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Poniewaem siÆ ju obieca…
Ruchome koÍcówki czasownika w czasie przeszym
Czas przeszây1 czasownika w języku polskim miaâ niegdyœ postaý analitycznĊ, czego pozostaâoœci sĊ widoczne i dziœ. PrzeglĊdajĊc róůne pomoce
dydaktyczne do nauki języka polskiego sâuůĊce w przeszâoœci cudzoziemcom, zauwaůa się wspóâwystępowanie obu form czasu przeszâego: analitycznych i syntetycznych. Nie jest to w ůadnej mierze zaskakujĊce, poniewaů
byâo to charakterystyczne dla róůnych tekstów w dziejach polszczyzny.
W literaturze językoznawczej wyodrębnia się formy analityczne niewĊtpliwe i sporne. NiewĊtpliwe to te formy czasownika, w których oba czâony sĊ
wyrazami, a nie morfemami (np. będę pisaý), sporne lub pseudoanalityczne zaœ
to konstrukcje, w których jeden z czâonów jest morfemem (np. powinniby zostaý,
kochaliœmy, kochalibyœmy) (Rittel 1975, 20–21). Teodozja Rittel uwaůa, ůe pozostaâoœci dawnej konstrukcji analitycznej czasu przeszâego uwidaczniajĊ się
w ruchomej koľcówce czasownika, a czas przeszây ma obecnie w polszczyŭnie postaý syntetycznĊ. Jest to więc zredukowana forma analityczna
(Rittel 1975, 59).
W dobie œredniopolskiej rozwój form czasu przeszâego „zmierzaâ w kierunku unieruchomienia enklityki werbalnej przy imiesâowie, co dokonaâo się
w języku pisanym dopiero w dobie nowopolskiej” (Siuciak 2002, 169). Unieruchomieniu koľcówki sprzyjaâa inicjalna pozycja orzeczenia; przy innej jego lokalizacji koľcówka mogâa pojawiý się przed imiesâowem, a więc byâa
przyâĊczana do innego wyrazu w zdaniu. Analitycznej formie czasu prze
1

Okreœlenie „czas przeszây” dotyczy równieů form czasu zaprzeszâego.
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szâego sâuůyâa z kolei tendencja do przesuwania orzeczenia na koniec zdania
i tworzenie tzw. konstrukcji ramowej, np. Dobrzeœ W. Pan uczyniâ, ůeœ od niego
odszedâ (Schlag 1755, 118); A jam się mojej lekcyi zawsze wieczorem zwykâ uczyý
(Mrongowiusz 1805, 166). W dobie œredniopolskiej w zdaniach wspóârzędnie zâoůonych oraz rozpoczynajĊcych się czasownikiem uůywano zwykle
konstrukcji syntetycznych, natomiast w zdaniach podrzędnych koľcówki byây doâĊczane do spójników, partykuâ czy zaimków wprowadzajĊcych zdanie
podrzędne (Siuciak 2002, 169), np. (…) duůo ůaâuję, ůe się z niej tym razem wymawiaý muszę, poniewaůem się juů obiecaâ J. Moœci Panu Birkowskiemu do Oâawy
(Schlag 1741, 6); Juů to trzeci miesiĊc, jako mnie niezbędna febra trapi, a tak mię ona
wszystkich siâ pozbawiâa byâa, iůem się juů na on œwiat wybieraâ (Schlag 1741, 132).
Enklityki werbalne âĊczyây się z róůnymi częœciami mowy – zaimkami
i spójnikami, przysâówkami, przymiotnikami, rzeczownikami oraz modulantami (Siuciak 2002, 169), co potwierdza zebrany przeze mnie materiaâ glottodydaktyczny. Alina Kowalska stwierdziâa, ůe ruchome koľcówki czasownika najczęœciej âĊczyây się ze spójnikami: w dobie œredniopolskiej z iůe, gdy
oraz bo, następnie z zaimkami względnymi i osobowymi (który, co), kolejno
z modulantami i przysâówkami. Znacznie rzadziej natomiast z rzeczownikami i przymiotnikami (Kowalska 1976, 23 i n.). W interesujĊcym mnie
okresie œredniopolskim udziaâ form z enklitykĊ werbalnĊ byâ znaczny2, dlatego teů moůna się spodziewaý, ůe w materiaâach dydaktycznych dla cudzoziemców będzie podobnie3.
Bardzo obszerne badania materiaâowe Kowalskiej (âĊcznie 74 tysiĊce przykâadów) jako ŭródâo miaây prozę religijnĊ, politycznĊ, obyczajowĊ, teksty historyczne i przyrodnicze, a takůe te dotyczĊce nauk œcisâych i wojskowoœci
(Kowalska 1976, 9)4. Skromna liczba przykâadów zebranych do analizy w tym
tekœcie pochodzi z jednego listownika, dwóch podręczników do nauczania
języka polskiego jako obcego i jednego zbioru rozmówek z okresu œredniopolskiego. Zbiór rozmówek Georga Schlaga oraz rozmowy doâĊczane do
gramatyk Johannesa Ernestiego i Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza odbiegajĊ swoim charakterem od listów zebranych przez G. Schlaga: sĊ wzorowane na rozmowach potocznych, majĊ więc teů wâaœciwoœci charaktery

