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ANNA D BROWSKA 
U n i w e r s y t e t  W r o c a w s k i  

W r o c a w  

Poniewa em si  ju  obieca …  
Ruchome ko cówki czasownika w czasie przesz ym 

Czas przesz y1 czasownika w j zyku polskim mia  niegdy  posta  anali-
tyczn , czego pozosta o ci s  widoczne i dzi . Przegl daj c ró ne pomoce 
dydaktyczne do nauki j zyka polskiego s u ce w przesz o ci cudzoziem-
com, zauwa a si  wspó wyst powanie obu form czasu przesz ego: anali-
tycznych i syntetycznych. Nie jest to w adnej mierze zaskakuj ce, poniewa  
by o to charakterystyczne dla ró nych tekstów w dziejach polszczyzny. 

W literaturze j zykoznawczej wyodr bnia si  formy analityczne niew tpli-
we i sporne. Niew tpliwe to te formy czasownika, w których oba cz ony s  
wyrazami, a nie morfemami (np. b d  pisa ), sporne lub pseudoanalityczne za  
to konstrukcje, w których jeden z cz onów jest morfemem (np. powinniby zosta , 
kochali my, kochaliby my) (Rittel 1975, 20–21). Teodozja Rittel uwa a, e pozo-
sta o ci dawnej konstrukcji analitycznej czasu przesz ego uwidaczniaj  si  
w ruchomej ko cówce czasownika, a czas przesz y ma obecnie w pol-
szczy nie posta  syntetyczn . Jest to wi c zredukowana forma analityczna 
(Rittel 1975, 59). 

W dobie redniopolskiej rozwój form czasu przesz ego „zmierza  w kie-
runku unieruchomienia enklityki werbalnej przy imies owie, co dokona o si  
w j zyku pisanym dopiero w dobie nowopolskiej” (Siuciak 2002, 169). Unie-
ruchomieniu ko cówki sprzyja a inicjalna pozycja orzeczenia; przy innej je-
go lokalizacji ko cówka mog a pojawi  si  przed imies owem, a wi c by a 
przy czana do innego wyrazu w zdaniu. Analitycznej formie czasu prze-

1 Okre lenie „czas przesz y” dotyczy równie  form czasu zaprzesz ego.  
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sz ego s u y a z kolei tendencja do przesuwania orzeczenia na koniec zdania 
i tworzenie tzw. konstrukcji ramowej, np. Dobrze  W. Pan uczyni , e  od niego 

odszed  (Schlag 1755, 118); A jam si  mojej lekcyi zawsze wieczorem zwyk  uczy  
(Mrongowiusz 1805, 166). W dobie redniopolskiej w zdaniach wspó rz d-
nie z o onych oraz rozpoczynaj cych si  czasownikiem u ywano zwykle 
konstrukcji syntetycznych, natomiast w zdaniach podrz dnych ko cówki by-
y do czane do spójników, partyku  czy zaimków wprowadzaj cych zdanie 

podrz dne (Siuciak 2002, 169), np. (…) du o a uj , e si  z niej tym razem wy-

mawia  musz , poniewa em si  ju  obieca  J. Mo ci Panu Birkowskiemu do O awy 

(Schlag 1741, 6); Ju  to trzeci miesi c, jako mnie niezb dna febra trapi, a tak mi  ona 

wszystkich si  pozbawi a by a, i em si  ju  na on wiat wybiera  (Schlag 1741, 132). 

Enklityki werbalne czy y si  z ró nymi cz ciami mowy – zaimkami 

i spójnikami, przys ówkami, przymiotnikami, rzeczownikami oraz modulan-

tami (Siuciak 2002, 169), co potwierdza zebrany przeze mnie materia  glot-

todydaktyczny. Alina Kowalska stwierdzi a, e ruchome ko cówki czasow-

nika najcz ciej czy y si  ze spójnikami: w dobie redniopolskiej z i e, gdy 

oraz bo, nast pnie z zaimkami wzgl dnymi i osobowymi (który, co), kolejno 

z modulantami i przys ówkami. Znacznie rzadziej natomiast z rzeczowni-

kami i przymiotnikami (Kowalska 1976, 23 i n.). W interesuj cym mnie 

okresie redniopolskim udzia  form z enklityk  werbaln  by  znaczny2, dla-

tego te  mo na si  spodziewa , e w materia ach dydaktycznych dla cudzo-

ziemców b dzie podobnie3. 

