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Wstęp od Autora

Niewątpliwie najsilniejszym czynnikiem spajającym społeczność jest możliwość
posługiwania się wspólnym językiem. Kształtowany przez wieki system obrazowania
dźwięków staje się zapisem historii i kultury społeczeństwa. Historia języka w możliwie
najbardziej naturalny sposób poświadcza najważniejsze wydarzenia w życiu narodu
i samego języka.
Wydanie tego podręcznika zbiegło się w czasie z powołaniem do życia Leockiej
Akademii Nauk. Patronat Akademii pozwolił rozpocząć intensywne prace nad poznaniem
historii jednego z przodków naszego języka, czyli właśnie języka staroleopolskiego.
Język ten należy niewątpliwie do wielkiej rodziny języków mikronacyjnych i koegzystuje
z równie dużą rodziną języków realnych.
Niniejszy podręcznik stanowi wprowadzenie do języka staroleopolskiego. Badania
nad tym językiem dopiero się rozpoczęły, więc mam nadzieję na kolejne jego wydania
oraz inne publikacje omawiające ten język.

Znakiem czasów, w których przyszło nam żyć,
niech będzie to wielkie dzieło opisania naszego języka narodowego,

Systematyka języków Leocji

Systematyka języków świata realnego i mikronacji jeszcze nie powstała, ale zapewne
była w metodologii dość odrębna, choć z pewnością możemy już dziś wyróżnić dwa główne
ośrodki lingwistyczne. Z jednej strony mamy wielką rodzinę języków mikronacyjnych,
a z drugiej zdecydowanie większą rodzinę języków realnych.
Punktem wyjścia do rozważań nad pochodzeniem języka staroleopolskiego jest
język prawerbalny, czyli praprzodek wszystkich języków – realnych, mikronacyjnych,
żywych, martwych, naturalnych, sztucznych – jakkolwiek byłyby one nazywane. W dobie
obecnych badań jest językiem hipotetycznym, ale jego istnienie jest wytłumaczalne
logicznie.

LINGUA

TEMPUS

Język prawerbalny
Rodzina języków realnych

Rodzina języków mikronacyjnych

Język polski

Język leocki

Staropolski

Staroleocki

Staroleopolski
Średniopolski
Polszczyzna współczesna

Leocki współczesny

Język prawerbalny tworzą zatem dwie rodziny lingwistyczne – języki realne oraz
mikronacyjne. Bazą języka staroleopolskiego jest oczywiście język leocki i realny język
polski, co jest typową w mikronacjach konwergencją lingwistyczną, Jest to zjawisko, którym
tłumaczy się historyczne oddziaływanie języków realnych i mikronacyjnych, przy czym
język mikronacyjny najczęściej wyrasta z jednego lub kilku języków realnych, łączy w sobie
zjawiska filologiczne realne oraz oryginalne zjawiska językowe, umotywowane własną
historią, ale to współistnienie i przenikanie przekształca w odrębny byt językowy.
Język staroleopolski jest - jak pokazano na powyższym diagramie – osadzony
po pierwsze w sferze lingua (język), czyli jest lingwistycznie przyporządkowany, a jego
powstanie wynika z czasów historycznych i potrzeb użytkowników języka staroleockiego,
czyli definiuje go głównie pozycja tempus (czas). Opozycją lingua - tempus najłatwiej
pokazuje się umiejscowienie języka w sferze lingwistycznej i czasowej. Nie ulega
wątpliwości, że język staroleocki ścierał się z językiem staropolskim, co dało pole
do ukształtowania się najpierw języka staroleopolskiego, a w konsekwencji dzisiejszego
języka leockiego.
Oczywiście wiele słów i konstrukcji gramatycznych, składniowych i fleksyjnych
zostało wypartych, ponieważ języki realne wykazują dużo większą żywotność niż języki
mikronacyjne, dlatego też w Leocji mówimy i piszemy po polsku. Niemniej jednak
głównym zadaniem językoznawstwa historycznego jest przypomnienie oraz omówienie
tych wszystkich zapomnianych jednostek języka.

Alfabet staroleopolski – pisownia fakultatywna

Odtwarzanie alfabetu staroleopolskiego należy rozpocząć do analizy alfabetu
współczesnego języka leockiego, który składa się z 33 znaków:
A, a

Ą, ą

B, b

C, c

Ć, ć

D, d

E, e

Ę, ę

F, f

G, g

H, h

I, i

J, j

K, k

L, l

Ł, ł

M, m

N, n

Ń, ń

O, o

Ó, ó

P, p

R, r

S, s

U, u

W, w

Ś, ś
X, x

T, t
Y, y

Z, z

Ź, ź

Ż, ż

Język staroleopolski realizował dzisiejsze głoski zupełnie inaczej w porównaniu
z dzisiejszym zapisem. Samogłoski nosowe w staroleopolskim były zapisywane dwojako
w zależności od tego czy występowały w słowie oznaczającym rzecz (dzisiejszy rzeczownik)
czy w innym znaczeniu (np. jako czasownik czy przymiotnik).
rzeczownik

Przykłady:

inne części mowy

ą:

æ

ã

ę:

ʓ

ẽ

Idẽnjã drogæ.
Mãm drogã ɼẽç.