2 Alina Kowalska podaje, ůe w kolejnych pięýdziesięcioleciach wynosiâ (w procentach): 71,
67, 67, 55, 45 (Kowalska 1976, 42).
3 Ruchome koľcówki osobowe sĊ teů do dziœ wykâadnikami gramatycznymi form czasownika byý w czasie teraŭniejszym (Baľko 2002, 50–51, 103).
4 Wœród przeanalizowanych materiaâów byây róůne gatunki, w tym podręczniki, jednak nie
te do nauczania języka polskiego jako obcego (Kowalska 1976, 9).
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styczne dla wypowiedzi ustnych. JednĊ z takich cech byây ruchome koľcówki
czasownika (Kowalska 1976, 37). Z czterech opracowaľ dla cudzoziemców
zebraâam prawie dwieœcie przykâadów uůycia ruchomych koľcówek czasownika w czasie przeszâym. Poniewaů nie byâa to dokâadna kwerenda, lecz
przeglĊdnięcie tekstów w poszukiwaniu form analitycznych czasownika, nie
podaję danych liczbowych.
Cel pracy
Celem niniejszego artykuâu jest:
± poœwiadczenie zjawiska ruchomoœci koľcówek osobowych czasu
przeszâego w wybranych materiaâach glottodydaktycznych doby œredniopolskiej;
± zbadanie, jakie formy stosowali autorzy pomocy dydaktycznych dla
cudzoziemców: analityczne czy syntetyczne;
± zbadanie, czy w analizowanych materiaâach dydaktycznych podawane bywajĊ formy wariantywne, czy teů zazwyczaj występuje tylko
jedna z nich.
Zagadnieniu ruchomoœci koľcówek fleksyjnych poœwięcili uwagę autorzy
dawnych gramatyk przeznaczonych dla uczĊcych się języka polskiego jako
obcego. Zauwaůali oni, ůe w czasie przeszâym koľcówki pierwszej i drugiej
osoby mogĊ byý przy czasowniku albo przy pierwszym wyrazie w zdaniu.
Mesgnien-Meniľski stwierdziâ, ůe „lepiej doâĊczyý ruchomĊ koľcówkę osobowĊ do pierwszego wyrazu w zdaniu niů do czasownika” (cyt. za: Jefimow
1970, 126). Zarówno ten gramatyk, jak i Mikoâaj Volckmar czy Zygmunt
Kontzewitz-Kotzer podajĊ dwa sposoby tworzenia czasu przeszâego: z koľcówkami przy czasowniku oraz z doâĊczonymi do innych wyrazów w zdaniu. Podobnie czyniĊ inni autorzy dawnych gramatyk.
Materia
Pod uwagę wzięâam cztery opracowania do nauczania języka polskiego jako obcego wydane w latach 1682, 1741, 1755 oraz 1805, a więc na przestrzeni 123 lat. Najstarszy z nich jest Przewodnik… Johannesa Ernestiego
opublikowany w Brzegu na Dolnym ŒlĊsku. Jest to gramatyka, w której uwagę
