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STRESZCZENIE
Przyimki w słowackim i polskim języku literackim

Temat monografii wynika z nie zadawalającego stanu opisu systemu 
przyimków w języku słowackim i polskim, jak też ich badań porównawczych 
w obydwóch językach. Opis i konfrontacja przyimków wymagały, abyśmy 
nadali pracy charakter opisowo-porównawczy. W monografii badamy
synchroniczny aspekt przyimków, jedynie w niektórych miejscach 
uwzględniamy także aspekt diachroniczny. 

Praca składa się z 12 rozdziałów. W dwóch wstępnych określamy 
teoretyczne i metodologiczne założenia oraz przedstawiamy stan 
badań nad przyimkami w języku słowackim i polskim, a także wyniki 
dotychczasowych badań porównawczych. Osobny rozdział zatytułowany 
Kryterium wydzielania przyimków pierwotnych z punktu widzenia 
synchronii poświęciliśmy określeniu materiału badawczego będącego 
podstawą naszej monografii. Materiał badawczy naszych dociekań 
ograniczyliśmy do zbioru pierwotnych przyimków, które tworzą 
podstawową klasę systemu przyimkowego. Zostały one wydzielone na 
podstawie kryterium funkcjonalnego, które uważamy za najistotniejsze 
z punktu widzenia synchronii. Praca została wzbogacona o aspekt 
diachroniczny w rozdziale Miejsce przyimków w systemie części mowy w 
diachroniczno-synchronicznym widzeniu. Jego celem było wskazanie na 
usytuowanie przyimków w języku i w systemie części mowy w wybranych 
dawnych oraz współczesnych gramatykach języka słowackiego i polskiego. 
Uwzględniając fakt, że niektóre przyimki zakończone na spółgłoskę mogą 
mieć w określonych pozycjach wariant wokaliczny, uznaliśmy za konieczne 
poświęcić temu zjawisku osobny rozdział (Wokalizacja przyimków w 
słowackim i polskim języku literackim w szerszym kontekście słowiańskim). 
Prezentacja historycznej zależności tego zjawiska wymagała przywołania, 
we wspomnianym rozdziale, szerszego słowiańskiego kontekstu. W naszej 
monografii przyjęliśmy jako najsłuszniejsze postępowanie „od znaczenia 
do przyimka”, które nazwaliśmy linią synonimiczną. Taki sposób analizy 
został wybrany dlatego, że uważamy go za jedyny, za pomocą którego można 
badać i opisywać interesującą nas problematykę dotyczącą przyimków w 
obydwu językach. Wybór znaczenia za punkt wyjścia analizy, opisu i badań 
porównawczych wymagało także określenia, w jaki sposób rozumiemy 
termin znaczenie. Przyjęliśmy, że przyimki mają dwa rodzaje znaczenia: 
znaczenie kontekstualne i znaczenie inwariantne. Charakterystykę i 
opozycję tych znaczeń prezentujemy w rozdziale Kontekstualne znaczenia 
a inwariantne znaczenie. W dalszej części pracy skoncentrowaliśmy się 
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na opisie i porównaniu dwóch kontekstualnych znaczeń: podstawowego 
przestrzennego znaczenia a następnie najczęściej występującego znaczenia 
czasowego. Charakterystyka znaczeń przestrzennego i czasowego, ich 
podział, usytuowanie w ramach innych kontekstualnych znaczeń, relacje 
między nimi, a także główne tendencje w ich konstytuowaniu, o którym 
decyduje kontekst występowania przyimków, opisujemy w rozdziałach 
Przestrzenne znaczenie pierwotnych przyimków i Czasowe znaczenie 
pierwotnych przyimków. Konkretnemu wyrażaniu obydwu kontekstualnych 
znaczeń poświęcamy rozdziały Wyrażanie przestrzennego znaczenia w 
języku słowackim i polskim i Wyrażanie czasowego znaczenia w języku 
słowackim i polskim. Sposoby wyrażania tych znaczeń prezentujemy w 
tabelach, gdyż taki sposób najlepiej wskazuje na podobieństwa i różnice w 
wyrażaniu konkretnych znaczeń, jak również na synonimię w wyrażaniu 
poszczególnych odcieni znaczeniowych. Pokazuje też międzyjęzykową 
homonimię. W ostatnich rozdziałach opisaliśmy System słowackich 
i polskich przyimków przestrzennych i System słowackich i polskich 
przyimków czasowych. Przestrzenne/czasowe przyimki rozumiemy jako 
grupę przyimków, która jest w stanie w określonym kontekście wyrazić 
przestrzenne/czasowe znaczenie. System tych przyimków opiera się na 
opozycjach, w których występują w ramach przestrzennego/czasowego 
znaczenia. Analiza przyimków przestrzennych pozwoliła nam na 
wydzielenie następujących opozycji: dynamiczno – statyczne opozycje, 
dynamiczne opozycje i statyczne opozycje. Opozycja kontakt – brak kontaktu 
została uznana przez nas za opozycję o funkcji dopełniającej, ponieważ za 
jej pomocą można charakteryzować każdy przyimek przestrzenny i to w 
ramach wszystkich trzech opozycji. Z naszych badań wynika, że system 
słowackich i polskich przyimków czasowych można uznać za uboższy niż 
system przyimków przestrzennych. Słowackie i polskie przyimki czasowe 
nie występują , jak wynika z analiz, w opozycji dynamiczno – statycznej, a 
opozycja kontakt – brak kontaktu jest w ich przypadku realizowana także 
w sposób ograniczony. Niewielka ilość opozycji pojawia się, naszym 
zdaniem, także w ramach dynamicznej i statycznej części czasowego 
znaczenia. Pokazaliśmy, że opozycje dynamiczność – statyczność i kontakt 
– brak kontaktu wynikają przede wszystkim ze znaczeń przypisanych 
poszczególnym przypadkom, podczas gdy opozycje powstające przede 
wszystkim w ramach dynamicznej i statycznej części przestrzennego i 
czasowego znaczenia nie są od przypadków zależne, bezpośrednio łączą 
się z dyferencjacją pozajęzykowej rzeczywistości. 

Prezentowana monografia przedstawia i rozwiązuje tylko wybrane 
problemy dotyczące przyimków. Praca jest jednak istotnym punktem 
wyjścia umożliwiającym dalsze badania systemu przyimków w obu 
językach, które zamierzamy kontynuować. 


