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W granicach, za granicą,  
ponad granicami 
 

JĘZYK W GRANICACH, GRANICE W JĘZYKU – TO TEMAT NIEZWYKLE NOŚNY. POZWALA PATRZEĆ NA JĘZYK  

z ró nych stron i pod ró nymi k tami. Daje mo liwo  wyznaczania (i przekra-

czania) granic systemowych, granic chronologicznych, ale tak e kulturowych, 

etnicznych, narodowych. Jeszcze inaczej mo emy powiedzie , e daje mo liwo  

wyznaczania granic, by równocze nie prowokowa  do ich przekraczania. 

Wydaje si , e obecnie szczególnie te ostatnie – granice kulturowe, etniczne, 

narodowe – s  ciekawym faktem i obiektem badawczym. Na prze omie XX i XXI 

wieku – a trzeba doda , e to jedna z granic, cezur, ch tnie dzi  poddawanych 

ogl dowi – mamy do czynienia zarówno z zacieraniem, jak i wytwarzaniem no-

wych granic mi dzy narodami, kulturami, a wi c i reprezentuj cymi je j zykami. 

Zacieraniu granic s u y cho by masowa, internetowa komunikacja. M odzi ludzie 

w wielu krajach cz sto (nie zawsze i nie w ka dej sytuacji) porzucaj  w komuni-

kacji internetowej nawet swoje narodowe systemy pisma, by atwiej za pomoc  

alfabetu aci skiego porozumie  si  ze wiatem, by atwiej znale  czy dostar-

czy  informacj . Zacieraniu granic s u y te  globalizacja gustów i dostarczanych 

w ró nych miejscach na wiecie dóbr. Przyk adem mo e by  kuchnia. Dania, 

specja y narodowe przekroczy y granice wraz ze swymi nazwami. W wielu miej-

scach na wiecie mo emy wej  do restauracji z kuchniami regionalnymi, etnicz-

nymi i je  potrawy o nazwach wywodz cych si  z drugiego ko ca wiata (cz sto 

receptury s  bardziej lub mniej przystosowane do miejscowych gustów, ale to ju  

rozwa ania na inn  okazj ). Na przyk adzie polskim mo na pokaza  multum 

nazw kulinarnych, które wraz ze swymi desygnatami przekroczy y granice pa -

stw, kontynentów, kultur i na trwa e osadzi y si  w j zyku i w kulinarnej kulturze 

naszego kraju: sushi, nigiri, maki, pizza, pasta, spaghetti, lasagne, cappuccino, 

tiramisu, pielmieni, ucha, soljanka, zeppeliny, kebab, pilav, kuskus, tad in, kur-
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czak gong bao, kimczi, chinkali, plov, baklava, hot dog, hamburger, ratatouille, 

paella, buritto, enchilada, nachos, quesadilla, risotto, musaka, leczo, nie mówi c 

o du o wcze niejszych: kakao, kawa, czekolada, cha wa, gulasz itp. Nazwy te 

cz sto zachowuj  oryginaln  pisowni , co nie jest typowe dla j zyka polskiego, 

ch tnie i do  szybko przystosowuj cego obce nazwy do w asnego systemu gra-

ficznego, fonicznego i morfologicznego, por. wspomniane ju  czekolada, cha wa, 

gulasz, ale te  majonez, keczup, stek. By  mo e nowe nazwy kiedy  ulegn  spo-

lszczeniu, ale prawdopodobne jest te , e zachowaj  sw  obc  form , by jedz cy 

mieli poczucie pokonywania granic i kosztowania czego , co owe granice 

w równym stopniu zachowuje, jak i niweluje. 

