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W kręgu dawnej 
polszczyzny 

tom III

Wstęp

Z radością oddajemy do Państwa rąk kolejne – trzeci i czwarty –  
tomy z serii „W kręgu dawnej polszczyzny”. Duże zainteresowa-
nie Autorów współpracą przy wydawaniu pierwszych dwóch 
tomów (2016) – jak i obecnie – pozwoliło nam w dość krótkim 
czasie przygotować do druku kolejne dwie części poświęcone 
dawnej polszczyźnie.

Większość prezentowanych artykułów to prace materiałowe, 
w których analizie został poddany język ze wszystkich okresów 
rozwoju polszczyzny do roku 1939. Warto podkreślić, że Autorzy 
zgromadzonych w tomie opracowań – reprezentujący zarówno 
ośrodki z całej Polski, jak i z zagranicy (Czechy, Litwa i Białoruś) –  
objęli naukową refleksją różne gatunki tekstów, a także różne 
odmiany polszczyzny.

Nadesłane do nas prace – podobnie jak poprzednim razem – 
złożyły się na dwa tomy. Tom III, który obejmuje 16 artykułów, 
otwiera tekst opisujący tradycję badań historycznojęzykowych 
w Katedrze Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, a jego 
zwieńczeniem jest artykuł wskazujący wartość nowej antologii 
tekstów z dziejów języka polskiego. Pozostałe opracowania tworzą 
dwie duże części tematyczne Język utworów i autorów oraz Semanty-
ka. W tomie IV zgromadziliśmy 15 artykułów, które podzieliliśmy 
na trzy części tematyczne. Pierwsza z nich zawiera opracowania 
poświęcone leksyce, druga frazeologii, a trzecia onomastyce. Całość 
tomu zamykają refleksje nad obyczajowością kresową. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli współ-
tworzyć niniejszą monografię. Szczególne podziękowania – za 
wnikliwą lekturę i cenne uwagi, które znacząco wpłynęły na 
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ostateczny kształt publikacji – kierujemy do Recenzentek niniej-
szych tomów – Pani dr hab. prof. UŚ Magdaleny Pastuch oraz 
Pani dr hab. prof. UwB Ireny Szczepankowskiej.

Mamy nadzieję, że publikacja ta, ukazująca wiele obszarów 
badawczych i będąca zarazem świadectwem wciąż żywego 
zainteresowania historią języka polskiego, nie tylko poszerzy 
stan wiedzy naukowej w tym zakresie, ale także stanie się 
bodźcem do dalszych badań nad dawną polszczyzną.



W kręgu dawnej 
polszczyzny 

tom III

Katedra Języka Polskiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im.1 
Komisji Edukacji Narodowej (po zmianie nazwy najpierw Aka-
demii Pedagogicznej, obecnie Uniwersytetu Pedagogicznego) po-
wstała 1 stycznia 1953 roku, jej organizatorem i pierwszym kie-
rownikiem był prof. Stanisław Jodłowski – znakomity dydaktyk, 
twórca (wraz z prof. Witoldem Taszyckim) wielokrotnie wzna-
wianego słownika ortograficznego. Profesor Jodłowski pracował 
w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w latach 1947-1969, 
pełniąc w niej funkcje dziekana Wydziału Filologiczno-Histo-
rycznego w latach 1950-1956, w latach 1956-1962 był prorektorem 
tej uczelni. W nowo powstałej katedrze, obok współpracujących 
profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Adama Heinza, Ta-
deusza Milewskiego, Witolda Taszyckiego – pracowali późniejsi 
profesorowie WSP: Leszek Bednarczuk, Józefa Kobylińska, Euge- 
niusz Pawłowski, Maria Schabowska, Jan Zaleski, Maria Za-
rębina. W latach sześćdziesiątych rozpoczynali swoją pracę 
profesorowie i doktorzy: Jan Ożdżyński, Edward Stachurski,  
Edward Klisiewicz, Maria Rachwałowa, Ludwika Wajda, nieco 
później do zespołu dołączyła Anna Spólnik. Z końcem lat sie-
demdziesiątych i początkiem osiemdziesiątych pracę rozpoczęli 
późniejsi profesorowie – Maciej Mączyński i Stanisław Koziara. 
W roku 1969, po przejściu prof. Jodłowskiego na UJ, kierowni-
ctwo katedry objął doc. Jan Zaleski, który stał na jej czele aż do 

1 Niniejszy tekst został opublikowany także w XI numerze czasopisma 
„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica XI”, red.  
R. Dźwigoł, E. Horyń, I. Steczko, 2016.

Maciej Mączyński
Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Badania historycznojęzykowe  
w siedemdziesięcioletniej historii  
Katedry Języka Polskiego  
Uniwersytetu Pedagogicznego1
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przedwczesnej śmierci w roku 1981. Wówczas kierowanie katedrą  
powierzono prof. Marii Zarębinie, która pełniła tę funkcję do przej- 
ścia na emeryturę. Kolejnymi kierownikami byli prof. Tadeusz 
Szymański i prof. Edward Stachurski. Obecnie katedrą kieruje prof. 
Maciej Mączyński. W roku 2007 prof. Stanisław Koziara utworzył 
Katedrę Komunikacji Społecznej i Lingwistyki Kulturowej.

Od początku istnienia Katedry Języka Polskiego historyczna 
refleksja językoznawcza była obecna w badaniach jej pracow-
ników, refleksja ta jest obecna również i dziś. Dlatego celowe 
wydaje się przypomnieć – zwłaszcza młodym językoznawcom –  
osiągnięcia naukowców z Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra-
kowie. Wśród zaprezentowanych osób będą profesorowie, któ-
rzy stworzyli katedrę, prowadzili w niej swoje badania, wy-
kształcili młodą kadrę badaczy i przede wszystkim ukształtowali 
szereg pokoleń polonistów.

Należał do nich docent Jan Zaleski (urodzony w Monaste-
rzyskach w 1926 r, zmarł w Krakowie w roku 1981). Od roku 
1954 był zatrudniony w Katedrze Języka Polskiego WSP, w któ-
rej zdobywał kolejne stopnie naukowe (Zaleski 1999). Od roku 
1969 do śmierci pełnił funkcję kierownika najpierw Katedry Ję-
zyka Polskiego, później Zakładu Języka Polskiego. Był autorem 
przede wszystkim prac dotyczących języka Aleksandra Fredry –  
z roku 1969 pochodzi I część rozprawy dotycząca fonetyki, 
z roku 1975 część II, w której autor zbadał fleksję, składnię, sło-
wotwórstwo i słownictwo w utworach tego pisarza. Omawiając 
styl językowy komedii Fredry, Teresa Skubalanka studia Zale-
skiego nazwała „niezmiernie sumiennymi” stanowiącymi – jej 
zdaniem – „podstawę dalszych analiz uwzględniających funkcję 
stylistyczną jednostek językowych w dziele literackim” (Skuba-
lanka 1977: 129-139). Zaleski badał również słownictwo szesna-
stowieczne – tematem jednego z wczesnych artykułów uczynił 
wyrazy zdrobniałe, zajmował się rozwojem form polskiego woła-
cza, pisał o wołaczu w funkcji mianownika w imionach męskich 
i rzeczownikach pospolitych, a także o mianowniku w funkcji 
wołacza – trzeba tu przywołać znamienny tytuł artykułu „Panie 
majster proszę waści”, czyli mianownik w funkcji wołacza u rzeczow-
ników męskich. Artykułem z 1972 roku pt. Z historii słownictwa nu-
mizmatycznego (pieniądz, grosz, złoty) badacz rozpoczął prace nad 
historią polskiego słownictwa numizmatycznego, niestety zbyt 
wczesna śmierć zamiar ten udaremniła. W słowie pożegnalnym 
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wygłoszonym na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie prof. Sta-
nisław Koziara – wtedy uczestnik ostatniego seminarium magi-
sterskiego docenta Jana Zaleskiego – stwierdził: „Traktując swój 
zawód jako szczególny rodzaj powinności i służby, starał się za-
szczepiać w nas nie tylko swoją wielką wiedzę, ale też umiłowa-
nie do ojczystej mowy, jej piękna i historii″ (Zaleski 1999: 147). 

Profesor Eugeniusz Pawłowski (ur. 1902 w Krakowie, zm. 
w roku 1986 w Nowym Sączu), wybitny dialektolog i onomasta 
uczeń i współpracownik profesora Kazimierza Nitscha, pracował 
w Katedrze Języka Polskiego od roku 1961 najpierw na stanowi-
sku adiunkta, a od roku 1972 profesora. Jak pisze L. Bednarczuk: 
„dzięki onomastycznym i dialektologicznym pracom Profesora 
Eugeniusza Pawłowskiego możemy śledzić systematycznie języ-
kową przeszłość Ziemi Sądeckiej, poczynając od XIII wieku, kie-
dy to w przywilejach lokacyjnych św. Kingi pojawiają się nazwy 
miejscowe i osobowe, narastające w kolejnych stuleciach: XIV 
wiek nazwy parafii (rejestry świętopietrza), XV w. imiona osobo-
we (dokumenty świeckie), XVI-XVII wiek teksty polskojęzyczne, 
a od końca XIX wieku zapisy, słowniczki i opracowania gwaro-
we″ (Bednarczuk 2014: 24). Prace onomastyczne prof. Pawłow-
skiego składają się z kilkudziesięciu artykułów i czterech tomów, 
w których Profesor szczegółowo omówił toponimię Sądecczyzny. 
W pierwszej części opublikowanej w 1965 roku pt. Nazwy miej-
scowe Sądeczyzny. Ogólna charakterystyka nazewnictwa miejscowego 
Sądeczyzny autor wyłożył założenia metodologiczne pracy, przed-
stawił własną klasyfikację materiału nazewniczego, omówił także 
sposoby tworzenia nazw. Rozprawa ta stała się podstawą prze-
wodu habilitacyjnego Profesora Pawłowskiego w Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Część II składa się z dwóch tomów, pierwszy opub-
likowany w roku 1971 nosi tytuł Nazwy miast, wsi, przysiółków oraz 
dzielnic miejskich i wiejskich, drugi – z roku 1975 nosi tytuł Nazwy 
osiedli. W roku 1984 Eugeniusz Pawłowski opublikował czwartą 
część pod tytułem Nazwy terenowe ziemi sądeckiej, w której analizie 
poddał nazwy gór, wąwozów, lasów, pól, łąk itp. Piąta część oma-
wiająca nazwy wodne Sądecczyzny doprowadzona do hasła Potok 
Tokarski została już po śmierci autora dokończona przez uczennice 
profesora: dr Ludwikę Wajdę-Adamczykową i dr Annę Spólnik. 
Książka ukazała się w roku 1996 i stanowi konieczne dopełnienie 
prac wcześniejszych. Publikacje onomastyczne prof. Pawłowskie-
go trzeba zaliczyć do onomastyki historycznej, gdyż celem tych 
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prac było przede wszystkim objaśnienie nazw funkcjonujących 
współcześnie, zapisanych jednak w najprzeróżniejszych źródłach 
historycznych, zarówno najdawniejszych, jak i czasowo bliższych 
autorowi2.

Prof. Józefa Kobylińska (urodzona w Mszanie Dolnej w roku 
1929) związała się z Katedrą Języka Polskiego zaraz po ukończe-
niu studiów polonistycznych w roku 1951. Od początku prowa-
dziła zajęcia historycznojęzykowe, a pierwszy artykuł naukowy 
(napisany wspólnie z prof. Tadeuszem Milewskim) poświęciła 
pracom kontrolnym z gramatyki starosłowiańskiej. Jej zaintere-
sowanie historyczną fleksją znalazło wyraz w pracy doktorskiej 
przygotowanej pod kierunkiem prof. Stanisława Jodłowskiego, 
która dotyczyła repartycji form dopełniacza liczby pojedynczej 
rzeczowników rodzaju męskiego. Autorka przyjęła w rozprawie 
metodologię badań diachronicznych, polegającą na prześledzeniu 
owej repartycji w tekstach staropolskich, średniopolskich i nowo-
polskich (do XIX wieku). Wartość naukowa rozprawy oraz opub-
likowanie jej w serii wydawniczej Komisji Językoznawstwa Pol-
skiej Akademii Nauk spowodowało, iż praca ta na trwałe weszła 
do literatury językoznawczej. W latach następnych autorka zajęła 
się badaniem gwary Zagórzan zamieszkujących okolice Mszany 
Dolnej i północne stoki Gorców oraz badaniem stylizacji gwaro-
wej w dziełach Władysława Orkana pochodzącego z niedalekiej 
Poręby Wielkiej. Od roku 1996 prof. Kobylińska publikuje prace 
dotyczące polszczyzny ksiąg gromadzkich wsi Kasina Wielka, 
których rękopis obejmuje okres od wieku XVI do wieku XVIII. 
Analizuje więc w aspekcie historycznym dialekt południowoma-
łopolski, co pozwala włączyć jej badania w zakres dialektologii 
historycznej3, polegającej – według Kazimierza Nitscha – na po-
zyskiwaniu materiału badawczego za pomocą metody filologicz-
nej w przeciwieństwie do pozyskiwania go z mówionego języka 
ludowego (Nitsch 1958). W szeregu artykułów zamieszczonych 
w czasopismach językoznawczych autorka omówiła m.in. nazwy 
ziemi i jej mieszkańców, nazwy zabudowań mieszkalnych, nazwy 

2 Bibliografię prac Eugeniusza Pawłowskiego do 1973 r. zebrała M. Ob-
rzut-Rachwałowa, od 1974 r. uzupełniła Ewa Horyń, zob. Język w środowisku 
wiejskim. W 110. rocznicę urodzin Profesora Eugeniusza Pawłowskiego, T. I, red.  
M. Mączyński, E. Horyń, Kraków 2014, s. 95-102.

3 Termin ten po raz pierwszy zastosowali profesorowie Witold Taszycki 
i Władysław Kuraszkiewicz.
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stopni pokrewieństwa, nazwy spadków, nazwy rzemieślników, 
nazwy kar, nazwy agrarne, nazwy zwierząt domowych, imienni-
ctwo ludności wiejskiej, sposoby określania przestępstw, sposoby 
określania terminów itp. W roku 2013 ukazała się obszerna mono-
grafia autorki, zatytułowana Studia nad językiem ksiąg gromadzkich 
wsi Kasina Wielka 1513-1804, w której skład weszły niektóre arty-
kuły uzupełnione i rozszerzone oraz artykuły zupełnie nowe4.

Profesor Maria Schabowska (ur. w Ochoży w powiecie chełm-
skim w 1925 roku, zmarła w Krakowie w roku 1995) pracowała 
w Katedrze od 1951 roku. Zajmowała się głównie leksykologią 
i frazeologią współczesną, ale dwie jej najważniejsze prace doty-
czyły w zasadzie językoznawstwa historycznego. I tak tematem 
pracy doktorskiej prof. Schabowskiej napisanej pod kierunkiem  
prof. Stanisława Jodłowskiego był rozwój polskich rzeczowników 
ilościowych. Praca ta ukazała się w roku 1967 pod tytułem Rzeczow-
niki ilościowe w języku polskim. Autorka pokazała zjawisko polegające 
na przechodzeniu rzeczowników ilościowych typu para, siła, ćma 
do kategorii liczebników nieokreślonych. Interesujące ją leksemy 
pozyskała z tekstów historycznych (od XV wieku do wieku XX). 
Drugą pracę opublikowaną w roku 1990 zatytułowała Słownictwo 
reklam i anonsów prasowych zamieszczonych w Czasie (1890-1895). Stu-
dium to – w opinii prof. Bednarczuka – „mimo zawężenia tytułu 
do słownictwa jest w rzeczywistości poświęcone lingwistyce tekstu 
i wykracza poza ramy tradycyjnego językoznawstwa″ (Bednarczuk 
2008: 3-7). Materiał poddany analizie w tej monografii pochodził 
z końca wieku XIX, i to właśnie do tego historycznego materiału au-
torka zastosowała współczesne metody badawcze, co pozwoliło jej 
przypisać poszczególnym częściom mowy funkcję „pozyskującą” 
(czasownik, przymiotnik i przysłówek) oraz „prezentacyjną” (rze-
czownik). W nekrologu zamieszczonym w „Języku Polskim” prof. 
Kobylińska podkreśliła bardzo istotną cechę Marii Schabowskiej: 
„Pozostawiła po sobie pamięć człowieka prawego, życzliwego ko-
legom i uczniom, odpowiedzialnego nauczyciela, pełnego twórczej 
inicjatywy pracownika naukowego″ (Kobylińska 1997: 51).

Profesor Leszek Bednarczuk (urodzony w Wilnie w 1936 roku) 

4 Bibliografia prac Józefy Kobylińskiej do roku 2001, w: „Annales Aca-
demiae Paedagogicae Cracoviensis″, Studia Linguistica I, red. L. Bednarczuk,  
M. Mączyński, T. Szymański, 2002, s. 9-15, wykaz artykułów opublikowanych 
po roku 2001 zob. J. Kobylińska, Studia nad językiem ksiąg gromadzkich wsi Kasina 
Wielka 1513-1804, Kraków 2013, s. 490-491 i 504-506. 
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związał się z Katedrą Języka Polskiego w roku 1960 bezpośred-
nio po studiach polonistycznych w WSP oraz slawistycznych 
w UJ. Pracował w Katedrze do roku 1983, kiedy to przeszedł do 
Katedry Filologii Romańskiej. Podczas pracy w naszej Katedrze 
opublikował dwie monografie i 40 artykułów naukowych, w zde-
cydowanej większości poświęconych historycznemu językoznaw-
stwu slawistycznemu, a także językoznawstwu prasłowiańskie-
mu i praindoeropejskiemu. Wiele z tych artykułów poświęcił  
prof. Bednarczuk spójnikom parataktycznym w językach indo-
europejskich, słowiańskich i w języku prasłowiańskim. W kręgu 
zagadnień opracowywanych w kolejnych artykułach znalazły się 
m.in. kontakty językowe, np. języków ugrofińskich z bałto-sło-
wiańskimi, rozwój konsonantyzmu i zagadnienie lenicji w języku 
celtyckim, najstarsze zapożyczenia litewskie w polszczyźnie czy 
obecność elementów nie-indoeuropejskich w języku tocharskim. 
Kontakty językowe w przedhistorycznej Europie omówił prof. 
Bednarczuk w syntetycznym artykule pt. Stosunki etnolingwistycz-
ne w przedhistorycznej Europie północno-wschodniej. Celem pierw-
szej książki pt. Polskie spójniki parataktyczne wydanej w roku 1967 
uczynił prof. Bednarczuk omówienie (na tle słowiańskim) spój-
ników współrzędnych, do których zaliczył spójniki: kopulatyw-
ny, alternatywny, dysjunktywny i adwersatywny. Omówienie 
to obejmuje postać fonetyczną, etymologię, użycie, częstość wy-
stępowania, postać łączonych składników, połączenia oraz inne 
znaczenia. Wyniki analiz autor zebrał w tabeli, w której zestawił 
polskie spójniki, grupując je ze względu na pełnioną funkcję. Ze-
stawienie to obejmuje okres od XIV wieku do wieku XX (z odwo-
łaniami do wieku XIII), obejmuje także gwary. W drugiej mono-
grafii, pochodzącej z tego okresu (1971) pt. Indo-European Parataxis 
prof. Bednarczuk dokonał porównawczej charakterystyki zdań 
współrzędnych w językach indoeuropejskich. Omówił i scharak-
teryzował konstrukcje powtórzeniowe, eliptyczne i wykolejone, 
omówił m.in. takie podstawowe zagadnienia, jak: stanowisko 
składni wśród dyscyplin badających wypowiedź językową, rela-
cje pomiędzy parataksą i hipotaksą, formę i kolejność składników, 
sposoby łączenia w tym klasyfikację spójników. 

Profesor Maria Zarębina (ur. w Niepołomicach w roku 1922) 
była związana z Katedrą Języka Polskiego od roku 1961. Tutaj zdo-
bywała kolejne stopnie naukowe: w 1965 roku stopień doktora na 
podstawie pracy Kształtowanie się systemu językowego dziecka, w roku 
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1971 uzyskała habilitację na podstawie pracy Rozbicie systemu języ-
kowego w afazji, a w roku 1978 uzyskała tytuł profesora nauk huma-
nistycznych na podstawie książki Wyrazy obce w „Panu Tadeuszu”5. 
Od roku 1981 do przejścia na emeryturę w roku 1992 Profesor Za-
rębina kierowała Zakładem Języka Polskiego, bo taką nazwę nosi-
ła wówczas nasza Katedra. Pośród licznych tematów podejmowa-
nych przez prof. Zarębinę – zwłaszcza w latach 1995-2005 – badania 
nad słownictwem Mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza” zdają się 
dominować. Tematyki tej dotyczyła wspomniana już książka pro-
fesorska oraz szereg artykułów opublikowanych w czasopismach 
językoznawczych. I tak autorka omówiła zagadnienia aksjologicz-
ne związane z małżeństwem i słońcem, kilka opracowań poświęciła 
nazwom własnym, w tym nazwom osobowym, nazwom zakonów, 
nazwom zawodów, nazwom zbiorowości ludzkich, także termino-
logii rodzinnej. Nazwom osobowym w Panu Tadeuszu poświęci-
ła autorka kolejną monografię wydaną w roku 1996, a w dwa lata 
później opublikowała książkę omawiającą język prawny w naszej 
narodowej epopei. Po roku 2000 autorka rozszerzyła pole badań 
nad językiem dziewiętnastowiecznej literatury i zajęła się badaniem 
poetyckiego języka Juliusza Słowackiego. Profesor Zarębina prowa-
dziła badania leksykalno-stylistyczne języka utworów Mickiewicza, 
w szczególności Pana Tadeusza równolegle z rozlicznymi badania-
mi nad językiem mówionym, do badania którego stosowała metody 
statystyczne, oraz z badaniami nad językiem dziecka. 

Prof. Edward Stachurski (urodzony w r. 1942 w osadzie Leśni-
czówka na skraju Puszczy Świętokrzyskiej)6 już w pracy doktorskiej 
z 1976 roku zastosował do badania fleksji Adolfa Dygasińskiego 
metody statystyczne. W ten sposób zapoczątkował swoje wielolet-
nie badania nad osobniczym językiem pisarzy romantyków i na-
turalistów oraz historią języka literackiego XIX wieku. Pisał o języ-
ku i stylu Adolfa Dygasińskiego, o jego osobliwym i archaicznym 
słownictwie, badał funkcje nazw osobowych w utworach tego pi-
sarza oraz stylizację języka postaci w jego komediach ludowych. 
Słownictwu polskich naturalistów poświęcił oddzielną monografię. 

5 Bibliografia prac prof. Marii Zarębiny do roku 1993, „Rocznik Naukowo-
-Dydaktyczny WSP″, Prace Językoznawcze VIII, red. M. Schabowska, 1994,  
s. 13-20. Wykaz prac za lata 1995-2003: „Annales Academiae Paedagogicae Cra-
coviensis, Studia Linguistica II”, 2004, s. 9-12.

6 Bibliografia prac prof. Edwarda Stachurskiego, „Annales Universitatis Paed-
agogicae Cracoviensis, Studia Linguistica VIII”, 2013, s. 5-8.
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Na podstawie twórczości polskich pisarzy romantycznych określił 
i wskazał słowa – klucze polskiej epiki romantycznej, a słownictwo 
„Pana Tadeusza” Mickiewicza przedstawił na tle tekstów innych 
poetów romantycznych. W roku 2011 opracował język dawnych 
dowcipów pochodzących z lat 1863-1939. 

Prof. Jan Ożdżyński był związany z Katedrą Języka Polskiego 
w latach 1963 -19937, kiedy to objął funkcję kierownika najpierw za-
kładu, a potem Katedry Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej. Od 
roku 1984 na skutek zainteresowania polską terminologią morską 
i słownictwem żeglarskim Ożdżyński zwrócił się ku badaniom hi-
storycznojęzykowym. W 1986 roku opublikował artykuły o zapo-
życzeniach niderlandzkich i starofryzyjskich w najdawniejszej war-
stwie polskiego słownictwa morskiego i żeglarskiego. W roku 1989 
wydał książkę pt. Morska wspólnota kulturowa w świetle faktów języ-
kowych, w której na podstawie faktów językowych, takich jak: in-
ternacjonalizmy leksykalne, morfemowe, kalki wyrazowe i frazeo- 
logiczne, twory hybrydyczne i kalki realizujące podobne modele 
tłumaczeniowe w wielu językach europejskich, potwierdził istnie-
nie morskiej wspólnoty kulturowej w skali globalnej. Tym samym 
stwierdził, że fakty językowe są w stanie potwierdzić lub zanego-
wać istnienie takich wspólnot. W latach następnych prof. Ożdżyń-
ski zbadał i opisał nazwy wiślanych środków transportu w historii 
polszczyzny. Do zagadnień historycznojęzykowych powrócił, bę-
dąc już kierownikiem Katedry Logopedii i Lingwistyki Edukacyj-
nej. Opublikował mianowicie monografię pt. Konteksty kulturowe 
słownictwa flisackiego (1998 r.), a w r. 2000 artykuł omawiający staro-
polskie nazwy opłat i powinności w słownictwie flisackim. 

Prof. Edward Klisiewicz (ur. 1946, zm. 2005) zagadnieniami 
historycznojęzykowymi zajął się już w pracy magisterskiej przy-
gotowanej pod kierunkiem doc. Jana Zaleskiego. Dotyczyła ona 
nazw stopni wojskowych w ujęciu diachronicznym i synchronicz-
nym. Po rozpoczęciu pracy w Katedrze Języka Polskiego przy-
gotował rozprawę doktorską z onomastyki historycznej. Zbadał 
mianowicie nazwiska mieszkańców parafii Rudawa koło Krako-
wa. Materiał badawczy – około 4000 form, pozyskany z parafial-
nych ksiąg metrykalnych z lat 1570-1897 poddał wnikliwej analizie 
strukturalnej i semantycznej. W roku 2001 Klisiewicz opublikował 

7  Bibliografia prac prof. Jana Ożdżyńskiego, w: „Annales Univeristatis Paeda-
gogicae Cracoviensis″, Studia Logopedica IV, 2011, s. 7-17.
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pracę pt. Nazwy miejscowe Tarnopolszczyzny. Motywacja – geneza –  
struktura, w której przedstawił stan nazewnictwa miejscowego 
w byłym województwie tarnopolskim do II wojny światowej. Au-
tor omówił różnorakie ojkonimy – nazwy miast, miasteczek, wsi, 
dzielnic miejskich i wiejskich, ale też nazwy karczem, gajówek 
itp. Badania Klisiewicza wykazały, iż nazewnictwo miejscowe na 
omawianym terenie funkcjonowało w dwóch językach – polskim 
i ukraińskim. I jak stwierdził autor: „Nie możemy jednoznacznie 
orzec o przewadze czy wpływach jednego z języków na nazew-
nictwo badanego terenu (…). Zarówno w komunikacji językowej, 
jak i nazewnictwie panował bilingwizm” (Klisiewicz 2001: 120).

Omawiając prace historycznojęzykowe prowadzone w Ka-
tedrze, nie sposób nie wspomnieć o pracach dr Anny Spólnik  
i dr Ludwiki Wajdy-Adamczykowej. Chodzi tu o dwie bardzo 
istotne dla polskiego językoznawstwa monografie, mianowicie 
Nazwy polskich roślin do XVIII wieku Anny Spólnik i Polskie nazwy 
drzew Ludwiki Wajdy-Adamczykowej. Obie badaczki są uczenni-
cami prof. Eugeniusza Pawłowskiego, wraz z nim tworzyły zespół 
powołany do opracowania słownika nazw roślin, ich monografie 
są publikacją wyników badań nad nazwami roślin i drzew na tle 
słowiańskim. Wydane w serii Prace Językoznawcze Komitetu Języ-
koznawstwa PAN na trwałe weszły do literatury językoznawczej. 

