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Etnolingwistyka ludowa, narodowa, porównawcza
— KONCEPCJE NEOFILOLOGÓW I POLONISTÓW

Przedmiot etnolingwistyki jest ujmowany równie. W etnolingwistycznych pracach 
neofilologów opisuje się języki mniejszości w relacji do języków większości, etnolin
gwistyka zazębia się tu z dialektologią w kwestii statusu pewnych etnolektów. W pra
cach polonistycznych przedmiotem zainteresowań są związki między językiem i kul
turą. Autorka wyróżnia trzy odmiany etnolingwistyki: ludową, narodową i porównaw
czą. Pierwszą łączy ze środowiskiem skupionym wokół lubelskiego Słownika stereoty
pów i symboli ludowych, drugą odnajduje w pracy A. Gudaviciusa, który przedmiot et
nolingwistyki określa skrótowo jako „naród w języku”, trzecia kładzie nacisk na specy
fikę myślenia różnych nacji. W ostatnich częściach artykułu autorka przedstawia zbież
ności miedzy etnolingwistyką a etnografią oraz między etnolingwistyką a dialektologią 
i przedstawia prekursorów polskiej etnolingwistyki.

Aby ustalić relacje między etnolingwistyką a dialektologią, trzeba najpierw 
określić, co rozumiemy przez etnolingwistykę. Przegląd stanowisk różnych bada
czy pokazuje, że nie jest to termin jednoznaczny. Zakładam, że termin dialekto- 
1 o g i a nie powinien sprawiać kłopotu, choćby przez swoją dawność i przez to, że 
dialektologia jako przedmiot nauczania na studiach polonistycznych jest obecna 
nadal w większości uczelni wyższych.1 Chcąc dowiedzieć się, kto w Polsce zaj
muje się etnolingwistyką, albo lepiej: kto podaje się za etnolingwistę, warto zaj
rzeć do Internetu. Można znaleźć tam dziewięć nazwisk. Są to trzej językoznawcy 

1 Dyskutowane bywa zagadnienie włączania do dialektologii bądź nie, dialektów miejskich. 
Warto też odnotować propozycję zrównania dialektologii, jako nauki o niekontrolowanym rozwoju 
języka i jego produktach, z lingwistyką, której dopełnieniem byłaby nauka o kontrolowanym rozwoju 
języka i jego produktach — teoria standardu (Topolińska 1992: 251).
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z Poznania: Tadeusz Zgółka (polonista), Alfred Majewicz (japonista) i Tomasz Wi- 
cherkiewicz (germanista); slawiści z Białegostoku: Wacław Szerszunowicz i Jan 
Nosowicz oraz z Uniwersytetu Śląskiego — Joanna Mleczko; anglista, specjali
sta w zakresie języków celtyckich, Andrzej Skrzypiec z Wrocławia oraz dwie po
lonistki: Grażyna Sawicka z Akademii Bydgoskiej oraz Anna Tyrpa z Instytutu 
Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie tudzież Akademii Świę
tokrzyskiej w Kielcach . Oczywiście ta lista jest bardzo skromna i nie zawiera 
nazwisk wielu polskich etnolingwistów, z Jerzym Bartmińskim, „ojcem polskiej 
etnolingwistyki” (jak nazwała go Grażyna Habrajska, 1998: 57) na czele i z całą 
Komisją Etnolingwistyczną.

1. Etnolingwistyka w rozumieniu neofilologów

Jest oczywiście sprawą zupełnie marginalną, że niektórzy etnolingwiści zna
leźli się na Internetowej liście, a inni nie. Ciekawsze wydaje się sprawdzenie, czym 
zajmują się ci, którzy uważają się za językoznawców uprawiających etnolingwi- 
stykę, i jak ją rozumieją. Nie będą tu rozpatrzone wszystkie przypadki zadekla
rowanych etnolingwistów, odniesiemy się tylko do czterech z nich. Otóż panowie 
Zgółka, Majewicz, Wicherkiewicz i Skrzypiec interesują się (między innymi) ję
zykami mniejszości narodowych, zagrożonymi, wymierającymi lub zyskującymi 
(terminy te podaję za Jadwigą Zieniukową, 1998: 237). Co więcej, Tadeusz Zgółka 
jest dyrektorem Instytutu Językoznawstwa UAM, który prowadzi pięcioletnie stu
dia z zakresu etnolingwistyki. Kończą się one uzyskaniem stopnia magistra filo
logii w zakresie etnolingwistyki. Co w programie tych studiów usprawiedliwia 
ich nazwę? Jest to możliwość opanowania jednego z rzadkich języków i naby
cia wiedzy na temat historii, geografii i kultury kraju, w którym jest używany. 
Studenci mają do wyboru: nowogrecki, węgierski, wietnamski, tajski i koreań
ski. Do tego dochodzą praktyczne umiejętności, uzyskiwane na zajęciach od III 
roku w ramach ośmiu modułów (dziennikarski, translatologiczny, informatyczny, 
ekonomiczny itd.) (Internet). To praktyczne nastawienie różni zapewne poznańską 
etnolingwistykę od klasycznych filologii typu hungarystyka, orientalistyka.2

