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Tadeusz Lewaszkiewicz 
 

Wpływ języka niemieckiego na system gramatyczny języka 

ogólnopolskiego (na tle wpływów innojęzycznych)  

 

 
1. Uwagi wstępne 
 

Polszczyzna kontaktowała się z językiem niemieckim już na początku istnienia pań-
stwa polskiego; intensywniej jednak proces ten przebiegał od XII wieku. Kontakty 
te odzwierciedliły się głównie w systemie leksykalnym języka staropolskiego, śred-
niopolskiego i nowopolskiego, w mówionych odmianach środowiskowych i zawo-
dowych, w dawnych i współczesnych dialektach. 

Literatura naukowa poświęcona kontaktom języka polskiego z niemieckim jest 
dosyć bogata, ale mimo to stanu badań nie można uznać za zadowalający. W przy-
szłości do pogłębienia wiedzy o polsko-niemieckich kontaktach językowych (nie-
miecki jako dawca, polski jako biorca) przyczyni się Słownik zapożyczeń niemiec-

kich w języku polskim (DE VINCENZ/HENTSCHEL 2010). W historii interesujących 
nas badań za szczególnie ważne pozycje bibliograficzne uważam następujące 
publikacje: CZARNECKI (1970, 1980, 1992), EGGERS (1987, 1988), JUREWICZ-NO-
WAK (2011), KARSZNIEWICZ-MAZUR (1988), KÄSTNER (1939), KLECZKOWSKI 
(1928), KORBUT (1893), LIPCZUK (2001), MOSZYŃSKI (1954), NOWOWIEJSKI 
(1996, 2010), URBAŃCZYK (1987). 

Podstawowym syntetycznym opracowaniem polsko-niemieckich kontaktów 
językowych jest obecnie artykuł B. NOWOWIEJSKIEGO (2010), poświęcony „naj-
istotniejszym kwestiom dotyczącym charakteru i skutków oddziaływania języka 
niemieckiego na polszczyznę“ (2010: 115). Autor charakteryzuje wpływy języka 
niemieckiego na polski język ogólny, jego odmiany regionalne (w tym język środo-
wisk miejskich) i dialekty języka polskiego. Ważniejsze jest jednak ukazanie cało-
kształtu oddziaływania języka niemieckiego, które obejmuje również: liczne 
eponimy, np. hamburger, saksy, herz, rentgen; nazwy kierunków i systemów filo-
zoficznych, np. heglizm, kantyzm; cytaty, wtręty lub barbaryzmy, np. Wer den 

Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande gehen; pseudocytaty, np. kinderbal, 
kulturkampf; kalki związków frazeologicznych (idiomów i frazemów), np. mieć coś 

na tapecie, oraz tłumaczenia przysłów, np. Kłamstwo ma krótkie nogi; liczne nazwy 
własne: toponimy pochodzenia niemieckiego (np. Grunwald – Grünewald), kalki 
toponimów niemieckich (np. Nowy Targ – Neumarkt), hybrydy toponimiczne (np. 
Fosowskie – Voss), liczne imiona (np. Berta, Wilhelm) i nazwiska pochodzenia nie-
mieckiego (np. Baum, Szwarc, Schulz/Szulc). 

W artykule B. NOWOWIEJSKIEGO istotne są również uwagi o wpływach niemiec-
kich w zakresie słowotwórstwa (o sufiksach pochodzenia niemieckiego: -unek, -ulec, 
-man, -tuch; o prefiksie ober-), o kalkowaniu wyrazów złożonych (np. czasopismo 
– Zeitschrift) i prefiksalnych (np. wygłos – Auslaut), o tzw. kalkach zestawienio-
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wych (np. dowód osobisty – Personalausweis), o półkalkach/kalkach hybrydalnych 
(np. biustonosz – Büstenhalter), o semantycznym kalkowaniu wyrazów (np. zdra-

dzać ‘przejawiać’ pod wpływem niem. verraten ‘uzewnętrzniać, przejawiać’). 
Dotychczas brak syntetycznej publikacji o wpływach niemieckich na system 

gramatyczny języka ogólnopolskiego. Uwagi na temat niektórych przejawów tego 
oddziaływania znajdują się w różnych publikacjach. Wykorzystam je i uzupełnię 
o dodatkowe spostrzeżenia badawcze. W ten sposób nawiążę tematycznie do arty-
kułów J. SAFAREWICZA (1972), B. WALCZAKA (1976), T. KUROCZYCKIEGO i W. R. 
RZEPKI (1977). 

Warto zauważyć, że łacinę i francuski znali w zasadzie (w różnym stopniu) tyl-
ko ludzie wykształceni. Z ich języka obce elementy leksykalne i gramatyczne prze-
nikały do polszczyzny potocznej i gwarowej. Z niemieckim i rosyjskim kontakto-
wali się również (w rozmaitym stopniu) kupcy, chłopi, rzemieślnicy, biedota miej-
ska, później robotnicy zatrudnieni w manufakturach i fabrykach, żołnierze. Dzieje 
kontaktów ogółu Polaków z rosyjskim i niemieckim miały więc inny charakter niż 
kontakty polsko-łacińskie, polsko-francuskie, polsko-włoskie, polsko-angielskie itd. 

W niniejszym artykule zajmę się tymi przejawami gramatycznego oddziały-
wania niemczyzny na polszczyznę ogólną, które zyskały akceptację normatywną. 
Inne przykłady interferencyjnych wpływów gramatyki niemieckiej na gramatykę 
polską (poświadczone w różnych odmianach dawnego i XX-wiecznego piśmien-
nictwa, w języku mieszkańców dużych miast, np. Poznania, Katowic czy Krakowa, 
oraz w gwarach od końca XIX w. do dzisiaj) powinny być przedmiotem odrębnego 
opracowania. 

W badaniach nad tzw. zapożyczeniami językowymi (głównie leksykalnymi, 
ale również gramatycznymi) bardzo przydatna jest od połowy XX w. teoria kon-
taktów językowych. U. WEINREICH (1953 i następne wydania), który ją stworzył, 
sporo zawdzięczał prekursorom tej teorii – H. Schuchardtowi, J. Baudouinowi de 
Courtenay i L. W. Szczerbie. Założenia teorii dobrze przedstawił W. ROZENCWEJG 
(1980). 

W Polsce wzmiankowaną teorię zastosowano w zadowalającym stopniu tylko 
w badaniach nad zapożyczeniami leksykalnymi z języka angielskiego. Wykorzystał 
ją po raz pierwszy FISIAK (1962), następnie m. in. MAŃCZAK-WOHLFELD (1994, 
1995, 2006). W badaniach nad germanizmami, galicyzmami, italianizmami, cze-
chizmami, rusycyzmami pojawiały się niektóre terminy teorii kontaktów języ-
kowych (np. interferencja), ale właściwie do dzisiaj brak publikacji odwołującej się 
konsekwentnie do tej metodologii. Warto jednak odnotować nowoczesne podejście 
do badania polszczyzny południowokresowej i północnokresowej. Mam tutaj na 
myśli pracę J. KOŚCIA (1999) i przede wszystkim publikacje A. ZIELIŃSKIEJ (1996, 
2002), która opiera się nie tylko na klasycznych opracowaniach (m. in. U. WEIN-
REICHA i E. HAUGENA), ale i na nowszej literaturze przedmiotu. Teorię bilingwiz-
mu w szerokim zakresie uwzględnia DZIĘGIEL (2003). 

W dalszej części artykułu przedstawię w zwięzły sposób dzieje polsko-niemiec-
kich kontaktów językowych, aby unaocznić niezwykłą siłę oddziaływania niem-
czyzny na język polski. 
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2. Polsko-niemieckie kontakty językowe na tle sytuacji historycznej1 
 

W wiekach X–XII przybyli z Niemiec do Polski nieliczni duchowni, kupcy i ryce-
rze, w XII w. również osadnicy zagospodarowujący nieużytki. W średniowieczu 
wielu polskich biskupów było pochodzenia niemieckiego. Drugą żoną Mieszka I 
była Niemka. Bolesław Chrobry dwukrotnie poślubił Niemki; również jego syn, 
Mieszko II, miał żonę Niemkę. Przedstawiciele dynastii piastowskiej żenili się 
z Niemkami także później – matkami Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzy-
woustego, Mieszka Starego i Kazimierza Sprawiedliwego były Niemki. Fakty te 
dowodzą, że kultura niemiecka od początku istnienia państwa polskiego domino-
wała na dworach władców, skąd promieniowała na inne ośrodki administracyjne. 

Od XIII w. miała miejsce masowa kolonizacja ziem polskich przez osadników 
niemieckich. Nasiliła się ona w połowie tego stulecia, obejmując głównie obszary 
południowej Polski (Śląsk i Małopolskę wraz z Podhalem) – wyludnione i zrujno-
wane gospodarczo po najeździe Tatarów. Wielu Niemców osiedliło się też na in-
nych terenach Polski, zwłaszcza w Wielkopolsce. Napływ kolonistów niemieckich 
w średniowieczu i w okresie późniejszym spowodował całkowitą germanizację 
Pomorza aż do obszaru dzisiejszych Kaszub, które częściowo zostały również 
zniemczone. Na Śląsku już przed XIV w. język niemiecki opanował dwory książęce 
i ośrodki administracyjne. Wydaje się, że w średniowieczu sporą część emigrantów 
z Niemiec stanowiła ludność żydowska – częściowo dwujęzyczna, tj. znająca jidysz 
i pokrewny język niemiecki. Niemcy zakładali liczne miasta i wsie na prawie 
niemieckim, np. za Kazimierza Wielkiego powstało w ten sposób około stu miast 
i przynajmniej tysiąc wsi. Przybysze byli nie tylko rolnikami, ale również rzemieśl-
nikami, górnikami, kupcami. Na obszarze Polski (oprócz Mazowsza) do XIV w. 
żywioł niemiecki przeważał w miastach. Kraków na początku XIV w. (np. w okre-
sie buntu wójta Alberta w latach 1311–1312) był w około 90% miastem nie-    
mieckim. Szacuje się (ZYBURA 2001: 39), że w XIII w. mieszkało w Polsce około 
100 000 osadników niemieckich, którzy stanowili około 10% ludności kraju. 
Stopniowa polonizacja ośrodków miejskich w XIV i XV w. ograniczyła lub zniosła 
dominację Niemców, ale i tak np. w Krakowie pod koniec XV w. Niemcy stanowili 
kilkadziesiąt procent ludności. Społeczność wielu klasztorów (w szczególny sposób 
wpływającą na rozwój kultury duchowej, zwłaszcza piśmiennictwa) na ziemiach 
polskich przed XVI w. stanowili wyłącznie lub w większości zakonnicy niemieccy, 
np. klasztor cysterski w Lądzie nad Wartą był aż do 1539 r. całkowicie niemiecki. 

