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Abstract

The topic of the paper is interchangeability of genitive and accusative in modern Polish and Slo-
venian languages. More and more often there are observed differences between grammatical norm 
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WPROWADZENIE

Kategoria przypadka jest kategorią nominalną, która w znaczący sposób różnicuje 
języki słowiańskie. Przypadek jest uznawany za prymarną „kategorię morfolo-
giczną imion (tj. rzeczowników, zaimków i przymiotników), której podstawo-
wą funkcją jest wskazywanie związku, jaki zachodzi między danym imieniem 
a innym składnikiem zdania (czasownikiem, innym imieniem, przyimkiem itd. 
por. pol. czytam książkę, cieszę się książką, okładka książki)” [Polański, 1999, 
s. 476]. Sekundarnie przypadek wyraża także funkcje semantyczne, por. np. pol. 
dopełniacz jest używany do wyrażania posiadacza (dom ojca).

Wykładnikiem formalnym przypadka są końcówki fleksyjne [Dalewska-
-Greń, 2002, s. 264]. Oznacza to, że w polszczyźnie i słoweńszczyźnie niemal 
wszystkie rzeczowniki, przymiotniki, zaimki i liczebniki tworzą paradygmaty 
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różnych form wyrazów tekstowych zróżnicowanych właśnie ze względu na 
przypadek. Nieliczne wyrazy nieodmienne spośród powyższych części mowy 
(głównie zapożyczenia, np. pol. rzeczownik jury, słń. przymiotnik roza) nie 
mają morfologicznych wykładników przypadka, choć można określić wartość 
tej kategorii na podstawie kontekstu. 

Języki słowiańskie cechuje wybitnie fleksyjna morfologia – większość języ-
ków słowiańskich zachowało sześć lub siedem przypadków. Wśród językoznaw-
ców słoweńskich badających problematykę kategorii przypadka należy wymienić 
Jožego Toporišiča [1992a; 2004]1 czy Mateja Šekli [2013]. W opracowaniach 
polskich należy przypomnieć przede wszystkim prace Adama Heinza [1955; 
1965], Jana Tokarskiego [2001] czy Wiesława Stefańczyka [2007].

Obserwacje zachowań językowych współczesnych Polaków i Słoweńców 
stały się podstawą do napisania niniejszego tekstu. Język słoweński charakte-
ryzuje się zróżnicowaniem w obrębie języka literackiego na język pisany (tzw. 
knjižna zborna zvrst) oraz język mówiony (tzw. knjižna pogovorna zvrst), będący 
wariantem mniej restrykcyjnym, dopuszczającym pewne swobodniejsze zacho-
wania językowe. W języku polskim natomiast nasilają się rozbieżności pomiędzy 
skodyfikowaną normą a uzusem. Temat jest bardzo szeroki, dlatego rozważania 
o wymienności form dopełniacza i biernika w języku polskim i słoweńskim 
ograniczono do wybranych zjawisk morfologicznych (w paradygmacie singula-
ris) oraz składniowych w obu tych językach słowiańskich. Poprzedza je krótka 
charakterystyka dopełniacza i biernika w języku polskim i słoweńskim, kończą 
zaś aktualne tendencje nienormatywnego użycia form tych dwóch przypadków 
w obu językach. 

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA KATEGORII PRZYPADKA  
NA TLE SŁOWIAŃSKIM

Analiza kategorii przypadka w językach słowiańskich pozwala uzyskać następu-
jący obraz: kategoria przypadka występuje we wszystkich językach słowiańskich 
(z wyjątkiem macedońskiego i bułgarskiego2) i we wszystkich językach obejmuje 
sześć elementów: nominativus, genetivus, dativus, accusativus, instrumentalis 
i locativus. Jednakże w żadnym z języków nie ma takiego rzeczownika, który 
miałby sześć odrębnych form w liczbie pojedynczej i rzadko występuje sześć 

1 Autor podejmował ten temat zarówno w artykułach, jak chociażby Slovenščina v Miklošičevi 
skladnji na primeru obravnave rabe rodilnika [1992b, s. 269–284]; całą morfologię zaś opra-
cował w Gramatyce słoweńskiej (Slovenska slovnica) [2004, s. 266–303].