2 Zob. wypowiedź prof. Tadeusza Zgółki na temat etnolingwistyki praktycznej w niniejszym

Takie rozumienie pojęcia etnolingwistyka, jak w Poznaniu i Wrocławiu, ma 
wielu zwolenników. Na pierwszym miejscu wymienione jest pod hasłem Ethno- 
linguistics w encyklopedii Wikipedia (Internet, 22 II 2005). Podaje się tam, że 
etnolingwistyka często bada języki mniejszości na tle języków większości oraz 
warunki ich przetrwania i rozwoju. Takie samo ujęcie zakresu badań interesują
cej nas dyscypliny prezentuje też Jadwiga Zieniukową (1998). Wymieniwszy inne 

tomie.
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ujmowanie etnolingwistyki, do którego wrócę za chwilę, skupia się na badaniach 
kaszubszczyzny i języków łużyckich. Taki nurt uznaje za dział socjolingwistyki, 
związany z pojęciem etniczności i etnolektu oraz wykazuje jego interdyscyplinar
ność. W Polsce uprawiają go specjaliści w zakresie języków obcych. Etnolingwi
styka w rozumieniu „neofilologicznym” zazębia się z dialektologią w kwestii spo
rów na temat statusu pewnych etnolektów (język czy dialekt?).3 Porzucimy jednak 
ten wątek, by zająć się etnolingwistyką w ujęciu „polonistycznym”.

3 W tym miejscu zauważmy, że podzielone są zdania na temat, która dziedzina językoznaw
stwa powinna się zająć tzw. mikrojęzykami lub językami mniejszości narodowych. Zastanawiała się 
nad tym Renata Grzegorczykowa, nie znajdując miejsca dla tej problematyki ani w dialektologii ani 
w socjolingwistyce (2000: 245). Jednak artykuły na ten temat pojawiły się właśnie w dwóch tomach 
„Socjolingwistyki” (16. i 17.). Dodajmy, że w programie socjolingwistyki, wykładanej w Instytu
cie Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, również znalazł się temat 
„języki mniejszości narodowych w Polsce”.

2. Etnolingwistyka w rozumieniu polonistów

Zarówno encyklopedia Wikipedia, jak J. Zieniukowa piszą też o innym rozu
mieniu etnolingwistyki, bliższym polskim polonistom. Encyklopedia podaje, że et
nolingwistyka bada relacje między językiem i kulturą i sposób, w jaki różne grupy 
etniczne używają swego języka do percepcji świata. Wspomina o hipotezie Sapira- 
Whorfa i przywołuje znany przykład licznych słów na oznaczenie śniegu w języku 
eskimoskim, „co może znaczyć dla etnolingwisty, że śnieg jest ważną częścią kul
tury Eskimosów” (tłum. AT).

Najwcześniejsze użycie słowa etnolingwistyka, jakie udało się znaleźć w pol
skich tekstach, wyszło spod pióra filozofa Adama Schaffa (1964). Zatytułował on 
drugą część swojej książki Język a poznanie: Przesłanki empiryczne. Etnolingwi
styka: hipoteza Sapira-Whorfa (79-130).