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zwraca nacisk poâoůony nie na teorię, lecz na uůycie języka, czego przykâadem moůe byý nauczanie odmiany rzeczownika z przymiotnikiem w peânych
zdaniach. Realizację tego zaâoůenia widaý w następujĊcych cytatach5: Cudzoziemskich krawców ůony noszĊ się jako kupieckie panie (kupcowe) (s. 86) – przykâad
zwrotu z wyrazem krawiec w dopeâniaczu liczby mnogiej; Proszę was, miâosierny
Panie Szewcze, darujcie mi parę trzewików na zimę (s. 88) – zwrot z wyrazem
szwiec w woâaczu liczby pojedynczej; A pamiętaszůe ty bezboůny Ůydzie, jakoœ
(jakeœ) œlubowaâ, ůeœ mi na œrzod postu pierwsze raty chciaâ daý (poâoůyý), a dotrzymaâeůeœ sâowa (a uiœciâeœ się w obietnicy)? (s. 99) – zwrot z wyrazem Ůyd w woâaczu
liczby pojedynczej; W tych koůuchach âaůĊ tak wielkie wszy jako konopiane ziarna
(s. 118) – miejscownik liczby mnogiej wyrazu koůuch; A ktoů temu zuboůaâemu
czâowiekowi pomoůe? (s. 134) – celownik liczby pojedynczej wyrazu czâowiek;
Kupiâeœ(aœ) drogi, kosztowny nóů, a tępy i szczerbaty (s. 238) – przykâad uůycia wyrazu nóů, brak okreœlenia przypadka; Posypaâem (posypaâam) kurczętom trochę
ziarn (s. 338) – celownik liczby mnogiej wyrazu kurczę; Myszy piskajĊ w klatce
(s. 406) – przykâad uůycia czasownika zakoľczonego na kam (chodzi o piskaý, piskam). Przytoczone przykâady dowodzĊ takůe, ůe w tekœcie pojawiajĊ
się ruchome enklityki werbalne.
Drugim opracowaniem jest obszerny listownik Georga Schlaga6 z roku
1741. Jest to opracowanie odbiegajĊce od trzech pozostaâych, poniewaů zawarte sĊ w nim nie przykâadowe wypowiedzi codzienne, lecz starannie opracowane wzory listów oficjalnych (a więc raczej tekst pisany7, nie mówiony).
Przytaczane przez Schlaga teksty napisane zostaây stylem niezwykle kwiecistym, zdania sĊ dâugie, często z orzeczeniem na koľcu. Taka konstrukcja
skâadniowa sprzyjaâa, jak wiadomo, umiejscowieniu koľcówki osobowej czasownika przy wyrazie stojĊcym na poczĊtku wypowiedzenia. Oto przykâady
z analizowanego opracowania:
A zaůywszy dotĊd tego szczęœcia, ůem się w poczcie uniůonych sâug
W.M.M.W.M. Pana i dobrodzieja liczyý mógâ, i obaczywszy juů od kilku
lat jasne Miâoœciwej W.M.M.W.M. Pana ku mnie âaski promienie, œmiele
sobie tuszę, ůe mi W.M.M.W.M. Dobrodziej nie zganisz tego, kiedy się