Intensywne kontakty Polaków z ludnością państwa niemieckiego, z krzyżackimi 
Prusami, zgermanizowanym w dużym stopniu Śląskiem i Pomorzem, z Czechami 
rozwijającymi się w kręgu kultury niemieckiej i z licznymi wyspami osadników 
niemieckich w Polsce były przyczyną licznych zapożyczeń leksykalnych w języku 
staropolskim. Źródła językowe przed XVI w. dokumentują obecność ponad dwóch 

 
 

  1  Korzystałem tutaj głównie z następujących prac historyków: KACZMARCZYK (1963), 
KORTA (2003), LABUDA (1963), LAWATY (2000), MALECZYŃSKA (1963), URBAN (2000), 
WOJCIECHOWSKI (1945), WYROZUMSKI (1985), ZYBURA (2001). 
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tysięcy pożyczek niemieckich i pochodzących od nich derywatów (LIPCZUK 2001: 
5), tj. około 10% udokumentowanego słownictwa staropolskiego. Historycy języka 
w pełni doceniają nie tylko ilościowy aspekt wpływów niemczyzny, ale również 
rolę kulturowego prestiżu języka i kultury niemieckiej w Polsce. Wystarczy przy-
wołać znamienny cytat z książki Z. KLEMENSIEWICZA (1999: 136): 

 

„Wpływy niemieckie sięgają wczesnego średniowiecza (por. § 14). Ale główna 
fala germanizmów wtargnęła do języka polskiego w w. XIII, XIV i XV. 
Kolonizacja miast i wsi przez żywioł niemiecki, inteligentny, przedsiębiorczy, 
ruchliwy, ze swoistą i w niektórych zakresach górującą kulturą otwiera drogę 
różnym innowacjom w organizacji życia społecznego i w urządzeniach tech-
nicznych. Gospodarcza i administracyjna przewaga Niemców w ośrodkach ich 
skupienia wspiera upowszechnianie się germanizmów zwłaszcza w słownictwie 
rzemiosła, handlu, prawa, budownictwa i różnych dziedzin związanych z mia-
stem i życiem mieszczan.“ 
 

Można przyjąć jako prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że ludność miast 
i wsi zakładanych na prawie niemieckim izolowała się początkowo od ludności 
polskiej, co sprzyjało utrzymywaniu się jej odrębności językowej. Zjawisku temu 
z pewnością towarzyszyło poczucie wyższości kulturalnej i pogardliwy stosunek do 
społeczności polskiej, która niewątpliwie w miarę możliwości starała się naśla-
dować Niemców w życiu gospodarczym i społecznym. Skrajnej izolacji nie dało się 
jednak długo utrzymać. Potrzeba rozwijania rzemiosła i handlu, chęć podejmowania 
służby rycerskiej w Polsce, ubieganie się o urzędy i szlachectwo to czynniki, które 
sprzyjały intensyfikacji kontaktów językowych i integracji społecznej Niemców 
z Polakami. 

Prawdopodobnie jeszcze w XIV w. polscy Niemcy w środowiskach miejskich 
i wiejskich znali rzadko w jakimś stopniu polski. Wiek XV to okres szybkiej polo-
nizacji Niemców, ale w Krakowie przeważali oni jeszcze w pierwszej połowie XV 
w. Sytuacja uległa zmianie w drugiej połowie tego stulecia. Warto w tym miejscu 
zacytować M. ZYBURĘ (2001: 57): „Jednoznaczna jeszcze na początku wieku prze-
waga Niemców wśród nowych mieszczan krakowskich spadła na przełomie kolej-
nego stulecia do około 20%“. 

Polonizacja ludności niemieckiej w Polsce XIV–XVI w. (zwłaszcza w XV w.) 
wiąże się niewątpliwie z częstym przechodzeniem na niemiecko-polską dwuję-
zyczność. Wyróżnia się następujące odmiany bilingwizmu (DZIĘGIEL 2003: 70–79): 
bilingwizm początkowy (incipient bilingualism) – nieliczni Niemcy poznają język 
polski na podstawowym poziomie (najważniejsze słownictwo i struktury grama-
tyczne); bilingwizm progresywny (progressive bilingualism) – spora część Niem-
ców zna polski w różnym stopniu, w ich polszczyźnie pojawiają się interferencje 
z języka niemieckiego; bilingwizm integralny (integral bilingualism) – większość 
Niemców jest bilingwalna, tj. znają oni język niemiecki i w różnym stopniu polski; 
bilingwizm regresywny (regressive bilingualism) – język polski dominuje w róż-
nych dziedzinach życia Niemców, ich niemczyzna poświadcza liczne interferencje 
z języka polskiego; bilingwizm resztkowy (residual bilingualism) – język niemiec-
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ki wyraźnie ustępuje, pozostaje podstawa słownictwa i główne struktury gramatycz-
ne, społeczność niemiecka jest mniej lub bardziej spolonizowania; zmiana języka 

(language shift) – całkowita polonizacja części/większości Niemców, przechodzą 
oni na język polski. 

W późnym średniowieczu w podobnej sytuacji językowej znaleźli się również 
Polacy – dotyczy ich zwłaszcza bilingwizm początkowy, progresywny i integralny. 
Rzadko wówczas dochodziło do utraty języka polskiego na rzecz niemieckiego; 
zjawisko to występowało często dopiero w czasach zaborów. Przedstawione powy-
żej rozważania mają tylko charakter hipotetyczny. 

Wzajemna sytuacja bilingwalna sprzyjała w okresie staropolskim przenikaniu do 
polszczyzny (języka interferowanego) licznych elementów leksykalnych i czasem 
gramatycznych pochodzenia niemieckiego (z języka interferującego). Germanizmy 
upowszechniali w polszczyźnie Polacy kontaktujący się z językiem niemieckim, ale 
również Niemcy wyzbywający się rodzimego języka. Zanikaniu ich niemczyzny 
towarzyszył proces przejmowania do nowego środka komunikacji językowej słow-
nictwa szczególnie przydatnego w życiu społecznym i gospodarczym. Czynnik ten, 
tj. polonizacja Niemców, jest w polskich badaniach językoznawczych niedoceniany 
jako źródło zapożyczeń leksykalnych. Germanizmy leksykalne szerzyli w języku 
polskim także Polacy kontaktujący się z językiem czeskim, w którym funkcjo-
nowało wiele pożyczek niemieckich. Są to pośrednie zapożyczenia niemieckie. 
Wzmiankowane powyżej typy bilingwizmu występowały – jak się wydaje – na nie-
miecko-polskim pograniczu kulturowym w zasadzie do połowy XX w. (na Śląsku, 
Warmii i Mazurach nawet dłużej). Dotyczyły one wsi, miast i większych jednostek 
terytorialnych. 

Wzrost nastrojów antyniemieckich, skierowanych przeciw duchowieństwu nie-
mieckiemu (wystarczy przypomnieć działalność arcybiskupa Świnki pod koniec 
XIII w.) i niemieckim mieszkańcom miast, przyspieszał proces polonizacji rodzin 
niemieckich i polsko-niemieckich. 

W wiekach XVI–XVIII udział Niemców w strukturze demograficznej i w życiu 
gospodarczym Polski był mniejszy niż w średniowieczu. Wciąż jednak w naszym 
kraju mieszkało wielu Niemców; ożywione były kontakty handlowe ze zgermanizo-
wanym Śląskiem, Prusami i Gdańskiem. Tysiące Niemców z Czech, Śląska i krajów 
niemieckich schroniło się w Polsce przed prześladowaniami religijnymi. Niemiecki 
był bardzo popularny wśród licznych do połowy XVII w. polskich protestantów. 
Nierzadko polskiego uczyli się również Niemcy, o czym świadczą wydawane z my-
ślą o nich podręczniki, gramatyki i słowniki. Wielu Polaków studiowało w Niem-
czech. 

Do pogłębienia różnego rodzaju kontaktów polsko-niemieckich doszło po roz-
biorach Polski w zaborze pruskim i austriackim. W XIX w. pozycję języka niemiec-
kiego na tym obszarze dawnej Polski kształtowały urzędy niemieckojęzyczne, 
szkoła, wojsko, co powodowało, że znajomość niemieckiego była niemal po-
wszechna. Niektórzy polscy inteligenci, absolwenci niemieckich gimnazjów i uni-
wersytetów, znali lepiej niemiecki niż polski. Język polski (jego odmiana mówiona 
i pisana, głównie pisma i rozporządzenia urzędowe, instrukcje techniczne, publicy-



styka) aż  do  odzyskania  niepodległości  w  1918  r.  dokumentuje  liczne  przykłady 
interferencji niemieckich w zakresie leksyki i gramatyki. Ich liczbę ograniczono w okresie 
międzywojennym (1918–1939), ale rezultaty oddziaływania niemczyzny na język polski są  
do  dzisiaj  wyraziste  (zwłaszcza  w  obrębie  leksyki) w języku ogólnopolskim, w 
regionalnych odmianach mówionych i w gwarach. Współczesna leksykografia polska 
dokumentuje kilka tysięcy haseł pochodzenia niemieckiego, tj. zapożyczeń i utworzonych 
od nich derywatów. Słownik zapożyczeń niemieckich w polszczyźnie (ŁAZIŃSKI 2008) 
zawiera ponad  2100 haseł pochodzenia niemieckiego; w Uniwersalnym słowniku języka  
polskiego pod redakcją  S. DUBISZA (2003)  znajduje  się  ponad  3  tysiące  jednostek 
leksykalnych. Z badań M. WITASZEK-SAMBORSKIEJ (1993: 36–37) wynika, że polskie 
słowniki frekwencyjne dokumentują obecność 2308 zapożyczeń niemieckich, które 
stanowią 5,4% wszystkich haseł. 

Od XVI w. do dzisiaj w polszczyźnie (w języku ogólnopolskim, w słownictwie 
fachowym,  w  mówionych  odmianach  polszczyzny  regionalnej,  w  gwarach  miejskich, 
zawodowych i ludowych) pojawiło się przynajmniej 8 tysięcy germanizmów leksykalnych – 
wraz z derywatami utworzonymi od zapożyczeń (LIPCZUK 2001: 5, na podstawie opracowań 
T. Czarneckiego, częściowo jeszcze nieopublikowanych). Łącznie w całej historii języka 
polskiego pożyczek  niemieckich było prawdopodobnie ponad 10 tysięcy. Liczba ta 
obejmuje również efemerydy leksykalne. 

Polsko-niemieckie kontakty językowe od średniowiecza do epoki współczesnej 
zasługują  na  zbadanie  z  punktu  widzenia  nowoczesnej  metodologii.  Gdy  chodzi o 
czasy odległe (zwłaszcza w odniesieniu do polszczyzny potocznej), wyniki badań z 
konieczności będą miały mniej lub bardziej hipotetyczny charakter. Takie zadanie może 
zrealizować jedynie zespół badawczy. Sporo wiemy już o oddziaływaniu języka 
polskiego/dialektów polskich na język ogólnoniemiecki i dialekty niemieckie (m. in. 
SIATKOWSKI 1995, 1997 i inne publikacje tego autora). 

Brakuje pracy o polskich interferencjach w języku piśmiennictwa niemieckiego na 
terenie  Polski przed XVI w.  Przyszły  badacz  tego  zagadnienia  może  się  wzo- rować na 
monografii K. WEYSSENHOFF-BROŻKOWEJ (1991), dzięki której  mamy wyobrażenie o 
zapożyczeniach polskich w łacinie średniowiecznej. 

Wydane  niedawno  teksty niemieckie  i  częściowo  polskie,  powstałe  w  środowisku 
bilingwalnym (BORAWSKI et al. 2002, 2003), umożliwiają podjęcie badań nad wzajemnymi 
interferencjami niemiecko-polskimi pod koniec epoki średniopolskiej. Ciekawe ustalenia na 
ten temat przynosi książka M. HAWRYSZ (2003). 