Adaptacja pojęcia dla potrzeb polskiego językoznawstwa jest dziełem Jerzego 
Bartmińskiego. O etnolingwistyce wspomina w Słowniku ludowych stereotypów 

językowych (1980: 8). W 1986 roku poświęcił mu artykuł Czym zajmuje się et
nolingwistyka?, wreszcie zainicjował i redaguje serię wydawniczą „Etnolingwi
styka” (1-17, 1988-2005). Wychodzący w Lublinie Słownik stereotypów i symboli 
ludowych jest polskim słownikiem etnolingwistycznym. Skoro doszliśmy już do 
lubelskiej szkoły etnolingwistycznej, można postawić w tym miejscu pytanie, jaki 
jest jej stosunek do dialektologii. Kwestią tą zajęła się w 1998 roku Grażyna Ha- 
brajska, wystarczy przywołać to, co wtedy napisała. Otóż przypomniała ona, że 
Janusz Anusiewicz zauważył ograniczenie polskich badań etnolingwistycznych do 
związków między językiem ludowym i folklorem, mimo deklarowanego zainte
resowania relacją języka (w ogóle) do kultury (w ogóle) (Habrajska 1998: 58).
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Taki charakter ma siedem pierwszych numerów „Etnolingwistyki” (1988-1995). 
Numer ósmy z 1996 roku przynosi zmiany. Poza inną szatą graficzną i dodaniem 
podtytułu: Problemy języka i kultury, pojawia się deklaracja od redakcji, że na
stąpi rozszerzenie tematyki publikowanych rozpraw o takie, które będą dotyczyć 
wszystkich odmian języka, przy czym odmiana ludowa nie zostanie poniechana.

3. Etnolingwistyka „ludowa”

W tym miejscu wymieńmy prace, które mają charakter etnolingwistyczny, 
a bazują na materiale gwarowym (polszczyzna ludowa potoczna) lub folklory
stycznym (polszczyzna ludowa artystyczna), czyli reprezentują nurt najbardziej 
charakterystyczny dla pierwszego okresu rozwoju nowej dyscypliny w Polsce. Na
leżą tu rozprawy habilitacyjne, doktorskie i pomniejsze powstałe w kręgu oddziały
wania profesora Bartmińskiego: Kategoria przestrzeni w folklorze Jana Adamow- 
skiego (1999), Polski sennik ludowy (1996) i Przestrach od przestrachu (2000) 
Stanisławy Niebrzegowskiej, prace o językowym obrazie wody Urszuli Majer- 
Baranowskiej i ognia — Joanny Szadury, drzew — Marzeny Marczewskiej (2002) 
i wiele artykułów publikowanych w „Etnolingwistyce”, „czerwonej serii lubel
skiej” i serii „Język a Kultura”, między innymi Ewy Masłowskiej, Józefa Kąsia 
i Kazimierza Sikory. Tu mieszczą się też książki Joanny Okoniowej o przeciw
stawieniach kierunkowych (1994), gdzie obok materiału historycznego wykorzy
stano gwarowy, a przegląd materiału jest poprzedzony rozdziałem Przypomnie
nia etnolingwistyczne (s. 7-18), Dobrosławy Wężowicz-Ziółkowskiej o miłości lu
dowej (1991), Marii Pająkowskiej o zależnościach między słownictwem kociew- 
skim a kulturą (1997), Anny Tyrpy o tabu w dialektach polskich (2001), Ewy 
Rogowskiej-Cybulskiej o roślinach (2005), artykuł Wandy Budziszewskiej o zwy
czajach na Kujawach (1995). Związki etnolingwistyki z dialektologią mogą być 
jeszcze o jeden stopień bardziej skomplikowane, kiedy analizie poddaje się tekst 
artystyczny, stylizowany na ludowy. Z takim przypadkiem mamy do czynienia 
w związku z dwoma artykułami Aleksandry Galasińskiej (1989, 1991) na temat 
Konopielki. Autorka w ich tytułach deklaruje podejście etnolingwistyczne.

4. Etnolingwistyka „narodowa”

Obok lubelskiej .Etnolingwistyki” równolegle we Wrocławiu wychodzi seria 
,Język a Kultura” (1-17, 1988-2005). Tytuł sugeruje zbieżność charakteru obu 
wydawnictw. Jednak analiza porównawcza zawartości pokazuje, że w serii wro
cławskiej materiały gwarowe czy folklorystyczne zdarzają się o wiele rzadziej niż 
w lubelskiej. Do prac etnolingwistycznych, niemających związku z dialektologią, 
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zaliczyć można Słowo o słowie (1999) i Językowy obraz ciała (2006) Jolanty Mac
kiewicz i artykuły Anny Pajdzińskiej. Trzeba ten fragment podsumować stwierdze
niem, że z samej istoty badań języka w poszukiwaniu śladów kultury nie wynika 
konieczność sięgania po gwary i folklor. Z drugiej strony — penetracja ludowej 
warstwy języka daje gwarancję, że sięga się w głąb tradycji, że tu można mieć 
szansę dotrzeć do tego, co dawne, czyste, narodowe, nieskażone obcymi wpły
wami.