Pisownia we wszystkich przykâadach zostaâa uwspóâczeœniona.
Na polskiej karcie tytuâowej nie ma tak podanego nazwiska, lecz J. Sz. (= Jerzy Szlag).
Jest to jeden z wariantów stosowanych przez autora, który opatrywaâ teů swoje wydawnictwa
imieniem i nazwiskiem Jerzy Biýki. Na niemieckiej karcie tytuâowej widnieje imię i nazwisko
w wersji niemieckiej: Georg Schlag.
7 Czy raczej stylizacja na wypowiedŭ codziennĊ.
5

6
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między tymi ozywam, którzy przy teraŭniejszym nowego roku powinszowaniu W.M.M.W. Panu i Dobrodziejowi czoâem bijĊ, z wielkĊ serc
swych i radoœciĊ, i gorliwoœciĊ szczęœliwych winszujĊc czasów (Schlag
1741, 14).
Doznawszy się juů częstokroý ůyczliwego W.M.M. Pana ku mnie afektu,
barzom sobie ůyczyâ nabyý okazji, za którĊbym skutkiem samym pokazaý
mógâ, jak serdecznie sprzyjam W.M.M. Panu (Schlag 1741, 134).
Kiedyœ to, o com prosiâ, uczyniâ, poszedâeœ wedle prawa Twojej grzecznoœci (Schlag 1741, 374).

W ostatnim przykâadzie wyraŭnie widaý, ůe czasownik stojĊcy na poczĊtku
wypowiedzenia tworzy czas przeszây w sposób syntetyczny (poszedâeœ), natomiast stojĊcy na koľcu – analityczny (o com prosiâ). Ustalona przez badaczy
prawidâowoœý znajduje potwierdzenie w listach zawartych w Korespondencyi
polsko-niemieckiej G. Schlaga.
Trzecie opracowanie, równieů autorstwa Schlaga, to 59 rozmów handlowych
z 1755 roku, które po raz pierwszy zostaây wydane we Wrocâawiu w 1736
roku. To ksiĊůka caâkiem odmienna od Przewodnika… Ernestiego – zgodnie
z tytuâem jest to zbiór rozmówek kupieckich, przeznaczony dla mieszczaľskiej mâodzieůy niemieckiej uczĊcej się polszczyzny. Moůna przyjĊý, ůe znakomicie opisujĊce codzienne ůycie miasta dialogi majĊ cechy mówionej polszczyzny potocznej; sĊ peâne ůycia, bogate pod względem leksykalnym,
dowcipne i nie zawsze eleganckie. Równieů w tekstach tych dialogów pojawiajĊ się konstrukcje z ruchomymi koľcówkami czasownikowymi, co ilustrujĊ przykâady: Dobrzeýby byâo, kiedybym tanio dostaâa byâa, alem drogo musiaâa
pâaciý te serki. Tenem pâaciâa potrójnym abo czeskim, a za tenem daâa cztery krejcary
(s. 19); D. Bez maâabym zabaczyâa czego. M. A czegoůbyœ Waszeý zabaczyâa byâa?
(s. 90); Podobnoœ W. Pan tego sukna nie dobrze obejrzaâ, obejrzyj je W. Pan jedno, obaczysz W. Pan, ůem tego sukna nie zadroůyâ, ale sâusznĊ cenę oznajmiâ (s. 180); (…)
a bywszy Pod Zâotym Pawiem, udaâem się na OderskĊ ulicę, aůem go z trefunku na ulicy
potkaâ (s. 265); F. Juůem piâ, Moœci Panie. K. Do kogoůeœcieů pili? (s. 269).
Czwarte opracowanie jest kilkadziesiĊt lat póŭniejsze i pochodzi z poczĊtku XIX wieku8. To drugie wydanie Polnische Sprachlehre für Deutsche Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza z 1805 roku, na które skâadajĊ się: gramatyka,
sâowniczek i zbiór rozmówek. Komentarze gramatyczne sĊ duůo obszerniejsze niů w przywoâywanym wczeœniej Przewodniku… Ernestiego, unikajĊcego