2 Szerzej o tym Dalewska-Greń 2002, s. 271–272.
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odrębnych form w liczbie mnogiej. Maksymalne zróżnicowanie form przypad-
kowych wynosi pięć w paradygmacie singularis rzeczownika i przymiotnika, 
w paradygmacie pluralis zaś odpowiednio sześć dla rzeczownika i pięć dla 
przymiotnika [Dalewska-Greń, 2002, s. 266]. Mniejsza liczba odrębnych form 
przypadkowych w poszczególnych typach deklinacyjnych jest konsekwencją 
występowania w paradygmatach imiennych synkretyzmów. 

Przykładowym synkretyzmem są m.in. takie same formy dla genetiwu 
i akuzatiwu singularis rzeczowników męskożywotnych. Kategoria żywotności 
narodziła się jeszcze w prasłowiańszczyźnie. W bierniku liczby pojedynczej 
rzeczowników rodzaju męskiego następuje zróżnicowanie: męskie żywotne – 
męskie nieżywotne. Rzeczowniki męskie żywotne, niezależnie od typu deklina-
cyjnego, przejmują w tym przypadku końcówkę -a, przeniesioną z dopełniacza, 
np. pol. widzę człowieka, psa, słń. vidim človeka, psa; nieżywotne pozostają przy 
końcówce równej mianownikowi, np. pol. widzę stół, słń. vidim grad. Funkcją 
tego zróżnicowania było uniknięcie niejasności co do tego, który człon zdania 
jest podmiotem, a który dopełnieniem, pojawiającej się czasem na skutek dość 
swobodnego w prasłowiańszczyźnie szyku wyrazów, np. pol. Chłopiec widzi 
psa. Chłopca widzi pies. Pies widzi chłopca. Psa widzi chłopiec [Krygier-Łącz-
kowska, 2011, s. 115].

Dla języków indoeuropejskich, obecnie zwłaszcza bałtyckich i słowiańskich, 
charakterystyczne jest szerokie użycie dopełniacza, choć obserwuje się postę-
pującą zmianę na korzyść biernika. W wielu językach słowiańskich, dopełniacz 
cząstkowy i dopełniacz negacji zanikają, a w ich miejsce pojawia się biernik. 
W tym kierunku zmierza m.in. język czeski, natomiast w języku rosyjskim uży-
cie dopełniacza/biernika zależy od regionu – tu jednak także chętniej używa się 
biernika. Tymczasem język polski pozostaje jednak jeszcze dość konserwatywny 
[Piechnik, 2006, s. 125], por. np.: 

ros. Ты ищешь нож? [acc.], czes. Hledáš nůž? [acc.], słń. Iščeš nož? [acc.] 
≠ pol. Szukasz noża? [gen.],

ros. Ты не ищешь нож? [acc.], czes. Nehledáš nůž? [acc.] ≠ pol. Nie szukasz 
noża? [gen.], słń. literacki Ne iščeš noža? [gen.], słń. potoczny Ne iščeš nož?.

W paradygmacie pluralis rzeczowników żywotnych w części języków sło-
wiańskich dominuje synkretyzm form dopełniacza i biernika, por. ros. Я нашёл 
друзей. [acc. = gen.], pol. Spotkałem przyjaciół. [acc. = gen.]; w niektórych zaś 
występuje oczywisty biernik, por. czes. Našel jsem přátele, podobnie słń. Našel 
sem prijatelje. 
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2. DOPEŁNIACZ W JĘZYKU POLSKIM I SŁOWEŃSKIM

Jak napisał w opracowaniu dotyczącym kategorii przypadka A. Heinz: „Genetivus 
jest przypadkiem, którego rola w systemie przypadkowym indoeuropejskim nastrę-
cza bezsprzecznie najwięcej trudności. Trudności te są konsekwencją w pierwszym 
rzędzie różnorodności znaczeniowych i składniowych genetiwu, której mimo 
wielorakich wysiłków nie udało się, jak dotąd, wyjaśnić […]. Pod tym względem 
genetiwus odcina się zdecydowanie od wszystkich innych przypadków grama-
tycznych, jak i konkretnych, z których każdy pełni pewną ściśle określoną funkcję 
składniową, a z drugiej strony również i ich różne odmianki znaczeniowe dadzą się 
stosunkowo łatwo sprowadzić do wspólnego mianownika” [Heinz, 1988, s. 283]. 

