[a͜e] ortograficznie <ei>, <ai>, <ey>, <ay>, np. Leib, Kaiser, Speyer, Bayern
[a͜o] ortograficznie <au>, <ou>, <ow>,
np. Haus, Couch, Clown
[ɔ͜ø] ortograficznie <eu>, <äu> , <oi>, <oy>, np. Leute, läuten, Boie, Cowboy
Dwugłoski języka niemieckiego są dwugłoskami opadającymi, co oznacza, że pierwszy ich
człon jest akcentowany i wyraźnie dominuje nad drugim.
3. Spółgłoski
O ile z punktu widzenia akustyki samogłoski składają się z drgań regularnych, to spółgłoski zalicza się do szumów, głosek o drganiach nieregularnych lub do głosek o przewadze szumu nad tonem. Pod względem artykulacyjnym spółgłoski opisuje się śledząc
sposób ich powstawania. Powietrze uchodzące podczas wydechu z płuc, przed dostaniem się do jamy ustnej przechodzi przez krtań, w której znajdują się wiązadła głosowe.
Są to dwa fałdy mięśniowe, które za pomocą układu mięśni i chrząstek mogą przybierać
różne pozycje. Podczas swobodnego wydechu szczelina między wiązadłami jest szeroka. Jest to pozycja, w której powstają spółgłoski bezdźwięczne. Gdy szczelina między
wiązadłami głosowymi jest węższa, wtedy przechodzące przez nią powietrze wprawia je
w drgania, w wyniku czego powstaje tzw. ton krtaniowy, charakterystyczny dla spółgłosek bezdźwięcznych.
Po przejściu przez krtań drgające powietrze dostaje się do tzw. nasady, w której
skład wchodzą jamy: gardłowa, ustna i nosowa. Jamy gardłowa i ustna stanowią
kanał w kształcie zgiętej rury. Dzięki ruchom języka oraz innych mięśni jamy gardłowej i
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ustnej kanał
ten,
pełniący funkcję
rezonatora, może
zmieniać
swój
kształt i objętość. Jama nosowa jest rezonatorem włączanym lub wyłączanym przez
opuszczenie bądź też podnoszenie podniebienia miękkiego. Jeżeli zakończenie podniebienia jest podniesione i przywiera do tylnej ściany gardła, to powietrze uchodzi jamą
ustną i wtedy powstają głoski ustne. Jeśli natomiast tylna część podniebienia zwisa luźno
w dół, to powietrze uchodzi przez jamę nosową, czego efektem brzmieniowym jest głoska nosowa. Od kształtu i objętości rezonatora zależna jest barwa głosek. Jeżeli powietrze uchodzi przez kanał nasady nie napotykając po drodze przeszkody w postaci szczeliny lub zwarcia, wtedy powstają samogłoski, jeżeli zaś na swej drodze napotyka przeszkodę, wówczas powstają spółgłoski.

1
3.1 Miejsce artykulacji i organ artykułujący
Spółgłoski to z punktu widzenia artykulacji dźwięki, które powstają wówczas, gdy
powietrze wychodzące z płuc napotyka po drodze przeszkodę, którą musi pokonać.
Przeszkoda ta może znajdować się w różnych miejscach nasady. Mogą ją tworzyć
obydwie wargi i wtedy powstają spółgłoski dwuwargowe (bilabialne): [p, b, m]. Jeśli
przeszkodę stanowi warga dolna i górne siekacze, powstają spółgłoski wargowo-zębowe
(labio-dentalne): [f, v]. Przeszkodę może tworzyć także przednia część języka za górnymi
zębami i wtedy artykułowane są spółgłoski przedniojęzykowo-zębowe (postdentalne) lub
przedniojęzykowo-dziąsłowe (alweolarne): [t, d, s, z, n]. Jeżeli przeszkodę tworzy przedni brzeg języka przy dziąsłach, to wymawiane są spółgłoski przedniojęzykowo-dziąsłowe
(alweolarne): [ʃ, ʒ, l, r]. Jeśli tworzy ją środkowa część grzbietu języka przy podniebieniu
twardym, to powstają głoski środkowojęzykowo-twardopodniebienne (palatalne): [ç, j].
Także tylna część grzbietu języka może być. organem artykułującym. Powstaje wtedy
zwarcie lub szczelina przy podniebieniu miękkim. Głoski wymawiane przy takiej artykulacji noszą nazwę spółgłosek tylnojęzykowo-miękkopodniebiennych (welarnych): [k, g,
x, ŋ].
Spółgłoska [h] wreszcie powstaje przy pełnym otwarciu kanału fonacyjnego,
zaś organy artykułujące znajdują się w położeniu właściwym dla następującej po
niej samogłoski.
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Nazwy głosek według miejsca artykulacji
1 głoski bilabialne (labium – warga)
2 labio-dentalne (dentes – zęby)
3 alweolarne (alveolus – dziąsło)
4 postalweolarne (za dziąsłami)
5 palatalne (palatum – podniebienie twarde)
6 welarne (velum – podniebienie miękkie)
7 uwularne (uvula – języczek)
8 laryngalne (larynx – krtań)
W poniższej tabeli usystematyzowano spółgłoski niemieckie pod względem
miejsca artykulacji i organu artykułującego.
Miejsce artykulacji Organ artykułujący
warga górna
warga dolna

Nazwa spółgłoski
dwuwargowa
(bilabialna)

Przykłady
p, b, m

wargowo-zębowa
(labiodentalna)
zębowa
(dentalna)

f
v
t, s
d, z, n

dziąsłowa
(alweolarna)
twardopodniebienna
(welarna)

ʃ, ʒ
l, r
ç
j

warga dolna

górne siekacze

górne siekacze

przednia część języka

dziąsła

przedni brzeg języka

tylna część
podniebienia

środkowa część języka

przednia część
podniebienia

tylna część języka

miękkopodniebienna k, x
(palatalna)
g, ŋ

języczek (uvula)

uwularna

tylna część
grzbietu języka

R
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-

-

przydechowa

h

3.2 Sposób artykulacji
Organy artykułujące mogą tworzyć przeszkody różnego rodzaju. Do najważniejszych
zalicza się zamknięcie (zwarcie) i zwężenie (szczelinę). W zależności od rodzaju przeszkody, którą musi pokonać wychodzące z płuc powietrze, określamy głoski jako zwarte
lub wybuchowe (eksplozywne), względnie szczelinowe lub trące (frykatywne).
Przy wymawianiu spółgłosek zwartych odróżnia się trzy kolejno po sobie następujące
fazy: zwarcie (implozję), trwanie zwarcia (przerwę) oraz rozwarcie (eksplozję). Słyszalny efekt takiego rozwarcia to właśnie głoski wybuchowe [p, t, k, b, d, g]. Samo zwarcie
może być mocniejsze lub słabsze. W pierwszym wypadku powstają głoski wybuchowe z
przydechem, tzw. głoski aspirowane, w drugim zaś bez przydechu (nieaspirowane).
Spółgłoski aspirowane różnią się od nieaspirowanych tym, że po nich następuje słyszalny przydech, zapisywany w transkrypcji fonetycznej za pomocą znaku [h]. Spółgłoski
wybuchowe [t] i [d] mogą mieć rozwarcie boczne, gdy boki lub jeden bok języka odrywa
się od podniebienia twardego. Ma to miejsce, gdy głoski te występują przed spółgłoską
[l], np. w wyrazach Sportler, Handlung. Od eksplozji bocznej należy odróżnić eksplozję
nosową. Zachodzi ona wtedy, gdy po spółgłosce zwartej następuje spółgłoska nosowa, np.
w wyrazach Gärtner, Redner. Rozwarcia dokonuje wówczas podniebienie miękkie, zaś
uwolnione powietrze artykulacyjne uchodzi przez jamę nosową.
Spółgłoski szczelinowe powstają wtedy, gdy organy artykułujące tworzą przy odpowiednich
miejscach artykulacyjnych zwężenie, przez które przedostaje się uchodzące powietrze fonacyjne. Słyszalny szum to właśnie spółgłoski szczelinowe: [f, v, s, z, ʃ, ʒ, ç, j, x,]. Głoską innego rodzaju jest tzw. spółgłoska boczna, czyli lateralne [l]. Podczas jej artykulacji przód języka tworzy zwarcie podobnie jak przy głosce [t], powietrze natomiast przechodzi między bokami (lub jednym bokiem) języka a podniebieniem twardym.
Przy głoskach wibracyjnych prąd powietrza wprawia w ruch drgający bądź to
koniuszek języka (apex), bądź też zakończenie podniebienia miękkiego, tzw. języczek (uvula). W pierwszym wypadku mamy do czynienia z [r] przedniojęzykowym - wibracja przedniej części języka odbywa się przy dziąsłach górnych - w drugim wypadku z [R] języczkowym; wtedy języczek drga, uderzając o wzniesioną ku górze tylną część języka.
Podczas artykulacji wszystkich dotychczas omówionych głosek powietrze uchodzi przez jamę
ustną. Jama nosowa oddzielona jest od jamy ustnej podniesionym podniebieniem miękkim.
Spółgłoski nosowe różnią się od pozostałych spółgłosek tym, że podczas ich artykulacji zakończenie podniebienia miękkiego jest opuszczone, zaś powietrze, napotykając w jamie ustnej zamknięcie, uchodzi przez jamę nosową. Gdy zwarcie ustne tworzą wargi, powstaje głoska [m], przy zwarciu przedniojęzykowym - głoska [n], gdy natomiast tylna część języka
przywiera do podniebienia miękkiego, powstaje głoska tylnojęzykowa [ŋ].
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Spółgłoski pod względem sposobu artykulacji
Sposób artykulacji
Nazwa spółgłoski
Zwarcie z rozwarciem zwarta
ustnym
(eksplozywna)
zwarcie przedniojęzy- boczna (lateralna)
kowe z otwarciem
bocznym

Przykłady
p, t, k
b, d, g
l

zwarcie ustne z otwar- nosowa
ciem nosowym
(nazalna)

m, n, ŋ

zwarcie przerywane

wibracyjna

r, R

szczelina

szczelinowa
(frykatywna)

f, s, ʃ, ç, x
v, z, ʒ, j

otwarcie

przydechowa

h

3.3 Spółgłoski silne a słabe
Spółgłoski można artykułować z mniejszą lub większą siłą. W wypadku artykulacji silniejszej mięśnie narządów artykulacyjnych są bardziej napięte niż przy artykulacji słabej, a strumień powietrza ma odpowiednio większe ciśnienie. Przy silniejszej artykulacji
głosek zwartych powietrze fonacyjne zgromadzone za zwarciem uchodzi z większą
energią, czemu towarzyszy słyszalny efekt. Silniej artykułowane spółgłoski zwarte są z
reguły głoskami przydechowymi. Spółgłoski szczelinowe o artykulacji silniejszej odznaczają się bardziej wyraźnym, ostrzejszym szumem, będącym wynikiem przepływu
powietrza bardziej sprężonego przez węższą szczelinę. Spółgłoski o artykulacji silniejszej określa się terminem „fortes”, spółgłoski o artykulacji słabszej zaś terminem „lenes”. Spółgłoski bezdźwięczne mają na ogół artykulację silniejszą niż spółgłoski
dźwięczne, przy czym stopień tej siły może być różny w zależności od wymowy indywidualnej.
3.4 Spółgłoski dźwięczne a bezdźwięczne
Wiązadła głosowe znajdujące się w krtani mogą dzięki ruchom obrotowym tzw. chrząstek nalewkowych przybierać różne pozycje. W czasie mówienia wiązadła głosowe są
zawsze mniej lub bardziej zsunięte, stawiając mniejszy lub większy opór prądowi powietrza przepływającemu między nimi. Gdy strumień powietrza przeciskający się między zsuniętymi wiązadłami głosowymi wprawia je w ruch drgający, powstaje ton krtaniowy charakterystyczny dla głosek dźwięcznych. Przy wymawianiu głosek bezdźwięcznych wiązadła głosowe są rozsunięte i tworzą trójkątny otwór, przez który przepływa powietrze wydechowe. Ostateczne ukształtowanie powietrza fonacyjnego charakterystyczne dla danej głoski następuje w nasadzie. Tu dzięki pokonaniu oporu, jaki sta-
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nowi zwarcie, powstają ostatecznie spółgłoski zwarto-wybuchowe, zaś w wyniku przeciskania
się
przez
zwężenie
(szczelinę),
spółgłoski
szczelinowe.
Bezdźwięczne spółgłoski zwarto-wybuchowe języka niemieckiego to [p], [t], [kl. W
czasie ich wymowy wiązadła głosowe są rozsunięte. Przy zsuniętych wiązadłach głosowych, wprawionych przez powietrze wydechowe w ruch drgający, powstają dźwięczne
spółgłoski zwarto-wybuchowe [b], [d], [g].
Niemieckie bezdźwięczne spółgłoski szczelinowe to [f], [s], [ʃ], [ç], [x], [h], zaś ich
odpowiedniki dźwięczne to [v], [z], [ʒ], [j]. Bezdźwięczna spółgłoska szczelinowa
[x] nie ma w wymowie wzorcowej swojego odpowiednika dźwięcznego. Również
głoska przydechowa [h] jest spółgłoską bezdźwięczną. Wszystkie pozostałe spółgłoski
języka niemieckiego są spółgłoskami dźwięcznymi. Są to: spółgłoska boczna [l], spółgłoski wibracyjne [r] oraz [R] oraz spółgłoski nosowe [m], [n], [ŋ]. Bezdźwięczne spółgłoski języka niemieckiego wymawiane są silniej, tzn. z większym napięciem narządów
artykulacyjnych przy odpowiednio większym ciśnieniu powietrza niż spółgłoski
dźwięczne. W wypadku spółgłosek zwarto-wybuchowych wymowa silniejsza wyraża się
przydechem wyraźnie słyszalnym po fazie rozwarcia, zaś silniejsze spółgłoski szczelinowe odznaczają się ostrzejszym, bardziej wyraźnym szumem.
Bezdźwięczne spółgłoski niemieckie różnią się więc od spółgłosek dźwięcznych nie tylko brakiem dźwięczności, lecz również silniejszą artykulacją. Dzięki temu spółgłoski
dźwięczne, które w wyniku asymilacji utraciły swoją dźwięczność, nie są identyczne ze
spółgłoskami bezdźwięcznymi, od których różnią się stopniem siły artykulacji.
3.5 Spółgłoski krótkie a długie
Czas trwania spółgłosek zależy przede wszystkim od tempa mowy. W mowie szybszej
czas trwania poszczególnych głosek będzie odpowiednio krótszy niż w mowie o tempie
wolniejszym. Ale również w mowie o tempie jednostajnym występują głoski o różnym
czasie trwania. Odróżnia się więc spółgłoski krótkie od spółgłosek długich. Pod względem artykulacyjnym trzeba odróżnić długie spółgłoski szczelinowe i płynne od długich
spółgłosek zwartych. Artykulacje dłuższych głosek szczelinowych i płynnych jakościowo
nie różnią się od artykulacji ich krótkich odpowiedników. Szczelina, przez którą przepływa prąd powietrza przy wymawianiu głosek dłuższych i krótszych, jest tu w zasadzie
taka sama. Inaczej jest przy artykulacji długich spółgłosek zwartych. Słyszalny ich efekt
związany jest z momentem rozwarcia (wybuchu), jednak efektu tego w zasadzie przedłużyć nie można. Samemu momentowi zwarcia natomiast nie towarzyszy żaden słyszalny
efekt akustyczny. Wydłużenie spółgłosek zwartych odbywa się poprzez wydłużenie momentu między zwarciem a rozwarciem. Przed rozwarciem język trwa jeszcze przez chwilę w pozycji zwarcia, zaś eksplozja następuje z małym opóźnieniem. To opóźnienie rozwarcia stanowi różnicę między spółgłoską zwartą długą a krótką. W języku niemieckim
spółgłoski długie występują jedynie na styku wyrazów lub morfemów. Nie spotyka się
ich natomiast w obrębie wyrazów jednomorfemowych.
4. Akcent i intonacja
Akcent wyrazowy polega na akustycznym wyróżnieniu jednej sylaby wyrazu dwu- lub
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więcej sylabowego w stosunku do jego pozostałych sylab. Przy uwydatnieniu sylaby akcentowanej mogą brać udział trzy czynniki: natężenie (siła artykulacji), wysokość tonu
oraz czas trwania. Jeżeli dominująca rola przypada natężeniu, to akcent taki określa się
jako dynamiczny, przyciskowy lub ekspiracyjny. Gdy znaczenie decydujące ma wysokość tonu, to akcent taki nosi miano tonicznego, melodycznego lub muzycznego. Gdy zaś
wyróżnienie sylab akcentowanych polega na przedłużeniu ich czasu trwania, wtedy akcent ten nazywany jest iloczasowym, rytmicznym lub kwantytatywnym.
Akcent niemiecki określa się jako akcent dynamiczno-melodyczny. Pada on z reguły na
rdzenną sylabę wyrazu. Sylaba akcentowana, np. w wyrazie Betonung jest, w porównaniu z innymi sylabami tego wyrazu, wymawiana z większą siłą artykulacyjną (głośniej) a
zarazem z nieco wyższym tonem. W nieakcentowanych końcówkach wyrazów z reguły
występuje najczęściej samogłoska neutralna [ə], która w szybszym tempie mowy często
ulega całkowitej redukcji, co prowadzi do daleko idących procesów asymilacyjnych, por.
haben > hab-m >ham
retten > rett-n
regen > reg-ŋ
W niektórych wypadkach akcent wyrazowy może mieć funkcję odróżniającą znaczenie
wyrazów, np. August ‘imię męskie’ – August ‘sierpień’, Kaffee ‘kawa’ – Café ‘kawiarnia’, blutarm ‘anemiczny’ – blutarm ‘bardzo biedny’. Funkcję odróżniającą pełni akcent
z reguły przy czasownikach rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych, np. übersetzen ‘przeprawić’ - übersetzen ‘przetłumaczyć’, umfahren ‘jeżdżąc przewrócić”, - umfahren ‘objechać’.
Akcent zdaniowy wyróżnia jeden wyraz (jeden człon zdania) od innych wyrazów (członów zdania) i pada na wyraz będący nosicielem informacji najważniejszej. Akcent zdaniowy nie narusza prawidłowości akcentuacji wyrazowej i z reguły pada na sylabę, która
jest zarazem nosicielem akcentu wyrazowego. W wypowiedzi emocjonalnej akcent zdaniowy może padać na każdy wyniesiony wyraz zdania, np.
Er war heute nicht im Kino. (wypowiedź neutralna)
Er war heute nicht im Kino. (on, a nie kto inny)
Er war heute nicht im Kino. (zapewniam, że nie był)
Er war heute nicht im Kino (dzisiaj nie był)
Intonacja czyli przebieg melodyczny. W czasie mówienia głos ludzki przebiega całą
skalę tonów wyższych lub niższych tworząc w ten sposób charakterystyczną melodię
zdaniową. Melodia ta nie jest przez mówiącego zamierzona i przebiega ona w sposób
nieświadomy, w zależności od jego stanu emocjonalnego. W ten sposób przebieg melodyczny wypowiedzi staje się bezpośrednim wyrazem nastrojów i uczuć mówiącego, takich jak radość, smutek, gniew, przerażenie, niedowierzanie itp. Istnieją jednak przebiegi
intonacyjne niezależne od stanów emocjonalnych. Odróżnia się intonacje: opadającą,
wzrastającą i zawieszoną, charakterystyczne dla różnych typów wypowiedzi.
Intonacja opadająca jest najczęściej występującym typem intonacyjnym. Występuje
ona w końcowej fazy wypowiedzi zakończonej i polega na raptownym obniżeniu wysokości tonu ostatniej sylaby akcentowanej, jeśli wypowiedź kończy się wyrazem jednosy-
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labowym, lub sylaby następnej, jeśli sylaba akcentowana nie jest ostatnią sylabą wypowiedzi. Intonacja opadająca jest typowa dla zdań oznajmujących oraz dla pytań o uzupełnienie, które zaczynają się od wyrazów pytających (wer, was, wo, wie, ...).
Intonacja wzrastająca polega na podniesieniu wysokości tonu w obrębie ostatnie sylaby
akcentowanej, jeśli wypowiedź kończy się wyrazem jednosylabowym, lub w końcowej
sylabie, jeśli kończy się wyrazem dwu- lub wielosylabowym. Intonacja wzrastająca występuje w pytaniach o rozstrzygnięcie, to jest w pytaniach, na które oczekuje się odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej. Pytania tego typu zaczynają się czasownikiem (Hast
du das gemacht? Kommen Sie morgen?).
Intonacja zawieszona charakterystyczna jest dla zakończenia wszystkich części wypowiedzi, po której nastąpi jeszcze dalszy ciąg, przy czym jej przebieg melodyczny pozostaje na tej samej wysokości. Pod względem składniowym mogą to być zarówno grupy
wyrazowe, jak i zdania podrzędne (Wir warteten, ...; Als es Abend wurde, ...).
5. Fon, fonem, alofon
Dotychczas opisywaliśmy głoski (fony) języka niemieckiego na podstawie cech artykulacyjnych, nie pytając o ich funkcje w procesie komunikacji. Do pojęcia fonemu dochodzimy, gdy stawiamy uzasadnione pytanie o funkcje głosek w procesie porozumiewania
się. Nie wszystkie cechy głosek są pod tym względem ważne. Ważność cech głosek dla
komunikacji językowej stwierdzamy w tzw. opozycjach minimalnych, porównując ze
sobą wyrazy różniące się tylko jedną głoską. Np.
w opozycji bieten / bitten [i:] / [ɪ] ważna dla głoski [i:] okazuje się cecha „napięta” a zarazem „długa” (w kontraście do nienapiętego krótkiego [ɪ]),
w opozycji Riemen – Rahmen [i:] / [a:] cecha „wysoka” (kontraście do niskiego [a:]),
w opozycji Biene / Buhne [i:] / [u:] cecha „przednia” (w kontraście do tylnego [u:]),
w opozycji Ziegel / Zügel [i:] / [y:] cecha „niezaokrąglona” (w kontraście do zaokrąglonego [y:]).
Okazuje się więc, że tylko wyżej ustalone cechy samogłoski [i:], czyli „napięta”, „wysoka”, „przednia” i „niezaokrąglona” są cechami ważnymi dla komunikacji, gdyż dzięki
tym cechom można odróżnić jeden wyraz od drugiego. Zespół cech służących do odróżnienia wyrazów określamy wyrazem fonem. Inne cechy samogłoski [i:], np. to, że wymawiamy ją dłużej lub krócej, głośniej lub ciszej, nie mają funkcji odróżniającej i dlatego
nie wchodzą w skład zespołu cech, który określiliśmy jako fonem. Fonemy zapisuje się w
nawiasach ukośnych, np. /i:/, /p/, natomiast głoski w nawiasach kwadratowych [i:], [p].
Fonemy występują w tekstach w postaci konkretnych fonów (głosek), które, jeśli nie
służą do odróżnienia wyrazów, określa się jako alofony. Odróżnia się alofony kombinatoryczne, zależne od kontekstu, od alofonów fakultatywnych, niezależnych od kontekstu.
Np. spółgłoski [ç] oraz [x] (tzw. ich-Laut i ach-Laut) stanowią alofony kombinatoryczne.
Występują one w kontekstach wzajemnie się wykluczających, spółgłoska [ç] po samogłoskach przednich oraz w końcówce zdrobniającej -chen (ich, rechnen, reich, Mädchen),
spółgłoska [x] w pozostałych kontekstach (Loch, Sucht, Rauch). Przykładem alofonów
fakultatywnych są np. realizacje fonemu /r/ w postaci [r] przedniojęzykowego (apikalnego) lub [R] języczkowego (uwularnego), które są w języku niemieckim wymienialne i
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nie służą do odróżnienia wyrazów. Wyraz Rad, niezależnie od tego, czy wymawiany jest
jako [ra:t] z r-przedniojęzykowym, czy też jako [Ra:t], z r-uwularnym, ma zawsze to samo znaczenie.
W piśmiennictwie istnieją różnice w wartościowaniem fonologicznym niektórych fonemów lub połączeń fonemicznych. Dotyczy to np. interpretacji dyftongów (dwugłosek) i
afrykat (spółgłosek zwarto szczelinowych). O dwufonemicznym wartościowaniu tych
jednostek decyduje istnienie opozycji minimalnych ich członów składowych. 8 Niejasny
jest także status fonologiczne samogłoski [ə], która może wystąpić jako zredukowany
wariant różnych samogłosek i ponad to często może być opuszczona. I tu istnienie opozycji minimalnych (por. Alter / alte [altɐ] / [altə], Motto / Motte [mɔtɔ] / [motə] ) decyduje o wartościowaniu samogłoski [ə] jako osobnego fonemu.
6. Dystrybucja fonemiczna
Oprócz określonej ilości fonemów i alofonów każdy język posiada też określone prawa,
ustalające możliwości ich łączenia zarówno pod względem rodzaju (który fonem z którym), jak i pod względem ilości (ile fonemów razem w połączeniu), oraz miejsca w wyrazie (nagłos, śródgłos wygłos). Pod tym względem istnieją wyraźne różnice między językiem polskim a niemieckim:
• pod względem rodzaju: w języku polskim nagłosowe połączenie pt- (ptak, ptyś)
przy braku takiego połączenia w języku niemieckim.
• pod względem ilości: w języku polski nagłosowe połączenia czteroczłonowe
(wskrzesić, wstrzymać), przy braku takich połączeń w języku niemieckim.
• pod względem miejsca: w języku polskim fonem /x/ (ortograficzne ch) we
wszystkich pozycjach wyrazu (chata, machać, dach), przy ograniczeniu w języku
niemieckim do pozycji po samogłoskach tylnych (Loch, Buch, Dach).
W wyniku interferencji zasygnalizowane różnice mogą być przyczyną poważnych trudności w opanowaniu poprawnej wymowy niemieckiej.
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ROZDZIAŁ CZWARTY: GRAFEMIKA
1. Przedmiot badań grafemiki
Grafemika jest nauką o relacjach między systemem grafemicznym (zapisem) danego języka a jego systemem fonologicznym. Celem badań grafemiki jest ustalenie korelacji
między językiem pisanym a językiem mówionym, w szczególności ustalenie jednostek
pisma, grafemów i alografów, jako odpowiedników wizualnych znaków fonicznych. Język pisany jest w stosunku do języka mówionego systemem wtórnym. Ludzkość przez
wiele wieków używała języka jedynie w postaci mówionej, pismo pojawiło się w historii
języków stosunkowo późno. W ontogenezie, w przyswajaniu języka przez dziecko, język
rozwija się samoistnie jedynie w postaci fonicznej. Umiejętność czytania i pisania dziecko zdobywa dopiero w wieku późniejszym w szkole. Dekodowanie znaków graficznych,
czyli umiejętność czytania, wymaga znajomości wartości fonicznych tych znaków. Do
zadań grafemiki należy także analiza obowiązujących norm ortograficznych, a w odniesieniu do tekstów historycznych rekonstrukcja systemu fonologicznego języka okresów
dawniejszych.
Istnieje wiele systemów grafemicznych. Obok systemów ideograficznych, które używają
obrazków jako odpowiedniki całych wyrazów, jak np. wczesne egipskie pismo hieroglificzne, istnieją systemy fonograficzne (sylabiczne lub alfabetyczne), które mają tę zaletę,
że przy pomocy ograniczonego zasobu znaków pozwalają na tworzenie nieograniczonej
ilości wyrazów. Współczesne systemy alfabetyczne używane w Europie opierają się na
alfabecie łacińskim lub greckim (jak np. grażdanka rosyjska). Na niemieckim obszarze
językowym teksty pisane w językach ludowych, pojawiające się od połowy VIII wieku,
opierają się na alfabecie łacińskim. W poszczególnych skryptoriach klasztornych wykształciły się lokalne zasady pisowni zmieniające się wraz z rozwojem języków regionalnych. Ustabilizowanie ogólnoniemieckich zasad pisowni nastąpiło dopiero po zjednoczeniu Niemiec pod koniec XIX wieku.
2. Jednostki grafemiczne
Współczesna encyklopedia językoznawstwa 9 określa grafemikę jako naukę o jednostkach
dystynktywnych języka pisanego i wskazuje na paralelę do fonicznych jednostek dystynktywnych (fonemów) języka. Podstawową jednostką języka pisanego jest grafem
(analogia do terminu fonem), który określa się jako najmniejszą jednostkę graficzną języka o funkcji odróżniającej. W pismach alfabetycznych grafem jest wizualnym odpowiednikiem fonemu. Podobnie jak fonem występuje w realizacjach językowych w postaci alofonów, również grafem realizowany jest poprzez alografy. Np. w współczesnych tekstach niemieckich grafem <s> występuje w postaci alografów s, ss, ß (was, Wasser, weiß), występujących w pozycjach wzajemnie wykluczających się. Alografami pojedynczych grafemów są także majuskuły i minuskuły danej litery, a także różne czcionki pisma drukowanego reprezentujące określony fonem.
Różnica między grafemem a literą w piśmiennictwie nie zawsze jest jednoznacznie określona (często oba terminy używane są wymiennie), polega jednak na tym, że pojedyncza
litera nie zawsze jest reprezentacją fonemu (np. <h> w wyrazie Uhr), podczas gdy grafem jest znakiem fonemu i może składać się z jednej lub więcej liter. Np. wyraz scharf
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składa się z 6 liter (s, c, h, a, r, f), jednak tylko z 4 grafemów (sch, a, r, f), będących odpowiednikami 4 fonemów /ʃ/, /a/, /r/, /f/.
3. Zasady grafemiczne
Zasada fonologiczna stanowi, że każdemu fonemowi przyporządkowany jest jeden grafem (w postaci jednej lub kilku liter). Zasada fonologiczna funkcjonuje przy zapisie wielu wyrazów, np. Brot /bro:t/ → <brot>, Heft /hɛft/ → <hɛft>, Hut /hu:t/ → <hut>, itd. W
innych przypadkach stosowanie zasady fonologicznej prowadzi jednak do zapisów błędnych, por. Kaffee /’kafe/ → *<kafe>, Suppe /’zupə/ → *<supe>, retten /’rɛtən/ →
*<reten>. Zasada fonologiczna nie pozwala także na wyjaśnienie, dlaczego grafem <h>
w śródgłosie wyrazowym nie reprezentuje fonemu /h/, por. fahren /’fa:rən/, gehen
/ge:ən/, ruhen /ru:ən/. Nie wyjaśnia także, kiedy fonem /l/ reprezentowany jest przez alograf <l>, a kiedy przez <ll>, por. kalt, knallt, lub kiedy grafem <s> jest znakiem fonemu
/ʃ/, por. Straße, Spiel, a kiedy fonemu /z/ lub /s/, por. was, sagen. Zjawiska tego rodzaju
wyjaśnić można przy pomocy zasady sylabicznej.
Zasada sylabiczna określa <h> śródgłosowe (tzw. h nieme) jako znak granicy między
sylabami, zaś podwojenie spółgłosek jako znak fonemu w funkcji łącznika sylabowego
(Silbengelenk), należącego zarówno do sylaby poprzedzającej jak i następującej, por.
schaffen, rennen, lassen, itp. Ale i tutaj istnieją pewne ograniczenia, gdyż /k/ w funkcji
łącznika sylabowego występuje w postaci <ck> a nie jako <kk> (Zucker lecken), natomiast grafemy, składające się z dwóch lub kilku liter, jak <ch> lub >sch> nigdy nie występują w postaci zdwojonej.
Zasada morfologiczna, zwana też zasadą identyczności rdzenia wyrazowego, określa, że
morfologicznie pokrewne wyrazy zapisywane są w postaci pozwalającej rozpoznać ich
pokrewieństwo. Np. stosowanie grafemów przegłosowych <ä>, <ö>, <ü>, <äu> pozwala
rozpoznać pokrewieństwo wyrazów Macht / Mächte, groß / größer, Bund / Bündnis,
Haus / Häuser, itd. Podobnie podwojenie spółgłosek w takich wyrazach jak Kamm lub
Ball (które nie pełni tu funkcji łącznika sylabowego) pozwala na przyporządkowanie ich
formom Kämme i Bälle, w których podwojenie spółgłosek pełni funkcję łącznika sylabowego. Na zasadzie morfologicznej wyrazy zakończone bezdźwięczną spółgłoską -p, -t,
-k zapisywane są spółgłoskami -b, -d, -g, np. grob, Bild, Zug, dzięki czemu widać ich
pokrewieństwo z wyrazami gröber, Bilder, Züge.
Oprócz wymienionych trzech zasad podstawowych niektórzy autorzy wymieniają jeszcze
dodatkowe zasady grafemiczne, wpływające na zapis wyrazów, mianowicie:
zasadę syntaktyczną, według której wyrazy na początku zdania pisze się z dużej litery,
zasadę pragmatyczną, na podstawie której zaimkowe formy grzecznościowe pisze się z
dużej litery, oraz zasadę etymologiczną, uwzględniającą pochodzenie obce wyrazów, co
odzwierciedla się w ich pisowni, np. Chauffeur, Niveau, Pizza, Philologie, itp.
4. Grafemika a ortografia
Wśród zadań o znaczeniu społeczno-kulturowym czołowe miejsce zajmuje analiza funkcjonalna istniejących norm piśmienniczych oraz wypracowanie wskazań dla ewentualnych reform ortograficznych. Systematyczne próby unormowania pisowni niemieckiej
pochodzą z okresu Oświecenia. Mimo wczesnych prób ustalenia zasad pisowni język
pisany (drukowany) XVII wieku odznaczał się jeszcze wielką różnorodnością, określaną
przez historyków języka wręcz jako chaos ortograficzny. Dopiero około połowy
XVIII wieku pojawia się wśród ludzi pióra świadomość potrzeby jednolicie uregulowanej
pisowni. Wyrazem tego są liczne polemiki na ten temat w ówczesnym piśmiennictwie.
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Najbardziej znana próba reformy ortografii tego okresu pochodzi od poety Friedricha
Gottlieba Klopstocka. Jej zasady ogłosił w wydanym przez siebie czasopiśmie Deutsche
Gelehrtenrepublik (1774). Radykalne propozycje Klopstocka napotkały jednak na opór
nie tylko współczesnych gramatyków, ale wywołały również krytykę znanych pisarzy
i poetów. Polemiki ortograficzne przyczyniły się do tego, że od ok. 1800 roku ukształtowała się pisownia w miarę jednolita, którą posługiwała się także literatura klasyczna
XIX wieku. Wielka w tym zasługa Johanna Christopha Adelunga, którego Vollständige
Anweisung zur Deutschen Orthographie (1788) do roku 1835 doczekała się aż 13 kolejnych wydań.
Zasady ortograficzne Adelunga jeszcze w połowie XIX wieku oddziaływały na naukę
szkolną i praktykę drukarską. Zasady te nie rozwiązywały jednak niektórych wątpliwości
– nie można ich było sprawdzić w dołączonym do pracy skromnym słowniku.
W oficynach wydawniczych pojawiały się więc różne warianty zapisów, np. Tod obok
Tot, Schooß obok Schoß, Ernte obok Ernde, studiren obok studieren itp. Nie lepiej było
w szkolnictwie, skoro w roku 1862 władze pruskie w okólniku rozesłanym do szkół nakazywały, aby w poszczególnych szkołach stosowano jednolite zasady pisania.
Dziesięć lat później nauczyciel i dyrektor gimnazjum w Schleiz (Turyngia), Konrad Duden, wydał książeczkę z regułami ortograficznymi dla swojej szkoły (Schleizer Duden),
która zyskała rozgłos także poza Turyngią. Pierwsza konferencja ortograficzna, obradująca w roku 1876 w Berlinie pod przewodnictwem językoznawcy Rudolfa von Raumera,
opracowała nowe propozycje ortograficzne, które miały obowiązywać w całej zjednoczonej Rzeszy Niemieckiej. Pod wpływem krytyki społecznej nie zostały one jednak wprowadzone w życie. W tej sytuacji Konrad Duden, który również uczestniczył w berlińskiej
konferencji, opublikował w roku 1880 słownik ortograficzny pt. Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache, w którym uwzględnił zarówno wyniki konferencji berlińskiej, jak i bawarskie zalecenia ortograficzne. Druga konferencja ortograficzna w Berlinie w roku 1901, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich krajów
związkowych Rzeszy, a także delegaci Austrii i Szwajcarii, ustaliła nowe zasady ogólnoniemieckiej ortografii, które – uwzględnione w nowym wydaniu słownika Dudena z roku
1902 – zostały przyjęte jako norma ogólnoniemiecka.
Po drugiej wojnie światowej dyskusja nad reformą ortograficzną rozgorzała na nowo,
zwłaszcza że w roku 1949 powstały dwa państwa niemieckie. Począwszy od roku 1951
zaczęły ukazywać się dwa różne wydania słownika ortograficznego: Duden wschodni
w Lipsku oraz Duden zachodni w Mannheimie. W zasadzie oba słowniki zawierały takie
same zasady ortograficzne i różniły się jedynie pod względem słownictwa politycznospołecznego. Po upadku NRD nowe, 20. wydanie Dudena ukazało się w roku 1991
w Mannheimie jako opracowanie jednolite przy współpracy byłych pracowników słownika wschodniego. Równocześnie trwały dyskusje nad nową reformą ortograficzną. Po
trzech konferencjach wiedeńskich poświęconych reformie, w których udział brali przedstawiciele wszystkich krajów niemieckojęzycznych, wydano w roku 1996 oświadczenie
dotyczące nowej regulacji ortografii. Zasady te miały po okresie przejściowym obowiązywać od 1 lipca 1998 roku. Znalazły one wyraz w kolejnym, 21. wydaniu słownika Duden. Rechschreibung der deutschen Sprache z roku 1996, który w podtytule podaje „auf
der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln”. Wydanie 25. z roku 2009 jest
w zasadzie przedrukiem z roku 1996 z uzupełnieniem o nowe wyrazy, powstałe po tym
okresie.
Współczesne relacje fonemiczno-grafemiczne wyglądają następująco: 10
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W zakresie spółgłosek