8

Wedâug chronologii A. Kowalskiej poczĊtek XIX wieku to juů doba nowopolska.
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wiadomoœci teoretycznych. Rozwój językoznawstwa na poczĊtku XIX wieku, zwiĊzane z tym nowe opracowania gramatyczne i wszechstronne wyksztaâcenie Mrongowiusza tâumaczĊ inne podejœcie do objaœniania zagadnieľ gramatycznych. Jako jedyny spoœród omawianych tu autorów w częœci
poœwięconej skâadni pisze, ůe Polak moůe w czasie przeszâym koľcówki
osobowe -em, -eœ w liczbie pojedynczej i -œmy, -œcie w liczbie mnogiej oddzieliý
i doâĊczyý do wyrazu poprzedzajĊcego, przede wszystkim pierwszego wyrazu
w zdaniu. Ta cecha – wedâug Mrongowiusza – niezwykle wspomaga krótkoœý, wyrazistoœý i harmonię (Wohllaut) mowy. Ilustruje to przykâadami:
Im Singulari.
Ja czytaâem ich las, oder: Jam czytaâ ich las.
Ty czytaâeœ du lasest, oder: Tyœ czytaâ du lasest.
Im Plurali.
My czytaliœmy wir lasen, oder: Myœmy czytali.
Wy czytaliœcie ihr laset, oder: Wyœcie czytali (Mrongowiusz 1805, 222).

Pod nimi umieszcza przykâady uůyý w konkretnych tekstach. SĊ to, jak
moůna sĊdziý, przede wszystkim wypowiedzi pisane, fragmenty listów kupieckich sâanych w interesach. Oto wybrane zdania ilustrujĊce sformuâowanĊ przez niego zasadę:
Gdzieœ Waý Pan byâ, gdym u niego byâ w gospodzie (w stancyi) i pytaâem się o nim?
Juůem przed czterema tygodniami pisaâ do Waý Pana i radziâem, ůebyœ
się W. Pan najwięcej o siemię konopne staraâ, alem do ůyta nie radziâ, bo
na to u nas bardzo niskie sĊ targi.
Juů temu lat siedm, jakom zaczĊâ z W. Panem handlowaý, a nigdym W.
Pana nie zawiódâ, czemuů mi W. Pan teraz nie chcesz kredytowaý?
(Mrongowiusz 1805, 222–225).

Przykâady zaczerpnięte ze wspomnianych podręczników dla cudzoziemców grupuję wedâug âĊczliwoœci z poszczególnymi częœciami mowy. Kolejnoœý omawiania wynika z częstoœci występowania ruchomej koľcówki obliczonej przez T. Rittel i A. KowalskĊ. Wedâug badaľ Teodozji Rittel ruchome
koľcówki czasu przeszâego âĊczĊ się z róůnymi częœciami mowy, wykazujĊc
przy tym pewnĊ prawidâowoœý, polegajĊcĊ na najczęstszym âĊczeniu się
z zaimkami, kolejno spójnikami, przysâówkami, rzeczownikami, przymiotnikami i liczebnikami. W wiekach XVII–XVIII, kiedy to powstaây trzy z bada-
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nych podręczników, dominuje âĊczliwoœý z zaimkami i spójnikami, rzadka
jest natomiast z rzeczownikiem, przymiotnikiem i liczebnikiem (Rittel 1975,
87, 95)9. Potwierdza to przeprowadzony przeze mnie orientacyjny przeglĊd
tekstów podręcznikowych. Oto wybrane przykâady:
spójniki ůe, poniewaů, ale, aby
PchnĊâ mnie, ůem na twarz padâ. (Ernesti 1682, 41)
Powiedzcie, ůem waszego Pana Ojca daâ wzajem barzo pięknie pozdrowiý. (Ernesti 1682, 503)10
teraz sâyszę, ůe zegar bije, poniewaůem w mieœcie. (Schlag 1755, 31)
Wiemci, ůe kiedyœ czarne piwo mieli, alem takiego dawno nie piâ, kaůůe
mi waszeý czarnego piwa przynieœý. (Schlag 1755, 60)
Nikt cię nie wydaâ, sam się wydajesz, bo prawda, ůem cię nie widziaâ,
kiedybyœ się sam do tego nie przyznaâ, jabym musiaâ od dalszego ustĊpiý
pomawiania, ale tak sam dobrowolnie zeznawasz, ůeœ na dobrĊ zarobiâ
âacinę. (Schlag 1755, 265)