Do najbardziej charakterystycznych cech genetiwu autor zaliczył: 1) wielo-
funkcyjność składniową i znaczeniową; 2) użycie jednocześnie adnominalne i ad-
werbalne; 3) styczność z przymiotnikiem odrzeczownikowym; 4) pełnienie funkcji 
partytywnej, posesywnej i ablatywnej [Heinz, 1988, s. 287–288]. Dopełniacz, 
obok mianownika i biernika, jest zaliczany do tzw. przypadków gramatycznych, 
tj. przypadków o prymarnej funkcji składniowej. Jego podstawowa funkcja polega 
na pełnieniu roli określenia rzeczownika, ponadto adnominalne użycie genetiwu 
wyraża wszelkiego rodzaju stosunki, jakie w ogóle są możliwe między dwiema 
nazwami rzeczy. Genetiwus pełni wiele funkcji szczegółowych, m.in.: 1) pod-
miotową, np. rżenie koni, 2) przedmiotową, np. karmienie koni, 3) materii, np. 
dom z cegły, 4) posiadacza, np. dom ojca, 5) rzeczy posiadanej, np. mąż wielkiej 
nauki, 6) przynależności, np. dom gotyckiej architektury [Heinz, 1988, s. 407–408].

Trudności z dopełniaczem pojawiają się już przy wyborze właściwej koń-
cówki deklinacyjnej w odmianie rzeczownikowej – wybór ten zależy nie tylko 
od rodzaju gramatycznego rzeczownika, ale i od zakończenia tematu fleksyjnego 
lub od kwestii znaczeniowych. Często o wyborze końcówki -a lub -u decyduje 
właśnie różnica znaczeniowa między dwoma homofonami, por. np. balu ‘im-
prezy’, bala ‘kawałka drewna’; przypadku ‘zbiegu okoliczności’, przypadka 
‘jednego z siedmiu w deklinacji’ [Tytuła, Łosiak, 2008, s. 52]. Druga tendencja, 
coraz silniej się rozprzestrzeniająca, dotyczy przyjmowania końcówki dopełnia-
czowej w bierniku rzeczowników męskonieżywotnych w stylu potocznym, por. 
np. napisz maila, jem cukierka [szerzej o tym w pkt. 5].

Problem z dopełniaczem w relacjach składniowych3 dotyczy najczęściej 
błędnego zastępowania form tego przypadka przez wyrazy stawiane w bierniku. 

3 Do najważniejszych czasowników o rekcji dopełniaczowej należą: bać się, brakować/braknąć, 
chcieć, dokonywać/dokonać, domagać się, dotyczyć, dotykać/dotknąć, doznawać/doznać, lękać 
się, obawiać się, oczekiwać, odmawiać/odmówić, pilnować, potrzebować, pragnąć, próbować/
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W językach słowiańskich dopełniacz występuje w użyciu adwerbalnym w opo-
zycji do niecząstkowego biernika, por. pol. kupił chleba – kupił chleb, słń. vzemi 
kruha – vzemi kruh, czes. dej mi chleba – dej mi chleb. Opozycją funkcjonalną 
tego przypadka w stosunku do biernika jest tzw. dopełniacz cząstkowy (party-
tywny), jak w przykładzie wziąć chleba ‘wziąć część chleba’. Właśnie z tego 
partytywnego użycia dopełniacza wzięła się zasada stosowania tego przypadka 
do wyrażenia dopełnienia bliższego po czasowniku w formie przeczącej, stąd 
pol. mamy wodę, ale nie mamy wody [EJP, s. 194].

W języku słoweńskim dopełniacz, czyli rodilnik, jak wyjaśnił J. Toporišič – 
„sklon imenovan tako, ker je ena njegovih vlog odmikanje (kar se rodi, se s tem 
odmakne od matere)” [Toporišič, 1992, s. 258]. Genetiwus pełni w języku sło-
weńskim ważną rolę – końcówka, jaką przyjmuje rzeczownik w dopełniaczu 
wyznacza konkretny paradygmat deklinacyjny, a ponadto również typ akcentu. 
Natomiast najważniejszą funkcją składniową, jaką pełni dopełniacz, jest oczywi-
ście funkcja dopełnienia i następujące jego typy: 1) dopełnienie bliższe – Kdo se 
boji Virginije Wolf?; 2) dopełnienie zaprzeczone – Ko zaspal bom v smrti, ne ko-
pljite jame?; 3) dopełnienie cząstkowe – narezati kruha in slanine, polič dobrega 
vina; 4) dopełnienie przy supinum – Šla je pšenice žet [Toporišič, 2004, s. 269].