/p/ → <p>
/t/ → <t>
/k/ → <k>
/b/ → <b>
/d/ → <d>
/g/ → <g>
/kv/→ <qu>
/f/ → <f>
/s/ → <-s>
/z/ → <s->
/ʃ/ → <sch>
/tʃ/ → <tsch>

/pɔst/ - <Post>
/to:n/ - <Ton>
/kalt/ - <kalt>
/bunt/ - <bunt>
/dixt/ - <dicht>
/gunst/ - <Gunst>
/kva:l/ - <Qual>
/frɔʃ/ - <Frosch>
/vas/ - <was>
/zamt/ - <Samt>
/ʃro:t/ - <Schrot>
/matʃ/ - <Matsch>

/x/ → <ch>
/v/ → <w>
/j/ → <j>
/h/ → <h>
/m/ → <m>
/n/ → <n>
/ŋ/ → <ng>
/l/ → <l>
/r/ → <r>
/ts/ → <z>
/pf/ → <pf>

/milx/ - <Milch>
/we:n/ - <wen>
/juŋ/ - <jung>
/hant/ - <Hand>
/milx/ - <Milch>
/naxt/ - <Nacht>
/juŋ/ - <jung>
/lixt/ - <Licht>
/rɛxt/ - <Recht>
/tsa:n/ - <Zahn>
/pfa:l/ - <Pfahl>

W zakresie samogłosek

/i:/ → <ie>
/y:/→ <ü>
/e:/→ <e>
/ø:/→ <ö>
/ɛ:/→ <ä>
/a:/→ <a>
/o:/→ <o>
/u:/→ <u>

/ki:l/ - <Kiel>
/vy:st/- <wüst>
/ve:n/ - <wen>
/ʃø:n/ - <schön>
/nɛ:mə/- <nähme:
/tra:n/ - <Tran>
/to:n/ - <Ton>
/mu:t/ - <Mut>

/i/ → <i>
/y/ →<ü>
/ɛ/ → <e>
/ø/ → <ö>

/milx/ - <Milch>
/hypʃ/ - <hübsch>
/vɛlt/ - <Welt>
/tsvølf/- <zwölf>

/a/ → <a> /kalt/ - <kalt>
/ɔ/ → <o> /frɔst/ - <Frost>
/u/ → <u> /gunst/ - <Gunst>

W zakresie dwugłosek

/ai/ → <ei> /bain/ - <Bein> /au/ → <au> /baum/ - <Baum>
/ɔi/ → <eu> /hɔi/ - <Heu>
Komentarz:
Relacje fonemiczno-grafemiczne przedstawione w powyższych tabelkach opierają się na
zasadzie fonologicznej, według której każdemu fonemowi przyporządkowany jest jeden
grafem w postaci jednej lub kilku liter. Znajomość tych relacji nie wystarcza jednak, aby
poprawnie władać pisownią niemiecką. Wynika to stąd, że na grafemiczną zasadę fonologiczną nakładają się pozostałe wyżej wymienione zasady, co prowadzi do licznych odstępstw od zasady „jeden fonem – jeden grafem”.
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Np. w zakresie spółgłosek zasada fonologiczna nie potrafi wyjaśnić, dlaczego wyraz halt
‘stój!’ pisze się przez l pojedyncze, podczas gdy identycznie brzmiący wyraz hallt (od
hallen ‘brzmieć’) przez podwójne ll; dlaczego wyraz (er) reist (od reisen ‘podróżować)
pisze się przez pojedyncze s, a wyraz (er) reißt (od reißen ‘rwać’) przez ß; nie wyjaśnia
też, dlaczego grafem <h> w wyrazie haben reprezentuje fonem /h/, natomiast w wyrazie
fahren nie reprezentuje żadnego fonemu.
Podobne trudności występują w zakresie fonemów samogłoskowych. Np. fonem /i:/ reprezentowany jest przez grafemy <i>, <ie>, <ieh>, wider, wieder, Vieh; fonem /o:/ prze
grafemy <o> <oo>, <oh>, rot, Moos, Sohn; fonem /ɛ/ prze grafemy <e>, <ä>, Welt, hält.
Również dwugłoski niemieckie /ai/ oraz /ɔi/ mają różne możliwości zapisu, por. mein,
Main, Mayer; Leute, läuten.
Współczesne zasady pisowni niemieckiej zawiera słownik:
DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung. 27. völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage, herausgegeben von der Dudenredaktion. Auf der Grundlage der aktuellen amtlichen
Rechtschreibregeln. Berlin 2017.
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ROZDZIAŁ PIĄTY: Morfologia
Morfologia (gr. morphē ’kształt’, logos ‘słowo’) jest działem językoznawstwa, który zajmuje
się badaniem i opisem budowy i odmiany wyrazów. Dzieli się na słowotwórstwo, naukę o
budowie wyrazów oraz fleksję, naukę o odmianie wyrazów.
Słowo „wyraz” jest określeniem wieloznacznym. Odróżnić należy konkretną formę fleksyjną,
występującą w tekstach (wyraz tekstowy), od wyrazu słownikowego (leksemu), będącego
symbolem jego potencjalnych form odmiennych. Np. w zdaniach Im Zimmer steht ein Tisch
oraz die Farbe des Tisches ist braun wyraz Tisch występuje w dwóch różnych formach fleksyjnych, w mianowniku oraz dopełniaczu liczby pojedynczej. Obie formy reprezentują ten
sam leksem (wyraz słownikowy). Ta część morfologii, która zajmuje się analizą i opisem reguł tworzenia form fleksyjnych poszczególnych leksemów nazywa się fleksją. Natomiast
część morfologii, która zajmuje się budową wyrazów słownikowych i możliwościami tworzenia nowych wyrazów, nosi nazwę słowotwórstwa.

1. Słowotwórstwo
Budulcem wyrazów są morfemy, najmniejsze jednostki języka o funkcji semantycznej (mającej określone znaczenie). Morfem występuje w tekstach (w wypowiedzeniach) jako morfy
pojedyncze lub w postaci kilku alomorfów.
1.1

Morfemy, morfy i alomorfy

Podobnie jak w fonologii odróżniliśmy fonemy, fony i alofony, odróżniamy również w morfologii morfemy, morfy i alomorfy. Morf jest reprezentantem tekstowym morfemu. Morfem
natomiast jest jednostką języka, jednostką abstrakcyjną (składającym się z fonemów), realizowaną w wypowiedzeniach przez morfy. Jeden morfem może być reprezentowany przez
kilka różnych morfów. Np. w wyrazach Band, Bandes, Bänder występują trzy różne morfy:
[bant], [band] oraz [bɛnd] będące reprezentantami morfemu {bant}. Jeżeli morfy o różnej
postaci (ale takim samym znaczeniu) występują w zależności od otoczenia w pozycjach się
wykluczających, mówi się o alomorfach. Alomorfami będą więc nie tylko cytowane powyżej
[bant / band / bɛnd], których forma zależy od otoczenia, ale również formy [le:z / li:s] w wyrazach (ich) les-e, (er) lies-t. Natomiast końcówki rzeczowników wyrażających liczbę mnogą
(Hund-e, Kind-er, Student-en, Auto-s) nie stanowią alomorfów jednego morfemu, gdyż ich
występowanie jako końcówki rzeczowników nie jest przewidywalne i nie zależy od kontekstu.
1.2 Rodzaje morfemów
Morfemy można podzielić: według łączliwości z innymi morfemami na morfemy swobodne,
występujące jako samodzielne wyrazy (Tisch, groß, jetzt, vor) oraz morfemy wiązane, występujące tylko w kombinacji z innym morfemami w konstrukcjach wyrazowych (np. -chen w
wyrazie Tischchen lub -nis w wyrazie Bildnis).
Według rodzaju znaczenia morfemy dzieli się na morfemy leksykalne, symbolizujące
pojęcia rzeczy, osób, właściwości, procesów i relacji, morfemy słowotwórcze, służące do
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tworzenia nowych wyrazów, oraz morfemy gramatyczne, czyli fleksyjne, służące do tworzenia fleksyjnych form wyrazowych.
Morfemy leksykalne są w większości morfemami swobodnymi. Jako symbole elementów
rzeczywistości pozajęzykowej zajmują pod względem funkcji miejsce czołowe, dlatego nazwane są też morfemami podstawowymi lub bazowymi.
Morfemy słowotwórcze są morfemami wiązanymi, gdyż występują tylko w powiązaniu
z morfemami bazowymi. Dzielą się na prefiksy (przedrostki, np. un-schuldig ), sufiksy
(przyrostki, np. Bücher-ei ) oraz cyrkumfiksy (rozdzielcze, np. Ge-bäud-e). Pod względem znaczeniowym niektóre morfemy słowotwórcze wyrażają treści leksykalne. Np.
cytowany morfem {un-} w wyrazach unklug, untreu, Undank, Unschuld zmienia znaczenie wyrazów, przed którymi występuje, w znaczenie przeciwstawne i znaczy tyle co wyraz nicht. Podobnie morfem {-chen} w wyrazach zdrobniających wyraża treść leksykalną
„mały’. Inne morfemy słowotwórcze pełnią funkcję, polegającą na przekształceniu wyrazu bazowego w inną część mowy. Np. morfem {-heit} przekształca przymiotniki w rzeczowniki (schön > Schönheit, dumm > Dummheit, itp.), morfem {-ung} czasowniki w
rzeczowniki (handeln > Handlung, üben > Übung, itp.).
Morfemy gramatyczne (fleksyjne) wyrażają przy rzeczownikach, przymiotnikach i zaimkach: potencjalny przypadek, liczbę i rodzaj gramatyczny, przy czasownikach osobę,
liczbę, czas i tryb. Morfemy gramatyczne są na ogół morfemami wiązanymi. Wyjątek
stanowią przyimki i spójniki, które - podobnie jak przypadki gramatyczne - wyrażają
relacje między wyrazami i które czasem przytacza się jako swobodne morfemy gramatyczne.
1.3 Konstrukcje morfemowe
Wyrazy mogą składać się z jednego morfemu, wtedy mówimy o wyrazach prostych (einfache
Wörter, Simplicia), lub z kilku morfemów, wtedy stanowią konstrukcje morfemowe. Na konstrukcję morfemową składają się określone morfemy oraz prawa określające sposób ich łączenia. Jeśli są to połączenia morfemów leksykalnych z morfemami słowotwórczymi, mamy
do czynienia z wyrazami pochodnymi (abgeleitete Wörter, Derivate), jeżeli z połączeniami
samych morfemów leksykalnych, z wyrazami złożonymi (zusammengesetzte Wörter, Komposita). Natomiast połączenia morfemów leksykalnych i morfemów fleksyjnych nie stanowią
przedmiotu zainteresowań słowotwórstwa, zajmuje się nimi gramatyka.
Konstrukcje morfemowe mogą być regularne, względnie regularne lub nieregularne.
Konstrukcje regularne dotyczą wszystkich okazów danej klasy. Np. wszystkie okazy konstrukcji składających się z przymiotnika i przedrostka un- (unklug, unfrei, unwillig, itp.) wykazują regularne związki między formą a znaczeniem, wyrażając zaprzeczenie znaczenia
morfemu podstawowego.
Konstrukcje względnie regularne odnoszą się do pewnej tylko ilości okazów danej klasy,
które wykazują regularny związek między formą o znaczeniem. Np. większość konstrukcji
składających się z morfemu werbalnego oraz przyrostka -er (Lehrer, Denker, Leser, Trinker)
wykazują regularne znaczenie (osoba, która wykonuje czynność wyrażoną przez morfem
werbalny), natomiast konstrukcja Stecker nie wyraża osoby, która coś wtyka, lecz określone
urządzenie (pol. wtyczka). Również złożenia wyrazowe są konstrukcjami względnie regularnymi, por. np. złożenia Herrenschuh, Kinderschuh, Lederschuh, Winterschuh, które wszystkie
wyrażają określone rodzaje butów, podczas gdy utworzone na tej samej zasadzie złożenie
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Handschuh nie oznacza rodzaju buta, lecz rękawiczkę. Konstrukcje względnie regularne są
najczęściej występującymi konstrukcjami morfemowymi. Dotyczy to także języka polskiego.
Por. polskie nazwy rodzajów mięs: wołowina to mięso z wołu, wieprzowina – mięso z wieprza, sarnina – mięso ze sarni, cielęcina – mięso z cielęcia, ale słonina to nie mięso ze słonia,
lecz niem. Speck. Podobnie nazwy napojów alkoholowych. Jarzębiak to wódka z jarzębiny,
wiśniak – wódka z wiśni, ale koniak to nie wódka z konia.
Konstrukcje nieregularne dotyczą przykładów, które nie tworzą szeregu, lecz występują w
postaci jednego tylko okazu. Np. wyraz Himbeere ‘malina’ jest konstrukcją z morfemem unikalnym Him, który nie występuje w żadnej innej konstrukcji.
Od konstrukcji morfemowych odróżnić należy konstrukcje wyższego rzędu, konstrukcje wyrazowe, w skład których jako człony składowe wchodzić mogą konstrukcje morfemowe. Np.
złożenie wyrazowe die Unglücksvermeidung ‘unikanie nieszczęścia’ składa się z członów,
które same stanowią konstrukcje morfemowe Un-glück + Ver-meid-ung. Wyraz die Unsterblichkeit ‘nieśmiertelność’ jest konstrukcją morfemową, składającą się z członów
Un+sterblich+keit, gdzie każdy człon jest nosicielem swojego znaczenia (swojej funkcji):
{un}= zaprzeczenie członu następującego, {sterblich}=’śmiertelny’, {keit}= przekształcenie
przymiotnika unsterblich w rzeczownik.
Natomiast znaczenie konstrukcji wyrazowej nie jest sumą znaczeń członów składowych. Np.
złożenie Fensterglas składające się z wyrazów Fenster + Glas nie znaczy ‘okno’ + ‘szkło’
lecz ‘szkło okienne’ (dokładniej: ‘szkło’, bliżej określone przez znaczenie ‘okno’). Decydująca jest tu kolejność członów konstrukcji, bo zmiana kolejności członów Fensterglas na
Glasfenster zmienia znaczenie ‘szkło okienne’ na ‘okno szklane’. Podobnie pod względem
znaczeniowym zachowują się konstrukcje gramatyczne, jak np. ich habe gemacht, która nie
znaczy ‘ja + mam + zrobiony’, lecz ‘zrobiłem’ (czas przeszły dokonany).
1.4 Derywacja
Derywacja to proces słowotwórczy, w wyniku którego powstają wyrazy pochodne (derywaty). Derywat składa się z podstawy słowotwórczej, zwanej też bazą derywacyjną, oraz afiksów (przedrostków lub/i przyrostków). Istnieją werbalne bazy derywacyjne, np. schreib w
wyrazie Schreiber, oraz bazy nominalne (rzeczownikowe), np. schrift w wyrazie schriftlich.
Derywat posiada na ogół tylko jedną bazę, natomiast afiksów może być większa ilość. Np.
derywat die Anwendbarkeit ‘możliwość użycia’ składa się z bazy wend, prefiksu an- oraz z
dwóch sufiksów -bar oraz -keit, przy czym proces derywacyjny przebiega od jednostki najprostszej do najbardziej złożonej: wend(en) > anwend(en) > anwendbar >Anwendbarkeit.
Podstawowe procesy derywacyjne w języku niemieckim to: prefiksacja, sufiksacja, cyrkumfiksacja, derywacja bezsufiksalna, derywacja frazowa oraz konwersja.
Prefiksacja to tworzenie wyrazów przy pomocy przedrostków (prefiksów). Prefiks modyfikuje znaczenie bazy derywacyjnej, ale nie przenosi derywatu do innej klasy wyrazu (części
mowy). Np. z rzeczownika die Klage ‘skarga’ powstaje nowy rzeczownik die Anklage ‘oskarżenie’, z przymiotnika klug ‘mądry’ - nowy przymiotnik unklug ‘niemądry’.
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Sufiksacja to tworzenie wyrazów przy pomocy przyrostków (sufiksów). Również sufiksy
modyfikują znaczenie bazy, ale niektóre z nich ponadto przenoszą podstawę słowotwórczą do
innej klasy wyrazowej. W ten sposób z bazy przymiotnikowej heiter ‘wesoły’ powstaje rzeczownik die Heiterkeit ‘wesołość’, z bazy rzeczownikowej die Furcht ‘strach’ - przymiotnik
furchtbar ‘straszny’, z bazy czasownikowej - halt(en) ‘trzymać’ > rzeczownik die Haltung
‘postawa’, lub przymiotnik haltbar ‘trwały’. Inne sufiksy wpływają tylko na zmianę znaczenia, nie powodując zmiany klasy wyrazu (choć przy rzeczownikach może wpływać na zmianę
rodzaju gramatycznego), np. der Tisch ‘stół’ >das Tischchen ‘stolik’, der Fürst ‘książę >das
Fürstentum, gelb ‘żółty’ >gelblich ‘żółtawy’.
Cyrkumfiksacja to tworzenie wyrazów przy pomocy afiksów nieciągłych, z których część
występuje przed bazą (jako prefiks) a część za bazą (jako sufiks). Produktywna jest ona we
współczesnej niemczyźnie z afiksami Ge-e przy bazach werbalnych, tworząc rzeczowniki
rodzaju nijakiego: reden > das Gerede ‘gadanie’, maulen > das Gemaule ‘pyskowanie, ‘tun
> das Getue ‘wrzawa’, zerren > das Gezerre ‘szarpanina. Przy derywatach tego rodzaju zakończonych na -er, -el, -en istnieje tendencja do opuszczenia afiksu końcowego: das Geplauder(e) ‘pogawędka’, das Gejammer(e) ‘biadolenie’, das Gebabbel(e) ‘gadanina’.
Istnieją też derywaty odrzeczownikowe tego typu: Haus ‘dom’ > das Ge-häus-e ‘obudowa’,
Land > das Gelände ‘obszar’, Berg > das Gebirge ‘góry’, ale nie są one już produktywne.
Cyrkumfiksacja występuje także przy tworzeniu czasowników odrzeczownikowych: der Eid
‘przysięga‘ > be-eid-ig(en) ‘zaprzysięgać‘, das Leid ‘cierpienie’ > be-leid-ig(en), der Staat
‘państwo‘ > ver-staat-lich(en) ‘upaństwowić‘.
Derywacja bezsufiksalna, zwana też derywacją wewnętrzną, polega na substantywizacji
bazy werbalnej. Jeśli bazą werbalną jest czasownik mocny, który w swoich formach podstawowych zmienia samogłoskę rdzenną, to często również derywat występuje ze zmienioną
samogłoską rdzenna, np. brechen ‘łamać’ > der Bruch ‘złamanie’ greifen ‘chwytać’ > der
Griff ‘uchwyt’, sprechen ‘mówić’ > der Spruch ‘powiedzenie’, treiben ‘pędzić’ > der Trieb
‘popęd’. Przy bazach werbalnych z czasownikami słabymi zmiany głosek rdzennych nie następują: decken ‘pokrywać’ > das Deck ‘pokład’, loben ‘chwalić’ > das Lob ‘pochwała’, danken ‘dziękować’ > der Dank ‘podziękowanie’.
Bazą werbalną może być również derywat z przedrostkiem nieakcentowanym: beginnen ‘rozpocząć’ > der Beginn ‘początek’, gewinnen ‘zyskać’ > der Gewinn ‘zysk’, vergleichen ‘porównać’ > der Vergleich ‘porównanie’, zerfallen ‘rozpadać się’ > der Zerfall ‘rozpad’. Z
przedrostkiem akcentowanym: abgehen ‘odejść’ > der Abgang ‘odejście’, anziehen ‘ubierać’
> der Anzug ‘ubranie’, umziehen ‘przeprowadzić się’, > der Umzug ‘przeprowadzka’, vorbeugen ‘zapobiegać’ > die Vorbeugung ‘zapobieganie’.
Derywacja frazowa to przekształcenie zespołu wyrazowego (frazy) w pojedynczy wyraz.
Bazą słowotwórczą jest najczęściej grupa werbalna, np. in Angriff nehmen ‘rozpoczynać’ >
die Inangriffnahme ‘rozpoczęcie’, Gesetz geben ‘ustanowić prawo’ > die Gesetzgebung
‘ustawodawstwo’, in Stand setzen ‘naprawić’ > die Instandsetzung ‘renowacja’ in die Augen
fallen ‘wpadać w oko’ > augenfällig ‘widoczny’. Bazę słowotwórczą nowych przymiotników
stanowią grupy nominalne: breite Spur > breitspurig ‘szerokotorowy’, lange Frist > langfristig ’długotrwały’, vier Stunden > vierstündig ‘czterogodzinny’, zwei Türen >zweitürig ‘dwudrzwiowy’.
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Konwersja słowotwórcza polega na przenoszeniu danego wyrazu do innej klasy wyrazowej
(do innej części mowy). Może to się odbywać bez udziału afiksów. W ten sposób np. każdy
czasownik można przekształcić w rzeczownik rodzaju nijakiego, np. essen > das Essen ‘jedzenie’, leben > das Leben ‘życie’, schreiben > das Schreiben ‘pisanie, pismo’, werfen > das
Werfen ‘rzucanie’.
Inne rodzaje konwersji wymagają udziału sufiksów:
Rzeczownik > czasownik: Fisch> fischen, Löffel > löffeln, Staubsauger > staubsaugen
Rzeczownik > przymiotnik: Kind >kindisch, Mensch >menschlich, Blei > bleiern
Przymiotnik > rzeczownik: gut > die Güte, schön > die Schönheit, reich > der Reichtum
Przymiotnik > czasownik: alt > altern, blau >bläuen, rot > (er)röten
Czasownik > rzeczownik: fliehen > die Flucht, tragen > die Trage, verraten > der Verrat
Czasownik > przymiotnik: sterben >sterblich, leben > lebendig, fragen > fraglich
Nie zawsze określić można właściwy kierunek konwersji. Na jakiej podstawie twierdzi się
np., że rzeczownik der Verrat jest wyrazem pochodnym, utworzonym od czasownika verraten, a nie odwrotnie? Pewną wskazówką może tu być fakt, że przedrostki be-, ge-, ent-, er-,
ver-, zer- są typowymi przedrostkami werbalnymi, wobec czego rzeczowniki z tymi przedrostkami mają czasownikową bazę derywacyjną. Inną wskazówką może być forma rzeczownika, jeśli odpowiada czasownikowi mocnemu (np. binden, band, gebunden). Przez konwersję można bowiem utworzyć rzeczowniki na podstawie wszystkich form apofonicznych czasownika, por. die Bindung ‘wiązanie’, der Band ‘tom’, der Bund ‘związek’. Niektóre formy
apofoniczne, które istniały jeszcze w przeszłości (np. werfen, warf-wurfen, geworfen), we
współczesnej niemczyźnie już nie istnieją, wobec czego można wnioskować, że takie rzeczownika jak der Wurf, die Flucht itp. musiały powstać, gdy odpowiednie formy apofoniczne
jeszcze istniały.
1.5 Kompozycja
Oprócz derywacji i konwersji kompozycja jest najczęstszym sposobem tworzenia nowych wyrazów. W wyniku kompozycji powstają wyrazy złożone (kompozyta), jednostki
leksykalne zawierające co najmniej dwa swobodne morfemy lub konstrukcje morfemowe
(Apfel+torte, Haltbarkeits+datum, Schreibtisch-lampe). W zależności od rodzaju podstawowego członu złożenia odróżnia się złożenia nominalne (rzeczownikowe i przymiotnikowe) oraz raczej tylko okazjonalnie występujące złożenia werbalne (mäh-dreschen).
Według rodzaju pierwszego członu można złożenia nominalne dalej podzielić na złożenia:
rzeczownik + rzeczownik: Apfel-wein, Tisch-tuch, Erholungs-aufenthalt
czasownik + rzeczownik : Brat-pfanne, Lege-henne, Schreib-maschine
przymiotnik + rzeczownik: Fein-staub, Fremd-körper, Groß-stadt
przyimek + rzeczownik: An-gebot, Neben-sache, Unter-tasse
rzeczownik + przymiotnik: eis-kalt, ernte-frisch, gras-grün
czasownik + przymiotnik: denk-faul, treff-sicher, schmier-fähig
przymiotnik + przymiotnik: hell-blau, dunkel-rot, deutsch-polnisch
Podstawowe typy złożeń nominalnych to złożenia determinacyjne, kopulacyjne i posesywne.
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Złożenia determinacyjne (łac. determinare ‘określić’) składają się z dwóch członów
następujących bezpośrednio po sobie: członu określającego (Bestimmungswort) oraz
członu określanego, nazwanego też członem podstawowym (Grundwort). Człon podstawowy jest członem nadrzędnym, który decyduje o przynależności całości do określonej
części mowy, a w wypadku złożenia rzeczownikowego także o rodzaju gramatycznym.
Pod względem znaczeniowym człon określający zawęża zakres znaczeniowy członu podstawowego tworząc podklasę znaczenia wyrażanego przez człon podstawowy. Np. w złożeniu Lederschuh ‘but skórzany’ znaczenie wyrazu Leder zawęża znaczenie wyrazu podstawowego Schuh. Podobne zawężenie zachodzi w dalszych złożeniach tego typu:
Damenschuh ‘but damski’
Kinderschuh ‘but dziecięcy‘
Winterschuh ‘but zimowy‘
Hausschuh ‘but domowy
Turnschuh ‘but do gimnastyki‘
Fußballschuh ‘but do grania w piłkę nożną
Na znaczenie złożeń determinacyjnych składa się znaczenie członów złożenia oraz relacja determinacyjne między członami, polegająca na tym, że znaczenie pierwszego członu
określa znaczenie drugiego członu. Natomiast sam rodzaj relacji nie jest wyrażany przez
złożenie, lecz jest wynikiem wiedzy ludzi o realiach oznaczanych przez człony złożenia.
Użytkownicy języka wiedzą, że Leder ‘skóra’ jest materiałem z której produkuje się buty, i rozumieją Lederschuh jako ’but zrobiony ze skóry’, wiedzą że Damen i Kinder to
nazwy osób i rozumieją Damenschuh, Kinderschuh nie jako ‘but zrobiony z pań lub dzieci’, lecz jako ‘but przeznaczony dla pań wzgl. dla dzieci’. Podobnie sprawy mają się ze
znaczeniem złożeń Arbeits-tisch, Garten-tisch, Klapp-tisch, Küchen-tisch, Nacht-tisch,
Schreib-tisch, itd., do znaczenia których należą tylko znaczenie wyrazów składowych
oraz fakt, że znaczenie pierwszego wyrazu określa znaczenie wyrazu drugiego.
Ponieważ złożenie determinacyjne reprezentowane jest w zdaniu przez człon podstawowy, przydawki występujące przed złożeniem nie odnoszą się do członu pierwszego, lecz
do członu podstawowego. Deutsche Sprachwissenschaft to więc ‘niemiecka nauka o języku’, a nie ‘nauka o języku niemieckim’. Warto o tej zasadzie pamiętać, gdyż np. ein
anorganischer Chemieprofessor to nie ‘profesor chemii nieorganicznej’ lecz (sic!) ‘nieorganiczny profesor chemii’ podobnie jak ein fünfköpfiger Familienvater byłby ‘pięciogłowym ojcem rodziny’.
Między członami złożeń determinacyjnych mogą wystąpić głoski łączące w postaci interfiksów -s-, -es-, -er-, -e- -n-, -en-, -er-, np. Land-s-mann, Land-es-farbe, Länd-er-spiel,
Schwein-e-fleisch, Suppe-n-fleisch, Schwan-en-gesang, Ei-er-schale. Interfiksy pełnią
jedynie funkcje łączące i nie wnoszą dodatkowego znaczenia, a ich występowanie uregulowane jest konwencjonalnie (zwyczajem społecznym), por. Schwein-e-fleisch, Schweine-schmalz, ale Schwein-s-keule, Schwein-s-leder; Kind-er-garten, Kind-es-alter, Kind-skopf.
Rzeczownikowe złożenia determinacyjne są we współczesnej niemczyźnie najbardziej
produktywnym sposobem tworzenia nowych wyrazów. Mają one zawsze strukturę dwudzielną, przy czym zarówno człony oznaczające jak i człony oznaczane mogą mieć bardzo rozwiniętą budowę derywacyjną lub kompozycyjną. Np. złożenie Motorradweltmeisterschaft ‘motocyklowe mistrzostwa świata’ dzieli się na składniki bezpośrednie Motorrad + weltmeisterschaft, Motorrad na składniki Motor + rad, zaś człon podstawowy
weltmeisterschaft na składniki weltmeister (welt + meister) + sufiks -schaft. Granicą
możliwości rozbudowy złożeń są jedynie możliwości pamięciowe lub wzrokowe użyt-
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kowników języka (por. Feuerwehrrettungshubschraubernotlandeplatz ‘miejsce dla awaryjnego lądowania helikopterów ratowniczych straży pożarnej).
Osobną grupę złożeń derywacyjnych stanowią wyrazy, których pierwszy człon wyraża
wzmocnienie treści wyrażonej przez człon podstawowy. Złożenia tego typu mają akcent
na obu członach: Affenhitze ‘piekielny upał’, Bombenstimmung ‘wspaniały nastrój’,
Höllendurst ‘ogromne pragnienie. Również przymiotniki: hundsgemein: wredny’, saukalt
‘potwornie zimno’, stockdumm ‘głupi jak but’.
Przymiotnikowe złożenia determinacyjne występują o wiele rzadziej niż złożenia rzeczownikowe. Także tu mamy do czynienia z członem podstawowym (określanym) i członem określającym na pierwszej pozycji. Członem podstawowym jest oczywiście przymiotnik albo imiesłów w funkcji przymiotnikowej (fried-voll, fried-liebend, neu-deutsch,
neu-geboren), natomiast członem określającym może być rzeczownik, przymiotnik lub
rdzeń czasownikowy (tau-frisch, gras-grün; dunkel-rot, nieder-deutsch; schreib-faul,
treff-sicher). Podobnie jak przy złożeniach rzeczownikowych między członami złożenia
przymiotnikowego może pojawić się głoska łącząca w postaci interfiksu: angriff-s-lustig,
bad-e-scheu, geist-es-krank, , erbse-n-groß, mensch-en-feindlich. Również i tu interfiksy
pełnią jedynie funkcje łączące, a ich występowanie zależne jest od zwyczaju społecznego.
Złożenia kopulatywne (łac. copulare ‘łączyć’) zwane też złożeniami addytywnymi (sumującymi), to konstrukcje, w których między członami nie zachodzi stosunek nadrzędności lub podrzędności, lecz stosunek równorzędności. W odróżnieniu od złożeń derywacyjnych, w których akcentowany jest człon pierwszy, w złożeniu kopulatywnym akcent
pada na człon końcowy (Sachsen-Anhalt, Königinmutter). Znaczeniem złożeń kopulatywnych jest na ogół suma znaczeń ich członów składowych. Złożenia rzeczownikowe
tego typu występują stosunkowo rzadko. Są to np. nazwy osób (Dichterkomponist,
Prinzgemahl, Königinmutter), lub nazwy miejscowe (Baden-Württemberg, MecklenburgVorpommern, Sachsen-Anhalt). Niektórzy autorzy zaliczają do złożeń kopulatywnych
także nazwy części ubioru jak Strumpfhose, Jackenpullover, Schürzenkleid, przeciwko
czemu przemawia ich akcent na członie pierwszym.
Niezbyt częste są także kopulatywne złożenia przymiotnikowe. Najczęściej są to nazwy
kolorów: schwarz-rot-gold, rot-gelb, weiß-blau, gelb-grün. Niektóre określenia kolorów
można interpretować zarówno jako złożenia kopulatywne jak i determinacyjne. Pomocna
okazuje się akcentuacja, gdyż złożenia determinacyjne mają akcent na pierwszym członie, złożenia kopulatywne raczej na członie ostatnim. Por.:
blau-weiß to kolor ‘biały z odcieniem niebieskawym’
blau-weiß to kolor ‘biały i niebieski’
gelb-grün to kolor ‘zielony z odcieniem żółtym’
grün-gelb to kolor ‘zielony i żółty’
Kolejność członów złożeń kopulatywnych, która nie wpływa na znaczenie całości, jest w
zasadzie ustalona zwyczajem społecznym. Dotyczy to także nazw krajów. Stosunki między Polską a Niemcami można wprawdzie określić jako polnisch-deutsche Beziehungen
lub jako deutsch-polnische Beziehungen. Jednak gdy o tych stosunkach mówią Niemcy,
to oni raczej użyją kolejności deutsch-polnisch, inaczej niż Polacy, którzy wtedy użyją
szyku polnisch-deutsch. Podobnie ein deutsch-polnisches Wörterbuch jest słownikiem,
który podaje znaczenia wyrazów niemieckich, natomiast ein polnisch-deutsches Wörterbuch - znaczenia wyrazów polskich.
Złożenia posesywne (łać. possidere ‘posiadać’), zwane też złożeniami egzocentrycznymi, pod względem budowy nie różnią się od złożeń determinacyjnych. Składają się z
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dwóch członów, z których człon pierwszy określa człon drugi. Jednak znaczenie całości
odnosi się do kogoś lub czegoś, co znajduje się poza złożeniem, co jest przez kogoś posiadane, np. złożenie Fettwanst to nie ’tłusty brzuch‘, lecz ‘ktoś, kto ma tłusty (gruby)
brzuch’. Podobnie Rotkehlchen to nie ‘czerwone gardziołko’ lecz ‘ptak, który ma czerwone gardziołko’ (rudzik), Rotdorn to ‘roślina, która ma czerwone kolce’ (głóg czerwony), Sechszylinder to ‘samochód z silnikiem sześciocylindrowym’. Znaczenie złożenia
tego typu funkcjonuje na zasadzie pars pro toto (nazwanie części zamiast całości), która
ma zastosowanie także przy wyrazach prostych (Er ist ein kluger Kopf). Często nowe
znaczenie powstaje na zasadzie przenośni. Np. Langfinger to nie ‘długi palec’, lecz ktoś,
komu przypisuje się posiadanie „długich palców”, czyli ‘złodziej’, Großmaul to ktoś z
„wielką gębą”, czyli ‘przechwalca’, Dummkopf to ‘głupiec’ itp.
Przymiotnikowym złożeniem posesywnym jest np. wyraz barfuß ‘einen baren (nackten)
Fuß habend’, czyli „bosy”, lub barhaupt ‘z gołą głową’, wyraz przestarzały, dzisiaj raczej rzadko używany.
Od złożeń właściwych odróżnić należy tzw. zestawienia (Zusammenrückung), formacje
rzeczownikowe, które powstały z grup wyrazowych, np. nimmer satt > der Nimmersatt
‘żarłok’, gerne groß > der Gernegroß ‘ważniak’, drei Käse hoch > der Dreikäsehoch
‘brzdąc’. W zestawieniach z czasownikami, czasownik występuje na ogół na pierwszej
pozycji: der Tunichtgut ‘łobuz’, der Taugenichts ‘nicpoń’ das Stelldichein ‘randka’, das
Vergissmeinnicht ‘niezapominajka’, das Rührmichnichtan ‘niecierpek’.
1.6 Wyrazy skrócone
Wyrazy skrócone dzieli się na skróty literowe i skróty sylabowe. Przy skrótach literowych wymawia się nazwy liter początkowych poszczególnych wyrazów skrótu, np. Bundesrepublik Deutschland > BRD [be:ɛr’de:], Christlich Demokratische Union > CDU
[tse:de:‘u], Lastkraftwagen > LKW [ɛlka’we:], Personenkraftwagen > PKW [pe:ka’we:],
Bayerische Motorenwerke > BMW [be:ɛm’we:].
Innym rodzajem skrótów literowych są skróty wymawiane według wartości fonetycznej
liter, np. Technischer Überwachungsverein :TÜV [tyf]. Natomiast skróty sylabowe składają się z sylabicznych części wyrazów, np. Kriminalpolizei > Kripo [‘kri:po]. Niekiedy
są to tylko sylaby początkowe wyrazu: Akku(mulator), Uni(versität), Abi(tur), Disko(thek), Krimi(nalfilm), Zivi(ldienstleistender), niekiedy sylaby końcowe: (Omni-)Bus,
(Violon-)Cello [‘tʃɛlo].
Kombinacją skrótu literowego i sylabowego są wyrazy Azubi [a’tsu:bi] = Auszubildender,
Bafög [‘baføk] = Bundesausbildungsförderungsgesetz.
Istnieją też złożenia z członami skrótowymi, np. U-Bahn (Untergrundbahn), O-saft
(Orangensaft), V-mann [‘fauman] (Verbindungsmann).
Literatura uzupełniająca
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2. Fleksja
Fleksja to dział morfologii opisujący budowę i funkcje wyrazów tekstowych reprezentujących określone leksemy. Podczas gdy w wyniku procesów słowotwórczych (derywacji i
kompozycji) powstawały nowe wyrazy (leksemy), to wynikiem fleksji powstają nowe
formy wyrazowe. Fleksja jako proces służy więc do tego, ażeby z abstrakcyjnych jednostek leksykalnych utworzyć formy wyrazowe konkretnej wypowiedzi pełniące określone
funkcje syntaktyczne. Uzyskuje się to poprzez wyposażenie leksemów w odpowiednie
wykładniki formalne, wyrażające relacje między wyrazami oraz ich funkcje w wypowiedzi. Np. wyraz leksykalny Hund symbolizuje odpowiednie zwierzę, ale nie wyraża jeszcze, czy chodzi o jednego czy więcej psów, czy chodzi o zdarzenie z psem jako agensem,
np. der Hund bellt (Hund w mianowniku i w funkcji podmiotu), czy też zdarzenie nakierowane jest na psa, np. ich sehe den Hund (Hund w bierniku jako dopełnienie bliższe).
Fleksji podlegają odmienne części mowy, t. j. rzeczowniki, przymiotniki, rodzajniki, zaimki oraz czasowniki. Odmiana rzeczowników, przymiotników, rodzajników i zaimków
nosi nazwę deklinacji, odmiana czasowników to koniugacja.
Wykładniki formalne fleksji
Bazę form fleksyjnych stanowi rdzeń wyrazu, który może składać się z pojedynczego
morfemu lub z konstrukcji morfemowej. Odróżnia się wewnętrzne i zewnętrze wykładniki fleksji. Wykładnikami zewnętrznymi są afiksy fleksyjne doczepiane do rdzenia wyrazu
(des Tisch-es, interesant-es Buch, ge-sag-t), wykładnikami wewnętrznymi natomiast
zmiany samogłosek rdzennych (Umlaut oraz Ablaut): die Mutter / die Mütter, helf-en /
ich half, komm-en / ich kam. Możliwe są kombinacje obu rodzajów wykładników: der
Wald /die Wäld-er (Umlaut + końcówka), in den Wäld-er-n (Umlaut + dwie końcówki),
helf-en / ge-holf-en (Ablaut + cyrkumfiks), machen / du mach-te-st (dwie końcówki:
przeszłość + druga osoba). Wykładnikiem fleksji może też być brak końcówki w opozycji do obecności końcówki. Mówi się wtedy o wykładniku (morfemie) zerowym. W wielu
wypadkach obserwuje się identyczne wykładniki pełniące różne funkcje, np. w formach
mianownika i biernika rzeczowników (das Haus ist groß / ich sehe das Haus), lub w
formach przeszłych czasownika (ich machte / er machte).
2.1 Odmiana rzeczowników
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W odmianie rzeczowników wyrażane są następujące informacje kategorialne:
Kategoria przypadka (Kasus) realizowana jest w czterech przypadkach, w mianowniku
(Nominativ), dopełniaczu (Genitiv), celowniku (Dativ) oraz w bierniku (Akkusativ),
Kategoria liczby (Numerus) występuje w postaci liczby pojedynczej (Singular) oraz
liczby mnogiej (Plural),
Kategoria rodzaju gramatycznego (Genus), wyrażana przez rodzajniki, występuje jako
rodzaj męski (Maskulinum), rodzaj żeński (Femininum) oraz rodzaj nijaki (Neutrum).
Kategoria określoności (Determination) wyrażana przez rodzajniki określone.
W gramatykach niemieckich wyróżnia się tradycyjnie trzy rodzaje odmian rzeczowników: odmianę mocną, odmianę słabą oraz odmianę mieszaną.
Do odmiany mocnej zalicza się rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego, które w dopełniaczu liczby pojedynczej mają końcówkę -(e)s, a zarazem w liczbie mnogiej inną
końcówkę, niż końcówka -en. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego, które nie mają w liczbie
pojedynczej końcówek fleksyjnych, zalicza się do odmiany mocnej, gdy tworzą liczbę
mnogą przy pomocy końcówki -e z równoczesną zmianą samogłoski rdzennej, lub bez
końcówki poprzez samą zmianę samogłoski rdzennej (die Nacht – die Nächt-e, die
Mutter – die Mütter).
Odmiana mocna
Przypadek