Badania historycznojęzykowe w Katedrze Języka Polskie-
go oraz w Katedrze Komunikacji Społecznej i Lingwistyki Kul-
turowej, która wydzieliła się w roku 2007 są nadal prowadzone 
i rozwijane. Wystarczy tu przywołać prace profesorów: Elżbiety 
Rudnickiej-Firy (onomastyka historyczna), Ewy Młynarczyk (hi-
storyczne słownictwo i frazeologia), Stanisława Koziary (frazeolo-
gia biblijna, historyczne i współczesne problemy polskiego języka 
religijnego), Marcelego Olmy (historyczna epistolografia), a także 
adiunktów: Iwony Steczko (historyczny dyskurs funeralny), Mar-
ty Karamańskiej i Ewy Horyń (historyczna leksykologia), Ewy 
Zmudy (język religijny i historyczna onomastyka religijna). Swój 
udział w badaniach historycznojęzykowych ma też piszący te sło-
wa (język dawnych dokumentów klasztornych). 
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Świadomość tekstu – analiza  
elementów metatekstowych  
w gatunkach epigramatycznych  
epok staropolskich

Teza o wielopoziomowości języka nie wydaje się niczym zaska-
kującym, wszak opis formalny tego fenomenalnego narzędzia 
komunikacji przyjmuje układ piramidalny, począwszy od naj-
mniejszych cząstek fonetycznych, po złożone struktury tekstowe 
tworzące praktycznie nieograniczony poziom dyskursu. Jednakże 
jego głębia opiera się również na szeroko rozumianej dialogicz-
ności, ukierunkowanej zarówno zewnętrznie, przejawiającej się 
w wymiarze intertekstualnym, jak i wewnętrznie, uwydatniają-
cej się w samej jego konstrukcji. Dialog języka w tym rozumieniu 
przejawia się w jednostkach „świadomie”, odwołujących się do 
materii wypowiedzi, samego języka czy tekstu (por. Wierzbicka 
2008: 282-283). Obok orzekania o rzeczywistości i jej składnikach, 
możliwe staje się swoiste mówienie o samym mówieniu, co umoż-
liwia funkcja metatekstowa języka. 

Metatekst, czyli cząstki wypowiedzi stanowiące przedmiot 
zainteresowań niejednej refleksji lingwistycznej1, okazuje się 

1 Wystarczy wspomnieć o – dziś postrzeganej jako klasycznej, a w momencie 
publikacji (1971 rok) nowatorskiej – pracy Anny Wierzbickiej (2008), szerokim teo-
retycznym komentarzu traktującym o metatekstach w kontekście teorii tekstu, styli-
styki i pragmalingwistyki autorstwa Bożeny Witosz (2001), tekstach systemowych, 
strukturalnie analizujących jednostki metatekstowe (Moroz 2011; Grochowski 
2013), jak również o próbach zastosowania tej kategorii w obserwacjach utworów 
literackich (Korpysz, Kozłowska, red. 2015). Co ważne, w rozważaniach historycz-
nojęzykowych pojawia się perspektywa metatekstowa (zob. np. Rejter 2003, 2004, 
a także monografię wieloautorską poświęconą wyrażeniom funkcyjnym w bada-
niach diachronicznych i porównawczych: Kleszczowa, Szczepanek, red. 2014).
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istotny również dla złożonych struktur gatunkowych – obok syg-
nalizowania sytuacji nadawczo-odbiorczej niejako współtworzy 
schemat wypowiedzi, wzmacniając i uwydatniając jego specy-
ficzne cechy. Dotyczy to także gatunków epigramatycznych –  
metatekst, praktycznie nieobecny, niezauważalny w opisach 
schematów2, stanowi istotny składnik wzorców, dzięki którym 
zyskują one wyjątkowy, rozpoznawalny charakter3. Analizie ele-
mentów metatekstowych w gatunkach epigramatycznych oraz 
opisowi ich funkcjonowania w całości kolekcji wzorców poświę-
cono niniejszy artykuł.

Materiał i metoda

Zainteresowania badawcze w tym szkicu dotyczą elementów 
o funkcji metatekstowej (metatekstów oraz jednostek językowych 
obdarzonych tą rolą w konkretnym środowisku tekstowym), 
obecnych w gatunkach epigramatycznych epok staropolskich. 
W językoznawstwie sam metatekst najczęściej jest rozumiany 
jako jednostka przekazująca informację o tekście, w którym jest 
realizowana – traktuje o sytuacji nadawczo-odbiorczej, odwołu-
je się do materii wypowiedzi z przestrzeganiem bezpośredniej 
przystawalności czasowo-przestrzennej (Loewe 2007: 76), wpro-
wadza heterogeniczność, wielowarstwowość wypowiedzi (po-
ziom fikcyjny i otaczający go poziom relacji nadawczo-odbior-
czej, widoczny na jego powierzchni; Witosz 2001: 73; Rejter 2003: 
228; Piekarczyk 2015: 23), wskazuje na kontekst historyczno-
-kulturowy, kulturową konwencję (por. Rejter 2015), stanowi jej 
odautorski komentarz (Pisarek 1991), niejako steruje porządkiem 
lektury, odsłaniając zasady organizacji tekstu (Witosz 2001: 74; 
Loewe 2007: 77). Funkcją metatekstową mogą zatem zostać obda-
rzone zarówno struktury leksykalne wskazujące na rolę, specyfi-

2 Warto podkreślić, że w opisach gatunków epigramatycznych (epigramat, 
fraszka, figlik) elementy metatekstowe wydają się konsekwentnie pomijane, 
nie wskazuje się na ich obecność, a przede wszystkim pełnioną przez nie rolę 
w schemacie (por. uznawane w genologii przykładowe opisy np. epigramatu: 
Pelc 1998a: 202-204; Bernacki, Pawlus 2006: 55; Gazda, red. 2012: 273-276; jak rów-
nież opracowania twórczości danych poetów: Pelc 1998c: LXXII; Kochan 2006: 
CIX-CX), co stanowi istotę niniejszego referatu.

3 Na podobną właściwość metatekstów stanowiących specyficzne wyznacz-
niki stylu czy stylistycznej strategii, zatem decydujących o kształcie i walorach 
artystycznych tekstu, wskazuje Ewa Sławkowa (2015: 38).
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kę i stanowisko nadawcy, także jednostki delimitujące, porząd-
kujące i wskazujące na cechy tekstu (opatrzone, wedle propozycji 
Artura Rejtera, funkcją organizującą komunikat; 2004: 118), jak 
również elementy towarzyszące tekstowi głównemu, pochodzą-
ce od autora i niejako uzupełniające przez niego wypowiedź (ty-
tuł czy cząstki wyrażające odautorski komentarz, znajdujące się 
w tekście lub na jego obrzeżach, Loewe 2007: 76; nader często wy-
różnione typograficznie, Witosz 2001: 74). 

W odniesieniu do przedstawionego problemu badawczego 
korzystne wydaje się przyjęcie koncepcji, wedle której metatekst 
realizuje się w jednostce odnoszącej się do tekstu, jego materii, 
struktury i uporządkowania, co ważne – pochodzącej od autora 
(zatem uwzględniony zostanie np. tytuł, lecz już nie parateksty 
towarzyszące dziełu, pochodzące od wydawcy; zob. Loewe 2007). 
Analizie zostaną poddane te okazy metatekstu, które bezpośred-
nio odwołują się do struktury gatunku (z pominięciem kwestii se-
mantycznych czy intertekstualnych). 

Na tytułowe gatunki epigramatyczne składają się takie for-
my, jak epigramat, fraszka czy figlik – ich bliskie pokrewieństwo, 
wzajemne relacje, na które nader często zwraca się uwagę w re-
fleksji genologicznej (por. Pelc 1998a: 202-204; 1998b: 269-273; 
Bernacki, Pawlus 2006: 225-228, a w lingwistyce np. Rejter 2016), 
pozwalają traktować je jako swoistą kolekcję gatunków – taka 
strategia umożliwia przyjrzenie się funkcjonowaniu elemen-
tów metatekstowych w jednorodnym środowisku tekstowym. 
Również wspólny dla wymienionych schematów repertuar me-
tatekstów i tożsamość spełnianych przez nie funkcji pozwala 
przyjąć taką strategię badawczą. Materiał obserwacji stanowią 
utwory wiodących pisarzy epok staropolskich, a w szczególno-
ści Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Wespazjana Kochow-
skiego i Wacława Potockiego, reprezentujące kanoniczne wzorce 
gatunków epigramatycznych.

Gatunek a metatekst – wzajemne powiązania

Tytuł
Relacja metatekst – gatunek okazuje się istotna dla funkcjonowa-
nia całej architektoniki tekstu – elementy te, w ujęciu holistycz-
nym, wzmacniają i uwydatniają aspekty schematu. Jedną z naj-
bardziej rozpoznawalnych cech wzorców epigramatycznych jest 
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mała objętość, zwięzłość4 – teksty wyróżniają się silnym zawęże-
niem formy, ograniczonej do najistotniejszych składników. Zosta-
je to wzmocnione poprzez tytuł, czyli metatekst inicjujący prze-
kaz. W przypadku omawianych gatunków nazwa tekstu nie tylko 
sygnalizuje tematykę utworu – co niczym nie zaskakuje – lecz 
stanowi zawarte w kilku słowach streszczenie, jak również funk-
cjonuje jako swoista klamra, uzupełniając i uspójniając tekst5. Tak 
zastosowany metatekst pozwala w ekonomicznej formie przeka-
zać maksymalną treść (skutecznie umożliwiającą przewidywanie 
tematyki utworu, a także tropów interpretacyjnych, w tym inter-
tekstualnych), na co wskazują przykłady:

O liście, O prałacie, Epitafium Jędrzejowi Żelisławskiemu, Do fraszek, 
Małemu wielkiej nadzieje Radziwiłłowi, Do gospodarza, Na słownik Jana 
Mączyńskiego, Na dom w Czarnolesie, Do Anakreonta, Do Mikołaja Mie-
leckiego (JK) 
A tu napirwej Rzeczpospolita skarży się na swe nieszczęście, Bona, królowa 
polska, Na niedbałość polską, Paw na hardego głupiego, Co królowi pier-
ścieni nie wrócił, Ksiądz, co sie u króla umył, a doma jadł, Dziewce uwiązła 
koszula w pośladku, Jako żona męża związała, Co sie nie chciał spowiedać, 
iż sie żona spowiedała (MR)
Autor do czytelnika, Wymówka krótkości, Mała z obłudy korzyść, Pyta-
nie z odpowiedzią, Na gańcę, Opisanie miłości, Samsiad, O tych frasz-
kach, Nagrobek Samuelowi z Skrzypny Twardowskiemu, Wirgilijuszowi 
Słowiańskiemu (WK)
Ludzki niedosyt, Odżartowanie, Na wężyka, arcybiskupa gnieźnieńskiego, 
Słówkiem się nieuk wyda, Gadka, Żona się przeklina, Czemu księża łakomi, 
Matka nic złego nie widzi do dzieci albo każdej matce jej dzieci najpiękniej-
sze, Próżna sława (WP)

4 Cechy wzorców epigramatycznych przytaczane w wypowiedzi bazują na 
ustaleniach zawartych przede wszystkim w słownikach i opracowaniach ga-
tunkowych dotyczących poszczególnej twórczości: Urbańczyk, red. 1991; Mi-
chałowska, red. 1998; Bernacki, Pawlus 2006; Gazda, red. 2012; Krzyżanowski 
1970; Walecki 1978; Kukulski 1987; Pelc 1998c, Kochan 2006.

5 W niniejszym szkicu problematyka tytułu jako metatekstu widocznego 
w gatunkach epigramatycznych zostaje jedynie, z uwagi na wymogi edycyjne, 
zaznaczona. Pogłębione studium dotyczące ukształtowania warstwy tytularnej 
we fraszkach w odniesieniu do relacji z nazwami własnymi prezentuje Artur 
Rejter (2016).
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Należy podkreślić powiązanie sprecyzowanego tytułu z tema-
tyką utworu – gatunki epigramatyczne prezentują rzeczywistość 
jednowymiarową, niepodlegającą wariantywnym interpretacjom, 
zatem tak wykorzystany metatekst umożliwia jednoznaczne ukie-
runkowanie odczytania przekazu, wraz z przewidzianym przez 
nadawcę wartościowaniem.

Istotną cechą omawianych tekstów jest to, że część utworów 
realizowanych w tej konwencji nie posiada tytułu, jeden tytuł to-
warzyszy wielu tekstom obecnym w twórczości danego pisarza 
(np. zbiór Fraszek Kochanowskiego zawiera 7 tekstów opatrzo-
nych tytułem Do doktora) lub tytuły tworzą wzajemne powiązania, 
stanowiąc pewne cykle. Wykorzystanie chwytu właściwego dla 
anepigrafu sprawia, że teksty te niejako obniżają swoją wartość 
artystyczną, co paradoksalnie zbliża je do odbiorcy. Zabieg ten 
wydaje się korzystny dla gatunków epigramatycznych, wszak 
tematyka ich oscyluje wokół codzienności, bywa satyryczna czy 
rubaszna, zatem pewna pospolitość tytułu, brak metaforyzacji 
niejako usprawiedliwiają poruszenie nieprzystojnych treści. Po-
nadto powtarzalność tytułu, wzajemne odwołania do kolejnych 
tekstów z cyklu korespondują z pochodzeniem gatunków epi-
gramatycznych z rozpowszechnianych aforyzmów, konceptów, 
bon motów – brak oryginalności w nazewnictwie tekstów może 
sugerować silne osadzenie tekstów w sytuacji komunikacyjnej, 
jak również w samej konwencji tytulatury staropolskiej.

Uzupełnienia tekstu głównego
Wśród elementów poziomu strukturalnego o charakterze meta-
tekstowym znajdują się jednostki towarzyszące tekstowi głów-
nemu, uzupełniające go, wskazujące na dodatkowe okoliczno-
ści6. Mogą to być: poboczne komentarze, a także oznaczenia 
typu tekstu. Pierwszy z zaobserwowanych elementów meta-
tekstowych, obecny w twórczości Mikołaja Reja, realizowany 
jest przez włączanie w obręb utworu uzupełniającego komen-
tarza odautorskiego, dotyczącego treści, najważniejszej koncep-
cji czy oceny ogólnej wymowy tekstu głównego. Komentarz ten 
umieszczony jest obok tekstu głównego:

6 Nie są to oczywiście częste zabiegi dla omawianego gatunku, jednakże 
wskazują one na pewną plastyczność wzorca i jego możliwości modyfikacyjne, 
podatność na włączanie w obręb tekstu dodatkowych elementów metateksto-
wych, nierealizowanych w tekście głównym.
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„Chuć dobra” przy epigramacie Aleksander Wielki
„Wielkie serce” – Edgarus, król brytański
„Źle ze złym żartować” – Gwilhelm angielski (MR)

Druga odmiana uzupełniających metatekstów charakteryzu-
je twórczość Wacława Potockiego – są to oznaczenia typu tekstu, 
wskazujące na rodzaj wypowiedzi, jego tematykę, klasyfikujące bar-
dziej typ fraszki niż wartość gatunkową (Kukulski 1987: 662). Są to: 
P – przypowieść, N – narracja, D – dyskurs (obecne we wszystkich 
częściach Ogrodu nie plewionego…), F – fraszka, S – sacrum (I część). 

Obydwa zabiegi okazują się istotne dla realizowanego gatunku. 
Oczywiście stanowią pewien ślad warsztatu autorskiego, jak również 
wzmacniają tematykę i wymowę tekstu – bez przytoczonych elemen-
tów metatekstowych odbiór byłby możliwy (co jak najbardziej wskazuje 
na redundancję jako cechę metatekstu), jednak ich obecność współgra 
z funkcją dydaktyczną gatunków epigramatycznych – umieszczenie 
pełnych informacji związanych z prezentowaną sytuacją i (za jej po-
średnictwem) pouczeniem pozwala uwydatnić wymiar moralizatorski7, 
a także satyryczny, z uwagi na aktywną obecność komentatora prezen-
towanej rzeczywistości. Uzupełniające tekst główny elementy metateks-
towe otwierają również dodatkowy poziom komunikatu – wskazują 
na nadawcę-autora, panującego nad wypowiedzią, kreującego ją, rów-
nież umieszczającego w większym porządku wypowiedzi artystycznej 
(zbiorze utworów), co także koresponduje z bazowaniem omawianych 
gatunków na zasłyszanych anegdotach, powiedzeniach.

Typograficzne znaki delimitacji i porządku tekstu
Wzorce epigramatyczne bazują w swej strukturze na schematach 
nawiązujących do anegdot, gawęd, bon motów, stąd nie dziwi 
obecność graficznych form wprowadzania cytacji i wtrąceń. Ich 
zastosowanie wynika z pewnej wpisanej w gatunek dialogiczno-
ści – epigramaty przywołują sytuacje zaczerpnięte niejako „z życia” 
autorów, zatem wykorzystanie zasłyszanych słów, wypowiedzi 
wydaje się całkowicie naturalne i umotywowane sytuacją komu-
nikacyjną. Taka strategia pozwala również budować swoistą ilu-
zję realizmu – cytacja, mowa niezależna uwiarygadnia przekaz, co 
wzmacnia potencjał perswazyjny tekstu i realizuje funkcję inter-

7 Por. ustalenia Artura Rejtera (2004: 119-120) dotyczące funkcji dydaktycz-
nej metatekstu w staropolskiej literaturze apokryficznej.
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tekstualną metatekstu (por. Rejter 2004: 116-118). Podobny wymiar 
dialogiczny widoczny jest w licznych dla gatunku parentezach8 – 
wtrącenia odautorskie, wyróżnione typograficznie, z jednej strony 
„przewidują” potencjalną replikę odbiorcy, z drugiej zaś, odnosząc 
się do elementów tekstu, komentują go, odpowiednio ukierunko-
wując interpretację, również hierarchizując jego składniki (zaryso-
wując plan pierwszy – główny, oraz drugi – niejako porządkujący, 
wyrażony w parentezie) i określając ich wzajemne relacje: 

Pijecie aż do zorze, przesławni pijacy,
(Wybacz omyłce, proszę, kto czytasz) – Polacy.
Jakież wam dać tytuły za te potoczności,
Sąście grafowie nocni, książęta ciemności.
Wespazjan Kochowski Do Polaków (WK)9

[…] A doktorowi mózg się we łbie mąci.
„Trudny (powiada) mój rząd z tymi pany,
Szedłem spać trzeźwo, a wstanę pijany”.
Jan Kochanowski O doktorze Hiszpanie, I, 79 (JK)
[…] Toż sami księża (prawda, że nie wszyscy) czynią:
Źdźbła nam wyjmują, sami w oku mając kłody […].
Wacław Potocki O fraszkach, I, 147 (WP)

Wśród zastosowanych w gatunkach epigramatycznych jed-
nostek metatekstowych odnaleźć można również wykorzystanie 
konwencji zagadki – koncept ten polega na zarysowaniu w tek-
ście głównym obrazu do odgadnięcia, zaś w towarzyszącym pod-
pisie umieszczeniu odpowiedzi. Bywa, że strategii tej towarzy-
szy sugerujący grę tytuł typu Gadka10. Sugerowana odpowiedź 
zostaje dodatkowo wyróżniona typograficznie – umieszczona 
pod tekstem głównym w nawiasie, hierarchizującym kolejność 
składników tekstu:

8 Parentezę trafnie interpretuje Maciej Grochowski (1983), zwracając uwa-
gę na jej wyznaczniki nie tylko składniowe czy graficzne, lecz również ekspo-
nując kwestię intencji nadawcy, różnorodne funkcje przez nią przyjmowane 
w konkretnych wypowiedziach oraz jej nierozerwalny związek z kontekstem, 
co sprawia, że jej centralną cechą staje się właśnie metatekstowość.

9 Wszelkie wyróżnienia w cytowanych utworach pochodzą od autorki.
10 Należy uściślić, że nie wszystkie Gadki Potocki opatrzył odpowiedzią, nie 

jest to zatem jego konsekwentny zabieg metatekstowy, co również sugeruje 
pewną dynamikę procesu twórczego.
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Zgadni, na której górze i na której strzesze
Co noc sobie gęś nowe wyściela pielesze,
Skąd ją co dzień wół zbada, a jeśli zaniecha,
Najdalej trzeciego dnia musi trzeszczeć strzecha?
(Grzebień)
Wacław Potocki Gadka, I, 36 (WP)
Powiedz mi, teologu, albo ty, biskupie,
Który to prorok, nim go zawieszą na słupie,
Ocet pije przez dzięki, a skoro tak skrusze,
W piekło wprzód, potem w żywy grób idzie bez dusze;
Nie dziw, że gwałtem pijał, kto gwałtem i jadał.
Sam gadkę niech wyłoży Sfinks, jako ją zadał.
(Kapłon)
Wacław Potocki Gadka, I, 48 (WP)

Zabieg ten stanowi wyrazisty znak ingerencji autora w lek-
turę odbiorcy, jednoznacznie wskazuje porządek odczytywania 
sensu, podaje wybrany przez siebie sposób interpretacji teks-
tu. Przytoczenie odpowiedzi na zadaną zagadkę pełni również 
funkcję puenty utworu, nader często nazywanej centrum epigra-
matu, jest jego zwieńczeniem, co w znacznym stopniu wpływa 
na atrakcyjność i przyswajalność tekstu.

Elementy obdarzone funkcją metatekstową
W gatunkach epigramatycznych możliwe staje się wyznaczenie 
elementów, które prymarnie nie należą do metatekstu, jednak 
w określonym środowisku tekstowym przyjmują taką funkcję. 
Strategia ta odzwierciedla się przede wszystkim w procesie in-
terpretacji tekstu – jego pogłębione odczytanie wymaga kom-
petencji właśnie metatekstowej, świadomości mechanizmów 
tekstu. Jednym z nich w prezentowanych rozważaniach jest od-
powiednio wykorzystana gra słowna. Obrazują to przykłady, 
w których zastosowano elementy metajęzykowe i metateksto-
we pozwalające zbudować puentę lub nawet konstrukt całego 
tekstu: 

„Matusz wąsów” lepiej rzec; bo wielką kładziemy
Rzecz pod małą, kiedy „wąs Matuszów” mówiemy.
Jan Kochanowski Na Matusza, I 49 (JK)



29ŚWIADOMOŚĆ TEKSTU – ANALIZA ELEMENTÓW METATEKSTOWYCH

Tomasz Korpysz wskazuje na konieczną w procesie kodo-
wania i dekodowania sensów refleksję metajęzykową i meta-
tekstową (2015: 93) – dopiero po osiągnięciu takich kompeten-
cji językowych możliwe staje się pełniejsze odczytanie utworu. 
W perspektywie tej jednostki niebędące pierwotnie metatekstem, 
w odpowiednim kontekście – tu: gatunkach epigramatycznych – 
mogą być jako takie odczytane. W przytoczonym przykładzie od-
powiednia interpretacja wymaga znajomości praktyki językowej –  
dopiero zamiana kolejności składników zacytowanego w utwo-
rze zwrotu (de facto ingerencja, trawestacja uprzednio przytoczo-
nego minitekstu) umożliwia wydobycie puenty. Podobna gra, 
polegająca jednak na wykorzystaniu składników tekstu będących 
popularnymi ówcześnie nazwiskami (włączeniu ich również 
w metatekst – tytuł) i nawiązaniu w utworze przy budowaniu 
konceptu do ich etymologii, widoczna jest w przykładzie:

Łazicki z Barzém11, gospodarzu miły,
Jesliś nieświadom, jakowej są siły,
Chciej same tylko uważyć imiona,
A maszli rozum, niech spać idzie żona!
Jan Kochanowski O Łazickim a Barzém, I, 27 (JK)

Swoista gra słowem, wynikająca z powszechnej konwencji 
artystycznej twórczości renesansowej, a w szczególności baroko-
wej, zostaje jeszcze mocniej uwydatniona intencjonalnym włącze-
niem w przekaz elementów o nacechowaniu metatekstowym –  
sygnałów świadomości tekstu. 

Interesującym elementem nacechowanym metatekstowo, de-
cydującym o charakterze kolekcji gatunków epigramatycznych, 
okazują się jednostki odnoszące się do materii przekazu: nazwy 
gatunku. Oczywiście same w sobie nie stanowią metatekstu, jed-
nakże przywoływanie określenia gatunkowego w obrębie teks-
tu spełniającego wymogi formalne wzorca wydaje się budować 
wzajemne, głębokie powiązanie, również wskazujące na świa-
domość tekstową autora i przewidywanego odbiorcy. Obrazują 
to przykłady:

11 Nazwisko Łazicki pochodzi od łazić, wiążącego się z aktem seksualnym, 
zaś Barzy wskazuje na znaczenie ‘szybki’, co tłumaczy zapobiegliwość gospo-
darza wobec swojej żony.
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Powiem ci prawdę, że rad obiecujesz,
A obiecawszy potym się nie czujesz.
Fraszką by cię zwać, lecz to jeszcze mniejsza,
Jest w moich książkach fraszka stateczniejsza.
Jan Kochanowski Na niesłownego, I, 47 (JK)
Mniej te fraszki do rzeczy, lecz stąd walor mają,
Że chociaż rzeczy mało, ale krótko bają.
Wespazjan Kochowski O tych fraszkach (WK)
[…] Lecz pozór smak przechodzi, skoro go rozłupi;
Czasem też będzie i czczy. Jeśli się to przyda 
Naturze, nikt się pewnie za fraszki nie wstyda,
Gdy prócz papieru tylko a prócz inkaustu,
Jeśli ją mądry zgryzie, nie znajdzie w niej gustu. […]
Wacław Potocki Na ogród nie wyplewiony, I, 4 (WP)

Wydaje się, że tak silna korespondencja nazwy gatunku 
(wzmocniona wykorzystywaną nieraz homonimią) z realizo-
wanym w obrębie tekstu wzorcem może wskazywać na nace-
chowanie metatekstowe, wszak przywoływanie odpowiedniej 
konwencji estetycznej wymaga od odbiorcy kompetencji właśnie 
metatekstowych – bez tej umiejętności tekst nie byłby w pełni 
zrozumiały. Taka strategia skutkuje zbudowaniem dodatko-
wego poziomu w finalnej interpretacji utworu, co determinuje 
sytuację nadawczo-odbiorczą (stanowiąc wyraz świadomości 
komunikacyjnej nadawcy), wskazując typ interpretacji tekstu za 
pomocą odpowiedniego „filtru” gatunkowego, ułatwiając w ten 
sposób porozumienie, istotne dla gatunków impresywnych, na-
cechowanych satyrycznie lub moralizatorsko. 

Metatekst w gatunku – podsumowanie

Współczesna genologia okazuje się sprawnie opisywać formy 
komunikacji werbalnej. Dziedzina ta dysponuje ustabilizowa-
nym, uznanym w środowisku naukowym instrumentarium 
pozwalającym rozpatrywać teksty różnych epok, co mogłoby 
sugerować pewne wyczerpanie tego odłamu refleksji języko-
znawczej. Wydaje się jednak, że obserwacje genologiczne wciąż 
mogą stanowić inspirację do kolejnych badań, które będą przyj-
mować perspektywę interdyscyplinarną i holistyczną analizę 
wzorców tekstu. 