W innym miejscu autor jeszcze dokładniej uściślił, że poszczególne funkcje 
dopełniacza mają konkretne nazwy, np. dopełniacz: 1) miary – dati otroku kruha; 
2) ilości – nekaj mesa/mož; 3) uczestnika stanu – sestre ni doma; 4) orzeczenia 
predykatywnego – dobrih rok; 5) okoliczności – lepega dne; 6) dzierżawczości – 
sin našega soseda; 7) przeczenia – sestre pa nisem videl [Toporišič, 1992, s. 258].

3. BIERNIK W JĘZYKU POLSKIM I SŁOWEŃSKIM

W Encyklopedii językoznawstwa ogólnego biernik scharakteryzowano jako „przy-
padek syntetyczny o prymarnej funkcji syntaktycznej, który występuje w związ-
ku syntaktycznym z czasownikami przechodnimi, pełniąc funkcję dopełnienia 
bliższego” [Polański, 1999, s. 15]. Forma biernika występuje w języku polskim 
często, ponieważ większość czasowników implikuje ten przypadek4. Oprócz 

spróbować, słuchać, spodziewać się, szukać/poszukać, uczyć się/nauczyć się, udzielać/udzie-
lić, unikać/uniknąć, używać/użyć, wymagać, wstydzić się, wystarczać/wystarczyć, zabraniać/
zabronić, zakazywać/zakazać, zapominać/zapomnieć, zazdrościć, żałować, życzyć. Dopełniacz 
występuje też z czasownikami z przedrostkami do- (w zn.: ‘dodać coś do czegoś’) oraz na- (w zn. 
‘osiągnąć cel’), np.: doczekać się, dokupić, dolać, dosypać, naczytać się, nagadać, naopowiadać, 
naznosić [Tytuła, Łosiak 2008, s. 52].

4 Do czasowników mających w języku polskim rząd biernikowy należą m.in. brać/wziąć, czuć/
poczuć, czytać/przeczytać, dawać/dać, dostawać/dostać, jeść/zjeść, kochać, kończyć/skończyć, 
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funkcji dopełnienia, biernik oznacza osobę, której coś dolega – Mamę boli głowa, 
i może łączyć się z czasownikami bezpośrednio lub za pośrednictwem przyim-
ków – Piję kawę, Czekam na lekarza [Goszczyńska, Magajewska, 2012, s. 71].

Formy biernika bywają czasem tożsame z formami dopełniacza; w języku 
polskim i słoweńskim dotyczy to przede wszystkim deklinacji rzeczowników 
rodzaju męskiego żywotnego. Ponadto dużą grupę mającą w dopełniaczu i bier-
niku takie same formy stanowią nazwy szczegółowe (w odróżnieniu od nazw 
ogólnych) następujących kategorii rzeczowników: 1) nazw tańców, np. tańczyć 
walca, 2) nazw gier, np. gram w tenisa, 3) nazw monet (wyjątek: grosz), np. mam 
dolara, 4) nazw wyrobów fabrycznych (zwłaszcza papierosów i samochodów), 
np. ma forda, 5) nazw figur szachowych i kart, np. daj asa, 6) nazwy grzybów 
i owoców, np. znalazłem borowika, lubię melona [Tytuła, Łosiak, 2008, s. 26].

Pokrewieństwo form biernika i dopełniacza obserwujemy również w relacjach 
składniowych, np. oboczność dwóch uznawanych za poprawne w danym kontek-
ście konstrukcji: czasownik + biernik oraz czasownik + dopełniacz cząstkowy, 
por. wcześniejsze przykłady: wziąć chleb : wziąć chleba. Jeśli jednak czasownik 
ma postać zaprzeczoną, dopełnienie bliższe stawiamy w dopełniaczu, por. Nie piję 
kawy. Istnieje jednak kilka wypadków, kiedy w mowie potocznej uzasadniona 
jest konstrukcja: zaprzeczone orzeczenie + biernik obok zaprzeczonego orzecze-
nia + dopełniacz. Jest to możliwe zwłaszcza w zdaniach, w których dopełnienie 
bliższe nie zależy bezpośrednio od zaprzeczonego czasownika, a od występują-
cego z nim bezokolicznika, por. np. Nie sposób załatwić tę sprawę/Nie sposób 
załatwić tej sprawy. Autorki poradnika Polski bez błędów stwierdzają, że nie da 
się stworzyć jednoznacznej definicji bez szczegółowej analizy wielu różnych 
przypadków, ale można przyjąć za wskazówkę, że im dalej od zaprzeczonego 
czasownika stoi dopełnienie bliższe, tym większe i bardziej uzasadnione jest 
prawdopodobieństwo, że przyjmie ono końcówkę biernika zamiast dopełniacza 
[Tytuła, Łosiak, 2008, s. 25].