Rodzaj męski

Rodzaj nijaki

Rodzaj żeński Liczba mnoga

Nominativ

der Tisch

das Kind

die Nacht

Genitiv

des Tisch-es

des Kind-es

der Nacht

Dativ

dem Tisch(-e)

dem Kind(-e)

der Nacht

Akkusativ

den Tisch

das Kind

die Nacht

die Tisch-e, Kind-er,
Nächt-e
derTisch-e, Kind-er,
Nächt e
den Tisch-en, Kind-er-n
Nächt-en
die Tisch-e, Kind-er,
Nächt-e

Do odmiany słabej zalicza się rzeczowniki rodzaju męskiego, które z wyjątkiem mianownika liczby pojedynczej mają we wszystkich przypadkach liczby pojedynczej i mnogiej końcówkę -en lub -n, oraz rzeczowniki żeńskie, tworzące liczbę mnogą przy pomocy
końcówki -en lub -n. Samą końcówkę -n przyjmują rzeczowniki, których rdzeń kończy
się samogłoską -e, np. der Hase, der Junge, die Sache, die Lampe.
Odmiana słaba
Przypadek

Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Nominativ

der Mensch

die Frau

Liczba mnoga
die Mensch-en, die Frau-en
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Genitiv

des Mensch-en

der Frau

der Mensch-en, der Frau-en

Dativ

dem Mensch-en

der Frau

den Mensch-en, den Frau-en

Akkusativ

den Mensch-en

die Frau

die Mensch-en, die Frau-en

Według odmiany słabej odmieniają się też liczne męskie nazwy osobowe pochodzenia
obcego z akcentem na sylabie ostatniej jak: der Athlet, der Artist, der Demonstrant, der
Gymnasiast, der Patriot, der Student, i in. Istnieje tendencja zwłaszcza w języku mówionym do opuszczenia końcówki -en w celowniku i bierniku: dem, den Menschen > dem,
den Mensch; dem, den Bären > dem, den Bär; dem, den Helden > dem, den Held. Dotyczy to także wyrazów pochodzenia obcego: dem, den Dozenten > dem, den Dozent; dem,
den Dirigenten > dem, den Dirigent; dem, den Komandanten > dem den Komandant, i.
in.
Do odmiany mieszanej zalicza się rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego, które w
liczbie pojedynczej odmieniają się według odmiany mocnej, a w liczbie mnogiej według
odmiany słabej, jak np. rzeczowniki der Staat, das Auge.
Odmiana mieszana
Przypadek

Rodzaj męski

Rodzaj nijaki

Nominativ

der Staat

das Auge

die Staat-en, die Auge-n

Genitiv

des Staat-es

des Auge-s

der Staat-en, der Auge-n

Dativ

dem Staat

dem Auge

den Staat-en. den Auge-n

Akkusativ

den Staat

das Auge

die Staat-en, die Auge-n

Liczba mnoga

Do odmiany mieszanej zalicza się także rzeczownik das Herz, który ma jednak w dopełniaczu liczby pojedynczej formę des Herz-ens.
Podział na odmianę mocną, słabą i mieszaną jest klasyfikacją na podstawie eksponentów
przypadków gramatycznych. Trzeba wpierw wiedzieć, jakie końcówki przybierają poszczególne rzeczowniki, aby móc je według występowania tych końcówek podzielić.
Dlatego dla dydaktyki językowej klasyfikacja rzeczowników według odmiany mocnej,
słabej i mieszanej jest mało przydatna.
Znając formy podstawowe rzeczowników, które są podawane przy hasłach rzeczownikowych
w słownikach, można odmienić każdy rzeczownik w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej,
stosując się do następujących reguł.
Dla liczby pojedynczej
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Reguła pierwsza: Rzeczowniki, które w dopełniaczu liczby pojedynczej mają końcówkę
-(e)s, w pozostały przypadkach nie mają żadnych końcówek. Pełna odmiana tych rzeczowników w liczbie pojedynczej jak poniżej:
N.
G.
D.
A.

der Tisch
des Tisch-es
dem Tisch
den Tisch

der Lehrer
des Lehrer-s
dem Lehrer
den Lehrer

das Haus
des Haus-es
dem Haus
das Haus

das Fenster
des Fenster-s
dem Fenster
das Fenster

Reguła druga: Rzeczowniki, które w dopełniaczu liczby pojedynczej mają końcówki
(e)n lub -(e)ns, mają w dopełniaczu i bierniku końcówkę -(e)n. Pełna odmiana tych rzeczowników w liczbie pojedynczej przedstawia się następująco:
N. der Student
der Herr
das Herz
der Name
G. des Student-en
des Herr-n
des Herz-en
des Name-ns
D. dem Student-en
dem Herr-n
dem Herz-en
dem Name-n
A. den Student-en
den Herr-n
das Herz 11
den Name-n
Reguła trzecia: Rzeczowniki, które w dopełniaczy liczby pojedynczej nie mają żadnej
końcówki, nie mają też w innych przypadkach żadnych końcówek:
N. der Humanismus
die Wand
das Epos
G. des Humanismus
der Wand
des Epos
D. dem Humanismus
der Wand
dem Epos
A. den Humanismus
die Wand
das Epos
Dla liczby mnogiej:
Reguła pierwsza: Rzeczowniki, które w mianowniku liczby mnogiej kończą się głoskami -l, -e, lub -r, otrzymują w celowniku liczby mnogiej końcówkę -n. Pełny schemat odmiany tych rzeczowników w liczbie mnogiej wygląda następująco:
N. die Stiefel
die Tische
die Bücher
G. der Stiefel
der Tische
der Bücher
D. den Stiefel-n
den Tische-n
den Bücher-n
A. die Stiefel
die Tische
die Bücher
Reguła druga: Rzeczowniki, które w mianowniku liczby mnogiej kończą się innymi
głoskami niż -l, -e, lub –r, nie otrzymują w liczbie mnogiej żadnych końcówek fleksyjnych:
N. die Autos
die Bären
die Mädchen
G. der Autos
der Bären
der Mädchen
D. den Autos
den Bären
den Mädchen
A. die Autos
die Bären
die Mädchen
Z zestawień poszczególnych rodzajów odmian wynika, że jedynie w dwóch przypadkach
rzeczowniki przyjmują końcówki fleksyjne, wyrażających przypadek gramatyczny, mianowicie w dopełniaczu liczby pojedynczej (des Tisch-es, des Auge-s, des Herz-ens), oraz
w celowniku liczby mnogiej (den Tische-n, den Nächte-n den Kinder-n). Nie dotyczy to
rzeczowników odmiany słabej, które we wszystkich przypadkach oprócz mianownika
11

Przy rzeczownikach rodzaju żeńskiego i nijakiego mianownik i biernik mają identyczne formy.
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liczby pojedynczej mają końcówkę (e)n, rzeczowników żeńskich, które w liczbie pojedynczej nie przyjmują żadnych końcówek fleksyjnych. Ponieważ końcówki fleksyjne
wyrażają relacje między wyrazami oraz ich funkcje w zdaniu, powstaje pytanie, jak realizowane są te funkcję w wypadku braku końcówek fleksyjnych. Odpowiedź, że wtedy
funkcje te przejmują rodzajniki, jest tylko częściowo prawdziwa, gdyż w niektórych
przypadkach również rodzajniki są identyczne. Dotyczy to np. form mianownika i biernika rzeczowników liczby pojedynczej rodzaju nijakiego i żeńskiego (kto, co? das Kind,
die Frau; kogo, co? das Kind, die Frau) oraz form mianownika i biernika w liczbie mnogiej wszystkich rzeczowników (kto, co? die Tisch-e, die Kind-er, die Frau-en; kogo, co?
die Tisch-e, die Kind-er, die Frau-en).
Relacje między wyrazami w języku niemieckim wyrażają nie tylko końcówki fleksyjne.
Odróżnić należy wyrażanie relacji między wyrazami:
• morfologiczne przez końcówki rzeczownika lub/i rodzajnika, np. d-es Tisch-es,
d-en Tische-n
• syntaktyczne przez szyk wyrazów, np. rzeczownik przed czasownikiem → mianownik (forma podmiotowa), rzeczowni po czasowniku → biernik (forma dopełnienieniowa),np. die Mutter liebt die Tochter ‘matka kocha córkę’ / die Tochter
liebt die Mutter ‘córka kocha matkę‘.
• leksykalne przy pomocy przyimków, np. das Buch meines Freundes → das Buch
von meinem Freund
We współczesnym języku mówionym istnieje tendencja do zastąpienia formy dopełniacza liczby pojedynczej przez grupę przyimkową. Zamiast wessen Buch ist das? używa
się zwrotu von wem ist das Buch? i otrzymuje się odpowiedź von meinem Freund (a nie
meines Freundes).
Syntaktyczne wyrażanie relacji między wyrazami można też zauważyć w dopełniaczu i w
celowniku rzeczowników żeńskich, które mają w tych przypadkach identyczne formy
(kogo czego: der Frau ‘kobiety’, komu czemu: der Frau ‘kobiecie’). Odróżnienie następuje według zasady: rzeczownik po czasowniku → dopełniacz, forma przydawki (das
Kleid der Frau ‘sukienka kobiety’); rzeczownik po czasowniku → celownik, forma dopełnienia dalszego (ich gebe der Frau ‘daję kobiecie’).
Kategoria przypadka wyrażana przez końcówki rzeczownika należy więc we współczesnej niemczyźnie do wypadków marginalnych. Ma to przyczyny historyczne. W okresie
średnio-wysoko-niemieckim nastąpiła redukcja wszystkich samogłosek w sylabach nieakcentowanych do samogłoski centralnej [ə], w wyniku czego upodobniło się wiele końcówek wyrażających przypadki gramatyczne.
Kategoria liczby informuje o ilości desygnatów wyrażanych przez rdzeń rzeczownika.
Podobnie jak w języku polskim ogranicza się ona do opozycji liczba pojedyncza (jeden
desygnat) i liczba mnoga (więcej niż jeden desygnat). Ponieważ kategoria ta ma związek
z ilością desygnatów, odmieniane przez liczby są jedynie nazwy przedmiotów policzalnych. Natomiast nazwy przedmiotów niepoliczalnych, takich jak nazwy substancji (der
Sand, die Milch, das Mehl), lub nazwy cech i stanów (die Schönheit, die Wut) nie podlegają odmianie przez liczby, gdyż ich znaczeni wyklucza występowanie jako zbór „więcej
niż jeden”. Nie przeczy temu fakt, że w języku fachowym niektóre z tych nazw występu-
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ją też z końcówką liczby mnogiej. Nie wyrażają one jednak wtedy wielości desygnatów,
lecz ich gatunek (die Metalle = die Metallarten, die Biere = die Bierarten).
W języku niemieckim funkcję wyrażania liczby mnogiej spełniają:
3. sama końcówka: Tisch-e, Auge-n, Frau-en, Kind-er, Auto-s
4. końcówka + przegłos: Wäld-er, Bänk-e, Häus-er
5. sam przegłos: Väter, Brüder, Mütter, Töchter
6. brak końcówki i przegłosu: Koffer, Mädchen, Schlüssel (w opozycji do: ein Koffer, ein Mädchen, ein Schlüssel)
We wszystkich wymienionych sytuacjach może dodatkowo jeszcze wystąpić rodzajnik
określony, który w sytuacji braku końcówki i przegłosu jest wtedy jedynym wykładnikiem liczby mnogiej (der Koffer ‘walizka’, die Koffer ‘walizki’, das Mädchen ‘dziewczynka’, die Mädchen ‘dziewczynki’). Wyrazy pochodzenia obcego wykazują różny stopień integracji (przystosowanie do reguł języka ojczystego) i niektóre z nich występują
zarówno z końcówkami rodzimymi jak i obcymi, np. der Atlas: die Atlasse / die Atlanten,
der Index: die Indexe / die Indizes, das Thema: die Themen / die Themata.
Nie istnieje żadna reguła, która określiłaby, przy pomocy jakich końcówek poszczególne rzeczowniki wyrażają liczbę mnogą. Decydujący jest zwyczaj społeczny.
Np. wszystkie poniższe przykłady są nazwami ptaków, ale każda z inną końcówką w liczbie
mnogiej:
die Amsel ‘kos’ > die Amsel-n,
der Spatz ‘wróbel‘ > die Spatz-en,
der Habicht ‘jastrząb‘ > die Habicht-e,
der Schwan ‘łabędź‘ > die Schwän-e,
das Huhn ‘kura‘ > die Hühn-er,
der Uhu ‘puchacz‘, > die Uhu-s,
der Adler ‘orzeł‘ > die Adler-.
W tej sytuacji uczący się języka niemieckiego nie ma innego wyjścia, jak opanować słówka
każdorazowo łącznie z formą liczby mnogiej.
Rzeczowniki rodzime z różnymi wykładnikami liczby mnogiej mają na ogół różne znaczenia:
die Bände ‘tomy’ (l. poj. der Band) die Bänder ‘wstążki‘ (l. poj. das Band)
die Bänke ‘ławki‘
die Banken ‘banki‘
die Blöcke ‘bryły‘
die Blocks ‘bloki‘
die Mütter ‘matki‘
die Muttern ‘nakrętki‘
die Wörter ‘słowa‘
die Worte ‘wyrazy‘
Niektóre rzeczowniki nie mają form liczby mnogiej (singularia tantum), inne występują
tylko w formie liczby mnogiej, nie mając form w liczbie pojedynczej (pluralia tantum).
Singularia tantum są np.
• nazwy materiałów: das Getreide, das Mehl, das Kupfer, das Silber, der Schwefel,
der Sand, der Zucker
• nazwy zbiorowe: das Geflügel, die Gesellschaft, die Jugend, das Laub, die
Menschheit
• nazwy czynności i zdarzeń: das Lachen, das Gelächter, das Weinen, die Reue,
die Verzweiflung
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•
•

nazwy cech i stanów: die Geduld, die Ruhe, die Tapferkeit, die Trägheit, das
Vertrauen
unikatowe nazwy własne: Aristoteles, Kolumbus, Deutschland, Polen, Warschau,
Bayern, Mecklenburg

Pluralia tantum
• nazwy z zakresu finansowości: die Aktiven, die Alimente, die Diäten, die Spesen,
die Unkosten
• nazwy geograficzne: die Niederlande, die Vereinigten Staaten von Amerika, die
Alpen, die Sudeten, die Dolomiten
• nazwy inne: die Leute, die Ferien, die Masern, die Röteln, die Textilien, die
Trümmer
Kategoria rodzaju gramatycznego wyrażana jest przez rodzajniki der, die, das tylko w
liczbie pojedynczej, rzeczowniki w liczbie mnogiej pozostaję bez określenia rodzaju, por.
der Löffel, die Gabel, das Messer / die Löffeln, die Gabeln, die Messer. Rodzaj gramatyczny odróżnić trzeba od rodzaju naturalnego. Jedynie przy nazwach osób i niektórych
zwierząt i ptaków rodzaj gramatyczny jest identyczny z rodzajem naturalnym (der Mann
/ die Frau, der Bock / die Ziege, der Hahn, die Henne, itp.). We wszystkich innych przypadkach rodzaj gramatyczny uregulowany jest konwencjonalnie zwyczajem społecznym.
Stąd różnice np. między językiem niemieckim a polskim por. der Löffel / ta łyżka, der
Stuhl / to krzesło, die Uhr / ten zegar, die Sonne / to słońce, das Messer / ten nóż, das
Buch / ta książka, itd. Zgodność rodzajów gramatycznych w obu językach jest sprawą
czystego przypadku. Odnośnie reguł określających rodzaj gramatyczny rzeczowników,
prezentowanych w niektórych gramatykach niemieckich, należy zachować ostrożność,
gdyż liczne wyjątki od tych reguł stawiają je pod znakiem zapytania. Niektóre końcówki
rzeczowników jednak mogą być wskaźnikiem rodzaju gramatycznego, np.:
1. Rodzaju męskiego są:
• nomina agentis i nomina actionis zakończone na -er: der Lehrer, der Sänger, der
Bohrer, der Schalter
• rzeczowniki zakończone na -ling: der Frühling, der Schädling, der Fremdling
2. Rodzaju żeńskiego są rzeczowniki:
• zakończone na: -heit, -keit, -schaft: die Schönheit, die Kostbarkeit, die Freundschaft
• zakończone na: - ung, -nis, -ei: die Hoffnung, die Finsternis, die Bäckerei
• nazwy osobowe utworzone od rzeczowników męskich za pomocą końcówki -in:
die Lehrerin, die Direktorin, die Polin
3. Rodzaju nijakiego są rzeczowniki zdrobniające zakończone końcówką -chen lub -lein:
das Tischchen, das Mädchen, das Kindlein, das Rehlein
Również znaczenie wyrazów może wskazywać na ich rodzaj gramatyczny, np.
Rodzaju męskiego są w języku niemieckim:
•

nazwy samochodów i pociągów: der Mercedes, der BMW [be:ɛm’ve:] , der VW
[fau’ve:], der Intercity [intɐ’siti:]
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•
•
•

nazwy stron świata i por roku: der Osten, der Westen, der Süden, der Norden;
der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter
nazwy miesięcy i dni tygodnia: der Januar, der Februar; der Sonntag, der Montag, der Dienstag, ...
nazwy napojów alkoholowych: der Wodka, der Kognak, der Korn, der Slibowitz

Kategoria określoności
W odróżnieniu od języka polskiego rzeczowniki niemieckie mają oprócz kategorii przypadka, liczby i rodzaju gramatycznego jeszcze dodatkową kategorię, mianowicie kategorię określoności, wyrażaną przy pomocy rodzajnika określonego der, die, das, l. mn. die,
w opozycji do rodzajnika nieokreślonego ein, eine, ein, l. mn. rodzajnik zerowy (brak
rodzajnika). Informacja o określoności / nieokreśloności jest w języku niemieckim obowiązkowa. W zdaniu polskim uczeń wszedł do klasy nie wiadomo, czy jest to uczeń określony, znany nam, o którym już była mowa, czy też nieokreślony, bliżej nieznany, o którym mówi się po raz pierwszy. Dla Niemca jest to informacja tak ważna, że musi on dokonać wyboru między der Schüler ging in die Klasse oraz ein Schüler ging in die Klasse.
Niemiec musi dokonać wyboru, zmusza go bowiem do tego gramatyka niemiecka, która
dysponuje kategorią określoności. Polak nie musi, gdyż gramatyka polska nie zna kategorii określoności rzeczowników.
Rodzajnik der, die das, który jest wykładnikiem kategorii określoności, jest nosicielem
także innych informacji gramatycznych. Informuje bowiem także o przypadku, liczbie i
rodzaju gramatycznym. Pod względem obecności / nieobecności rodzajnika istnieją języki:
1. bez rodzajników, np. język polski,
2. języki z trójczłonowym rodzajnikiem, np. język niemiecki z rodzajnikiem odmieniającym się przez przypadki i liczby der, die das dla rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego,
3. języki z dwuczłonowym rodzajnikiem nieodmiennym, np. język niderlandzki de
dla rodzaju wspólnego (męskiego i żeńskiego), oraz het dla rodzaju nijakiego,
4. języki o jednoczłonowym rodzajniku nieodmiennym, np. język angielski the.
Szczegółowe informacje o użyciu rodzajników w danych językach znaleźć można w
gramatykach poszczególnych języków.
2.2 Odmiana przymiotników
Przymiotniki pełnią w wypowiedzeniach funkcję przydawki (das schnelle Auto), orzecznika (das Auto ist schnell) lub przysłówka (das Auto fährt schnell). W roli orzecznika lub
przysłówka przymiotniki są nieodmienne (nie przyjmują końcówek). Odmianie podlegają
jedynie, gdy pełnią funkcję przydawki występując w grupie przymiotnikowej. Mogą
wtedy przyjąć dwa zestawy końcówek:
• końcówki mocne (końcówki zaimka dies-er), które wyrażają przypadek, liczbę i
rodzaj gramatyczny:
l.poj. dies-er, dies-es, dies-em, dies-en
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l. mn. dies-e, dies-er, dies-en, dies-e
• końcówki słabe (w mianowniku końcówkę -e a we wszystkich innych przypadkach końcówkę -en), które tych informacji nie wyrażają. (Uwaga: rzeczowniki rodzaju żeńskiego i nijakiego mają w mianowniku i bierniku identyczne końcówki.)
Reguła, która określa, kiedy występuje pierwszy zestaw końcówek, a kiedy drugi, brzmi
następująco:
1. Jeżeli w grupie przymiotnikowej przypadek, liczba i rodzaj gramatyczny nie są wyrażone ani na początku grupy (przez rodzajnik lub zaimek), ani na końcu grupy (przez końcówkę rzeczownika), to funkcję tę spełnia przymiotnik przyjmując końcówki mocne.
2. Jeżeli natomiast w grupie przymiotnikowej przypadek, liczba i rodzaj gramatyczny są
wyrażone na początku grupy albo/i na końcu grupy, to nie musi tego wyrażać przymiotnik i przyjmuje końcówki słabe (neutralne).
Odmiana mocna
Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Rodzaj nijaki

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

kalt-er Wein
kalt-en Wein-es
kalt-em Wein
kalt-en Wein

kalt-e Suppe
kalt-er Suppe
kalt-er Suppe
kalt-e Suppe

kalt-es Wasser
kalt-en Wasser-s
kalt-em Wasser
kalt-es Wasser

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

kalt-e Weine
kalt-er Weine
kalt-en Weine-n
kalt-e Weine

kalt-e Frauen
kalt-er Frauen
kalt-en Frauen
kalt-e Frauen

kalt-e Kinder
kalt-er Kinder
kalt-en Kinder-n
kalt-e Kinder

Proszę zwrócić uwagę, że w dopełniaczu liczby pojedynczej rzeczowników męskich i
nijakich występuje końcówka słaba (-en), ponieważ przypadek gramatyczny jest wyrażony przez końcówkę rzeczownika. Poza tym końcówki zgodne są z końcówkami zaimka
dies-er wyrażające przypadki gramatyczne.
Odmiana słaba

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Rodzaj nijaki

der alt-e Mann
des alt-en Mannes
dem alt-en Mann
den alt-en Mann

die alt-e Frau
der alt-en Frau
der alt-en Frau
die alt-e Frau

das alt-e Kind
des alt-en Kind-es
dem alt-en Kind
das alt-e Kind
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Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

die alt-en Männer
der alt-en Männer
den alt-en Männer-n
die alt-en Männer

die alt-en Frauen
der alt-en Frauen
den alt-en Frauen
die alt-en Frauen

die alt-en Kinder
der alt-en Kinder
den alt-en Kinder-n
die alt-en Kinder

Odmiana po ein, kein

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.
Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Rodzaj nijaki

ein alt-er Mann
eines alt-en Mann-es
einem alt-en Mann
einen alt-en Mann
keine alt-en Männer
keiner alt-en Männer
keinen alt-en Männer-n
keine alt-en Männer

eine alt-e Frau
einer alt-en Frau
einer alt-en Frau
eine alt-e Frau
keine alt-en Frauen
keiner alten Frauen
keinen alt-en Frauen
keine alt-en Frauen

ein alt-es Kind
eines alt-en Kind-es
einem alt-en Kind
ein alt-es Kind
keine alt-en Kinder
keiner alt-en Kinder
keinen alt-en Kinder-n
keine alt-en Kinder

Podobnie odmienia się przymiotnik po zaimkach dzierżawczych mein, dein, sein, ihr,
unser, euer. Rodzajnik ein, eine, ein nie występuje w liczbie mnogiej. Jego odpowiednikiem w liczbie mnogiej jest brak rodzajnika (morfem zerowy). Grupa przymiotnikowa
składa się wtedy z przymiotnika i rzeczownika. Przymiotnik przybiera wtedy końcówki
mocne (ein alter Mann / alte Männer, eines alten Mannes / alter Männer, itd.).
Stopniowanie przymiotników
Właściwości wyrażane przez przymiotniki mogą występować w przedmiotach z różną
intensywnością. Do wyrażenia różnych stopni intensywności służą formy stopniowania
przymiotników. Wyróżnia się trzy stopnie przymiotnika:
• stopień równy (Positiv)
• stopień wyższy (Komparativ)
• stopień najwyższy (Superlativ)
Stopień równy nie ma osobnego wykładnika: Hans ist so fleißig wie seine Schwester.
Stopień wyższy tworzy się przez dodanie do przymiotnika końcówki -er: Hans ist fleißiger als seine Schwester.
Stopień najwyższy ma dwie formy, formę przydawkową (Hans ist der fleißigste Schüler)
oraz formę orzecznikową (Hans ist am fleißigsten).
Przy przymiotnikach z samogłoską rdzenną a, o, u w formach stopniowanych często występuje przegłos: arm, ärmer, der ärmste / am ärmsten; groß, größer, der größte / am
größten; klug, klüger, der klügste / am klügsten.
Kilka przymiotników ma stopniowanie nieregularne:
gut, besser, der beste / am besten
hoch, höher, der höchste / am höchsten
nah, näher, der nächste / am nächsten
Przymiotniki wyrażające cechy, które nie są stopniowalne, nie podlegają stopniowaniu,
np. tot, rund, viereckig, eisern, schwanger, ganz, halb, i in.
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Stopień wyższy wyraża większą intensywność cechy niż przymiotnik w stopniu równym.
Jednak przy przymiotnikach relacyjnych, które wyznaczają intensywność przez porównanie z innymi przedmiotami, stopień wyższy może wyrazić mniejszą intensywność niż
stopień równy. Gdy np. w mroźnej zimie stwierdzam heute ist es wärmer als gestern to
wcale nie znaczy, że dzisiaj jest ciepło, tylko że jest mniej zimno niż wczoraj. Przy stopniowaniu przymiotników relacyjnych porównanie w stopniu wyższym może więc odnieść
się do bieguna ujemnego przymiotnika:
eine ältere Dame ist jünger als eine alte Dame
ein höherer Turm ist niedriger als ein hoher Turm
mein älterer Bruder ist jünger als mein alter Bruder
ein längerer Ausflug ist kürzer als ein langer Ausflug, itd.
Stopień najwyższy wyraża największą intensywność cechy w stosunku do stopnia równego i wyższego (Kurt ist klug, Käthe ist klüger, doch Hans ist am klügsten). Forma dla
wyrażenia bardzo wysokiej intensywności cechy bez komponentu porównywania nosi
nazwę elatywu (Elativ, absoluter Superlativ), np. neueste Nachrichten , ein außerordentlich interessantes Buch.
2.3 Odmiana zaimków
Odróżnia się odmieniające się zaimki: osobowe (ich, du, er, ...),dzierżawcze (mein dein,
unser, ...) wskazujące (dieser, jener, solcher, ...), zwrotne (sich), względne (der, die, das,
welcher, ...), pytajne (wer, was, welcher, ...), oraz nieokreślone (einer, keiner, alle, ...).
Niektóre zaimki mogą podobnie jak rodzajnik wystąpić przed rzeczownikami
(np. dieses Buch, welches Haus, meine Frau, alle Kinder) i w tej funkcji określane są
jako wyrazy rodzajnikowe (Artikelwörter). Pod względem przypadka, liczby i rodzaju
gramatycznego zaimki te dostosowują się do form rzeczownika.
Pełną odmianę wszystkich zaimków znaleźć można w gramatykach języka niemieckiego.
Dla przykładu podaję odmianę zaimka osobowego oraz zaimka wskazującego dieser.
Końcówki tego zaimka są identyczne z końcówkami przymiotnika odmiany mocnej.
Odmiana zaimka osobowego

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.
Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

1. osoba
ich
meiner
mir
mich
wir
unser
uns
uns

2. osoba
du
deiner
dir
dich
ihr
euer
euch
euch

3. osoba
er
sie
es
seiner ihrer seiner
ihm
ihr
ihm
ihn
sie
es
sie
ihrer
ihnen
sie

Odmiana zaimka dieser
Rodzaj męski
Nom. dies-er
Gen. dies-es

Rodzaj żeński
dies-e
dies-er

Rodzaj nija- Liczba mnoga
ki
dies-es
die-e
dies-es
dies-er
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Dat.
Akk.

dies-em
dies-en

dies-er
dies-e

dies-em
dies-es

dies-en
dies-e

2.4 Odmiana czasowników
Wśród wszystkich odmiennych wyrazów czasownik dysponuje najbardziej rozwiniętym
zasobem form odmiennych. Warto sobie uświadomić, że bezokolicznik czasownika, występujący w słownikach jako hasło leksemu, reprezentuje kilkadziesiąt form gramatycznych występujących w wypowiedzeniach (w tekstach). Oprócz czasowników właściwych, będących symbolami czynności, zdarzeń lub stanów, odróżnia się czasowniki posiłkowe (haben, sein, werden), przy pomocy których tworzy się formy analityczne czasowników (ich habe gemacht, ich bin gekommen, ich werde fragen), oraz czasowniki
modalne, które występując łącznie z czasownikami właściwymi wyrażają treści modyfikujące ich znaczenie (können, mögen, dürfen, müssen, sollen, wollen).
Istnieją formy osobowe czasowników (verba finita, l.poj. verbum finitum) odmieniające
się według kategorii osób, liczb, czasów, trybów i stron, oraz formy nieodmienne, bezokoliczniki i imiesłowy (verba infinita):
Inf. I lachen, Inf. II gelacht haben,
Partizip I lachend, Partizip II gelacht.
Formy nieodmienne z wyjątkiem Partizip I występują jako części składowe analitycznych
form odmiennych (ich werde lachen, er wird gelacht haben, ich habe gelacht, es wird
gelacht).
Kategoria osoby i liczby (Persona, Numerus)
Istnieją formy dla trzech osób w liczbie pojedynczej i mnogiej wyrażane przez zaimki
osobowe + końcówki, w niektórych czasach i trybach nie zawsze identycznych por.
Präsens: ich komm-e Präteritum: ich kamKonjunktiv: ich komm-e
du komm-st
du kam-st
du komm-est
er komm-t
er kamer komm-e
Pierwsza osoba (ich komme) wyraża nadawcę, osobę mówiącą, druga osoba (du kommst)
– odbiorcę, osobę słuchającą, trzecia osoba, zróżnicowana według rodzajów (er, sie, es
kommt), odnosi się do osoby lub rzeczy, o której się mówi. To samo odnosi się do liczby
mnogiej, z tym jednak, że liczba mnoga pierwszej osoby to nie ich+ich+ich..., lecz
ich+du, ich+ihr, ich+sie, itd.
Kategoria czasu (Tempus)
Odróżnić należy formy syntetyczne, jednowyrazowe (Präsens i Präteritum) i formy analityczne, wielowyrazowe, utworzone przy pomocy słów posiłkowych. Język niemiecki zna
następujące formy czasowe:
Präsens: ich mache, ich komme
Präteritum: ich machte, ich kam
Perfekt: ich habe gemacht, ich bin gekommen
Plusquamperfekt: ich hatte gemacht, ich war gekommen
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Futur I: ich werde machen, ich werde kommen
Futur II: ich werde gemacht haben, ich werde gekommen sein
Analogicznie do form Futur I i II istnieją formy warunkowe I i II, które jednak nie wyrażają relacji czasowych:
Konditional I: ich würde machen, ich würde kommen
Konditional II: ich würde gemacht haben, ich würde gekommen sein
Znaczenie form czasowych
Präsens. Forma czasu teraźniejszego określa proces lub stan wyrażony przez morfem werbalny jako przebiegający (odbywający się) w czasie, przy czym nie precyzuje określonej fazy
przebiegu. Może wystąpić w zdaniach odnoszących się do różnych odcinków czasu (teraźniejszości, przeszłości, przyszłości). Konkretne określenie czasu odbywa się przez elementy
kontekstu lub sytuacji, w której odbywa się komunikacja. Może też być wynikiem ogólnej
wiedzy, jaką dysponują używający języka. Gdy kontekst lub sytuacja nie precyzują przebiegu
czasowego (np. przy braku okolicznika czasu, lub w sytuacji neutralnej), wtedy wypowiedź z
czasownikiem w Präsens odnosi się do chwili wypowiadania tekstu. Elementami kontekstu
precyzującymi przebieg czasu wypowiedzi są na ogół okoliczniki czasu lub podrzędne zdania
czasowe.
Zdanie Wir machen einen Ausflug może zależnie od kontekstu lub sytuacji, w której jest wypowiedziane, odnosić się:
•
•
•

•

do teraźniejszości, np. w sytuacji, gdy spotykam grupę wycieczkową i na pytanie Was
macht ihr denn hier? otrzymuję odpowiedź Wir machen einen Ausflug.
do przyszłości, w sytuacji gdy na pytanie Was macht ihr am Sonntag? otrzymujemy
odpowiedź Am Sonntag machen wir einen Ausflug.
do przeszłości, w ożywionej relacji o zdarzeniu podczas odbytej wycieczki: Und das
war so! Es ist Sonntagmorgen, herrliches Wetter! Wir machen einen Ausflug. Da
kommt gerade ein Auto um die Ecke, ... (tzw. Präsens historicum)
do procesu powtarzającego się: Jeden Sonntag, wenn das Wetter schön ist, machen wir
einen Ausflug.