Idę drogą.
Mam drogą rzecz.

W języku staroleopolskim dwuznaki były zapisywane w formie przedłużenia
najczęściej dolnego pierwszej litery dwuznaku:
Cz | cz – Ç | ç

Ch | ch - Ƈ | ɕ
Rz | rz - Ɽ | ɼ

Dz /dz, Dż/dż, Dź/dź – Ɗ | ɖ
Sz | sz - Ȿ | ş

Dźwięki oznaczane ogonkami lub kreseczkami były w staroleopolskim zapisywane
zazwyczaj na literze (np. ł zapisywane z kreską prostopadłą jako ƚ ), dopiero kolejne wieki
uwydatniły diakrytyczność jako znaki nad i pod literami. Innym sposobem oznaczania było
dodawanie apostrofu ( `c ), cyrkumfleksu ( ˆ ), tyldy ( ˜ ) lub makronu ( ˉ ). Odstępstwem
od tej zasady było u zamknięte, które nie było kreskowane naliterowo – ø, jak dzisiejsze fi,
ale zostało wielokrotnie poświadczone w zabytkach języka tylko jako o.

Główne zjawiska lingwistyczne

Żywotność języka jest badana między innymi przez analizę zjawisk lingwistycznych,
które zachodziły w tym języku na przestrzeni dziejów. Należy zauważyć, że każdy język
posiada specyficzny dla siebie system realizowania dźwięków mowy, a użytkownicy tego
języka wypracowują wciąż nowe schematy porozumiewania się. Część tych schematów,
które można określić mianem zjawisk artykulacyjnych czy też ogólnie lingwistycznych,
znika z powszechnego obiegu pod wpływem zaniedbania użytkowników, ale część
pozostaje niezmienna na przestrzeni wieków. W języku staroleopolskim wyróżnia się pięć
najważniejszych zjawisk i są to: głoski synkretyczne, podgłos wirtualny, nagłos leocki,
samogłoska izoempentetyczna oraz uproszczenia grup spółgłoskowych.
Mówiąc o głoskach synkretycznych należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę
na fakt występowania w języku staroleopolskim mniejszej liczby głosek niż w dzisiejszym
języku leockim. Stwierdzenie to jest oczywiście oparte wyłącznie na analizie materiałów
pisemnych, więc nie jest wykluczone, że liczba głosek była tożsama z dzisiejszym leockim,
ale ich poświadczanie mogło być upraszczane. Zazwyczaj to właśnie dwuznaki, które
później wyodrębniły się w odrębne znaki, pierwotnie były zapisywane jako jedna litera,
najczęściej pierwsza z dwuznaku. Dzisiejsze 3 różne głoski dz/dż/dź w staroleopolskim
były poświadczane jedną literą d długie ( ɖ ).
bodżek (dziś: bożek)

⇒

boɖek

dźwiga

⇒

ɖwiga

Podgłos wirtualny to zjawisko notowane nie tylko w językach leockich. Każdy
z języków dąży do oszczędzania aparatu mowy i unikania nadmiarowej pracy. Podgłos tym
samym polega na wyciszaniu artykulacji zbitek samogłoskowych typu i + samogłoska oraz
na zastępowaniu ich w miarę możliwości jedną głoską, przeważnie drugą samogłoską
ze zbitki, a w zapisie oznaczaną literą z kropką ( · ), Jeśli jednak w zbitce występowała

samogłoska nosowa to niemożliwe było jednoczesne realizowanie i oznaczenie nosowości
i podgłosu, więc wtedy litera występująca przed zbitką była oznaczana u dołu kropką.
drogie

⇒

drogẽ

zrobię łódź

⇒

zrobẽ ƚoɖ

małe kocię

⇒

mãƚẽ kocʓ

Nagłos leocki to inaczej podkreślanie bezpośredniego wykonawcy czynności. Wiele
prajęzyków charakteryzowało się budową dualną wypowiedzi, najczęściej prymitywne
w swojej budowie i przez to oszczędne, były tworzone wokół opozycji podmiot - przedmiot.
Najprościej rzecz ujmując nasi praprzodkowie mówili ja jeść i był to komunikat prosty,
zrozumiały i nie wymagał od uczestników zaangażowania. Istotą porozumiewania się
nie było więc mówienie omawiające stany uczuciowe czy zależności społeczne, bowiem
język był narzędziem przekazywania podstawowych informacji. Ten schemat tworzenia
wypowiedzi pozostał w językach dawnych jako relikt. W staroleopolskim przybrał formę
uzupełniania wyrażeń czasownikowych o wskazanie osoby wykonującej czynność:
Ja idę, ty idziesz, on idzie.