 

 

3. Rozumienie terminu zapożyczenie gramatyczne 

Wiadomo, że w kontaktach językowych najczęściej dochodzi do przejmowania słownictwa,  
znacznie  zaś  rzadziej  elementów  systemu  gramatycznego.  Niektórzy badacze (W.  W.  
Whitney,  A.  Meillet  i  E.  Sapir)  wątpili,  czy  możliwe  są  istotne i trwałe  wpływy  na  
systemy  gramatyczne  języków,  zwłaszcza w  zakresie  morfologii (ROZENCWEJG 1980: 
227). 
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Gramatyka w wąskim sensie obejmuje tylko morfologię (tj. fleksję i słowo-
twórstwo2) oraz składnię. W szerszym rozumieniu do gramatyki włącza się również 
fonologię z fonetyką. Gramatykę można też traktować jako kompletną wiedzę o ję-
zyku, tj. fonologię z fonetyką, morfologię, składnię, leksykologię i semantykę. 
W niniejszym opracowaniu do gramatyki zaliczam system fonologiczny (fone-
tyczno-fonologiczny), morfologiczny i składniowy. Tak samo pojmują gramatykę 
inni autorzy artykułów o wpływach języków obcych na system gramatyczny pol-
szczyzny (SAFAREWICZ 1972, WALCZAK 1976, KUROCZYCKI/RZEPKA 1977). 

W literaturze naukowej do zapożyczeń gramatycznych zalicza się również ele-
menty językowe, które traktuję jako zapożyczenia gramatyczno-leksykalne. Jeśli 
przyjmiemy szerokie pojmowanie gramatyki, to za obce wpływy gramatyczne 
uznamy przejęcie obcych fonemów (a nawet przebudowę systemu fonologicz-
nego3), przyswojenie obcych grup spółgłoskowych, specyficznych połączeń spół-
głosek z samogłoskami i zasad akcentowania, zapożyczenie obcych końcówek flek-
syjnych, przejęcie aspektu czasownikowego (np. w jidysz pod wpływem języków 
słowiańskich) lub rozchwianie systemu aspektowego w wyniku kontaktów z języ-
kami nieposiadającymi kategorii aspektu (tj. pojawianie się zjawiska dwuaspekto-
wości czasowników, które może doprowadzić do bezaspektowości), zmiany rodzaju 
gramatycznego rzeczowników, zapożyczenie obcych prefiksów i sufiksów, zmiany 
w składni, np. wprowadzenie składni acusativus cum infinitivo i składni biernika 
zamiast dopełniacza przy orzeczeniu zaprzeczonym, umieszczanie orzeczenia na 
końcu rozbudowanych (tj. zawierających określenia orzeczenia) zdań podrzędnych. 

Wszelkie kalki słowotwórcze (kalki formacji prefiksalnych i sufiksalnych, kalki 
wyrazów złożonych i zestawień wyrazowych) oraz kalki frazeologiczne i skład-
niowe to po prostu fakty gramatyczno-leksykalne.4 Chodzi tutaj o wypełnienie pod 
wpływem języka obcego schematu słowotwórczego, frazeologicznego lub skład-
niowego odpowiednim tworzywem słownictwa języka-biorcy. 

Kalki składniowe, np. iść na sąd (aufs Gericht gehen) zamiast iść do sądu, 
ubrać co (etwas anziehen) zamiast ubrać się w co, jechać z koleją (mit der Bahn 

fahren) zamiast jechać koleją, nie są – moim zdaniem – typowymi zapożyczeniami 
gramatycznymi (jak np. w morfologii: przejęcie końcówek fleksyjnych i afiksów 
słowotwórczych, powstanie pod obcym wpływem nowego typu czasu przeszłego – 
mam przeczytane ‘przeczytałem, -am’), ponieważ w języku polskim istnieją sche-
maty składniowe: czasownik + przyimek na + rzeczownik w bier. lp., czasownik + 
przyimek w + zaimek/rzeczownik w bier. lp., czasownik + przyimek z + rzeczownik 
w narz. lp. Znane schematy te są jedynie wypełniane inną treścią leksykalną, np. 
jechać z kolegą/podróżować z kolegą – pod wpływem niemczyzny także jechać 

z koleją. Zakres typowych zapożyczeń gramatycznych ze składni ograniczam do 
struktur językowych „składni powierzchniowej“, tj. „szyku wyrazów, związku zgo-

 
 

  2  Słowotwórstwo zalicza się też do pogranicza systemu morfologicznego i leksykalnego. 
  3  Do przebudowy systemu fonologicznego doszło np. w języku rumuńskim pod wpływem 

kontaktów z językami słowiańskimi (ROZENCWEJG 1980: 237). 
  4  Z problematyką kalkowania językowego dobrze zapoznaje książka J. OBARY (1989). 
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dy, rządu itd.“ (ROZENCWEJG 1980: 239). Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że nie-
kiedy ścisłe oddzielenie „czystych“ struktur gramatycznych od struktur grama-
tyczno-leksykalnych jest dyskusyjne lub wręcz niemożliwe. Jako przykłady można 
wymienić aspekt i rekcję. Te kategorie gramatyczne są powiązane nie tylko z pro-
blematyką znaczenia gramatycznego, lecz również z problematyką znaczenia leksy-
kalnego czasowników. Spodziewam się, że nie wszyscy czytelnicy będą przekonani 
o słuszności mojego stanowiska. 

Struktury językowe o charakterze kalk są niewątpliwie rezultatem intensywnych 
kontaktów w sytuacji bilingwizmu językowego. Z jeszcze głębszym oddziaływa-
niem języka obcego mamy do czynienia wówczas, gdy w języku-biorcy pojawiają 
się typowe zapożyczenia gramatyczne. 
 
 
4. Wpływy języków obcych na system gramatyczny języka ogólnopol-

skiego 
 

J. SAFAREWICZ (1972) rozpatruje tylko typowe zapożyczenia gramatyczne. B. WAL-
CZAK (1976) zajmuje się również kalkami słowotwórczymi i składniowymi; podob-
ne stanowisko reprezentują KUROCZYCKI/RZEPKA (1977). Sądzę, że warto ukazać 
najważniejsze ustalenia wymienionych badaczy. 

SAFAREWICZ wyróżnił w języku polskim następujące fakty gramatyczne pocho-
dzenia łacińskiego: grupy spółgłoskowe z jotą w śródgłosie: -bj- (Euzebiusz), -cj- 
(Alicja), -dj- (Kladiusz) -fj- (Zofia), -gj- (Sergiusz), -lj- (Wergiliusz) (do upo-
wszechnienia się grup spółgłoskowych z j przyczyniła się również francuska wy-
mowa typu union, occasion); akcent na trzeciej sylabie od końca (zamiast na dru-
giej) w wyrazach pochodzenia łacińskiego lub zapożyczonych za pośrednictwem 
łaciny; końcówka -a w mian. lm. rzeczowników rodzaju nijakiego typu muzeum – 
muzea, liceum – licea; składnia accusativus cum infinitivo (od końca XIV w. do 
XIX w., rozpowszechniona zwłaszcza w XVI w.); używanie w XVI w. zaimka 
względnego który bez wcześniejszego wymieniania słowa, do którego zaimek się 
odnosi. 

Brak w przywołanym opracowaniu informacji o innych grupach spółgłosko-
wych polszczyzny, które występują tylko w zapożyczeniach z łaciny, oraz o losach 
łacińskich grup spółgłoska + i, np. ci, ti, di, si, zi. Łacińska samogłoska i oddawana 
jest w przyswojonych latynizmach jako y (titulus > tytuł, tigris > tygrys, p.-łac. 
kośc. zizania > fr. zizanie > zyzania) lub i (circa, sinus, maksimum, digesta, divus). 
Wprowadzenie y pozwalało uniknąć spółgłosek półmiękkich. Pojawiły się one 
jednak (jako warianty odpowiednich fonemów twardych) w cytatach w grupach 
spółgłoska + i (np. digesta – wym. d’igesta, divus – wym. d’ivus) oraz w wyrazach 
dobrze przyswojonych (circa – wym. c’irka, optimum – wym. opt’imum, maksimum 
– wym. maks’imum, sinus – wym. s’inus, quasi – wym. kwaz’i). 

Autor zwrócił także uwagę na wpływy w słowotwórstwie. Wśród sufiksów rze-
czownikowych pochodzenia łacińskiego wyróżnił trzy grupy. Po pierwsze, sufiksy 
poświadczone w wyrazach obcego pochodzenia (głównie w latynizmach): -ika 
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(technika), -ik||-yk (technik, fizyk), -cja (prowokacja), -encja (eminencja), -ancja 
(elegancja), -ent (abstynent), -ant (elegant), -ariusz (akcjonariusz), -tor (rektor) – 
GHJP 1965: 190: -or w doktor, -ator w racjonalizator. Po drugie, niektóre sufiksy 
pochodzenia łacińskiego (wyabstrahowane z zapożyczeń) służą do tworzenia wyra-
zów od polskich podstaw słowotwórczych, np. -jusz (utracjusz), -ita (najmita), -ista 

(służbista), -izm||-yzm (towianizm, kacapizm < kacap). Po trzecie, sufiks łaciński 
może być użyty „w sposób makaroniczny“, np. -us (pijus, biegus, obdartus, wiarus 

itd.). 
SAFAREWICZ dostrzega sufiksy pochodzenia łacińskiego również w przymiot-

nikach: -yjny, -alny (redakcyjny, muzealny). Tutaj niezbędna byłaby przynajmniej 
wzmianka, że sufiksy te mają hybrydalny charakter, tj. składają się z komponentu 
łacińskiego i polskiego – -ijny||-yjny od rzeczowników łacińskich na -ia, -io + pol-
ski sufiks -ny, -alny od przymiotników łacińskich na -alis + -ny. 

Badacz nie wykorzystał informacji zawartych w innych opracowaniach (m. in. 
w GHJP 1965: 190–191) o sufiksach przymiotnikowych (-iczny||-yczny, -ylny, -er-

ny, -ejski, -eński, -iński||-yński) i prefiksach (de-, kontr-, post-, pro-, re-, wice-). Pod 
koniec ubiegłego wieku pogłębiono znacznie (m. in. WASZAKOWA 1994, JADACKA 
2001) wiedzę o funkcjonowaniu w polszczyźnie afiksów pochodzenia łacińskiego. 
JADACKA (2001) wykazała, że po II wojnie światowej aktywne słowotwórczo były 
sufiksy: -(iz)acja, -ista, -izm, -ator, -ant, w pełni zasymilowany sufiks przymiotni-
kowy -alny i prefiksy, np. de-, kontr-, post-, pro-, re-. Wiele zapożyczeń łacińskich 
interpretuje się jako formacje, tj. wyrazy motywowane, np. administracja : admini-

strować, fanatyzm : fanatyk, manifestant : manifestować. Niemotywowane są wyra-
zy: fizyk, rektor, docent itd. Sporo uwagi poświęcono problematyce prefiksoidów 
(np. auto-, krypto-, makro-, mikro-, mini-, multi-, pseudo-) i sufiksoidów (np. -log), 
tj. elementów pochodzenia greckiego, grecko-łacińskiego lub łacińskiego. Z łaciny 
i greki (przeważnie za pośrednictwem łaciny) afiksy przenikały do wielu języków 
europejskich (głównie romańskich i germańskich). Ich zestaw jest różny w poszcze-
gólnych językach, ale częściowo są to elementy identyczne lub podobne. Uważa się 
je po prostu za afiksy obcego/internacjonalnego pochodzenia. W polszczyźnie 
formanty obce pojawiły się przede wszystkim pod wpływem łaciny, ale również – 
w rozmaitym stopniu – w wyniku oddziaływania zapożyczeń francuskich, niemiec-
kich, angielskich i włoskich. 