Możliwe jest też odnoszenie się wypowiedzi z formą czasu Präsens do ponadczasowości jak
np. w zdaniu Die Erde bewegt sich um die Sonne. Ale i tu „ponadczasowość” nie jest wyrażona przez formę czasu Präsens, lecz jest wynikiem naszej wiedzy o świecie.
Wypowiedzi z czasownikiem wyrażającym sprawności (Schach spielen, Deutsch sprechen,
Klavier spielen, itd.) mogą w określonych sytuacjach wyrazić umiejętność wykonywania
czynności, np. zdanie Ich spiele nicht Klavier - Nie potrafię grać na pianinie. Por. też pytania:
Sprechen Sie deutsch? – Czy mówi Pan/Pani po niemiecku? Spielst du Schach? – Czy grywasz w szachy?
W określonych aktach mowy forma czasu Präsens w drugie osobie lub w formie grzecznościowej może wyrazić polecenie lub rozkaz jak w zdaniach Jetzt gehst du aber schlafen! –
Marsz do łóżka! Sie bleiben hier draußen! - Pan/Pani pozostanie tu na zewnątrz! Du kommst
mit! – Pojdziesz ze mną!
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Präteritum, określony niekiedy jako czas przeszły niedokonany, jest pod względem dokonaności / niedokonaności neutralny, nie wyraża ani dokonaności, ani niedokonaności. W zależności od kontekstu lub sytuacji odpowiednikiem polskim niemieckiego Präteritum będzie albo
forma dokonana albo niedokonana, np.
Sie las das Buch den ganzen Abend. – Czytała książkę przez cały wieczór (niedok.)
Sie las das Buch zu Ende. – Przeczytała książkę (dok.)
Czas Präteritum wyraża w stosunku do momentu mówienia proces lub stan uprzedni, nieważny dla nadawcy, np. Hans verlor sein Handy – Janek zgubił swoją komórkę (to zdarzyło
się dawniej i już mnie więcej nie interesuje).
Perfekt, czas przeszły dokonany, zwany też Präsensperfekt, ma różne znaczenia w zależności
od rodzaju czynności czasownika (Aktionsarten).
• Przy czasownikach telicznych (gr. telos ‘cel’), które wyrażają procesy lub zdarzenia o
ograniczonym przebiegu czasowym poprzez określenie ich początku lub końca (np. einschlafen ’zasnąć’, aufwachen ‘obudzić się’) forma Perfekt określa je jako dokonane (zakończone):
Peter ist aufgewacht – Piotr się obudził
Das Kind ist eingeschlafen – dziecko zasnęło
• Przy czasownikach atelicznych, wyrażjących procesy lub zdarzenia o przebiegu bez
określenia początku lub końca (np. wohnen ‘mieszkać’, liegen ‘leżeć’) forma Perfekt określa
je jako przeszłe trwające (niedokonane):
Mein Freund hat in Deutschland gewohnt. – mój przyjaciel mieszkał w Niemczech
Die Katze hat auf dem Sofa gelegen. – kot leżał na kanapie
Cechą istotną formy Perfekt zarówno przy czasownikach telicznych jak i atelicznych jest ponadto informacja, że proces lub zdarzenie wyrażone przez czasownik przedstawione są jako
ważne dla mówiącego (np. jako sięgające skutkami do chwili wypowiadania tekstu).
Dla odróżnienia różnych znaczeń formy Perfekt przy czasownikach telicznych i atelicznych
porównaj zdania:
Peter ist vor einigen Stunden eingeschlafen. – Piotr zasnął przed kilkoma godzinami
(czasownik teliczny, proces przeszły dokonany)
Peter hat vor einigen Stunden noch geschlafen – Piotr przed kilkoma godzinami jeszcze spał
(czasownik ateliczny, proces przeszły trwający, niedokonany)
Zdanie z czasownikiem w czasie Perfekt, np. Das Kind ist eingeschlafen może w zależności
od kontekstu lub sytuacji odnieść się do różnych czasów:
•
•
•

dokonaność w teraźniejszości: Soeben ist das Kind eingeschlafen – właśnie dziecko zasnęło
dokonaność w przyszłości: In einer Stunde ist das Kind eingeschlafen – za godzinę dziecko zaśnie
dokonaność w przeszłości: Vor einigen Minuten ist das Kind eingeschlafen –
przed kilkoma minutami dziecko zasnęło.
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Proszę zwrócić uwagę, że to okoliczniki (występujące na początku zdań) umieszczają treść
zdania na osi czasu. Natomiast, gdy w kontekście zdania nie ma okolicznika czasu, odpowiednikiem polskim czasu Perfekt czasownika telicznego zawsze będzie czynność (zdarzenie)
dokonana w przeszłości, np. Das Kind ist eingeschlafen ‘dziecko zasnęło’.
W gramatykach niemieckich pisanych po polsku czas Perfekt określany jest jako czas przeszły dokonany. Może to prowadzić do mylnego wniosku, że odpowiednikiem polskim czasu
Perfekt jest zawsze czasownik w formie dokonanej. Tymczasem zależnie od kontekstu lub
sytuacji formie Perfekt może w języku polskim odpowiadać zarówno forma dokonana jak i
niedokonana. Por.:
Er hat das Buch zu Ende gelesen – przeczytał książkę (dok.)
Er hat das Buch den ganzen Abend gelesen – czytał książkę przez cały wieczór (niedok.)
W użyciu relacyjnym forma Perfekt wyraża uprzedniość w stosunku do procesu teraźniejszego lub przyszłego, np.
Wenn ich gefrühstückt habe, gehe ich spazieren / werde ich spazieren gehen – po śniadaniu
idę /pójdę na spacer (tzn. że najpierw jem śniadanie, potem idę / pójdę na spacer).
Plusquamperfekt, zwany też Präteritumperfekt, przy czasownikach telicznych (oznaczających początek lub zakończenie zdarzenia), wyraża proces przeszły dokonany. Przy czasownikach nietelicznych (wyrażających trwający przebieg procesu lub zdarzenia bez określenia
początku lub końca) wyraża proces przeszły trwający:
Er hatte das Buch zurückgegeben – oddał książkę (proces dokonany, zakończony)
Sie hatten schwer gearbeitet – ciężko pracowali (proces niedokonany, trwający)
Od zdania w czasie Perfekt (Er hat das Buch zurückgegeben / Sie haben schwer gearbeitet)
zdania w Plusquamperfekt różnią się tym, że sprawy wyrażone przez Perfekt są dla mówiącego ważne (sięgają skutkami do chwili mówienia), podczas gdy wyrażone przez Plusquamperfekt są dla mówiącego nieważne (to było dawniej i w tej chwili nie ma znaczenia).
W użyciu relacyjnym Plusquamperfekt wyraża proces przeszły jako uprzedni przed innym
procesem przeszłym:
Als ich ihn gestern anrief, hatte er das Buch bereits zuückgegeben. – Gdy wczoraj do niego
zadzwoniłem, (okazało się, że) książkę już oddał.
Als ich gefrühstückt hatte, ging ich spazieren. – Po śniadaniu poszedłem na spacer.
Futur I: Forma czasu przyszłego wyraża, że przebieg procesu odbywa się po momencie mówienia. Nadawca mówi o czymś, co ma dopiero nastąpić, przy czym może on tę przyszłość
bliżej sprecyzować przy pomocy okoliczników, np.
In einer Woche werden wir nach Deutschland fahren. – Za tydzień pojedziemy do Niemiec.
Bald wird sie in Berlin studieren. – Wkrótce będzie studiowała w Berlinie.
W języku mówionym zamiast formy Futur I używa się przeważnie czasu Präsens wraz z okolicznikiem czasu wyrażający przyszłość np.
In einer Woche fahren wir nach Deutschland.
Nächstes Semester studiert sie in Berlin.
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W języku mówionym używa się formy Futur I przede wszystkim dla wyrażenie przypuszczenia w teraźniejszości, np.
Mein Bruder wird (jetzt) zu Hause sein. – Mój brat chyba jest (teraz) w domu.
Das Kind wird noch schlafen. – Dziecko chyba jeszcze śpi.
Futur II: Czas przyszły dokonany, zwany też Futurperfekt, występuje w języku pisanym dla
wyrażenia procesu dokonanego w przyszłości, np.
Bis morgen wird er die Arbeit beendet haben. – Do jutra zakończy pracę.
Heute Abend wird er das Buch gelesen haben. – Dzisiaj wieczorem będzie miał książkę przeczytaną.
Użycie Futur II w tym znaczeniu wymaga obecności w zdaniu okolicznika czasu wyrażającego przyszłość. W języku mówionym natomiast używa się w tym znaczeniu formy Perfekt, np.
Bis morgen hat er die Arbeit beendet.
Heute Abend hat er das Buch gelesen.
W dzisiejszym języku mówionym Futur II używany jest przede wszystkim w znaczeniu modalnym i wyraża przypuszczenie odnoszące się do przeszłości, np.
Er wird sich geirrt haben. – Chyba się pomylił.
Sie werden sich zur Prüfung vorbereitet haben. – Chyba przygotowali się do egzaminu.
Kategoria trybu (Modus)
Tryby są kategorią czasownika wyrażającą modalność subiektywną, czyli postawę mówiącego względem wypowiadanej treści. Odróżnia się trzy tryby: tryb oznajmujący (Indikativ), tryb
przypuszczający (Konjunktiv) oraz tryb rozkazujący (Imperativ).
Indikativ (tryb oznajmujący) jest trybem standardowym, najczęściej występującym. Używając trybu oznajmującego mówiący wyraża, że to co mówi, jest rzeczywiste.
Konjunktiv (tryb przypuszczający) jest równoznaczny z zawieszeniem prawdziwości,
oznacza, że mówiący nie odpowiada za prawdziwość treści wypowiedzi. Konjunktiv jest stosowany dla wyrażenia życzeń, treści pomyślanych jako tylko możliwe lub oczekiwane. Występuje też oraz w podrzędnych zdaniach warunkowych i porównawczych. W mowie zależnej
wyraża, że nadawca przekazuję informację cudzą (zasłyszaną lub przeczytaną), za prawdziwość której nie odpowiada.
Odróżnia się dwa warianty trybu przypuszczającego:
Konjunktiv I obejmuje formy Konjunktiv Präsens, a także Konjunktiv Perfekt, Futur I i
Futur II, (czyli form złożonych utworzonych przy pomocy słów posiłkowych czasu
Präsens)
Konjunktiv II obejmuje formy Konjunktiv Präteritum oraz Plusquamperfekt (utworzone
ze słowem posiłkowym w Präteritum)
Końcówki osobowe czasowników w indykatywie i koniunktywie nie zawsze są identyczne, por.:
Indikativ Präsens
ich komm-e
du komm-st

Konjunktiv Präsens
ich komm-e
du komm-est

Indikativ Präteritum Konjunktiv Präteritum
ich kamich käm-e
du kam-st
du käm-est
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er komm-t
wir komm-en
ihr komm-t
sie komm-en

er komm-e
wir komm-en
ihr komm-et
sie komm-en

er kamwir kam-en
ihr kam-t
sie kam-en

er käm-e
wir käm-en
ihr käm-et
sie käm-en

Koniunktywu I (Konjuntiv Präsens) używa się:
• dla wyrażenia życzeń:
Es lebe die Feundschaft! – Niech żyje przyjaźń!
Komme was da wolle – Niech się dzieje co chce.
• dla wyrażenia powinności:
Man denke an die Folgen. –Trzeba myśleć o skutkach.
Man beachte die Regeln. – Należy przestrzegać reguł.
• w receptach i przepisach:
Man nehme ein Glas Mehl, zwei Eier... – Weź szklankę mleka, dwa jajka ...
Man überprüfe regelmäßig den Luftdruck. – Należy regularnie sprawdzić ciśnienie powietrza.
• w stałych zwrotach:
Wie dem auch sei... - jakby nie było ...
..., es sei denn, dass... – chyba że...
• w zdaniach porównawczych nierzeczywistych:
Er redet, als wenn er hier der Chef sei. – Przemawia, jak gdyby był tu szefem.
als ob er hier der Chef sei.
als sei er hier der Chef
W zdaniach tego typu formy Konjunktiv I są zawsze wymienialne z formami Konjunktiv II
lub form warunkowej (würde-Form).
Er redet, als wenn er hier der Chef wäre. Er redet als würde er hier der Chef sein.
• w mowie zależnej
Er sagte: „Jetzt gehe ich nach Hause.“ > Er sagte, dass er jetzt nach Hause gehe./
Er sagte, er gehe jetzt nach Hause.
Er sagte: „Gestern ging sie nach Hause.“ > Er sagte, dass sie gestern nach Hause gegangen sei. / Er sagte, sie sei gestern nach Hause gegangen.
Konjunktiv II (Konjunktiv Präteritum i Plusquamperfekt) występuje:
• w życzeniach nierealnych lub przypuszczeniach:
Wäre sie doch damals zu Hause geblieben! – Żeby to wtedy pozostała w domu!
Hätte sie sich doch gesten gemeldet! – Żeby to ona się wczoraj zgłosiła!
Das könnte wahr sein. – To mogłoby być prawdą.
• w zdaniach warunkowych nierzeczywistych:
Wenn sie ein Vogel wäre, könnte sie fliegen. – Gdyby była ptakiem, potrafiłaby latać.
Wäre sie ein Vogel, könnte sie fliegen.
Wenn er Glück hätte, würde er gewinnen. – Gdyby miał szczęście, wygrałby.
Hätte er Glück, würde er gewinnen.
• w zdaniach porównawczych nierzeczywistych:
Er redet, als wenn er hier der Chef wäre. – Przemawia, jak gdyby był tu szefem.
als ob er hier der Chef wäre.
als wäre er hier der Chef.
• w zdaniach pytających dla wyrażenia wątpliwości lub niepewności:
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Sollte das ihr neuer Freund sein? – Czyżby to był jej nowy przyjaciel?
Könnten wir nicht spazieren gehen? – Czy nie moglibyśmy pójść na spacer?
• w zwrotach grzecznościowych:
Könnten Sie mir sagen ... - Czy mógłby Pan mi powiedzieć ...
Das hätten wir geschafft! – (Nareszcie) Skończyliśmy!
Das wäre alles! – To byłoby wszystko!
• w mowie zależnej
Sie meinte: „Das Essen war köstlich.“ > Sie meinte, dass das Essen köstlich gewesen
wäre.
Forma warunkowa (würde-Form) składa się z koniunktywu czasu przeszłego czasownika
werden oraz bezokolicznika (I lub II). Występuje jako forma warunkowa I (Konditional I):
ich würde schreiben – pisałbym, ich würde kommen – przyszedłbym, oraz jako forma warunkowa II (Konditional II: ich würde geschrieben haben – byłbym pisał, ich würde gekommen
sein – byłbym przyszedł.
Konditional I używa się, gdy forma tryby przypuszczającego (Konjunktiv I) nie różni się od
formy trybu oznajmującego (Indikativ):
• w mowie zależnej:
Er erzählte mir, seine Eltern wohnten in Deutschland. > Er erzählte mir, seine Eltern würden
in Deutschland wohnen. – Powiedział mi, że jego rodzice mieszkają w Niemczech.
• w zdaniach warunkowych:
Wenn sie regelmäßig trainierte, hätte sie bessere Ergebnisse > Wenn sie regelmäßig trainieren würde, hätte sie bessere Ergebnisse. – Gdyby regularnie trenowała, miałaby lepsze wyniki.
• W pytaniach grzecznościowych:
Würdest du das für mich tun? – Czy zrobiłbyś to dla mnie?
Würden Sie so gut sein? – Czy byłby Pan tak dobry?
Würden Sie mich bitte begleiten? – Czy mógłby Pan mi towarzyszyć?
Konditional I używa sie ponadto zamiast starych form koniunktywu (występujących jedynie
jeszcze w tekstach pisanych). Dotyczy to takich form jak np:
beginnen: ich begänne > ich würde beginnen – zacząłbym
finden: er fände > er würde finden – znalazłby
werfen: sie würfen > sie würden werfen – rzuciliby
helfen: ich hülfe > ich würde helfen – pomógłbym
W mówionym języku potocznym istnieje generalna tendencja do użycia formy warunkowej I zamiast koniunktywu.
Konditional II występuje raczej sporadycznie jako forma zastępcza dla koniunktywu II:
An deiner Stelle hätte ich das besser gemacht. > An deiner Stelle würde ich das besser gemacht haben. – Na twoim miejscu zrobiłbym to lepiej.
Er behauptete, er wäre schneller gelaufen, wenn ... > Er behauptete, er würde schneller gelaufen sein, wenn ... – Twierdził, że pobiegłby szybciej, gdyby ...
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Imperativ (tryb rozkazujący) pełni funkcję apelu i wyraża rozkaz lub polecenie. W zależności od intonacji i innych dodatkowych środków werbalnych mogą to być różne odcienie polecenia, jak komenda, wezwanie, prośba lub życzenie. Ponieważ polecenia wydaje się odbiorcy
informacji (osobie lub osobobom obecnym), tryb rozkazujący występuje tylko w formie drugiej osoby liczby pojedynczej i liczby mnogiej oraz tzw. formie grzecznościowej. Tworzą go
tylko czasowniki wyrażające czynności (Tätigkeitsverben).
Formę drugiej osoby liczby pojedynczej tworzy się z końcówką -e dołączonej do rdzenia
czasownika według następującej zasady:
• Czasowniki, których rdzeń kończy się spółgłoską -t lub -d, lub też połączeniem spółgłoska + n, spółgłoska + m maję w trybie rozkazującym zawsze końcówkę -e:
rett-en > rett-e ihn! – ratuj go!
red-en > red-e lauter! – mów głośniej!
rechn-en > rechn-e schneller! – licz szybciej!
atm-en > atm-e langsam! - oddychaj powoli!
film-en > film-e diese Szene! – filmuj tę scenę!
• Czasowniki, które w drugiej osobie liczby pojedynczej wymieniają samogłoskę
rdzenną e/ie , e/i, nigdy nie przybierają końcówki –e:
ich sehe, du siehst > sieh dort hin! – spójrz tam!
ich lese, du liest > lies lauter! – czytaj głośniej!
ich gebe, du gibst > gib mir! – daj mi!
ich esse, du isst > iss langsam! – jedz powoli!
Wyjątek: ich werde, du wirst > werde endlich klug! – zmądrzyj wreszcie!
ich bin, du bist > sei ruhig! – bądź spokojny!
• Pozostałe czasowniki mogą wystąpić z końcówką -e lub bez końcówki:
fahren > fahr(e), kommen > komm(e), sagen >sag(e), schreiben > schreib(e) ...
W mówionym języku potocznym przeważają formy bezkońcówkowe.
Czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -eln, -ern (lächeln, mauern) tracą śródgłosowe
e: lächeln > lächle! – uśmiechnij się! mauern > maure! – muruj!
Formę drugiej osoby liczby mnogiej tworzy się przez dodanie do rdzenia czasownika końcówki -(e)t bez zmiany samogłoski rdzennej:
rett-en > rett-et ihn! – ratujcie go!
red-en > red-et lauter! – mówcie głośniej!
rechn-en > rechn-et schneller! – liczcie szybciej!
atm-en > atm-et tief! – oddychajcie głęboko!
ess-en > ess-t langsam! – jedzcie powoli!
geb-en > geb-t schnell! – dajcie szybko!
lächel-n > lächel-t freundlich! – uśmiechnijcie się przyjaźnie!
trauer-n > trauer-t nicht so! – nie smućcie się tak!
I tu obowiązuje zasada, że końcówka -et występuje po rdzeniach zakończonych na -t, -d,
spółgłoska + n lub m (patrz pierwsze cztery przykłady).
Forma grzecznościowa
Tryb rozkazujący formy grzecznościowej brzmi dla liczby pojedynczej i liczby mnogiej:
reden Sie – niech Pan / niech Pani mówi! niech Państwo mówią!
schreiben Sie – niech Pan / niech Pani pisze! niech Państwo piszą!
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Kategoria strony (Genus verbi)
Odróżnia się stronę bierną czynności (Vorgangspassiv) i stronę bierną stanu (Zustandspassiv).
Stronę bierną czynności tworzy się przy pomocy słowa posiłkowego werden + Partizip II
(stąd także określenie werden-Passiv), stronę bierną stanu przy pomocy słowa posiłkowego
sein + Partizip II (stąd nazwa sein-Passiv). W poszczególnych czasach odmienia się czasowniki posiłkowe, natomiast formy imiesłowu pozostają niezmienione.

Czas

Vorgangspassiv

Zustandspassiv

Präsens
Präteritum
Perfekt
Plusquamperfekt
Futur I
Futur II

ich werde gefragt
ich wurde gefragt
ich bin gefragt worden
ich war gefragt worden
ich werde gefragt werden
ich werde gefragt worden
sein

ich bin gefragt
ich war gefragt
ich bin gefragt gewesen
ich war gefragt gewesen
ich werde gefragt sein
ich werde gefragt gewesen
sein

Vorgangspassiv wyraża trwający proces: Das Fenster wird geöffnet. – Okno jest otwierane
(ktoś otwiera okno).
Zdanie w stronie czynnej (Aktiv) można przekształcić w stronę bierną tylko wtedy, gdy orzeczenie zdania czynnego jest czasownikiem przechodnim, a podmiot jest zarazem agensem
(wykonawcą czynności), np.:
Der Lehrer fragt den Schüler. > Der Schüler wird (von dem Lehrer) gefragt.
Der Sturm zerbrach die Äste. > Die Äste wurden (vom Sturm) zerbrochen.
Agens w stronie biernej jest często pomijany (Der Schüler wird gefragt; Die Äste wurden
zerbrochen), bo strony biernej stosuje się na ogół wtedy, gdy wykonawca czynności jest nieznany, lub mówiący nie chce go wyrazić.
Stronę bierną utworzyć można także od czasowników nieprzechodnich (które rządzą celownikiem, dopełniaczem lub grupą przyimkową:
Der Lehrer hilft dem Schüler. – Nauczyciel pomaga uczniowi. > Dem Schüler wird (vom Lehrer) geholfen.
Wir gedachten der Verstorbenen. – Wspomnieliśmy o zmarłych. > Der Verstorbenen wurde
(von uns) gedacht.
Die Eltern sorgen für die Kinder. – Rodzice opiekują się dziećmi. > Für die Kinder wird (von
den Eltern) gesorgt.
Od niektórych czasowników, które nie tworzą strony biernej, można utworzyć formę strony
biernej nieosobowej, np.:
tanzen > hier wird getanzt – tu się tańczy
rauchen > hier wird nicht geraucht – tu się nie pali
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Zustandspassiv wyraża stan będący wynikiem poprzedzającego procesu: Najpierw okno jest
otwierane Das Fenster wird geöffnet (proces), po czym jest otwarte Das Fenster ist geöffnet
(stan po procesie).
Zustandspassiv można utworzyć tylko od czasowników przechodnich, które tworzą Vorgangspassiv i mają znaczenie rezultatywne (procesy po których następuje określony wynik).
Der Brief wird geschrieben (list jest pisany) > Der Brief ist geschrieben (list jest napisany)
Das Buch wird gelesen (książka jest czytana) > Das Buch ist gelesen (książka jest przeczytana).
Die Tür wird geschlossen (drzwi są zamykane) > Die Tür ist geschlossen (drzwi są
zamknięte)
Uwaga: odpowiednikiem polskiego: brama jest otwierana to nie das Tor ist geöffnet, lecz
das Tor wird geöffnet. Niemieckie das Tor ist geöffnet (Zustandspassiv!) znaczy ‘brama jest
otwarta’(stan po procesie otwierania).
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ROZDZIAŁ SZÓSTY: Składnia
1. Czym zajmuje się składnia
Składnia rozumiana jako nauka o zdaniu zajmuje się szczegółami budowy zdań, ich członami
i relacjami między nimi, a także ustaleniem rodzajów zdań, czyli ich klasyfikacją. Samo pojęcie zdania jest w różnych wersjach opisu różnie pojmowane. Najczęściej spotyka się określenie zdania jako wypowiedzenie z formą osobową czasownika (verbum finitum).
W tekstach wypowiadanych (napisanych) przez ludzi można wydzielić szereg zamkniętych i
ukształtowanych składniowo jednostek, z których każda z osobna może być przekazem samodzielnej informacji. Jednostkę taką określa się jako wypowiedzenie. Wypowiedzenia dzieli się na zdania i oznajmienia. Zdanie składa się z czasownika w formie osobowej (verbum
finitum) oraz członów wymaganych przez czasownik. Natomiast oznajmienie to wypowiedzenie bez formy osobowej czasownika.
Oznajmieniami będą więc teksty: Einsteigen und Türen schließen! Hinaus mit dir! Aufgepasst! Hilfe! Nicht stören! Natomiast za zdania uważa się wypowiedzenia takie jak: Das Kind
schläft. Das Wetter ist schön. Er schenkt der Freundin Blumen. Wer hat das gesagt? itd.
Mówiący może przy pomocy zdań wyrazić różne treści. Może coś orzekać o osobach, rzeczach lub zdarzeniach, może kogoś o coś zapytać, komuś coś rozkazać, kogoś o coś poprosić,
coś sobie życzyć lub wyrazić okrzykiem zdziwienie, przestrach itp. W zależności od tego odróżnia się:
•
•
•
•
•

zdania orzekające (Aussagesätze): Peter liest ein Buch. – Piotr czyta książkę.
zdania pytające (Fragesätze): Liest Peter ein Buch? – Czy Piotr czyta książkę?
Was liest Peter? – Co Piotr czyta?
zdania rozkazujące (Aufforderungssätze): Lies endlich das Buch! – Przeczytaj wreszcie tę książkę!
zdania życzące (Wunschsätze): Wäre das doch bald vorüber! – Oby to szybko minęło!
zdania wykrzyknikowe (Ausrufungssätze): Ist die aber frech! - Ależ z niej bezczelna osoba!

2. Składnia tradycyjna
Używane we współczesnych opisach składni niemieckiej pojęcia członów składniowych mają długą tradycję. Już w filozofii starogreckiej spotykamy się z pojęciami podmiotu i orzeczenia. Arystoteles np. używał dla nich terminów kategorumenon oraz hypokeimenon, które filozof i tłumacz jego pism, Boecjusz (480-524), przetłumaczył na łacinę jako subiectum i praedicatum. Samodzielną dziedziną stała się gramatyka dopiero w późnym średniowieczu, kiedy
oddzielono przedmioty językowo-kognitywne: gramatykę (z elementami składni), dialektykę
i retorykę, jako tzw. Trivium, od przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: arytmetyki,
astronomii, geometrii i muzyki, jako tzw. Quadrivium, które łącznie stanowiły podstawę
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óczesnego nauczania. Z średniowiecznej scholastyki pochodzą dalsze nazwy członów zdania,
jak obiectum (dopełnienie) i attributum (przydawka).
W roku 1660 ukazała się słynna gramatyka z Port-Royal Grammaire générale et raisonnée,
która stanowiła próbę połączenia logiki i gramatyki i oparta była na przeświadczeniu, że
składnia wypowiedzi języków naturalnych odpowiada racjonalnej konstrukcji myśli ludzkiej.
Na podstawi gramatyki z Port Royal rozwinęła się tradycyjna teoria zdania, stosowana w
gramatykach szkolnych. 12
Rozwój tradycyjnej analizy składniowej w Niemczech związany jest z nazwiskiem Karla Ferdynanda Beckera (1775-1849), który w roku 1837 wydał dwutomową gramatykę Ausführliche deutsche Grammatik als Kommentar der Schulgrammatik (2. wydanie 1870, przedruk
1969). Publikacje Beckera, w tym także wcześniejsza jego praca Organism der Sprache
(1827, 2. wydanie 1841, przedruk 1970), ukazały się w czasie, w którym ukształtowały się
początki językoznawstwa historyczno-porównawczego. Językoznawstwo to stało się w Niemczech paradygmatem badawczym XIX i pierwszej połowy XX wieku. Ponieważ prace Beckera miały charakter synchroniczny i oparte były na zasadach semantycznych, nie znalazły oficjalnego uznania a jego wpływy ograniczone były do gramatyki szkolnej. Przyczyniło się to
do rozdźwięku między gramatyką naukową a gramatyką szkolną, którego skutki przetrwały
aż do czasów współczesnych.
W zakresie składni Becker odróżnił trzy rodzaje relacji składniowych: relację orzeczeniową,
dopełnieniową oraz relację przydawkową. Relacja predykatywna zachodzi między orzeczenie
a podmiotem, relacja obiektywna między orzeczeniem a dopełnieniem, natomiast relacja
atrybutywna zachodzić może zarówno między dopełnieniem a przydawką, jak i między podmiotem a przydawką. Relacje te przedstawić można w sposób następujący.
Zdanie
relacja orzeczeniową

Podmiot

relacja dopełnieniowa
relacja przydawkowa

Orzeczenie
Orzeczenie właść.

Jądro

Przydawka

Dopełnienie
Jądro

Przydawka

Becker sam takich schematów zależnościowych jeszcze nie rysował. Nietrudno jednak w
jego podziałach spostrzec dychotomiczny podział zdania stosowany we współczesnej analizie
składników bezpośrednich.
2.1 Człony zdania
W składni tradycyjnej odróżnia się następujące człony zdania reprezentowane przez różne
części mowy. Należy odróżnić terminologię gramatyczną od terminologii składniowej. Terminologia gramatyczna to nazwy części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, itd.,

12

Klaus Welke (2007), Einführung in die Satzanalyse. Berlin, New York, s. 245.
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natomiast terminologia składniowa odnosi się do funkcji, jaką pełni dana część mowy w
strukturze zdania.
funkcja w zdaniu

część mowy

przykłady

rzeczownik, i in. części mowy Der Schüler liest. – Uczeń czyta.
Er liest. – On czyta. Lesen ist
angenehm. – Czytanie jest przyjemne.
Orzeczenie
forma osobowa czasownika
Der Schüler liest. – Uczeń czyta.
Prädikat
Er hat gelesen. – On czytał. Er
wurde gefragt. – On został zapytany.
Dopełnienie
rzeczownik, zaimek
Er liest ein Buch. – On czyta
Objekt
książkę. Er liest es. – Czyta ją.
Sie hilft ihrer Mutter. – Ona
pomaga matce.
Okolicznik
przysłówek, rzeczownik z
Der Schüler liest schnell. –
Uczeń czyta szybko. Er kommt
Adverbialbestimmung przyimkiem
bald / in einer Stunde. – On
przyjdzie wnet / za godzinę.
Przydawka 13
przymiotnik, rzeczownik,
Der kluge Schüler – Mądry
zaimek, liczebnik, przysłóAttribut
uczeń, das Buch des Schülers wek
książka ucznia, mein Buch, moja książka.
Podmiot
Subjekt

2.2 Sposoby ustalenie członów zdania
Najbardziej rozpowszechnionym sposobem ustalenia członów zdaniowych w składni tradycyjnej jest test pytań i odpowiedzi.
Der neue Student liest einen interessanten Aufsatz im Lesesaal.
Wer liest einen interessanten Aufsatz?
Was liest Peter?
Wo liest Peter?