Idẽnjã, iɖẽşty, iɖẽn.

⇒

My idziemy, wy idziecie, oni idą. ⇒

Iɖẽmy, iɖiẽcẽwy, idãni.

Analiza językowa nagłosu leockiego pozwala sformułować ogólną zasadę tworzenia
form nagłosowych:
Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

1 os.

czasownik + n + ja

1 os.

czasownik + my

2 os.

czasownik + ty

2 os.

czasownik + wy

3 os.

czasownik + n

3 os.

czasownik + ni

Wyjątkiem od powyższych zasad jest niewystępowanie nagłosu leockiego w sytuacji,
gdy czasownik pojawia się w wypowiedzi bez zaimka osobowego:
Mówię mu patrz na drogę.
A ja mówię mu patrz na drogę.

⇒
⇒

Mowẽ mu pãtɼ nã drogʓ.
A mowẽnjã mu pãtɼ nã drogʓ.

Przedostatnim omawianym zjawiskiem jest samogłoska izoempentetyczna. Proces
ten polega na występowaniu takiego dźwięku mowy, który nie ma motywacji historycznej
lub znaczeniowej, ale ułatwia wymowę głoski dźwięcznej ustnej, wymagającej uwagi
przy artykulacji. Samogłoska izoempentetyczna jest oznaczana karonem - odwróconym
daszkiem ( ˇ ).
Izoempenteza nie została zbadana dość dobrze, ponieważ taka głoska pojawia się
w języku niekonsekwentnie i nie występuje we współczesnym leockim. Najczęściej głoski
te notowane są w obecności dźwięcznych ustnych oraz ż i rz i w przypadkach zależnych,
czyli przede wszystkim w słowach zawierających litery:
…b…ż…

…b…rz…

…g…rz…

…d…rz…

Jednym z przykładów jest wspominany już bożek, który w dopełniaczu l. poj. był
wymawiany jako bodeka (bodzeka) i zapisywany boɖẽkã czy też brzoza wymawiana jako
borzoza i zapisywana już w mianowniku l. poj jako. boɼozã. Oczywiście obecność
spółgłosek ustnych dźwięcznych nie była warunkiem niezbędnym do pojawiania się
samogłoski izoempentetycznej, czego przykładem jest słowo ożenek. Wydawać by się
mogło, że nie jest to słowo z warunkami do izoempentezy, ale samogłoska została kilka
razy poświadczona zapisem właśnie w przypadkach zależnych - ozẽnẽku.
Izoempenteza najczęściej powiela samogłoskę, która już występuje w słowie. Język
staroleopolski posiada zauważalną tendencję do obniżania lub utrzymywania poziomu
artykulacyjnego, a nie do jego podwyższania. Wraz z przenoszeniem miejsca artykulacji
z tyłu na przód, obniżania szczęki i zmiany układu ust przy wymawianiu głosek można
uzyskać rekonstrukcję głoski izoempentetycznej.

Wspominany już bożek w dopełniaczu l. poj. brzmi dziś bożka, natomiast grupa -żkw języku staroleopolskim była wymawiana z dodatkowym e. Wytłumaczenie tego jest dość
proste - pierwsza głoska występująca w słowie to tylne o, wymowa musi zakończyć się
na głosce przedniej a, więc kompromisem dla aparatu mowy będzie posiłkowanie się
półprzymkniętym e położonym gdzieś pośrodku drogi mówienia. Oczywiście nie każde
słowo będzie rekonstruowane zgodnie z tym mechanizmem, jak na przykład w przypadku
brzozy, która teoretycznie powinna być poświadczona z e. W tym przypadku aparat mowy
rozpoczyna artykulację od o, więc nieekonomiczne byłoby wprowadzanie tam głoski
wymagającej nakładu dodatkowej pracy, najprostszym rozwiązaniem staje się powtórzenie
tej samej głoski.
Ostatnim zjawiskiem wymagającym omówienia jest proces upraszczania grup
spółgłoskowych, czyli proces odwrotny do wprowadzania izoempentezy. Upraszczanie
grup spółgłoskowych zachodziło w takich zbitkach spółgłoskowych, które były trudne
do wymówienia przez użytkownika języka. Skutkowało to wymawianiem i zapisem tylko
pierwszej głoski możliwej do wyodrębnienia artykulacyjnego z grupy. Znakomitym
przykładem upraszczania grupy spółgłoskowej były zestawienia -tw- i -stw-, których język
staroleopolski nie notuje, a które występowały w staropolszczyźnie. Tego rodzaju zbitki
literowe były prawdopodobnie dla mieszkańców Leocji wcześniej jednym modulowanym
dźwiękiem, oznaczanym przy pomocy tzw. sztwy: Ꜩ | ꜩ. Zbitka -stw- w używanych dziś
słowach domostwo czy królestwo była upraszczana do -to-.