31ŚWIADOMOŚĆ TEKSTU – ANALIZA ELEMENTÓW METATEKSTOWYCH

W tak zarysowaną propozycję wpisuje się próba przyjrzenia 
się wzorcom gatunkowym za pomocą zawartych w nich elemen-
tów metatekstowych – mimo stosunkowo zamkniętego repertu-
aru tych składników tak poprowadzona obserwacja umożliwia 
uwydatnienie specyfiki gatunku, jego skuteczną reinterpreta-
cję. Odczytanie wzorców epigramatycznych przez pryzmat za-
wartych w nich metatekstów pozwala spojrzeć na przytoczone 
gatunki w zupełnie innym świetle. Elementy te odznaczają się 
w architektonice tekstu, wzmacniając i odzwierciedlając cechy 
strukturalne. Przyjęta strategia badawcza ma szansę pomóc 
w interpretacji nie tylko samego wzorca wypowiedzi, lecz rów-
nież w pełniejszym odczytaniu istoty tekstów dawnych, których 
zrozumienie tak często zależy od najdrobniejszych śladów pozo-
stawianych przez twórców kolejnym pokoleniom.
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Text consciousness – an analysis of metatexual elements  
in epigrammatic genres in old Polish literature

Abstract

The article presents an analysis of metatextual elements in ep-
igrammatic genres in old Polish literature. One may include in 
this collection of pattern the epigram, fraszka and figlik (specific 
forms of text in Polish literature). Metatext fulfils in these genres 
important functions – it forms and has influence on the struc-
ture of text, emphasizes and strengths the attributes of scheme in 
each aspect. The mainly aim of presented paper is indication of 
the specimens of the metatext which are visible in epigrammatic 
genres, primarily in their structural aspect, and their interpreta-
tion in holistic perspective, taking into account the entirety of pat-
terns. The research material includes the texts by primary writers 
and poets of old Polish literature (mainly in renaissance and ba-
roque): by Jan Kochanowski, Mikołaj Rej, Wespazjan Kochowski 
and Wacław Potocki.

Keywords: metatext, linguistic genology, epigram, fraszka, fig-
lik.
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Wybrane zachowania  
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Lelewela

Przedmiotem niniejszego szkicu są zwroty grzecznościowe zebra-
ne na podstawie listów emigracyjnych Joachima Lelewela. Pozwolą 
one przybliżyć zasób form etykietalnych polszczyzny nieoficjalnej 
pierwszej połowy XIX w. Interesujące nas językowe zachowania 
grzecznościowe uwarunkowane są czynnikami pragmatycznoję-
zykowymi (Marcjanik 2001: 92), takimi jak: pośredni typ kontaktu 
(teksty pisane), sytuacja mówienia (nieoficjalna), symetryczny lub 
niesymetryczny układ wzajemnych stosunków między nadawcą 
a adresatem/adresatami oraz stopień ich zażyłości (kontakty ze 
znajomymi – kontakty z nieznajomymi; kontakt przyjacielski, to-
warzyski, neutralny), płeć partnera, liczba adresatów, cel wypowie-
dzi. Zwrot grzecznościowy K. Ożóg definiuje jako „wypowiedze-
nie, które w sposób przewidywalny realizuje określony społecznie 
model kulturalnego zachowania” (Ożóg 1984: 11).

Analiza materiału językowego, wyekscerpowanego z polsko-
języcznej prozy epistolarnej historiografa z okresu jego pobytu na 
emigracji we Francji i Belgii, ograniczona została do opisu posta-
ci form językowych realizujących grzecznościowe funkcje komu-
nikacyjne (Marcjanik 2001: 32-33) rozpoczynania kontaktu, czyli 
aktów grzecznościowych lokowanych w inicjalnej pozycji listów 
(formuły powitań, podziękowań, życzeń, pozdrowień oraz okre-
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ślenia honoryfikatywne), co pozwoli na wychwycenie zachowań 
językowych piszącego i wskazanie idiolektalnych sposobów rea-
lizowania strategicznych pozycji wzorca gatunkowego listu. Jego 
właściwości strukturalne, zdaniem A. Kałkowskiej (1982: 11-13), 
zdeterminowane są sytuacją fizyczną (list jest ogniwem dialogu 
i językowym wykładnikiem stosunku na linii nadawca – odbior-
ca), sytuacją społeczną (list jest wytworem indywidualnym rea-
lizowanym w języku nieoficjalnym, łącząc przy tym „właściwo-
ści podrzędnych odgałęzień języka nieoficjalnego: literackiego 
i potocznego”), składnikiem merytorycznym (list jest kompilacją 
form literackich, tekstem pragmatycznym o podwójnym zamie-
rzeniu ekspresywno-impresywnym i informacyjnym, łączącym 
funkcje emotywną, deskryptywną, konatywną, fatyczną). 

Wzorzec grzeczności realizowany przez polską wspólnotę 
narodową, podlegający ciągłym przeobrażeniom, stanowi dziś 
ponadklasowy element składowy kultury polskiej (Ożóg 1990: 
12; Marcjanik 2001: 281). Powstał w środowisku szlachecko-
-magnackim, ale z czasem stał się wzorcem dominującym także 
w innych środowiskach i grupach społecznych. Kształtował się 
pod wpływem czynników ekstralingwalnych, m.in.: historycz-
nych i społecznych, wpływów zewnętrznych, mody, w pewnym 
stopniu zależny był także od działających tendencji wewnątrzję-
zykowych (Rachwał 1992: 41; Cybulski 1994: 38).

Na model grzeczności staropolskiej w kontaktach wewnątrzgru-
powych składało się kilka podstawowych zasad, a mianowicie:
a) przyjazne (życzliwe) traktowanie partnera dialogu,
b) manifestowanie solidarności szlacheckiej, a więc uznanie 

w partnerze równego sobie szlachcica brata,
c) dowartościowywanie partnera dialogu,
d) okazywanie szacunku niektórym członkom społeczności 

szlacheckiej (osobom starszym, kobietom, przedstawicielom 
władzy) (Wojtak 1992: 34). 
Z tych zasad wywodzą się przepisy regulujące językowe za-

chowania grzecznościowe współczesnych Polaków (Ożóg 1990: 
12; Marcjanik 2001: 29).

W komunikowaniu interpersonalnym, jak zauważyła M. Mar-
cjanik (2007: 18, 21), ważna jest symetryczność zachowań grzecz-
nościowych, podporządkowanych określonym sytuacjom, w któ-
rych zachodzi akt komunikacji, oraz stosowność pragmatyczna 
(mająca związek ze starożytną zasadą decorum), czyli wszechstron-
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nego uwzględniania okoliczności towarzyszących komunikacji, 
która obejmuje także wybór wariantu stylistycznego wypowiedzi.

Zasady grzeczności, realizowane na płaszczyźnie językowej 
przez zwroty grzecznościowe, to swoiste reguły gry służące 
budowaniu i podtrzymywaniu odpowiedniej atmosfery (Gro-
dziński 1977: 308-309; 1980: 90, 94; Marcjanik 2000: 271-275; 2001: 
199-216), ułatwiającej kontakty interpersonalne w grupach spo-
łecznych. Według ustaleń K. Ożoga (1990: 13), grzecznościowe 
akty mowy realizują jedną z pięciu funkcji grzecznościowych:
a) funkcję zwrotu do adresata – społeczne reguły współżycia 

w cywilizowanych społeczeństwach zmuszają nadawcę do 
wyboru odpowiedniej strategii komunikacyjno-grzecznoś-
ciowej, której jednym z wykładników językowych jest forma 
adresatywna, wskazująca na grzecznościowe określenie part-
nera rozmowy;

b) funkcję kulturalnego rozpoczęcia dialogu – powitanie, reali-
zowane przy pomocy odpowiednich zwrotów grzecznościo-
wych, uwarunkowanych pragmatycznie;

c) funkcję kulturalnego zakończenia dialogu – pożegnanie, któ-
re w językowej realizacji podlega dużej wariancji;

d) funkcję podziękowania za przysługę, uwarunkowaną sytua-
cyjnie przez czynniki socjo- i psychologiczne, rodzaj wyko-
nanej przysługi, a także przyzwyczajenia językowe danego 
osobnika;

e) funkcję przeproszenia za nietakt, zniewagę, winę itp. – for-
muły grzecznościowe, realizujące tę funkcję, służą przywró-
ceniu kontaktu, zerwanego w wyniku konfliktu, i wpływają 
na prawidłowy, niezakłócony przebieg komunikacji.
Poddana analizie proza epistolarna Lelewela obejmuje boga-

ty zbiór listów, które uczony-polityk pisał na emigracji w latach 
1831-1848 we Francji (m.in. Paryż, La Grange, Tours) i Belgii 
(Bruksela):

Listy pisane do różnych osób, Polaków i cudzoziemców, polityków 
i uczonych, przyjaciół i przygodnych towarzyszów pracy – wyka-
zują olbrzymią skalę zainteresowań Lelewela i dla badań nad jego 
postacią są nieocenionym źródłem pozwalającym śledzić prawie 
dzień po dniu jego różnostronną działalność, rozwój jego koncepcyj 
politycznych i naukowych, ustosunkowanie się do ludzi i zdarzeń 
współczesnych. Skupione razem listy te stanowią coś w rodzaju 
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dziennika, dają wierny obraz trzydziestoletniego życia człowieka 
pochłoniętego całkowicie pracą naukową i sprawą narodową, […]. 
Żywa, bezpośrednia reakcja na zjawiska bieżące nadaje im wielkie-
go waloru niewyczerpanego, zawsze świeżego źródła historyczne-
go, epoce daje właściwy koloryt, a dla czytelnika ma urok wyjątko-
wy (Więckowska 1950: XI).

Podstawowym wykładnikiem językowym strategii komuni-
kacyjno-grzecznościowych lokowanych w początkowej części 
listów są formy adresatywne1 (Pisarkowa 1979; Zaręba 1981; 
Przybylska 2001). W polszczyźnie dawnej stanowiły one bogatą 
grupę wyrazów, wewnętrznie uporządkowaną i zmienną w cza-
sie (Cybulski 1994: 36). W badanych listach Lelewela nie odnaj-
dziemy już śladu dawnych określeń waćpan, waćpani, bowiem 
te od XVIII w. wyparte zostały przez formy pan, pani (Rachwał 
1992: 43). Analiza prozy epistolarnej uczonego pozwala zauwa-
żyć, że posługiwał się on różnymi zwrotami do adresata uzależ-
nionymi od typu kontaktu. 

W kontakcie oficjalnym mogą to być adresatywy wskazują-
ce na pełnione przez odbiorcę funkcje społeczne lub zawodowe 
(Rachwał 1992: 47), co ilustrują poniższe przykłady:

Pułkowniku! (Do płka Wincentego Matuszewicza w Brukseli, 6 sty-
czeń 1832; I 13); Koledzy! (Do Towarzystwa Naukowego Polaków 
Tułaczów w Paryżu, grudzień 1831; I 2); Obywatele! Przy adresie, 
jakiście, obywatele, z Besac̦on pod datą 12 marca do Komitetu Narodowe-
go nadesłali, otrzymałem i ja osobne wasze do mnie pismo. W nim i roz-
licznych podpisach waszych wyczytuję rzewne dla mnie i drogie dla serca 
wspomnienia przeszłości, w nim wyczytuję wyrazy zaufania. Obywatele, 
czule przyjmuję te oświadczenia, będą one pamięci mojej towarzyszyć do 
grobu. Tym one są droższe, że pochodzą od tych, którzy umieli się dobrze 
sprawie narodowej zasłużyć, okazali się prawdziwymi synami ojczyzny 
i stają się wzorem poświęcenia (Do mjra Jerzego Bułharyna w Besac̦on, 
27 marca 1832; I 40); Pułkowniku! Wzajem nieznajomi sobie jesteśmy. 

1 Formy adresatywne to „wszystkie wypowiedzi performatywne, które za 
pomocą wyrażeń pronominalnych (np. pol. TY, WY) […]), nominalnych (np. 
imię, nazwisko, tytulatura) i atrybutywnych (np. pol. MÓJ, SZANOWNY […]) 
oraz ich potencjalnych kombinacji wytwarzają określony, społecznie wykształ-
cony stopień i charakter dystansu między nadawcą a odbiorcą w bezpośred-
nim akcie komunikacji językowej” (Tomiczek 1983: 25).
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Jedynie sprawa publiczna do siebie nas zbliża i podaje mi pierwszą sposob-
ność zgłosić się do niego. Z niewygasłym uczuciem obywatelskim poświę-
ciłeś się sprawie ojczyzny, a imię twoje wstąpiło na pierwszą linię wojow-
ników, co imię narodowi zjednali. Z tym większym do ciebie przystępuję 
zaufaniem, Pułkowniku, i zdanie moje przed tobą otwieram (Do płka 
Antoniego Góreckiego w Avignion, 30 maja 1832; I 51); Majorze! 
(Do majora Jerzego Bułharyna w Besac̦on, 22 czerwca 1832; I 64);  
Obywatelu! Słowa Twoje, któreś mi przed kilku miesięcy adresował, do-
szły mię tu do Brukseli. (Do Jana Nepomucena Janowskiego w Laval, 
5 czerwca 1834; I 272-273); 

grupa nominalna złożona z adresatywu obywatelu + imię (ewen-
tualnie inicjały imion i nazwiska); dodatkowo grzecznościowym 
wykładnikiem formalnym mogła być konstrukcja składniowa 
pluralis majestaticus:

Obywatelu Stanisławie! Piszę do Was bez komplementów, bez przy-
mówek, sposobem lakonicznym, zwięzłym, ucinkowym (Do Stanisława 
Worcella w Paryżu, 21 kwietnia 1848; III 432); Obywatelu I. B. O. 
Prawdziwie w smutnym zbiegu przeciwności powołani zostaliśmy do ko-
jarzenia Komitetu (Do Józefata Bolesława Ostrowskiego w Londynie, 
14 stycznia 1842; III 1).

W kontakcie nieoficjalnym w funkcji adresatywnej występowały:
• imiona, np.:

Do Stanisława [Worcella] i Walentego (Do Walentego Zwierkow-
skiego w Wersalu, 12 maja 1846; III 352); Leonardzie! Odkrył mi się 
kuzynek w Paryżu, Maurycy Wroński. Zalecam mu, aby, jeśli Cię nie zna, 
z Tobą się poznał (Do Leonarda Chodźki w Paryżu, 1 maja 1836; II 21).

• oraz skonwencjonalizowane zwroty typu bracie, kolego, ziomku, 
z którymi łączyły się wykładniki formalnojęzykowe 2. osoby, np.:

Kolego! (Do Walentego Zwierkowskiego w Besac̦on, 17 sierpnia 
1832; I 81); Wybacz ziomku opóźnienie w odpisie (Do dra Feliksa Mi-
chałowskiego w Le Puy, 19 września 1832; I 89); Owóż Dwernicki 
kontrasygnował ukazy Mikołaja! Przebóg żywy, co się dzieje! Wyglądamy 
od ciebie i o tobie wiadomości (Do Waleriana Pietkiewicza w Paryżu, 
24 maja 1833; I 141); Braciszku! Gdyby pióro umiało tyle paplać co gęba, 
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nagryzmoliłoby Ci cobyś miał na 24 godzin do czytania […] (Do Walen-
tego Zwierkowskiego w Wersalu, 20 sierpnia 1835; I 351).

Adresatywom odimiennym i odapelatywnym towarzyszyły 
najczęściej określenia przymiotnikowe również zróżnicowane ze 
względu na stopień zażyłości komunikantów:
• w kontaktach oficjalnych pojawiają się konstrukcje nominalne 

składające się z rzeczownika (w tej funkcji mogła pojawić się 
nazwa godności, adresatyw pan) i przymiotnika szanowny, np.:

Szanowny Wojewodo! (Do woj. Antoniego Ostrowskiego w Stras-
burgu, 5 kwietnia 1832; I 42); Generale! Gdybym mógł pospieszyłbym 
osobiście z prośbą, którą ośmielam się niniejszym do ciebie, Szanowny 
Generale, zgłosić (Do gen. Karola Kniaziewicza, 29 września 1832; 
I 90); Szanowny ziomku (Do Antoniego Bukatego w Châteauroux, 
30 października 1832; I 96); Twoją, Szanowny kolego, wiadomość o na-
ukowym w Bourges zakładzie odebrałem […] (Do Ksawerego Godeb-
skiego w Bourges, 22 kwietnia 1833; I 130); Szanowni Rodacy! (Do 
Rady Tułaczów Polskich na ziemi szwajcarskiej, 30 sierpnia 1833; 
I 182); Na tę waszą, szanowni ziomkowie, troskliwość i uwagę nastę-
pującą czynię obserwację (Do delegatów od zakładów w Avignion 
i Besac̦on, 23 czerwca 1832; I 63); Szanowny Panie! Na list z dnia 
27 kwietnia odpowiadam, a ponieważ jesteś, Panie, dość mocny w języku 
polskim, więc in meine Mutter Sprache (Do Romana Vogla w Lipsku, 
6 maja 1847; III 400); Szanowny Obywatelu! (Do Józefata Bolesława 
Ostrowskiego w Londynie, 10 lutego 1842; III 4); Szanowny Kolego! 
(Do gen. Romana Sołtyka w Vichy, 22 września 1837; II 154); 

• w kontaktach nieoficjalnych, przyjacielskich są to zestawienia 
ekspresywne obejmujące:

– przymiotnik kochany + adresatyw odimienny, np.:

Kochany Walenty! (Do Walentego Zwierkowskiego w Nancy, 18 
grudnia 1833; I 223); Kochany Eustachy! (Do Eustachego Januszkie-
wicza w Paryżu; Bruksela 9 września 1842; III 220); Kochany Wale! 
(Do Walentego Zwierkowskiego w Wersalu; Bruksela 3 maja 1835; 
I 329); Nie wiem, kochani koledzy, czy w obecnych okolicznościach będę 
miał porę was uścisnąć (Do Antoniego Hłuszniewicza i Walentego 
Zwierkowskiego, 3 października 1835; I 371);
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niekiedy konstrukcja dodatkowo wzmacniana była przez przy-
miotnik wartościująco-emotywny, np.:

Kochany i nieoszacowany Walerianie! (Do Waleriana Pietkiewicza 
w Dreźnie, 3 lutego 1833; I 105);

– skonwencjonalizowany zwrot + imię, np.:

Bratku Walenty! (Do Walentego Zwierkowskiego w Wersalu, 6 li-
stopada 1836; II 89);

– przymiotnik kochany + pan + adresatyw odimienny, np.:

Kochany Panie Piotrze (Do Piotra Kopczyńskiego w Paryżu; Bruk-
sela 28 sierpnia 1842; III 19).

Warto zauważyć, że akty zwracania się do adresata mają za-
wsze charakter inicjatywny (Marcjanik 2001: 133) i zastępują 
często w analizowanych listach akty powitań. Co ciekawe, jako 
akty bezpośrednie powitania pojawiają się sporadycznie (Ożóg 
1980), także z formułami komentującymi gesty grzecznościowe, 
którym mogą towarzyszyć adresatywy np.:

Twój ostatni pomnożył niesłychanie przedmiotów pisania. A naprzód, bo-
daj jak najrychlej kosmatą, jak mówią, powitać ręką (Do Eustache-
go Januszkiewicza w Paryżu, 28 września 1838; II 223); Jeśli Eustachy 
z Londynu wrócił, witam go; czemu mię o swej wycieczce nie uprzedził? 
[…] (Do Eustachego Januszkiewicza w Paryżu, 21 września 1840;  
II 328); Pułkowniku! W trudnym i dolegliwym położeniu naszym 
braterskie wzajemne ręki podanie nieraz jest pociechą (Do płka Lu-
dwika Oborskiego w Besac̦on, 3 kwietnia 1832; I 41).
 
Częściej grzecznościowe formuły inicjalne obejmują podzię-

kowania (Ożóg 1982). Są one działaniami językowymi o charak-
terze reaktywnym – stanowią odpowiedź na poprzedzający je 
bodziec werbalny i/lub niewerbalny (Marcjanik 2001: 184). Akty 
dziękczynne pojawiają się często w sąsiedztwie form adresatyw-
nych. Zwykle realizowane są jako akty bezpośrednie, składające 
się z różnych wariantów realizacyjnych:
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– czasownika performatywnego dziękować, np.:

Dziękuję za pamięć i kilka słów przez Henryka [Kałussowskiego]. God-
nej małżonce moje uszanowanie (Do Leonarda Chodźki w Paryżu, 20 
stycznia 1854; I 316); Dziękuję za list z niecierpliwością wyglądany (Do 
Walentego Zwierkiewicza w Paryżu, 10 lutego 1833; I 109); Dzięku-
ję Wam za pamięć, aleście niepotrzebnie 40 groszy wydatkowali 
na powinszowania (Do Leonarda Chodźki w Londynie, 5 kwietnia 
1834; I 260); Dziękuję Ci, że kiedy niekiedy odnawiasz  dawne koleżeńskie 
stosunki, na które chętnie odpowiadam (Do gen. Romana Sołtyka  w St. 
Cloud, 27 czerwca 1835; I 339);

– rzeczownika dzięka w liczbie mnogiej (Słownik wileński notu-
je leksem dzięki, ów w znaczeniu ‘dziękczynienia, podziękowa-
nia’; podobną definicję podaje Słownik języka polskiego pod red.  
W. Doroszewskiego, a mianowicie dzięki ‘podziękowania, wyra-
zy wdzięczności’, a w materiale egzemplifikacyjnym odnotowu-
je cytat z listów J. Lelewela pisanych do przyjaciół), np.:

Dzięki Ci, kochany K. E., za kilka czułych słów przesłanych mi  
przed trzema miesięcy. Nie potrzebuję powtarzać, że rad bym słyszał  jak 
najrychlej o Twym wyzdrowieniu i wydobrzeniu (Do Karola Edwarda 
Wodzińskiego w Villebon, près Weudon, 2 września 1836; II 67-68); 
Dzięki Ci za ostatnią komunikację (Do Leonarda Chodźki w Pary-
żu, 10 czerwca 1834; I 275); Dzięki Ci za Twój list, dzięki nieskoń-
czenie […] (Do Leonarda Chodźki w Paryżu, 13 maja 1836; II 26);

– frazeologizmu składać dzięki (odnotowanego w Słowniku wileń-
skim w znaczeniu: ‘dziękować’; w Słowniku języka polskiego pod 
red. W. Doroszewskiego pojawiają się frazeologizmy składać po-
dziękowanie, składać dzięki ‘dziękować’), np.:

Na dwa listy twoje odpisuję, składając dzięki za wiadomości udzielo-
ne i niezmordowaną czynność (Do Karola Edwarda Wodzińskiego 
w Londynie, 31 maja 1832; I 54); 

– konstrukcji analitycznej być wdzięcznym (Słownik wileński notu-
je leksemy wdzięczny, wdzięczen z adnotacją ‘ten ostatni zawsze 
ze słowem być wyraźnie lub domyślnie’ w znaczeniu: ‘uczucie 
wdzięczności za wyświadczone dobrodziejstwo w sercu cho-
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wający, pamiętający na dobrodziejstwa, miłujący i wylany dla 
tego, który niemi obdarzył’; w Słowniku języka polskiego pod red. 
W. Doroszewskiego wdzięczny: ‘poczuwający się do zobowiązań 
moralnych za doznane od kogo dobro, pragnący się za to dobro 
odwzajemnić’), np.:

Za twoje listy nieskończenie wdzięczny jestem i nie wiem, jak je za-
wdzięczyć wzajemnym pisaniem? (Do Waleriana Pietkiewicza, 31 
października 1832; I 99); Pułkowniku! Na kilka listów twoich winni-
śmy ci odpisać. Wdzięczni ci jesteśmy za twoją czynność, za co ci 
i rodacy wszyscy zobowiązani będą (Do płka Wincentego Matusze-
wicza w Brukseli, 6 stycznia 1832; I 13);

 – frazeologizmu Bóg zapłać (Słownik wileński odnotowuje ten 
związek frazeologiczny pod hasłem Bóg z uwagą, że leksem po-
jawia się „w rozmaitych sposobach mówienia”, m.in. ‘podzięko-
wań’; Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego po-
daje definicję: ‘formuła podziękowania, wyrażająca niemożność 
wywdzięczenia się lub zapłaty’), np.:

Z najwyższą czułością czytałem Twoje, ziomku, wyrazy, które Ci Twe do-
bre serce dyktowało. Bóg zapłać! (Do Feliksa Michałowskiego w Pary-
żu, 12 kwietnia 1836; II 18). 

Wymienione formuły obudowane są często dodatkowymi 
elementami leksykalnymi waloryzującymi pozytywnie (w tej 
funkcji występują zwykle przymiotniki lub przysłówki, nierzad-
ko w formie superlatywu), np.:

Moje najuprzejmiejsze dzięki Pani Leonardowej za Jej łaskawe sło-
wa, składam Jej me uszanowanie (Do Leonarda Chodźki w Paryżu; 
Bruksela 19 listopada 1834; I 299); Za uprzejme Twe słowa, słowa za-
ufania serdecznie dziękuję (Do Józefa Zaleskiego w Sèvres, 31 marca 
1835; I 322); Szanowny Wojewodo! […] Za list uprzejmy z daty 12, 
którymeś mię, Wojewodo, raczył obdarzyć, dziękuję nieskończenie, 
i zbytek w nim uprzejmości wyczytałem, bo po części zachodzą na dymek 
łechcący próżnostki osobistości (Do Antoniego Ostrowskiego w Wersalu, 
16 września 1835; I 360-361); Szanowny Ziomku, najżywsze składam 
Ci dzięki za czułą pamięć (Do Adama Wróblewskiego we Wrocła-
wiu, 12 lipca 1842; III 13).
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Podziękowaniom mogą towarzyszyć także życzenia, które 
stanowią „grzecznościowe wzmocnienie” aktu dziękczynnego:

Leonardowi zdrowia! Za winietki uprzejmie dziękuję […] (Do Leo-
narda Chodźki w Paryżu; Bruksela 31 marca 1835; I 321); Z najwyż-
szą czułością czytałem Twoje, ziomku, wyrazy, które Ci Twe dobre 
serce dyktowało. Bóg zapłać! Z wzajemnym sercem pełnym przy-
chylności i przywiązania życzę Ci, aby Twe zalety duszy i zdolno-
ści, któreś dziś nauce poświęcił, jak najrychlej znowu Ojczyźnie 
pożytecznymi się stały i na rodzinnej ziemi uwieńczone były (Do 
Feliksa Michałowskiego w Paryżu, 12 kwietnia 1836; II 18).