Dochodzimy teraz do jeszcze nieco odmiennego rozumienia etnolingwistyki. 
Myślę o ujęciu litewskiego językoznawcy, Aloyzasa Gudaviciusa, który opubliko
wał w 2000 roku książkę Etnolingvistika. Do oczywistej pary pojęć język i kultura 
dodał trzecie: naród. W streszczeniu pracy ujął to tak:

„Etnolingwistyka jest zwykle definiowana jako prąd w lingwistyce, który bada relację między 
językiem i kulturą, językiem i narodem. [...] Według nas przedmiot etnolingwistyki może 
być zdefiniowany bardzo krótko: to jest naród w języku. Etnolingwistyka, badając język 
i aktywność w zakresie mowy szuka odpowiedzi, lub precyzyjniej — pomaga odpowiedzieć na 
następujące pytania: jak naród rozumie i odczuwa świat, jakie są zasadnicze cechy jego materialnej 
i duchowej kultury, jakie są jego właściwości mentalne, dlaczego zachowuje się tak lub inaczej 
w ciągu swej historii.” (za: Judin 2003: 246, tłum, i rozstrzelenia AT)

Ciekawe, że ten element narodowy jest tak mocno wyeksponowany w pracy 
uczonego litewskiego, podczas gdy we wstępie do Słownika stereotypów i symboli 
ludowych pojawia się zaledwie w tle (Bartmiński 1996: 18-19). Być może jest to 
przejawem postawy właściwej narodom małym, z poczuciem zagrożenia, a być 
może — odbiciem indywidualnych poglądów Gudaviciusa.

5. Etnolingwistyka porównawcza

Odrębność myślenia każdej grupy etnicznej (wyrażona akurat przez cytowa
nego badacza, ale dostrzegana przez wielu) jest punktem wyjścia dla całego sze
regu prac o charakterze porównawczym. Wymieńmy w tym miejscu studia Anny 
Wierzbickiej (1999), Jerzego Bartmińskiego (2000), Macieja Abramowicza (1991, 
1996), Ireneusza Karolaka (1991), Katarzyny Mosiołek-Kłosińskiej (1998), Ca
therine Pelletier (1996, 1998), Elżbiety Skibińskiej (2002), Jacka Skawińskiego 
(2000), Haliny Bartwickiej (1992), Jolanty Mackiewicz (1991), Anny Krzyżanow
skiej (1999), Aldony Zwierzyńskiej (1992) i warszawskiego zespołu zajmującego 
się semantyką porównawczą, który rozpatruje między innymi nazwy barw i lek
sykę związaną z kształtami i wymiarami w różnych językach (Grzegorczykowa, 
Waszakowa (red.) 2000, 2003).

Trzeba stwierdzić, że przy takim pojmowaniu etnolingwistyki, w którym na
cisk położony jest na specyfikę myślenia każdej nacji, szczególnie wyraźną przy 
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kontrastywnych zestawieniach dwu języków, materiały gwarowe nie odgrywają 
większej roli.

6. Etnolingwistyka a etnografia

Mówiąc o etnolingwistyce, której nazwa pojawiła się w Polsce dopiero w la
tach sześćdziesiątych, nie można pominąć prac dotyczących tematyki etnolingwi- 
stycznej, czyli związków języka i kultury, wcześniejszych. Przecież problematyka 
ta była bliska naszym uczonym ludoznawcom i etnografom. Sama nazwa dyscy
pliny etnolingwistyka wskazuje na styk dwóch innych: etnografii i lingwistyki. 
Powiązania tych dwóch dziedzin humanistyki były rozpatrywane przez kilku au
torów. Pisał o nich znawca kultur ludów Oceanii, Aleksander Godlewski (1974) 
i podał szereg wyrazów z dialektów maoryjskich, niemających ekwiwalentów lek
sykalnych w językach indoeuropejskich, a dowodzących wielkiej subtelności w na
zywaniu stanów psychicznych i nastrojów człowieka. Pisał o nich Antoni Fur- 
dal (1990: 31-32), wskazując na dialektologię jako na gałąź lingwistyki najści
ślej związaną z etnografią. O konieczności współpracy dialektologów z etnogra
fami wypowiadali się też Alfred Zaręba (1955), Stanisław Bąk (1974) i Wanda 
Budziszewska (1986). Orientacja dialektologów w kulturze materialnej wsi jest 
konieczna dla zdobycia i prawidłowej interpretacji słownictwa gwarowego. Etno
grafowie z kolei powinni znać dialekty, aby dobrze rozumieć swoich informatorów.