W języku słoweńskim biernik pełni przede wszystkim funkcję dopełnienia 
bliższego, np. Kateri kruh hočete, črnega ali belega?. Druga część pytania za-
wiera doprecyzowanie w dopełniaczu (črnega/belega). Jest to tzw. tožilnik za 
navezavo: przymiotnik w dopełniaczu zastępuje rzeczownik (zarówno żywotny, 

lubić, mieć, oceniać/ocenić, oglądać/oglądnąć, opowiadać/opowiedzieć, pić/wypić, pisać/
napisać, płacić/zapłacić, poznać/poznawać, przyjmować/przyjąć, robić/zrobić, rozumieć/zrozu-
mieć, spotykać/spotkać, sprzedawać/sprzedać, widzieć/zobaczyć, wybierać/wybrać, załatwiać/
załatwić, zamykać/zamknąć, znać, znajdować/znaleźć. Biernik występuje też po czasownikach 
z przedrostkami ob-, prze-, wy-, np. obejść zakaz, przejechać most, wynieść zabawki [Tytuła, 
Łosiak, 2008, s. 25].
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jak i nieżywotny) w bierniku. W przeczeniu tradycyjnie biernik jest zastąpiony 
przez dopełniacz, por. Ne boš jedel našega kruha. Ponadto biernik pełni funkcje: 
1) uczestnika stanu, np. Ivanko je bilo strah, 2) okolicznika czasu, miary, np. Cele 
dneve se uči, a także 3) wyraża różne relacje w wyrażeniach przyimkowych, 
np. Primi punčko za roko, Šel je v mesto [Toporišič, 2004, s. 270].

Kategoria żywotności w języku słoweńskim obejmuje: 1) nazwy istot, np. vi-
dim človeka, raka, duha; 2) nazwy, które pierwotnie oznaczały lub mogły ozna-
czać istoty, a teraz oznaczają np. wina, urządzenia, kluby, choroby itd., np. pijem 
vipavca, ima raka; 3) niektóre inne nazwy, m.in. kart, samochodów, np. daj asa, 
ima golfa; 4) wiele rzeczowników w mowie dzieci i do dzieci, np. vzemi stolčka 
[Slovenski pravopis, pkt 798]. Cechy naturalne często przestają stanowić kryterium 
przynależności do klasy rzeczowników żywotnych, co widać w przyjmowaniu 
w bierniku końcówki dopełniacza przez coraz liczniejszą grupę rzeczowników 
nieżywotnych. Jak podają autorzy słoweńskiej poradni językowej, również w sło-
weńszczyźnie jest to problem aktualny i niedostatecznie zbadany, por.: „Pomenske 
skupine s kategorijo živosti tudi v knjižni slovenščini še niso trdne in dokončno 
oblikovane. Sploh v neknjižnih zvrsteh (pogovorni jeziki, narečja) je marsikaj celo 
zelo drugače” (http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/svetovalnica/sklanjanje-zivih-in-nezivih-
-samostalnikov#v).

W liczbie mnogiej w języku polskim zachodzi synkretyzm form dopełniacza 
i biernika dla rzeczowników żywotnych, np. widzę chłopców, nauczycieli. Język 
słoweński zachowuje zaś odrębne formy dla dopełniacza i biernika, np. vidim 
fante, učitelje.