Metodologia rekonstrukcji językowej

Rekonstrukcja językowa wymaga metodologii uwzględniającej specyfikę języka
odtwarzanego i to rzecz oczywista. W przypadku języka staroleopolskiego metodologia
rekonstrukcji winna uwzględniać zanikanie zjawisk lingwistycznych w czasie. Z pewnością
pomocą będzie budowa niniejszego podręcznika, który został tak skonstruowany,
aby kolejność omawianych zjawisk była zbieżna z etapami rekonstrukcji.
W pierwszej kolejności należy dokonać zmiany zapisu dźwięków nosowych ą/ę
z uwzględnieniem kontekstu znaczeniowego, ponieważ zapis w rzeczownikach jest inny
niż w przypadku pozostałych części mowy. Następnie rekonstrukcji podlegają dwuznaki
oraz dźwięki diakrytyczne – kreski nad i pod dzisiejszą literą należy zapisać na literze
staroleopolskiej. Na tym etapie kończy się modyfikacja w zapisie literowym i rozpoczyna
analiza lingwistyczna rekonstruowanego fragmentu – należy zacząć od oznaczenia głoski
synkretycznej, podgłosu wirtualnego, nagłosu leockiego, samogłoski izoempentetycznej,
a na końcu przejść do uproszczenia grup spółgłoskowych.
Poniżej zapis modlitwy Ojcze nasz po rekonstrukcji w języku staroleopolskim:

Ojczẽ nãsz, ktorys jẽst w niẽbiẽ,
swięc się imię Twojẽ;
przyjdz krolẽstwo Twojẽ;
bądz wolã Twojã, jãko w niẽbiẽ
tãk i nã ziẽmi.
Chlẽbã nãszẽgo powszẽdniẽgo
dãj nãm dzisiãj
i odpusc nãm nãszẽ winy,
jãko i my odpuszczãmy
nãszym winowãjcom.
I niẽ wodz nãs nã pokuszẽniẽ,
ãlẽ nãs zbãw odẽ złẽgo.
Amẽn.

Ojçẽ nãş, ktorys̷ jẽst w nẽbẽ,
s̷ wẽc̷ sẽ imẽ Ꜩojẽ;
pɼyjɖ krolẽsto Ꜩojẽ;
bãɖ wolã Ꜩojã, jãko w nẽbẽ
tãk i nã zẽmi.
Ƈlẽbã nãşẽgo powşẽdnẽgo
dãj nãm ɖisãj
i odpus̷ c̷ nãm nãşẽ winy,
jãko i my odpuşçãmy
nãşym winowãjcom.
I nẽ woɖ nãs nã pokuşẽnẽ,
ãlẽ nãs zẽbãw odẽ zƚẽgo.
Amẽn.

Ćwiczenia sprawdzające

Ćwiczenie 1
Omów zasadę lingua-tempus i wskaż jej zastosowanie w odniesieniu do badań języka
staroleopolskiego.
Ćwiczenie 2
Dokonaj rekonstrukcji poniższych słów do języka staroleopolskiego.
pomogę - ………………………..

głowa - ………………………..

domostwo - ………………………..

nodze - ………………………..

Ćwiczenie 3
Poniżej zapisano słowa zrekonstruowane – podaj ich współczesne odpowiedniki.

tãrãꜩã - ………………………..

iɖiẽcẽwy - ………………………..

çƚowėk - ………………………..

goƚoşẽ - ………………………..

Ćwiczenie 4
Wskaż nazwy zjawisk lingwistycznych występujących w poniższych słowach.

pẽs

mowẽ

běrěnẽnja

Ćwiczenie 5
Przygotuj rekonstrukcję do języka staroleopolskiego następującego tekstu.
Kolory we fladze zawierają w sobie ducha Leocji, wszystko to co istotne i ważne.
Kolor biały koresponduje z kolorem lwów w herbie, symbolizuje czystość, prawdę
i rozsądek, a jego umiejscowienie w środku łączy kolor czarny, czyli rozwagę,
mądrość i stałość, z kolorem czerwonym, symbolizującym wspaniałomyślność,
hart ducha i waleczność.