Łacina odegrała istotną rolę w kształtowaniu się liczebnika jako osobnej katego-
rii gramatycznej i w powstaniu wzorców składni liczebników. Warto w tym miejscu 
przywołać dwa cytaty z książki A. SŁOBODY (2012: 11–12 i 234): 

 
„Wykształcanie się odrębnej kategorii gramatycznej, jaką jest liczebnik, nastą-
piło więc nie tylko pod wpływem pisma jako nowego medium, przekształca-
jącego sposób kategoryzacji pojęć (również liczbowych), ale także w wyniku 
oddziaływania piśmiennej realizacji języka obcego – łaciny, czeszczyzny, być 
może również języka niemieckiego.“ 
 

„O wiele większa była rola samej łaciny. Nieodmienność w języku łacińskim 
liczebników od pięć wzwyż i nadrzędna rola rzeczownika w grupie nominalnej 



99 

spowodowały, że w polszczyźnie rzeczownik w związku z liczebnikiem również 
zaczął być odczuwany jako element nadrzędny, co w konsekwencji doprowa-
dziło do stopniowej adiektywizacji liczebnika w przypadkach zależnych w pol-
szczyźnie. Brak liczby podwójnej w łacinie sprzyjał redukcji tej kategorii także 
w systemie języka polskiego. Łacina oddziaływała też na polszczyznę w pła-
szczyźnie semantycznej. Wpływem tym można tłumaczyć m. in. występowanie 
w średniowieczu superlatywnej formy liczebnika pierwszy w funkcji elatywnej, 
pojawienie się przy liczebniku drugi znaczenia ‘zajmujący drugie miejsce po 
kimś lub po czymś, gorszy, pośledni’ oraz przesunięcia semantyczne w struk-
turze znaczeniowej liczebników zespołowych, których konsekwencją są prze-
kształcenia składniowe.“ 
 

SAFAREWICZ nie wypowiada się w sprawie oddziaływania łaciny na szyk polskich 
form czasownikowych w zdaniu. Zagadnieniem tym zajmę się w następnym pod-
rozdziale (5.3. Składnia), ponieważ wpływy języka łacińskiego na polszczyznę 
nakładały się dosyć długo na wpływy języka niemieckiego. 

B. WALCZAK (1976) stwierdza współuczestnictwo francuskiego (wraz z łaciną 
i innymi językami) w powstawaniu połączeń spółgłosek z jotą i śródgłosowych 
grup t, d, s, z, š, ž, r + i. Dodajmy, że istnieją też inne połączenia spółgłosek z jotą, 
np. rj (oratorium z łaciny – wym. orator’um, draperia z francuskiego – wym. 
draper’a itd). Na upowszechnianie się w polszczyźnie połączeń spółgłoska + j 
wpływały liczne zapożyczenia leksykalne typu alians, brulion. Francuski wpłynął 
decydująco (tj. bardziej niż łacina) na obecność w języku polskim grup -ti-, -di-, -ri- 
(np. batik, prestiż, riposta), choć w pożyczkach są też udokumentowane grupy z y 
(np. fatyga, oberżyna, arymaż). Z pozostałych grup (-si-, -zi-, -ši-, -ži-) autor podał 
tylko przykład na grupę nagłosową ži- (żigolak) i grupę śródgłosową -ži- (reżim). 
Warto też zauważyć, że w pożyczkach francuskich pojawiają się spółgłoski spalata-
lizowane (tik – wym. t’ik, riposta – wym. r’iposta, reżim – wym. režim). Brak dotąd 
wyczerpującego opracowania grup spółgłoskowych i połączeń spółgłoskowo-samo-
głoskowych w zapożyczeniach wyrazowych z francuskiego. 

Galicyzmy leksykalne zawierają sufiksy: -ada
5, -aż, -er, -inier||-ynier, -eria, 

-iszon (-er przejęte z niemieckiego). W polszczyźnie zdarzają się germanizmy po-
chodzenia francuskiego na -ada, -aż, -er, -eria (-er i -eria występują także w italia-
nizmach). Niektóre sufiksy wyabstrahowane z pożyczek francuskich pojawiają się 
w derywatach od polskich podstaw, np. błazenada, kosynier, kołtuneria, małpiszon. 
W zapożyczeniach z francuskiego poświadczone są także sufiksy pochodzenia 
łacińskiego: -ik, -ika, -cja, -encja, -ancja, -ent, -ant, -ista, -izm. Można mówić 
o współoddziaływaniu z łaciną i częściowo z niemieckim, gdy chodzi o przenikanie 
niektórych sufiksów (np. -ista, -izm||-yzm) do zasobu formantów polskiego systemu 
słowotwórczego. 

 
 

  5  DŁUGOSZ-KURCZABOWA (1982) uważa, że sufiks -ada jest pochodzenia francuskiego 
i włoskiego. Sądzę, że źródło francuskie jest ważniejsze ze względu na fonetykę, np. 
brawada – fr. bravade, włos. bravate.  
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Wpływy francuskie stwierdza się w zakresie tzw. zestawień dwuwyrazowych, 
które tworzą trzy grupy: zestawienia apozycyjne (lekarz-dentysta – médecin-den-

tiste), zestawienia z drugim członem w dopełniaczu (np. krzyk mody – cri de la mo-

de), zestawienia z przyimkiem (kawa z mlekiem – café au lait). Brak wpływów 
z fleksji. Galicyzmy składniowe są udokumentowane (głównie w XIX w.) jedynie 
w idiolektach pisarzy i innych bilingwialnych inteligentów. 

Artykuł KUROCZYCKIEGO/RZEPKI (1977) dotyczy licznych wpływów grama-
tycznych i różnego typu kalk (głównie składniowych), tj. zapożyczeń gramatycz-
no-leksykalnych z języka rosyjskiego w polszczyźnie potocznej XIX w. i początku 
XX w. w zaborze rosyjskim i austriackim, głównie w polszczyźnie północnokreso-
wej i południowokresowej. Wpływy rosyjskie nie objęły systemu fonologicznego, 
ale wniknęły głęboko w system morfologiczny i składniowy polszczyzny. Oto wy-
brane przykłady: zmiana rodzaju gramatycznego rzeczowników (np. kontrola r. ż. > 
kontrol r. m., afisz r. m. > afisza r. ż., gimnazjum r. n. > gimnazja r. ż.), końcówka 
-u w cel. lp. r. m. (np. człowieku, doktoru), końcówka -i, -y w mian. lm. (np. koni, 
kluczy, gości), długie formy zaimków zamiast krótkich (mnie, tobie, jemu zamiast 
mi, ci, mu), stopień najwyższy przymiotników typu sam najlepszy zamiast naj-

lepszy, konstrukcje składniowe typu: śledzić za kimś zamiast śledzić kogoś, iść do 

sklepu za cukrem zamiast iść do sklepu po cukier. 
W znacznej większości źródła poprawnościowe określają rusycyzmy jako niepo-

prawne struktury językowe (KJP 1971). Niektóre zapożyczenia gramatyczno-leksy-
kalne utrzymały się jednak w języku potocznym i częściowo w tzw. polszczyźnie 
kulturalnej, np. beztalencie, pustosłowie, lata pięćdziesiąte, po znajomości, jakby 

nie było. Typowe wpływy gramatyczne języka rosyjskiego reprezentują dwa fakty 
słowotwórcze: sufiks -szczyk||-czyk, poświadczony w kilku derywatach (buntow-

szczyk, aparatczyk, chałturszczyk, naturszczyk), oraz sufiks -iada||-jada (wyabstra-
howany z rosyjskiego zapożyczenia spartakiada, wyrazu utworzonego na wzór sło-
wa olimpiada), np. uniwersjada, telewizjada, osiedlada (DŁUGOSZ-KURCZABOWA 
1982: 68–70, WASZAKOWA 1994: 58, JADACKA 2001: 84). 

Z języka czeskiego zapożyczyła polszczyzna ponad 1700 jednostek leksykal-
nych (BASAJ/SIATKOWSKI 2006: 5, SIATKOWSKI 1996). Oddziaływanie czeszczyz-
ny na system gramatyczny języka ogólnopolskiego było znacznie słabsze: współ-
oddziaływanie na proces powstania fonemu f (wspólnie z niemieckim, łaciną 
i polskimi tendencjami rozwojowymi), wpływ na upowszechnienie się ściągniętych 
form zaimkowych typu mego, twego. Z punktu widzenia polskiej fonotaktyki wart 
odnotowania jest wpływ czeski, który polega na braku spółgłosek miękkich przed e 
(np. wesele, serce, śmiertelny, obecny zamiast spodziewanych form wiesiele, sierce, 
śmiercielny, obiecny) oraz przed pierwotnym i (np. Władysław, jedyny zamiast 
Włodzisław, jedziny). Możliwy jest udział czeskiego w kształtowaniu rozwoju gra-
matycznego staropolskich liczebników (SŁOBODA 2012: 11–12). 

Niektóre bohemizmy leksykalne zawierają morfemy słowotwórcze o czeskiej 
postaci językowej (BASAJ/SIATKOWSKI 2006: 5). Są to sufiksy rzeczownikowe: -tel 

(obywatel) -’atko (mładziatka/młodziatka), -stwi(e), -ctwi(e) (świadectwie), sufiksy 
przymiotnikowe: -telny (rzetelny), -awy; prefiksy przymiotnikowe: prze- (przeczy-
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sty), na- (nałysion ‘przyłysiały’), prefiks w formacjach rzeczownikowych typu pro-

śpiech ‘pożytek’. Tylko nieliczne z wymienionych afiksów służyły do tworzenia 
nowych wyrazów w polszczyźnie. 

W historii języka polskiego istotny jest wpływ arbitrażowy języka czeskiego, 
gdy z dwóch form obocznych (również gramatycznych) zwyciężała ta, która wystę-
powała w czeszczyźnie. 

Języki ruskie (tj. ukraiński i białoruski) wzbogacały przez stulecia (głównie 
ukraińszczyzna) polski system leksykalny. Prawdopodobnie w pewnym stopniu 
wpłynęły na zanik polskich samogłosek pochylonych w ciągu doby średniopolskiej, 
podtrzymywały obecność w polszczyźnie kresowej przedniojęzykowo-zębowego ł 
i dźwięcznego h. Pochodzenia wschodniosłowiańskiego jest najprawdopodobniej 
sufiks -uk (w wyrazach regionalnych, np. lokajczuk, psiuk, maśluk). 

Wpływ języka włoskiego na polski system gramatyczny określimy jako skrom-
ny. Język włoski współuczestniczył – wraz z łaciną, francuskim i niemieckim – 
w przejęciu przez polszczyznę połączeń spółgłosek z jotą (w tym specyficznych 
grup włoskich, np. ciompi – wym. čompi), w upowszechnianiu niektórych spół-
głosek (t, d, s, z, č, r + i) z i oraz tym samym w zwiększaniu frekwencji spółgłosek 
spalatalizowanych. Przykłady wybrane z książki M. BOREJSZO (2007): tifoso – 
wym. t’ifoso, tinta – wym. t’inta, divisi – wym. d’iiz’i, siciliana – wym. s’iil’a-

na, cinquecento – wym. inkečento, risoluto – wym. r’izoluto. Odnotować też na-
leży wzmacnianie tendencji do wyabstrahowania sufiksów -ada (DŁUGOSZ-KUR-
CZABOWA 1982), -eria, -inier||-ynier (obecnych w italianizmach) z zapożyczeń 
francuskich i niemieckich, jak również upowszechnianie za pośrednictwem italia-
nizmów internacjonalnych afiksów pochodzenia łacińskiego. 