zaimki
Waszecieœ te dziewiętnaœcie prędko wyrachowaâ(aâa). (Ernesti 1682, 28)
Jam juů mojem noůem woâowĊ pieczeniĊ (…) pokrajaâ(jaâa). (Ernesti
1682, 239)
Dobrzeýby byâo, kiedybym tanio dostaâa byâa, alem drogo musiaâa pâaciý
te serki. Tenem pâaciâa potrójnym abo czeskim, a za tenem daâa cztery
krejcary. (Schlag 1755, 19)
áaskawoœý Twoja, którĊœ mi w potrzebach moich wyœwiadczaâ, tak mię
znakomicie obowiĊzaâa, ůe, gdy nie mogę w te przychodzĊce œwięta oddaý obecnie czeœý Tobie naleůytĊ, przez tę kartę wszystkich szczęœliwoœci
ůyczę (…). (Schlag 1741, 342)


9 W podsumowaniu swojej pracy Rittel pisze, ůe w czasie przeszâym największy procent
poâĊczeľ czĊstek werbalnych występuje ze spójnikiem (56,4 proc.), następnie z zaimkiem
(36,9 proc.), przysâówkiem (5,2 proc.), rzeczownikiem (1,1 proc.), przymiotnikiem (0,2 proc.)
i liczebnikiem (0,2 proc.) (1975, 153).
10 Ekspansywny w swoim czasie typ ůem w ustawieniu innym niů po spójniku ůe razi brakiem logicznego z nim zwiĊzku i nie jest aprobowany przez normę (Rittel 1975, 72).
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Niůeli stĊd odjadę, nie chcę, aby odchodziâa ze mnĊ pamięý, którĊm powinien ludzkoœci Twojej. (Schlag 1741, 398)

modulanty
Juůeœcie teů podskubli tych gęsi. (Ernesti 1682, 33)
Jeszczem od odlegâych Panów ůadnej nie dostaâ deklaracji. (Ernesti 1682, 164)

przysâówki
Przedtemeœcie wy szczerzy ludzie mieli âaski dosyý. (Ernesti 1682, 139)
NiespodzianĊ Syna W.M.M. Pana awizowany œmierciĊ rzewniem zapâakaâ na pospolity wszystkich komunaâ. (Schlag 1741, 371)
Nie tanioœcie kupili, ale drogo dosyý. (Schlag 1755, 19)
Dobrzeœ W. Pan uczyniâ, ůeœ od niego odszedâ (…). (Schlag 1755, 118)
Kucharko, gdzieůeœcie? (Schlag 1755, 16)
Jam się juů zlĊkâ byâ, nie inaczejm pomyœlaâ, jedno ůe nie opowiedziawszy się, poszedâ (…). (Schlag 1755, 66)

rzeczowniki
WziĊwszy wiadomoœý o szczęœliwym W.M. z Francji do nas przyjeŭdzie,
wielce i z duszem się ucieszyâ (…). (Schlag 1741, 32)

przymiotniki
Dziękuję waszeci, a jakoů się waszeý masz? Zdrowůeœ waszeý z swojĊ
PaniĊ maâůonkĊ? (Schlag 1755, 81)
Zdrowemci, nie boli mię ůaden czâonek, ale mi przecię nie bâogo, bom
chory na umyœle (Schlag 1755, 107)

liczebniki
Tegom ja rzeczĊ samĊ doznaâ, przed dwiemam laty ledwie tak wiele zarobiâ
byâ, co mi na wychowanie familii mojej wyszâo (…). (Schlag 1755, 153)