Bardzo obszerne badania materia owe Kowalskiej ( cznie 74 tysi ce przy-

k adów) jako ród o mia y proz  religijn , polityczn , obyczajow , teksty hi-

storyczne i przyrodnicze, a tak e te dotycz ce nauk cis ych i wojskowo ci 

(Kowalska 1976, 9)4. Skromna liczba przyk adów zebranych do analizy w tym 

tek cie pochodzi z jednego listownika, dwóch podr czników do nauczania 

j zyka polskiego jako obcego i jednego zbioru rozmówek z okresu rednio-

polskiego. Zbiór rozmówek Georga Schlaga oraz rozmowy do czane do 

gramatyk Johannesa Ernestiego i Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza od-

biegaj  swoim charakterem od listów zebranych przez G. Schlaga: s  wzo-

rowane na rozmowach potocznych, maj  wi c te  w a ciwo ci charaktery-

2 Alina Kowalska podaje, e w kolejnych pi dziesi cioleciach wynosi  (w procentach): 71, 

67, 67, 55, 45 (Kowalska 1976, 42).  
3 Ruchome ko cówki osobowe s  te  do dzi  wyk adnikami gramatycznymi form czasow-

nika by  w czasie tera niejszym (Ba ko 2002, 50–51, 103).  
4 W ród przeanalizowanych materia ów by y ró ne gatunki, w tym podr czniki, jednak nie 

te do nauczania j zyka polskiego jako obcego (Kowalska 1976, 9).  
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styczne dla wypowiedzi ustnych. Jedn  z takich cech by y ruchome ko cówki 
czasownika (Kowalska 1976, 37). Z czterech opracowa  dla cudzoziemców 
zebra am prawie dwie cie przyk adów u ycia ruchomych ko cówek cza-
sownika w czasie przesz ym. Poniewa  nie by a to dok adna kwerenda, lecz 
przegl dni cie tekstów w poszukiwaniu form analitycznych czasownika, nie 
podaj  danych liczbowych. 

Cel pracy 

Celem niniejszego artyku u jest: 
po wiadczenie zjawiska ruchomo ci ko cówek osobowych czasu 
przesz ego w wybranych materia ach glottodydaktycznych doby red-
niopolskiej; 
zbadanie, jakie formy stosowali autorzy pomocy dydaktycznych dla 
cudzoziemców: analityczne czy syntetyczne; 
zbadanie, czy w analizowanych materia ach dydaktycznych podawa-
ne bywaj  formy wariantywne, czy te  zazwyczaj wyst puje tylko 
jedna z nich. 

Zagadnieniu ruchomo ci ko cówek fleksyjnych po wi cili uwag  autorzy 
dawnych gramatyk przeznaczonych dla ucz cych si  j zyka polskiego jako 
obcego. Zauwa ali oni, e w czasie przesz ym ko cówki pierwszej i drugiej 
osoby mog  by  przy czasowniku albo przy pierwszym wyrazie w zdaniu. 
Mesgnien-Meni ski stwierdzi , e „lepiej do czy  ruchom  ko cówk  oso-

bow  do pierwszego wyrazu w zdaniu ni  do czasownika” (cyt. za: Jefimow 

1970, 126). Zarówno ten gramatyk, jak i Miko aj Volckmar czy Zygmunt 

Kontzewitz-Kotzer podaj  dwa sposoby tworzenia czasu przesz ego: z ko -

cówkami przy czasowniku oraz z do czonymi do innych wyrazów w zda-

niu. Podobnie czyni  inni autorzy dawnych gramatyk. 