Zwróćmy uwagę na fakt, że przedmiotem zainteresowania etnografii oprócz 
kultury materialnej jest kultura duchowa. I to jest wspólne pole badawcze dla niej 
i dla etnolingwistyki. Jakim narzędziem posługuje się etnograf, by poznać wie
rzenia, przesądy, hierarchię wartości, psychikę danej grupy etnicznej? Oczywiście 
narzędziem tym jest język. Etnograf prowadzi rozmowy, przeprowadza wywiady, 
nagrywa dłuższe wypowiedzi, albo analizuje słowa i konstrukcje językowe. I tu wi
działabym zasadniczą zbieżność działań etnografów (etnologów) i etnolingwistów: 
odczytywanie wiedzy o duchowej stronie społeczności ludzkiej z tekstów, a nawet 
z elementów systemu językowego. Przy czym do tekstów należą nie tylko wy
powiedzi potoczne, ale też wytwory ludowego stylu artystycznego, czyli folkloru 
słownego. Klasycznym przykładem takiego postępowania badawczego może być 
rozdział Orjentacja w zjawiskach życia psychicznego z Kultury ludowej Słowian 
Kazimierza Moszyńskiego (1934: 71-97). Wnioski na temat psychiki Słowian nie 
pochodzą z obserwacji ich zachowań, ani z żadnych testów czy opisów dokona
nych przez psychologów. Jedyną podstawą do ich formułowania była dla uczo
nego analiza etymologii słów z tego pola semantycznego.4 Moszyński jest przy
kładem etnografa, który nie tylko doceniał wagę materiału językowego dla swojej 

Sam K. Moszyński wypowiada się na ten temat w późniejszej pracy (1958: 660).4
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dziedziny, ale sam uprawiał językoznawstwo, zwłaszcza etymologię i onomastykę. 
W bibliografii jego prac znajduje się 27 pozycji językoznawczych lub częściowo 
dotyczących kwestii lingwistycznych (Maj 1976). Zostały one omówione przez 
Franciszka Sławskiego (1976). Moszyński był też wraz z Kazimierzem Nitschem 
redaktorem czasopisma dialektologiczno-etnograficznego „Lud Słowiański”, któ
rego cztery tomy ukazały się w latach 1929-1938.5 Bardzo interesujące dla et- 
nolingwistów są początkowe partie rozdziału Ludzkość pod względem językowym 
w dziele Moszyńskiego pod tytułem Człowiek. Zacytujmy kilka zdań: „Znaczenie 
badań nad językiem dla dociekań nad rozwojem psychiki ludzkiej i kultury jest 
bez żadnej przesady ogromne. W języku, i to przede wszystkim w słownictwie, 
odbija się ten rozwój jak w zwierciadle. Niestety, dalekie to jeszcze czasy, gdy 
językoznawcy, sprzymierzeni z psycho- i etnologami, poczną na właściwą skalę 
odcyfrowywać owo zwierciadło w zakresie światowym.” (Moszyński 1958: 659). 
Przywołuje następnie szereg prac, zmierzających w tym właśnie kierunku.6

5 A. Zaręba (1955: 53) wyraził żal, że po wojnie nie nastąpiła kontynuacja tego wydawnictwa.
6 Dodajmy, że w zebraniu tej literatury pomógł mu Jerzy Kuryłowicz, co jest jeszcze jednym 

dowodem współpracy interdyscyplinarnej.