Z języka angielskiego przejęto już do polszczyzny kilka tysięcy jednostek leksy-
kalnych – językowo zaadaptowanych lub funkcjonujących na zasadzie cytatów 
(MAŃCZAK-WOHLFELD 1994, 1995, 2006, 2010). Wpływy gramatyczne są nielicz-
ne. Fonologię/fonetykę reprezentuje kilka kwestii. MARKOWSKI (2012: 126) pisze: 
„Ostatnio do polszczyzny ogólnej została przejęta z angielskiego głoska [č’] – 
miękkie [č], tak jak w wyrazach chip, chipsy, tchibo“. 

Nagórko (1998: 51) wzmiankuje nie tylko o spalatalizowanym č’ (Chicago – 

č’ikago), ale również o spalatalizowanych spółgłoskach: š’ (Chicago – š’ikago) 
oraz ǯ’|| (dżins – ǯ’ins||įs) i r’ (Orinoko – or’inoko, ring – r’ing). Wymienione 
spółgłoski spalatalizowane są tylko wariantami odpowiednich fonemów twardych. 

Pod wpływem wymowy angielskiej pojawiają się w naszym języku (MARKOW-
SKI 1992: 238) połączenia by zamiast bi (biznes, biznesmen, biznesowy – wym. byz-

nes, byznesmen, byznesowy) oraz ly zamiast li (video clip – wym. ideo klyp). 
Wymowa typu ly zamiast li (lypa zamiast lipa) cechuje wymowę regionalną 
i gwarową. 

Brak opracowania o grupach spółgłoskowych w obrębie zapożyczeń angielskich 
w polszczyźnie. Najbardziej osobliwe połączenia spółgłoskowe z zapożyczeń an-
gielskich nie weszły do opracowania I. SAWICKIEJ. Autorka pisze w tej sprawie 
(1974: 75): „Ponadto w języku polskim jest dużo grup z fonemami obcymi, jak np. 
fal, klan itp., które w inwentarzu nie zostały uwzględnione“. 
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Sporo anglicyzmów leksykalnych stało się już formacjami w języku polskim, 
np. z sufiksem -er (raper : rap, rapować, rocker : rock, surfer : surfować, tester : 
testować – JADACKA 2001: 89) oraz -ing (kloszarding : kloszard, monitoring : mo-

nitorować, sponsoring : sponsorować, szoking/shocking : szok, szokować – JADA-
CKA 2001: 84). Język angielski przyczynia się do wzrostu zastosowania w języku 
polskim niektórych afiksów internacjonalnych. 

Trudno wskazać inne typowe zapożyczenia gramatyczne, zwłaszcza dobrze za-
domowione w naszej mowie. MARKOWSKI (1992: 237–238) wymienia „typowe 
anglicyzmy składniowe z języka reklam“ oraz błędne użycie zaimka dzierżawczego 
twój zamiast swój (pod wpływem angielskiego your). Tego typu przykłady zaliczył-
bym raczej do interferencji gramatyczno-leksykalnych. 

Zapożyczenia gramatyczne i gramatyczno-leksykalne (różnego typu kalki) z an-
gielszczyzny zasługują na wnikliwe zbadanie. 

 
 

5.  Wpływy języka niemieckiego na system gramatyczny języka ogólno-
polskiego 

 

Jak już wspomniałem, polszczyzna od średniowiecza do dzisiaj poświadcza nie 
tylko liczne zapożyczenia leksykalne, ale również leksykalno-gramatyczne i grama-
tyczne. Tylko częściowo dokumentują je dawne i nowsze teksty. Niewiele zapo-
życzeń leksykalno-gramatycznych i gramatycznych zadomowiło się do czasów 
obecnych w polszczyźnie ogólnej. 

Gdy chodzi o typowe zjawiska gwarowe/dialektalne (nieobecne w polszczyźnie 
ogólnej), wspomnę o dwóch sprawach. W dyskusji o polskim mazurzeniu nikt nie 
wypowiedział się obszernie o możliwości oddziaływania przed XVI w. dialektów 
niemieckich na powstanie tego zjawiska, tj. zastąpienia szeregu š, ž, č, ǯ przez 
szereg s, z, c, ʒ. Badacze wysuwali hipotezy wskazujące na rezultat wpływów 
obcojęzycznych i rodzime źródło mazurzenia. Opowiedziano się za podłożem fiń-
skim (J. Baudouin de Courtenay, J. Rozwadowski, T. Lehr-Spławiński, M. Małecki, 
S. Urbańczyk), pruskim (S. Dobrzycki, T. Milewski, W. Taszycki), fińskim za po-
średnictwem pruskim (A. Sieliszczew), celtyckim (T. Lehr-Spławiński). Rodzime 
źródło mazurzenia brali pod uwagę m. in. A. Brückner, K. Nitsch, M. Rudnicki, 
J. Kuryłowicz, S. Szober, N. van Wijk, H. Konieczna, T. Brajerski. Omówienie po-
glądów na genezę mazurzenia przedstawił wnikliwie KLEMENSIEWICZ (1999: 35–
44). 

Uważam, że w dyskusji nad genezą mazurzenia istotna może być (jako dodat-
kowy czynnik) kwestia kontaktów z dialektami niemieckimi, w których istniała 
wprawdzie opozycja s : š, ale brak było par z : ž, c : č, ʒ : ǯ. W różnych typach 
sytuacji bilingwalnych Niemców sprawa ta była bardzo ważna. Mogli oni 
zastępować nieistniejące w ich języku polskie fonemy najbliższymi odpowiedni-
kami języka niemieckiego. Źródeł mazurzenia można się dopatrywać również 
w wymowie Niemców mówiących po polsku w środowiskach miejskich i wiej-
skich. 
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Na uwagę zasługuje też sugestia L. BEDNARCZUKA w sprawie udziału dialektów 
niemieckich w dyftongizacji samogłosek dialektów czeskich, łużyckich, połabskich, 
kaszubskich i polskich. Oto najistotniejsza opinia dotycząca polskiego obszaru 
językowego (2000: 54): „Dyftongizacja w gwarach Polski zachodniej (Kaszuby, 
Bory Tucholskie, Krajna, zachodnia i centralna Wielkopolska, Dolny Śląsk, za-
chodnia część Górnego Śląska) pokrywa się w przybliżeniu z zasięgiem inten-
sywnej kolonizacji niemieckiej“. 

Poniżej omawiam takie przykłady wpływu języka niemieckiego na system gra-
matyczny języka ogólnopolskiego, które uznano za cechy normatywne w tym 
języku. 

 
 

5.1. Fonologia 
 

Znamienną cechą oddziaływania języka niemieckiego na system fonologiczny 
języka staropolskiego (także w epoce przedpiśmiennej, tj. do połowy XII w.) jest 
pojawienie się w nim fonemu f i zapewne równocześnie jego miękkiego odpowied-
nika f’. Z. STIEBER (1966: 62) bierze też pod uwagę oddziaływanie interferencyjne 
łaciny, o czym nie wspomina SAFAREWICZ (1972), i czeskiego: 

 

„Zetknięcie się Polaków z językiem niemieckim i łaciną średniowieczną 
spowodowało osłuchanie się ich z obcym im dotychczas dźwiękiem f. Jednak 
z początku Polacy nie umieli oddać tego zupełnie obcego dźwięku i na jego 
miejsce wstawiali swoje p, b, a przed samogłoskami przednimi (zwłaszcza przed 
i) – ṕ, . Tak na miejscu łac. firmare powstało polskie *iŕmovati (dzisiejsze 
bierzmować), tak z ferula powstało ber(ъ)ło [ze słabym jerem twardym – T. L.], 
z Fabianus – Pabian […] z lucifer – lucyper, wreszcie z niem. Farbe – pier-
wotnie barwa.“ 
 

Ciekawe jest spostrzeżenie STIEBERA (1966: 62–63) o chronologii pojawiania się 
fonemów f, f’ i roli czeskiego w ich upowszechnianiu. 

 

„Nie udało się jeszcze ustalić okresu, w którym Polacy zaczęli obce f oddawać 
swoimi f, f’. Pewnym wskaźnikiem mogłoby tu być słowo ofiara, wzięte za-
pewne bezpośrednio z czeskiego ofěra. Otóż ciekawe, że starym zwyczajem 
zamieniono w tym wyrazie fonem ě na a przed przedniojęzykową twardą (choć 
obok ofiara mówiono też ofiera; tak jest w PFl [Psałterzu floriańskim – T. L.]) 
etc., a równocześnie pozostawiono nie zmienione obce f (f’). Ponieważ trudno 
uwierzyć, by zmiana ě > a była aktualna jeszcze po wieku XI, wypadałoby 
przypuścić, że już w tym wieku Polacy, przynajmniej niektórzy, mieli fonemy f, 
f’. Język naszych zabytków XIV w. ma już niewątpliwie fonemy te używane 
w wyrazach obcych.“ 
 

STIEBER nie wyklucza, że w średniowieczu część wyrazów z p, b, ṕ,  zamiast 
obcego f polszczyzna być może przejęła za pośrednictwem czeskim. Język czeski 
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mógł zatem zarówno upowszechniać, jak i hamować przyswajanie łacińskiego i nie-
mieckiego f. 

Interferencje obce (niemieckie, łacińskie, czeskie) nie były jednak wyłącznym 
źródłem f, f’ w dawnej polszczyźnie. Spółgłoski te były też w Polsce wschodniej 
i środkowej rezultatem zmian xv > f, x > f’ (chwała > fała, chwila > fila) oraz 
pojawiały się jako wynik śródgłosowego, wygłosowego (w absolutnym wygłosie) 
i międzywyrazowego ubezdźwięcznienia v,  (np. kwas > kfas, panów > panóf, 
panów tych > panóf tych). 

W GHJP (1965: 135–138) brak nawet wzmianki o wpływie języków obcych 
(w tym niemieckiego) na pojawienie się f, f’ w polskim systemie fonologicznym. 
Jej autorzy biorą pod uwagę tylko rodzime źródło pochodzenia tych fonemów.  
KURASZKIEWICZ (1972: 90) nie uwzględnia czynnika obcego przy genezie głoski f: 
„Nowa głoska f wytworzyła się w Małopolsce i na Mazowszu w grupie chw- 
w XII–XIII wieku. […] Uproszczenie chw- na f nie weszło jednak do języka 
literackiego, […]“. ROSPOND (1973: 114) wypowiedział się jednoznacznie w spra-
wie genezy f: „W języku polskim przejęto dźwięk f pod wpływem obcym, 
łacińskim i niemieckim: łac. firmare, niem. Farbe“.  Źródła rodzime f uczony uwa-
ża za mniej ważne. DŁUGOSZ-KURCZABOWA/DUBISZ (1998: 150–151) rozpatrują 
powstanie fonemów f, f’ w kontekście czterech czynników: 1) „upodobnienia 
w grupach spółgłoskowych i uproszczenia grup spółgłoskowych“, np. s (ś)>sf’ 

(śf’), xw > xf > f, x > xf’ > f’; 2) „uproszczenia niesystemowe różnych grup spół-
głoskowych oraz ubezdźwięcznienia spółgłosek w wygłosie form wyrazowych“, 
np. upvać > upfać > ufać, stav > staf, pav > paf; 3) „zapożyczenia z języków ob-
cych (łaciny, języka niemieckiego i czeskiego)“; 4) „występowanie spółgłosek f, f’ 
w wyrazach onomatopeicznych typu fruvać“. 

Najrozsądniejsze będzie przyjęcie w powyższej kwestii stanowiska, że do 
obecności f, f’ w polszczyźnie przyczyniły się zarówno kontakty z językami obcymi 
(niemieckim, łaciną i czeskim), jak i rodzime procesy fonetyczne. Być może są one 
nawet ważniejsze. 