Materia  

Pod uwag  wzi am cztery opracowania do nauczania j zyka polskiego ja-

ko obcego wydane w latach 1682, 1741, 1755 oraz 1805, a wi c na prze-

strzeni 123 lat. Najstarszy z nich jest Przewodnik… Johannesa Ernestiego 

opublikowany w Brzegu na Dolnym l sku. Jest to gramatyka, w której uwag  
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zwraca nacisk po o ony nie na teori , lecz na u ycie j zyka, czego przyk a-

dem mo e by  nauczanie odmiany rzeczownika z przymiotnikiem w pe nych 

zdaniach. Realizacj  tego za o enia wida  w nast puj cych cytatach5: Cudzo-

ziemskich krawców ony nosz  si  jako kupieckie panie (kupcowe) (s. 86) – przyk ad 
zwrotu z wyrazem krawiec w dope niaczu liczby mnogiej; Prosz  was, mi osierny 

Panie Szewcze, darujcie mi par  trzewików na zim  (s. 88) – zwrot z wyrazem 
szwiec w wo aczu liczby pojedynczej; A pami tasz e ty bezbo ny ydzie, jako  

(jake ) lubowa , e  mi na rzod postu pierwsze raty chcia  da  (po o y ), a dotrzyma e-

e  s owa (a ui ci e  si  w obietnicy)? (s. 99) – zwrot z wyrazem yd w wo aczu 
liczby pojedynczej; W tych ko uchach a  tak wielkie wszy jako konopiane ziarna 
(s. 118) – miejscownik liczby mnogiej wyrazu ko uch; A kto  temu zubo a emu 

cz owiekowi pomo e? (s. 134) – celownik liczby pojedynczej wyrazu cz owiek; 
Kupi e (a ) drogi, kosztowny nó , a t py i szczerbaty (s. 238) – przyk ad u ycia wy-
razu nó , brak okre lenia przypadka; Posypa em (posypa am) kurcz tom troch  

ziarn (s. 338) – celownik liczby mnogiej wyrazu kurcz ; Myszy piskaj  w klatce 
(s. 406) – przyk ad u ycia czasownika zako czonego na kam (chodzi o pi-

ska , piskam). Przytoczone przyk ady dowodz  tak e, e w tek cie pojawiaj  
si  ruchome enklityki werbalne. 

Drugim opracowaniem jest obszerny listownik Georga Schlaga6 z roku 
1741. Jest to opracowanie odbiegaj ce od trzech pozosta ych, poniewa  za-
warte s  w nim nie przyk adowe wypowiedzi codzienne, lecz starannie opra-
cowane wzory listów oficjalnych (a wi c raczej tekst pisany7, nie mówiony). 
Przytaczane przez Schlaga teksty napisane zosta y stylem niezwykle kwieci-
stym, zdania s  d ugie, cz sto z orzeczeniem na ko cu. Taka konstrukcja 
sk adniowa sprzyja a, jak wiadomo, umiejscowieniu ko cówki osobowej cza-
sownika przy wyrazie stoj cym na pocz tku wypowiedzenia. Oto przyk ady 
z analizowanego opracowania: 

A za ywszy dot d tego szcz cia, em si  w poczcie uni onych s ug 
W.M.M.W.M. Pana i dobrodzieja liczy  móg , i obaczywszy ju  od kilku 
lat jasne Mi o ciwej W.M.M.W.M. Pana ku mnie aski promienie, miele 
sobie tusz , e mi W.M.M.W.M. Dobrodziej nie zganisz tego, kiedy si  

5 Pisownia we wszystkich przyk adach zosta a uwspó cze niona. 
6 Na polskiej karcie tytu owej nie ma tak podanego nazwiska, lecz J. Sz. (= Jerzy Szlag). 

Jest to jeden z wariantów stosowanych przez autora, który opatrywa  te  swoje wydawnictwa 

imieniem i nazwiskiem Jerzy Bi ki. Na niemieckiej karcie tytu owej widnieje imi  i nazwisko 

w wersji niemieckiej: Georg Schlag.  
7 Czy raczej stylizacja na wypowied  codzienn . 
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mi dzy tymi ozywam, którzy przy tera niejszym nowego roku powin-

szowaniu W.M.M.W. Panu i Dobrodziejowi czo em bij , z wielk  serc 

swych i rado ci , i gorliwo ci  szcz liwych winszuj c czasów (Schlag 

1741, 14). 

Doznawszy si  ju  cz stokro  yczliwego W.M.M. Pana ku mnie afektu, 

barzom sobie yczy  naby  okazji, za któr bym skutkiem samym pokaza  

móg , jak serdecznie sprzyjam W.M.M. Panu (Schlag 1741, 134). 