4. WYBRANE PRZYKŁADY WYMIENNOŚCI DOPEŁNIACZA  
I BIERNIKA W JĘZYKU POLSKIM

Mylenie form biernika i dopełniacza, i powstające w wyniku tego błędy (nie-
rzadko rażące), ma swoje źródło w stosunkowo dużym „pokrewieństwie” obu 
przypadków deklinacyjnych (pokrewieństwo to wynika z tego samego pytania 
występującego w obu przypadkach – dopełniacz: kogo?, czego?, biernik: kogo?, 
co? [Tytuła, Łosiak, 2008, s. 52]). Biernik liczby pojedynczej równy dopełnia-
czowi mają zwykle nazwy istot żywych (zwierząt i ludzi), pozostałe zaś mają 
biernik tożsamy z mianownikiem. Istnieje jednak ogromna liczba wyjątków od 
tej reguły, które mają biernik równy dopełniaczowi mimo nieżywotnego znacze-
nia. W języku polskim można zaobserwować z jednej strony silną tendencję do 
nadużywania dopełniacza w miejsce biernika w odmianie rzeczowników męskich 
nieżywotnych. Dowodem na istnienie trudności z wyborem odpowiedniej formy 
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dopełniacza lub biernika jest kierowanie pytań do poradni językowych5 oraz 
dyskusje o tym zagadnieniu na forach internetowych. Wątpliwości te wynikają 
z rozbieżności między normą językową a uzusem, bogatym w przykłady użycia 
dopełniacza, zwłaszcza tego na -a, w rodzaju męskim nieżywotnym, por. piszemy 
maila, ma tableta. Zaobserwować to można na przykładzie rzeczowników o kilku 
znaczeniach, por. np. trzymam wąż (ogrodowy)/trzymam węża (zwierzę). Zapew-
ne na zasadzie zbyt daleko idącej analogii często rzeczownikom nieżywotnym, 
które w danym wyrażeniu powinny wystąpić w formie biernika, nadaje się formę 
dopełniacza. I zamiast mówić jem pomidor czy podaj but, wielu Polaków używa 
mniej starannych form jem pomidora i podaj buta. 

Tendencja ta ma charakter swoistej „mody na dopełniacz” i dotyczy zwłaszcza 
odmiany nazw najnowszych zdobyczy techniki. Pierwotna forma biernika (równa 
mianownikowi dla rzeczowników nieżywotnych) jest traktowana przez wielu 
użytkowników polszczyzny jako mało wyrazista, dlatego chcą oni podkreślić 
w jakiś dodatkowy sposób, że nie mają na myśli rzeczownika w mianowniku. 
Językoznawcy przeciwstawiają się temu zjawisku i w słownikach bądź porad-
nikach poprawnościowych jako jedyne właściwe podają formy z biernikiem: 
wysyłać mail, dostać SMS, pisać blog i kupić laptop; nie do przyjęcia są przecież 
konstrukcje np. *wysłać lista, *pisać dziennika czy *kupić komputera. Wpływ 
uzusu jest jednak bardzo silny, o czym świadczą formy z dopełniaczem, które 
wchodzą powoli do normy językowej.

Dla kontrastu należy podkreślić nadmierne używanie form biernika w kon-
strukcjach składniowych z czasownikiem, które pierwotnie łączyły się z dopeł-
niaczem. Niektóre formy z biernikiem zamiast dopełniaczem zostały już uznane 
przez językoznawców za dopuszczalne w stylu potocznym, por. np. co chcesz? 
zamiast czego chcesz?, używać co zamiast tradycyjnej używać czego. Mimo że 
wielu użytkowników języka polskiego wciąż odbiera takie konstrukcje jako błędy 
językowe, coraz trudniej nie ulec temu trendowi, chętnie popularyzowanemu 
zwłaszcza przez media. 

Pojawiające się coraz częściej nadużywanie biernika wynika z błędnego prze-
konania, że jest to forma poprawna, np. w komentarzach sportowych pojawia się: 
wygrał ten set (zamiast tego seta), dotknął piłkę (zamiast piłki). Tu nawet istnieje 
różnica znaczeniowa: dopełniacz znaczy ‘wejść w kontakt za pomocą dotyku, np. 
dotknąć lampy, fortepianu (choć nie zawsze – niekiedy dotknąć czegoś oznacza 
‘poruszyć temat w sposób powierzchowny, niezbyt wnikliwy’); natomiast biernik 
sugeruje przede wszystkim sprawienie komuś przykrości: dotknął siostrę/mamę/

5 Por. np. poradnia językowa PWN, http://sjp.pwn.pl/poradnia.
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tatę tymi słowami (‘obraził siostrę/mamę/tatę’); chociaż bez doprecyzowania 
„tymi słowami” można też zrozumieć to jako dotyk fizyczny. Te dwa znaczenia 
już się mieszają przez ów synkretyzm form dopełniacza i biernika, np. dotknął 
ojca/brata/dziadka (fizycznie lub sprawił przykrość)6. Jeśli jednak czasownik ma 
postać zaprzeczoną, dopełnienie bliższe stawiamy w dopełniaczu, np. nie pisze 
bloga, nie dotknął ojca. 