W języku staropolskim spółgłoski c, ʒ, š, ž, č, ǯ były palatalne. Traciły one 
stopniowo miękkość w ciągu XV w. – ostatecznie stały się spółgłoskami twardymi 
w połowie XVI w. (w wymowie najstarszych Polaków może dopiero pod koniec 
tego stulecia). Nie istnieje przekonujące objaśnienie przyczyny ich dyspalatalizacji. 

Język staropolski dokumentuje sporą liczbę zapożyczeń z niemiecką spółgłoską 
c, np. cecha < śrwniem. [średnio-wysoko-niemieckie] zeichen, cło < śrwniem. zol, 
cukier < śrwniem. zucker. W niemczyźnie była to spółgłoska twarda. Z pewnością 
w procesie zapożyczania obok c’ w takich wyrazach pojawiało się też niemieckie c. 

Większy problem interpretacyjny sprawiają zapożyczenia z niemieckim š, np. 
kosztować < śrwniem. kosten, szlag ‘apopleksja’ < śrwniem. slac, slages, szpital < 
śrwniem. spitâl, szyna < śrwniem. schîn(e). Śrwniem. s przechodziło we wnniem. 
[wczesno-nowoniemieckie] sch (tj. š), np. swërt > schwert, smërze > schmerz, slâf  

> schlaf. Prawdopodobnie śrwniem. s i wnniem. sch brzmiały podobnie i miały 
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palatalny charakter. Jednak we wnniem., którego początek datuje się na połowę XV 
lub przełom XV/XVI w., s, sch [š] w dużym stopniu traci palatalny charakter.6 

Nie można wykluczyć, że zapożyczenia niemieckie – zawierające spółgłoskę 
c i š (jeśli š przynajmniej w języku części Niemców było głoską twardą) – przyczy-
niły się do dyspalatalizacji staropolskich i wczesnośredniopolskich spółgłosek c’, . 
Pojawienie się c, š obok c’,  mogło naruszyć równowagę fonologiczną, która 
spowodowała również wahania wymowy typu ʒ’ – ʒ,  – ž,  – č,  – ǯ i w ciągu 
XVI w. pełną dyspalatalizację tych spółgłosek. Spostrzeżenie to traktuję jedynie 
jako hipotezę. W tym miejscu przydatne może być przywołanie stanowiska L. BED-
NARCZUKA (2000: 56), który bierze pod uwagę możliwość oddziaływania języka 
niemieckiego na procesy dyspalatalizacji spółgłosek miękkich w języku staro-
czeskim: „Wpływu niemieckiego nie można wykluczyć również przy dyspalatali-
zacji spółgłosek miękkich w języku staroczeskim. Ten socjolingwistyczny fenomen 
objaśniać można dyglosją znacznej części społeczeństwa czeskiego w XIV w.“ 

Można też mówić o dyglosji „znacznej części społeczeństwa“ polskiego (tj. 
Niemców, Polaków i przedstawicieli rodzin mieszanych) w XV i XVI w., zwła-
szcza w dużych ośrodkach miejskich (np. w Krakowie). 

SAFAREWICZ (1972) i WALCZAK (1976) nie piszą o grupach spółgłoskowych 
(oprócz połączeń spółgłosek z jotą) pochodzenia łacińskiego i francuskiego w języ-
ku polskim. Z pewnością jest wiele takich grup nagłosowych, śródgłosowych, 
wygłosowych i w zestrojach akcentowych (grupy wygłosowe + nagłosowe następ-
nego wyrazu) – poświadczonych tylko w zapożyczeniach leksykalnych z języków 
obcych, w tym również w pożyczkach z konkretnych języków, np. łacińskiego, 
francuskiego, niemieckiego. Dotychczas badacze (m. in. BARGIEŁÓWNA 1950, DU-
NAJ 1985, KLEMENSIEWICZ-BAJEROWA 1953, KURYŁOWICZ 1960, SAWICKA 1974) 
nie scharakteryzowali kompleksowo takiego materiału językowego. Zasługuje on 
na uwagę, ponieważ jest to sprawa ważna w rozważaniach o strukturze sylaby. 

Z konieczności musi wystarczyć w tym miejscu wzmianka, że w zapożycze-
niach z niemieckiego pojawiły się grupy spółgłoskowe, które nie istniały w języku 
polskim i do dzisiaj są poświadczone wyłącznie, prawie wyłącznie lub najczęściej 
w germanizmach leksykalnych. Kilka przykładów grup nagłosowych i śródgłoso-
wych: -łdr- (fołdrować), -lbl- (folblut < Vollblut), -pstš- (capstrzyk), st-, št-, šp-, šṕ- 
(stempel, sztaba, szpadel, szpic, szpieg, szpik, szpital). Zagadnieniem tym zajął się 
w ograniczonym zakresie KUCAŁA (1987). 

Niemiecki oddziaływał też – podobnie jak łacina, francuski i zapewne włoski – 
przynajmniej częściowo na proces powstawania w języku polskim grup spółgłos-

 
 

  6  W opracowaniu z historii języka niemieckiego (SCHMIDT 1970: 308) czytamy: „Im Mhd. 
gibt es zwei s-Laute: s (mit palatalem Charakter, dem heutigen sch nahestehend) und z 
(stl. s-Laut). Die beiden Laute werden nicht nur in der Schreibung, sondern auch in der 
Aussprache deutlich unterschieden. […]. Im Frnhd. gibt s seinen palatalen Charakter 
zum großen Teil auf, so daß dann die beiden s-Laute zusammenfallen. Doch verläuft die 
Entwicklung in den einzelnen Mundarten recht unterschiedlich“. 
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kowych z jotą. Wskazuje na to m. in. wymowa odpowiednich imion pochodzenia 
łacińskiego (Eusebius, Klaudius, Sofia/Sophia, Sergius) w języku niemieckim. 

Język niemiecki poświadcza połączenia spółgłosek c, t, d, s, z, š, r + i. 
Większość z nich występuje w germanizmach leksykalnych, które współuczestni-
czyły wraz z zapożyczeniami z innych języków obcych w procesie wprowadzania 
tych grup spółgłoskowo-samogłoskowych do polszczyzny. Istotne jest jednak i to, 
że takie zapożyczenia niemieckie (również nazwy własne) powodowały w języku 
polskim wzrost frekwencji spółgłosek spalatalizowanych (półmiękkich), np. Zier-

hoffer – wym. c’irxofer, tingel-tangel (wym. t’ingel-), diesel (wym. d’izel), dirka 
(wym. d’irka), simens (wym. z’imens), riesling (wym. r’izling). 
 
 
5.2. Morfologia 
 

Nie ma w ogólnopolskim języku literackim rzeczowników rodzimego pochodzenia, 
które zawdzięczałyby rodzaj gramatyczny (np. rodzaj żeński zamiast nijakiego) 
oddziaływaniu jezyka niemieckiego (KARPLUK 1974, KUCAŁA 1978, RECZKOWA 
1966, STASZEWSKA 1975). Takie przykłady są zapewne poświadczone w dawnym 
piśmiennictwie, w mniej starannych językowo tekstach okresu zaborów (w publi-
cystyce, korespondencji urzędowej i prywatnej, zeszytach szkolnych itd.) i w teks-
tach gwarowych, ale nie dysponujemy publikacją na ten temat. Brak takich faktów 
językowych w starannej polszczyźnie. 

Język niemiecki często decydował o rodzaju gramatycznym tylko w procesie 
adaptacji morfologicznej zapożyczeń z tego języka, np. die Luzerne, die Pritsche, 
die Spule, die Suppe mogłyby mieć w polszczyźnie końcówkę -e i rodzaj nijaki – 
odmieniałyby się wówczas jak rzeczownik pole. Rodzaj żeński zapożyczanych 
wyrazów w języku interferującym zadecydował o włączeniu ich do paradygmatu 
żeńskiego w polszczyźnie – dlatego lucerna, prycza, szpula, zupa. 

Wspomnę jeszcze o anglicyzmie farma, który powinien mieć w polszczyźnie 
rodzaj męski i postać farm (z ang. farm). Wyraz ten przybrał jednak rodzaj żeński, 
ponieważ został przejęty za pośrednictwem niemieckiego die Farm (PRZYBYLSKA 
2010: 247). 

SŁOBODA (2012: 234) przypuszcza, że łacina mogła przyczynić się do zaniku 
kategorii liczby podwójnej w języku polskim, ponieważ nie posiadała w swoim 
systemie tej kategorii gramatycznej: „Brak liczby podwójnej w łacinie sprzyjał re-
dukcji tej kategorii także w systemie języka polskiego.“ W tym zakresie jeszcze 
większy mógł być wpływ niemieckiego. Jest to jednak słaby argument, ponieważ 
dualis do dzisiaj zachował się w językach łużyckich i w słoweńskim, chociaż nie-
miecki intensywnie oddziaływał na te języki. Dodajmy, że od dawna wielu Łuży-
czan to ludzie bilingwalni; od pewnego czasu na ogół znają oni lepiej niemiecki niż 
łużycki. 

Niemiecki mógł już w dobie staropolskiej przyczynić się (wraz z łaciną i czes-
kim) do ukształtowania się liczebnika jako osobnej kategorii gramatycznej/części 
mowy (SŁOBODA 2012: 11–12). 
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Stronę (czynną, bierną i zwrotną) jako kategorię gramatyczną czasownika odzie-
dziczyła polszczyzna z języka prasłowiańskiego. Strona bierna (passivum) w pra-
słowiańszczyźnie miała strukturę złożoną (STIEBER 1989: 246–247) – z imie-słowem 
biernym (np. scs. sъpasenъ bǋdetъ) lub z odpowiednią formą osobową czasownika 
i z zaimkiem zwrotnym sę (np. scs. narečętъ sę). Stosowanie strony biernej uważa 
się niekiedy za szczególny przejaw intelektualizacji w języku (RECZEK, EJP 1999: 
146): „W systemie gramatycznym najważniejszym przejawem intelektualizacji jest 
stworzenie i coraz częstsze używanie form strony biernej, tłumaczącej łac. passi-
vum“. 

Łacina przyczyniła się do wzrostu stosowania tej kategorii w polszczyźnie 
(KRĄŻYŃSKA 1978). Niewątpliwie to samo (zwłaszcza gdy chodzi o okres nowo-
polski) można powiedzieć o wpływie niemieckiego na rozpowszechnianie się i nad-
używanie konstrukcji strony biernej, np. złodziej jest poszukiwany przez policję (der 

Dieb wird von der Polizei gesucht), problem ten został zbadany (das Problem 
wurde untersucht), list został napisany (der Brief wurde geschrieben). Wyraźnie 
podkreślam jednak, że chodzi tutaj tylko o nadmierną skłonność do posługiwania 
się konstrukcjami strony biernej pod wpływem języka niemieckiego, który stosuje 
stronę bierną znacznie częściej niż polszczyzna. Stronę bierną można też wyrazić 
w polskim przez użycie konstrukcji z czasownikiem zwrotnym (Obiad się właśnie 

gotuje). WEISS (1982) ukazał przekonująco rolę języka niemieckiego w szerzeniu 
się form strony biernej w historii języka polskiego. 

Możliwe jest, iż w historii języka polskiego niektóre czasowniki zwrotne po-
jawiły się pod wpływem języka niemieckiego. Nie dysponuję dowodami, ale sądzę, 
że zagadnienie to zasługuje na dokładne zbadanie. 

