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GALGA
W swym online artykule o semantyce stauros zwróciłem uwagę na obecność słów galga i hramjith w
gockim Codexie Argenteus z IV wieku. Czy galga znaczy/może znaczyć „krzyż”? Znawca języka gockiego,
brytyjski uczony Samuel Henshall nie oddał tych terminów w swym przekładzie jako „krzyż/ukrzyżować”,
lecz „szubienica” (gallows) i „powiesić” (hang). Jakiś czas temu przyjrzałem się semantyce tych gockich
słów i okazuje się, że autorzy słowników/leksykonów są zdania, że galga nie znaczy tylko „szubienica”, lecz
także „pal”. Niektóre słowniki podają też znaczenie „krzyż”, ale to znaczenie jest wątpliwe. Dlaczego?
W języku gockim odpowiedniki dla greckiego czasownika stauroō nie derywują się już od rzeczownika
galga. Są to formy czasownika hramjith, które znaczy „powiesić” i najwyraźniej derywuje się od gr.
czasownika kremaō („zawiesić/powiesić”). Gocki czasownik z gruntu więc nie implikuje przedmiotu,
implikuje jedynie ideę wiszenia. Ta okoliczność wskazuje, że powyższe terminy gockie nie mają
semantycznego wyspecyfikowania, to znaczy nacechowania technicznego*; są po prostu generyczne. Poza
tym, jeśli prześledzi się odpowiedniki dla słowa galga podawane w innych językach niż angielski, to można
zauważyć coś charakterystycznego: często nie ma w nich znaczenia „krzyż”! Ponieważ jest to mało znany
wątek, poniżej dokładniej udokumentuję to spostrzeżenie.
Koptolog Sigmunt Feist (Einführung in das Gotische, Leipzig-Berlin 1922, s. 14) dostrzega podobieństwo
terminologiczne i semantyczne gockiego galga:
= starogermański galgo „szubienica”
= islandzkie gelgja „słup/drąg/drążek/tyczka”
= litewskie žàlgas, žalgà „słup/drążek/tyczka”
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Amerykański lingwista, filolog klasyczny. Zajmował się językoznawstwem historyczno-porównawczym.
Napisał między innymi gramatykę porównawczą greki i łaciny.
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Moisés Silva w swej książce z zakresu leksykalnej semantyki słusznie zauważa, że „techniczne lub semitechniczne terminy
odnoszą się lub reprezentują określone pojęcia i koncepcje” (Biblical Words and Their Meaning..., s. 107).
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Etymological Dictionary of Proto-Germanic (t. 2)
Lingwista Kroonrn wykłada na studiach licencjackich i magisterskich z językoznawstwa (indoeuropejskiego porównawczego),
w tym na kursach fonologii gotyckiej, staronordyckiej, środkowowalijskiej, łacińskiej i indoeuropejskiej. Oprócz
przynależności do Lejdy, jest też zatrudniony na Uniwersytecie w Kopenhadze jako profesor językoznawstwa i prehistorii.
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Greckie słowo stauros użyte w odniesieniu do tego narzędzia egzekucji znaczy pal
lub słup, nie krzyż. (...) Kiedy w połowie IV stulecia przetłumaczono Biblię na język
gocki, narzędzie śmierci Chrystusa zostało wyrażone w dziełach kultury, dla której
chrześcijaństwo było czymś nowym. Stauros został oddany jako galga, szubienica,
która była narzędziem egzekucji dla większości germańskich ludów. Galga została
następnie zastąpiona formami słowa crux (krzyż) przez władających łaciną misjonarzy w języku ludów germańskich, starosaksońskich i później anglosaskich.