→
→
→

der neue Student (podmiot)
einen interessanten Aufsatz (dopełnienie)
im Lesesaal (okolicznik)

Sprawdzić to można także testem przestawiania (Umstellungsprobe):
Der neue Student
liest einen interessanten Aufsatz im Lesesaal.
Einen interessanten Aufsatz liest der neue Student im Lesesaal.
Im Lesesaal
liest der neue Student einen interessanten Aufsatz.
Orzeczenie liest stanowi oś zdania, dookoła której przenosić można człony zdania.
13

Przydawka nie jest samodzielnym członem zdania, lecz częścią składową członu.
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Ponadto o poprawności wydzielonych członów przekonać się można w teście zastępowania
(Ersatzprobe):
Der neue Student liest einen interessanten Aufsatz im Lesesaal.
Der neue Student → er
einen interessanten Aufsatz → ihn
im Lesesaal → dort
Każdy zestaw wyrazów, który można zastąpić zaimkiem lub okolicznikiem, jest osobnym
członem zdania.
2.3 Uwagi o wydzielonych członach zdania.
Podmiot jest członem zdania reprezentowanym najczęściej przez rzeczownik lub zaimek w
mianowniku. Oznacza przedmiot (rzecz lub osobę), o którym się coś w danym zdaniu orzeka.
Podmiot może wystąpić:
w postaci pojedynczego rzeczownika lub zaimka: Der Beamte (er) arbeitet im Büro. –
Urzędnik pracuje w biurze.
• w postaci grupy rzeczownikowej: Der gut bezahlte Beamte arbeitet schwer.- Dobrze
opłacony urzędnik ciężko pracuje.
• w postaci zdania podrzędnego (podmiotowego): Wer schwer arbeitet, soll auch gut
bezahlt werden.- Kto dobrze pracuje, powinien być dobrze opłacony.
W funkcji metajęzykowej, (gdy używa się języka dla mówienia o języku) w funkcji pomiotu
wystąpić może każdy wyraz, np. Und ist ein Bindewort. – Wyraz „und” jest spójnikiem.
Podmiot jest z reguły obowiązkowym członem zdania. Przy czasownikach i konstrukcjach
bezosobowych funkcję podmiotu pełni zaimek es (pusty pod względem treści), który jest
wtedy określany jako podmiot formalny lub jako korelat podmiotu (Platzhalter):
•

Es geht mir gut. – Dobrze mi się powodzi.
Es gibt hier nichts zu lachen. – Tu nie ma nic do śmiechu.
Es ist schon spät. – Jest już późno.
Es regnet. – Pada deszcz.
Es schneit. – Pada śnieg.
Es ist Winter. – Jest zima.
Przy przekształceniu zdania ze strony czynnej na stronę bierną podmiotem staje się dopełnienie zdania czynnego, zaś jego podmiot zdania głównego występuje w postaci fakultatywnej
grupy przyimkowej:
Die Arbeiter bauen das Haus. > Das Haus wird (von den Arbeitern) gebaut.
Alle Schüler lesen das Buch. > Das Buch wird (von allen Schülern) gelesen.
Orzeczenie jest częścią zdania, od której zależy ilość i jakość pozostałych członów zdania.
Zajmuje w zdaniu orzekającym stałą drugą pozycję. Orzeczenie wyraża procesy, stany lub
cechy, jakie mówiący przypisuje podmiotowi.
Orzeczenia dzieli się na orzeczenia czasownikowe i orzeczenia imienne.
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orzeczenie czasownikowe proste składa się z formy odmiennej czasownika (jednego
wyrazu):
Der Frühling kommt bald. – Wiosna wkrótce nadejdzie.
Die Kinder gingen nach Hause. – Dzieci poszły do domu.
Nun sind sie zu Hause. – Teraz są w domu.
• orzeczenie czasownikowe złożone składa się z formy odmiennej czasownika + imiesłowu lub bezokolicznika (dwa lub więcej wyrazów):
Der Zug ist angekommen. – Pociąg przyjechał.
Er will ins Kino gehen. – On chce pójść do Kina.
Sie wird sich geirrt haben. – Chyba się pomyliła.
• orzeczenie imienne składa się z tzw. łącznika (formy odmiennej czasownika sein,
werden, bleiben) + orzecznika (rzeczownika lub przymiotnika):
Unsere Tochter ist Lehrerin. – Nasza córka jest nauczycielką.
Er wird nicht klüger. On nie zmądrzeje.
Er bleibt aber unser Freund. – Pozostaje jednak naszym przyjacielem.
•

Orzeczenie wieloczłonowe
Przy orzeczeniach wieloczłonowych składających się z formy odmiennej czasownika
posiłkowego lub modalnego oraz członów nieodmiennych (bezokoliczników lub imiesłowów) obowiązuje w języku niemieckim tzw. klamra werbalna polegająca na tym, że
forma odmienna występuje na swojej stałej drugiej pozycji, natomiast człony nieodmienne na końcu zdania, obejmując w ten sposób człony pola środkowego. np.
Sie hat gestern ein Geschenk bekommen.
– Dostała wczoraj podarunek.
Er wird das nächste Semester in Berlin studieren. – Następny Semesters będzie studiował w Berlinie.
Das Haus soll morgen abgerissen werden.
‒ Dom jutro ma zostać zburzony.
Klamra werbalna obowiązuje także wtedy, gdy orzeczenie występuje w formie czasownika rozdzielnie złożonego. Jego przedrostek występuje wtedy na końcu zdania.
– Er kommt in Berlin an.
Er wird in Berlin ankommen.
Sie muss auf ihr Kind aufpassen. – Sie passt auf ihr Kind auf.
Uwaga: Czasowniki modalne: können, mögen, sollen, wollen dürfen, müssen, a także
czasowniki: sehen, hören, lassen w kompleksie werbalnym zamiast form imiesłowowych
mają formy bezokolicznika, jeżeli przed nimi występuje inny bezokolicznik, np.
Ich habe das gekonnt. → Ich habe das machen können.
Er hat das nicht gewollt. → Er hat nicht arbeiten wollen.
Ich habe ihn nicht gesehen. → Ich habe ihn nicht kommen sehen.
Sie haben ihn nicht gehört. → Sie haben ihn nicht kommen hören.
Dopełnienia są członami zdania wymagane rekcją czasownika. Oznaczają osoby lub przedmioty, na które nakierowany jest proces wyrażony przez czasownik. Mogą mieć charakter
obligatoryjny, wtedy muszą być realizowane (der Koffer enthält ..., mein Freund schenkt ...),
lub swobodny, wtedy mogą być opuszczane, nie wpływając na poprawność wypowiedzi (sie
liest ein Buch → sie liest, er wartet auf seine Schwester → er wartet). W zależności od rekcji
czasownika, dopełnienia występują w różnych formach gramatycznych.
Odróżnia się:
• dopełnienia w dopełniaczu (Genitivobjekte). Występują raczej rzadko i w mowie potocznej zastępowane bywają na ogół grupą przyimkową lub dopełnieniem biernikowym:

89
Die Anwesenden gedachten der verstorbenen Kollegen. > Sie dachten an die verstorbenen
Kollegen. – Obecni wspomnieli zmarłych kolegów.
Die Kranken bedurften ärztlicher Hilfe. > Die Kranken brauchten ärztliche Hilfe. – Chorzy
potrzebowali pomocy lekarskiej.
• dopełnienia w celowniku (Dativobjekte):
Das Gedicht gefiel den Schülern. – Poemat podobał się uczniom.
Die Kinder helfen der Mutter. – Dzieci pomagają matce.
• dopełnienia w bierniku (Akkusativobjekte):
Der Student hat sein Handy verloren. – Student zgubił swoją komórkę.
Er hat es nie wiedergesehen. – Nigdy jej już nie zobaczył.
• Dopełnienia przyimkowe (Präpositionalobjekte):
Sie verzichtete auf ihr Frühstück. – Zrezygnowała ze swojego śniadania.
Wir denken schon an unseren Urlaub. – Myślimy już o naszym urlopie.
Okoliczniki są bliższymi określeniami czasowników, i wyrażają właściwości procesów i stanów przez nie wyrażanych oraz towarzyszące im okoliczności. Stanowią one zależnie od rodzaju czasowników uzupełnienia obowiązkowe, wtedy są wymagane przez czasownik (Der
Student wohnt im Studentenheim / Berlin liegt an der Spree) lub stanowią nieobowiązkowe
informacje swobodne, niewymagane przez czasownik a zależne jedynie od woli mówiącego
(Der Student arbeitet zu Hause / den ganzen Tag / fleißig, itd.). Odróżnia się:
• okoliczniki czasu (Temporalangaben) odpowiadają na pytanie wann? Bis wann? Seit
wann? np. jetzt, heute, immer, am nächsten Tag, den ganzen Tag, in einer Woche,...
Ich möchte jetzt nicht schlafen. – nie chcę teraz spać.
Heute haben wir Ferien. – Dzisiaj mamy wakacje.
Sie arbeiten den ganzen Tag. – Pracują przez cały dzień.
• okoliczniki miejsca (Lokalangaben) odpowiadają na pytanie: wo? wohin? woher? np.
hier, dort, überall, auf der Straße, vor dem Bahnhof, zu Hause, ...
Hier ist alles in Ordnung. – Tu wszystko jest w porządku.
Überall liegt Schnee. – Wszędzie leży śnieg.
Auf der Straße darf man nicht spielen. – Na ulicy nie wolno się bawić.
• okoliczniki sposobu (Angaben der Art und Weise) odpowiadają na pytanie wie? auf
welche Weise? np. auswendig, fleißig, ordentlich, mit Begeisterung, ohne Unterbrechung, wie ein Vogel.
Er muss fleißig arbeiten. – On musi pilnie pracować.
Kannst du nicht ordentlich schreiben? – Czy nie możesz porządnie pisać?
Alle arbeiteten ohne Unterbrechung. – Wszyscy pracowali bez przerwy.
• okoliczniki przyczyny (Kausalangaben) odpowiadają na pytanie warum? weshalb?
weswegen? aus welchem Grund? np.: darum, deshalb, deswegen, aus Angst, vor Aufregung, ...
Ich konnte deshalb / deswegen nicht kommen. – Dlatego nie mogłem przyjść.
Aus Angst vor dem Hund gingen sie nicht weiter. – Ze strachu przed psem nie poszli dalej.
Vor Aufregung brachte sie kein Wort hervor. – Ze zdenerwowania nie powiedziała ani słowa.
• okoliczniki celu (Finalangaben) odpowiadają na pytanie wozu? zu welchem Zweck?
np. dafür, zur Kenntnisnahme, für ihr Glück, ...
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Dafür würde er alles tun. – Dla osiągnięcia tego zrobiłby wszystko.
Ich schicke dir den Brief zur Kenntnisnahme. – Przesyłam ci list do wiadomości.
Für ihr Glück würde er alles hergeben. – Dla jej szczęścia dałby wszystko.
• okoliczniki warunku (Konditionalangaben) odpowiadają na pytanie unter welcher Bedingung? unter welcher Voraussetzung? np. nur bei schönem Wetter, vorausgesetzt
dass, unter der Bedingung, dass, ...
Wir fahren nur bei schönem Wetter. – Pojedziemy tylko, jeśli będzie ładna pogoda.
Vorausgesetzt dass er kommt ... – Zakładając że przyjdzie / Pod warunkiem że przyjdzie ...
Nur unter dieser Bedingung stimme ich zu. – Tylko pod tym warunkiem zgadzam się.
• Okoliczniki przyzwolenia (Konzessivangaben), to okoliczniki niewystarczającego warunku, np. dessen ungeachtet, trotz, trotzdem, nichtsdestoweniger, ...
Dessen ungeachtet redete sie weiter. – Mimo to (nie bacząc na to) mówiła dalej.
Trotz des schlechten Wetters gingen sie spazieren. – Mimo złej pogody poszli na spacer.
Alle schwiegen. Trotzdem bat er noch einmal um Ruhe. – Wszyscy milczeli. Mimo to prosił
jeszcze raz o spokój.
Przydawka (Attribut)
jest najczęściej bliższym określeniem rzeczownika, która oznacza właściwości (cechy)
desygnatu wyrażanego przez rzeczownik. Nie stanowi samodzielnego członu zdania i
może zmienić swoją pozycję w zdaniu tylko razem z członem, do którego się odnosi.
Występuje w postaci przymiotnika (das große Haus), zaimka (dieses Haus), przysłówka
(das Haus dort drüben), bezokolicznika + zu (die Kunst zu malen), rzeczownika w
dopełniaczu (das Haus des Freundes), grupy przyimkowej (das Haus von meinem Vater). Przydawki mogą mieć postać:
• pojedynczego wyrazu: das große Gebäude – duży budynek; das Haus des Bruders –
dom brata;
• grupy wyrazowej: das alte, aber durchaus sehenswürdige Haus – stary, ale jednak
godny zauważenia dom; das Haus meines verstorbenen Bruders – dom mojego
zmarłego brata;
• zdania przydawkowego (das Haus, das am Waldrand steht – dom, który stoi na skraju
lasu.
Gdy przydawka jest bliższym określenie przymiotnika, przysłówka lub zaimka, ma postać
zdania przydawkowego lub konstrukcji bezokolicznikowej, por.
gewohnt, dass man ihm immer hilft / ihm zu helfen,
dort, wo der Pfeffer wächst,
das, was mir Sorgen macht.
Od przydawek powyższych odróżnić należy przydawki orzeczeniowe (prädikative Attribute)
które formalnie występują w grupie orzeczenia ale treściowo są określeniami podmiotu:
Mein Bruder kam gut erholt von seinem Urlaub zurück. – Mój brat wrócił z urlopu dobrze
wypoczęty. (Mój brat ← dobrze wypoczęty)
Er fuhr zufrieden nach Hause. – On pojechał zadowolony do domu. (On ← zadowolony)
3. Analiza składników bezpośrednich
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Pojęcie składników bezpośrednich (immediate constituents) wprowadzone zostało do
językoznawstwa przez Leonarda Bloomfielda w dziele pt. Language (1933). Jego analiza
zdania opierała się na dwóch podstawowych operacjach, na segmentacji, czyli na podziale zdania na mniejsze jednostki, i klasyfikacji wydzielonych jednostek według funkcji
lub przynależności do kategorii gramatycznej. W każdym zdaniu wyodrębnić można grupy wyrazowe, które funkcjonują w nim jako pewne całości. Grupa wyrazów wchodząca
w skład jakiegoś związku składniowego nosi nazwę konstrukcji. Wyrazy lub konstrukcje
wchodzące w skład większej konstrukcji nazwano jej składnikami (constituents), natomiast składniki, które tworzą bezpośrednio daną konstrukcję określano jako składniki
bezpośrednie (immediate constituents, w skrócie IC, stąd nazwa IC analysis jako określenie analizy składników bezpośrednich). Jako wynik podziału na składniki bezpośrednie otrzymuje się hierarchicznie uporządkowaną kolejność składników. Np. składnikami
bezpośrednimi zdania Der Professor hält einen Vortrag będą fraza nominalna der Profesor oraz fraza werbalna hält einen Vortrag. Składnikami bezpośrednimi frazy werbalnej
są czasownik hält oraz fraza nominalna einen Vortrag, która z kolei składa się z rodzajnika einen oraz rzeczownika Vortrag. Podobnie postępuje się z frazą nominalną der Professor, którą dzieli się na składniki der oraz Professor.
Przedstawiając wymienione relacje w schemacie drzewa derywacyjnego, otrzymuje się:
Der Professor hält einen Vortrag

Schemat 1

der Professor
der

Professor

hält einen Vortrag
hält

einen Vortrag
einen Vortrag

W analizie składników bezpośrednich używa się zamiast konkretnych wyrazów i grup
wyrazowych symboli formalnych (różniących się w poszczególnych ujęciach), np.:
S = Satz
NP = Nominalphrase
VP = Verbalphrase
PP = Präpositionalphrase
V = Verb
N = Nomen

Adj = Adjektiv
Adv = Adverb
Art = Artikel
Präp = Präposition
Pron = Pronomen
i in.

Podstawiając w schemacie 1 zamiast wyrazów odpowiednie symbole, drzewo derywacyjne przybierze następującą postać:
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Schemat 2

S
NP

Art.

VP

N

V

NP.

Art
der

Professor

hält

N

einen Vortrag

Gdy w tym schemacie podstawia się pod odpowiednimi symbolami inne wyrazy tej samej
klasy dystrybucyjnej, można wygenerować niezliczone zdania o takiej samej strukturze,
jak np. Der Student schreibt einen Brief; der Hund sieht eine Katze; Das Mädchen singt
ein Lied; Der Sturm zerbrach einen Baum; itd.
Zdania o innej strukturze będą miały oczywiście inny układ i inne składniki bezpośrednie. Natomiast zdania dwuznaczne w rodzaju Er winkt der Frau mit den Blumen (1. er
winkt mit den Blumen = ‘macha kwiatami’, 2. der Frau mit den Blumen = ‘do kobiety z
kwiatami’) będzie miało dwa różne drzewa derywacyjne.
Analizę składników bezpośrednich w postaci drzewa derywacyjnego stosowano powszechnie w pierwszej fazie gramatyki transformacyjno-generatywnej, przedstawiając
poszczególne fazy generowania poprawnych zdań.
4. Składnia w modelu walencyjnym
W gramatyce tradycyjnej, która opierając się na zasadach logicznych traktowała zdanie
jako połączenie podmiotu (= to, o czym się mówi) i orzeczenia (= to, co się o czym mówi), powstał problem z niektórymi zdaniami, które posiadały podmiot i orzeczenie, ale
nie były poprawnymi zdaniami języka niemieckiego. Chodzi o „zdania“ takie jak:
*der Student wohnt
*der Koffer enthält
*Hans schenkt
*das Haus befindet sich, itp.
Dopiero uzupełnienie tych „zdań” o brakujące człony (der Student wohnt bei seinen Eltern; der Koffer enthält zwei Anzüge; Hans schenkt seiner Freundin Blumen; das Haus
befindet sich in Berlin.) czyni z nich gramatycznie poprawne wypowiedzi.
Stosunkowo wcześnie pojawił się pomysł, że to czasownik decyduje o ilości członów
zdania. Już psycholog i językoznawca niemiecki Karl Bühler w swojej „Sprachtheorie.
Die Darstellungsfunktion der Sprache” (1934, przekład polski 2004 ) zwrócił uwagę na
fakt, że czasownik w zdaniu otwiera dookoła siebie puste miejsca, które należy wypełnić
wymaganymi przez czasownik uzupełnianiami. Jednak systematyczny wykład gramatyki
walencyjnej przedstawił dopiero językoznawca francuski Lucien Tesnière w dziele pt.
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„Eléments de syntaxe structurale”(1959, przekład niemiecki „Grundzüge der strukturalen
Syntax” 1980). Tesniére porównał zdanie do utworu scenicznego, w którym reżyser decyduje, ile ról występuje w danej sztuce i kto wystąpi w danej roli. Podobnie w poprawnie zbudowanym zdaniu czasownik (orzeczenie) decyduje, ile członów (aktantów) w nim
wystąpi i jaką będą miały postać.
Założenia Tesnière’a stosunkowo szybko zostały zaadaptowane w językoznawstwie niemieckim, gdzie do dnia dzisiejszego stanowią podstawę opisu składni.
W walencyjnym opisie składni przyjmuje się, że schemat budowy zdania zależy od wartościowości czasownika pełniącego funkcję orzeczenia. Walencja czasownika to jego
wartościowość, zdolność do otwierania wokół siebie pustych miejsc, które muszą zostać
wypełnione, jeśli zdanie ma być gramatycznie poprawne. Wymagane uzupełnienia (actants, terminologia niemiecka: Ergänzungen) występują zawsze w określonej formie
gramatycznej (wymuszonej przez czasownik) i mogą mieć charakter obligatoryjny (wtedy muszą być realizowane), lub fakultatywny (wtedy mogą być realizowane). Np. w zdaniu Der Koffer enthält zwei Anzüge (walizka zawiera dwa ubrania) dopełnienie zwei
Anzüge jest uzupełnieniem obligatoryjnym, bo bez niego zdanie byłoby niepoprawne
(*Der Koffer enthält.). Natomiast w zdaniu Der Schüler liest die Zeitung (uczeń czyta
gazetę) dopełnienie die Zeitung jest uzupełnieniem fakultatywnym, bo po jego opuszczeniu zdanie pozostaje poprawne (Der Schüler liest.).
Pod względem ilości wymaganych uzupełnień odróżnia się:
• czasowniki zerowartościowe (bez wymaganych członów dodatkowych), w pozycji
podmiotu występuje wtedy puste znaczeniowo es: es regnet, es schneit, ...
• czasowniki jednowartościowe (wymagają tylko podmiotu): das Kind schläft, der Hund
bellt, ...
• czasowniki dwuwartościowe (z podmiotem i z drugim dodatkowym członem): Der
Koffer enthält zwei Anzüge; Warschau liegt an der Weichsel.
• Czasowniki trójwartościowe ( z podmiotem i dwoma dodatkowymi członami): Er
bringt der Mutter Blumen; Er schenkt dem Freund ein Buch.
Niezależnie od uzupełnień obligatoryjnych i fakultatywnych, które determinują podstawową
strukturę zdania, wystąpić mogą dodatkowe informacje swobodne, (circonstants, terminologia niemiecka: freie Angaben), które nie są wymagane przez czasownik, lecz zależą jedynie
od zamiaru mówiącego. Np. w zdaniu Es regnet jeden Tag okolicznik jeden Tag jest informacją swobodną, nie wymaganą walencją czasownika (Es regnet jest poprawną wypowiedzią
również bez okolicznika jeden Tag). Informacje swobodne, w odróżnieniu od uzupełnień,
mają postać gramatyczną niewymuszoną przez czasownik. Zamiast jeden Tag w powyższym
przykładzie mogłyby wystąpić wyrazy immer, oft, wieder, um zwei Uhr, itd.
Informacje swobodne nie należą do podstawowej struktury zdania.
Poniżej kilka przykładów struktur (wzorców) zdaniowych w zależności od walencji czasownika (w nawiasach kwadratowych: informacje swobodne; w nawiasach okrągłych: uzupełnienia fakultatywne):
• Czasownik zerowartościowy (zdanie bez uzupełnień, z podmiotem formalnym es)
Es hat [die ganze Nacht]geregnet. – Padało przez całą noc.
Es wird [bald] schneien. – Wkrótce spadnie śnieg.
Es goss [fast jeden Tag] [in Strömen]. – Lało prawie codziennie strumieniami.
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• Czasownik jednowartościowy (zdanie z podmiotem, bez dalszych uzupełnień):
Die Rosen blühen [wieder]. – Róże znowu zakwitły.
Die Wette gilt. – Zakład stoi.
Das Kind schläft [im Kinderwagen]. – Dziecko śpi w wózku dziecięcym.
• Czasownik dwuwartościowy (zdanie z podmiotem + jedno uzupełnienie):
Der Vater begrüßte die Gäste. – Ojciec przywitał gości.
Die Touristen besichtigten das Museum. – Turyści zwiedzili muzeum
Hast du (das Buch) [schon]gelesen? – Czy przeczytałeś już tę książkę?
• Czasownik trójwartościowy (zdanie z podmiotem + dwa uzupełnienia)
Darf ich Ihnen ein Glas Wein anbieten? – Czy mogę Panu zaproponowąć szklankę wina?
Er schenkte der Verlobten einen Ring. – Podarował narzeczonej pierścionek.
Verzeihen Sie (mir) [bitte] die Frage. – Proszę wybaczyć mi pytanie.
Ponieważ zarówno uzupełnienia fakultatywne jak i informacje swobodne można opuścić bez
wpływu na poprawność gramatyczną zdania, powstaje pytanie o różnicę między nimi. Otóż
uzupełnienie fakultatywne można opuścić zgodnie z zamiarem komunikacyjnym mówiącego, ale jeśli jest realizowane, to musi wystąpić w formie gramatycznej wymaganej przez czasownik. Np. Jeśli w zdaniu Er liest pragnę wyrazić, na co nakierowana jest czynność czytania, to muszę to wyrazić rzeczownikiem (lub zaimkiem) w bierniku (Er liest das Buch / die
Zeitung, / einen Aufsatz, itd.). Natomiast informacje swobodne nie są pod względem formy
gramatycznej determinowane (wymagane) przez czasownik i mogą wystąpić w różnych formach gramatycznych (Er liest die Zeitung [jeden Tag], [aufmerksam], [nach dem Frühstück],
itd.).
Na podstawie ostatniego przykładu można by dojść do wniosku, że człony w nawiasach kwadratowych, które tradycyjnie uważa się za okoliczniki, w składni walencyjnej nazywane są
informacjami swobodnymi (freie Angaben), i że nastąpiło tu po prostu zmiana terminologii.
Tak jednak nie jest, bo między okolicznikiem składni tradycyjnej a uzupełnieniem i informacją swobodną składni walencyjnej istnieje różnica kategorialna, por. poniżej:

Hans wohnt in Berlin
Hans schläft in Berlin

Składnia tradycyjna
okolicznik miejsca
okolicznik miejsca

Składnia walencyjna
uzupełnienie obligatoryjne
informacja swobodna

Komentarz: *Hans wohnt jest wypowiedzią niegramatyczną. Czasownik wohnt wymaga informacji wyrażanej formą okolicznika (in Berlin / bei seiner Tante / bequem, itp.), stąd okolicznik in Berlin w tym przykładzie stanowi uzupełnienie obligatoryjne (obligatorische
Ergänzung), bez którego zdanie jest gramatycznie niepoprawne. Natomiast w drugim przykładzie Hans schläft in Berlin można bez uszczerbku dla poprawności opuścić okolicznik in
Berlin. (Was macht Hans? Störe ihn nicht, Hans schläft). Okolicznik miejsca w drugim przy-
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kładzie ma więc inny status niż w przykładzie pierwszym i określany jest jako informacja
swobodna (freie Angabe). 14
Niemiecka składnia walencyjna posługuje się swoistą terminologią, różną od terminologii
tradycyjnej. Dla przykładu podaję terminologię dotyczącą uzupełnień (Ergänzungen) wraz z
komentarzem.
Nazwy określeń (Ergänzungen)
Skrót Określenie
Esub
Subjekt

Nazwa tradycyjna
Subjekt

Eakk

Akkusativobjekt

Egen

Edat
Eprp
Evrb

Esit

Edir
Eexp
Emod
Eprd

Przykłady
Der alte Mann sah auf.
Ein junges Mädchen kam herüber.
Akkusativergänzung
Ich sah den Turm überm Wald.
Geben Sie mir die Tasse.
Genitivergänzung
Wir gedenken Ihres Todestages.
Die Verordnung bedarf meiner Zustimmung.
Dativergänzung
Schreiben Sie mir.
Schenken Sie dem Jungen das Buch.
Präpositivergänzung
Sie dachten über den Brief nach.
Schnell kam es zum Streit.
Verbativergänzung
Er ließ die Gläser klirren.
Mir scheint, das ist ein Bubenstreich.
Situativergänzung
Sie trafen sich in Stuttgart.
Heute habe ich ihn noch nicht gesehen.
Direktivergänzung
Der Bus fährt nach Dresden.
Der Bus kommt aus Dresden.
Expansivergänzung
Peter hat zwei Kilo zugenommen.
Sie hat dafür dreißig Euro bezahlt.
Modifikativergänzung Hugo hat sich schlecht benommen.
Der Brief ist gut angekommen
Prädikativergänzung
Sie ist großzügig. Er gilt als Geizkragen. Man nannte ihn einen Feigling.

Genitivobjekt

Dativobjekt
Präpositionalobjekt

Adverbialbestimmung

Adverbialbestimmung
Akkusativobjekt
Adverbialbestimmung
Prädikativ

Komentarz:

Pełny opis składni niemieckiej w modelu walencyjnym znaleźć można np. w „Deutsche Grammatik. Neubearbeitung” Ulricha Engla (2009). Na modelu walencyjnym opiera się także opis składni w ostatnim wydaniu
Dudengrammatik (9. Auflage 2016).
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Niektóre określenia członów składniowych w terminologii walencyjnej odpowiadają nazwom
członów w terminologii tradycyjnej, np.
Akkusativergänzung = Akkusativobjekt
Genitivergänzung
= Genitivobjekt
Dativergänzung
= Dativobjekt
Präpositivergänzung = Präpositionalobjekt
Natomiast inne określenia świadczą o dokładniejszej analizie i precyzyjniejszych odróżnieniach, np. Situativergänzung, Direktivergänzung, Modikativergänzung zamiast Adverbialbestimmung. Innowacją jest określenie Verbativergänzung, które jako bliższe określenie czasownika występuje tylko w formie zależnego zdania głównego, zdania podrzędnego lub konstrukcji bezokolicznikowej. Prädikativergänzung jest terminem szerszym niż tradycyjna nazwa Prädikativ, gdyż obejmuje uzupełnienia nie tylko do czasowników łącznikowych (sein,
werden, bleiben).

5.

Podział zdań pod względem budowy

Pod względem budowy dzieli się zdania na zdania proste i zdania współrzędnie lub podrzędnie złożone.
5.1 Zdania proste (Einfache Sätze) składają się z czasownika w roli orzeczenia oraz
członów wymaganych przez czasownik.
Das Kind schläft. Sie liest die Zeitung. Er schenkt der Freundin Blumen.
5.2 Zdania współrzędnie złożone (Koordinative Satzverbindungen)
Zdanie współrzędnie złożone powstaje przez połączenie dwóch lub więcej zdań głównych.
Może to być połączenie bez łącznika (połączenie bezspójnikowe) na zasadzie związku znaczeniowego, lub połączenie przy pomocy spójników lub przysłówków spójnikowych.
Połączenie bezspójnikowe odbywa się na zasadzie prostego zestawienia zdań pojedynczych.
Na ogół między takimi zdaniami zachodzi jakiś związek znaczeniowy.
Alles ging gut, wir waren zufrieden. – Wszystko poszło dobrze, byliśmy zadowoleni.
Sei pünktlich, die Vorlesung beginnt um 8 Uhr. – Bądź punktualny, wykład zaczyna się o
godzinie ósmej.
Er las die Zeitung, sie musste noch aufräumen. – On czytał gazetę, ona musiała jeszcze posprzątać.
Połączenie spójnikowe. W zależności od rodzaju spójnika mogą między połączonymi zdaniami zachodzić różne relacje. Odróżnia się wtedy połączenia łączne, rozłączne, przeciwstawne, przyczynowe, skutkowe, i in.
Alles ging gut und alle waren zufrieden. – Wszystko poszło dobrze i wszyscy byli zadowoleni.
Alle gingen nach Hause, aber sie wollte noch bleiben. – Wszyscy poszli do domu, ale ona
chciała jeszcze zostać.
Morgen fahren wir einkaufen oder wir bleiben zu Hause. – Jutro pojedziemy na zakupy albo
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zostaniemy w domu.
Er geht schlafen, denn er ist müde. – On idzie spać, bo jest zmęczony.
Gdy łącznikiem jest przysłówek spójnikowy (przysłówek w funkcji spójnika, np. deshalb,
daher, folglich, sonst, trotzdem), podmiot zdania drugiego występuje za orzeczeniem.
Alle waren schon müde, deshalb gingen sie nach Hause. – Wszyscy byli już zmęczeni, dlatego poszli do domu.
Sie haben sich nicht gut vorbereitet, daher haben sie die Prüfung nicht bestanden. – Oni nie
przygotowali się dobrze, dlatego nie zdali egzaminu.
Es regnete in Strömen, trotzdem gingen sie weiter. – Lało jak z cebra, mimo to poszli dalej.
5.3 Zdania podrzędnie złożone (Subordinative Satzverbindungen)
Zdanie podrzędnie złożone składa się ze zdania głównego (nadrzędnego) i przynajmniej jednego zdania podrzędnego. Zdanie podrzędne łączy się ze zdaniem głównym na ogół spójnikiem podporządkującym, zaimkiem względnym lub zaimkiem pytającym. W zdaniach podrzędnych orzeczenie znajduje się na końcu zdania.
Es war schon alles fertig, als die Mutter nach Hause kam. – Wszystko było już gotowe, kiedy
matka wróciła.
Sie verhielt sich so, wie man es erwartet hatte.– Zachowywała się tak, jak to oczekiwano.
Er machte auf sich aufmerksam, indem er laut schrie. – Zwrócił na siebie uwagę krzycząc głośno.
Sie las ein Buch, das sehr interessant war. – Czytała książkę, która była bardzo ciekawa.
Du kannst gehen, wohin du willst. – Możesz pójść dokąd chcesz.
W niektórych przypadkach zdanie podrzędne może łączyć się ze zdaniem głównym bez spójnika. Zajmuje wtedy pozycję czołową i zaczyna się od czasownika. Bezspójnikowe łączenie
możliwe jest:
• w zdaniach warunkowych
Ich würde mehr lesen, wenn ich mehr Zeit hätte. > Hätte ich mehr Zeit, (so) würde ich mehr
lesen. – Gdybym miał więcej czasu, czytałbym więcej.
• w zdaniach przyzwalających
Obwohl es schon spät ist, geht noch niemand nach Hause. > Ist es auch schon spät, so
geht noch niemand nach Hause. – Chociaż jest już późno, nikt jeszcze nie idzie do domu.
6. Rodzaje zdań podrzędnych
W zasadzie każda część zdania może mieć postać zdania podrzędnego. Wyróżniamy więc
zdania podrzędne podmiotowe, orzecznikowe, przydawkowe, dopełnieniowe i okolicznikowe. Zdanie podrzędne może wystąpić przed zdaniem głównym, po zdaniu głównym
lub w obrębie zdania głównego:
Wenn die Sonne scheint, machen wir einen Ausflug. – Gdy świeci słońce, udajemy się na
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Ausflug, wenn die Sonne scheint.
Wir machen, wenn die Sonne scheint, einen Ausflug.

wycieczkę. Wir machen einen

Zdanie podmiotowe (Subjektsatz) zastępuje lub uzupełnia podmiot zdania głównego.
Może ze zdaniem głównym łączyć się spójnikiem (dass, ob) lub zaimkiem pytającym
(wer, wem).
Es freut mich, dass du das Examen bestanden hast. – Cieszy mnie, że zdałeś egzamin.
Dass du das Examen bestanden hast, freut mich.
Es ist ungewiss, ob er das Examen besteht. –Jest rzeczą niepewną, czy zda egzamin.
Ob er das Examen besteht, ist ungewiss.
Dass sie nicht gekommen ist, enttäuschte mich. – Byłem zawiedziony, że nie przyszła.
Mich enttäuschte (es, die Tatsache), dass sie nicht gekommen ist.
Wer das nicht weiß, hat es nicht gelernt. – Kto tego nie wie, ten się tego nie nauczył.
Zdanie podmiotowe może też wystąpić jako równoważnik zdania w postaci grupy bezokolicznikowej.
Es ist keine schwere Arbeit, Zeitung zu lesen. – Czytanie gazety nie jest ciężką pracą.
Zeitung zu lesen, ist keine schwere Arbeit.
Es freut mich, dich besuchen zu dürfen. – Cieszy mnie (to), że mogę cię odwiedzić.
Dich besuchen zu dürfen, freut mich.
Zdanie orzecznikowe (Prädikativsatz). Orzeczenie zdania głównego może mieć postać
łącznika i orzecznika (er ist groß / Lehrer). Zdanie orzecznikowe zastępuje lub uzupełnia orzecznik zdania głównego. Łączy się ze zdaniem głównym zaimkiem spójnikowym
wie, was.
Die Geschäfte waren (so), wie sie sein sollten. – Interesy była takie, jakie miały być.
Sie ist geworden, was ihre Eltern für sie geplant hatten. – Została tym, co rodzice dla
niej zaplanowali.
Zdanie orzecznikowe można zawsze zamienić na orzecznik jednowyrazowy. Np. Die Geschäfte waren (so), wie sie sein sollten. > Die Geschäfte waren gut.
Sie ist geworden, was ihre Eltern für sie geplant hatten. > Sie ist Lehrerin geworden.
Zdanie dopełnieniowe (Objektsatz) zastępuje lub uzupełnia dopełnienie zdania głównego. Spójnikowe zdanie dopełnieniowe zaczyna się spójnikami dass, ob. Zdanie bezspójnikowe ma szyk zdania głównego.
Ich hoffe, dass sie sich gut vorbereitet hat. – Mam nadzieję, że dobrze się przygotowała.
Ich hoffe, sie hat sich gut vorbereitet.
Ich weiß nicht, ob ich morgen Zeit habe. – Nie wiem, czy jutro będę miał czas.
Ob ich morgen Zeit habe, weiß ich nicht.
Podrzędne zdanie dopełnieniowe można zastąpić konstrukcją bezokolicznikową pod warunkiem, że podmiot w zdaniu głównym i w zdaniu podrzędnym odnosi się do tej samej
osoby.
Er beschloss, dass er die Arbeit selbst beendet. > Er beschloss, die Arbeit selbst zu beenden. – Postanowil, że sam dokończy pracę.
Sie behauptet, dass sie ihn nicht gesehen hat. > Sie behauptet, ihn nicht gesehen zu haben. – Ona twierdzi, że go nie widziała.