Kiedy  to, o com prosi , uczyni , poszed e  wedle prawa Twojej grzecz-

no ci (Schlag 1741, 374). 

W ostatnim przyk adzie wyra nie wida , e czasownik stoj cy na pocz tku 

wypowiedzenia tworzy czas przesz y w sposób syntetyczny (poszed e ), nato-

miast stoj cy na ko cu – analityczny (o com prosi ). Ustalona przez badaczy 
prawid owo  znajduje potwierdzenie w listach zawartych w Korespondencyi 

polsko-niemieckiej G. Schlaga. 
Trzecie opracowanie, równie  autorstwa Schlaga, to 59 rozmów handlowych 

z 1755 roku, które po raz pierwszy zosta y wydane we Wroc awiu w 1736 
roku. To ksi ka ca kiem odmienna od Przewodnika… Ernestiego – zgodnie 

z tytu em jest to zbiór rozmówek kupieckich, przeznaczony dla mieszcza -

skiej m odzie y niemieckiej ucz cej si  polszczyzny. Mo na przyj , e zna-

komicie opisuj ce codzienne ycie miasta dialogi maj  cechy mówionej pol-

szczyzny potocznej; s  pe ne ycia, bogate pod wzgl dem leksykalnym, 

dowcipne i nie zawsze eleganckie. Równie  w tekstach tych dialogów poja-

wiaj  si  konstrukcje z ruchomymi ko cówkami czasownikowymi, co ilu-

struj  przyk ady: Dobrze by by o, kiedybym tanio dosta a by a, alem drogo musia a 

p aci  te serki. Tenem p aci a potrójnym abo czeskim, a za tenem da a cztery krejcary 

(s. 19); D. Bez ma abym zabaczy a czego. M. A czego by  Wasze  zabaczy a by a? 

(s. 90); Podobno  W. Pan tego sukna nie dobrze obejrza , obejrzyj je W. Pan jedno, oba-

czysz W. Pan, em tego sukna nie zadro y , ale s uszn  cen  oznajmi  (s. 180); (…) 

a bywszy Pod Z otym Pawiem, uda em si  na Odersk  ulic , a em go z trefunku na ulicy 

potka  (s. 265); F. Ju em pi , Mo ci Panie. K. Do kogo e cie  pili? (s. 269). 

Czwarte opracowanie jest kilkadziesi t lat pó niejsze i pochodzi z pocz t-

ku XIX wieku8. To drugie wydanie Polnische Sprachlehre für Deutsche Krzyszto-

fa Celestyna Mrongowiusza z 1805 roku, na które sk adaj  si : gramatyka, 

s owniczek i zbiór rozmówek. Komentarze gramatyczne s  du o obszerniej-

sze ni  w przywo ywanym wcze niej Przewodniku… Ernestiego, unikaj cego 

8 Wed ug chronologii A. Kowalskiej pocz tek XIX wieku to ju  doba nowopolska.  
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wiadomo ci teoretycznych. Rozwój j zykoznawstwa na pocz tku XIX wie-

ku, zwi zane z tym nowe opracowania gramatyczne i wszechstronne wy-

kszta cenie Mrongowiusza t umacz  inne podej cie do obja niania zagad-

nie  gramatycznych. Jako jedyny spo ród omawianych tu autorów w cz ci 

po wi conej sk adni pisze, e Polak mo e w czasie przesz ym ko cówki 

osobowe -em, -e  w liczbie pojedynczej i - my, - cie w liczbie mnogiej oddzieli  

i do czy  do wyrazu poprzedzaj cego, przede wszystkim pierwszego wyrazu 

w zdaniu. Ta cecha – wed ug Mrongowiusza – niezwykle wspomaga krót-

ko , wyrazisto  i harmoni  (Wohllaut) mowy. Ilustruje to przyk adami: 

 Im Singulari. 

Ja czyta em ich las, oder: Jam czyta  ich las. 

Ty czyta e  du lasest, oder: Ty  czyta  du lasest. 

 Im Plurali. 

My czytali my wir lasen, oder: My my czytali. 