Życzenia, podobnie jak podziękowania, pojawiają się najczęś-
ciej bezpośrednio w sąsiedztwie form adresatywnych, stanowią-
cych zredukowane akty powitania. Formuły życzące uwarunko-
wane pragmatycznie okolicznościami, które stały się bodźcem 
do ich złożenia (Marcjanik 2000: 63; 2001: 187). Najczęściej okazję 
do składania życzeń stanowią święta kościelne i indywidualne. 
Od strony językowej mogą mieć one charakter utartych zwrotów 
grzecznościowych, mniej lub bardziej rozbudowanych: 

Kochany Walery! Witaj nowy rok! i życzenia, które ci przesyłam. A czy 
nie myślisz się żenić z jaką bogatą baronową lub zegarmistrzową, że fun-
dusze w prawo i lewo obiecujesz? (Do Waleriana Pietkiewicza w Tours, 
3 stycznia 1835; I 312); Szanowny Ziomku! Wesołego Alleluja! od 
wszystkich nas tu, od Tyszkiewiczostwa i ode mnie. Też życzenia przesyłamy 
i całemu gronu rodaków, które Cię otacza (Do płka Antoniego Roślakow-
skiego w Ypres, 18 kwietnia 1835; I 328); Wesołego Alleluja! choć bez 
święconego (Do Walentego Zwierkowskiego w Wersalu, 20 kwietnia 
1840; II 314); Wzajem nowego roku doczekanego. Tylko nie wiem, czego 
życzyć (Do Walentego Zwierkowskiego w Chantilly, 3 stycznia 1841; 
II 346); Braciszku! Zbliżające się święta Bożego Narodzenia, a ra-
zem i Nowego Roku powodują mię do pisania, aby ponowić życzenia 
z serca pochodzące. Oby rychło nadeszło nowe urodzenie (Do Walen-
tego Zwierkowskiego w Wersalu, 24 grudnia 1847; III 417); 

lub zwrotów religijnych, np.:

Piszą mi od wielu dni i w różnych listach powtarzają, że się żenisz. Niech 
Ci Bóg błogosławi (Do Leonarda Chodźki w Paryżu, 28 sierpnia 
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1834; I 284); Kochany Leonardzie! Winszuję Ci z duszy, z serca, żeś 
wszedł w związki, które ani wątpię będą na zawsze pociechą dla 
Ciebie w kłopotach i strapieniach. Życzę Wam błogosławieństwa 
niebios tak w pożyciu domowym, jak w sprawie powszechnej, która 
dla Was obojętną nie jest. Bądźcie szczęśliwi (Do Leonarda Chodźki 
w Paryżu, 17 września 1834; I 286); Przy nowym roku życzę wszel-
kich pomyślności Małżeństwu kochanemu, niech Was Bóg błogosła-
wi (Do Leonarda Chodźki w Paryżu, 9 stycznia 1836; II 1); Pierwszy 
raz w tym roku pisząc zaczynam od życzeń. Życzę i Tobie, i Olimpii zdrowia 
i powodzenia. Niech wam Bóg błogosławi i użycza szczęścia (Do Leonar-
da Chodźki w Paryżu, 20 stycznia 1842; III 3).
 
W tej strategicznej pozycji struktury listów mogą pojawić się 

również akty przeproszenia. Ich wykładnikami są odpowiednie 
performatywy, których używa  Lelewel wtedy, gdy zrobił coś, co 
dla partnera było złe (Huszcza 1980; Marcjanik 2001: 131). Mogło 
to być zawiedzenie jego ewentualnych oczekiwań, nadmierne 
absorbowanie lub tylko przeciwne zdanie w jakiejś kwestii. Nie 
mają one charakteru inicjatywnego, lecz nawiązują do interakcji 
z przeszłości. Oto przykłady aktów bezpośrednich:

Przepraszam, że tak częstymi listami nawiedzam (Do Walentego 
Zwierkowskiego; La Grange 13 lutego 1833; I 112); Wybacz ziomku 
opóźnienie w odpisie (Do dra Feliksa Michałowskiego w Le Puy; 
19 września 1832; I 89); Spieszę przeprosić i odpisać (Do Leonarda 
Chodźki w Paryżu, 28 października 1836; II 84).

Niekiedy uczony rozpoczynał kontakt z odbiorcą od pozdro-
wienia go i wyrażenia życzliwości kierowanej pod jego adresem. 
Pojawiają się wtedy zwroty grzecznościowe, w których realizo-
wana jest zasada bycia podwładnym (Marcjanik 2001: 202), cha-
rakterystyczna dla polszczyzny dawnej, dziś niekiedy spotyka-
na jeszcze w polszczyźnie mówionej (Ożóg 1990: 44):

Szanownemu Wojewodzie pozdrowienia. Książę Adam Czartoryski 
ma nadzieję i pewność w tym roku Wojewodę w Tomaszowie uściskać. 
Hosanna na wysokości! Czy Wojewoda konfederat, czy sektator 
wściekłego Lafayettizmu, czy skrępowanego Grudziądzizmu, niech 
raczy przyjąć me uprzejme afekta i służby (Do woj. Antoniego Os-
trowskiego w Wersalu, 20 lutego1836; II 9).
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Powyższy przykład potwierdza ustalenia M. Cybulskiego 
(Cybulski 1994: 38): takie formy etykietalne były jeszcze żywe 
w pierwszej połowie XIX w. Z użycia wyszły w drugiej połowie 
stulecia, bowiem na skutek przemian społecznych przestała ist-
nieć relacja sługa – pan. Zanikł pierwszy człon, a drugi spadł do 
roli zaimka.

Funkcję powitania przejmują niekiedy pytania, w tym pyta-
nia grzecznościowe (Marcjanik 2001: 166, 178). Ich przedmiotem 
może być zdrowie partnera, jego życie prywatne lub zawodowe, 
osoby mu bliskie itp. Wykazywanie zainteresowania sprawami 
adresata świadczy o życzliwym stosunku do partnera (Marcja-
nik 2001: 178). W przypadku badanych listów nierzadko pytania 
stanowią replikę na wcześniejszą korespondencję partnera lub 
są wyrazem żywego zainteresowania sytuacją polityczno-towa-
rzyską polskiego środowiska emigracyjnego:

Co się z tobą dzieje? Po niezmiernie długim liście, którzyśmy wszyscy, 
nawet Kazimirski, pisali, nie mamy nic (Do Karola Edwarda Wodziń-
skiego; Paryż 25 czerwca 1832; I 67); Szanowny Kolego! Co Wać tam 
zrzędzisz, panie bracie, o gniewach, skąd to urosło? Gdybym się miał 
kiedy gniewać, to ty sam o tym naprzód byś się dowiedział (Do Waleriana 
Pietkiewicza w Tours, 20 sierpnia 1835; I 350); Czego, panie bracie, 
chcesz ode mnie? not i objaśnień dla Mierosławskiego […] (Do Walente-
go Zwierkowskiego w Rouen, 8 luty 1838; II 181); Co się tam u was 
dzieje? Rozchodzi się u nas pogłoska, że po Andrzeju Towiańskim z kolei 
Adama Mickiewicza rugują. Czy to być może? Przebóg, cóż tam za 
głupstwa porobiono? (Do Eustachego Januszkiewicza w Paryżu, 3 
sierpnia 1842; III 18); Czego mnie pytasz o radę, kiedy w tym odmę-
cie rady trudno (Do [Waleriana Pietkiewicza], 20 sierpnia 1832; I 82).

Okazjonalnie w inicjalnej części ramy tekstowej listów poja-
wiają się gratulacje, np.:

Winszuję wesołej trzydniówki, obchodu Eustaszkowin (Do Eusta-
chego Januszkiewicza w Paryżu, 10 kwietnia 1840; II 312);

pozdrowienia, np.:

Pozdrów Cassinostwo (Do Karola Edwarda Wodzińskiego w Mon-
targis, 1 kwietnia 1834);
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lub zwroty grzecznościowe, w których nadawca wyraża swą tro-
skę o adresata, np.:

Kochany Panie Piotrze, troszczę się bardzo o Twoje zdrowie, o Twe 
powodzenie (Do Piotra Kopczyńskiego w Paryżu, 17 listopada 1842; 
III 28).

Przedstawione szczegółowe analizy grzecznościowych for-
muł rozpoczynania kontaktu przez Joachima Lelewela w jego 
korespondencji stanowią przyczynek do badań nad etykietą ję-
zykową w pierwszej poł. XIX w. i pozwalają wskazać indywi-
dualne sposoby werbalnego konkretyzowania zasad modelu 
grzeczności polskiej w wypowiedziach realizowanych w gatun-
ku literackim, jakim jest list. 

Do idiolektalnych właściwości kulturalnego rozpoczynania 
dialogu w badanej prozie epistolarnej uczonego zaliczyć moż-
na wyraźną dominację pośrednich aktów powitań i zastępo-
wanie ich innymi aktami grzecznościowymi. Inicjalne formuły 
etykietalne obejmują: zwroty adresatywne (w tej funkcji Lele-
wel wykorzystywał nazwy związane z pełnionymi przez adre-
sata funkcjami społecznymi i zawodowymi oraz antroponimy, 
głównie imiona, które nierzadko wchodzą w skład rozbudowa-
nych o określenia atrybutywne grup nominalnych); podzięko-
wania (akty bezpośrednie realizowane są przez performatywy 
przynależące do różnych rejestrów polszczyzny: ogólnej, po-
tocznej i religijnej); życzenia (uwarunkowane pragmatycznie 
okolicznościami, które stały się bodźcem do ich złożenia); py-
tania, w tym pytania grzecznościowe; w mniejszym stopniu 
gratulacje i pozdrowienia. Godną odnotowania jest obecność 
konstrukcji, które odzwierciedlają dawne relacje sługa –  pan, co 
wskazuje, że zwroty grzecznościowe realizujące te relacje były 
jeszcze żywe w polszczyźnie 1. poł. XIX wieku. 

Za właściwość idiolektalną uznać należy kumulowanie for-
muł etykietalnych w funkcji nawiązywania kontaktu. Pod 
względem formalnojęzykowym analizowane listy charakteryzu-
je bogactwo struktur: od prostych, kliszowanych po rozbudowa-
ne, oryginalne, naznaczone osobowością nadawcy.
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Chosen courtesy behaviours in the nineteenth century  
informal Polish language on the basis of  

Joachim Lelewel’s letters
Abstract

The subject of this paper are honorific expressions: the forms of 
salutations, thanks, wishes, greetings and honorific phrases, col-
lected on the basis of emigration letters of Joachim Lelewel. The 
analysis of linguistic material, selected from Polish epistolary 
prose of the historiographer, from the period when he was an emi-
grant in France and Belgium, has been restricted to the description 
of formal-linguistic forms of honorific communication functions 
of starting the contact, that is honorific acts located in the initial 
position of the letters, which will enable to capture the linguistic 
behaviours of the writer and point out to idiolectic methods of im-
plementing this strategic position of genre model of a letter. 

Keywords: linguistic courtesy, honorific expressions, a letter, an 
idiolect.





W kręgu dawnej 
polszczyzny 

tom III

W dziejach języka doby renesansu rozpoznać można stosunko-
wo wczesne fazy rozwoju wszystkich istniejących wówczas od-
mian funkcjonalnych. Był to etap, w którym wielki wpływ na 
kształt języka narodowego miała łacina, a więc i tzw. pisarze pol-
sko-łacińscy. Literatura i piśmiennictwo łacińskie, z wykształco-
nymi w starożytności odmianami stylowymi i środkami wyrazu, 
znalazły odzwierciedlenie nie tylko w utworach artystycznych 
prozatorskich i poetyckich, ale też w dziełach publicystycznych, 
politycznych, religijnych i świeckich. Rewolucja naukowa, która 
miała miejsce na przełomie XV i XVI wieku, zaowocowała roz-
wojem Akademii Krakowskiej, a udział uczonych, którzy swoje 
wykształcenie zdobyli na uczelniach zagranicznych, miał wpływ 
na kształt, jak i na samo już pojawianie się licznych dzieł z zakre-
su myśli społecznej i nauk humanistycznych. Niezwykle owoc-
nie rozwijała się zwłaszcza historia. Nazwiska Ludwika Josta 
Decjusza, Macieja Miechowity czy Marcina Kromera zapisały 
się trwale w dziejach ówczesnej nauki. Maciej z Miechowa to 
jednak również uczony lekarz, praktykujący zarówno na dwo-
rze królewskim, jak też wśród studentów oraz biedoty miejskiej 
Krakowa. Wykształcony gruntownie w Bolonii, w ślad za tamtej-
szym środowiskiem łączył studia nad przedmiotami  lekarskimi 
z astronomią, astrologią, filozofią i logiką. Tak szerokie zaintere-
sowania prowadziły  uczonego lekarza również do upowszech-
niania zasad ochrony zdrowia, m.in. przez stosowanie higieny 
(Krakowiecka 1956). Wydał on z tego zakresu podręcznik, jak też  
łacińską rozprawę o wodolecznictwie (1522).

Joanna Okoniowa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów

Uwagi o funkcjonalnej sprawności 
polszczyzny XVI wieku (na przykładzie 
Cieplic Wojciecha Oczki)
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Przy powszechnym wówczas, i zrozumiałym zresztą także 
dzisiaj, zainteresowaniu chorobami i zdrowiem, sprawą zupełnie 
oczywistą stawała się także wczesna popularność  pism i auto-
rów zajmujących się tą dziedziną. Lecznictwo objęło już w XV w. 
względnie szerokie kręgi społeczeństwa, w związku z czym po-
wstała też konieczność komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjen-
tem. Siłą rzeczy wynikło stąd dążenie do opracowania terminologii 
lekarskiej. Wcześnie też zaczęto sięgać do zasobów leksykalnych 
języka polskiego. Zrodziły się najpierw glosy do tekstów medycz-
nych pisanych po łacinie i rozmaitych przewodników zdrowia. 
Rozwój języka polskiego w XVI w. zaowocował też powstaniem 
polskiego piśmiennictwa lekarskiego, które od literatury łaciń-
skiej z polskimi glosami przeszło stopniowo do osobnych tekstów. 
Należały tu zarówno oddzielne zbiory i słowniczki dołączane do 
prac medycznych, jak też słownictwo medyczne w XVI-wiecznych 
słownikach, wreszcie przekłady i kompilacje. Wymienić należy 
zwłaszcza słownik Murmeliusa, uzupełniony o dział polski, jak 
również słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Bogaty materiał me-
dyczny zawierał słownik Jana Mączyńskiego oraz łacińsko-polski 
słownik Mymera. Polskie nazwy medyczne zebrał Szymon z Ło-
wicza w zbiorze Enchiridion Medicinae i ułożył je w niewielki słow-
niczek pt. Nomenclatura et interpretatio morborum variorum in lingua 
polonica. Znalazły się tam nazwy ziół i nazwy niektórych chorób 
(Piotrowski 1955: 51-52). Ważną rolę w krzewieniu polskiej termi-
nologii medycznej odegrały herbarze: Falimirza, Spiczyńskiego, 
Siennika, Marcina z Urzędowa – przeznaczano je bowiem do użyt-
ku powszechnego. Zbliżone do herbarzy były Księgi o gospodarstwie 
Crescenciusa, a w nich  znalazł się również Regestr krótki chorób.

Jak widać, od samego początku dał o sobie znać w nauce le-
karskiej nurt piśmiennictwa o charakterze użytkowym, z teks-
tami objaśniającymi terminologię, a w ślad za nimi zaczęły się 
pojawiać popularne dzieła z  medycyny teoretycznej oraz prace 
pisane po polsku o charakterze naukowym.

Wojciech Oczko i Erazm Sykstus to pierwsi autorzy takich 
prac napisanych w języku polskim. Obaj są uznanymi twórca-
mi polskiej balneologii, po poprzednikach piszących po łacinie, 
jak wspomniany wcześniej Marcin z Miechowa, autor łacińskiej 
rozprawy o wodolecznictwie,  czy  Józef  Struś z Poznania, autor 
podręcznika o wpływie kąpieli na tętno (Wysocka 1999: 11; Jan-
kowiak 2005: 11-13). 
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Spośród wymienionych szczególną uwagę należy poświęcić 
Wojciechowi Oczce (1537-1599), który swoimi dwoma traktatami 
z zakresu medycyny: balneologicznym, pt.  Cieplice (1578), oraz ści-
śle lekarskim, o leczeniu kiły, pt. Przymiot (1581) –  zapoczątkował 
właściwą polską naukową literaturę lekarską (Wysocka 1999: 55-57).

Wodolecznictwo, znane już w antyku, w okresie staropol-
skim zyskało na znaczeniu, ze względu na przekonanie o sku-
teczności w leczeniu „niedomogów natury reumatycznej, der-
matologicznej, gastryczno-trawiennej, okulistycznej i laryngo-
logicznej” (Pietrzak 2012: 20). Na polecenie Stefana Batorego to 
właśnie Wojciech Oczko w roku 1578 zbadał wody ciepliczne 
we Szkle w okolicach Lwowa. Jego badania ponowił w r. 1617 
Erazm Sykst, lekarz lwowski, i wydał w Zamościu w drukarni 
K. Wolbramczyka własne dzieło pt. O cieplicach we Śkle ksiąg troje  
(Okoniowa 2016). Owo zainteresowanie wodami cieplicznymi 
we Szkle oraz dzieła im poświęcone łączą obu autorów-lekarzy: 
Wojciecha Oczkę i Erazma Syksta (Pietrzak 2012: 19-20). 

* * *

Wojciech Oczko urodził się w roku 1537 w Warszawie w ro-
dzinie rzemieślniczej. Po ukończeniu szkoły miejskiej uczęszczał 
do szkoły katedralnej, w której wykładano przedmioty z zakre-
su trivium (gramatyka i retoryka z dialektyką) oraz quadrivium 
(arytmetyka, geometria, astrologia i muzyka). Po ukończeniu 
szkół w Warszawie, ok. roku 1559, wyjechał Oczko do Akade-
mii Krakowskiej. Zapisał się na wydział filozoficzny, aby po 2-3 
latach uzyskać stopień bakałarza, po czym wrócił do Warszawy 
i tu przez kolejne trzy lata nauczał w szkole katedralnej. W 1565  
roku wyjechał do Włoch na dalsze studia, tym razem medyczne. 
We Włoszech, jak wiadomo, medycyna stała na bardzo wysokim 
poziomie i przyciągała młodzież polską. Wykładali tam wtedy 
sławni profesorowie, specjaliści różnych dziedzin (w tym także 
znakomici autorzy dzieł o chorobach wenerycznych). Sam Ocz-
ko podróżował w tamtym czasie również do Francji i Hiszpanii, 
jak o tym wzmiankuje w swoich książkach. Tak np. w przedmo-
wie do Cieplic pisze wprost, uzasadniając swoje przygotowanie 
zawodowe: „naukę medycyny nabyłem z wielką pracą, częścią 
od Praeceptorów, po szkołach cudzoziemskich, częścią z ksiąg 
od wszystkich prawie wieków pisanych” (Oczko 1881: 480).
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Do Warszawy wrócił Oczko w 1569 jako doktor medycyny 
i filozofii. W 1576 został powołany na dwór Stefana Batorego i na 
życzenie króla udał się do Jaworowa, dla zbadania tamtejszych 
wód. W rezultacie, spełniając oczekiwania władcy, wydał po 
polsku dziełko Cieplice. Z dokumentów wynika, że uczestniczył 
też w wielu wojennych wyprawach króla. Przeważnie zajmował 
się leczeniem przymiotu, który szerzył się wśród bogatych. Król 
w 1582 roku, w dowód uznania dla jego zasług, wyznaczył mu 
dożywotnią pensję. Oczko umarł bezpotomnie około roku 1599 
(Klink 1881: XI-XLVI).

Pozostawił po sobie Oczko pamięć pioniera polskiej balneologii 
i syfilidologii, autora pierwszej pracy naukowej z zakresu medy-
cyny w języku polskim i twórcy polskiej terminologii medycznej.  
Jako taki wszedł na stałe do historii medycyny i historii kultury. 

Z wielu miejsc w pismach Oczki przebija gorące przywiązanie 
do kraju, a co przy tym ważne – również do języka ojczystego. 
W dedykacji do Cieplic, poświęconej Ostafijowi Wołowiczowi, 
podkreśla on m.in. znaczenie dzieł w języku polskim i wskazuje 
na potrzebę ich pisania. Jego zdaniem, dzieła te przynoszą więk-
szy pożytek z lektury. 

* * *

Oczko jako lekarz i pisarz reprezentował typowo humani-
styczne rysy umysłowości, szczególnie zaś zamiłowanie do kul-
tury i literatury antycznej. Upodobania filologiczne widać tak-
że i w Cieplicach, w których czerpie on z Biblii oraz z literatury 
starożytnej. Ogromny wpływ starożytnej filozofii na medycynę 
widoczny był w okresie renesansu, kiedy to opierano się na pis-
mach Arystotelesa, Hipokratesa i Galena w ujęciu  „teorii humo-
ralnej”. Mowa tu o „kompleksyjach” (temperamentach): melan-
cholicznej, cholerycznej i flegmatycznej, które miały być właści-
wością każdego człowieka i decydować zarówno o stanach cho-
robowych, jak i o powodzeniu przedsięwziętych kuracji. Tempe-
ramenty związane były z płynami ustrojowymi (krew, śluz, żółć 
jasna i ciemna), a te z kolei korelowały z czterema żywiołami 
(woda, ziemia, powietrze, ogień), jak też dodatkowo (według 
niektórych) z porami roku. Pogłosy tej teorii odnajdujemy  nie 
tylko u filozofów i lekarzy.  Jej odpryski pojawiają się w kulturze 
i literaturze tego okresu: u Erazma z Rotterdamu, Jana Kocha-
nowskiego i wielu innych  (Raubo 2012: 149 i n.).
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Oczko, posłany przez Batorego do Jaworowa, nie mogąc tych 
wód opisać dokładnie, postanowił przekazać wiedzę o ciepli-
cach w ogóle, z przeznaczeniem dla chorych dotkniętych głów-
nie przymiotem. I tak, pisze o tworzeniu się gorących i zimnych 
źródeł we wnętrzu ziemi, podaje przykłady innych podobnych 
miejsc na świecie i nadmienia, że Polska ma własne cieplice, ale 
nic o nich nie wiemy. Dzięki analizom i doświadczeniom dowia-
dujemy się, które i w jakich chorobach są pomocne, a to z kolei 
zależy od składu wody. Podaje też Oczko wskazówki, jak się 
mają chorzy zachowywać w kąpieli, pisze o leczeniu błotami mi-
neralnymi oraz o piciu tych wód. W leczeniu przymiotu mają 
jednak wody rolę tylko pomocniczą.

Pisze dalej Oczko ogólnie o przyczynach powstawania cie-
płych źródeł i ich użyteczności dla leczenia chorób. Wspomina 
Hipokratesa i Galena i stosowane przez nich lekarstwa (gwajak, 
salsa), mówi o wodach i cieplicach w innych krajach, o czterech 
żywiołach (ogień, wiatr, woda, ziemia). 

Cieplice Oczki, wydane w Krakowie w roku 1578, to w po-
równaniu z późniejszą książką Syksta (1617) dziełko niewiel-
kie. Było ono, jak można przypuszczać, przeznaczone raczej dla 
pacjentów udających się do wód i w zamierzeniu miało wpro-
wadzać do później wydanego Przymiotu (1581), jak też antycy-
pować wiele z tez i argumentów użytych w Przymiocie. Skupia 
się na wykładzie systematycznym i wyczerpującym o działaniu 
ciepłych źródeł na organizm chorego, z położeniem nacisku na 
uwagi praktyczne. W porównaniu do  wspomnianego dzieła 
Syksta sprawia wrażenie wielkiego skrótu oraz braku starań 
o zewnętrzną szatę graficzną, o elementy ramy metajęzykowej, 
jak też o cały aparat argumentacji. Ale to Oczko zyskał na stałe 
poczesne miejsce w historii medycyny, w dużej mierze właśnie 
dzięki  Przymiotowi.

Mimo opinii „ojca balneologii i nowoczesnej wenerologii”, 
autora pierwszych naukowych dzieł medycznych w języku pol-
skim, nie doczekał się jednak Oczko opracowań dotyczących 
stylu jego dzieł. Pozostały one tylko cennym źródłem szesnasto-
wiecznej terminologii lekarskiej, mimo że należą równocześnie 
do typowych przykładów stylu naukowego.

Jedynym opracowaniem języka Oczki pozostał szkic Adama 
Antoniego Kryńskiego z r. 1881, dołączony do przedruku obu 
dzieł Oczki w jubileuszowym wydaniu ku czci Józefa Majera.   
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Literatura na temat cech polszczyzny naukowej została dość 
dokładnie opisana przy okazji ustaleń tekstologicznych w za-
kresie przekładów Biblii i dzieł teologicznych. One to stały się 
wzorcem stylu naukowego w okresie renesansu. Wskazano 
w opracowaniach na eksponenty stylu naukowego w prze-
szłości i obecnie. Do elementów koniecznych zostały zaliczone 
obiektywizm, dążenie do prawdy, jednoznaczność przekazu, 
dominowanie funkcji poznawczej, odpowiednia terminolo-
gia i metodologia, wykorzystująca tzw. odwołania do tekstów 
wcześniejszych, czyli intertekstowość. Za niezbędny uznano też 
aparat pomocniczy: informacje bibliograficzne, przypisy, indek-
sy (Sobczykowa 2012: 22-25).

* * *

Tekst niniejszy nie stanowi i nie może stanowić gruntownej 
analizy języka Wojciecha Oczki w jego dziełach medycznych. 
Oczko należy do czołowych autorów polskiego renesansu 
i z uwagi zarówno na poziom naukowy jego prac, jak i na po-
pularność prezentowanych w nich idei, zasługuje on na osobne 
i gruntowne opracowanie stylu i języka osobniczego. W krótkim 
zarysie przedstawia się tu zatem jedynie wykaz wybranej prob-
lematyki  przygotowanej do omówienia, wraz z koniecznym je-
dynie do prezentacji materiałem przykładowym. 

I tak, czeka na opracowanie system składniowo-stylistyczny 
tekstów Oczki. Idąc śladami Anny Wierzbickiej, wskazujemy na 
kilka jedynie elementów wiążących składnię Oczki ze składnią 
innych dzieł szesnastowiecznych. Należą tu m.in.: przewaga 
hipotaksy nad parataksą, dominująca rola i pozycja czasowni-
ka w składni zdania, pytanie nie tylko retoryczne jako element 
tekstu, składnia przytoczenia oraz parenteza (Wierzbicka 1966: 
21-49; Michalski 2010: 232, 239).

Przedstawione poniżej fragmenty ukazują skomplikowaną 
budowę zdań podrzędnie złożonych w Cieplicach, łącznie z syg-
nalizowaną finalną pozycją czasownika: 

Także w Sale rzeczka w jezioro wpada, co na czas ryby zabija: i inszych 
takich wód wiele, kto nie słychał ? jedno tej różności z jednejże ziemie i cza-
sem z jednegoż  miejsca idącej, kto się wydziwić mógł (Oczko 1881: 486).
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A jeśli tam pozwalamy ognia, że jest wieczny, i to przy tym pozwolić powin-
na, że i siarka wieczna, która do wszystkich inszych kruszców tak się przy-
mieszała, że przez niej iż żaden być nie może, wiele ich spór dzierży i stąd 
owa Paracelsowa fantazyja urosła, którego dowcip coś głębiej niż starych 
Mędrców, zawżdy powiadać chciał, za początek rzeczy nie materyją kstałt, 
a odmianę, ale sól, żywe śrzebro  a siarkę być położył (Oczko 1881: 489).

Szczególną rolę odgrywają w tekście bardzo częste pytania: 

Co tedy za dziw, że Cieplice grzeje, ponieważ zapaliwszy rzecz tłustą, jako 
siarkę albo naftę zgasić się nie może? (Oczko1881: 489); 
Bo jednak przez ognia takie sprawy, jakoby być mogły? (Oczko 1881: 489); 
Gdzie Babilon, gdzie Ateny, gdzie Lacedemon, gdzie on dawny a bogaty 
Rzym? (Oczko 1881: 484).

Pytania te mogą być punktem wyjścia do dalszych rozważań 
bądź to stwierdzeniem ujętym w formę pytania albo też wyra-
zem wątpliwości.