99
Sie behauptet, dass er sie nicht gesehen hat. – Ona twierdzi, że on jej nie widział. (Zastępstwo grupą bezokolicznikową niemożliwe!).
Zdania okolicznikowe (Adverbialsätze) zastępują lub uzupełniają okoliczniki zdania
głównego. Wyróżnia się zdania okolicznikowe miejsca, czasu, sposobu, przyczyny, warunku, skutku, celu i przyzwolenia.
Zdania okolicznikowe miejsca (Lokalsätze) określają miejsce (wo?), kierunek (wohin?
woher?) lub zakres lokalny (wie weit?) zdarzenia wyrażonego w zdaniu głównym. Łączą
się ze zdaniem głównym przysłówkami pytajnymi wo, wohin, woher.
Er will hinfahren, wo ihn niemand kennt. – Chce pojechać (tam), gdzie nikt go nie zna.
Sie stammt aus Leipzig, woher auch ihre Freunde stammen. – Pochodzi z Lipska, skąd
pochodzą też jej przyjaciele.
Er will (dorthin) fahren, wohin sein Bruder schon gestern gefahren war. – On chce tam
pojechać, dokąd jego brat już wczoraj pojechał.
Zdania okolicznikowe czasu (Temporalsätze) pozwalają na dokładniejsze określenie,
kiedy odbywa się zdarzenie wyrażone w zdaniu głównym. Odpowiadają na pytanie
wann? wie lange? wie oft? Między zdaniem głównym a zdaniem podrzędnym mogą zachodzić trojakie relacje czasowe: równoczesność, uprzedniość i następczość. Odróżnia
się wobec tego zdania okolicznikowe czasu, których przebieg czasowy odbywa się równocześnie ze zdarzeniem zdania głównego, przed zdarzeniem zdania głównego oraz po
zdarzeniu zdania głównego.
Dla wyrażenia równoczesnego przebiegu zdarzenia zdania podrzędnego i zdania głównego używa się podstawowych spójników während, solange, sooft, a także als, indem,
seit, wenn, wie. W zdaniu głównym i zdaniu podrzędnym orzeczenia występują zasadniczo w tym samym czasie. Jednak w czasie przeszłym możliwa jest kombinacja czasów
Präteritum i Perfekt, a w czasie przyszłym kombinacja czasów Präsens i Futur.
Während er las, schaute sie fern. – Podczas gdy on czytał, ona oglądała telewizję.
Solange du bei mir bist, fühle ich mich sicher. – Póki jesteś ze mną, czuję się bezpiecznie.
O uprzednich zdaniach okolicznikowych czasu mówimy, gdy zdarzenie zdania podrzędnego wyprzedza zdarzenie wyrażone w zdaniu głównym. Jednoznacznymi spójnikami
uprzedniości są: nachdem, sobald, sowie; spójniki seitdem, als, wenn wymagają dodatkowych określników czasu.
• gdy w zdaniu głównym występuje Präteritum lub Perfekt, w zdaniu podrzędnym
uprzednim używa się czasu Plusquamperfekt lub Präteritum.
Sie ruhten aus, nachdem sie schwer gearbeitet hatten. – Odpoczywali po ciężkiej pracy.
Als sie die Arbeit beendet hatten, fuhren sie weg. – Po skończonej pracy odjechali.
• gdy w zdaniu głównym występuje Präsens lub Futur, w zdaniu podrzędnym
uprzednim stosuje czasu Perfekt, lub Präsens.
Nachdem er gefrühstückt hat, geht er spazieren / wird er spazieren gehen. – Po śniadaniu
idzie (pójdzie) na spacer.
Wenn du alles aufgegessen hast, kannst du spielen gehen. – Gdy wszystko zjesz, możesz
Wenn du alles aufisst, kannst du spielen gehen.
pójść się bawić.
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O następczych zdaniach okolicznikowych czasu mówimy, gdy zdarzenie zdania podrzędnego następuje po zdarzeniu wyrażonym w zdaniu głównym. Typowymi spójnikami
są bevor, ehe, bis. W zdaniu głównym i podrzędnym stosuje się zasadniczo ten sam czas.
Bevor sie zur Arbeit geht, isst sie ihr Frühstück. – Zanim idzie do pracy, zjada śniadanie.
Ehe er uns besucht, kauft er noch Blumen. – Zanim nas odwiedzi, kupuje jeszcze kwiaty.
Alle warteten auf ihn, bis er zurückkam. – Wszyscy czekali na niego aż do jego powrotu.
Gdy zdarzenia odbywają się w przeszłości, możliwe są także kombinacje: w zdaniu
głównym Plusquampekfekt lub Perfekt, w zdaniu podrzędnym Präteritum:
Bevor er abreiste, hatte er noch Einkäufe gemacht. – Zanim odjechał, zrobił jeszcze
zakupy.
Dla przyszłości możliwe są kombinacje: w zdaniu podrzędnym Präsens, w zdaniu głównym Präsens lub Futur:
Bevor ich unterschreibe, frage ich noch meine Frau. – Zanim podpiszę, zapytam żony.
Bevor ich zusage, werde ich noch meine Frau fragen. – Zanim wyrażę zgodę, zapytam
jeszcze moją zonę.
Zdania okolicznikowe sposobu (Modalsätze) odpowiadają na pytanie wie? auf welche
Weise? Określają sposób, w jaki przebiega zdarzenie zdania głównego. Odróżnia się:
• zdanie porównawcze, które porównuje treści zdania głównego i podrzędnego.
Zaczyna się spójnikiem wie przy stosunku równości między zdaniem głównym a zdaniem
podrzędnym; spójnikiem als przy stosunku nierówności.
Heute ist es so kalt, wie es immer im Januar ist. – Dzisiaj jest tak zimno, jak zawsze w
styczniu.
Heute ist es kälter, als es letzte Woche war. – Dziesiaj jest zimniej, niż w ubiegłym tygodniu.
Dla wyrażenia równości nierzeczywistej, używa się w zdaniu podrzędnym spójników als,
als ob, als wenn oraz Konjunktiv II :
Sie singt, als wäre sie ein Vogel. – Śpiewa, jak gdyby była ptakiem.
Sie singt, als ob sie ein Vogel wäre.
Er sah aus, als wenn ihn jemand geschlagen hätte. – Wygląda, jak gdyby ktoś go pobił.
• zdanie instrumentalne określa środek dla osiągnięcia celu. Zaczyna się spójnikiem
indem, dass (w zdaniu głównym dadurch, damit).
Indem er fleißig lernte, bestand er die Prüfung. – Ucząc sie pilnie zdał egzamin.
Er bestand die Prüfung dadurch, dass er fleißig lernte.
• zdanie stosunku proporcjonalnego. W zdaniu głównym wyraz desto lub umso, w
zdaniu podrzędnym spójnik je.
Je mehr man arbeitet, desto besser verdient man. – Im więcej się pracuje, tym lepiej się
zarabia.
Je näher die Prüfung, umso größer ist die Angst. – Im bliższy egzamin, tym większa
obawa.
• zdanie brakujących okoliczności towarzyszących określa okoliczność, która
wbrew oczekiwaniom nie jest realizowana. Zaczyna się spójnikiem ohne dass, anstatt dass.
Er betrat das Zimmer, ohne dass es jemand bemerkte. – Wszedł do pokoju nieuzaważony
przez nikogo.
Sie ging ins Kino, anstatt dass sie aufräumte. – Poszła do kina, zamiast posprzątać.
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Sie ging ins Kino, anstatt aufzuräumen.
• zdanie restryktywne ogranicza treść zdania głównego. Najczęściej zaczyna się
spójnikami soviel, soweit, sofern, wie.
Soviel ich weiß, ist sie im Krankenhaus. – O ile wiem, jest w szpitalu.
Wie ich höre, will sie nicht kommen. – Jak słyszę, nie ma zamiaru przyjść.
Zdania okolicznikowe przyczyny (Kausalsätze) wyrażają przyczynę zdarzenia zdania
głównego. Odpowiadają na pytanie warum? wieso? weswegen? aus welchen Grund?
Zaczynają się spójnikami weil, da, zumal, umso mehr als.
Ich konnte nicht kommen, weil ich sehr beschäftigt war. – Nie mogłem przyjść, bo byłem
bardzo zajęty.
Da er sehr beschäftigt war, konnte er nicht kommen. – Ponieważ był bardzo zajęty, nie
mógł przyjść.
Uwaga: w dzisiejszym języku mówionym po spójniku weil przeważa szyk zdania głównego: Ich konnte nicht kommen, weil ich war sehr beschäftigt.
Zdanie podrzędne rozpoczynające się spójnikiem da występuje zawsze przed zdaniem
głównym, natomiast zaczynające się spójnikami zumal, umso mehr als występują zawsze
po zdaniu głównym.
Sie konnte nicht mitkommen, zumal sie hohes Fieber hatte. – Nie mogła pójść z nami,
zwłaszcza że miała wysoką gorączkę.
Ich gehe gern ins Kino, umso mehr als ich keinen Fernseher habe. – Chodzę chętnie do
kina, zwłaszcza że nie mam telewizora.
Zdania okolicznikowe warunku (Konditionalsätze) określają okoliczności warunkujące
zdarzenie wyrażone w zdaniu głównym. Odpowiadają na pytanie unter welcher Bedingung? Zaczynają się spójnikami wenn, falls, sofern, soweit. Odróżnić należy następujące
sytuacje:
• warunek wyrażony w zdaniu podrzędnym jest realny (możliwy do spełnienia). W
zdaniu podrzędnym występuje Präsens, w zdaniu głównym Präsens lub Futur:
Wenn wir uns gut vorbereiten, bestehen wir gewiss die Prüfung / werden wir die Prüfung
gewiss bestehen. – Jeśli się dobrze przygotujemy, z pewnością zdamy egzamin.
Falls du mitkommst, brauchen wir keinen Führer. – Jeśli wybierzesz się z nami, nie potrzebujemy przewodnika.
Zdanie podrzędne bezspójnikowe występuje zawsze przed zdaniem głównym i zaczyna
się od orzeczenia:
Sind wir mit der Arbeit fertig, können wir nach Hause gehen. – Jeżeli skończymy pracę,
możemy pójść do domu.
Kommst du mit, (so) brauchen wir keinen Führer. – Jeśli wybierzesz się z nami, nie potrzebujemy przewodnika.
• Warunek wyrażony w zdaniu podrzędnym jest niemożliwy do spełnienia. W zdaniu podrzędnym i w zdaniu głównym występuje Konjunktiv II lub würde-Form.
Wenn er mitkäme, (so) würde der Unfall nicht geschehen.
Wenn er mitgekommen wäre, (so) würde der Unfall nicht geschehen sein. – Gdyby
wybrał się z nami, wypadek by się nie był zdarzył.
Zdania okolicznikowe skutku (Konsekutivsätze) określają skutek wywołany przez treść
zdania głównego. Odpowiadają na pytanie mit welcher Folge? Zaczynają się od spójników dass, so dass, als dass, ohne dass.
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Er spricht leise, so dass man ihn nicht verstehen kann. – Mówi cicho, tak że nie można
go zrozumieć.
Er spricht so leise, dass man ihn nicht verstehen kann. – Mówi tak cicho, że nie można
go zrozumieć.
Przy pomocy spójnika ohne dass wyraża się skutek spodziewany ale nie zachodzący:
Er arbeitet schwer, ohne dass er dafür bezahlt wird. – Pracuje cięzko nie otrzymując za
to zapłaty.
Jeżeli ten sam podmiot występuje w zdaniu głównym i podrzędnym, możliwe jest zastąpienie zdania skutkowego konstrukcją bezokolicznikową ze spójnikiem um...zu.
Er arbeitet schwer, ohne dafür bezahlt zu werden.
Gdy spodziewany skutek nie może zachodzić, bo w zdaniu głównym wyrażono sprawę o
zbyt dużym natężeniu, zdanie podrzędne zaczyna się spójnikiem als dass:
Das Wasser ist zu kalt, als dass man darin baden könnte. – Woda jest zbyt zimna, aby
móc się w niej kąpać.
Zdania okolicznikowe celu (Finalsätze) określają zamiar lub cel, do kórego się dąży w
związku z czynnością wyrażoną w zdaniu głównym. Odpowiadają na pytanie mit welcher
Absicht? mit welchen Ziel?). Zdania celowe zaczynają się od spójników damit, dass.
Możliwe są celowe grupy bezokolicznikowe ze spójnikiem um...zu.
Der Lehrer spricht laut, damit ihn alle hören können / – Nauczyciel mówi głośno, aby
um von allen gehört zu werden.
wszyscy mogli go usłyszeć.
Die Bananen müssen noch lagern, damit sie reif werden / – Banany trzeba jeszcze przeum reif zu werden.
chować, aby dojrzewały.
Po czasownikach wyrażających ruch można określić zamiar lub cel za pomocą bezokolicznika bez spójnika um...zu:
Ich gehe noch schnell die Zeitung holen. – Pójdę jeszcze szybko, aby przynieść gazetę.
Er kam uns guten Tag sagen. – Przyszedł, aby powiedzieć nam dzień dobry.
Zdania okolicznikowe przyzwolenia (Konzessivsätze) określają przyczynę nieskuteczną
dla zdarzenia wyrażonego w zdaniu głównym. Występują ze spójnikami obwohl, obgleich, trotzdem, auch wenn, wenn auch.
Obwohl er sich vorbereitet hat, konnte er die Prüfung nicht bestehen. – Mimo że się
przygotował, nie mógł zdać egzaminu.
Sie gingen spazieren, obwohl es regnete. – Poszli na spacer, chociaż padał deszcz.
Auch wenn es noch so regnet, werden wir spazierengehen. – Nawet jeśli będzie bardzo
padało, pójdziemy na spacer.
Bezspójnikowe zdania przyzwalające występują zawsze przed zdaniem głównym i zaczynają się od orzeczenia:
Mag er auch lange arbeiten, viel wird er nicht verdienen. – Chociaż będzie długo pracować, wiele nie zarobi.
Hat sie uns auch vergessen, so denken wir oft an sie. – Chociaż o nas zapomniała, my
często myślimy o niej.
Zdanie przydawkowe (Attributsatz) zastępuje lub uzupełnia przydawkę zdania głównego. Jest na ogół bliższym określeniem rzeczownika lub zaimka występującego w zdaniu
głównym. Łączy się ze zdaniem głównym zaimkami względnymi der, die, das, welcher,
welche, welches lub spójnikiem dass, was. Zdania przydawkowe zaczynające się zaimkiem względnym określa się jako zdania względne (Relativsätze).
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Das Buch, das du mir geschenkt hast, ist interessant. – Książka, którą mi podarowałeś,
jest ciekawa.
Mein Bruder, dem ich das Buch gebracht habe, bedankte sich. – Brat, któremu przyniosłem książkę, podziękował.
Er, der uns niemals im Stich gelassen hat, ist diesmal nicht gekommen. – On, który nigdy
nas nie zawiódł, tym razem nie przyszedł.
Hier gibt es jemand, der ihm helfen könnte. – Tu jest ktoś, kto mógłby mu pomóc.
Vertraue niemandem, den du nicht kennst. – Nie zaufaj nikomu, kogo nie znasz.
Po nichts, alles i po przymiotnikach w stopniu najwyższym zdanie przydawkowe zaczyna
się spójnikiem was.
Hier gibt es nichts, was mir gefallen würde. – Tu niema niczego, co by mi się podobało.
Alles, was du gesagt hast, ist gelogen. – Wszystko, co powiedziałeś, jest kłamstwem.
Das Beste, was er machen konnte, war vorüber. – Najlepsze, co mógł zrobić, minęło.
Po rzeczownikach odczasownikowych (hoffen >die Hoffnung, behaupten > die Behauptung) zdanie przydawkowe zaczyna się spójnikiem dass.
Er hat immer noch die Hoffnung, dass sie kommt. – Wciąż ma jeszcze nadzieję, że ona
przyjdzie.
Die Behauptung, dass die Sonne sich um die Erde bewegt, ist schon lange widerlegt. –
Twierdzenie, że słońce kręci się dookoła ziemi, już dawno zostało obalone.

7. Zdanie wielokrotnie złożone
Zdania wielokrotnie złożone (Satzperioden) stanowią połączenia zdania głównego z
dwoma lub więcej zdaniami współ- lub podrzędnymi, lub też z równoważnikami zdań w
postaci konstrukcji bezokolicznikowych lub imiesłowowych. Jako człony zdania wielokrotnie złożonego mogą wystąpić wszystkie zdania współ- i podrzędne omówione w poprzednich rozdziałach.
Powstają w ten sposób obszerne konstrukcje zdaniowe charakterystyczne dla tekstów
pisanych, zwłwaszcza literatury pięknej. Dla przykładu przytaczam (wg. Helbig / Buscha
2004, s. 571) cytat z powieści Roberta Walsera (zdanie główne podkreślone):
Ein Tierbändiger wurde eines Abends vor den Augen der Leute, die gekommen waren, um
sich die Vorstellung anzusehen, von einem Löwen angegriffen und so furchtbar zugerichtet, dass er, nachdem man ihn aus den Tatzen des Ungetüms befreit hatte, er nur noch
einen letzten, überaus traurigen Blick auf seine Frau und auf seine Kinder werfen konnte.
Pogromca zwierząt został pewnego wieczoru na oczach ludzi, którzy przybyli, aby zobaczyć przedstawienie, zaatakowany przez lwa i tak strasznie poturbowany, że po uwolnieniu go z łap potwora mógł tylko jeszcze skierować ostatnie, nadzwyczaj smutne spojrzenie na swoją żonę i dzieci.
Analiza zdania wielokrotnie złożonego
Aby dokonać analizy zdania wielokrotnie złożonego, trzeba najpierw podzielić je na części składowe, określić ich charakter (zdania współ- lub podrzędne, konstrukcje bezokolicznikowe lub imiesłowowe), a następnie ustalić relacje, jakie zachodzą między nimi.
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Dla przykładu przedstawiam analizę powyższego przykładu używając następujących
skrótów:
Zd.gł. a,b,c = zdanie główne, a - część pierwsza, b - część druga, itd. , Zd.pd. 1, 2, 3 =
zdanie podrzędne 1 pierwszego stopnia, 2 drugiego stopnia, itd.
Zd.gł.a
Zd.pd.1
Zd.pd.2
Zd.gł.b
Zd.pd.1a
Zd.pd.2
Zd.pd.1b

Ein Tierbändiger wurde eines Abends vor den Augen der Leute,
die gekommen waren,
um die Vorstellung anzusehen,
von einem Löwen angegriffen und so furchtbar zugerichtet,
dass er,
nachdem man ihn aus den Tatzen des Ungetüms befreit hatte,
nur noch einen letzten überaus traurigen Blick auf seine Frau und seine Kinder
werfen konnte.

8. Szyk wyrazów
Szyk wyrazów (Wortfolge) jest w dydaktyce języka niemieckiego jednym z trudniejszych
zagadnień, który zależy od bliższego lub dalszego podobieństwa do reguł języka ojczystego uczącego się. Sama nazwa „szyk wyrazów” jest tu określenie niewłaściwym, gdyż
w zdaniu nie chodzi o szyk (kolejność) wyrazów, lecz członów składniowych, które mogą składać się z grup wyrazowych lub nawet całych zdań. Przy opisie kolejności członów
składniowych przydatne okazało się uwzględnienie klamry zdaniowej, która pozwala na
wyróżnienie trzech pól zdaniowych, ważnych dla zrozumienia kolejności członów zdania, pola przedniego znajdującego się przed klamrą lewą, pola środkowego między klamrami, oraz pola tylnego po klamrze prawej.
Klamra zdaniowa w zdaniu oznajmującym
pole przednie lewa klamra

pole środkowe

prawa klamra

Der Schüler

schrieb

die Klassenarbeit

ab

Er

hatte

vorbereitet

Am nächsten
Tag
Dafür

haben

sich darauf schon
gestern
alle darüber in der
ganzen Klasse
er bestraft

Die ganze
Klasse
In Berlin

wollte

tolerieren

Manche Autos

fahren

solch ein Verhalten
nicht
die Luftverschmutzung größer
ohne Luftreinigungsfilter

sollte

soll

pole tylne
um gute Noten
zu kriegen

gesprochen
werden

sein

womit alle
einverstanden
waren
als in Frankfurt

Pole przednie zasadniczo przeznaczone jest dla podmiotu (Der Schüler, er, die ganze
Klasse). Gdy mówiący pragnie podkreślić ważność znaczenia innego członu i umieszcza
go w polu przednim (am nächsten Tag, dafür, in Berlin), podmiot cofa się na początek
pola środkowego.
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Lewą klamrę tworzy forma osobowa orzeczenia. Jest to oś zdania orzekającego, drugie
stałe miejsce w szyku zdania, dookoła którego mogą przemieszczać się inne człony. Jako
formy osobowe wystąpić mogą czasowniki podstawowe (np. schreiben), czasowniki posiłkowe (haben, sein, werden) lub czasowniki modalne (sollen, wollen, können, mögen,
dürfen, müssen).
Pole środkowe znajduje się między klamrą lewą (formą osobową czasownika) a klamrą
prawą (bezokolicznikiem, imiesłowem lub przedrostkiem czasownika rozdzielnie złożonego). W polu środkowym występuje większość członów zdaniowych (dopełnienia, okoliczniki, partykuły). Podmiot występuje w polu środkowym tylko wtedy, gdy pole przednie (podstawowe miejsce podmiotu) zajęte jest przez inną część zdania.
Prawą klamrę tworzy bezosobowa część orzeczenia wieloczłonowego (bezokolicznik,
imiesłów lub przedrostek czasownika rozdzielnie złożonego). W ostatnim przykładzie
tabeli pozycja klamry prawej jest pusta. Ma to miejsce wtedy, gdy orzeczenie składa się
tylko z formy osobowej czasownika. Klamrę prawą można uwidocznić zamieniając orzeczenie proste przez orzeczenie wieloczłonowe (np. fahren > ist gefahren).
Pole tylne to miejsce po prawej klamrze zdaniowej. W polu tym występują na ogół informacje dodatkowe w postaci zdań podrzędnych, lub rozszerzonych innych członów
zdania. Często pole tylne nie jest obsadzone. Dla dodatkowego sprecyzowania jakiegoś
członu pola środkowego umieszcza się czasem informację dodatkową w polu tylnym, np.
Er hat ihr Blumen geschenkt, zehn rote Rosen.
Klamra zdaniowa w zdaniu podrzędnym
Ponieważ w zdaniach podrzędnych forma osobowa orzeczenia znajduje się na końcu
zdania, nie może ona tu tworzyć klamry lewej (jak w zdaniu orzekającym). W zdaniu
podrzędnym klamrę lewą tworzy spójnik podrzędny, zaś klamrę prawą orzeczenie.

zdanie główne

klamra lewa

pole środkowe

klamra prawa

Wir haben vereinbart

dass

sie uns heute Abend
noch einmal

anruft

Ich habe ihn angerufen

damit

er sich morgen bei
uns

meldet.

Ich weiß immer noch
nicht

ob

ich schon nächste
Woche

abreisen muss

W zdaniu rozwiniętym, składającym się z kilku zdań podrzędnych, klamra zdaniowa może powodować trudności w odbiorze informacji. Por. zdanie:
Vorige Woche wurde ein gefährlicher Einbrecher, der in weiten Teilen des Landes für
großen Schrecken unter der Bevölkerung gesorgt und dessen Anwalt bisher kaum Erfolge
zu verzeichnen hatte, überraschenderweise freigesprochen.
Aby ułatwić zrozumienie, likwiduje się często odstęp między członami orzeczenia,
zwłaszcza w języku mówionym, ale też w języku prasy, ażeby odbiorca nie musiał czekać ze zrozumieniem całości aż do zakończenia zdania. Zdanie powyższe przyjmuje
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wtedy postać: Vorige Woche wurde ein gefährlicher Einbrecher überraschenderweise
freigesprochen, der in weiten Teilendes Landes ...
Pozycja orzeczenia w zdaniu oznajmującym
Orzeczenie w zdaniu oznajmującym zajmuje stałą drugą pozycję. Nie chodzi tu jednak o
następstwo wyrazów, lecz o następstwo członów składniowych, które mogą składać się z
kilku wyrazów lub nawet całych zdań podrzędnych. Porównaj formy podmiotu w zdaniach:
Das Buch ist interessant.
Interessante Bücher sind nicht immer billig.
Was ich gestern gelesen habe, könnte auch dich interessieren.
Orzeczenie znajdujące się na stałej drugiej pozycji, stanowi niejako oś zdania, dookoła
której grupować się mogą inne jego człony.
Hans
geht jeden Tag zu Fuß in die Schule.
Jeden Tag geht Hans zu Fuß in die Schule.
Zu Fuß
geht Hans jeden Tag in die Schule.
In die Schule geht Hans jeden Tag zu Fuß.
Zdanie pierwsze ilustruje wypowiedź neutralną. W kolejnych zdaniach natomiast mówiący pragnie podkreślić ważność informacji zawartej w okolicznikach i umieszcza je na
pierwszej pozycji. Wtedy podmiot, który dotychczas zajmował pierwsze miejsce, przesuwa się na pozycję bezpośrednio po orzeczeniu. Ponieważ podmiot w języku polskim
zachowuje z reguły swoją pozycję przed orzeczeniem również wtedy, gdy na początku
zdania występuje okolicznik (Janek idzie do szkoły / Codziennie Janek idzie do szkoły),
to pod wpływem interferencji języka polskiego mogą powstać błędy w szyku wyrazów w
rodzaju:
*Jeden Tag Hans geht zu Fuß in die Schule.‒ Codziennie Janek idzie pieszo do szkoły.
* Zu Fuß Hans geht jeden Tag in die Schule. ‒ Pieszo Janek idzie codziennie do szkoły.
Z poprawnego zdania Hans geht jeden Tag in die Schule można także odczytać następstwo okoliczników. W emocjonalnie neutralnym zdaniu występują one najczęściej w kolejności: okolicznik czasu (kiedy?), okolicznik sposobu (jak?), okolicznik miejsca
(gdzie?).
Uwaga: Czasowniki posiłkowe trybu: können, mögen, sollen, wollen, dürfen, müssen, a
także czasowniki: sehen, hören, lassen w kompleksie werbalnym zamiast form imiesłowowych mają formy bezokolicznika, jeżeli przed nimi występuje inny bezokolicznik, np.
Ich habe das gekonnt.
: Ich habe das machen können.
Er hat das nicht gewollt.
: Er hat nicht arbeiten wollen.
Ich habe ihn nicht gesehen. : Ich habe ihn nicht kommen sehen.
Pozycja orzeczenie w zdaniu pytającym
Odróżnić należy pytanie o rozstrzygnięcie (Entscheidungsfrage) oraz pytania o uzupełnienie (Ergänzungsfrage).
Pytanie o rozstrzygnięcie (na które odpowiada się tak albo nie) tworzy się przez tzw.
inwersję, umieszczając formę odmienną czasownika na początku zdania przy równoczesnej intonacji wzrastającej na końcu zdania.
Liest du immer noch dasselbe Buch? – Czy wciąż czytasz jeszcze tę samą książkę?
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Hast du das Buch schon gelesen?

– Czy przeczytałeś już tę książkę?

Uwaga: Polska partykuła pytajna czy nie ma w języku niemieckim odpowiednika i odróżnić ją należy od spójnika czy, któremu odpowiada niemiecki spójnik ob, np.
Nie wiem, czy mnie kochasz. – Ich weiß nicht, ob du mich liebst.
Pytanie o uzupełnienie tworzy się przy pomocy zaimka pytajnego (także w połączeniu z
przyimkiem). W takim pytaniu forma odmienna orzeczenia – podobnie jak w zdaniu
oznajmującym – zajmuje drugą pozycję.
Wer liest das Buch? – Kto czyta książkę?
Wohin hast du das Buch gelegt? – Gdzie położyłeś książkę?
Von wem hast du das Buch bekommen? – Od kogo dostałeś tę książkę?
Pozycja orzeczenia w zdaniu podrzędnym
W zdaniu podrzędnym orzeczenie występuje na końcu. Jeśli jest to orzeczenie dwuczłonowe, składające się z verbum finitum (formy odmiennej czasownika) oraz verbum infinitum (bezokolicznika lub imiesłowu), to pozycję końcową zajmuje verbum finitum, np.
Ich weiß, dass wir morgen einen Ausflug machen. – Wiem, że jutro udamy się na
wycieczkę.
Ich weiß nicht, ob alle an dem Ausflug teilgenommen haben. – Nie wiem, czy wszyscy
wzięli udział w wycieczce.
Uwaga: w orzeczeniu trójczłonowym verbum finitum nie występuje na końcu, lecz na
pozycji pierwszej kompleksu werbalnego, np.
Ich weiß nicht, ob alle an dem Ausflug werden teilnehmen können. - Nie wiem, czy
wszyscy będą mogli wziąć udział w wycieczce.
Uwagi szczegółowe:
1. Podrzędne zdanie zaczynające się od spójnika weil występuje we współczesnym języku mówionym na ogół z szykiem zdania oznajmującego, np.
Ich konnte das nicht machen, weil ich hatte keine Zeit.
Dotyczy to jednak tylko zdań podrzędnych występujących po zdaniu głównym. Podobną
tendencję w języku potocznym wykazują zdania podrzędne zaczynające się od spójników
obwohl oraz wobei.
2. Bezspójnikowe zdania warunkowe występujące przed zdaniem głównym zaczynają się
od formy odmiennej orzeczenia (verbum finitum), np.
Kommt Anna später (= wenn Anna später kommt), so soll sie sich entschuldigen. - Jeśli
Anna się spóźni, to ma się usprawiedliwić.
Hätte er den Zug erwischt (= wenn er den Zug erwischt hätte), so wäre er schon zu Hause. – Gdyby złapał pociąg, byłby już w domu.
Kolejność dopełnień rzeczownikowych i zaimkowych
Charakterystyczną cechą języka niemieckiego jest to, że mianownik i biernik rzeczowników różnią się tylko przy rzeczownikach rodzaju męskiego (der Vater, den Vater), natomiast przy rzeczownikach rodzaju żeńskiego i nijakiego, oraz w liczbie mnogiej wszystkich rodzajów mianownik i biernik mają taką samą formę, np.
Kinder lieben Katzen. ‒ Dzieci lubią koty.
Die Tochter sieht die Katze. ‒ Córka widzi kota.
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Zamiana kolejności rzeczowników w zdaniach tego rodzaju pociąga za sobą zmianę
podmiotu na dopełnienie i odwrotnie, np.
Die Katze sieht die Tochter.
Die Tochter sieht die Katze.
Endlich fanden die Eltern die Kinder.
Endlich fanden die Kinder die Eltern.

–
‒
‒
‒

Kot widzi córkę.
Córka widzi kota.
Wreszcie rodzice znaleźli dzieci.
Wreszcie dzieci znalazły rodziców.

Gdy w zdaniu występują dwa dopełnienia, to obowiązuje zasada: Dopełnienie rzeczownikowe w celowniku przed dopełnieniem rzeczownikowym w bierniku:
Er schenkte der Freundin ein Buch. – Podarował przyjaciółce (jakąś) książkę.
Er hat der Freundin ein Buch geschenkt.
Jeżeli natomiast dopełnienie biernikowe występuje z rodzajnikiem określonym, obowiązuje szyk odwrotny:
Er schenkte das Buch einer Freundin. – Podarował książkę (wiadomo o jaką chodzi)
przyjaciółce (bliżej nie znanej).
Podobna zasada obowiązuje, gdy dopełnienie w bierniku występuje w postaci zaimka
osobowego. Na pierwszym miejscu występuje wtedy dopełnienie zaimkowe w bierniku:
Hans schenkte es seiner Freundin. – Janek podarował ją (książkę) swojej przyjaciółce.
Hans schenkte es ihr. – Janek podarowałe ją jej.
Sie hat es mir erzählt. – Ona mi to opowiedziała.
Dopełnienie w celowniku lub bierniku występuje przed dopełnieniem przyimkowym:
Er sandte den Brief (ihn) an seinen Freund. – Wysłał list do swego przyjaciela.
Sie dankte dem Freund (ihm) für die Hilfe. – Podziękowała przyjacielowi za pomoc.
Kolejność okoliczników
Miejsce okolicznika w polu środkowym zdania zależy od tego, czy stanowi on uzupełnienie, czyli człon obligatoryjny wymagany przez walencję czasownika, czy też informację swobodną, niewymaganą przez czasownik.
Okoliczniki obligatoryjne występują na końcu pola środkowego, to jest na końcu zdania,
gdy orzeczenie jest jednoczłonowe, lub przed nieodmienną częścią orzeczenia, gdy orzeczenie jest wieloczłonowe:
Sie legte das Buch auf den Tisch.
– Położyła książkę na stole.
Sie hat das Buch auf den Tisch gelegt.
Er sah, dass sie es auf den Tisch gelegt hat. – Widział, że położyła ją na stole.
Gdy okolicznik występuje w formie przysłówka, przesuwany jest przeważnie na początek
pola środkowego:
Mein Freund wohnte im vorigen Jahr in Warschau. – Mój przyjaciel mieszkał w ubiegMein Freund wohnte dort im vorigen Jahr.
łym roku w Warszawie.
Mein Freund hat im vorigen Jahr in Warschau gewohnt.
Mein Freund hat dort im vorigen Jahr gewohnt.
Okoliczniki swobodne, nie determinowane przez czasownik, mogą wystąpić zarówno w
polu przednim (na początku zdania), jak i w polu środkowym (na początku lub po formie
podmiotu):
Wegen ihrer Krankheit konnte sie nicht lesen – Z powodu choroby nie mogła czytać.
Sie konnte wegen ihrer Krankheit nicht arbeiten.
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Gestern konnte sie wegen ihrer Krankheit nicht arbeiten.
Gdy w polu środkowym występuje zarówno dopełnienie jak i okolicznik swobodny, to
okolicznik występuje po dopełnieniu określonym (z rodzajnikiem der, die, das), natomiast przed dopełnieniu nieokreślonym (z rodzajnikiem ein, eine, ein):
Hans hat den Aufsatz gestern geschrieben. – Janek wczoraj napisał wypracowanie.
Hans hat gestern einen Aufsatz geschrieben.
Kilka po sobie następujących okoliczników występuje w neutralnej wypowiedzi najczęściej w kolejności: okolicznik czasu (kiedy?), okolicznik sposobu (w jaki sposób?) okolicznik miejsca (gdzie? dokąd?). Możliwy jest jednak także szyk z okolicznikiem sposobu przed okolicznikiem czasu.
Er fährt jeden Tag mit seinem VW zur Arbeit.– On jeździ codziennie swoim VW do pracy
Er fährt mit seinem VW jeden Tag zur Arbeit.
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ROZDZIAŁ SIÓDMY: Semantyka
Semantyka jest dziedziną językoznawstwa, zajmującą się znaczeniem wypowiedzeń. Stara się dać odpowiedź na pytanie, jak to się dzieje, że potrafimy poprzez wypowiedzenia
przekazać drugiemu człowiekowi odpowiednie treści, nasze uczucia, zamiary i życzenia.
Semantyka ustala i opisuje, jakie treści reprezentują poszczególne morfemy i wyrazy,
oraz jak z tych informacji cząstkowych powstaje znaczenie całego zdania. Stara się też
odpowiedzieć na pytanie, jakie muszą zachodzić warunki, aby ktoś był w stanie to zdanie
zrozumieć.
Semantyką zajmują się nie tylko językoznawcy. Jest ona przedmiotem zainteresowań
także filozofii, logiki, psychologii i socjologii, żeby wymienić tylko dziedziny najważniejsze. W ten sposób powstawały liczne teorie w różnych szkołach semantycznych, sta-
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rające się wyjaśnić różne aspekty znaczenia i zagadnień z nim związanych. Ujęcia wypracowane przez filozofów i logików wywarły w poszczególnych epokach swój wpływ
na pojmowanie zagadnień semantycznych przez językoznawców.
1.