Przytoczone przykâady ilustrujĊ zjawisko pojawiania się ruchomych koľcówek czasu przeszâego w prepozycji. W przypadku rozmówek byâoby to
potwierdzeniem przewagi prepozycji w mowie potocznej, utrzymujĊcej się –
zdaniem T. Rittel – od XIV wieku do dziœ (Rittel 1975, 62). Wedâug tej ba-
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daczki język potoczny – a na taki stylizowane sĊ dialogi Ernestiego i Schlaga
– swobodnie umieszczaâ enklitykę przed czasownikiem11. Obecnie „ruchomoœý czĊstek werbalnych jest archaizmem” (Rittel 1975, 64, 69, 156).
W badanym materiale uwzględniâam zarówno teksty stylizowane na mowę
codziennĊ (rozmówki), jak i pisma oficjalne (wzory listów). Wedâug badaľ T. Rittel cechĊ charakterystycznĊ mowy jest prepozycja, co potwierdza przedstawiony
materiaâ. Prepozycja w listach wynika z tego, ůe w analizowanym listowniku
prezentowane sĊ teksty nie z XVIII, lecz przede wszystkim z XVII wieku12.
Jeœli przyjĊý poglĊdy Rittel, naleůaâoby stwierdziý, ůe – pod względem szyku ruchomych koľcówek czasownika – teksty podręcznikowe pochodzĊce
z XVIII wieku „sĊ juů archaizmem”. W prozie tego okresu normĊ staje się
bowiem unieruchomienie enklityki po czasowniku (Rittel 1975, 79, 85). Byý
moůe jednak teksty rozmówek – a więc wypowiedzi stylizowanych na mówione – sĊ swobodniejsze i w zwiĊzku z tym zawierajĊ teů konstrukcje z ruchomĊ koľcówkĊ czasu przeszâego.
Jak juů wspomniaâam, tylko Mrongowiusz podaje komentarz o dwóch
formach czasu przeszâego, dlatego godne uwagi sĊ przykâady z Przewodnika… Ernestiego, w których podaje on dwie wariantywne moůliwoœci wyraůenia czasu przeszâego:
Gdym (jakom) byâ w szkole (vor gdy byâem).
Jakoœ (gdyœ) byâ (jako byâeœ) na dworze/ na Górze. (Ernesti 1682, 372)

Egzemplifikacje te mogĊ œwiadczyý o wraůliwoœci językowej autora i jego
zmyœle obserwacyjnym ówczesnej polszczyzny. SĊ jednak w tym podręczniku odosobnione.
Wnioski
± Krótki przeglĊd ruchomych koľcówek w róůnych formach czasownika
w wybranych podręcznikach dla cudzoziemców pokazuje, ůe autorzy