Wy czytali cie ihr laset, oder: Wy cie czytali (Mrongowiusz 1805, 222). 

Pod nimi umieszcza przyk ady u y  w konkretnych tekstach. S  to, jak 

mo na s dzi , przede wszystkim wypowiedzi pisane, fragmenty listów ku-

pieckich s anych w interesach. Oto wybrane zdania ilustruj ce sformu owa-

n  przez niego zasad : 

Gdzie  Wa  Pan by , gdym u niego by  w gospodzie (w stancyi) i pyta-

em si  o nim? 

Ju em przed czterema tygodniami pisa  do Wa  Pana i radzi em, eby  

si  W. Pan najwi cej o siemi  konopne stara , alem do yta nie radzi , bo 

na to u nas bardzo niskie s  targi. 

Ju  temu lat siedm, jakom zacz  z W. Panem handlowa , a nigdym W. 

Pana nie zawiód , czemu  mi W. Pan teraz nie chcesz kredytowa ? 

(Mrongowiusz 1805, 222–225). 

Przyk ady zaczerpni te ze wspomnianych podr czników dla cudzoziem-

ców grupuj  wed ug czliwo ci z poszczególnymi cz ciami mowy. Kolej-

no  omawiania wynika z cz sto ci wyst powania ruchomej ko cówki obli-

czonej przez T. Rittel i A. Kowalsk . Wed ug bada  Teodozji Rittel ruchome 

ko cówki czasu przesz ego cz  si  z ró nymi cz ciami mowy, wykazuj c 

przy tym pewn  prawid owo , polegaj c  na najcz stszym czeniu si  

z zaimkami, kolejno spójnikami, przys ówkami, rzeczownikami, przymiotni-

kami i liczebnikami. W wiekach XVII–XVIII, kiedy to powsta y trzy z bada-



ANNA D BROWSKA: Poniewa em si  ju  obieca … 47 

nych podr czników, dominuje czliwo  z zaimkami i spójnikami, rzadka 

jest natomiast z rzeczownikiem, przymiotnikiem i liczebnikiem (Rittel 1975, 

87, 95)9. Potwierdza to przeprowadzony przeze mnie orientacyjny przegl d 

tekstów podr cznikowych. Oto wybrane przyk ady: 

spójniki e, poniewa , ale, aby 

Pchn  mnie, em na twarz pad . (Ernesti 1682, 41) 

Powiedzcie, em waszego Pana Ojca da  wzajem barzo pi knie pozdro-

wi . (Ernesti 1682, 503)10 

teraz s ysz , e zegar bije, poniewa em w mie cie. (Schlag 1755, 31) 

Wiemci, e kiedy  czarne piwo mieli, alem takiego dawno nie pi , ka e 

mi wasze  czarnego piwa przynie . (Schlag 1755, 60) 

Nikt ci  nie wyda , sam si  wydajesz, bo prawda, em ci  nie widzia , 

kiedyby  si  sam do tego nie przyzna , jabym musia  od dalszego ust pi  

pomawiania, ale tak sam dobrowolnie zeznawasz, e  na dobr  zarobi  

acin . (Schlag 1755, 265) 

zaimki 

Waszecie  te dziewi tna cie pr dko wyrachowa (a a). (Ernesti 1682, 28) 

Jam ju  mojem no em wo ow  pieczeni  (…) pokraja (ja a). (Ernesti 

1682, 239) 

Dobrze by by o, kiedybym tanio dosta a by a, alem drogo musia a p aci  

te serki. Tenem p aci a potrójnym abo czeskim, a za tenem da a cztery 

krejcary. (Schlag 1755, 19) 

askawo  Twoja, któr  mi w potrzebach moich wy wiadcza , tak mi  

znakomicie obowi za a, e, gdy nie mog  w te przychodz ce wi ta od-

da  obecnie cze  Tobie nale yt , przez t  kart  wszystkich szcz liwo ci 

ycz  (…). (Schlag 1741, 342) 

9 W podsumowaniu swojej pracy Rittel pisze, e w czasie przesz ym najwi kszy procent 

po cze  cz stek werbalnych wyst puje ze spójnikiem (56,4 proc.), nast pnie z zaimkiem 