Zgodnie z XVI-wiecznym obyczajem, tekst główny Cieplic po-
przedzony jest dedykacją, poświęconą gospodarzowi tych ziem, 
Ostafijowi Wołowiczowi, z racji pobytu autora na Rusi. Czytamy 
więc: 

Jaśnie Wielmożnemu, a mnie Wielce Miłościwemu Panu i Dobro-
dziejowi, Jego Mił. Panu Ostafijowi Wołowiczowi, Kasztelanowi 
Trockiemu Wielkiego Księstwa Litewskiego, Podkanclerzemu Brze-
skiemu i Kobrzyńskiemu staroście etc. (Oczko 1881: 480).

Brakiem czasu tłumaczy dalej Oczko niemożność zdania 
w pełni sprawy z właściwości odwiedzonych w towarzystwie 
adresata cieplic jaworowskich, a zamiast tego zamierza w po-
darunku opisać wiedzę otrzymaną od Praeceptorów po szkołach 
cudzoziemskich jeżdżąc, a część z ksiąg od wszytkich prawie wieków  
pisanych nabywając (Oczko 1881: 481). 

Kieruje dalej Oczko swoje dzieło do pacjentów, którym re-
komenduje język polski, zdolny do opisania wszystkich rzeczy 
sformułowanych wcześniej po łacinie:

Wiem to pewnie, że to snadniej, wymowniej i szyrzej łacińską mową 
udać by się mogło, lecz że polskie cieplice, niech po polsku mówią, 
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a tłumacza zaniechawszy, naszym ludziam samy w swej prostocie 
co naużyteczniejsze będą (Oczko 1881: 481).

Zgodnie z zapowiedzią, Cieplice są przeznaczone dla pacjen-
tów udających się do wód i skierowane do czytelnika, który 
powinien zrozumieć, jakie są rodzaje wód leczniczych, jaka ich 
geneza, jakie są przyczyny ich własności i jak należy ich używać 
dla wyleczenia z chorób i polepszenia zdrowia. Widać, że z góry 
więc autor zakłada podręcznikowy, popularyzacyjny charakter 
tekstu, oparty nie tyle na osobistym doświadczeniu, ile na wie-
dzy nabytej, to jest na literaturze przedmiotu.  

Tekst pozbawiony jest architektoniki. Brak też segmentacji 
wewnętrznej. Nie ma w nim  oznaczenia rozdziałów, akapitów, 
jakichkolwiek sygnałów delimitacji. Zewnętrzne punkty orien-
tacyjne to odniesienia do skrótów przytaczanej literatury, po-
mieszczone na marginesach. W tekście głównym jest  np.: czego 
względem Poetowie i Filozofowie, a na marginesie: Plato, Hesiodorus 
(Oczko 1881:485); i dalej w tekście głównym: O czym acz Filozofo-
wie dysputują, a na marginesie:  Arist. in Phi: in metheo. 

Drugim elementem pomocniczym jest rodzaj indeksu rzeczo-
wego, zaopatrzony w stosowne strony i numery wierszy:

  
REJESTR DLA RYCHLEJSZEGO NALEZIENIA RZECZY TYCH, 

KTORE SIĘ W TYCH KSIĄŻKACH ZAMYKAJĄ1

Aegiptice dies
Aristotelesowe Cieplice święte
Appetitu jako wzbudzać 
Błoto ciepliczne opuchłym dobre 
Cieplic nie opisał dostatecznie Galen
Czas który Cieplicam najlepszy
Dieta w Cieplicach jak 
 Godzin wiele w Cieplicach
Deszcz  z wilgotności ziemnych
Dunaj i Ren z jednej góry 
Jesień chorobam naszkodliwsza
Jezioro w Bełza dziwne
Koleryka jako poznać

1 Rejestr przytaczamy tylko w wyborze za 2. wydaniem, z r. 1881. 
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Koszt ciepliczny
Lekarstw którym porządkiem używać
Melankolika postać
Nerkam zapalonem lekarstwa 
Noc tylko spaniu ma służyć 
Rok przestępny 
Wody przez jakie meaty idą, tych własność odnoszą (Oczko 1881: 542-544).

Autor zna i przytacza sądy poprzedników, lokalizując ich po-
chodzenie: Jako Brassauous mówi (Oczko 1881: 515), i daje odsy-
łacz: Lib. 2. ca:6 rub:1; pomniąc co Galen powiada, że z tych wód które 
ciepliczne zowiemy żadnej nie masz, coby ciału ludzkiemu zawadzić 
(Oczko 1881:518). Odsyłacze, zwyczajem ówczesnym, umiesz-
czone są na marginesach, np. In Critia, In Odissea 8 (w tekście 
głównym czytamy: Począwszy od Greków, Plato je zaleca, dobrze 
przed  nim Homerus) (Oczko 1881: 484).

Autor Cieplic wprowadza podmiot mówiący jako znak komu-
nikacji oralnej w 1. os. liczby pojedynczej lub mnogiej, który pełni 
rolę narratora i rozmówcy w 2 os. liczby pojedynczej. Tworzy się 
w ten sposób swoisty „teatr mowy”, często używany i dziś w teks-
tach filozoficznych (Michalski 2010: 192): Bo jako powiadam, udawali 
się do nich zdrowi (Oczko 1881: 498); widziałem kurcze upadłe (Oczko 
1881: 507); tedy i tobie wiedzieć też trzeba (Oczko 1881: 507);  ale sie-
dząc niech się tego strzeże (Oczko 1881: 508), niech samę piją (Oczko 
1881: 510); przyłączmy i w ten rząd i niewiasty (Oczko 1881: 513); wie-
rzę, że boleć przestanie (Oczko 1881: 513); To tedy wiodąc cię do cieplic, 
nie wiem coby potem rozbierać szeroko (Oczko 1881: 517); jako mówię 
(Oczko 1881: 521). Stanowi to okazję do przytoczenia argumen-
tu z doświadczenia, perswazji: ile ich widziem, siarczanej własności 
są (Oczko 1881: 517); tośmy znaczniej, że to co w ziemi było, kamień, 
a co wzgórę, drzewo obaczyli i wyrażenia własnej krytycznej oceny: 
W czym barzo mi się nie podoba, co za obyczaj wzięli (Oczko 1881: 520); 
a ja proszę aby to było nie znagła (Oczko 1881: 539).

Poradnikowy charakter tekstu podkreślają recepty łacińskie 
i polskie: bo jeśliby wątroba gorąca tego potrzebowała, Cerotum San-
talinum jej dać albo same albo unguento Rosato, cum succo Absint-
thij, succo Eudiuiae Cicoreae, rozczynione: także ventriculowi (Oczko 
1881: 518), wplecione w język wprowadzający leksykę i frazeolo-
gię potoczną: jako ślepy za ślepym jadąc ani kiedy począć nie umieją 
(Oczko 1881: 480); nie na despekt żywiołom inszym, jako niektórzy 
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mówią (Oczko 1881: 487); ale ktoby im gwałt czyniąc w ogniu długo 
trzymał (Oczko 1881: 490); jako ich zaniedbać a względu na nie pil-
niuchno nie mieć? (Oczko 1881: 499).

* * *

Na podstawie wymienionych tu przykładów można stwier-
dzić, że Oczko prezentował w swoich dziełach pisanych po pol-
sku specyficzny język naukowy. Z jednej strony, znał on wypra-
cowaną przez łacinę określoną tradycję wykładu, z drugiej zaś – 
widać jego „ograniczenie” przez tzw. żywą mowę, która właśnie 
w renesansie staje się podstawową formą komunikacji naukowej 
(Gajda 2001: 184-199). Jeśli przyjrzymy się z uwagą rozwojowi 
i ewolucji nowoczesnej prozy w XVI w., to otrzymamy też odpo-
wiedź na pytanie o kształt początków stylu naukowego. Powsta-
łe wtedy teksty, o tematyce zarówno religijnej, jak i świeckiej,  
mają charakter publicystyczny lub naukowy. Te ostatnie jednak, 
już z samej tylko racji, że pisane były po polsku, nabierały cha-
rakteru popularnego, zachowując jednocześnie niektóre elemen-
ty stylu retorycznego (Okoniowa 2016: 69). Takie obserwacje  po-
zwalają  na  tezę o synkretyczności wczesnego stylu naukowego 
okresu renesansu. Stąd też przedstawiona powyżej próba anali-
zy języka Cieplic po kątem wykładników retoryki, naukowości 
i potoczności. Wycinkowe przykłady ukazują dzieło Oczki jako 
utwór mający cechy poradnika skierowanego do pacjentów, in-
struującego ich, jak mają się zachować, zażywając kąpieli bądź 
pijąc wody mineralne. Zawiera więc cechy perswazyjności, teks-
tu reklamującego cieplice krajowe i polecającego je lekarzom. Jest 
to równocześnie dzieło o charakterze naukowym, dające wykład 
o wodzie jako jednym z żywiołów – dzieło osadzone na gruncie 
filozofii starożytnej. Wykład medycyny praktycznej zawiera nie 
tylko recepty sformułowane po łacinie, ale także przepisy z uży-
ciem terminologii polskiej. 

Przy wyeksponowaniu leksyki naukowej, uderza równocześ-
nie w dziele częste występowanie elementów języka potoczne-
go, wykładników komunikacji oralnej oraz relacji nadawczo-od-
biorczej. Cieplice Wojciecha Oczki stają się w rezultacie przykła-
dem  synkretyzmu wczesnego języka naukowego. 
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Functional efficiency of Polish language in 16th century  
exemplified by medical works (Wojciech Oczko, Cieplice)

Abstract

Text contains elements of linguistic analisis of Wojciech Oczko’s 
work titled Cieplice, published in 1578 in Cracow and reprinted 
in 1881. Observations concern the beginnings of scientific lan-
guage in the field of medicine connected with hydrotherapy.

Keywords: Wojciech Oczko, hydrotherapy, history of medicine, 
venereology.
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Konwencjonalność zachowania  
językowego w dokumentach cechu 
garncarzy w Babimoście w XIX wieku

Niniejszy artykuł zawiera refleksje na temat przekształceń gatun-
ku urzędowego, związanych ze stopniem jego standaryzacji. Ob-
serwacji poddaje się realizacje wzorca gatunkowego protokołu 
cechowego, pochodzące z pierwszej połowy XIX w. Źródłem ba-
dawczym stały się dokumenty cechowe społeczności rzemieślni-
czej garncarzy w Babimoście, datowane na lata 1810-1846. Moż-
na przyjąć, że dzięki objęciu badaniem grupy tekstów względnie 
jednorodnych tematycznie, dotyczących ściśle określonej wspól-
noty, a powstających przez dłuższy czas, uda się przedstawić 
przekształcenia w zachowaniach komunikatywnych, a zatem 
także tendencje innowacyjne i skonwencjonalizowane zachodzą-
ce w tym gatunku. Zakres temporalny źródła prymarnego uwa-
runkowany jest losami małych społeczności posługujących się ję-
zykiem polskim na terenach dawnego Królestwa Polskiego, a po 
rozbiorach pozostających głównie pod władzą Prus. Dodatkową 
wartością materiału źródłowego jest jego osobliwy charakter – 
mowa bowiem o tekstach powstających w czasie i w przestrzeni 
niesprzyjających podtrzymywaniu poczucia przynależności do 
polskiej wspólnoty narodowej. Materiał ten dotąd nie był wyko-
rzystywany do badań językoznawczych.

Punktem odniesienia dla wniosków o charakterze genolo-
gicznym stały się wcześniej wykonane badania nad modelem 
kanonicznym protokołu cechowego, które dotyczyły księgi ce-
chowej piwowarów krakowskich z XVIII w, zawierającej po-
nad 500 protokołów cechowych (Pałucka-Czerniak 2017). Dzie-
więtnastowieczny wzorzec gatunkowy protokołu, w odmianie 
protokołu posiedzeń towarzystw, został opisany przez Annę 



64 IWONA PAŁUCKA-CZERNIAK

Wojciechowską (Wojciechowska 2012b). Wszystkie wspomnia-
ne prace powstały na podstawie historiozofii zaproponowanej 
przez Stanisława Borawskiego (Borawski 2000, 2005) oraz kon-
cepcji zintegrowanej analizy gatunku, upowszechnionej przez 
Marię Wojtak (Wojtak 2001). Obecna analiza wpisuje się w cykl 
badań prowadzonych nad wzorami zachowań językowych 
uwarunkowanych obyczajem i prawem w polskich małych 
wspólnotach komunikatywnych (por. Hawrysz 2003, 2006; Ju-
rewicz-Nowak 2004, 2016; Pałucka-Czerniak 2011a, 2011b, 2012, 
2013, 2017).

1. Charakterystyka materiału badawczego.  
Rys źródłoznawczy i historyczny

Zachowane dokumenty wspomnianego cechu z XIX w. to głów-
nie protokoły wybranych decyzji posiedzeń cechowych, utwo-
rzone przede wszystkim w języku polskim. Spisano je albo na 
luźnych kartach, albo w poszytach, które zostały zebrane w kilka 
różnych zespołów akt (patrz bibliografia, materiały źródłowe). 
Dokumenty te traktują o wyborze starszych cechu, przyjęciu 
mistrzów i uczniów do cechu, wyjątkowo o wyzwolinach ucz-
niów. W zapisach zamieszczano także zestawienia o charakterze 
rachunkowym, wyliczano rzeczy wchodzące w skład wyposaże-
nia cechu lub ucznia oraz odnotowywano poniesione koszta. Na 
materiał badawczy składa się 59 polskojęzycznych protokołów 
dokumentujących funkcjonowanie wspólnoty cechowej garba-
rzy w małym, przygranicznym mieście o zmiennych losach pań-
stwowych, lecz względnie stabilnej strukturze społecznej.

Babimost to obecnie kilkutysięczne miasto, które uzyskało pra-
wa miejskie w XIV w. (z nadania króla Władysława Jagiełły, roz-
szerzone przez Zygmunta Starego). Rozkwitło w XVII w., a pod 
koniec wieku XVIII na skutek rozbiorów znalazło się w granicach 
Prus. Przez osiem lat stanowiło część Księstwa Warszawskiego 
(1807-1815), później zaś leżało tuż przy granicy Wielkiego Księ-
stwa Poznańskiego (1815-1848) w Królestwie Prus. Po zniesieniu 
autonomii Wielkiego Księstwa Poznańskiego (powstania wielko-
polskie 1846, 1848) stało się częścią nieautonomicznej Prowincji 
Poznańskiej. Zgodnie z traktatem wersalskim (1919) znalazło się 
pod panowaniem Niemiec, a od 1945 r. jest ponownie polskie (por. 
Benyskiewicz 1994). Uczeni podają dane na temat składu społecz-
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nego i demograficznego miasta u schyłku XVIII w., bazując na 
ankiecie przeprowadzonej przez władze pruskie na ziemiach pol-
skich po I rozbiorze (tzw. Indagandzie Pruskiej). Informuje ona, 
że w 1792 w Babimoście było 235 domów, 1098 osób. Na pod-
stawie spisów ludności z początku XX w. wiadomo natomiast, 
że około sto lat później mieszkało w nim blisko 2000 osób, które 
deklarowały w przeważającej mierze narodowość niemiecką (po-
nad 80%), wyznanie katolickie lub ewangelickie (por. Grochulska 
1966, Sobociński 1964, Polacy... 2006). W XIX-wiecznym mieście 
trudniono się rzemiosłem i rolnictwem, ale zrzeszenia rzemieślni-
cze były raczej niewielkie, o czym mówi cytat: „Przeważały drob-
ne warsztaty. (...) Pracowało w Babimoście 5 piekarzy, 5 siodlarzy, 
2 rybaków, 3 rzeźników (…) 13 krawców, 64 szewców, 3 stolarzy, 
5 garncarzy” (Benyskiewicz, Kuc 1997: 79). Miejska społeczność 
rzemieślnicza była tradycyjnie zorganizowana w cechy, które – 
mimo zmiennych losów państwa polskiego – tworzyły względ-
nie stabilne małe społeczności zrzeszone ze względu na wspólne 
potrzeby ekonomiczne i społeczne, zgodnie z wypracowanym 
tradycją systemem praw i przywilejów. Można przypuszczać, że 
cech garncarski ukonstytuował się formalnie na początku XVIII w. 
(zachowany Wilkur albo raczej porządek Cechu Garncarskiego w Babi-
moście, obejmujący 28 artykułów i spisany w języku polskim, dato-
wany jest na 1724 rok)  i przetrwał przynajmniej do połowy wieku 
XIX, ostatni zachowany protokół jest datowany na 7 maja 1847 r. 
(por. Ptaśnik 1949; Historia kultury materialnej 1978).

Bez względu na moment historyczny i preferowany język urzę-
dowy obyczaj redagowania protokołów ze szczególnie istotnych 
posiedzeń był podtrzymywany, istniała więc ciągłość, tradycja 
utrwalania wybranych zachowań komunikatywnych. Dokumen-
ty cechu garncarzy z XIX w. są pisane głównie w języku polskim. 
Wcześniejsze zapisy, które pochodzą z przełomu wieków XVIII 
i XIX, zredagowano po niemiecku (aż do 1807 r.). W języku nie-
mieckim zaczyna się również poszyt zawierający spis majstrów 
w cechu, datowany na 1799 r., mieszczący skrótowe informacje 
o siedemnastu członkach społeczności. Po nim w zespole akt na-
stępują już polskojęzyczne zapisy – protokoły posiedzeń, datowa-
ne od 1810 do 1846 r., w których tylko raz zamieszczono notatkę 
w języku niemieckim (1843). Trzeba zatem uznać, że od 1810 r. 
do powstania wielkopolskiego z 1746 r. i 1748 utrzymano język 
polski jako język urzędowy instytucji cechowej.
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Sposób poświadczania protokołów przez ich podpisanie po-
zwala stwierdzić niepiśmienność większości starszyzny cechu. 
W składzie cechu garncarskiego Babimostu, w elicie władzy, funk-
cjonowali przedstawiciele obu narodowości, o czym pośrednio 
może świadczyć brzmienie nazwisk członków cechu. W listach 
obecności znajdują się nazwiska zarówno typowo polskie, np. 
Wawrzyn Początek, August Śliwa, Mateusz Winiarz, Jakub Januszek, 
Jakub Żmuda, jak i typowo niemieckie, np. Joseph Lampert, Lorens 
Shneller, Johann Sneller, August Wirfler, Wilhelm Dükmann. Można 
uznać, że polsko- i niemieckojęzyczne społeczności współistniały 
na jednym terytorium, tworzyły sieć relacji społecznych o zmien-
nym charakterze (np. był okres, gdy narodowość niemiecka do-
minowała). Jednak porządek społeczny opierał się na tolerancji 
religijnej oraz wzajemnym szacunku. W takiej atmosferze współ-
działania możliwe były procesy integracji społecznej, dlatego nie 
ma podstaw, by mówić o przymusowej germanizacji ludności Ba-
bimostu. Przenikanie się narodowości i wyznań zapoczątkowa-
ło bowiem zaproszenie Niemców przez Krzysztofa Żegockiego 
w celu kolonizacji miasta (Benyskiewicz 1994). Można przypusz-
czać, że na skutek stałych kontaktów polsko-niemieckich ludność 
w tym mieście była bilingwalna. Dla członków cechu garbarzy 
babimojskich oznaczało to prawdopodobnie względną swobo-
dę przechodzenia z jednego kodu językowego na drugi, głównie 
w odmianie mówionej. Miejska wspólnota komunikatywna w Ba-
bimoście była wyjątkowa, ponieważ w przypadku innych miej-
scowości tego regionu układ etniczny bywał bardziej jednorodny.

2. Zarys stanu badań nad gatunkiem protokołu

Dokument tekstowy – zwany protokołem – jest reprezentacją ga-
tunku urzędowego (Wojtak 1993, Wojciechowska 2012 b). Jego 
pierwsze realizacje zachowały się już w staropolskich dokumen-
tach ziemskich; miał wiele pododmian, a niektóre z nich, jak po-
daje Stanisław Kutrzeba, uzyskały regulacje o charakterze norma-
tywnym (konstytucja z 1775 r. wprowadziła obowiązek tworzenia 
protokołów długu, ordynacja stemplowa z 1776 r. nakazała pro-
wadzenie trzech typów protokołów sądowych: umów o zastaw 
nieruchomości i potwierdzeń odbiorów sumy za sprzedane do-
bra, długów oraz kontraktów wieczystych, Kutrzeba 1987: 147). 
Gatunek protokołu powstawał na skutek obyczajów komunika-
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tywnych kultywowanych w danej społeczności, w omawianym 
zaś przypadku we wspólnocie miejskiej o charakterze rzemieśl-
niczym. Jako złożone, wtórne zachowanie komunikatywne miał 
elastyczny charakter (Wojciechowska 2012a, 2012b), a ze względu 
na postępującą kodyfikację norm gatunkowych niektórych jego 
odmian cechowała go różna podatność na zmiany. Co prawda nie 
sposób wskazać dyrektyw o charakterze techniczno-legislacyjnym 
w przypadku protokołu cechowego, ale z pewnością można mó-
wić o zachodzącej na skutek powtarzalności działań urzędowych 
i komunikatywnych standaryzacji (Malinowska 2000) wynikającej 
z celu tego zachowania językowego.

Uczeni wskazują zgodnie, że podstawowym celem tego typu 
działalności mownej jest utrwalenie przebiegu zdarzeń, czynności, 
faktów, a zatem podstawową cechą staje się dokumentaryzm. Udo-
kumentowanie ich ma być możliwie wierne, szczegółowe, chrono-
logiczne, bezemocjonalne, czemu służą relacja i opis. Na omawiane 
zachowanie językowe wpływa instytucjonalny charakter wspólno-
ty komunikatywnej oraz sformalizowanie relacji między uczestni-
kami zdarzeń (Wojciechowska 2011: 260). Z tego względu ogólnie 
rozumiany styl gatunku protokołu sprowadza się do takich cech, 
jak szablonowość, rzeczowość, a także oficjalność, formuliczność, 
precyzyjność, bezosobowość i dyrektywność (Wojciechowska 2011: 
253). Jak wspomniano wyżej, omawiany gatunek urzędowy ulegał 
procesowi standaryzacji. Między standaryzacją gatunku a warian-
tywnością wzorów protokołów istnieje swoiste napięcie, ponieważ 
realizacje gatunku są silnie uwarunkowane zwyczajami komuni-
kacyjnymi poszczególnych wspólnot. Od nich zależą zestawienia 
cech gatunkowych, a szczególnie ocena stopnia ich obligatoryjności 
i fakultatywności. W ten sposób powstawały warianty wzorców ka-
nonicznych, głównie o charakterze alternacyjnym, uwidoczniła się 
bogata skala paradoksów (Wojciechowska 2012b: 107).

3. Przekształcenia modelu kanonicznego protokołu cechowego

Pamiętając o tezie mówiącej o silnych uwarunkowaniach kon-
tekstowych gatunku protokołu, warto sięgnąć po wcześniejsze 
jego realizacje. Taką bazę porównawczą stanowi opracowanie 
protokołów cechowych powstających w Krakowie, w mieście 
o dużym wypływie prawnym i administracyjnym (Pałucka-
-Czerniak 2017). Nie można oczywiście przyjąć istnienia prze-
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pływu dokumentów czy informacji między odległymi profesja-
mi i miastami różniącymi się stopniem zorganizowania. Jednak 
intrygujące wydaje się określenie stopnia zbieżności czy rozbież-
ności badanych zachowań językowych. 

Osiemnastowieczne protokoły cechu piwowarów krakow-
skich, zebrane w nadrzędną strukturę księgi cechowej, można 
obserwować w trzech odmianach: sesji elekcyjnej, kwartalnej 
i zwyczajnej, jednak poszczególne sekwencje tematyczne niekie-
dy przenikają się. Wyobrażenie skończoności – otwartości, cią-
głości linearnej zapisu na skutek rejestrowania wieloetapowych, 
rozciągniętych w czasie czynności ulega modyfikacjom. Forma 
księgi cechowej narzuca pisarzom dodatkowe ramy tekstowe. 
Tworzenie z księgi cechowej symbolu tradycji wspólnotowej 
wprowadza silniejszą motywację do dbania o precyzję, szcze-
gółowość i wewnętrzną spójność. Mocno uogólniony schemat 
osiemnastowiecznego protokołu cechowego jest wewnętrznie 
zróżnicowany; zawiera segmenty inicjalny i główny, ale w ramie 
tekstowej brakuje segmentu finalnego. Segment inicjalny obliga-
toryjnie mieści informacje wstępne: datę, określenie podmiotu 
głównego oraz pozwolenie prezydenta. Do nich z czasem zostają 
dodane listy obecności oraz niekiedy informacje o zagajeniu ce-
chu, podanie przyczyny spotkania, tak więc ów segment ulega 
rozbudowaniu. W protokole zwyczajnym, w korpusie głównym, 
spotkać można segmenty zawierające opis praw cechowych, 
sądów, podatków, rachunków i kwitów, zapisów do cechu oraz 
wypisów z niego, opinii na temat konsensu sycenia miodu, ad-
notacje o wstępach do cechu, procesjach Bożego Ciała, deputo-
waniu do strzelnicy oraz okazjonalnie o przeprosinach w cechu. 
W przypadku sesji kwartalnej treści te poprzedzają informacje 
o opłacie wewnętrznej (suchedniach), zaproszeniu na mszę św. 
oraz pozwoleniu gospody i deputowaniu do niej braci. Jeśli na-
tomiast jest to zgromadzenie roczne, protokół zawiera dodatko-
we elementy związane z procedurą elekcyjną. Zdarza się wów-
czas, że protokół poprzedzający lub celowo wydzielone zapisy 
informują o wydarzeniach antycypujących elekcję: rachunku 
rocznym i kwicie, rezygnacji z funkcji władz ustępujących oraz 
oddaniu dokumentów. Po nich następuje poprzedzony incipi-
tem zapis o elekcji, zasadzeniu stołów, deputowaniu braci do 
różnych funkcji w cechu.
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3.1. Zmiany w kompozycji, a zwłaszcza w ramie tekstowej
Dziewiętnastowieczne protokoły cechu garncarskiego wyglą-
dem w pewnym stopniu przypominają protokoły piwowarów 
krakowskich z XVIII w., ale ich forma jest znacznie prostsza 
i krótsza. Zwykle mieszczą się na jednej stronie lub karcie pa-
pieru i dotyczą jednej tylko sprawy, fundamentalnej dla tej spo-
łeczności (elekcji, przyjęcia nowego brata do cechu lub ucznia). 
Uogólniony schemat tematyczno-kompozycyjny protokołu ce-
chu garncarzy babimojskich składa się z pełnej ramy tekstowej 
i segmentu głównego. Segment inicjalny zawiera informacje 
wstępne: data, miejsce (miasto), określenie cechu, władz w cechu 
(z urzędu sławetnych Panów Braci Starszych..., za starszego..., pod-
starszego..., Działo się w Domu u Sławetnego... Starszego ) oraz poda-
nie przyczyny spotkania (kto, gdzie i czego żądał) wzmocnione 
ewentualnie powołaniem się na prawa i przywileje. W korpusie 
głównym zawierają się informacje jednego typu – albo jest to za-
pis ucznia do cechu, wypis z niego, albo wstęp do cechu nowego 
brata lub też elekcja. Informacje poszerzone są o postanowienia 
społeczności cechowej, określenie okoliczności, warunków; ob-
warowania, zobowiązania i potwierdzenia. Z czasem pojawia 
się segment finalny składający się z formuły o zakończeniu pro-
tokołu i ewentualnie odczytaniu go, podpisów starszych (ekwi-
walent listy obecności) oraz (fakultatywnie) pokwitowania. Oto 
przykład protokołu dokumentującego przyjęcie nowego brata 
do cechu garncarskiego w Babimoście:

Działo się w Babimoscie dnia 28 czerwca 1814
Stanył Antoni Lukaszek Kunstu Garncarskiego w Domu Sławetnego Sa-
muela Szilera Satrszego Na tenczas będącego do praszał się zgromadzonych 
Braci Kunstu tego ze wieku 1795 został Maystrem i nie wypłacił Cyhu 
i przez Lat 19 i to samo Kwartalne nie wypłacał więc dnia 28 Czerwca sta-
nył na Kwartał Swięto Janski i upraszał ZGromadzonych Maystroow Aby 
go za maystra przyięli i poszedł przez ugodę maystrami Kwartalnie zapła-
cił przez połowe przez ten Czały Czas a zas jako Mayster wszelkie Obowię-
ski ma wypłacic podług przywileiu iaK się nalezy zas Sławetni Maystro-
wie w tym protokole Exzypuią ze temu Antoniemu Lukaszek Wolno będzie 
Wszelką Robotę Robicz czo de iego profesyi nalezy tylko aby zagraniczny 
Roboty niesprowadzał i w tym mieysczowym Maystrom nie przeszKadzał 
bo by Kary podpadał podług Przywileiu więcy nie było do przydania i ten 
poroKuł był Za Konczony i własno Ręcznie został podpisany
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xxx Antoni Lukaszek
Johann Samuel Szyler Starszego
xxx Paweł Kochanski podstarszy
Felek Kulowicz
xxx Juzef Sneler
xxx Jusi Szneler
xxx Woyciech Sliwa
xxx JaKub Pyrkoski
Jakub Kto[...................].