Z drugiej strony wiele przejawów wspó czesnego ycia i wspó czesnej komu-

nikacji pokazuje, e ch tnie by my pewne granice zachowali. Nie chcemy total-

nej globalizacji. Wracamy do narodowych i etnicznych to samo ci wyra anych 

w du ej mierze w j zyku. St d po rozpadzie pa stw federacyjnych granice to -

samo ci narodowych zosta y wzmocnione granicami pa stwowymi w przestrzeni 

realnej, a granicami j zykowymi w przestrzeni symbolicznej. Zatem swoje naro-

dowe j zyki maj  Serbia, Chorwacja, Czarnogóra, Bo nia i Hercegowina, wypra-

cowuje swoje standardy j zyk bia oruski, cho  trzeba dla obiektywizmu doda , e 

wycofa a si  w ubieg ym roku z konstytucyjnego zapisu o j zyku mo dawskim 

jako pa stwowym Mo dowa, wracaj c do nazwy j zyk rumu ski. Prze om lat 

2013 i 2014 przyniós  nam ( wiatu, Europie) bolesny przyk ad wykorzystywania 

j zyka do celów politycznych – dzia ania maj ce znamiona wojny na wschodniej 

i po udniowo-wschodniej Ukrainie s  cz sto w wypowiedziach ró nych osób 

w ów konflikt zaanga owanych motywowane obron  rosyjsko- b d  ukrai skoj -

zycznych mieszka ców tych ziem. Zatem granice j zyka staj  si  granicami poli-

tycznymi, cho  wcze niej w tym miejscu globu takiego podzia u nie by o. 

Dla obrony granic j zyka jako granic swojego wiata podejmowane s  dzia a-

nia instytucjonalne s u ce to samo ciowym identyfikacjom – st d Europejska 

Karta J zyków Mniejszo ciowych lub Regionalnych, programy ameryka skie 

przywracaj ce ywotno  j zyków plemion india skich, narodowe ustawy 

o j zykach oficjalnych i regionalnych. 

A jednak chcemy te  owe granice przekracza . Uczymy si  wielu j zyków ob-

cych, cz sto – z punktu widzenia swojego kraju – bardzo egzotycznych. Podró e, 

migracje, wyjazdy naukowe ucz  nas, e prawdziwe poznanie wiata, uczestnic-

two w innych kulturach mo liwe jest dzi ki zanurzeniu si  w innych j zykach, bo 

realia obcego, innego, zagranicznego wiata s  nierozerwalnie po czone z ich 

nazwami i sposobami wyra ania w innym j zyku. 

wiat bez granic kulturowych i etnicznych by by ubo szy, mniej ciekawy. J -

zyk jest owych granic wyrazicielem, wi c póki one istniej , s  katalizatorem 

rozwoju naszego poznania. 
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Jedno ze znacze  wyrazu granica w j zyku polskim to «pewien ograniczony 

zasi g, miara, kres czego  dozwolonego, przyj tego; koniec, kres mo liwo ci» 

(S ownik j zyka polskiego, 1978, red. M. Szymczak, Warszawa). Redaktorzy 

niniejszego tomu – miejmy nadziej , i  dopiero pierwszego z cyklu – nie stawiali 

autorom ogranicze . Teksty pomieszczone w tym tomie pokazuj  wielo  mo li-

wo ci podej cia do tematu, zatem to nie kres, a pocz tek rozwa a  nad istnie-

niem, stawianiem i przekraczaniem granic, ich otwieraniem i zamykaniem. 

Równie wiele dróg (ku granicom i przez granice) wyznaczaj  teksty systemowe 

pokazuj ce granice mi dzy znaczeniami i kategoriami, te które wskazuj  granice 

i cezury czasowe w j zyku polskim, ograniczenia w u yciach tekstowych czy 

wreszcie artyku y mówi ce o za-granicznych realiach pisane przez osoby, które 

fizycznie przekroczy y granice swojego kraju i swojego j zyka i znalaz y si  

w granicach obcego dla siebie kraju i j zyka. Ju  teraz, w oczekiwaniu na kolejne 

tomy, chcemy, by teksty tu opublikowane wywo ywa y rozmowy i dyskusje bez 

granic i bez ogranicze . 
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