Wiadomo, że we współczesnym języku polskim jest sporo czasowników 
dwuaspektowych. Według H. KUDLIŃSKIEJ (1988) do połowy lat 80-tych było ich 
ponad sto. Zjawisko dwuaspektowości cechuje wszystkie języki słowiańskie. Są to 
głównie czasowniki obcego pochodzenia. Jest ich szczególnie dużo w językach łu-
życkich (LEWASZKIEWICZ 1992, WERNER 2003). Wydaje się, że języki łużyckie 
zmierzają – pod wpływem języka niemieckiego – do bezaspektowości czasow-
ników. Bogatą bibliografię na temat aspektu w językach słowiańskich zawiera 
książka A. BOGUSŁAWSKIEGO (2004). 

KUCAŁA (EJP 1999: 28) pisze: „W języku staropolskim było o wiele więcej niż 
obecnie czasowników dwuaspektowych“. Przeważały wśród nich – zdaniem autora 
– czasowniki obcego pochodzenia. Wymienia trzy przykłady (wszystkie to germa-
nizmy leksykalne): fołdrować ‘występować – wystąpić’, frysztować ‘odraczać – 
odroczyć’, harnaszować ‘uzbrajać – uzbroić’. Dodajmy jeszcze jeden znamienny 
cytat z hasła EJP (1999: 28), opracowanego przez M. KUCAŁĘ (1999: 28): „Wiele 
takich dwuaspektowych czasowników obcego pochodzenia jest poświadczonych 
z XVI w. […]. Ograniczenie tego, jak i w ogóle dwuaspektowości czasowników, 
było związane z postępującą stabilizacją systemu aspektowego.“ 

Z powyższych uwag wynika, że język polski do XVII w. dokumentuje dużo 
czasowników dwuaspektowych (więcej niż w drugiej połowie XX w.); od XVII w. 
polszczyzna ograniczała stopniowo dwuaspektowość i tym samym stabilizowała 
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system aspektowy. Problem ten należałoby wnikliwie zbadać. KUCAŁA nie infor-
muje, jakie języki destabilizowały dawniej polski system aspektowy. Jest jednak 
sprawą oczywistą, że chodzi o łacinę i niemiecki. Można przyjąć, że niemczyzna 
była głównym czynnikiem sprawczym powstania zjawiska dwuaspektowości cza-
sowników polskich, ponieważ różne typy bilingwizmu polsko-niemieckiego były 
częstsze niż odmiany bilingwizmu polsko-łacińskiego. Oprócz tego istnieli ludzie 
trójjęzyczni (polski – niemiecki – łacina). 

Dwuaspektowość czasowników staropolskich łączy się ściśle z problemem za-
niku aorystu i imperfectum w ciągu XV w. RECZEK (EJP 1999: 28) odnosi się do tej 
sprawy ogólnikowo: „Kategoria aspektu znana jest w polszczyźnie od najdaw-
niejszych czasów. Była ona prawdopodobnie przyczyną zaniku w polszczyźnie 
kilku czasów przeszłych (à aorystu i à imperfectum).“ 

Aoryst w scs. tworzyło się od czasowników dokonanych i niedokonanych, im-
perfectum od czasowników niedokonanych i wyjątkowo od dokonanych. W zabyt-
kach języka staropolskiego formy aorystu i imperfectum różniły się w zasadzie 
tylko w 2. i 3. os. lp.7 To była prawdopodobnie główna przyczyna zaniku tych 
czasów w staropolszczyźnie. Rolę dodatkowego czynnika odegrała zapewne 
dwuaspektowość czasowników, która w szczególności utrudniała funkcjonowanie 
form imperfectum. Język niemiecki wpływał bezpośrednio na kształtowanie się 
dwuaspektowości i tym samym pośrednio przyczyniał się do zaniku prostych 
czasów przeszłych. Nie wiadomo, czy we wszystkich językach słowiańskich, które 
utraciły aoryst i imperfectum, dwuaspektowość czasowników była silnie rozwi-
nięta. W niektórych językach słowiańskich formy aorystu i imperfectum zachowały 
się: w językach łużyckich (w funkcji praeteritum), w słoweńskim, serbskim, chor-
wackim, bośniackim, czarnogórskim, bułgarskim, macedońskim. W drugiej poło-
wie XX w. formy aorystu i imperfectum są używane w tych językach rzadziej, co 
chyba wiąże się ze wzrostem liczby czasowników dwuaspektowych. 

Językowi niemieckiemu przypisuję istotną rolę w kształtowaniu staropolskiej 
dwuaspektowości czasowników i tym samym w zaniku aorystu i imperfectum. 
Warto jednak dodać, że język niemiecki mocno oddziaływał również na języki 
łużyckie, słoweński i częściowo chorwacki (tj. na ich systemy aspektowe), a mimo 
to formy aorystu i imperfectum nie zaniknęły w tych językach. W językach 
wschodniosłowiańskich nastąpił zanik aorystu i imperfectum jeszcze przed okresem 
silnych wpływów języka niemieckiego. Brak w nich tych czasów, chociaż dialekty 
wschodniosłowiańskie i języki potoczne kontaktowały się z redakcjami cerkiew-
nosłowiańskiego, które poświadczają aoryst i imperfectum. W tej sprawie mogę 
tylko wyrazić opinię, że nie wiadomo, dlaczego w jednej sytuacji kontakt z danym 
językiem obcym może wywołać zmianę językową, w innej zaś nie stwierdzamy 
oczekiwanego efektu. 

W językach słowiańskich pojawiły się „nowe“ (?) – jak formułuje to STIEBER 
(1989: 245–246) – czasy przeszłe złożone. W polszczyźnie ogólnej chodzi o struk-

 
 

  7  Oprócz tego niektóre formy aorystu w 3. os. lp. (np. działa, niesie, wiedzie, chwali) nie 
różniły się od form 3. os. lp. czasu teraźniejszego (GHJP 1965: 369).  
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tury typu mam przeczytaną książkę ‘przeczytałem, -am książkę’, masz ugotowany 

obiad ‘ugotowałeś, -aś obiad’, mam odrobione zadanie ‘odrobiłem, -am zadanie’, 
mam utarty mak ‘utarłem, -am mak’, mam przepłynięte dwa kilometry ‘przepły-
nąłem/przepłynęłam dwa kilometry’. Tego typu konstrukcje są częste również 
w polskich gwarach, zwłaszcza intensywnie kontaktujących się z niemczyzną. 
W kaszubszczyźnie występują struktury z mam i jem ‘jestem’ + -lъ: jo mam tą 

ałką idzałé, tän ptoх je ukcałi (STIEBER 1989: 246). Tego typu konstrukcje łączy 
się z interferencyjnym wpływem niemieckiego – kalka struktury haben + imiesłów 
czasu przeszłego (Ich habe das Buch gelesen). Czas przeszły złożony typu imam 

zemeno/imav zemeno/sum imal zemeno w macedońskim objaśnia się jako wynik 
oddziaływania języków romańskich – arumuńskiego i meglenorumuńskiego (STIE-
BER 1989: 246, HAVRÁNEK 1936). W świecie słowiańskim do powstania tego typu 
czasu przeszłego przyczyniło się zatem kilka języków: niemiecki, łacina – kalka 
scriptum habeo (HOLVOET 1994) i języki romańskie (arumuński, meglenorumuń-
ski). Wartościowe są również następujące opracowania: BARTELIK (2011), NITSCH 

(1913), NOMACHI (2006), PISARKOWA (1964), PISKORZ (2011), PISKORZ/ABRA-
HAM/LEISS (2013), VASILEV (1968), WEISS (1987). 

Bierze się pod uwagę wpływ języka niemieckiego na strukturę polskiego 
futurum (MÖNKE 1971, SAFAREWICZ 1975). J. SAFAREWICZ pisze w tej sprawie 
(1975: 60): 

 

„Słusznie kładzie autor nacisk na innowacyjny charakter formacji opisowej typu 
będę robić (robił). Widzi on ośrodek rozpowszechniania się tej innowacji na 
pograniczu polsko-czesko-niemieckim, tj. na Śląsku, skąd ta formacja szerzy się 
w kierunku wschodnim, obejmując nie tylko obszary polskie, ale także tereny 
Rusi, tak północnej, jak południowej. Jest to zdaniem autora jeden z tych 
procesów „terytorialnych”, które się pojawiają na stykających się ze sobą 
terenach r ó ż n y c h  języków. Na Rusi ta formacja rozpowszechnia się 
rzeczywiście znacznie później niż w Polsce i robi wrażenie w wyniku wpływów 
polskich. Co ciekawsze, autor wiąże omawiane tu zjawisko z podobną inno-
wacją niemiecką, tj. z wytworzeniem typu futurum ich werde machen. Punktem 
wyjścia tej innowacji jest wschodni kraniec obszarów niemieckich, graniczący 
ze Śląskiem. Tę hipotezę muszą ocenić germaniści.“ 
 

W polskim systemie słowotwórczym funkcjonuje kilka sufiksów pochodzenia nie-
mieckiego (BIEDER 1987, DŁUGOSZ-KURCZABOWA 1986a, 1986b, 1988a, NAGÓR-
KO/BUDZYŃSKA 1971, NOWOWIEJSKI 2010: 119–120). Są to następujące przyrostki 
słowotwórcze: -unek < -ung (np. rachunek, szacunek), -ulec (np. budulec, hamulec), 
-tuch (np. fartuch, flejtuch). Sufiksem stał się też element -man wyabstrahowany ze 
złożeń typu furman, oberman. Pochodzące z zapożyczeń sufiksy stosowano później 
(choć niezbyt często) w derywatach od polskich podstaw (NOWOWIEJSKI 2010: 
119–120), np. sprawunek, opierunek, pomyślunek; smarkulec, sękulec, zębulec; 
chłopoman, lekoman, płytoman; świntuch. W pewnym sensie funkcję sufiksu pełni 
element -mistrz wyabstrahowany z zapożyczeń niemieckich z członem -meister 
(majster) (DŁUGOSZ-KURCZABOWA 1988b, KRAJEWSKA 1986). Komponent ten po-
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służył do tworzenia polskich formacji typu chlewmistrz, górmistrz, zbrojmistrz 
(NOWOWIEJSKI 2010: 120). Nie upowszechniły się w polszczyźnie ogólnej formacje 
prefiksalne z ober-, np. oberleśniczy, oberlekarz, oberkontroler, choć są poświad-
czone w ubiegłowiecznym piśmiennictwie (NOWOWIEJSKI 2010: 120). 

W polszczyźnie istnieje też wiele zapożyczeń zawierających niemiecki sufiks 
-er, np. cwancygier, fajfer, fletner (ŁAZIŃSKI 2008), które są wyrazami niemotywo-
wanymi. Formacje słowotwórcze reprezentują nieliczne pożyczki, np. szpaner : 
szpanować, politykier : polityka, politykować. Znacznie częściej sufiks -er wystę-
puje w anglicyzmach o charakterze formacji słowotwórczych, np. raper : rap, 
rapować (zob. wyżej). Sufiks -er poświadczony jest także w postaci -erz w wyra-
zach niemotywowanych, np. kuśnierz, snycerz, żołnierz. Sufiksy -er, -erz nie 
tworzyły derywatów od polskich podstaw słowotwórczych. 

W języku niemieckim jest znacznie więcej niż w polszczyźnie wyrazów złożo-
nych. Wiele polskich złożeń to kalki odpowiednich wzorów niemieckich (EGGERS 
1987, POHL 1991, SMOCZYŃSKI 1966), np. światopogląd – Weltanschauung, krwio-

obieg – Blutkreislauf. Wpływy niemieckie w tym zakresie mają charakter grama-
tyczno-leksykalny. Nie przyczyniły się one do powstania nowych modeli wyrazów 
złożonych (wszystkie były wcześniej znane), ale spowodowały znaczny wzrost 
ilościowy tego typu leksyki w polszczyźnie. 