W Gramatyce słoweńskiej J. Toporišiča znajduje się wiele komentarzy 
o wariantywnych formach w języku pisanym i mówionym. Także w wypadku 
dopełniacza autor przypomniał, że jednym z najważniejszych użyć form tego 
przypadka jest stosowanie go w zdaniach przeczących, np. Ko zaspal bom, ne 
kopljte jame… Jednocześnie podał przykład zdania współrzędnie złożonego 
połączonego dwoma spójnikami, np. Tone ni prodal le hišo (hiše), ampak tudi 
posteljo. W zdaniu tym, pomimo że jest w nim negacja, dopełnienie ma formę 
w bierniku i jest to konstrukcja charakterystyczna dla słoweńszczyzny potocznej, 
np. Nič mu ne bom povedal (zamiast ničesar) [Toporišič, 2004, s. 269].

Tendencja zastępowania form dopełniacza przez formy biernika w zdaniach 
przeczących jest bardzo silna i coraz częściej zauważana w tekstach pisanych. 
Świadczą o tym przykłady wyekscerpowane nie tylko z czasopism, ale również 
z dokumentów urzędowych, por. np.:
Trik, kako čebulo narezati brez solzenje (http://citymagazine.si/clanek/trik-kako-
-cebulo-narezati-brez-solzenje7).
Vse, kar niste vedeli o Shakespearu (Delo, z dn. 23.01.2016).
Švedsko princeso po tem razkritju najbrž ne bodo več kritizirali. (http://z24ur.
si/20lzzkC).
Če tujec zaradi nepredvidenih okoliščin prvo dovoljenje za začasno prebivanje 
ni mogel pridobiti pred prihodom v državo… (4 akapit art. 34 Ustawy o cudzo-
ziemcach). 

Ponadto jest ich bardzo dużo w tekstach społecznych czy kulturalnych, np.:
Ta izdelek trenutno ni mogoče naročiti. (http://www.om-ezoterika.com/cd-joga-
-nidra.html).

6 Innymi przykładami na różnicę znaczeniową, zależnie od użycia dopełniacza i biernika, są m.in. 
czasowniki oszczędzać i dostać [Markowski, 2002, s. 1620]. 

7 W nawiasach podaję źródło, z którego pochodzą przykłady. Są to przykłady wyekscerpowane 
z różnych czasopism tradycyjnych lub internetowych, zauważone lub zasłyszane podczas po-
bytów w Słowenii. O tym, że jest to bardzo aktualny problem w języku słoweńskim, świadczy 
prężnie działająca grupa pod nazwą Skupina za ohranjevanje rodilnika, którą można odnaleźć 
pod adresem: https://www.facebook.com/rodilnik/?fref=ts.
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Ne vidim izhod iz tega. (usłyszane w utworze muzycznym, 17.02.2016).
Prosimo vas, da mokre čevlje ne dajete v omarice, ampak jih pustite pod omari-
cami. (napis w centrum sportowym Zavod za šport Kranj, 11.01.2016). 
Če niste prijavili pridelek, vam grozi tudi do 6.500 evrov kazni (Dolenjski list, 
z dn. 30.12.15).
Ne pozabite vzeti račun (http://www.24ur.com/novice/slovenija/ne-pozabite-
vzeti-racuna-od-danes-obvezne-davcne-blagajne.html)

Zasady gramatyczne nakazują w zdaniach przeczących użycie form dopeł-
niacza: „Klasična knjižna slovenščina predpisuje v zanikanih stavkih predmet 
v rodilniku. Vendar pa se knjižna slovenščina spreminja in ravno tožilnik v za-
nikanih stavkih je ena od stvari, kjer se spreminjanje vidi” [http://www2.arnes.
si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000305.html=]. 

Autorzy poradni językowej ŠUSS, odpowiadającej na wątpliwości użyt-
kowników języka słoweńskiego, podkreślają, że forma biernika w negacji jest 
nadal przez wielu Słoweńców uważana za nieprawidłową. Zwracają oni również 
uwagę na trudności związane ze zdaniami zaprzeczonymi i polecają, aby przede 
wszystkim określić, której części zdania dotyczy negacja. Zdania takie czasami 
można różnie interpretować, por. np. Dober časopis življenje ne le zapisuje, ampak 
ga tudi oblikuje, które można zinterpretować jako: 1) Ni res, da dober časopis 
življenje le zapisuje i 2) Ne le, da dober časopis življenje zapisuje.

Stosowanie form biernika w zdaniach zaprzeczonych, zarówno w języku 
słoweńskim, jak i polskim, jest wciąż uznawane za błąd językowy, nie jest bo-
wiem zgodne z klasycznymi słowiańskimi zasadami syntaktycznymi. Jest jednak 
mocnym dowodem na to, że język wciąż się zmienia, a wraz z nim normy.