W badanym korpusie tekstowym konsekwentnie pojawia się 
wyrazisty element inicjalny ramy tekstowej, a więc data i miej-
sce (nazwa miasta), jednak nie ma wyodrębnionego określenia 
podmiotu głównego (nazwy cechu). W segmencie inicjalnym 
miejsce centralne zajmuje określenie władz w cechu (starsze-
go i podstarszego) oraz sprecyzowanie nazwy instytucji (cech, 
kunszt garncarski), na przykład w postaci formuły Przy Dzisiey-
szym z Gromadzeniu Cehu i Kunstu Garncarskiego i Wszystkich Braci 
pan felix Kulewicz iako Starszy Juzef Sneler iako pod Starszy (...). W 
kolejnych latach segment ten nie ulega przekształceniom. Poja-
wia się natomiast wyrazisty segment finalny protokołu, pierw-
szy raz w 1814 r., który w osiemnastowiecznych realizacjach nie 
był obecny. Zawiera on informację o wyczerpaniu tematów po-
ruszanych na zebraniu, zakończeniu protokołu, niekiedy o jego 
odczytaniu i podpisaniu. Podpisy składane pod protokołem 
można by uznać za odpowiednik listy obecności, ale obejmującej 
tylko osoby pozostające u władzy (starszych cechu) oraz osoby 
będące stroną ugody. Do tak zakończonego dokumentu niekie-
dy dodawane są rozmaite adnotacje o rozliczeniu płatności oraz 
podpis asesora (zwykle Asesor Klix). Zwyczaj zamieszczania 
formuły finalnej ilustruje przykład protokołu przyjęcia ucznia 
przez majstra na naukę:

Roku 1816 dnia 13 Octobra
Stanył Jan Waynan u Pana Pawła Kochanskiego Starszego Cyhu Garczar-
skiego i dopraszał się tenze Jan Wayman wszystkich Braci Kunstu tego aby 
Moły synu swego Jana Waymana na na Ukę do Pana Pawła Kochanskiego 
iako Maystra dacz na Lat trzy więc Bracia Kunstu tego Wszysczy zezwolili 
i na na Ukę pan Wayman przyięty został tenze uczyn Jan Wayman był 
zapytany iezeli iego własna wola iest tego Kunstu się uczyc przy wszystki 
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ch zgromadzonych Braci albo na mowiono przez Kogo ale Jan Wayman od 
powiedział iest iego własna wola i nie namowiona i temuz Uczniowi były 
wszelkie Kondycye przełożone do wyKonania więc sie zezwolił na te punk-
ta od na Uki swemu Maystrowi talerow 4 iedne pierzyne iedne poduszkę 
i przesciradło zas Kosta wszelKie Ktore wypasc mogące do Cehu zalezącze 
Obowięzuie sie wypłacic od dnia 13 Octobra 1816 zaczyna się nauKa iego 
Konczy się dnia 13 Octobra 1820 więczy niebyło doprzydania i ten proto-
kuł był zakonczony
od Cyhy zapłacił 1.
grzywny Ktore się nalezą
do SKrzynki oddał Zł 4
Sądełek Piwa dodał ktory 
zawiera Garcy 36

xxx Jan Wayman iako Oyciec tego Ucznia 
oznacza trzyma Krzyzami Gdy pisac nie-
umi
xxx Paweł Kochanski Mayster tego Ucz-
nia
xxx J[...] Szneler podStarszy
Felix Kulewicz
Johann Samuel Schiller
xxx Sneler Juzef
Jakub PyrkosKi
Wociech Sliwa
Klix Assesor (sygn. 6)

Konwencjonalizacja tematyki i kompozycji protokołu cecho-
wego przejawia się w silnej standaryzacji ramy tekstowej pole-
gającej na wytworzeniu i przestrzeganiu precyzyjnych wzorów 
segmentów inicjalnych już w wieku XVIII. Wiek XIX przynosi wy-
pracowanie względnie konsekwentnego zakończenia protokołu, 
z informacją o jego odczytaniu i zatwierdzeniu przez starszyznę 
wspólnoty. Dbałość o wyrazistą, zamkniętą kompozycję tekstu 
uwidoczniła się również w kompozycji protokołów stowarzyszeń 
dziewiętnastowiecznych (Wojciechowska 2012a, 2012b). 

3.2. Zmiany w określaniu autorstwa tekstu
W protokołach osiemnastowiecznych zamieszczonych w księ-
dze cechu piwowarów krakowskich, zwłaszcza do lat 70. XVI-
II w., skrupulatnie odnotowuje się informacje o wybieranych 
w czasie elekcji pisarzach cechowych. Następnie informacja ta 
przestaje się tak rygorystycznie pojawiać, a zmiany pisarzy trze-
ba odtwarzać na podstawie listy obecności i kształtu pisma oraz 
wyborów grafematycznych, ortograficznych i stylistycznych. 
Nadal zwykle udaje się to zrobić, ponieważ zgodnie ze zwycza-
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jem pisarz odnotowuje swoje nazwisko albo na miejscu szóstym, 
albo na końcu listy. Protokoły cechu garncarskiego w Babimo-
ście natomiast nie zawierają żadnego wskazania notariusza, 
choć na podstawie analizy podpisów można przypuszczać, że 
część z nich utworzył człowiek nazywany mianem asesora. Wi-
dać w powyższym przykładzie, że jest to ostatni podpis na do-
kumencie. Czy był to jeden z braci, pełniący funkcję sekretarza 
i pisarza cechowego – nie wiadomo. Możliwe więc, że tekst re-
dagowała osoba niebędąca członkiem cechu, ale zaproszona na 
spotkanie, uczestnicząca więc w wydarzeniach, które opisywała. 
Najprawdopodobniej protokoły spisywano na bieżąco, w czasie 
sesji. Kształt pisma i rozwiązania kompozycyjne wskazują na au-
torstwo jednego notariusza przez pierwsze kilka lat. Później zaś 
krój pisma poszczególnych protokołów mocno się różni, mimo 
zachowanych podstawowych wyznaczników strukturalnych, 
a nawet leksykalnych i frazeologicznych. Ponieważ spośród wy-
mienianych braci starszych i podstarszych oraz innych zaintere-
sowanych tylko jednostki potrafiły złożyć podpis własnoręcznie, 
wydaje się prawdopodobne, że w celu zredagowania protokołu 
zatrudniano pisarza spoza cechu, zapewne pisarza miejskiego. 

Zmiana w zwyczaju komunikacyjnym polega na odejściu od 
wskazania autorstwa zapisu. Stopniowo uwidaczniała się ona 
już w protokołach osiemnastowiecznych, zwłaszcza powstają-
cych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, w kolejnym 
wieku zaś, nawet w oparciu o informacje kontekstowe, nie moż-
na wskazać osoby piszącej.

3.3. Zmiany w tematyce i stopniu zwięzłości zapisu
W badanym korpusie tekstowym nie odnotowywano spraw 
spornych, sądów, zwyczajów religijnych czy militarnych, nie ma 
śladu więzi cechu ze społecznością czeladniczą czy interwen-
cji władz miasta w funkcjonowanie zgromadzenia garncarzy, 
nadzoru. Adnotacje nie układają się w spójne ciągi narracyjne, 
są wręcz lakoniczne, oszczędne. Wariantywność treściowa oma-
wianych protokołów cechowych sprowadza się zaś do uogól-
nienia podstawowych treści i ograniczenia ich tylko do czterech 
typów wydarzeń. Być może wynika to z nienadania zapisom 
formy księgi cechowej, a także z korzystania z usług osób trze-
cich. Porównywalna powściągliwość zapisów protokolarnych 
dokumentujących posiedzenia cechowe piwowarów krakow-
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skich zaistniała w latach, w których funkcje notariusza powie-
rzano pisarzom miejskim (Luhockiemu i Pączkowskiemu, Pału-
cka-Czerniak 2016). Z dużą dozą pewności można stwierdzić, że 
w protokołach cechowych z XIX w. nie utrwalano wszystkich 
posiedzeń i faktów z życia wspólnoty. Przyczyn zmian w tema-
tyce i stopniu zwięzłości zapisu można upatrywać w istnieniu 
bądź nie nadrzędnej formy tekstowej – księgi cechowej, wynika-
jącej w pewnym stopniu z dostępności osób wykwalifikowanych 
w języku urzędowo-administracyjnym oraz upowszechnieniu 
piśmiennictwa.

3.4. Zmiana w doborze leksyki i frazeologii
Podstawowy zasób słownictwa, wyzyskiwany w dziewiętna-
stowiecznych protokołach cechowych, w grupie słownictwa po-
spolitego objął następujące kręgi semantyczne: 1. nazwy wspól-
noty (rzeczowniki: cech, zgromadzenie, kunszt oraz przymiotnik 
garncarski używany w funkcji przydawki dookreślającej nazwę), 
określenia członków cechu, jednostkowe oraz grupowe (starszy, 
podstarszy, brat, póbrat, majster, starszeństwo, podstarszeństwo);  
2. formuły grzecznościowe (pan, sławetny); 3. określenia czyn-
ności prawno-administracyjnych: leksemy i frazeologizmy (ze-
zwolić... na te punkta, odpowiedzieć jednostajnym głosem, upraszać 
zgromadzonych braci, dopraszać się do cechu, przyjąć za majstra, pod-
padać kary podług przywileju, powiedzieć uczniowi wszelkie kondycje, 
przełożyć do wykonania, obowiązać się wszystkie koszta zapłacić, które 
mogą wyniknąć; obrachunek, skrzynka, grzywna) czy wreszcie znacz-
nie rzadsze 4. nazwy implikujące wykonywane rzemiosło, czyli 
określenia zawodowe (garncarski, robota, robić, gar, sztuka). Jest to 
identyczny zestaw kategorii semantycznych, jak w przypadku 
leksyki protokołów cechowych z XVIII w; znalazło się tu jednak 
znacznie mniej leksyki wyspecjalizowanej nazywającej wykony-
waną pracę, co wiąże się bezpośrednio z brakiem zapisów sądów 
cechowych w zgromadzeniu garncarskim. Za to szczegółowsze 
niż w przypadku protokołów piwowarów krakowskich określa-
nie wyposażenia cechu czy warunków przyjęcia ucznia spowo-
dowało pojawienie się grupy leksykalnej nazywającej przedmio-
ty codziennego użytku (szklanka, świeca, lejtuch, dzbanek, karty, 
pierzyna, prześcieradło, poduszka, beczka, piwo, obiad). Zjawisko to 
ilustruje jeden z pierwszych protokołów z sesji elekcyjnej z XIX 
w. w języku polskim:
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Roku 1810 Dnia 3 July
Przy Dzisieyszym z Gromadzeniu Cyhu i Kunstu Garncarskiego i Wszyst-
kich Braci pan felix Kulewicz iako Starszy Juzef Sneler iako pod Starszy 
wraz Oboki Sławetnem Braci[..] swoiem Dziękowali za swoie funkcyą to 
iest za Starszęstwo i pod starszestwo tedy Sławetni Panowie Bracia wszy-
scy iednym staynym Głosem i Słowami od powiedzieli oby Czi szami Star-
szi zastali i to sobie tego Zyczą Felix Kulewicz Starszy Juzef Szneler pod 
Starszy
po Obrachunku Karty Braczki Zostaiesię Superaty Złło 2 gr 15
Szklanek sie zostaie Braczkich u Starszego
               Gładkich stuk - - 8.
               z Juchami stuk - - 2.
Swiec Braczkich Stuk - - 6
Leytuch czarny - - - - 1
Przesciradło Białe - - - - - 1
ZBanek do Piwa Lania - - - - 1
Szuflatka do Swicz - - - -1
Guscz do Piwa toczenia - - - - - 1
Karty do Grania par - - - - 2. (sygn. 6)

W protokołach cechu garncarzy babimojskich wtrętów łacińskich 
jest mało, utrzymują się one głównie w określeniach temporalnych. 
Już w XVIII-wiecznych protokołach piwowarów krakowskich wi-
dać było stopniową, lecz konsekwentną rezygnację z łaciny na rzecz 
zasymilowanych lub polskich odpowiedników. Słowem, mechani-
zmy doboru leksyki pospolitej były bardzo podobne, uległy niewiel-
kim zmianom, przesunięciom uwarunkowanym tematyką tekstu.

Konwencjonalność zachowania językowego utrwalonego 
w protokołach cechu garncarskiego przejawia się także w po-
wielaniu wewnętrznych segmentów poszczególnych typów za-
pisu. Występuje w nich niewielka synonimiczność leksemów 
i frazeologizmów, np. upraszać zgromadzonych braci – dopraszać 
się zgromadzonych braci; dać na naukę, przyjąć na naukę, terminować, 
wyterminować czas wyznaczony w terminie, wolnym czynić, atest 
urodzenia, podług przywileju wypłacić, dać jednę pierzynę, poduszkę, 
prześcieradło; temu uczniowi wszelkie kondycyje przełożyć do wykona-
nia; zezwolić na to, koszta wypadające brać na siebie, jest wola własna 
a nie namawiana, więcej nie było, ten protokół był przeczytany i został 
podpisany, co pozwalają zilustrować dwa względnie paralelne 
zapisy, które powstały w latach 1823 i 1832:
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Działo się w Babimoście dnia 22 Lipca 1823
Stanył Sławetny Pan Mateusz Frankiewicz iako Opiekun wraz z Panią 
Maryianną Wyrflową iako z Matką przydaną u Pana Pawła Kochanskiego 
Starszego natenczas będącym takze Sławetnego Jana sznelera na ten Czas 
będączem i przy wszystkich z Gromadzonych Braci Kunstu Garczarskiego 
i upraszałi wszystkich z Gromadzonych Braci [Chcąch] Adolfa Wyrflera 
dacz na naukę do Sławetnego Jana Snelera Gdy ta ugoda Stanyła miedzy 
Panim Mateuszem Frankiewiczem iako Opiekonem i Janem Sznelerem 
więc przyiętem został nanauKe na Lat Cztyry zas od nauki tenze may-
ster Jan Szneler wezmie Talerów Cztyry No 4 Matka iaka iako przytomna 
DeKlarowała się temu uczniowi Adolf Wyrfler dacz to iest iedne Pierzyne 
iedne Poduszke i przescziradło Ktore ta posciel po skonczeny naucze zo-
stanie u Maystra tego Jana Sznelera a te 4 Talery od na uki odbierze od 
Pana OpieKona Mateusza frankiewicza przez roK ieden to iest 1823 dnia 
22 Lipca i roK ten ze następuie tego ucznia dnia 22 Lypca 1823 nauka iego 
zaczyna się i Konczy się 1827 więc z Gromadzeni Bracia gloszemopowie-
dzieli temu uczniowi wszelkie Kondyczyie i przełozyli do wyKonania więcz 
tenze Adolf Wyrfler zezwolił nato tak ze OpieKan Mateusz Frankiewicz 
Obowięzuie się wszystkie Kosta Cyhowe ktore wyniknąc mogącz więcy nie 
było doprzydano ten protokuł był przeczytany i podpisany został
                                                 Matu Frankiewiszu 
                                                 yako oPykoni
                                                 xxx Maryianna Wyrflerowa
1mo od Cyhy ---- Zło 1 Sol  xxx Jan Szneler Mayster tego Ucznia
2 Grzywny ---- Zło 4 Sol      xxx Juzef Szneler
3 Sądek piwa Garczy 36      Jakub Porkoski
                                                xxx A Luk[usck]
                                                Wociech Sliwa
                                                Frans Sneler (sygn. 6)

Działo się w Babimoscie dnia 25 Juni 1832
Stanął Sławetny Jan Chrystyan Otto mayster Kunsztu Garczarskiego 
i Obywatel zamięszkały w Miescie Kargowie u Pana Mateusza Winiarza 
starszego także sławetnego JaKuba Janeczka podstarszego naten czas bę-
dących Dopraszał się tenże Jan Chryzostom Otto wszystKich zgromadzo-
nych Braci Kunsztu tego aby mógł Jana Gottlieb Fernt na naukę przyiać 
na lat Cztery No 4. więc Sławetni Panowie Bracia Kunsztu tego wszyscy 
zezwolili i na naukę tenze Jan Gottlieb Fernt ieżeli nie był od kogo namó-
wiony na tenże naukę atenże Jan Gottlieb Fernt odpowiedział że własna 
wola tego Kunsztu się uczyc przy wszystkich zgromadzonych Braci głosem 
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powiedział i temu uczniowi były wszelkie Kundycye przełożone dowykona-
nia więc się że zwolił nato, nauka iego zaczynasię dnia 19 Juni roku 1832 
Kuńczy się dnia 15 Juni roku 1832 i tenże Sławetny Jan Chryzostom Otto 
obowiązuie się wszystkie koszta za tego ucznia zapłacic Ktore mogą wynik-
nąc do Cychu wiecey niebyło. ten protokuł był przeczytany i za konczony 
i podpisany. 
1no od Cychy Złł 1 [.....]             xxx Mateusz Wincerz Starszy
2do Grzewny Złł 2 [...]                xxx Jakub JaneczeK podstarszy
3. piwa garcy [....]                        xxx Jan Sneller
4 Wosku funt  niezapłacił          Woyciech Sliwa
funt wosku zapłacił                    Jan Waymann
φ 29 grudnia 1837 [...]                Franciszek Snelle
                                                      Augustyn Werfel
                                                      Ernst Otto [...]  (sygn. 6)

Pisarze tworzący protokoły cechu garncarskiego w Babimo-
ście wyzyskiwali bardzo podobny lub niemal tożsamy zestaw 
leksyki wyspecjalizowanej w nazywaniu czynności admini-
stracyjnych. Podstawowe różnice obserwowane w badanym 
materiale raczej dotyczyły konstrukcji zdania czy ortografii niż 
bogactwa słownikowego. Wyobrażenie gatunku narzucało pi-
sarzom rezygnację ze swobody komunikacyjnej nieuwarunko-
wanej nietypowością relacjonowanego wydarzenia. A badany 
zespół zawiera jedynie opisy wydarzeń typowych, księga cechu 
piwowarów krakowskich zaś mieści zapisy niestandardowe, 
wymuszane niezwykłymi okolicznościami wydarzeń. Jednak 
nawet w osiemnastowiecznej księdze cechowej leksyka określa-
jąca czynności prawno-administracyjne jest prawie taka sama. 
Nowością w stosunku do słownictwa protokołów osiemnasto-
wiecznych było użycie następujących leksemów i kolokacji: 
protokół ‘nazwa tworzonego gatunku tekstu’, atest ‘świadectwo 
urodzenia, list urodzajny’, kunszt ‘rzemiosło, cech’, wola własna 
‘dobrowolne, świadome podjęcie się zobowiązania’, ugoda ‘kon-
trakt’. Nastąpiło wzbogacenie zasobu leksykalnego, w części 
polegającego na wymianie, zastąpieniu leksemów, w części na-
tomiast na wyzyskaniu nowych, pozwalających doprecyzować 
dodane znaczenia.

Podsumowując, trzeba uznać, że protokoły cechu garncarzy 
babimojskich, tworzone przez 36 lat w języku polskim, utrwaliły 
zachowania językowe o dużym stopniu powtarzalności, konwen-
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cjonalizacji, stereotypowości. Opisywano w nich wydarzenia stan-
dardowe, wyzyskując określenia typowe i względnie niezmienne, 
niezależne od upływu czasu i zmiennych warunków terytorial-
nych. Protokół cechowy został jednak zmodyfikowany w stosun-
ku do jego osiemnastowiecznego poprzednika – wytworzono 
formułę finalną, w której używano nazwy gatunku tworzonego 
tekstu. Zastosowano procedurę uwierzytelniającą tekst – sygno-
wanie go przez braci starszych i osoby bezpośrednio zaangażo-
wane w opisywane wydarzenia (ugody, kontrakty), co zbliża pro-
tokół cechowy do kompozycji protokołu posiedzeń towarzystw 
dziewiętnastowiecznych (Wojciechowska 2012a, 2012b).

Mała wspólnota komunikatywna, która starała się przetrwać 
trudny okres przemian społeczno-politycznych na terenach 
pogranicza, używała standardowej polszczyzny urzędowej 
tak długo, jak długo możliwe było względnie bezkonfliktowe 
współistnienie narodowości polskiej i niemieckiej. Dopiero nasi-
lenie działań o charakterze polityczno-wojskowym spowodowa-
ło zmianę w organizacji społeczności miejskiej, a zatem i w zwy-
czajach komunikacyjnych.
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Conventionality of linguistic behaviour in documents  
of potters’ guild in Babimost (nineteenth century)

Abstract

The paper presents the phenomenon of standardization of texts 
representing the protocol genre in the sub-genre of guild’s meet-
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ing protocol. The research material is based on protocols docu-
menting the decisions of craft community of potters in Babimost, 
in the years 1810-1846. They capture the language behaviour with 
a high degree of repeatability, conventionalization, stereotyping, 
both thematic, structural and lexical. These events were reported 
in a standard manner, extracting typical and relatively constant 
definitions, independent of the passage of time and changing his-
torical conditions. The guild protocol was modified in relation to 
its eighteenth-century predecessor. There appeared a final formu-
la, which used the name of a genre of created text. The procedure 
of authenticating the text was used – signing it by older brothers 
and the people directly involved in the events described (settle-
ments, contracts). New vocabulary and phraseology, emerging in 
Babimost potters’ protocols, involve just the elaboration of the fi-
nal formula, and an additional segment of content – enumeration 
of the ownership of the guild and students. Lexical trends, such 
as the saturation of the text with administrative and legal vocab-
ulary, the presence of titulary, the disappearance of Latin, persist. 
The only clear difference is the disappearance of words naming 
the process of manufacture and sale of the product, which is asso-
ciated with the lack of judicial records in the guild.

Keywords: history of Polish language, genre of protocol, con-
ventionalization, composition of guild protocol, administrative 
and legal vocabulary.
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Staropolskie Modlitwy Wacława – 
zabytek znany i nieznany

Pamięci WT 

Tekst tytułowego zabytku od początku wydawania Słownika sta-
ropolskiego, to jest od roku 1953, znalazł się w kanonie jego źródeł, 
rękopis bowiem został odnaleziony w 1870 roku przez Aleksandra 
hrabiego Przezdzieckiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Peszcie. 
W owym czasie odnalezienie staropolskiego tekstu nie było ewe-
nementem. Na przykład dwadzieścia lat później, w 1890 roku  
A. Brückner odnalazł Kazania świętokrzyskie w Petersburgu, a same-
mu Przezdzieckiemu zawdzięczamy też pierwsze wydanie rachun-
ków królewskich z XIV i XV wieku z polskimi glosami. Aleksander 
Przezdziecki był historykiem, literatem i wydawcą źródeł.

Odnaleziony kodeks, mający sygnaturę VI N. 2, jest rękopisem 
staropolskim średniej wielkości. Nie jest to tekst jednolity, zawie-
ra bowiem trzy różne nabożeństwa; wszystkie są godzinkami. 
Przezdziecki postarał się o sfotografowanie trzech kart rękopisu, 
na których zaczynają się poszczególne modlitwy oraz karty z na-
pisem końcowym. Są to: k. 1r ze słowami: Tu sie poczyna pryma 
a naprzod mow Pacierz; k. 44v, gdzie zaczynają się Modlitwy o świętej 
Annie i o wszytkim jej plemieniu; k. 106v, na której słowami: Tu sie po-
czynają Godziny o włosnym anjele zaczyna się kolejne nabożeństwo, 
oraz czwartej, ostatniej (k. 146v), na której kopista zostawił swoje 
imię: Dokonały sie Godziny o włosnym anjele przez pisarza Wacława 
Ubogiego. W liście z Wiednia z 18 października 1870 roku, adreso-
wanym do Józefa Łepkowskiego pisał Przezdziecki: 

Rękopism w 16-ce, na pergaminie pisany, zawiera kart 146 (stronic 
292), a właściwie 144, bo dwie białe; oprócz tego kilka ze środka wy-
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ciętych. [...] Pisownia niejednostajna [...], są i niektóre oczywiste błędy 
pisarza. Ale zawsze jest to bardzo ważny zabytek pod względem ję-
zyka i pisowni. Dlatego przepisawszy sam starannie 60 kart, do resz-
ty zamówiłem kaligrafa1 Akademii: ten przysłał mi już 40 kart do-
brze skopiowanych, a resztę wkrótce nadeśle. Tymczasem przesyłam 
fotografie z czterech stronic rękopismu dla okazania kompetentnym 
ludziom, pp. Sucheckiemu i Estrajcherowi, i zasięgnienia ich zdania 
co do kształtu literackiego, językowego i pisowni. Najżyczliwszy 
A(leksander) (Malinowski 1875: 1).

Z rąk Łepkowskiego fotografie te trafiły do Henryka 
Sucheckiego. I to jemu właśnie zawdzięczamy pierwszą opub-
likowaną wiadomość o tym zabytku. Nosi ona tytuł Modlitwy 
Wacława. Zabytek mowy staropolskiej odkryty przez Aleksandra hra-
biego Przezdzieckiego. Wiadomość o nich z rozbiorem filologicznym 
i lingwistycznym podaje H. Suchecki. Rzecz czytana i omawiana na po-
siedzeniach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w oddziale nauk 
moralnych dnia 3 czerwca i 5 lipca 1871. Kraków, wydanie i nakład 
autora […], 1871. Wspominam o tej publikacji z troską o „oca-
lenie od zapomnienia”. Po pierwsze, jest to najstarsza pozycja 
w literaturze przedmiotu i to od Sucheckiego rękopis otrzymał 
nazwę Modlitwy Wacława2. Po drugie dlatego, że sam tekst roz-
prawy Sucheckiego jest trudno dostępny nawet w naukowych 
bibliotekach i prawie niewymieniany w bibliografiach.