W pewnym stopniu język niemiecki wspierał – poprzez germanizmy leksykalne 
– obecność w polszczyźnie afiksów (prefiksów i sufiksów) pochodzenia interna-
cjonalnego. Oto wybrane przykłady: abiturient, agitator, azylant, habilitacja, 
korepetycja, kryminalistyka, lamperia, liberia, masochizm, maszynista, melioracja, 
planista. 
 
 
5.3. Składnia 
 

Wzmiankowałem już o wpływie łaciny na obecność składni accusativus cum in-
finitivo w polskich tekstach od końca XIV w. do XIX w. Składnię tę polszczyzna 
zawdzięcza również (chociaż w mniejszym stopniu) niemczyźnie, skoro kategoria 
ta istnieje od dawna w tym języku. Do dzisiaj jako germanizm spotyka się ją 
w gwarze miejskiej Poznania, np. Widziałem go jechać tramwajem, Słyszałem ją 

śpiewać (WITASZEK-SAMBORSKA 1997: 47). 
W dziale poświęconym morfologii wspomniałem o nadużywaniu w historii 

języka polskiego (pod wpływem łaciny i niemieckiego) konstrukcji strony biernej. 
Ponieważ służą one do wyrażania orzeczenia złożonego (jest czytany, został 

przeczytany), można w nich widzieć również wpływ niemiecki na polską składnię. 
Na uwagę zasługuje sprawa szyku orzeczenia w dziejach polszczyzny. E. BER-

NEKER (1900: 54, 59) uważał, że czasownik w górno- i dolnołużyckim, czeskim 
i polskim może zajmować w zdaniu pozycję początkową lub końcową, ale prze-
waża w tych językach pozycja końcowa, w której czasownik mógł występować 
również w języku prasłowiańskim. F. MICHAŁK (1962/1994: passim) uznał pogląd 
Bernekera za słuszny w dużym stopniu tylko w odniesieniu do łużycczyzny i zre-
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ferował krytyczne wypowiedzi językoznawców polskich i czeskich (m. in. S. Szo-
bera, K. Horalka, M. Jelinka i V. Mathesiusa) o poglądzie Bernekera (MICHAŁK 
1994: 206–207). HORALEK (1955: 237) dowiódł, że pozycja końcowa orzeczenia 
(szczególnie w zdaniach podrzędnych) w staroczeskim i staropolskim była wy-
nikiem oddziaływania łaciny. Natomiast JELINEK (1960) dodał, że w tekstach nau-
kowych czeszczyzny okresu odrodzenia narodowego język niemiecki wpływał 
dodatkowo (oprócz łaciny) na pozycję końcową orzeczenia (głównie w zdaniach 
podrzędnych). Językoznawcy nie podzielali jednak poglądu, że pozycja końcowa 
orzeczenia przeważała w polskim i czeskim. Oprócz tego zwrócono uwagę na to, że 
w polskim i czeskim na szyk orzeczenia ma wpływ struktura tematyczno-rema-
tyczna zdania, która może powodować odstępstwa od tradycyjnego szyku wyrazów 
w zdaniu. 

Moim zdaniem, w okresie staropolskim i średniopolskim na końcową pozycję 
orzeczenia w polskich zdaniach (pojedynczych samodzielnych, współrzędnie złożo-
nych i podrzędnie złożonych – w głównych i w pobocznych) wpływała głównie ła-
cina, w której orzeczenie występuje zawsze na końcu w zdaniach podrzędnych, ale 
również w zdaniach głównych zdań podrzędnie złożonych i w zdaniach pojedyn-
czych. Typowe przykłady: Themistocles noctu ambulabat, quod somnum capere 

non poterat ‘Temistokles przechadzał się nocą, ponieważ nie mógł zasnąć’, puer 

librum legit ‘chłopiec czyta książkę’. Oddziaływanie języka niemieckiego na szyk 
polskiego orzeczenia do XIX w. należy uznać za mniej istotne niż wpływy łaciny. 
Niewątpliwie jednak od XIX w. (w okresie zaborów) głównie język niemiecki de-
cydował o pojawianiu się zdań z końcową pozycją orzeczenia. Wpływ ten można 
widzieć nie tylko w obrębie zdań pobocznych, ale również w zdaniach głównych 
zdań podrzędnie złożonych oraz w zdaniach pojedynczych. W niemieckim w takich 
zdaniach orzeczenie proste nie może wprawdzie – w przeciwieństwie do łaciny – 
wystąpić po jego określeniach (tj. dopełnieniach i okolicznikach), ale w orzecze-
niach złożonych (tworzących w niemieckim tzw. konstrukcję ramową) drugi ele-
ment, zajmujący miejsce na końcu zdania, jest oddzielony od łącznika określe-
niem/określeniami orzeczenia (tj. dopełnieniami i okolicznikami), np. Er hat das 

Buch gelesen, Sie wird den Sachverhalt kennenlernen. Obecność drugiego członu 
orzeczenia na końcu pojedynczego zdania niemieckiego lub zdania głównego 
w zdaniu podrzędnie złożonym oddziaływała na użytkowników polszczyzny kon-
taktujących się z niemieckim lub używających tego języka na przemian z polskim. 
Doprowadzało to niekiedy do umieszczania również polskiego orzeczenia prostego 
na końcu zdań pojedynczych oraz na końcu zdań głównych w zdaniach podrzędnie 
złożonych. Konstrukcje ramowe (często występujące pod wpływem niemieckiego 
w łużycczyźnie) nie są typowe zarówno dla polszczyzny dawnej, jak i współczes-
nej. Jednak V. LEHMANN (1988) zwraca uwagę nie tylko na dosyć liczne przykłady 
inwersji orzeczeń prostych, ale również na stosowanie konstrukcji ramowych 
w polskich tekstach drukowanych XIX–XX w. oraz w potocznej polszczyźnie śląs-
kiej i w gwarach śląskich. Słusznie uważa, że te fakty językowe nie mogą być ob-
jaśniane tylko jako efekt odpowiedniego kształtowania struktury tematyczno-rema-
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tycznej zdania oraz oddziaływania np. czynnika określoności/nieokreśloności, ale 
również jako rezultat kontaktów z językiem niemieckim. 

Norma polszczyzny kulturalnej nie dopuszcza w zdaniach podrzędnie złożonych 
użycia orzeczenia na końcu zdania pobocznego, jeżeli oprócz orzeczenia użyte są 
również jego określenia. Niepoprawne jest więc np. zdanie: Powiedział, że książkę 

wczoraj przeczytał. Tego typu zdania występowały w języku ludzi z niemiecko-
-polskiego pogranicza językowego. Do dzisiaj poświadcza je polszczyzna poznań-
ska, np. Myślałem, że dawno już to gotowe ma (WITASZEK-SAMBORSKA 1997: 49). 
Spotyka się je również, pod wpływem tendencji do umieszczania orzeczeń na 
końcu zdań pobocznych, na końcu w zdaniach głównych oraz w zdaniach prostych 
i w zdaniach złożonych współrzędnie, np. Dawnij to „Hartwig“ ciężary rolwagami 

woził (WITASZEK-SAMBORSKA 1997: 49). Pod wpływem niemieckiego w niesta-
rannej polszczyźnie mówionej od dawna udokumentowane są przykłady umieszcza-
nia drugiego członu orzeczenia złożonego na końcu zdania, np. On będzie w domu 
gazetę czytać, Książka jest często przez wielu czytelników wypożyczana, Musimy się 

o środki finansowe starać. 
Orzeczenie na końcu zdania głównego w zdaniu podrzędnie złożonym oraz na 

końcu zdania podrzędnego, jak również na końcu zdania pojedynczego wciąż spo-
tyka się jednak we współczesnych tekstach drukowanych. Trudno dociec, czy jest 
to rezultat językowego dziedzictwa łacińsko-niemieckiego, czy też językowej nie-
staranności lub idiolektalnych eksperymentów językowych. Oto tylko część „po-
dejrzanego“ materiału językowego (z wprowadzoną przeze mnie kursywą) z felie-
tonu K. Vargi (Duży Format [2013] 6, s. 16): 

 

„Tym większy szacunek dla Andrzeja Seweryna, że się na to dzieło zamachnął, 
choć zamach ów, śmiem podejrzewać, w próżnię pójdzie. Problem na tym 
z grubsza polega, […], tymczasem zdaje się, że wśród młodej obsady Polskiego 
jakaś przykra epidemia szczękościsku zapanowała. […]. Co do „Zemsty“ Fre-
dry, która też ma się niebawem w tym teatrze pojawić, dystans mocny za-

chowuję, świadomość, że „Quo vadis“ też będzie tam grane, (…) stąd, jak 
sądzę, wciąż się musimy brzytwy kanonu romantycznego chwytać. (…) Doma-
gam się więc patetycznie jakiegoś nowego dramatu narodowego, który by tę 
dzisiejszą Polskę opisał, który by jakiś nowy głos w natężającym się sporze 
o Polskę dał.“ 
 

W historii języka polskiego dochodziło często do zmiany rekcji czasownika pod 
wpływem języka niemieckiego. Tego typu przykłady dokumentują mniej staranne 
teksty (głównie z XIX w. i początku XX w.) oraz mowa potoczna miast i gwary 
ludowe. Niektóre spośród takich germanizmów (będących kalkami składniowymi) 
przyjęły się jednak w polszczyźnie, np. cieszyć się na coś (sich auf etwas freuen), 
wstydzić się przed kim (sich vor jemandem schämen). Wymienione przykłady i inne 
kalki składniowe wzorów niemieckich traktuję w tym opracowaniu marginesowo, 
ponieważ reprezentują one wpływy gramatyczno-leksykalne na polski system języ-
kowy. 
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6. Podsumowanie 
 

O intensywności kontaktów języka polskiego z językami obcymi świadczą przede 
wszystkim liczne zapożyczenia leksykalne. Z tego punktu widzenia najbardziej na 
polszczyznę wpłynął język łaciński (głównie na terminologię różnych dziedzin 
wiedzy), następnie niemiecki, francuski, czeski, włoski itd. 

Typowych zapożyczeń gramatycznych (fonologicznych, morfologicznych wraz 
ze słowotwórstwem, składniowych), zadomowionych w polskim systemie grama-
tycznym, jest właściwie niewiele. Ale nawet kilka cech gramatycznych pocho-
dzenia obcego – jak dowodzą wyniki badań nad kontaktami językowymi – może 
zaistnieć w języku biorcy tylko w warunkach silnego, rozległego pod względem 
terytorialnym i długotrwałego bilingwizmu. Udział łaciny i niemieckiego w języku 
ogólnopolskim jest w tym zakresie podobny; mniej jest zapożyczeń gramatycznych 
z francuskiego i czeskiego, jeszcze mniej z innych języków obcych. Częściowo 
rezultaty oddziaływania języków obcych na polski system gramatyczny to wynik 
współdziałania łaciny i niemieckiego, rzadziej łaciny i francuskiego, jak również 
wzajemnie się uzupełniających wpływów interferencyjnych łaciny, niemieckiego 
i francuskiego. 

Wiele przykładów gramatycznego i gramatyczno-leksykalnego wpływu niem-
czyzny na polszczyznę usunęła z języka polska norma poprawnościowa (KJP 
1971), ale są one udokumentowane w mniej wzorowym piśmiennictwie i w języku 
mówionym (potocznym i ludowym). Wzmiankowana problematyka zasługuje na 
dokładniejsze zbadanie. 
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