Językoznawcze koncepcje znaczenia

W językoznawstwie niemieckim pierwsze naukowe podejście do zagadnień znaczenia
pojawiły się pod koniec XIX wieku w kręgu Szkoły Młodogramatyków, która zajmowała
się językiem w aspekcie historycznym. Główny teoretyk tej szkoły, Hermann Paul, dokonał w swojej książce „Prinzipien der Sprachgeschichte” (1880, 10. wyd. 1995) odróżnienia między znaczeniem uzualnym a znaczenie okazjonalnym. Znaczenie uzualne określił
jako całkowitą treść wyobrażeniową, która łączy się z danym wyrazem u członków danej
wspólnoty językowej, natomiast znaczenie okazjonalne jako tę treść wyobrażeniową,
którą mówiący łączy w konkretnym akcie mownym z wypowiadanym wyrazem. 15 Wyraz
użyty okazjonalnie oznacza coś konkretnego, podczas gdy pojmowany uzualnie wyraża
pojęcie ogólne (allgemeiner Begriff). Rozumiane przez Hermanna Paula znaczenie jako
treść wyobrażeniowa, jako zjawisko psychiczne, na długo zaważył na rozwoju niemieckiej semantyki językoznawczej. Jeszcze w roku 1968 w monografii Heinza Kronassera 16
można przeczytać: „Unter Inhalten von Lautformen hat man psychische Phänomene zu
verstehen. Das Wort aber ist ein Symbol, das psychische Erscheinungen vertritt.“ (s. 23).
Również w ujęciu znaku językowego przez Ferdynanda de Saussure’a, którego poglądy
wywarły istotny wpływ na rozwój strukturalizmu językoznawczego, dominują poglądy
psychologizmu. Znak językowy według de Saussure’a to nie połączenie nazwy i rzeczy,
lecz połączenie obrazu akustycznego z pojęciem istniejącym w umyśle mówiącego. 17
Znaczenie określane jako jednostka psychiczna występuje w większości prac z zakresu
semantyki XX wieku.
W polskim językoznawstwie strukturalnym z psychologicznym pojmowaniem znaku językowego rozprawił się Leon Zawadowski w „Lingwistycznej teorii języka” (1966). W
jego rozumieniu występujący w tekstach znak językowy (będący ciągiem fonemów) komunikuje zespól cech istotnych elementu rzeczywistości pozajęzykowej, istniejący w
desygnatach oznaczanych przez dany znak. Znaczenie wyrazu stół (ciąg fonemów
/s/+/t/+/u/+/w/) w ujęciu Zawadowskiego to zespół cech istotnych, wspólnych dla
wszystkich stołów i odróżniających je zarazem od wszystkich innych przedmiotów.
Użytkownik języka, który usłyszy zdanie Stół jest meblem, dowiaduje się jedynie o cechach istotnych stołu, istniejącego w rzeczywistości pozajęzykowej, a nie np. o tym, czy
stół jest duży czy mały, prostokątny czy okrągły, brązowy czy biały, itd. Warto podkreślić, że znaczenie w takim ujęciu nie sytuuje się w głowach użytkowników języka, lecz w
rzeczywistości pozajęzykowej. Podobną koncepcję znaczenia przedstawił pół wieku
wcześniej językoznawca niemiecki Karl Otto Erdmann w pracy „Die Bedeutung des
Wortes” (1900), określając znaczenie jako sumę cech istotnych rzeczy („die Summe der
konstitutiven Merkmale an den Dingen” 18.

15
„Wir verstehen unter usueller Bedeutung den gesamten Vorstellungsinhalt, der sich für den Angehörigen einer Sprachgenossenschaft mit einem Worte verbindet, unter occasioneller Bedeutung denjenigen
Vorstellungsinhalt, welchen der Redende, indem er das Wort ausspricht, damit verbindet.“ (s. 68)
16
H. Kronasser, Handbuch der Semasiologie. Heidelberg 1968 (1 wyd. 1952).
17
„Wir haben ... gesehen, dass beide Elemente, die das sprachliche Zeichen ausmachen, psychischer Natur
sind und in unserem Hirn durch das assoziative Band miteinander verknüpft sind. [...] Das sprachliche
Zeichen vereinigt in sich nicht einen Namen und eine Sache, sondern ein Konzept und ein Lautbild.“ (F.
de Saussure Cours de linguistique générale. Studienausgabe in deutscher Sprache. Tübingen 2014, s. 104.
18
cyt. według Heinz Kronasser, Handbuch der Semasiologie, Heidelberg 1968. s. 56.
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W strukturalizmie amerykańskim krytyka psychologizmu doprowadziła do koncepcji
behawioryzmu, tłumaczącej zachowanie językowe w schemacie bodźca i reakcji. Tym
samym zagadnienia semantyczne znalazły się właściwie poza polem badań językoznawstwa. Nawet po krytyce behawioryzmu i zastąpienie deskryptywizmu przez gramatykę
transformacyjno-generatywną semantyka została w dalszym ciągu poza sferą zainteresowań. Komponent semantyczny do opisu generatywnego wprowadził Noam Chomsky dopiero w drugiej wersji gramatyki generatywnej, w pracy pt. „Aspects of the Theory of
Syntax (1965). 19
Koniec XX wieku przyniósł nawrót psychologizmu w postaci językoznawstwa kognitywnego, rozwijanego w Stanach Zjednoczonych w pracach G. Lakoffa, i R. Langackera.
Według kognitywistów znaczenie istnieje w umysłach ludzi jako obraz mentalny przedmiotów oznaczanych, ukształtowany na podstawie doświadczeń percepcyjnych i kulturowych.
2. Znaczenie a oznaczanie
Centralnym zagadnieniem nauki o znaczeniu, na temat którego istnieje na ogół powszechna zgoda, jest odróżnienie znaczenia od oznaczania. Termin „oznaczanie” wyraża
relację między formą wypowiedzenia a jednostkowym elementem rzeczywistości (desygnatem), przy czym „element rzeczywistości” należy rozumieć w sensie szerokim jako
nazwę rzeczy, osób, czynności, zdarzeń, właściwości i relacji, istniejących w rzeczywistości pozajęzykowej. W piśmiennictwie niemieckim używa się dla wyrażenia „oznaczania” terminu Referenz, a dla rzeczy oznaczanej terminu Referent. Referencję posiadają
np. nazwy własne, których używamy, aby odnieść się do konkretnych przedmiotów
(osób, krajów, miast, rzek itp.). Podobnie zaimki osobowe odnoszą się do konkretnych
osób. Zaimek ich odnosi się do osoby mówiącej, du do osoby słuchającej itd. Możemy
zatem powiedzieć, że nazwy własne i zaimki osobowe oznaczają konkretne rzeczy (osoby), istniejące w rzeczywistości pozajęzykowej.
Od oznaczania (referencji) form językowych odróżnić należy ich znaczenie. Powyżej
powiedzieliśmy, że zaimek ich może oznaczyć różne osoby w zależności od tego, jaka
osoba w danej sytuacji wypowiada to słowo. Zaimek ich wypowiedziany przez Jana odnosi się do Jana, wypowiedziany przez Zosię do Zosi, itd. Nie powiedzielibyśmy jednak,
że znaczenie wyrazu ich zmienia się w zależności od tego, która osoba ten wyraz wypowiada. Mówimy o kimś, że zna znaczenie wyrazu ich, jeśli wie, że użycie tego wyrazu
odnosi się w danej sytuacji do osoby mówiącej, kimkolwiek ona by nie była. Wyraz ich
ma więc określone znaczenie, mianowicie ‘osoba wypowiadająca ten wyraz’. Natomiast
w konkretnej sytuacji werbalnej wyraz ich oznacza konkretną osobę, która w różnych
sytuacjach może być inną osobą.
Odróżnienie oznaczania (Referenz) od znaczenia (Bedeutung) ma także zastosowanie
przy nazwach gatunkowych. Wyraz stół w zdaniu Siedzę przy stole i piszę oznacza konkretny przedmiot: ‘stół, przy którym w chwili wypowiadania tego zdania siedzę’. Natomiast w zdaniu Stół jest meblem wyraz stół znaczy (wyraża) zespół cech istotnych, charakterystycznych dla wszystkich okazów (desygnatów) klasy stołów. Ponieważ określony
zespół cech charakterystycznych decyduje o przynależności okazu do danej klasy, to uogólniając można powiedzieć, że wyraz oznacza konkretny element rzeczywistości (np.
konkretny stół), natomiast znaczy klasę tych elementów (klasę stołów).

19

Wydanie niemieckie „Aspekte der Syntax-Theorie”, Frankfurt 1969; wydanie polskie „Zagadnienia
teorii składni”, Wrocław 1982.
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We współczesnym językoznawstwie polskim proponuje się nazwać znaczeniem „relację
między klasami ciągów fonicznych a klasami zjawisk, wyróżnionych poznawczo w świadomości językowej określonej społeczności (...). A więc np. znaczeniem wyrazu okno
byłoby odniesienie ciągu fonemów: /o/ /k/ /n/ /o/ do klasy przedmiotów fizycznych, scharakteryzowanych w sposób przybliżony jako: ‘otwór w ścianie (zwykle obramowany,
oszklony) służący do doprowadzenia światła i powietrza do wnętrza pomieszczenia’.” 20
Komentarz: Określenie znaczenia jako relacji jest trudne do pogodzenia z intuicją użytkowników języka. Na pytanie, co znaczy dany wyraz, użytkownik oczekuje odpowiedzi
na temat, co dany wyraz komunikuje, a nie na temat relacji między formą wyrazu a jego
znaczeniem. Ponadto umieszczając znaczenie „w świadomości językowej określonej społeczności”, wyklucza się właściwie badanie znaczenia z językoznawstwa, gdyż językoznawca nie ma narzędzi do badania „świadomości językowej”.
3. Denotacja a konotacja
Językoznawcy przyjmując za znaczenie wyróżnione przez użytkowników języka i ustalone w danej społeczności klasy rzeczy i zjawisk wyrażane przez ciągi fonemów, odróżniają na ogół znaczenie właściwe wyrazu, tzw. denotację od wartości asocjacyjnych, kojarzonych przez ludzi ze znaczeniem podstawowym, tzw. konotację.
Denotacja to zbiór wszystkich obiektów rzeczywistości (desygnatów), o których można
orzekać daną nazwą. Denotacją wyrazu pies będą więc wszystkie zwierzęta, które ludzie
określają tym wyrazem. Słowniki podające znaczenia wyrazów opisują właściwie ich
denotacje. Np. znaczenie wyrazu Hund opisano w słowniku niemieckim 21 w sposób
następujący: „(in vielen Rassen gezüchtetes) kleines bis mittelgroßes Säugetier, das bes.
wegen seiner Wachsamkeit u. Anhänglichkeit als Haustier gehalten wird, einen gut ausgebildeten Gehör- und Geruchssinn besitzt u. beißen und bellen kann.“
Konotacja to treści kojarzone przez mówiących z użyciem danego wyrazu. Mogą to być
zarówno kojarzenia indywidualne (np. u dziecka zaatakowanego przez psa, wyraz pies
będzie kojarzył się ze strachem), jak i kojarzenia usankcjonowane społecznie (np. gdy
ktoś zamiast neutralnego Hund użyje wyrazu Köter ‘kundel’). Istnieją wyrazy o konotacji
zarówno pozytywnej jak i negatywnej. Por. neutralne Polizist i pogardliwe Bulle ‘glina’
dla oznaczenia policjanta, lub neutralne Übergewichtiger i pieszczotliwe Dickerchen
‘grubasek’ dla określenia osoby grubej. Użycie wyrazów o wartościach konotacyjnych
uwarunkowane jest sytuacją aktu mowy lub rodzajem jego uczestników. Wyrazy konotacyjnie neutralne jak sagen, reden, erzählen występują raczej w sytuacjach oficjalnych,
podczas gdy wyrazy labern, quatschen raczej w towarzystwie osób znajomych. Słowniki
odnotowują jedynie te wartości konotacyjne, które są społecznie usankcjonowane,
umieszczając przy haśle wyrazowym odpowiednie kwalifikatory, jak ugs. = umgangssprachlich (potocznie), scherzh. = scherzhaft (żartobliwie), vulg. = vulgär (wulgarnie),
itp.
4. Znaczenie morfemu a znaczenie wyrazu
To co powyżej powiedzieliśmy o znaczeniu i oznaczaniu, odnosi się do wszystkich jednostek języka, począwszy od morfemu, który stanowi najmniejszą jednostkę o funkcji
znaczeniowej, a skończywszy na zdaniu. Morfem jest znakiem językowym składającym
się z formy językowej oraz tego, co dana forma wyraża. Jednak nie wszystkie cechy for20
21

R . Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa 2001, s. 27.
Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim etc. 2001, s. 806.
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malne morfemu są nosicielami znaczenia. To, czy wymawiamy morfem Tisch głośniej
lub ciszej, dłużej czy krócej, nie wpływa na jego znaczenie. Odróżnić więc musimy morfem językowy, składający się z fonemów, od morfemu tekstowego, będącego jego realizacją składającą się z głosek. To morfem językowy {tiʃ}, składający się z fonemów /t/+
/i/+/ʃ/ jest nosicielem znaczenia, rozumianego jako zespół cech charakterystycznych,
wspólnych wszystkim okazom klasy stołów.
Morfemy stanowią budulec wyrazów. Istnieją wyrazy jednomorfemowe (Buch, alt,
komm) jak i wielomorfemowe (Buchdruck, älter, gekommen). W zależności od przyjętych
kryteriów odróżnia się różne określenia wyrazu:
Wyraz graficzny (w tekście pisanym) to znak językowy składający się z liter między
dwoma pustymi miejscami.
Wyraz leksykalny (leksem) to jednostka słownika, reprezentująca wszystkie jej możliwe
formy gramatyczne.
Natomiast wyraz tekstowy to jednostka w konkretnej formie gramatycznej.
Gdy wyrazy składają się z pojedynczego morfemu, mówimy o wyrazach prostych (einfache Wörter, Simplizia), gdy składają się z kilku morfemów, o konstrukcjach morfemowych, na którą składają się określone morfemy oraz prawa określające sposoby ich łączenia. Jeśli są to połączenia morfemów leksykalnych z morfemami słowotwórczymi,
mamy do czynienia z wyrazami pochodnymi (abgeleitete Wörter, Derivate), jeśli z połączeniami samych morfemów leksykalnych, z wyrazami złożonymi (zusammengesetzte
Wörter, Komposita). Znaczenie wyrazu jednomorfemowego jest równe znaczeniu morfemu. Natomiast znaczenie konstrukcji morfemowej wynika ze znaczeń (funkcji) morfemów składowych oraz prawa językowego określającego budowę konstrukcji. Np. znaczeni konstrukcji Glasfenster wynika zarówno ze znaczeń morfemów Glas oraz Fenster,
jak i z prawa określającego, że znaczenie pierwszego morfemu określa znaczenie morfemu drugiego. Glasfenster to ‘okno szklane’, Fensterglas to ‘szkło okienne’. Inaczej mają
się sprawy, gdy konstrukcja morfemowa składa się zarówno z morfemów leksykalnych
jak i słowotwórczych. Wtedy na znaczenia całości składają się znaczenia i funkcje poszczególnych morfemów oraz prawo określające kolejność poszczególnych składników.
Konstrukcja wyrazu Untauglichkeit ‘nieprzydatność’ składa się z morfemu {un-}o znaczeniu zaprzeczenia, morfemu werbalnego {taug}, por. taugen ‘być przydatnym’, z morfemu słowotwórczego {-lich} przekształcającego morfem werbalny w przymiotnik tauglich ‘przydatny’ oraz morfemu słowotwórczego {-keit} przekształcającego zaprzeczony
przymiotnik untauglich w rzeczownik Untauglichkeit ‘nieprzydatność’.
5. Znaczenie wyrazu a znaczenie kontekstu
Wyrazy występują w tekstach zwykle w otoczeniu innych wyrazów. Wyrazy występujące
w tekście bezpośrednio przed i po danym wyrazie określa się jako jego kontekst. Kontekst wyrazowy poprzez swoje znaczenie dodaje do znaczenia danego wyrazu nowe dodatkowe informacje, zawężając lub rozszerzają zakres znaczenia wyrazu będącego
ośrodkiem kontekstu. Jeśli za znaczenie wyrazu książka uznajemy zespół cech charakterystycznych klasy książek, to zestawienie wyrazowe ciekawa książka dodaje do tak zrozumianego znaczenia nową informację, zawężającą zakres znaczeniowy wyrazu książka
(nie wszystkie książki są ciekawe). W pracach językoznawczych spotyka się czasem
błędne przypisywanie znaczeniu badanego wyrazu znaczenie będące właściwością kon-
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tekstu. Np. w zasłużonej gramatyce Helbiga / Buschy 22 wymienia się jako jeden z wariantów znaczeniowych czasu teraźniejszego „Präsens zur Bezeichnung eines zukünftigen
Geschehens” i podaje się jako przykład zdanie In einem Monat haben die Kinder Ferien.
Jednak forma czasu teraźniejszego haben nie wyraża zdarzenia przyszłego. Wystarczy
opuścić kontekst in einem Monat, żeby się o tym przekonać. Ścisłe odróżnienie znaczenia
wyrazu od znaczenia kontekstu należy do podstawowych postulatów metodycznych
warsztatu językoznawcy.
Przy wyrazach wieloznacznych kontekst pełni funkcję selektora jednego ze znaczeń występującego w danym tekście. Np. wyraz das Schloss ‘zamek’ oznacza zarówno ‘urządzenie do zamykania’ jak i określoną ‘budowlę’. Jeśli użyje się wyrazu Schloss w kontekście Dieses Schloss funktioniert nicht mehr, to odbiorca zrozumie, że nadawca miał na
myśli ‘urządzenie do zamykania’. Jeśli natomiast wyraz Schloss znajdzie się w kontekście auf einem hohen Berge, to kontekst wskaże na znaczenie ‘rodzaj budowli’.
Wyrazy wieloznaczne jednego języka nie zawsze mają odpowiedniki wieloznaczne w
drugim języku. Polskiemu wyrazowi wieloznacznemu pokój w języku niemieckim odpowiadają dwa wyrazy jednoznaczne das Zimmer oraz der Frieden. Natomiast zarówno
polski zamek jak i jego niemiecki odpowiednik das Schloss są w obu językach wyrazami
wieloznacznymi.
Podobną funkcję jak kontekst może pełnić konsytuacja, czyli okoliczności, w jakich odbywają się akty werbalne. Chodzi tu głównie o miejsce i czas wypowiadanego tekstu.
Rola konsytuacji staje się szczególnie widoczna w sytuacji, gdy wyraz wieloznaczny występuje w kontekście nie determinującym jednoznacznie jedno ze znaczeń. Np. w zdaniu
Die Touristen bewunderten das alte Schloss wyraz das Schloss może oznaczyć zarówno
‘urządzenie do zamykania’ (gdy turyści znajdowali się muzeum) jak i ‘rodzaj budowli’
(gdy znajdowali się na wycieczce). Poza tym konsytuacja odgrywa ważną rolę w procesie
mówienia, pozwalając na oszczędne wyrażanie i opuszczenie wielu składników, których
na podstawie konsytuacji można się domyśleć. Na dworcu przy kasie biletowej w Berlinie np. wystarczy powiedzieć Leipzig hin und zurück, żeby otrzymać bilet drugiej klasy
na pociąg osobowy do Lipska i z powrotem. Niektóre jednostki językowe, jak np. zaimki
uzyskują wartość komunikacyjną tylko dzięki konsytuacji. Zaimek er w zdaniu Er ist
schon weg wypowiadane w sytuacji, gdy przed chwilą był u nas sąsiad, odnosi się właśnie do sąsiada.
Omawiając możliwości rozumienia wypowiedzeń wspomnieć trzeba także o roli wiedzy
o świecie. W zależności od wykształcenia i wieku ludzie różnią się pod względem swojej
wiedzy o świecie. Inaczej przebiega rozmowa o chorobie, gdy lekarz rozmawia z pacjentem, a inaczej, gdy rozmawia ze swoim kolegą po fachu. To czego nadawca i odbiorca
wiedzą o świecie, nie muszą sobie specjalnie przekazywać słowami. Jeśli odbiorca usłyszy zdanie Die Erde bewegt sich um die Sonne, to wie (dowiedział się o tym w szkole),
że obroty ziemi odbywają się w chwili usłyszenia tego zdania, że odbywały się w przeszłości i będą się odbywały także w przyszłości. Jednak czasownik w czasie teraźniejszym bewegt sich wcale nie komunikuje bezczasowości, jak to sugerują niektóre gramatyki, lecz fakt ten jest wynikiem ogólnej wiedzy o świecie uczestników aktu mówienia.
6. Relacje semantyczne
Wyrazy języka są częściami systemu leksykalnego, w którym występują w różnych wzajemnych relacjach. Najważniejszymi relacjami są: homonimia, synonimia, hipo- i hipero22
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nimia oraz antonimia. Na relacjach semantycznych opiera się także tzw. pole semantyczne.
Homonimia to równokształtność wyrazów o różnym znaczeniu. Wyrazy o takiej samej
formie fonicznej (o takim samym brzmieniu) określa się jako homofoniczne, wyrazy o
takiej samej pisowni jako homograficzne. Homofoniczne są więc wyrazy die Bank ‘ławka’ oraz die Bank ‘bank, instytucja finansowa’, der Leib ‘ciało’, oraz der Laib ‘bochenek’. Homograficzne natomiast są wyrazy der August ‘Augustyn’ oraz der August ‘sierpień’, das Aktiv ‘strona czynna’ oraz das Aktiv ‘aktyw, grupa ludzi wspólnie pracujących’.
Z punktu widzenia synchronicznego określenia „wyrazy homonimiczne” oraz „wyrazy
polisemiczne” (wieloznaczne) wyrażają to samo, mianowicie wyrazy o takich samych
formach i różnych znaczeniach. Niektórzy autorzy odróżniają homonimię od polisemii.
Za wyrazy homonimiczne uważają jedynie takie wyrazy, które mają różne pochodzenie
etymologiczne, jak np. bal ‘zabawa’ (z franc. bal) oraz bal ‘obrobiony gruby pień drzewa’ (z niem. der Ballen). Natomiast wyrazy, które dadzą się sprowadzić do wspólnego
źródła, uważają za wyrazy polisemiczne, jak np. die Schule w znaczeniu ‘budynek szkolny’ oraz die Schule w znaczeniu ‘zajęcia szkolne’. Por. Die Schule muss renoviert werden. / Am Samstag haben wir keine Schule.
Synonimia. Za synonimy określa się wyrazy lub zwroty o różnych formach mające identyczne lub zbliżone znaczenie. O synonimach totalnych mówi się wtedy, gdy odnośne
wyrażenia są wymienialne we wszystkich kontekstach, np. die Apfelsine / die Orange
‘pomarańcza’, das Zündholz / das Streichholz ‘zapałka’. Gdy odnośne wyrażenia są wymienialne tyko w niektórych kontekstach, mówi się o synonimii częściowej, czyli o bliskoznaczności. Tylko w niektóry kontekstach wymienialne są np. rzeczowniki das Gesicht ‘twarz’, das Antlitz ‘oblicze’, die Visage ‘gęba’; lub czasowniki bekommen ‘dostać’,
erhalten ‘otrzymać’ (urodzić dziecko = ein Kind bekommen, ale nie: *ein Kind erhalten;
nabawić się kataru = Schnupfen bekommen, ale nie: *Schnupfen erhalten). Wyrazy bliskoznaczne różnią się na ogół pod względem wartości stylistycznych, np. Ehefrau / Gattin / Gemahlin, lub sterben / das Zeitliche segnen / abkratzen, itp.
Hiponimia zachodzi wtedy, gdy określone wyrażenie jest pod względem znaczeniowym
podrzędne w stosunku do innego wyrażenia. Np. wyrazy der Apfel, die Birne, die Kirsche, die Pflaume są hiponimami wyrazu nadrzędnego die Frucht. Podobnie polskie wyrazy krawiec, szewc, piekarz są hiponimami wyrazu rzemieślnik, który obejmuje swoim
zakresem znaczeniowym wymienione zawody. Odwrotną relacją hiponimii jest
Hiperonimia, która występuje wtedy, gdy wyrażenie jest pod względem znaczeniowym
nadrzędne w stosunku do innych wyrażeń. Hiperonimem będzie więc wyraz die Frucht
w stosunku do Apfel, Birne, Kirsche itd., lub polski wyraz rzemieślnik w stosunku do
wyrazów krawiec, szewc, piekarz itd.
Antonimia to relacja semantyczna między wyrażeniami o przeciwstawnych znaczeniach.
Odróżnia się antonimy właściwe, np. groß – klein, heiß – kalt, alt – jung. Antonimy właściwe podlegają stopniowaniu (groß, größer, klein, kleiner, itd.). Między biegunami
przeciwstawnymi istnieją stopnie pośrednie, tak że użycie zaprzeczonego członu nie powoduje automatycznie twierdzenia członu przeciwstawnego. Powiedzenie Die Suppe ist
nicht heiß nie oznacza, że zupa jest zimna (może być letnia). Natomiast antonimy komplementarne, np. lebendig – tot, ledig – verheiratet, wykluczają się wzajemnie i nie ma
między nimi stopni pośrednich. Ktoś jest albo żywy (lebendig) albo martwy (tot), stanu
wolnego (ledig), albo żonaty/zamężna (verheiratet). Ciekawostką przymiotników będącymi antonimami właściwymi jest fakt, że przy stopniowaniu w stopniu wyższym (Komparativus) wcale nie wyrażają stopniowania wartości podstawowej przymiotnika (więcej
cechy niż w stopniu równym), lecz odnoszą się do bieguna przeciwstawnego antonimu.
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Por. alt – älter – am ältesten. Eine ältere Dame nie jest starsza niż stara pani, lecz starsza
niż młoda pani.
Pole semantyczne określane jest jako uporządkowany wewnętrznie zbiór wyrazów związanych semantycznie z określonym pojęciem nadrzędnym. Wyrazy będące częścią pola
semantycznego wykazują określoną cechę wspólną (np. osoba płci żeńskiej), zaś dzięki
pozostały cechom pozostają w opozycji do siebie. Do pola semantycznego pojęcia nadrzędnego osoba płci żeńskiej będą więc należały wyrazy Ehefrau, Mutter, Witwe, Mädchen, Jungfrau, Dame, Weib, itd.
Pojęcie pola semantycznego wprowadził i upowszechnił w językoznawstwie niemieckim
Jost Trier swoją pracą habilitacyjną pt. „Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes” (1931). Trier badając zmiany znaczeniowe wyrazów w zakresie nazw czynności
umysłowych w aspekcie historycznym wykazał, że dawne wyrazy wîsheit, list, kunst,
które w okresie średnio-wysoko-niemieckim wyrażały rożne rodzaje mądrości, zmieniły
swoje znaczenie w ścisłym związku ze sobą w wyniku przekształcenia strukturalnego
pola semantycznego. U podstaw teorii pola semantycznego leży przeświadczenie, że
słownictwo podzielić można na zakresy znaczeniowe wyrazów o pokrewnym znaczeniu,
tworzących sieć wzajemnie powiązanych relacji. Przynależność wyrazów o podobnym
znaczeniu do określonego pola semantycznego użytkownicy języka poznają na podstawie
swojej wiedzy o świecie, poznając np. spontanicznie, że wyrazy takie jak Vater, Mutter,
Kind, Sohn, Tochter, Onkel, Tante mają coś wspólnego (wyrażają stosunki pokrewieństwa).
Do podstawowych tez teorii pola semantycznego należą stwierdzenia: 23
1. Całe słownictwo można podzielić na pola semantyczne
2. Wyrazy danego pola pokrywają całe spektrum znaczeniowe pola bez reszty
3. Znaczenie wyrazu danego pola determinowane jest znaczeniem innych wyrazów
tego pola
4. Wzajemne relacje semantyczne wyrazów danego pola można ściśle określić
5. Wyrazy danego pola można przedstawić w sposób hierarchiczny
W praktyce okazało się, że niecałe słownictwo można opisać w polach semantycznych i
że tyko część słownictwa wykazuje cechy systemowości. Zakwestionowano też tezę o
pokryciu całego spektrum znaczeniowego pola, wskazując np. na brak wyrazu o przeciwnym znaczeniu dla wyrazu durstig ‘spragniony’, analogicznie do pary wyrazów hungrig
‘głodny’ i satt ‘syty’. Niewątpliwą zasługą teorii pola semantycznego jest ugruntowanie
poglądu, że słownictwo nie stanowi nieuporządkowanego zbioru wyrazów, lecz wykazuje
wyraźne cechy systemowości.
7. Semantyka składnikowa
Semantyka składnikowa (Merkmalsemantik) stawia sobie za cel zbadanie i opisywanie
znaczenia wyrazów jako zespołów jednostek prostszych, tzw. cech semantycznych, czyli
semów. W językoznawstwie niemieckim semantyka składnikowa rozwinęła się w latach
70-tych ubiegłego wieku głównie dzięki pracom Manfreda Bierwischa 24, który nie tylko
rozwinął teorię cech semantycznych, ale także wykazał, że znaczenia, składające się z
tych cech stanowią zespoły o wyraźnych strukturach zhierarchizowanych.
Postępowanie semantyki składnikowej odpowiada umiejętnościom ludzi do odróżniania
wyrazów na podstawie jednej tylko właściwości, np. dziewczynkę odróżniamy od kobiety
na podstawie cechy [+/- dorosły], krowę od byka na podstawie cechy [+/- żeński] itp.
23
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Porównywane wyrazy mają więc określony zespół cech wspólnych, różnią się natomiast
przynajmniej jedną tylko właściwością. Poniżej przestawiamy rozkład wyrazów na
składniki na przykładzie mebli służących do siedzenia.
Wyraz

Stuhl
Sessel
Hocker
Sofa

Sem 1
‘do siedzenia’

Sem 2
‘dla jednej osoby’

Sem 3
‘z oparciem tylnym’

+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+

Sem 4
‘z oparciem bocznym’

+
+

Wspólną cechą znaczeń wszystkich wyrazów jest sem 1 (służy do siedzenia), natomiast
semy 2 – 4 są cechami odróżniającymi poszczególne znaczenia. Znaczenia wymienionych wyrazów można więc określić jako:
Stuhl = przedmiot do siedzenia, dla jednej osoby, z oparciem tylnym, bez oparcia bocznego,
Sessel = przedmiot do siedzenia, dla jednej osoby, z oparciem tylnym i bocznym, itd.
Rozkład jednostek językowych na elementy prostsze znany nam jest z fonologii (patrz
rozdział trzeci, punkt 5), gdzie fonemy określano jako zespoły cech dystynktywnych (np.
fonem /b/ składa się z cech: dźwięczna + wargowa + zwarta). Przyjęto więc, że podobnie
jak w fonologii określano fonemy na podstawie ich cech dystynktywnych, również w
semantyce można opisać znaczenia wyrazów, wymieniając ich cechy znaczeniowe (semy). O ile jednak fonologia dysponuje skończoną ilością cech dystynktywnych, przy pomocy których można opisać wszystkie fonemy bez wyjątku, to w semantyce składnikowej nie zdołano dotychczas ustalić ani ilości, ani rodzajów cech, które pozwoliłyby bez
reszty opisać znaczenia wszystkich wyrazów. Semantyka składnikowa jest w stanie opisać znaczenie na podstawie składników tylko niektórych wyrazów, w zasadzie tylko wyrazów konkretnych. Trudno bowiem znaleźć cechy semantyczne wyrazów abstrakcyjnych, takich jak Liebe ‘miłość’, Sehnsucht ‘tęsknota’, Trauer ‘smutek’, Freude ‘radość’,
itp. Problemy powstają także przy próbie opisu składnikowego wyrazów bliskoznacznych, takich jak See ‘jezioro’, Teich ‘staw’, Weiher ‘sadzawka’, Tümpel ‘bajoro’, Pfütze
‘kałuża’, itp., gdzie trudno określić granice między znaczeniami poszczególnych zbiorników wodnych. Ponadto niewyjaśniony jest status samych cech semantycznych: czy pojmowane są one jako realne cechy desygnatów oznaczanych przez wyrazy, czy jako cechy
pojęć istniejące w umyśle ludzkim, czy też stanowią wrodzone uniwersalia kognitywne,
identyczne dla wszystkich języków. Z drugiej strony jednak semantyka składnikowa pozwoliła na lepsze poznanie relacji znaczeniowych między wyrazami i dokładniejsze opisywanie pól semantycznych. Również anomalie semantyczne można wyjaśnić na podstawie semantyki składnikowej. Zestawienie wyrazowe jak np. *ein verheirateter Junggeselle dlatego jest nieakceptowalne, ponieważ do cech znaczeniowych wyrazu Junggeselle
należy cecha [˗ verheiratet] w opozycji do [+ verheiratet].
8. Semantyka prototypu
Semantyka prototypu powstała w związku z badaniami psychologicznymi nad sposobem
konceptualizacji świata przez umysł ludzki. Chodziło o uzyskanie odpowiedzi na pytanie,
w jaki sposób przy pomocy języka ludzie porządkują zjawiska świata, klasyfikując je w
odpowiednie kategorie (klasy). W latach 70-tych ubiegłego wieku zespół psychologów
pod kierunkiem Eleonory Rosch przeprowadził szereg eksperymentów, z których wyni-
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kało, że uczestnicy eksperymentu przyporządkowują danej kategorii okazy na zasadzie
podobieństwa do najbardziej typowego okazu. Stwierdzono np., że dla kategorii „owoc”
bardziej typowym okazem jest jabłko, niż np. melon, a dla kategorii „ptak” bardziej typowym okazem okazał się wróbel niż np. sowa lub struś. Na podstawie tych i podobnych
obserwacji sformułowano wniosek, że desygnaty wyrazów w leksykonie mentalnym ludzi (w głowach ludzkich) istnieją w sposób uporządkowany, organizowany na zasadzie
podobieństwa do prototypu kategorii.

Schemat prototypu kategorii „ptak”
(według Aitchison, 1997: 68)
W centrum schematu kategorii „ptak” znajduje się prototyp rudzik („Rotkehlchen”, w
naszych warunkach byłby to prawdopodobnie wróbel). Im dalej od prototypu, tym mniej
typowe stają się egzemplarze kategorii i można się zastanowić, czy egzemplarz krańcowy
pingwin w ogóle jest jeszcze ptakiem.
Semantyka prototypu opiera się na założeniach, że
• użytkownicy języka dysponują wiedzą o najbardziej typowych okazach kategorii
(klas) obiektów, do których odnosi się dany wyraz,
• przynależność okazów do danej kategorii opiera się na stopniu podobieństwa do
prototypu,
• okazy kategorii łączone są na zasadzie podobieństwa rodzinnego,
• granice między okazami kategorii są nieostre.
Dla istnienia prototypów w świadomości ludzkiej psychologowie przytaczają fakty potwierdzone w testach, że okazy prototypowe są przez ludzi szybciej rozpoznawane, że ludzie proszeni o wymienienie okazów danej kategorii wymieniają w pierwszej kolejności
okazy prototypowe, że dzieci poznają w procesie akwizycji językowej prototypy w
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pierwszej kolejności oraz że prototypy służą ludziom jako kognitywne punkty odniesienia dla innych okazów kategorii.
Krytycy semantyki prototypu podnoszą, że teoria prototypu rozwinięta została na podstawie wyrazów, wyrażających przedmioty lub cechy zmysłowo postrzegalne, i nie wiadomo, czy nadaje się ona do wyjaśnienia znaczeń wyrazów abstrakcyjnych (Czym byłaby
np. prototypowa miłość?). Pojmowanie prototypu jako zjawiska psychicznego (istniejącego w umysłach ludzkich) oznacza powrót w nowej terminologii do psychologizmu językoznawstwa XIX wieku, który określał znaczenia jako treści wyobrażeniowe kojarzone
z danym wyrazem.