ZAKOŃCZENIE

Konkurencja między dopełniaczem i biernikiem bywa czasem określana „wojną” 
i stanowi powszechny problem w językach słowiańskich, posiadających dekli-
nację. Jest ona powszechna zarówno w języku polskim, jak i słoweńskim; w obu 
językach na płaszczyźnie morfologicznej dominuje biernik równy dopełniaczowi 
zamiast mianownikowi dla rzeczowników męskonieżywotnych. Na płaszczyźnie 
syntaktycznej uwagę zwraca natomiast występowanie biernika zamiast dopeł-
niacza w zdaniach zaprzeczonych. Proces ten widoczny jest przede wszystkim 
w mediach, w których błędy w zakresie wymienności form dopełniacza i biernika 
pojawiają się nagminnie. 
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Drugim ważnym elementem opisywanego zagadnienia są zmiany i proce-
sy, które ciągle zachodzą w języku. Przytoczony poniżej cytat, odnoszący się 
wprawdzie do słoweńszczyzny, doskonale oddaje istotę rozbieżności między 
skodyfikowaną normą a uzusem: „Slovenščina je točno to – živ organizem: ves 
čas se spreminja in prilagaja potrebam sporočanja. Eno je norma, ki se zapiše 
v slovarje in priročnike, drugo pa je živa raba, ki ene stvari opušča, druge na 
novo vzpostavlja. Da ne omenjamo vedno novih področij, o katerih je treba 
komunicirati pa tujih vplivov” [http://www.leemeta.si/blog/jezikovne-dileme/
ali-slovenski-rodilnik-zanikanja-zumira#sthash.ZW2Zdf9O.dpuf].

Powodów zubożenia form fleksyjnych w językach słowiańskich można 
wymienić kilka. Są nimi przede wszystkim: wpływ języków obcych, zwłaszcza 
niefleksyjnego języka angielskiego oraz nieustanne problemy użytkowników 
języka, którzy ulegają współczesnym tendencjom odchodzącym od utrzymywa-
nych (czasem sztucznie) przez dziesiątki lat form. W działaniach kodyfikacyjnych 
należałoby zatem uwzględnić fakt, że język się zmienia i wiele przeobrażeń pro-
wadzi do zwiększenia jego funkcjonalności [Pastuchowa, Siuciak 2014, s. 77], 
nawet jeśli w danym momencie wydaje się, że „język się psuje”. 
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KILKA UWAG O WYMIENNOŚCI DOPEŁNIACZA I BIERNIKA  
W JĘZYKU POLSKIM I SŁOWEŃSKIM

Streszczenie

Tematem pracy są wybrane zagadnienia dotyczące wymienności form dopełniacza i biernika 
w języku polskim i słoweńskim. Inspiracją do napisania niniejszego tekstu stały się obserwacje 
zachowań językowych współczesnych Polaków i Słoweńców. Rozważania na temat wymienności 
form dopełniacza i biernika w języku polskim i słoweńskim ograniczono do wybranych zjawisk 
morfologicznych (w paradygmacie singularis) oraz składniowych w obu tych językach słowiań-
skich. Dotyczą one przede wszystkim synkretyzmu końcówek dopełniacza i biernika w rodzaju 
męskożywotnym oraz pojawiających się coraz częściej odstępstw od klasycznego użycia dopeł-
niacza w zdaniach zaprzeczonych. Analizę aktualnych tendencji nienormatywnego użycia tych 
dwóch przypadków w obu językach poprzedza krótka charakterystyka dopełniacza i biernika 
w języku polskim i słoweńskim.

SHORT REFLECTION ON INTERCHANGEABILITY OF GENITIVE  
AND ACCUSATIVE IN POLISH AND SLOVENIAN LANGUAGES

Summary

The topic of the paper is interchangeability of genitive and accusative in Polish and Slovenian 
languages. The inspiration for the paper have its origin in observations of current linguistic 
behaviours of contemporary Poles and Slovenes. Reflections on the subject are limited to selected 
morphological (the declension of singular nouns) and syntactic phenomenon in both of considered 
Slavic languages. The focus in the paper is mostly on syncretism of genitive and accusative suffixes 
in masculine-animate gender and appearing more and more often deviations from standard use of 
genitive in negations. Analysis of tendencies of non-standard usage of these two cases in Polish 
and Slovenian is preceded with short characteristic of genitive and accusative in both languages.