11 Porównanie utworów drukowanych wybranych autorów z XIX wieku z ich listami czy
rękopisami (Stanisâaw Staszic, Franciszek Karpiľski) pokazuje, ůe w tekstach drukowanych
częstsza jest postpozycja, natomiast w rękopisach i listach – prepozycja (por. Rittel 1975).
12 Georg Schlag pisze we wstępie, ůe teksty listów nie sĊ jego autorstwa, lecz pochodzĊ
z róůnych opracowaľ, gâównie z XVII wieku. Korzystanie z prac wczeœniejszych autorów
powodowaâo archaizowanie tekstów.
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tych ksiĊůek byli dobrymi obserwatorami wspóâczesnego im języka
mówionego i przekazywali go w tekstach rozmówek.
± W wycinkowych badaniach widaý, ůe ruchomoœý koľcówek czasu przeszâego czasownika jest przez autorów podręczników dla cudzoziemców
przedstawiona zgodnie z tym, co pokazaây póŭniejsze badania.
± Moůna przypuszczaý, ůe podawane przez Ernestiego i Schlaga formy
czasu przeszâego zostaây przez nich uznane za reprezentujĊce formy
czasownika w ówczesnej polszczyŭnie mówionej, dlatego podane zostaây jako jedyne. Tylko raz natknęâam się (w Przewodniku… Ernestiego) na
dwa warianty: z postpozycjĊ lub prepozycjĊ koľcówki osobowej. Informacja gramatyczna o takiej moůliwoœci pojawiâa się u Mrongowiusza.
± Dawni lektorzy języka polskiego uczyli cudzoziemców polszczyzny na
podstawie autentycznych tekstów dnia codziennego. Ich ůywoœý, tematyka i konstrukcja pozwalajĊ przypuszczaý, ůe dzięki temu mâodzi
Niemcy byli dobrze przygotowywani do prowadzenia rozmów z Polakami.
nróda
Ernesti Johannes, Przewodnik PokazujĊcy Pilnemu, jako Języka w krotkiem czasie âatwie nabyý Polskiego y onego z Poůytkiem poůĊdanem zaůywaý moůe, Mâodzi Wrocâawskiey ku lepszemu wyprawiony,
przez; Wegweiser welcher einem fleissiger zeigt, wie er in kurzer Zeit, leichtlich zur polnischen Sprache gelangen und derselben mit gewüntschten Nutzen gebrauchen könne, Der Bresslauischen Jugend zum besten
aussgefertiget Durch Johannem Ernesti, Der Polnischen Schul daselbst Moderatorem. In der
Königlichen Stadt Brieg, druckts Johann Christoph Jacob 1682.
Mrongowiusz Krzysztof Celestyn, Polnische Sprachlehre für Deutsche. Erster Kursus nebst einem Polnischen Nomeclator und Gesprächbuche von…, Zweyte vermehrte Auflage, Königsberg 1805, bey
Friedrich Nicolovius.
Schlag Georg, Korespondencya Polsko – Niemiecká záwieráiĊca w sobie nie tylko Dostátek rozmáitych
dla roůnych osob y ná roůne przypadki sporzĊdzonych ták nowych iáko y dawnych Listow y innych tákowych Skryptow, ale teů Przydátek niektorych ustnych Komplimentow z krotkĊ, dostátecznĊ iednak o Tytuâách ták w Polszcze iák u Niemcow zwyczaynych náukĊ, osobliwie dla Mâodŭi KwitnĊcey y w tákich
rzeczách œię ýwiczĊcey wygotowána przez J. Sz. Roku P. 1741.
Schlag Georg, Neun und fünfzig Pohlnisch-Deutsche Handlungsgespräche, darinnen die im gemeinen
Handel und Wandel gewöhnlichen Redensarten enthalten sind; nebst einen doppelten Anhange von Benennung und Resolvirung der Polnisch und Schlesischen und anderen Mƻnz, MaaƢ und Gewichte, zum Behuff sonderlich der Polnischen Schule in Breslau danebst, auch andern, so die Polnische oder auch Deutsche
Sprache zu erlernen von nöthen haben zusammen getragen. Dritte und vermehrte Auflage, Breslau,
bey Johann Jacob Korn, Buchhändler auf dem Ringe in dem Gischischen Hause, 1755.
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Movable suffixes of past verbs
The article discusses the examples of movable past verbs’ suffixes and their usages as described in four old manuals for teaching Polish as a foreign language. They have been confronted with the results of T. Rittel’s and A. Kowalska’s research, which proves that the authors of the old manuals reflected the Polish language of their times in their textbooks. They
usually give one form of the past verb, treating it as a model, which was well justified in the
case of a spoken language.
Keywords: movable suffixes of past verbs, old manuals for teaching Polish as a foreign language