Etnografia jest powiązana z dialektologią choćby z tej przyczyny, że obie inte
resują się przede wszystkim badaniem warstw społeczeństwa tradycyjnych, ludo
wych, wiejskich. Najlepszymi etnolingwistami mogliby być więc ludzie łączący 
wykształcenie etnograficzne z filologicznym. Nasuwają się dwie osoby: ksiądz 
Bernard Sychta i Anna Engelking. Sychta był (między innymi) doktorem etno
grafii i leksykografem-amatorem. Jego siedmiotomowy Słownik gwar kaszubskich 
na tle kultury ludowej oraz trzytomowe Słownictwo kociewskie na tle kultury lu
dowej są wzorem dzieł łączących materiał dialektalny z opisami i komentarzami 
etnograficznymi. Anna Engelking, absolwentka etnografii i doktor w zakresie ję
zykoznawstwa polonistycznego, wspaniale wykorzystuje wiedzę zdobytą na obu 
kierunkach studiów, czego najlepszym wyrazem jest jej książka na temat klątwy 
(2000).

7. Prekursorzy polskiej etnolingwistyki

Szukając powiązań etnolingwistyki z dialektologią, warto cofnąć się w czasie 
do początków XIX wieku, kiedy to w Polsce nastąpił rozkwit zainteresowania lu
dem i jego kulturą, co się wiązało z ideami romantyzmu. Ówczesnych polskich ba
daczy folkloru i języka białoruskiego przedstawił Mścisław Olechnowicz (1986). 
Nie miejsce tu, aby przypominać ich sylwetki, choć temat to bardzo ciekawy. Dla
czego więc poruszam ten temat? Otóż wydaje się, że oni, jak i inni ludoznawcy 
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z I połowy XIX wieku zajmujący się góralami czy Litwinami (por. Sawaniewska- 
Mochowa 2003), spełniali pewne postulaty etnolingwistyki, której nazwa oczy
wiście jeszcze nie powstała. Zajmowali się ludem wiejskim i wszystkim, co go 
dotyczy. Zbierali zarówno pieśni, jak przysłowia, wierzenia i nazwy własne. Łą
czyli więc badania etnograficzne z lingwistycznymi, które potem około połowy 
XIX wieku uległy oddzieleniu, w związku z wyodrębnieniem się osobnych dys
cyplin naukowych: dialektologii i etnografii (Bąk 1974: 36-38). Podział ten miał 
swoje dobre i złe strony, a po stu z górą latach etnolingwistyka na powrót stara 
się zintegrować te dziedziny. Drugą cechą, która wiąże romantycznych badaczy 
terenowych z dzisiejszą etnolingwistyką, są ich cele. Przykładowo Hugo Kołłątaj 
zmierzał do „objaśnienia naszej historii początkowej” i „obyczajów naszego ludu”, 
Adam Czarnocki, znany jako Zorian Dołęga Chodakowski, szukał śladów pogań
stwa, Maria Czarnowska starała się odtworzyć mitologię słowiańską, Jan Czeczot 
w pieśniach ludowych dostrzegał charakter, obyczaje, uczucia (Olechnowicz 1986: 
61-62). Jeśli chodzi o Polaków obserwujących Białorusinów i Litwinów (których 
zresztą nazywali „naszym ludem”), to nasuwa się pewna analogia do amerykań
skich antropologów w stosunku do Indian. Zapewne Polakom na Kresach (byli 
wśród nich filomaci, Mickiewicz, Emilia Plater) niektóre przejawy życia i mental
ności miejscowej ludności wiejskiej wydawały się równie egzotyczne, jak indiań
skie — anglojęzycznym uczonym.

Czasopisma ludoznawcze z XIX i początku XX wieku są pełne opracowań, 
które moglibyśmy uznać za etnolingwistyczne. Powstawały też większe prace 
o tym charakterze, np. Kobieta w pieśni ludowej (Skrzyńska 1891). Temat ten 
z łatwością wpisałby się w program konferencji w Karpaczu z cyklu ,Język 
a kultura” na temat Płeć w języku i kulturze.

8. Etnolingwistyka a dialektologia

Etnolingwistyka (przynajmniej jako dyscyplina występująca pod tym szyldem) 
jest w Polsce jeszcze nowością. Zakład Etnolingwistyki istnieje w Instytucie Fi
lologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego (Kołodziejek, Długosz 1996) i w 
Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Etnolingwistyka jako przedmiot 
nauczania została wprowadzona do programu studiów polonistycznych Uniwer
sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na specjalizacji „komunikacja spo
łeczna” i do programu Studium Podyplomowego Edukacji Regionalnej (Tyrpa 
2002). Przedmiot ten jest również realizowany na Akademii Pedagogicznej w Kra
kowie7.