(36,9 proc.), przys ówkiem (5,2 proc.), rzeczownikiem (1,1 proc.), przymiotnikiem (0,2 proc.) 

i liczebnikiem (0,2 proc.) (1975, 153).  
10 Ekspansywny w swoim czasie typ em w ustawieniu innym ni  po spójniku e razi bra-

kiem logicznego z nim zwi zku i nie jest aprobowany przez norm  (Rittel 1975, 72). 
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Ni eli st d odjad , nie chc , aby odchodzi a ze mn  pami , któr m po-

winien ludzko ci Twojej. (Schlag 1741, 398) 

modulanty 

Ju e cie te  podskubli tych g si. (Ernesti 1682, 33) 

Jeszczem od odleg ych Panów adnej nie dosta  deklaracji. (Ernesti 1682, 164) 

przys ówki 

Przedteme cie wy szczerzy ludzie mieli aski dosy . (Ernesti 1682, 139) 

Niespodzian  Syna W.M.M. Pana awizowany mierci  rzewniem zap a-

ka  na pospolity wszystkich komuna . (Schlag 1741, 371) 

Nie tanio cie kupili, ale drogo dosy . (Schlag 1755, 19) 

Dobrze  W. Pan uczyni , e  od niego odszed  (…). (Schlag 1755, 118) 

Kucharko, gdzie e cie? (Schlag 1755, 16) 

Jam si  ju  zl k  by , nie inaczejm pomy la , jedno e nie opowiedziaw-

szy si , poszed  (…). (Schlag 1755, 66) 

rzeczowniki 

Wzi wszy wiadomo  o szcz liwym W.M. z Francji do nas przyje dzie, 

wielce i z duszem si  ucieszy  (…). (Schlag 1741, 32) 

przymiotniki 

Dzi kuj  waszeci, a jako  si  wasze  masz? Zdrow e  wasze  z swoj  

Pani  ma onk ? (Schlag 1755, 81) 

Zdrowemci, nie boli mi  aden cz onek, ale mi przeci  nie b ogo, bom 

chory na umy le (Schlag 1755, 107) 

liczebniki 

Tegom ja rzecz  sam  dozna , przed dwiemam laty ledwie tak wiele zarobi  

by , co mi na wychowanie familii mojej wysz o (…). (Schlag 1755, 153) 

Przytoczone przyk ady ilustruj  zjawisko pojawiania si  ruchomych ko -

cówek czasu przesz ego w prepozycji. W przypadku rozmówek by oby to 

potwierdzeniem przewagi prepozycji w mowie potocznej, utrzymuj cej si  – 

zdaniem T. Rittel – od XIV wieku do dzi  (Rittel 1975, 62). Wed ug tej ba-
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daczki j zyk potoczny – a na taki stylizowane s  dialogi Ernestiego i Schlaga 

– swobodnie umieszcza  enklityk  przed czasownikiem11. Obecnie „rucho-
mo  cz stek werbalnych jest archaizmem” (Rittel 1975, 64, 69, 156). 

W badanym materiale uwzgl dni am zarówno teksty stylizowane na mow  
codzienn  (rozmówki), jak i pisma oficjalne (wzory listów). Wed ug bada  T. Rit-
tel cech  charakterystyczn  mowy jest prepozycja, co potwierdza przedstawiony 
materia . Prepozycja w listach wynika z tego, e w analizowanym listowniku 
prezentowane s  teksty nie z XVIII, lecz przede wszystkim z XVII wieku12. 

Je li przyj  pogl dy Rittel, nale a oby stwierdzi , e – pod wzgl dem szy-
ku ruchomych ko cówek czasownika – teksty podr cznikowe pochodz ce 
z XVIII wieku „s  ju  archaizmem”. W prozie tego okresu norm  staje si  
bowiem unieruchomienie enklityki po czasowniku (Rittel 1975, 79, 85). By  
mo e jednak teksty rozmówek – a wi c wypowiedzi stylizowanych na mó-
wione – s  swobodniejsze i w zwi zku z tym zawieraj  te  konstrukcje z ru-
chom  ko cówk  czasu przesz ego. 