Ja korzystałam z odbitki wydanej przez autora, ale okaza-
ło się, że tekst traktujący o Modlitwach Wacława był w zbiorach 
bibliotecznych umieszczony w innej okładce, a odpowiednia 
okładka zawierała całkiem inny tekst. Artykuł Sucheckiego za-

1 Był to Adrian Ring, oficjał przy Węgierskiej Akademii Nauk.
2 Niektórzy autorzy uważają, że taki tytuł nadał zabytkowi dwukrotny póź-

niejszy jego wydawca L. Malinowski. On sam we wstępie do pierwszego wy-
dania napisał: „Ś. p. hr. Przezdziecki nazwał zabytek nasz Modlitwy Wacława, 
opierając się na wyrazach końcowych (pag. 146v) Dokonaly szye Godziny o wlos-
nym angele przes pyszarza Waczlawa vbogiego Waczlawa” (Malinowski 1875: 3). Ale 
jedyna nazwa, jaka się pojawia w liście Przezdzieckiego, to „rękopism Wacława”. 
W późniejszych dyskusjach o tytule zabytku podstawą jego krytyki nie było imię 
kopisty, lecz nazwa modlitw liturgicznych, jakie zawiera, nazwanych przez sa-
mego kopistę „godzinami”. Zresztą występuje ona tylko dwa razy, w ostatniej  
części rękopisu. Chociaż w literaturze przedmiotu zdecydowanie przeważa ty-
tuł Modlitwy, pojawia się też nazwa godziny. T. Michałowska w swojej syntezie 
Średniowiecze omawiany rękopis nazywa wyłącznie Godziny Wacława.
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wiera najogólniejszy opis tego „zabytku mowy staropolskiej” 
oraz tekst czterech sfotografowanych kart, drukowany w transli-
teracji i „odczyt w pisowni nowej” (Suchecki 1871: 9), czyli tekst 
transkrybowany. Do każdej karty autor daje przypisy i objaśnie-
nia. Przytoczę tylko pierwszy przypis, odnoszący sie do nazwy 
Prima (Tu sie poczyna pryma), traktując go jako najogólniejsze 
wprowadzenie w strukturę godzinek: 

Wiadomo, że w pacierzach kapłańskich są horae canonicae: prima, 
tertia, sexta, nona, to jest godziny odpowiadające dawnemu rzym-
skiemu podziałowi straży wojskowych, zmieniających się co 3 go-
dziny. Prima odpowiada naszej godzinie 6-tej porannej, tertia 9-tej, 
sexta 12-tej, a nona 3-ej po południu. Na wzór rozkładu tych pacie-
rzy kapłańskich są ułożone godzinki ludowe, które Wacław spisał 
(Suchecki 1871: 12). 

Przymiotnik ludowy został tu użyty, rozumiem, jako opozycja 
do kapłański. Te małe godzinki były przeznaczone do śpiewania 
przez świeckich lub przez zakonników bez święceń kapłańskich. 
Wydaje się, że czasownik spisać oznacza tylko czynność przepi-
sania tych „ułożonych godzinek ludowych”.

W roku 1875 ukazało się w tomie II Pamiętnika Akademii 
Umiejętności, Wydziały Filologiczny i Historyczno–Filozoficzny pierw-
sze wydanie całego rękopisu w pisowni oryginalnej, poprzedzone 
wstępem z opisem treści zabytku oraz jego języka (Malinowski 
1875: 1-108). Wydał Lucjan Malinowski, który pisze we wstępie, 
że powierzył mu to zadanie, za zgodą śp. A. hr. Przezdzieckego 
(zmarłego w roku 1871 LW), Józef Łepkowski. Wstęp dzieli się 
na kilka rozdziałów. Pierwszy to opis zabytku pod względem 
paleograficznym. Drugi traktuje o „treści wewnętrznej Modlitw 
Wacława”, gdzie autor rozpatruje też kwestie chronologii poszcze-
gólnych części, ich oryginalności czy raczej jej braku (przecież są 
kopią), powołując się często na opinie Sucheckiego, wreszcie za-
mieszcza Rozbiór gramatyczny Modlitw Wacława. Po tym wstępie 
wydrukowany jest cały tekst zabytku w transliteracji. Na koń-
cu jeszcze Porównanie psalmów z Psałterza floriańskiego z psalmami 
z Modlitw Wacława. Potem jest Słownik wyrazów godnych uwagi ze 
względu na formę, znaczenie itd. oraz Słownik wyrazów cudzoziem-
skich; dołączone są też dwie tablice z podobiznami czterech kart 
rękopisu.
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Wydanie to obarczone jest licznymi niedoskonałościami. 
Antoni Kryński wyliczał w roku 1887 m.in. następujące: nie 
drukowano kresek przekreślających a, źle oznaczano o wąsa-
te, mylono u i v, opuszczano przyimki, źle odczytywano wy-
razy (por. Kryński 1887: 791-792). Nie będę dopełniać tej listy 
od siebie. Podam tylko jeden przykład z części gramatycznej. 
Autor dostrzega „locativus absolutus na pytanie dokąd: Anna 
szwyatha dokonawszy szwego żywotha naprzod pyeklye sthu-
pyla” (Malinowski 1875: 44)3. Zajrzawszy na stronę 69 publika-
cji, znajdujemy tekst poprawnie odczytany z k. 96r: na przed-
pyeklye sthapyla. Wspominam o tym wydaniu dla wierności bi-
bliograficznej. Poza tym jest ono o tyle ważne, że dało asumpt 
Władysławowi Wisłockiemu do zainteresowania się samym 
rękopisem i jego kopistą.

Po ośmiu latach od pierwszego wydania przez PAU Modlitw 
Wacława, na posiedzeniu Wydziału Filologicznego Akademii 
w dniu 5 listopada 1883 roku Wisłocki „odczytał rozprawę 
pod tytułem Wacław de Brodnia Ubogi i jego rękopisy” (Czas [kra-
kowski] 1883: 2). Rozprawa ta nie została opublikowana. Treść 
jej znamy tylko ze streszczenia przewodniczącego zebrania, 
dra Estreichera, które zostało zamieszczone prawie dosłownie 
w krakowskim Czasie parę dni później w rubryce Z Akademii. 
Zacytuję kilka zdań ze względu na ważne konstatacje referenta. 
W rozprawie Wisłocki 

po wstępnych uwagach nad sposobem wydania [...] Modlitw Wacława 
Ubogiego w roku 1875 [...] przeprowadził dowód, że Wacław Ubogi 
pochodził z Brodni nad Wartą, że się nazywał właściwie Venceslaus 
Petri de Brodnia, że chodził do szkół w Płocku i w Krakowie4, że 
był później pisarzem kapitulnym w Krakowie, altarystą na Wawelu 
i prof. św. teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, że wreszcie roku 

3 Za Malinowskim podaję ten cytat w transliteracji, z popełnionymi przez 
niego błędami w odczytaniu; w rękopisie jest zapis zywotha oraz sthapyla.

4 Ponieważ wszyscy autorzy piszący o pobieraniu przez Wacława nauk 
w Akademii Krakowskiej podają rok 1445 jako datę uzyskania przez niego ba-
kalaureatu artium, a jest to data, według źródeł, błędna, można domniemywać, 
że Wisłocki pierwszy podał tę błędną datę. W rzeczywistości stopień bakałarza 
Wacław uzyskał w roku 1446: „ad gradum baccalariatus hii promoti sunt et 
secundum hunc ordinem locati: [...] Wenczeslaus de Brodnya [46/14]” (Księga 
promocji... 2000: 37). Pierwsza liczba w zapisie to dwie ostatnie cyfry roku 1446, 
a po kresce podana jest liczba porządkowa promowanego.
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1489 lub krótko przedtem darował wszystkie rękopisy swoje oo. 
Kartuzom w Czerwonym Klasztorze koło Lechnicy na Spiżu, skąd 
po kasacie zakonów jako własność rządowa dostały się do Biblioteki 
Uniwersytetu w Peszcie. [...] Rozbierając szczegółowo treść Modlitw 
Wacława, które obecnym przedstawił w oryginale pergaminowym, 
[...] dowodził prelegent na podstawie licznych danych, tak druko-
wanych, jak rękopiśmiennych, że Wacław de Brodnia Ubogi odpisał 
je dla siebie5, nie prędzej jak w roku 1482, odpisał z modlitw od-
mawianych wówczas przez członków należących do bractwa św. 
Anny u oo. bernardynów na Stradomiu [...]. Te godzinki „ułożył był 
dla bractwa św. Anny w Warszawie około roku 1475 błogosławiony 
Władysław z Gielniowa”6 (Czas [krakowski] 1883: 2). 

Wielu autorów uwierzyło w podane przez Wisłockiego „fakty” 
odnoszące się do autorstwa godzinek i ich przeznaczenia. Często 
znajdujemy je w literaturze przedmiotu, również współcześnie 
powtarzane zarówno przez filologów (np. Łoś 1915: 225, Rymut 
1885: 305, Witczak 2004: 81), jak i teologów (Łukaszczyk 1999: 21). 

Tymczasem z chronologią działalności bractwa św. Anny 
w ogóle w Polsce, nie tylko w Krakowie, są pewne kłopo-
ty. Wprawdzie B. Kumor pisze, że konfraternia św. Anny, 
mająca cele wyłącznie dewocyjno–społeczne, była znana na 
ziemiach polskich już w XV wieku (Kumor 1969: 527), ale 
ruch ten musiał całkowicie wygasnąć, nie pozostawiając na-
wet dokumentarnych śladów, skoro powtórnie bractwo św. 
Anny zostało w Polsce założone w roku 1578 przy koście-
le św. Anny w Warszawie przez arcybiskupa lwowskiego  
J.D. Solikowskiego i zatwierdzone razem ze statutami trzy lata 
później (1581) przez nuncjusza apostolskiego G.A. Caligariego. 
Papież Sykstus V wyniósł je w 1589 roku do godności arcybra-
ctwa, dając mu prawo agregacji na całą Polskę. Dopiero w roku 
1590 erygowano bractwo przy kościele św. Anny w Krakowie, 
a Stolica Apostolska zatwierdziła je w roku 1591 (Kuźmak 1999:  
 
 

5 W trzeciej części Modlitw Wacława, w Godzinach o włosnym anjele, formy 
czasownikowe w praeteritum są wyłącznie rodzaju żeńskiego.

6 Wisłocki pominął tu jeszcze jeden fakt z życia Wacława. Od 1454 roku był on 
rektorem szkoły katedralnej i był nim jeszcze w roku 1469 (por. Pilat 1926: 442). 
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szp. 625–6)7. W 1590 roku in officina Lazari zostały wydrukowane 
Artykuły Bractwa św. Anny.

Autorstwo Władysława z Gielniowa także nie wytrzy-
muje dziś krytyki. Wiesław Wydra w monografii Władysław 
z Gielniowa... (Wydra 1992), wykazuje, że spuścizna literacka 
w języku polskim tego bernardyńskiego poety i kaznodziei to 
pięć pieśni i jedna modlitwa. Nie został po nim żaden tekst go-
dzinek. Żałuję, że nie udało mi się odnaleźć w spuściźnie po 
Wisłockim wspomnianej jego rozprawy, przede wszystkim ze 
względu na te „liczne dane, zwłaszcza drukowane”.

Przegląd historii odkrycia Modlitw Wacława i najstarszych pub-
likacji kończę na roku 1887, kiedy ukazało się drugie wydanie 
zabytku, poprawione, opracowane także przez Malinowskiego 
(Malinowski 1887) na podstawie jego „własnoręcznego odpisu”. 
Ten tekst jest źródłem Słownika staropolskiego.

Część szczegółową poświęcam tylko oficjum o św. Annie, 
które stanowi środkową część kodeksu, pomiędzy horae Beatae 
Virginis Mariae a horae Angeli Custodis – według dziewiętnasto-
wiecznego napisu na karcie tytułowej. Oceniając całkowicie ze-
wnętrznie tę drugą część Modlitw Wacława, można zauważyć, 
że jest ona najdłuższa. Podczas gdy godzinki o NMP zajmują 
80 stron, a o aniele stróżu 87, to św. Anna zajmuje 119 stron. 
Przyczyny są dwie. Same godzinki poprzedzają modlitwy na 
każdy dzień tygodnia, mające nagłówek Modlitwy o świętej 
Annie i o wszytkim jej plemieniu i dalej komentarz kopisty: A to, 
kto chce przez teskności ućcić Bożą Matkę, przez ty dni może nisze 

7 Encyklopedia katolicka w ogóle nie wspomina o wieku XV, omawiając bra-
ctwa św. Anny w Polsce. W Wilnie, tak jak we Lwowie, erygowano bractwo  
św. Anny w roku 1589, ale T. Michałowska notuje w Średniowieczu: „W Wilnie 
w roku 1500 działało Bractwo Św. Anny” (Michałowska 2004: 384). Kantak w mo-
nografii Bernardyni polscy wyjaśnia, że w „roku 1580 powstają bractwa w Wilnie 
i Kownie, gdzie dawne z doby przednowowierczej były zamarły wśród burzy 
religijnej i upadku prowincji litewskiej. […] W Poznaniu, jeśli bractwo istniało 
ok. r. 1500, to przez cały wiek XVI o niem nie słychać, zorganizowanie na dobre 
przypada ok. r. 1583” (Kantak 1933, t. II: 253). Krakowscy bernardyni odrębną 
konfraternię na Stradomiu założyli dopiero w roku 1671 (por. Kantak 1933, t. II: 
254). Warto przypomnieć, że papież Paweł V zniósł w roku 1568 w Kościele ka-
tolickim święta ku czci rodziców Maryi, których kult był oparty na apokryfach, 
nieuznanych przez Sobór Trydencki. Ale przeważyła w końcu opinia, że rodzice 
Maryi istnieli i powinni być czczeni, nawet jeśli noszą imiona umowne. Papież 
Grzegorz XIII w roku 1584 wyznaczył 26 dzień lipca jako wspomnienie obojga 
rodziców Maryi (por. Zaleski 1995: 424) i tak jest do dzisiaj.
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modlitwy mowić, a napirwej: W niedzielę o rodzicoch Panny Maryjej. 
W poniedziałek do siostr Panny Dziewice Maryjej, to jest do Maryi 
Jakobowej (czyli do córki św. Anny i Kleofasa a żony Jakuba 
zwanego Alfeuszem) i do Maryi Salomowej (do córki św. Anny 
i Salomasa). We wtorek o dwu strożu Dziewice Panny Maryjej, to jest 
o św. św. Józefie i Janie Ewangeliście. We środę o dwu synu Maryjej 
Jakubowej, Szymunie i Tadeuszu. We czwartek o dwu synu obu siostr 
Panny Maryjej, dwu Jakubu. W piątek o dwu przyjacielu Dziewicy 
Maryjej, Janie Krcicielu i Serwacym. W tekście tej modlitwy wy-
mieniona jest Elżbieta, matka Jana Chrzciciela oraz Ismeryja, św. 
Anny siostra a matka Elżbiety. Wymieniony jest też Eminter, brat 
św. Elżbiety a ojciec św. Serwacego. Ostatni jest nagłówek: W so-
botę o jinnych przyjacieloch Panny Maryjej. Z tej modlitwy mamy 
tylko początek pierwszego zdania: Błog<osł>awcie Pana z weselem, 
ale nie wiemy do kogo ta zachęta jest skierowana, następuje bo-
wiem luka w rękopisie.

W literaturze przedmiotu niewiele uwagi poświęcono tym 
wstępnym modlitwom i ich autorowi. Pierwszy Malinowski napi-
sał, że „zawiera w sobie modlitwy o św. Annie rozłożone na cały 
tydzień [...], k. 44v–57r. Modlitwy te pisane są dla mężczyzny, jak 
to widać z wyrażeń (pag. 52) abych przez was mogł wdzięczen być, –  
abych zasłużył łaskę brata waszego. Od pag. 57 recto począwszy idą 
godzinki” (Malinowski 1875: 5)8. Malinowski dobrze zauważył te 
dwie formy męskie, ale jednocześnie nie dostrzegł, że dwa razy  
(k. 45v i 56r) podmiot modlący się jednoznacznie określony jest 
jako niewiasta: „najdźcie mi, nędznej słudze waszej”, i „oświeci<cie> 
mię, sługę swoję”. Jest też wzmianka o nich Piotra Chmielowskiego 
w jego Historii literatury polskiej z roku 1914: „Pergaminowa ksią-
żeczka zawiera [...] Modlitwy o św. Annie i wszytkim jej plemieniu 
układu jedynie owego Wacława” (Chmielowski [1914]: 106)9. 

8 Nie wszyscy badacze dostrzegli te męskie formy. Pierwszy Prochaska, a za 
nim Łoś i Pilat powtarzają, że wszystkie trzy oficja zostały przepisane przez 
Wacława „dla jakiejś wielkiej damy [...], może nawet królewny” (Prochaska, 
1914/15: 51). Można przyjąć, że te męskie formy są niezauważoną przez kopistę 
pomyłką, ale może być to też całkiem świadome i celowe zaznaczenie swojej, 
przepisywacza, osoby. 

9 Niestety, Chmielowski nie podaje żadnych argumentów na poparcie swo-
jej tezy. Brak w tej części rękopisu kawałka tekstu może przeczyć temu domnie-
maniu. Taki pogląd przedstawia np. Bernacki (por. Bernacki 1918: 211–212). 
Ale ten brak może też być wynikiem zgubienia jednego kwaternionu przed 
oprawą kodeksu. Oprawa jest przecież znacznie późniejsza.
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I wreszcie Karol Górski, opisując rozwój życia wewnętrznego 
w Polsce od czasów najstarszych, nazywa te modlitwy „rozmyśla-
niami” i zwraca uwagę na „ogromną rolę, jaką w nich odgrywa-
ją domysły pobożne, na przykład o siostrach Najświętszej Maryi 
Panny, nie rodzonych”. Na podstawie treści tych  modlitw wyty-
ka on pobożności tamtych czasów brak krytycyzmu (Górski 1969: 
62). Ja bym raczej oceniała tekst w kontekście czasów, w których 
powstał. Mianowicie nagłówki zawierające imiona osób wystę-
pujących w tych modlitwach to malowany piórem na pergaminie 
obraz zwany w ikonografii motywem Wielkiej Świętej Rodziny lub 
Rodziny Maryi10.

O św. Annie, niewspomnianej w Piśmie świętym w ogóle, dowia-
dujemy się z Protoewangelii Jakuba z II i Ewangelii Pseudo-Mateusza z VI 
wieku oraz z Księgi Narodzenia Maryi Panny i dzieciństwa Zbawiciela 
z wieku VIII. We wczesnych apokryfach, według teologów, można 
znaleźć ziarna prawdy przekazane tradycją i przyjęte przez Kościół. 
Natomiast o związkach małżeńskich św. Anny po śmierci Joachima 
mówią źródła późniejsze, m.in.: Złota legenda Jakuba de Voragine 
z XIII wieku i Speculum historiae Wincentego z Beauvais. W sztu-
kach plastycznych Europy temat ten pojawił się później, po rozpo-
wszechnieniu wizji klaryski z Gandawy, błogosławionej Collette 
Boilet, w roku 1408. Mianowicie ukazała się jej św. Anna z córkami 
i opowiedziała swoje dzieje.

W omawianych fragmentach naszego tekstu z czwartej ćwier-
ci XV w. mamy wymienionych po imieniu siedemnaście osób 
z kręgu tzw. Wielkiej Rodziny Maryi. Znany jest jeszcze jeden 
taki literacki obraz, późniejszy. Jest to Jana z Koszyczek apo-
kryficzny Żywot świętej Anny, naczystszej Panny Maryjej mat-
ki bożej i Pana Jesu Chrysta starej matki iego (druk Wietora lub 
Szarffenbergera z 1532 roku). Ma on siedemnaście rozdziałów. 
Zacytuję tylko fragment jednego z nagłówków: Siodme rozdzie-
lenie, jako święta Anna była dana trzeczyemu mężowi Salomasowi, 
z ktorego porodziła trzecią Maryją, matkę dwu onych apostołow Jakuba 

10 Jako mylące uproszczenie traktuję tytuł drugiej części Modlitw Wacława, 
podany przez autorów Chrestomatii staropolskiej W. Wydrę i W.W. Rzepkę: 
Godzinki o św. Annie i rodzinie Matki Boskiej (Chrestomatia 2004: 34). Te Modlitwy 
to część autonomiczna, poprzedzająca godzinki, ale niebędąca godzinkami,  
niemająca struktury godzinek. Tytuł tych godzinek znajdował się w zaginionej 
części rękopisu.
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Więtszego i Jana Ewangelistę [...]11. Ten Żywot... jest tłumaczeniem 
łacińskiego tekstu Legenda sanctissimae matronae Annae, genitricis 
Virginis Mariae matris et Jesu Christi aviae (por. Bernacki 1907: 366, 
367). W ikonografii i rzeźbie motyw Wielkiej Świętej Rodziny 
rozwinął się na Zachodzie głównie w XV i XVI wieku. W Polsce 
mamy także z początku XVI w. przykłady małopolskiego goty-
ckiego malarstwa tablicowego, przedstawiające ten temat, a ano-
nimowi twórcy tych obrazów są nazywani Mistrzami Rodziny 
Marii. Szesnaście osób, wymienionych w modlitwach przed 
Godzinkami o św. Annie, łącznie ze św. Serwacym (pod wpływem 
legend o pochodzeniu Serwacego już od XII wieku pojawiły się 
na Zachodzie przedstawienia grupowe Serwacego ze Świętą 
Rodziną), znajdujemy na obrazie Rodzina Marii z Ołpin12, z lat ok. 
1510-1515, a dziesięć z nich na obrazie tego samego typu z roku 
1516 w starym kościółku św. Anny w Nowym Targu na cmen-
tarzu. To tylko dwa wybrane przykłady. Na obu obrazach przy 
postaciach rozwinięte są banderole z ich imionami. Na obrazie 
z Ołpin nie pojawia się tylko Emintr (czy Eminter), według tekstu 
z Modlitw Wacława ojciec św. Serwacego.

Wróćmy do tekstu. Wspomniane niedokończone zdanie 
z modlitwy sobotniej to koniec k. 56v. Następna karta, przy cią-
głej paginacji, zaczyna się od stałej części modlitw każdej godzi-
ny oficjum, zaznaczonej napisaną po łacinie nazwą Antiphona. 
Z dalszej treści tej części, mianowicie z tego, że są tam trzy czy-
tania (Lectio prima, Wtore czcienie oraz Lekcyja III), ze słów na  
k. 63v Annę świętą czasu jutrzennego Bog przejrzał oraz z tego, że na 
k. 64v znajduje się nagłówek Ad primam, czyli że się zaczyna tu 
modlitwa przypisana godzinie 6 rano, możemy z całą pewnością 
stwierdzić, że w oryginalnym tekście po końcu modlitwy sobot-
niej zaczynały się godzinki o św. Annie pierwszą ich częścią, czyli 
jutrznią13. W dalszym ciągu tekstu jest jeszcze jedna przesłanka 
tego wniosku. Na początku modlitw przypisanych godzinie dzie-
wiątej i dwunastej (k. 72v tercyja i 78v ad sextam) są „odsyłacze” 
(pojawiające się powszechnie w tekstach różnych godzinek śred-

11 Oba tytuły podaję w transliteracji.
12 Obraz obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.
13 Jutrznia (matutinum) była nocną, najdłuższą częścią oficjum. Reguły za-

konne oraz kolejne zmiany przepisów ustalały różną liczbę psalmów i czytań 
w jutrzni (por. Straszewicz 2000: 287). Tak było do reformy oficium divinum 
przez papieża św. Jana XXIII w roku 1960. 
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niowiecznych, a i późn. łacińskich i polskich). Przytoczę tu jeden 
z k. 78v–79r: Modlitwa: Pozdrowiona bądź Panno Naświętsza, macie 
ją na przodku przed jutrznią. Ten cytat zawiera początek zapowie-
dzianej modlitwy, którego nie ma w odsyłaczu przy tercji. Więcej 
braków w godzinkach o św. Annie nie ma. To drugi powód tego, 
że są one najobszerniejszą częścią Wacławowego rękopisu. Tu nie 
można zostawić bez komentarza opinii L. Bernackiego, powtó-
rzonej przez Pilata, że w godzinkach o św. Annie brak „początku 
i końca Jutrzni oraz początku Laudes”14 (Bernacki 1918: 211–212, 
Pilat 1926: 440). Ta konstatacja jest błędna. Część argumentów za 
tym, że tekst zaczynający się na k. 57r to jutrznia, już podałam, 
a na jeden jeszcze zwrócę uwagę w odpowiednim miejscu.

Porównanie w zachowanym tekście początku jutrzni ze struk-
turą modlitw pozostałych części tych godzinek pozwala sądzić, 
że prawdopodobnie w tej jutrzni brakuje tylko tytułu nabożeń-
stwa oraz inwitatorium, doksologii i hymnu. Przypuszczalnie 
przed naniesieniem paginacji zagubił się jeden kwaternion.

W ten sposób weszliśmy już w sam tekst nabożeństwa. Z przy-
toczonych fragmentów można się zorientować, że od czasu do 
czasu w tekście tych godzinek znajdują się wyrazy łacińskie. Są 
one nazwami albo poszczególnych godzin kanonicznych, np. 
ad primam, ad sextam, albo części modlitw w każdej z godzin15,  
np. Antiphona (w całym rękopisie zapisana jest po łacinie tylko 
jeden raz na k. 57r), Psalmus, Lectio prima, Responsorium, Hymnus, 
Magnificat, albo są incipitami hymnów bądź innych fragmen-
tów Pisma św. odmawianych w odpowiednich miejscach, np. 
Domine, quid multiplicati sunt (Ps 3, 2) czy Nunc dimittis (Luc 2, 29, 
początek kantyku Symeona). Terminów łacińskich jest znaczna 
większość, ale też niektóre z tych nazw mają czasem swoje od-
powiedniki w języku polskim, np.: Poczyna sie tercyja czy Godzina 

14 Bernacki we wszystkich trzech nabożeństwach  z Modlitw Wacława wśród 
braków wylicza laudes. W układzie tych godzinek żadna część od początku nie 
zawierała ich, co nie wywołuje niepokoju.

15 Nabożeństwo godzinek zawiera w każdej części przypadającej na odpo-
wiednią godzinę kanoniczną psalmy z antyfonami, hymny, responsoria, mod-
litwy i czytania biblijne. Ich struktura jest taka sama, niezależnie od obiektu 
kultu. Znając strukturę godzinek, trudno przyjąć z akceptacją sformułowanie 
„Poszczególne części Modlitw Wacława nie stanowią jednolitych całości, ale 
zlepek różnych modlitw, pieśni a zwłaszcza psalmów” (Rymut 1985: 305). 
Godzinki jako forma liturgiczna były przeznaczone do zespołowego śpiewa-
nia, ale czy można uważać, że składają się z „pieśni”?
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szosta, jeden raz występuje Odpowiedzenie a trzy razy polska na-
zwa Hymna (r.ż.). Czasami obserwujemy nawet wariantywność 
polskich nazw, np.: Antyfona na psalm bądź Piosnka na psalmy, 
Wtore czcienie i Lekcyja III. Polskie nazwy oraz dwukrotne po-
minięcie łacińskiego incipitu hymnów występują tylko w dru-
giej połowie tekstu. Lucjan Malinowski w drugim wydaniu te 
wszystkie nazwy (także polskie) i incipity podaje kursywą.