7 Być może taki przedmiot jest wykładany na innych uczelniach, ale nie dotarłam do odpo
wiednich danych.
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Coraz częściej odzywają się pozytywne głosy naukowców i dydaktyków, po
stulujących włączanie metod etnolingwistycznych do badań dialektów i do naucza
nia akademickiego. Grażyna Habrajska (1998: 59-60) omawia dialektologię jako 
jedną z dziedzin językoznawstwa zewnętrznego, a w jej pobliżu plasuje etnolin- 
gwistykę. Wymienia też ich wspólne cechy: badanie języka mówionego (w tym 
także tekstów artystycznych), kompletowanie materiałów w postaci nagranych tek
stów mówionych, wykorzystywanie kwestionariuszy. Różni je sposób opisu i inter
pretacji zgromadzonego materiału. Jadwiga Kowalikowa (2002) zauważa, a Halina 
Pelcowa (2002) postuluje rozszerzenie pola badawczego dialektologii o konteksty 
pozajęzykowe, społeczne, kulturowe, w tym także wypracowane przez etnolin- 
gwistykę. Jadwiga Kowalikowa (2002), jak również Urszula Żydek-Bednarczuk 
(1998), są za tym, żeby akademicką dialektologię wzbogacić o elementy etnolin
gwistyki.

Nie wszyscy jednakowo widzą powiązanie etnolingwistyki i dialektologii. 
Grażyna Habrajska (1998: 57) uważa, że etnolingwistyka wyrosła na gruncie 
dialektologii wskutek dalszego pogłębiania i doskonalenia metod badaw
czych lingwistyki. Podobnie pisze Jerzy Bartmiński (2004) o korzeniach etnolin
gwistyki słowiańskiej; są to dialektologia, folklorystyka i etnografia, słowem — 
badania ludoznawcze. Natomiast większość autorów, np. Łuczyński, Mackiewicz 
(1999: 114), wyprowadza ją z lingwistyki antropologicznej, szczególnie z badań 
języków Indian Boasa, Sapira i Whorfa. Piszą oni, że „współcześnie na rozwój 
tej nauki wpływ mają dane etnografów, historyków kultury, a także folklorystów 
i dialektologów” (rozstrzelenie AT). A więc w jednym ujęciu mowa o zależ
ności genetycznej, a w drugim — o korzystaniu przez etnolingwistów z opraco
wań zgromadzonych przez dialektologię. Znając drogę naukową Jerzego Bartmiń- 
skiego, tego spiritus movens polskiej etnolingwistyki, można chyba powiedzieć, 
że doszedł do niej przez folklorystykę i stylistykę. Jego zainteresowanie językiem 
pieśni ludowych rozszerzyło się następnie na formuły charakterystyczne dla kul
tury oralnej i na język innych gatunków folkloru, a od szeroko pojmowanej kultury 
ludowej przeszedł do kultury narodowej i do badań porównawczych (np. Abramo
wicz, Bartmiński 1996, Bartmiński, Sandomirskaja, Telija 1999, Bartmiński 2000). 
Sam „ojciec etnolingwistyki polskiej” w jednym z omówień wyznacza jej bardzo 
ważną rolę — dyscypliny integrującej dialektologię, folklorystykę i etnografię na 
poziomie wiedzy o komunikacji kulturowej (Bartmiński 2005).
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“Folk”, national and comparative ethnolinguistics: Conceptions of 
NEOPHILOLOGISTSAND POLONISTS

Ethnolinguistics is understood in a variety of ways. In ethnolinguistic works of neophilologists, 
the languages of minorities are described in relation to the languages of majorities: ethnolinguistics 
dovetails here with dialectology in its preoccupation with the status of certain ethnolects. In the 
works of Polish linguists, especially important are the connections between language and culture. 
Three varieties of ethnolinguistics are identified: folk, national and comparative. The first of these 
is typical of the linguists associated with Słownik stereotypów i symboli ludowych [A Dictionary of 
Folk Stereotypes and Symbols], compiled in Lublin; the second is found in the works of Gudavicius, 
for whom ethnolinguistics deals with “the nation in the language”; the third type underscores the 
peculiarities of thinking characteristic of different nations. In the last sections of the article the author 
deals with the points of convergence between ethnolinguistics and ethnography, as well as between 
the former and dialectology. She also presents the figures of the pioneers of Polish ethnolinguistics.