9. Podstawowe problemy semantyki zdania
Podobnie jak znaczenie konstrukcji morfemowej jest wynikiem znaczenia morfemów
składowych i sposobu ich łączenia (por. podrozdział 4), również znaczenie zdania wynika ze znaczeń wyrazów, będących częścią zdania, oraz sposobu ich łączenia. Pierwszym
zadaniem semantyki zdania jest oddzielenie informacji, komunikowanych przez składniki
zdania, od treści wynikających z sytuacji, w której odbywa się akt werbalny, lub od wiedzy o świecie, posiadanej przez odbiorcę. Do semantyki zdania należą jedynie treści komunikowane przez elementy formalne zdania, to jest zarówno przez człony zdania (wyrazy i połączenia wyrazowe) oraz przez prawo strukturalne, określające sposób jego budowy. Przy pomocy zdań wyrazić można różne formy wypowiedzi, jak oznajmienia, pytania, życzenia i rozkazy, przypuszczenia itp.
Podstawową strukturą wypowiedzi zdaniowej jest struktura predykatowo-argumentowa,
która zawiera dwa składniki: 1. składnik referencyjny (argument), wskazujący na przedmiot, o którym mówiący chce coś powiedzieć; 2. składnik predykatywny (predykat), który wyraża to, co mówiący chce o danym przedmiocie powiedzieć. Innymi słowy: predykat to wyrażenie (np. czasownik lub przymiotnik), które poprzez swoje znaczenie przypisuje wyróżnionym obiektom określone właściwości. Natomiast jako argument określa
się obiekt, do którego dany predykat się odnosi. Określenia predykat i argument są terminami semantycznymi, odnoszą się nie do formy językowej, lecz do znaczenia (do treści) wyrażonej przez formę. Np. w zdaniu Das Kind ist krank ‘dziecko jest chore’ predykat ‘jest chory’ przypisuje argumentowi ‘dziecko’ właściwość ‘bycia chorym’. Predykaty
pod względem formalnym wyrażane są przez czasowniki proste albo przez połączenie
łącznika (sein, werden, bleiben) z orzecznikiem (przymiotnikiem lub rzeczownikiem).
Predykaty poprzez swoje znaczenie decydują zarówno o ilości argumentów, jak i o ich
roli semantycznej. Np. w sytuacji, w której ktoś się śmieje (das Kind lacht) znaczenie
czasownika lachen determinuje wystąpienie jednego tylko argumentu (das Kind), przypisując mu rolę semantyczną agensa (wykonawcy czynności). Natomiast gdy ktoś komuś
coś daje (Peter schenkt der Freundin Blumen) istnieje trzech argumentów determinowanych przez znaczenie ‘schenken’: darujący (Peter), odbierający (Freundin) i przedmiot
darowany (Blumen). Predykaty o strukturze łącznik + orzecznik determinują z reguły
tylko jeden argument. Zarówno w zdaniu Peter ist klug jak i w zdaniu Mein Freund ist
Lehrer predykat wyznacza tylko jeden argument pełniący syntaktycznie funkcję podmiotu.
Ilość argumentów i ich role semantyczne nie są w sposób stały determinowane przez dany predykat. Np. w zdaniu Die Suppe kocht ‘zupa się gotuje’ czasownik kochen wyznacza tylko jeden argument, przypisując mu rolę semantyczną pacjensa (przedmiotu, na
który nakierowana jest czynność). Natomiast w zdaniu Die Mutter kocht die Suppe ‘matka gotuje zupę’ występują dwa argumenty die Mutter (agens) oraz die Suppe (pacjens).
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Argumenty struktury predykatowo-argumentowej odpowiadają w opisie składni walencyjnej aktantom obligatoryjnym i fakultatywnym, zaś predykaty czasownikom (orzeczeniom). W składni walencyjnej odróżnia się np. czasowniki
• jednowartościowe (z jednym aktantem w funkcji podmiotu): das Kind schläft;
• dwuwartościowe (z dwoma aktantami, w funkcji podmiotu i dopełnienia bliższego: Peter liest ein Buch;
• trójwartościowe (z trzema aktantami, w funkcji podmiotu, dopełnienie bliższego
i dopełnienia dalszego): Peter schenkt seiner Freundin Blumen.
Argumenty wyznaczone przez predykaty mogą pełnić różne role semantyczne.
Role semantyczne argumentów. Predykaty wyznaczają nie tylko ilość argumentów, lecz
także ich role semantyczne, takie jak rola
• agensa, czyli sprawcy czynności (Peter / der Wind öffnete das Fenster),
• pacjensa, czyli przedmiotu lub istoty żywej, na którą czynność jest nakierowana
(Peter liest die Zeitung / Peter besucht seinen Freund),
• instrumentu, czyli przedmiotu, przy pomocy którego dokonuje się czynności (Peter öffnet die Tür mit einem Schlüssel),
• recipienta, czyli istoty żywej, będącej odbiorcą czynności (Peter schenkt der
Freundin Blumen),
• beneficjenta, czyli istoty żywej, która odnosi korzyść z czynności (Peter macht alles für seinen Freund)
Modalność. Struktura predykatywno-argumentowa zdania, obejmująca wyrażenia pełniące funkcję predykatu (przypisywania obiektom określonych właściwości) oraz argumentu (wyrażenia oznaczające obiekty wyznaczone przez predykat), reprezentuje podstawową treść zdania, tzw. składnik propozycjonalny (ang. proposition). Jednak wypowiadający dane zdanie z reguły przekazuje odbiorcy także informacje o swoim stosunku
do treści wyrażonej w składniku propozycjonalnym. Może on tę samą treść przedstawić
jako twierdzenie, pytanie, życzenie, polecenie, groźbę, itp. Informacje, wyrażające stosunek mówiącego do przekazywanej treści zdania, noszą nazwę informacji modalnych. Odróżnić należy modalność intensjonalną od modalności epistemicznej. Ta ostatnia, zwana
też modalnością prawdziwościową, przekazuje treść zdania (jego składnik propozycjonalny) z dodatkową informacją o jej prawdziwości lub braku prawdziwości w postaci
przypuszczenia, hipotezy, prawdopodobieństwa itp. Por. Meine Freundin besucht uns
sicher (gewiss) morgen / Meine Freundin besucht uns vielleicht (wahrscheinlich) morgen / Ich nehme an, dass meine Freundin uns morgen besucht.
Natomiast zdania o modalności intensjonalnej dzielą się na
• deklarativa, zdania o intensji powiadomienia (Ich besuche euch morgem),
• interrogativa, zdania o intensji spowodowania odpowiedzi odbiorcy (Besuchst du
uns morgen?)
• imperativa, zdania o intensji skłonienia odbiorcy do wykonania żądanego stanu
rzeczy (Besuch uns doch morgen!)
• ekspresiva, zdania wyrażające stany emocjonalne mówiącego (Schön ist es hier
bei euch!)
Informacje temporalne i lokalne. Informacja o umieszczeniu treści zdania na osi czasu
w stosunku do momentu aktu mowy jest informacją obligatoryjną, wynikającą z kategorii
czasu, będącej cechą czasownika występującego w funkcji predykatu. Szczegółowy opis
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kategorii czasu czasowników niemieckich znaleźć można w gramatykach niemieckich.
Tu wystarczy wskazać na fakt, że polskiemu podziałowi trójdzielnemu (czas teraźniejszy,
przeszły i przyszły) odpowiada w języku niemieckim podział na sześć czasów (Präsens,
Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I, Futur II), co stanowić może poważny problem dydaktyczny dla Polaków uczących się języka niemieckiego.
Niezależnie od informacji temporalnej do znaczenia czasowników niemieckich należą
także informacje o tzw. rodzajach czynności (Aktionsarten), wyrażające początek procesu (czasowniki ingresywne), przebieg procesu (czasowniki duratywne), koniec procesu
(czasowniki egresywne), powtarzający się przebieg procesu (czasowniki iteratywne) itd.,
które również wpływają na ilość i jakość argumentów, determinowanych przez poszczególne predykaty.
W odróżnieniu od informacji o przebiegu czasowym informacje lokalne (o miejscu zdarzenia) nie są w języku niemieckim informacjami obligatoryjnymi dla wszystkich predykacji. Stanowią one składnik obowiązkowy jedynie przy niektórych czasownikach, jak
np. liegen, sich befinden, enthalten, wohnen itp., por. Warschau liegt an der Weichsel
(*Warschau liegt), die Zeitung befindet sich im Papierkorb (*die Zeitung befindet sich),
der Koffer enthält zwei Anzüge (*der Koffer enthält), der Student wohnt im Studentenheim (*der Student wohnt).
Wiele predykatów ma fakultatywne określniki miejsca, jak np. Sie liest die Zeitung (im
Lesesaal / zu Hause / bei ihrem Freund). Er erwartet mich (im Büro, am Bahnhof, im
Café), Peter verlor sein Handy (in der U-Bahn, auf der Straße, im Kino). Inne predykaty,
wyrażające cechy lub stany stałe, w ogóle nie dopuszczają informacji lokalnych, jak np.
Mein Bruder ist krank. Peter und Anna sind verheiratet. Mein Freund lebt nicht mehr.
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ROZDZIAŁ ÓSMY: Pragmatyka
Gdy na początku XX wieku w językoznawstwie strukturalnym dokonano fundamentalnego odróżnienia systemu języka (langue) od mówienia (parole), uznano za podstawowe
zadanie językoznawstwa przede wszystkim badanie owego ponadindywidualnego, spo-
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łecznie ustabilizowanego systemu języka, leżącego u podstaw indywidualnych realizacji
językowych. Dopiero prace nad aktami mowy, zapoczątkowane w latach 60-tych ubiegłego wieku przez angielskiego uczonego Johna L. Austina 25, a rozwinięte następnie
przez jego ucznia, Johna R. Searle’go 26, pozwoliły dostrzec ważność zaniedbanego dotychczas aspektu języka: badania procesu mówienia. Stało się jasne, że dopiero uzupełnienie dotychczasowych badań o opis użycia języka w postaci różnorodnych aktów mowy stwarza możliwość pełnego zrozumienia podstawowej funkcji języka jako narzędzia,
służącego do porozumiewania się między ludźmi.
1. Co to jest pragmatyka językowa i czym się zajmuje?
Pragmatyka językowa to dział językoznawstwa, zajmujący się cechami znaczeniowymi
wypowiedzeń, wynikającymi z szeroko rozumianego kontekstu oraz wiedzy o świecie
użytkowników języka. Do szeroko rozumianego kontekstu należą zarówno cel i sposób
użycia wypowiedzeń, jak i czynniki odnoszące się do sytuacji, w której odbywa się komunikacja. Typowymi wyrażeniami, których nie można rozumieć bez znajomości kontekstu i sytuacji, do których się odnoszą, są wyrazy deiktyczne, wskazujące na osoby
(ich, du, er, sie, es, ...), na miejsce (hier, dort, vorn, hinten, ...) lub na czas (jetzt, bald,
gestern, heute, ...).
Zdanie Er ist schon nach Hause gegangen (on poszedł już do domu) zrozumiałe będzie
dopiero w sytuacji, gdy np. przedtem mowa była o sąsiedzie, który właśnie wyszedł i do
którego odbiorca może odnieść zaimek er.
Jeśli chodzi o cel i sposób wypowiedzi, to nadawca może np. użyć formy pytania, mając
zamiar poprosić odbiorcę o coś. Formalne pytanie Kannst du mir den Honig reichen?
(czy możesz mi podać miód?), wypowiedziane podczas śniadania, nie będzie rozumiane
jako pytanie. Nadawca w tej sytuacji nie spodziewa się odpowiedzi tak albo nie, lecz odpowiedniego zachowania odbiorcy: podania mu naczynia z miodem.
Zdanie Schönes Wetter haben wir heute (piękną pogodę mamy dzisiaj) może być zrozumiane dosłownie lub ironicznie, w zależności od tego, czy wypowiadane jest przy pięknej pogodzie, lub w sytuacji, gdy leje jak z cebra.
We wszystkich tych przykładach sens wypowiedzi jest w pełni zrozumiały dopiero przy
uwzględnieniu „szeroko rozumianego kontekstu”.
2. Mówienie jako działanie
W zasadzie każde mówienie jest działaniem człowieka. Nadawca, chcąc komuś przekazać informację, musi uaktywnić swój aparat mówienia, wytworzyć określony tekst (ciąg
foniczny według reguł swojego języka), który docierając do odbiorcy wywołuje u niego
odpowiednią reakcję. Na ogół reakcją odbiorcy będzie rozumienie tekstu i przyjęcie informacji do wiadomości, często jednak mogą temu towarzyszyć reakcje w postaci werbalnej (np. pytania, zastrzeżenia, podziękowania, itp.) lub w postaci czynnej (np. wykonanie polecenia, zaniechanie czynności, itp.).
Wytworzony przez nadawcę tekst może być wypowiadany w różnych zamiarach, np. w
celu prostego przekazania wiadomości, w celu wyrażenia pytania lub prośby (polecenia),
ale też dla wyrażenia zadowolenia, radości, zdumienia, wątpliwości, ironii lub ostrzeże-
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nia. Odróżnienie przez odbiorcę twierdzenia od pytania lub polecenia jest stosunkowo
łatwe, gdyż towarzyszą temu różne środki językowe, por.
Sie gehen nach Hause. -- twierdzenie, szyk prosty, intonacja opadająca
Gehen Sie nach Hause? -- pytanie, inwersja + intonacja rosnąca
Gehen Sie nach Hause! -- polecenie, inwersja + intonacja opadająca
Natomiast pozostałe intencje nadawcy nie zawsze są dla odbiorcy łatwe do odczytania,
czego dowodem są częste pytania zwrotne w rodzaju wie meinst du das? (co masz na
myśli?).
Nadawca może nie tylko wywoływać odpowiednie reakcje u odbiorcy, ale może też przy
pomocy języka wpływać na rzeczywistość i stworzyć nowe stany rzeczy, takie jak podejmowanie zobowiązania (ich verspreche dir ...), składanie przysięgi (ich schwöre ...),
ogłaszanie wyroku (Im Namen des Volkes ...) i in. Aby dany stan rzeczy mógł zaistnieć,
nadawca musi wypowiedzieć określone słowa, którym często towarzyszą ustalone zwyczajowo czynności, jak podniesienie prawej ręki podczas przysięgi, wymiana pierścionków podczas zaślubin, itp. Wiara w sprawczą moc słowa istnieje w wielu religiach świata, których aktom sakralnym towarzyszą rytualnie ustalone teksty.
3. Rodzaje aktów mowy
Teorię aktów mowy stworzył w latach 60-tych ubiegłego wieku John L. Austin. Uzupełnił i udoskonalił ją jego uczeń John K. Searle. 27
Austin zauważył, że nie wszystkie wypowiedzenia zawierają informacje o świecie, które
można by ocenić w kategoriach „prawdziwy – nieprawdziwy”, i że przy pomocy języka
można dokonać działania, które ocenić można jedynie jako udane lub nieudane. Wypowiedzenia, które zawierają informacje o świecie (prawdziwe lub fałszywe) określił jako
wypowiedzenia konstatywne, natomiast wypowiedzenia, przy pomocy których dokonywane są działania, jako wypowiedzenia performatywne. Różnice między wypowiedzeniem konstytutywnym a performatywnym stają się szczególnie widoczne przy dokumentach prawnych, takich jak wyroki, testamenty, zawarcie małżeństwa, itp., które stwarzają
określone stany obowiązujące w rzeczywistości społecznej. W zasadzie każde wypowiedzenie w ujęciu Austina jest aktem mowy (act of speech), który stanowi podstawową
jednostkę komunikacji. Na każdy akt mowy składają się trzy składniki:
•

•

•

27

Lokucja to wypowiedzenie realizowane zgodnie ze słownictwem i regułami gramatycznymi danego języka. Wartość lokucyjną ma np. zdanie oznajmujące, np.
Heute ist schönes Wetter. Mein Freund ist Lehrer. Früh übt sich, wer ein Meister
werden will.
Ilokucja to wypowiedzenie, którego użycie stanowi samo w sobie jakiś akt, np.
obietnicę, przysięgę, polecenie, przestrogę, groźbę, udzielenie ślubu, itp. To samo
wypowiedzenie w różnych okolicznościach może mieć różną wartość illokucyjną,
np. zdanie In den Ferien fährst du zur Tante, wypowiedziane przez ojca do dziecka, może mieć charakter polecenia, obietnicy lub groźby.
Perlokucja to wypowiedzenie, które wywiera na odbiorcy jakiś wpływ w jego zachowaniu, myśleniu lub uczuciach. Skutkiem wypowiedzeń perlokucyjnych może
być np. radość, zadowolenie, gniew, irytacja, zazdrość, itp. Zdanie Ich habe mir
ein neues Kleid gekauft, wypowiedziane przez kobietę, może wywołać u męża zadowolenie (bo ładnie w niej wygląda), irytację (bo to już kolejna sukienka w tym
miesiącu), a na nieżyczliwej koleżance zazdrość (bo ją na to nie stać).

patrz przypisy 19 i 20.
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Teorię aktu mowy Austina rozwinął jego uczeń John R. Searle
pujące składniki aktu mowy:
•
•

•

•

28

, który wyróżnił nastę-

akt wypowiedzenia to wytworzenie poprawnych pod względem fonicznym i gramatycznym wypowiedzi, które nadawca przekazuje odbiorcy jako informacje w
jego przekonaniu prawdziwe.
akt propozycjonalny to wyrażanie treści. Składa się z aktu referencji (odniesienia
do określonych obiektów), oraz aktu predykacji (przypisywanie wydzielonym
obiektom określonych cech).
Nadawca w akcie referencji odnosi się (referuje) do określonych obiektów przy
pomocy: nazw własnych (Peter liest ein Buch, zaimków (Er ist ein guter Mensch),
fraz nominalnych (Das neue Gebäude ist ein Museum) lub zdań względnych (Das
Gebäude, dessen Fenster groß sind, ist ein Museum).
Natomiast akt predykacji odbywa się przy pomocy czasownika (Peter liest ein
Buch) lub orzeczenia składającego się z łącznika i orzecznika (Peter ist klug / ist
ein guter Mensch).
Różne rodzaje wypowiedzi mogą wyrazić tę samą treść propozycjonalną, por.
oznajmienie: Sie gehen ins Kino.
polecenie: Gehen Sie ins Kino!
pytanie: Gehen Sie ins Kino?
Wspólną treścią tych wypowiedzeń jest SIE, IN, KINO, GEHEN.
akt illukacyjny to podobnie jak u Austina to, co nadawca swoją wypowiedzią
chce uczynić, np. stwierdzać, pytać, rozkazywać, obiecać, ostrzegać, grozić, itp.
Środki językowe, którymi dysponuje nadawca dla dokonania aktu illokucji, to
zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące, ale też formy modalne czasownika
(użycie koniunktywu) oraz intonacja wypowiedzi.
akt perlukacyjny to oddziaływanie wypowiedzią na odbiorcę, aby osiągnąć zamierzony skutek: zmianę jego stanu mentalnego (np. żeby w coś uwierzył), zmianę jego stanu psychicznego (np. żeby się bał) lub zmianę w jego zachowaniu (np.
żeby coś uczynił lub przestał robić). Aby nadawca mógł osiągnąć zamierzony cel,
odbiorca musi najpierw wypowiedzenie nadawcy zrozumieć. Ale i w tym wypadku odbiorca decyduje, czy akt perlukacyjny dochodzi do skutku. Jeśli nadawca
chce np. odbiorcę obrazić, wypowiadając słowa du Idiot! odbiorca może nadawcę
zlekceważyć, wzruszyć ramionami i nie pozwolić, aby go obrażano. Akt perlokucyjny dochodzi do skutku (jest udany) jedynie wtedy, gdy odbiorca zgadza się na
udział w inicjowanym przez nadawcę akcie mowy.

W teorii aktu mowy Searle’go dużą rolę odgrywają reguły, których przestrzeganie gwarantuje powodzenie aktu. Na postawie analizy aktu illukacyjnego obietnicy autor ustalił
następujące reguły jego powodzenia (tzw. reguły fortunności):
1. Reguła poprawności językowej. Uczestnicy aktu muszą używać tego samego języka. Treść propozycjonalna musi wynikać z użycia słownictwa i struktur gramatycznych danego języka.
2. Reguła treści propozycjonalnej. Treść wyrażona wypowiedzeniem musi być zgodna z danym aktem mowy. Np. w wypadku aktu obietnicy musi to być treść odnosząca się do przyszłości (Ich verspreche dir, dass ...).
28
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3. Reguły wstępne określają przesłanki, jakie muszą zaistnieć, aby akt mógł zachodzić.
4. Reguła szczerości ustala, że dany akt dochodzi do skutku jedynie wtedy, gdy działanie nadawcy jest zgodne z treścią jego wypowiedzi. Dla aktu obietnicy oznacza
to, że nadawca musi mieć zamiar obietnicy dotrzymać.
5. Reguła istotności ustala istotną treść danego aktu. Dla aktu obietnicy oznacza to,
że zostaje podjęty obowiązek dotrzymania obietnicy.
3

Klasyfikacja aktów mowy

Klasyfikacja aktów mowy zaproponowana przez Searle’go i na ogół przyjęta w podręcznikach pragmatyki językowej, opiera się na takich kryteriach jak:
• intencja nadawcy towarzysząca aktowi mowy
• rodzaj relacji słowo do świata / świat do słowa 29
• stan psychiczny nadawcy
W zależności od spełnienia tych kryteriów Searle proponuje podział aktów mowy na:
Asertywy (twierdzić, przekonywać, informować, opisywać)
W asertywnym akcie mowy nadawca przekazuje odbiorcy sądy i twierdzenia o rzeczywistości (realnej lub pomyślanej) z zapewnieniem, że to co mówi jest zgodne z prawdą.
Prototypem asertywy jest zdanie oznajmujące.
Dyrektywy (rozkazywać, prosić, wzywać, zakazywać, ostrzegać, radzić, pytać)
Nadawca aktem dyrektywnym nakłania odbiorcę do określonego zachowania lub wywiera wpływ na jego stan psychiczny. Do aktów dyrektywnych Searle zalicza także pytania,
które opisuje jako wezwania do udzielenia odpowiedzi.
Komisywy (obiecywać, zapowiedzieć, przysięgać, grozić)
W akcie komisywnym nadawca zobowiązuje się do dokonanie czynności w przyszłości.
Ekspresywy (dziękować, gratulować, wyrażać kondolencje, usprawiedliwiać się)
Akty ekspresywne wyrażają stany psychiczne nadawcy wobec odbiorcy. Odbiorca musi
być w stanie (mieć wolę) do przyjęcia aktu.
Deklaratywy (mianować, odwoływać, ogłosić, udzielić ślubu /chrztu)
W akcie deklaratywnym nadawca poprzez swoje słowa stwarza nowe stany rzeczywistości. Aby akt zaistniał nadawca, osoba lub instytucja, musi mieć prawo (być upoważniony) do dokonania aktu i wypowiedzieć słowa ustalone zwyczajowo lub rytualnie.

Kryteria

klasyfikacji aktów illukacyjnych (według Searle 1982

Rodzaj aktu

Relacja
słowo - rzeczywistość

30

)

Stan psychiczny
nadawcy

rodzaj tej relacji należy rozumieć jako dostosowanie słowa do rzeczywistości lub rzeczywistości do
słowa. np. w życzeniach i zamiarach słowa poprzedzają zamierzone stany rzeczy.
30
Searle, J. K., Eine Taxonomie illokutionärer Akte. W: Searle, J. K., Ausdruck und Bedeutung. Frankfurt
/M. 1982, s. 17-50.
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asertywny
dyrektywny
komisywny
ekspresywny
deklaratywny

4

od świata do słowa
od słowa do świata
od słowa do świata
brak
obie relacje

przekonanie
życzenie
zamiar
różne stany
obojętny

Pośrednie akty mowy

Akty mowy nie zawsze mają jedną tylko możliwość interpretacji. Gdy to, co nadawca ma
na myśli, nie zgadza się z formą jego wypowiedzi, mówi się o pośrednich aktów mowy.
Zdanie Kannst du mir das Salz reichen? ma postać zdania pytającego, na które zasadniczo odpowiada się twierdząco lub zaprzeczająco. Jednak mówiący, wypowiadający to
zdanie np. podczas śniadania, wcale nie ma na myśli pytania, lecz prośbę skierowaną do
partnera, aby podał mu sól. Podobnie wypowiedzenie Es zieht hier (przeciąg tu) wypowiadane może być z intencją, aby ktoś zamknął okno.
Inne przykłady pośrednich aktów mowy:
Könntest du die Musik etwas leiser stellen? Intencja: Stelle die Musik leiser!
Möchtest du so gut sein, und ...?
: Sei so gut!
Willst du mir mal die Zeitung reichen?
: Reich mir mal die Zeitung!
Warum versuchst du es nicht noch einmal?
: Versuche es noch einmal!
Du wirst erst die Schulaufgaben machen.
: Mache zuerst die Schulaufgaben!
Du kannst jetzt gehen.
: Geh jetzt!
Są to wszystko przykłady pośrednich aktów mowy wykonane przez nadawcę. Ale również odbiorca może w odpowiedzi na pytanie lub wezwanie zareagować pośrednim aktem
mowy. Załóżmy, że Piotr (nadawca) powiada do Stefana (odbiorcy) Komm, wir gehen
heute Abend ins Kino, na co ten odpowiada Ich muss für eine Prüfung lernen. Jest dla nas
oczywiste, że Piotr zaproponował Stefanowi wspólne pójście do Kina, a Stefan odmówił.
Uczynił to jednak nie wprost (bezpośrednio), lecz zwracając uwagę, że musi uczyć się do
egzaminu. Piotr (nadawca) wiedząc, że przygotowanie się do egzaminu zajmuje dużo
czasu, wnioskuje, że Stefan wieczorem nie będzie miał czasu.
Searle, analizując tego rodzaju akty mowy, wychodzi z założenia, że pośrednie akty mowy zawierają w sobie dwa akty illokucyjne. Illokucję zamierzoną nazwał illokucją prymarną (podstawową), illokucję formalnie wyrażoną wyrazami – illokucją sekundarną. W
sytuacji Piotra i Stefana illokukcją prymarną będzie informacja, że Stefan nie może pójść
do kina, natomiast illokucją sekundarną to, co Stefan bezpośrednia powiedział (że musi
uczyć się do egzaminu). Pośrednim aktem mowy nadawca przekazał więcej informacji,
niż wyraził słowami, gdyż zakładał, że odbiorca jest człowiekiem racjonalnym i dzieląc z
nim wspólną wiedzę o sytuacji, potrafi logicznie myśleć i poprawnie wyciągać wnioski.
Dla poprawnego zrozumienia pośrednich aktów mowy potrzebne są więc:
• wspólna wiedza nadawcy i odbiorcy o sytuacji i przedmiocie, którego dany akt
dotyczy, oraz
• zdolność odbiorcy do poprawnego wnioskowania.
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Powstaje oczywiście pytanie, dlaczego mówiący posługuje się pośrednim aktem mowy w
sytuacji, w której pożądany efekt mógłby uzyskać aktem bezpośrednim? Innymi słowy:
dlaczego nadawca nie wypowiada wprost to, co ma na myśli?
W języku niemieckim dla wyrażenia polecenia (prośby) nadawca ma do dyspozycji ustalone konwencją formuły grzecznościowe (könntest du ..., möchten Sie ..., würdest du ...,
itp.), które pozwalają w sposób bardziej uprzejmy zwrócić się do partnera, stwarzając
pozory większej swobody i nie degradując go do roli zwykłego odbiorcy polecenia.
Użytkownik języka, chcąc wyrazić prośbę lub polecenie, korzysta więc z pośrednich aktów mowy, aby uczynić to w sposób bardziej uprzejmy. Por. polskie czy mógłbyś..., czy
zechciałbyś..., czy byłbyś taki dobry i ..., itp.
5

Implikacje i presupozycje

Zacznijmy od przykładu! 31 Wyobraźmy sobie sytuację, w której kapitan statku ma kłopot
ze swoim podoficerem, który zbyt często zagląda do kieliszka, wobec czego kapitan chce
się go pozbyć. Wpisuje więc do dziennika okrętowego: Dzisiaj 18 kwietnia podoficer
znowu jest pijany. Kilka dni później podoficer ma dyżur i czyta wpis kapitana. Zastanawia się więc, co może uczynić, żeby nie sprawić sobie kłopotu. Wreszcie wpisuje do
dziennika: Dzisiaj 23 kwietnia kapitan nie jest pijany. Podoficer nie wpisał do dziennika
niczego, co nie odpowiadało prawdzie, a jednak czytający odnosi wrażenie, że kapitan
często jest pijany! W jaki sposób odbiorca tekstu dochodzi do takiego wniosku? Niewątpliwą rolę odgrywa tu określona wiedza sytuacyjna oraz niezachowanie zasad komunikacji kooperatywnej (o której za chwilę). Do wiedzy sytuacyjnej należy fakt, że do dziennika okrętowego nie wpisuje się wydarzeń banalnych, lecz wyłącznie rzeczy ważne. Wpis
podoficera musi więc na czytelniku wywołać wrażenie (doprowadzić go do wniosku), iż
wpis, że kapitan w tym dniu nie jest pijany, to coś wyjątkowego, i że zwykle kapitan nie
jest trzeźwy.
Treść wnioskowana na podstawie usłyszanego wypowiedzenia (lub przeczytanego fragmentu tekstu) określa się terminem implikacji.
H. Paul Grice w artykule „Logic and Conversation” 32 dokonał rozróżnienia między tym,
co w zdaniu zostało wypowiedziane, a tym, co jest wnioskowane (implikowane) przez
odbiorcę. Implikacje dochodzą do skutku na zasadzie współpracy odbiorcy z nadawcą, o
którym odbiorca sądzi, że chce przekazać mu sensowną informację, zgodną z zasadą kooperacji konwersacyjnej. Naczelną zasadę kooperacji konwersacyjnej według Grice’a
można przetłumaczyć następująco: „Uczyń wypowiedź taką, aby służyła celowi, do którego dążysz wspólnie ze swoim partnerem komunikacyjnym.” Ten ogólny postulat został
przez Grice’a uzupełniony o następujące maksymy:
1. maksyma ilości: przekaż partnerowi tyle informacji, ile trzeba dla osiągnięcia celu
komunikacyjnego;
2. maksyma jakości: nie mów tego, co uważasz za nieprawdziwe lub czego nie możesz poprzeć argumentami;
3. maksyma istotności: wypowiedź twoja powinna dotyczyć zamierzonego tematu;
4. maksyma sposobu: mów zwięźle, unikaj niejasności i wieloznaczności.
Przyjmuje się, że niezachowanie chociażby jednej z tych zasad jest dla odbiorcy sygnałem, że wypowiedź nadawcy ma inny sens, niż przekazany przez dosłowne znaczenie
wypowiedzi. Np.:

31
32

przykład według Posner 1979 w: Grewendorf, G., Sprachtheorie und Semantik. Frankfurt /M 1979.
w: Cole, P. / Morgen, J. (wyd.), Syntax and Semantics, New York 1967, tom 3, s. 41-58.
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Złamanie maksymy jakości: Zdanie Heute ist schönes Wetter wypowiedziane w sytuacji,
gdy jest zimno i pada deszcz, jest sygnałem dla odbiorcy, że nadawca ma na myśli przeciwieństwo tego, co powiedział, i że wobec tego wypowiedź jego ma charakter ironiczny.
Złamanie maksymy istotności w odpowiedzi odbiorcy:
Nadawca: Frau Meier ist ein altes Klatschweib.
Odbiorca: Schönes Wetter haben wir heute, nicht wahr?
Na podstawie wypowiedzi odbiorcy nadawca wnioskuje, że odbiorca jest innego zdania i
pragnie zmienić temat rozmowy.
Złamaniem maksymy ilości jest użycie wyrażeń tautologicznych. Np. wyrażenie Kinder
sind Kinder wypowiedziane jako odpowiedź w sytuacji, gdy partner skarży się na hałasujące dzieci, wyzwala implikaturę „dzieci mają prawo hałasować”.
Implikatury mogą powstać także wtedy, gdy zachowane są wszelkie zasady kooperacji
konwersacyjnej. Przypatrzmy się następującej wymianie zdań!
Nadawca: Wie erging es Peter gestern vor Gericht?
(Jak zakończył się wczoraj proces sądowy Piotra?)
Odbiorca: Er kam mit einer Geldstrafe davon.
(Skończyło się na karze pieniężnej.)
Na podstawie tej odpowiedzi nadawca wnioskuje, że Piotr nie otrzymał kary pozbawienia
wolności. Przyjmuje przy tym, że odpowiedź odbiorcy jest zgodna z maksymą ilości
(przekaż tyle informacji, ile trzeba dla osiągnięcia celu), co razem z zachowaniem maksymy jakości (nie mów tego, co uważasz za nieprawdziwe) pozwala na wniosek (na implikację), że Piotr nie został skazany na karę pozbawienia wolności.
Implikacje jako treści wnioskowane odznaczają się następującymi cechami:
• są przewidywalne na podstawie zasady kooperacji konwersacyjnej
• można je anulować przez uzupełnienie swojej wypowiedzi
• opierają się na treści wypowiedzeń a nie na sposobie sformułowania treści
• nie są jednoznaczne, na podstawie danego wypowiedzenia można implikować
różne wnioski
• mają charakter uniwersalny, są oparte na zasadach racjonalnych i dotyczą wszystkich języków
Presupozycje
Do informacji uzyskiwanych w sposób niejawny, nie przekazywany przez wyrazy wypowiedzenia, należą także treści przesłanek, które towarzyszą danemu aktowi mowy. Ktoś,
kto wypowiada zdanie Alle Türen im Gebäude sind verschlossen presuponuje (przekazuje
domyślnie), że w budynku istnieją drzwi. Bez tej przesłanki (tej presupozycji) cytowane
zdanie w ogóle nie miałoby sensu. Presupozycje, chociaż nie należą do treści wypowiedzeń, stanowią założenia konieczne, aby wypowiedzenie zakwalifikować jako udane.
Presupozycje dotyczące istnienia obiektu predykacji noszą nazwę presupozycji egzystencjonalnych.
Presupozycje egzystencjonalne leżą np. u podstaw pytań o uzupełnienie (tzw. wFragen). Presuponują bowiem istnienie stanu rzeczy, o który mówiący zapytuje. Np. wypowiadający pytanie Wer hat dieses Jahr den Nobelpreis für Literatur bekommen? zakłada, że istnieje ktoś, kto otrzymał nagrodę Nobla.
Presupozycje leksykalne, związane są z wyrazami występującymi w predykacji. Np.
czasownik aufhören ‘przestać’ w zdaniu Peter hat aufgehört zu stehlen presuponuje (sugeruje), że Piotr przedtem kradł (gdyby przedtem nie kradł, zdanie powyższe nie miałoby
sensu). Czasownik gelingen ‘udawać się’ w zdaniu Peter ist es gelungen, das Fenster zu
öffnen presuponuje, że przedtem Piotr starał się otworzyć okno.
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Pewne typy predykatów zakładają istnienie określonych obiektów, np. zdanie Man hörte
lautes Bellen presuponuje istnienie psa (Hunde bellen), zdanie Man hörte lautes Schnattern - istnienie gęsi (Gänse schnattern), itp.
Szczególny rodzaj presupozycji leksykalnej stanowią presupozycje faktywne i niefaktywne. Presupozycje faktywne związane są z predykatami emocjonalnymi, np. zdanie
Peter freute sich, dass Kurt ihn besuchen will presuponuje, że Kurt ma zamiar Piotra odwiedzić; zdanie Peter war überrascht, dass er keine Antwort bekam presuponuje, że Piotr
nie dostał odpowiedzi, itd. Natomiast presupozycje niefaktywne, również zależne od
znaczenia predykatu, nie pozwalają na przesłankę pozytywną, np. zdania Peter nahm an,
dass Erna die Prüfung bestanden hat, nie sugeruje, że Erna zdała egzamin (bo to tylko
przypuszczenie Piotra). Podobnie zdanie Inge behauptet, dass sie in Leipzig war, nie zawiera presupozycji, że Inga była w Lipsku (bo to tylko jej zdanie).
Ponieważ zarówno presupozycje jak i implikacje należą do treści niejawnych, nie wynikających bezpośrednio ze znaczeń wyrazów danego wypowiedzenia, dobrze jest uświadomić sobie różnicę między tymi pojęciami.
Implikacja jest wynikiem wnioskowania na podstawie treści danego wypowiedzenia, natomiast presupozycja jest przesłanką leżącą u podstaw udanego aktu mowy. Np. zdanie
twierdzące Peter hat aufgehört zu rauchen implikuje, że w tej chwili Piotr już nie pali.
Innymi słowy: odbiorca na podstawie usłyszanego zdania wnioskuje, że Piotr w tej chwilo już nie pali. To samo zdanie Peter hat aufgehört zu rauchen presuponuje (zakłada),
że przedtem Piotr palił. Presupozycja, że Piotr przedtem palił, stanowi założenie konieczne, aby wypowiedzenie zakwalifikować jako udane. Gdyby Piotr przedtem nie palił,
twierdzenie, że przestał palić, nie miałoby sensu.
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