Jak ju  wspomnia am, tylko Mrongowiusz podaje komentarz o dwóch 
formach czasu przesz ego, dlatego godne uwagi s  przyk ady z Przewodni-

ka… Ernestiego, w których podaje on dwie wariantywne mo liwo ci wyra-
enia czasu przesz ego: 

Gdym (jakom) by  w szkole (vor gdy by em). 

Jako  (gdy ) by  (jako by e ) na dworze/ na Górze. (Ernesti 1682, 372) 

Egzemplifikacje te mog  wiadczy  o wra liwo ci j zykowej autora i jego 
zmy le obserwacyjnym ówczesnej polszczyzny. S  jednak w tym podr czni-
ku odosobnione. 

Wnioski 

Krótki przegl d ruchomych ko cówek w ró nych formach czasownika 

w wybranych podr cznikach dla cudzoziemców pokazuje, e autorzy 

11 Porównanie utworów drukowanych wybranych autorów z XIX wieku z ich listami czy 

r kopisami (Stanis aw Staszic, Franciszek Karpi ski) pokazuje, e w tekstach drukowanych 

cz stsza jest postpozycja, natomiast w r kopisach i listach – prepozycja (por. Rittel 1975).  
12 Georg Schlag pisze we wst pie, e teksty listów nie s  jego autorstwa, lecz pochodz  

z ró nych opracowa , g ównie z XVII wieku. Korzystanie z prac wcze niejszych autorów 

powodowa o archaizowanie tekstów.  
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tych ksi ek byli dobrymi obserwatorami wspó czesnego im j zyka 

mówionego i przekazywali go w tekstach rozmówek. 

W wycinkowych badaniach wida , e ruchomo  ko cówek czasu prze-

sz ego czasownika jest przez autorów podr czników dla cudzoziemców 

przedstawiona zgodnie z tym, co pokaza y pó niejsze badania. 

Mo na przypuszcza , e podawane przez Ernestiego i Schlaga formy 

czasu przesz ego zosta y przez nich uznane za reprezentuj ce formy 

czasownika w ówczesnej polszczy nie mówionej, dlatego podane zosta-

y jako jedyne. Tylko raz natkn am si  (w Przewodniku… Ernestiego) na 

dwa warianty: z postpozycj  lub prepozycj  ko cówki osobowej. Infor-

macja gramatyczna o takiej mo liwo ci pojawi a si  u Mrongowiusza. 

Dawni lektorzy j zyka polskiego uczyli cudzoziemców polszczyzny na 

podstawie autentycznych tekstów dnia codziennego. Ich ywo , tema-

tyka i konstrukcja pozwalaj  przypuszcza , e dzi ki temu m odzi 

Niemcy byli dobrze przygotowywani do prowadzenia rozmów z Pola-

kami. 

ród a 

Ernesti Johannes, Przewodnik Pokazuj cy Pilnemu, jako J zyka w krotkiem czasie atwie naby  Pol-

skiego y onego z Po ytkiem po danem za ywa  mo e, M odzi Wroc awskiey ku lepszemu wyprawiony, 

przez; Wegweiser welcher einem fleissiger zeigt, wie er in kurzer Zeit, leichtlich zur polnischen Sprache ge-

langen 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 Pol-

nischen Nomeclator und Gesprächbuche von…, Zweyte vermehrte Auflage, Königsberg 1805, bey 

Friedrich Nicolovius. 

Schlag Georg, Korespondencya Polsko – Niemiecká záwierái ca w sobie nie tylko Dostátek rozmáitych 

dla ro nych osob y ná ro ne przypadki sporz dzonych ták nowych iáko y dawnych Listow y innych táko-

wych Skryptow, ale te  Przydátek niektorych ustnych Komplimentow z krotk , dostáteczn  iednak o Ty-

tu ách ták w Polszcze iák u Niemcow zwyczaynych náuk , osobliwie dla M od i Kwitn cey y w tákich 

rzeczách i  wicz cey 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 Benen-

nung und Resolvirung der Polnisch und Schlesischen und anderen M nz, Maa  und Gewichte, zum Be-

huff 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 de-

scribed in four old manuals for teaching Polish as a foreign language. They have been con-

fronted with the results of T. Rittel’s and A. Kowalska’s research, which proves that the au-

thors 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 lan-

guage 