Ale na k. 63v znajdujemy jeszcze dwa wyrazy łacińskie napisa-
ne w całości: Patris sapientia i po nich litery ve z zawijasem na koń-
cu. Jest to wyraz veritas zapisany z abrewiacją. Te słowa nie są obce 
staropolaninowi. To incipit czternastowiecznej łacińskiej pieśni 
pasyjnej nieznanego autora, przez niektórych badaczy nazywanej 
hymnem, zatytułowanej Horae canonicae Slavatoris, czyli Godzinki 
o Męce Pańskiej. Zaczyna się ona od słów Patris sapientia, veritas 
divina, Deus homo captus est hora matutina. Ta pieśń jest skrótem 
brewiarzowego nabożeństwa, officium divinum, ułożonym według 
godzin odmawiania. Każda jej zwrotka zawiera zgodny z opisem 
ewangelicznym kolejny etap Męki Pańskiej. Na wielkie znaczenie 
tego utworu w literaturze europejskiej zwraca uwagę A. Brückner, 
pisząc, że utwór ten „w każdej średniowiecznej literaturze, nawet 
tak ubogiej jak węgierska, się powtarza, który jeszcze w XVI i XVII 
w. naśladowano” (Brückner 1902: 200). W Europie powszechne 
były takie skróty, stanowiące officia parva. Na Zachodzie Godzinki 
o Męce Pańskiej były najwcześniej spotykaną formą małego oficjum 
(Ppp Korolko 1977: 30)16. Schemat przyporządkowania w nich ko-
lejnych etapów męki godzinom kanonicznym był następujący: 
jutrznia zawierała pojmanie w Ogrojcu, pryma sąd u Piłata, tercja 
biczowanie i koronowanie cierniem, sexta niesienie krzyża, nona 
śmierć na krzyżu, nieszpory zdjęcie z krzyża, kompleta złożenie do 
grobu. Wiek XV zostawił nam trzy przekazy tej pieśni w języku 
polskim, wszystkie zaczynają się od słów Jesus Chrystus, Bog czło-
wiek17. W wieku XVI pojawiło się ich dużo więcej.

16 Korolko nazywa te teksty paraliturgicznymi.
17 Najstarszy z nich, datowany w Słowniku staropolskim ca 1420, odna-

lazł Brückner w jednym z rękopisów petersburskich. Brückner uważał, że 
jako pierwszy przetłumaczył tę pieśń na język polski opat witowski Jan, to-
warzysz wypraw Wł. Łokietka (por. Ppp Korolko 1977: 87 i Korolko 1980: 9).  
T. Michałowska w Średniowieczu zaznacza, że „współczesne analizy języko-
znawcze tego zapisu nie dostarczają argumentów na rzecz tak wczesnego da-
towania znanej nam pieśni” (Michałowska 2002: 371).
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Wiedziałam, że te słowa nie mogły zostać przez jakiegoś pisa-
rza (a może przez Wacława?) wciągnięte do tekstu przypadko-
wo jako krótki wtręt łaciński. Są zbyt ważkie. Przyjęłam je jako 
trop prowadzący do dalszych tekstów De passione Christi. Nie 
trzeba było specjalnie długo szukać: wszystkie oczekiwane treści 
pasyjne znalazłam wplecione w tekst nabożeństwa o św. Annie. 
Już w pierwszej godzinie kanonicznej (pamiętamy, że Jutrznia 
nie ma tu części początkowej), na k. 64r można przeczytać od-
powiedni tekst, wprowadzony, jak we wszystkich dalszych go-
dzinach, nagłówkiem Modlitwa. Wszystkie te teksty, zawierające 
odniesienie do odpowiedniego etapu Męki Pańskiej, są niejako 
oprawione w modlitewne westchnienie. Pierwszy tekst jest na-
stępujący: Panie Jesukryste, Synu Boga żywego, ktoryś dla zbawienia 
naszego ciało swe święte w ręce podał katowskie, daj nam uczuć nieco 
twej męki, a potem pożywać w niebie chwały. Amen. Zwięźle wspo-
mniane jest tu pojmanie Chrystusa, zawsze łączące się z jutrznią. 
Jest to ostatni dowód przeciw twierdzeniu Bernackiego, że w go-
dzinkach o św. Annie brak jutrzni. 

Przedstawię kolejno te pasyjne modlitwy ze wszystkich godzin 
kanonicznych: 

Ad primam [...] (k. 72r-v) Panie Jezukryste, Synu Boga żywego, ktoryś noc 
męki twej w gorkości wielikiej cirpiał, godziny pirwej na dzień posromocony, 
na ganiebny sąd przed Piłata wiedzion, tam jako baranek niewinny fałszywe 
obwinienie pokornie cirpiał, daj nam, sędzia sprawiedliwy, czasu sądu, go-
dziny śmierci naszej z miłosierdzia twego łaskawe wysłuchanie i w chwale 
twej krolowanie; 
Tercyja [...] (k. 78r-v) Panie Jezukryste, Synu Boga żywego, ktory trzeciej 
godziny na dzień, sprawując zbawienie człowieka swego, ciałoś swe na roz-
majite cirpienie wydał, okrutne ubiczowanie, głowy swej cirniową koroną 
zekrwawienie, daj nam przez zasługę męki twej, bysmy łzami rany twe oblali, 
swoje grzechy opłakali, a potem przez gorzkość męki twej chwały dostąpili 
niebieskiej;
Ad sextam [...] (k. 83v-84r) Pani<e> Jezukryste, Synu Boga żywego, ktoryś 
pragnąc zbawienia ludskiego na dzień szostej godziny na śmierć skazany, 
ręce swoje na krzyżu rozciągnął, człowieka potępionego k sobie wciągnął, daj 
nam, miły Panie, przez twoje ukrzyżowanie grzechom naszem odpuszczenie 
i chwały twej dostąpienie. Amen; 
Ad Nonam [...] (k. 86r-v) Panie Jesukryste, Synu Boga żywego, ktory dzie-
wiątej na dzień godziny na krzyżu rozciągniony śmierć okrutną podjął, Bogu 
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Ojcu duszę ofierował, krew opłwitą <z> boku zranionego wylał dla zbawie-
nia naszego, daj nam przez opłwite krwie twojej wylanie duszam naszem 
wiecz<n>e odpoczywanie; 
Nieszpor [...] (k. 96v-97r) Panie Jezukryste, Synu Boga żywego, jenżeś sie 
stał sprawcą zbawienia naszego, nieszpornej godziny z krzyża sjęty, naprzod 
na przedpiekłoś zstąpił, ojce święte barzo pocieszył, przez męki twej ucir-
pienie daj duszam naszem pocieszenie, bysmy przez grzechow byli, s tobą 
wiecznie krolowali; 
Completa [...] (k. 103v-104v) Panie Jezukryste, Synu Boga żywego, ktoryś 
godziny kompletnej w grob włożony, od nabożnych niewiast opłakany, daj 
nam opłakać gorzski<e> rany twoje, a potem duszam naszem zbawienie. 
Przez miłosierdzie twe, miły Panie, spomni na ojcowskie wybawienie. Jakoś 
raczył wybawić z piekła ojce, racz też wybawić z grzechow dusze nasze.

Wysłuchaj nas w naszej prośbie, i tego, ktory to składał w jimię twoje. Daj 
mu ście w łaszcze twej i zdrowie, a potem duszne zbawienie. Amen. 

Taką prośbą w tym kodeksie kończą się tylko godzinki  
o św. Annie. Myślę, że Wacław Ubogi jako kopista18 przepisał tu 
westchnienie swojego poprzednika, który własnego imienia nie 
umieścił, bowiem w czasach wcześniejszych skrybowie praco-
wali ad maiorem Dei gloriam i nie „uprawiali reklamy”. Natomiast 
pod koniec XV wieku pojawiła się już tendencja humanizacji 
i zostawiania w kolofonach własnego imienia.

W poszczególnych godzinach te pasyjne modlitwy zaczynają 
się taką samą inwokacją Panie Jezukryste, Synu Boga żywego i we 
wszystkich znajdują się, to ważne, na końcu kolejnych godzin 
kanonicznych. Pod tym względem przypominają łacińskie go-
dzinki św. Bonawentury, tłoczone we Wrocławiu w 1521 roku 
De passione Domini. Są to rozbudowane godziny kanoniczne, 
ale na końcu poszczególnych części jest modlitwa zaczynająca 
się od wezwania Domine Iesu Christe, fili dei viui, a potem wspo-
mnienie odpowiedniego etapu męki, np.: qui hora diei prima Pilato 

18 W literaturze przedmiotu zdarzają się także inne opinie. S. Rospond po-
strzegał w Wacławie kompilatora: „Z rozmaitych źródeł przepisał modlitwy 
w 1482 r. Wacław, syn Piotra z Brodni, uczeń i mistrz Akademii Krakowskiej” 
(Rospond 1957: 377). Tak samo Wacława ocenia też K. Rymut: „Modlitwy 
Wacława składają się z trzech zasadniczych części, które przed ujęciem ich 
przez Wacława Ubogiego w jedną całość funkcjonowały jako trzy odrębne ze-
stawy modlitw” (Rymut 1885: 306).
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presentatus es (Cursus 1521: k. 40r)19. Natomiast trochę późniejsze 
małe godzinki De cruce z Modlitewnika z roku 1536 z biblioteki 
XX Misjonarzy mają tekst z nagłówkiem Oratio jednakowy dla 
poszczególnych godzin, niezawierający opisu etapów męki. Jest 
to właściwie modlitwa o zbawienie przez mękę i śmierć Jezusa 
na krzyżu. Opisy męki znajdują się tu w częściach nazwanych 
Hymnami, które w tych godzinkach są kolejnymi zwrotkami 
pieśni Patris sapientia, veritas divina. Różne więc były „modele” 
pasyjnych godzinek (por. Ppp Korolko 1977: 30).

Poszukiwanie związku nabożeństwa godzinkowego  
o św. Annie z takimż nabożeństwem o Męce Pańskiej w różnych 
historycznych modlitewnikach nie przyniosło na razie pozytyw-
nego rezultatu. Nie zaliczam bowiem do niego wiadomości ze 
wstępu do modlitewnika panien dominikanek ze św. Anny koło 
Przyrowa z roku 1882 Wianek Świętej Anny czyli zbiór nabożeństwa 
dla wiernych, w jej bractwie będących, napisanego przez ich ówczes-
nego kapelana, że w niektórych parafiach członkowie arcybra-
ctwa „w każdą nową niedzielę przed Nieszporami mają odśpie-
wać Godzinki o Męce Pańskiej” (Wianek… 1882: 13). Na razie pra-
cy tej nie zakończyłam.

M. Korolko, wprawdzie w odniesieniu do druków z wieku 
XVI, konstatuje: 

W szesnastowiecznych drukach katolickich pieśń godzinkowa 
występuje w dwu postaciach: zwartej i rozproszonej. […] Postać 
rozproszona występuje w drukach zawierających tzw. małe oficja 
przeznaczone na inne święta roku kościelnego, np. na Wielkanoc, 
Zielone Świątki czy święta maryjne. Tekst rozproszonych Godzinek 
pasyjnych umieszczony jest na końcu poszczególnych godzin ka-
nonicznych jako „pamiątka Męki Pańskiej” na prymę, tercję itd. 
(Korolko 1977: 30-31)20. 

19 Cytaty przytaczam w pisowni oryginału.
20 Egzemplarz, na który powołuje się Korolko, Godzinki na uroczyste święta, 

Kraków 1582, nie jest dostępny, znajduje się bowiem w zbiorach prywatnych. 
Ale w Bibliotece Książąt Czartoryskich, przeglądając Godzinki i ciemne Jutrznie na 
Wielki Tydzień, też drukowane w Krakowie w 1582 roku, znalazłam w Godzinkach 
w Niedzielę Kwietną takie rozproszone teksty pasyjne, każdy z odpowiednim nagłów-
kiem w każdej, poczynając od prymy, godzinie kanonicznej, np. s. 144: „Pamiątka 
męki Pańskiej po Primie. Godziny pierwszej na dzień Sędziemu wiedziony”.
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Modlitwy Wacława są dowodem, że rozproszone godzinki pasyj-
ne pojawiły się już w piętnastowiecznych rękopisach. Nasz tekst 
jest z pewnością pierwszym, ale też i ostatnim, staropolskim 
exemplum praktyki umieszczania tekstów pasyjnych w innych 
nabożeństwach godzinkowych.

Bibliografia dotycząca Modlitw Wacława jest, wbrew pozorom, 
całkiem spora. Można w niej znaleźć całkowicie sprzeczne opi-
nie o wielu problemach związanych z tym rękopisem. Zdaję so-
bie sprawę, że po mojej publikacji liczba znaków zapytania nie 
zmaleje. Rozwikłałam bowiem problemy, których do tej pory 
nie było w literaturze przedmiotu. Ale dostrzegłam też nowe. 
Mediewiści, specjaliści od rękopisów średniowiecznych, mówią, 
że Godzinek o św. Annie nie spotyka się w średniowiecznych ręko-
pisach łacińskich21. Skąd więc miał poprzednik Wacława (kom-
pilator i tłumacz?), tekst takich godzinek, w dodatku z włączo-
nymi w nie treściami pasyjnymi?

Sądzę, że metoda badawcza, sprowadzająca trzy różne teksty 
modlitewne niejako do wspólnego mianownika, bo na przykład 
wymieniając tytuł kodeksu, mówi się tylko o psalmach z części 
pierwszej, nie przytaczając nawet tytułu części drugiej i trzeciej, 
nie prowadzi do dobrych rezultatów22. Uważam, że trzeba naj-
pierw zanalizować poszczególne części, każda z nich powsta-
wała przecież w innym czasie i niesie inne treści23. Potem może 
łatwiej będzie wypowiadać się o całości (metoda od szczegółu 
do ogółu), chociaż wspólnego mianownika nigdy tu nie bę-
dzie. Józef Czapski, którego złote myśli rozplakatowane były 
niedawno w Krakowie w związku z otwarciem przez Muzeum 
Narodowe pawilonu poświęconego jego osobie i twórczości, 
powiedział: „Nie jest ważne, kto ma rację. Ważna jest prawda”. 
Kończę z nadzieją, że nie uchybiłam prawdzie w tym artykule.

21 Tu warto też dodać, że w żadnym z modlitewników w języku polskim 
z końca XV i początku XVI wieku (Modlitewnik Nawojki, Raj duszny, dwa modli-
tewniki Ptaszyckiego, Modlitewnik siostry Konstancji, Modlitewnik króla Zygmunta 
I) nie ma godzinek o św. Annie (por. Borcz 1969: 79).

22 Zauważył to już K. Rymut i Z. Staszewska, oboje mając na myśli prze-
de wszystkim badania językowogramatyczne (Rymut 1985: 396, Staszewska 
1995: 208).

23 Jedyną chyba pracą poświęconą tylko jednej, pierwszej części godzinek 
jest artykuł ks. J. Wojtkowskiego w II t. KUL-owskich Roczników Teologiczno–
-Kanonicznych. Ale też trzeba zauważyć, że autor w ogóle nie wspomina 
o trzeciej części kodeksu.
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Wykaz skrótów

Ppp – Polskie pieśni pasyjne. Średniowiecze i wiek XVI, 1977, red.  
J. Nowak–Dłużewski, t. 1 Teksty i komentarze, zebrał i opracował 
M. Korolko.

Bibliografia

Appel K. i Kryński A.A., 1885, Przegląd biblijograficzny prac nauko-
wych o języku polskim, „Prace Filologiczne” I, s. 541-718.

Bernacki L., 1907, Nieznana praca Jana z Koszyczek, „Pamiętnik 
Literacki” VI, s. 363-370.

Bernacki L., 1918, Pierwsza książka polska. Studium bibliograficzne, 
Lwów.

Borcz T., 1969, Polskie modlitewniki XV i XVI stulecia, „Studia 
Pelplińskie” I, s. 75-84. 

Bruchnalski W., 1935, Łacińska i polska poezja w Polsce średniowiecz-
nej, w: Dzieje literatury pięknej w Polsce, cz. 1, Kraków, s. 1-72. 

Brückner A., 1902, Literatura religijna w Polsce średniowiecznej,  
t. I: Kazania i pieśni, Warszawa.

Chmielowski P., 1914, Historia literatury polskiej od czasów najdaw-
niejszych do końca wieku XIX, t. I: Od czasów najdawniejszych do 
wystąpienia Mickiewicza, Lwów–Warszawa.

Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, 2004, wyd. W. Wydra, 
W.R. Rzepka, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Cursus Sancti Bonaventure de passione Domini cum inuitatori, himnis 
et canticis Laurentii Coruini: cum epistola et carmine de gratuito 
dei in nos beneficientia: et de fructibus ex dominice passsionis recor-
datione provenientibus, MDXXI, Vratislauia.

Czas (krakowski), 1883, nr 256, 10 XI, s. 2.
Godzinki i ciemne jutrznie na Wielki Tydzień, Roku Pańskiego 1582, 

Kraków. 
Górski K., 1962, Od religijności do mistyki. Zarys dziejów życia we-

wnętrznego w Polsce, cz. I: 966-1795, Lublin.
Kantak K., 1933, Bernardyni polscy, t. II: 1573-1795-1932, Lwów.
Karpluk M., 1988, Ze studiów nad językiem modlitw staropolskich. 

Godzinki, w: O języku religijnym. Zagadnienia wybrane, red.  
M. Karpluk, J. Sambor, s. 103-132.

Nowy Korbut, t. I Piśmiennictwo staropolskie, 1963, t. I, red.  
K. Budzyk, Warszawa, s. 231-232.



97STAROPOLSKIE MODLITWY WACŁAWA

Kryński A. A., 1887, Modlitwy Wacława, zabytek języka polskiego  
z w. XV, z kodeksu VI N. 2 Biblioteki Uniwersyteckiej w Budapeszcie 
[…], „Prace Filologiczne” II, s. 791-793.

Kryński A., Kryński M., 1925, Zabytki języka staropolskiego  
z w. XIV, XV i pocz. XVI, Warszawa. 

Księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV 
wieku, 2000, wyd. A. Gąsiorowski, nakładem PAU, Kraków.

ks. Kumor B., 1969, Kościelne stowarzyszenia świeckie na ziemiach 
polskich w okresie przedrozbiorowym, w: Księga 1000-lecia katoli-
cyzmu w Polsce, t. I, Lublin, s. 503-545.

Kuźmak K., 1973, Anna św., III Bractwa, w: Encyklopedia katolicka, 
t. I, Lublin, szp. 625-626.

Łoś J., 1915, Przegląd zabytków językowych staropolskich do r. 1453, 
Kraków.

Łoś J., 1922, Początki piśmiennictwa polskiego, Lwów.
ks. Łukaszczyk M., 1999, Święta Anna. Próba udokumentowania 

kultu św. Anny, Kraków.
Michałowska T., 2002, Średniowiecze, Warszawa.
Modlitewnik łaciński z roku 1536 (egz. bez k. tyt.).
Modlitwy Wacława, zabytek języka polskiego z wieku XV, odkryty 

i skopiowany przez śp. Aleksandra hr. Przezdzieckiego, 1875, wyd.: 
L. Malinowski, w: Pamiętnik Akademii Umiejętności, Wydziały: 
Filologiczny i Historyczno-Filozoficzny, t. II, Kraków, s. 1-104.

Modlitwy Wacława, zabytek języka polskiego z w. XV z kodeksu VI. 
N. 2 Biblioteki Uniwersyteckiej w Budapeszcie z dołączeniem glos 
polskich z rękopisów łac. N 64, 79, 100 tejże Biblioteki, 1887, wyd.: 
L. Malinowski, Kraków.

Pilat R., 1926, Historia literatury polskiej od czasów najdawniejszych 
do roku 1815, t. I, cz. II: Literatura średniowieczna w Polsce w wie-
ku XV, oprac. L. Bernacki i S. Kossowski, Kraków.

Polskie pieśni pasyjne. Średniowiecze i wiek XVI, 1977, red.  
J. Nowak-Dłużewski, t. I. Teksty i komentarze, zebrał i opraco-
wał M. Korolko. Opracowanie językowe J. Puzynina, Opracowanie 
paleograficzne H. Kowalewicz, Warszawa.

Prochaska A., Modlitewnik czy Godzinki staropolskie? (Wacława), 
„Pamiętnik Literacki” XIII (1914/15), z. 1, s. 50-52.

ks. Rechowicz M., 1969, Polska myśl teologiczna w średniowieczu, 
w: Księga 1000-lecia katolicyzmu w Polsce, t. I, Lublin, s. 219-253.

Rospond S., 1957, Dawność mazurzenia w świetle grafiki staropol-
skiej, „Prace Językoznawcze”15, PAN, Wrocław.



98 LUDWIKA SZELACHOWSKA-WINIARZOWA

Rymut K., 1985, Uwagi o języku Modlitw Wacława, „Prace Filolo-
giczne” XXXII, s. 305-322.

ks. Schenk W., 1969, Z dziejów liturgii w Polsce, w: Księga 1000-lecia 
katolicyzmu w Polsce, t. I, Lublin, s. 139-218.

Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. I, Warszawa 1953-1955, 
t. II-IX, Wrocław–Warszawa–Kraków 1956-1987, t. X-XI, Kra-
ków 1988-2002.

Staszewska Z., 1995, Oboczność e:ø w Modlitwach Wacława, 
„Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” XL, s. 207-217.

Staszewska Z., 1997, Język Modlitw Wacława, Łódź. 
Straszewicz M., Jutrznia, laudesy, matutinum, 1. W Kościele katoli-

ckim, 2000, w: Encyklopedia katolicka, t. VIII, Lublin, szp. 286-
-287.

Suchecki H., 1871, Modlitwy Wacława. Zabytek mowy staropolskiej 
odkryty przez Aleksandra hr. Przezdzieckiego […], Kraków.

Średniowieczna pieśń religijna polska, 1980, oprac. M. Korolko, 
Biblioteka Narodowa, seria I, nr 65, Wrocław–Warszawa–
Kraków–Gdańsk.

Wianek Świętej Anny czyli zbiór nabożeństwa dla wiernych w jej bra-
ctwie będących (bez nazwiska autora), 1882, nakładem i czcion-
kami drukarni M. Stochelskiego, Częstochowa. 

Wierzbowski T., 1895, Pieśń o św. Annie z końca wieku XV, „Prace 
Filologiczne” V, s. 99-105.

Witczak T., 2004, Władysław z Gielniowa, w: Dawni pisarze polscy. 
Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik bio-
graficzny i bibliograficzny, koordynator całości R. Loth, t. V, 
Warszawa, s. 79-82.

ks. Wojtkowski J., 1955, Powstanie godzinek o Niepokalanym 
Poczęciu Najświętszej Marii Panny z Modlitw Wacława, „Roczniki 
Teologiczno–Kanoniczne” II, Lublin, s. 23-28.

Wydra W., 1992, Władysław z Gielniowa. Z dziejów średniowiecznej 
poezji polskiej, Poznań.

ks. Zaleski W., SDB, 1984, Święci na każdy dzień, Łódź. 



99STAROPOLSKIE MODLITWY WACŁAWA

Old Polish Modlitwy Wacława (Wenceslas prayers) –  
the known as well as unknown literary relic

Abstract

In the first part of this study the authoress reminds the facts 
connected with the discovery of a manuscript coming from the 
fourth quarter of the 15th century. This manuscript was discov-
ered in 1870. It contained the texts of three old Polish little offices: 
of Our Lady, of St. Anne and of Guardian Angel. The second part 
is devoted to the little hours of St. Anne. They were preceded 
by the Prayer on St. Anne and on all her tribe. The authoress states 
that all the figures (16) mentioned in this prayer appear also in 
the gothic panel painting of Lesser Poland (Małopolska), entitled 
Holy Kinship. Within the little hours of St. Anne, the authoress 
found, in all the canonical hours, woven there, the litlle offices of 
the Passion of Christ, “announced” there by the incipit of the Latin 
passion song: Patris sapientia veritas (divina). Such, dispersed, lit-
tle hours De passione Christi were known, up to now, only from 
the printings of the 16th century.

Translated by Zygmunt Klimek

Keywords: old Polish Venceslas prayers, old Polish little offices 
of St. Anne, passion song Patris sapientia, veritas divina.





W kręgu dawnej 
polszczyzny 

tom III

Krzysztof Waśkowski
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 

Nowy Targ

Parateksty w Myślistwie  
ptaszym... Mateusza Cygańskiego

Jeżeli tekst często jest bez swojego paratekstu 
jak słoń bez swojego dozorcy, czyli nierozumną siłą, 
to paratekst bez tekstu jest niedorzecznym popisem.

Gerard Genette1

Parafrazując słowa, będące mottem moich rozważań (i nomen 
omen – paratekstem artykułu), można powiedzieć, że wzajem-
na zależność paratekstu od tekstu właściwego jest tak silna, jak 
silne jest oddziaływanie w polu magnetycznym dwóch ładun-
ków elektrycznych o przeciwnej wartości. Elementy parateks-
towe nabierają sensu i istnieją tylko wobec tekstu podstawowe-
go, pełniąc jednocześnie dlań funkcję eskortującą. Stwierdzenie 
to zdradza mój sposób rozumienia tytułowego terminu, który 
przyjąłem za Iwoną Loewe:

Przez paratekst rozumiem taki tekst, który eskortuje tekst właściwy [...], 
bazę, tekst pełny [...], wytwór działalności kulturowej człowieka (tzw. 
osoba trzecia wobec autora korpusu), często wielokodowy, w którym 
jednak udział (mniej lub bardziej znaczący) ma kod werbalny. Paratekst 
ma za zadanie uczynić z korpusu tekst łatwo dostępny w projektowa-
nym dla niego środowisku odbiorczym, a środowisko to uczynić jak 
najliczniejsze. W tym celu ma zaprezentować tekst właściwy (w tożsa-
mym środowisku nadawczym) i zachęcić do jego odbioru, pozostawia-
jąc możliwość interpretacji samemu odbiorcy (Loewe 2007: 23).

1 Cyt. za Piętkowa 2004: 132.
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Konstruując przytoczoną definicję na użytek badań komu-
nikacji medialnej, lingwistka oparła się na ustaleniach Gerarda 
Genette’a, który explicite do interesującego mnie typu tekstów 
zaliczył m.in. tytuły, podtytuły, śródtytuły, przedmowy, po-
słowia, wstępy, uwagi wydawnicze, noty na marginesach, epi-
grafy, ilustracje, wkładki reklamowe, noty na obwolucie, motta, 
zatem elementy, będące otoczeniem bazy tekstu2. Wyznaczony 
w zakresie analiz synchronicznych zbiór gatunków parateksto-
wych jest więc bardzo duży – z równie bogatą ich reprezentacją  
można się spotkać w interesującym mnie szesnastowiecznym 
opracowaniu.

Przedmiotem moich rozważań są parateksty poradnika łowie-
ckiego pt. Myślistwo ptasze, w którym się opisuje sposób dostawania 
wszelakiego ptaka Mateusza Cygańskiego, wydanego w Krakowie 
w 1584 roku (Cygański 1584)3. Fragmenty poradnika eskortują-
ce tekst główny, odgrywają ważną rolę, są dla niego tym – by 
pozostać w zaczerpniętej od Gerarda Genette’a metaforze – kim 
dla słonia jest jego dozorca. Są przewodnikiem, prezentują i za-
powiadają tekst podstawowy, a ich znaczenie dla całości utwo-
ru prawdopodobnie wynika z przyjętej konwencji gatunkowej 
(por. Rejter 2004). Celem mojego artykułu jest obserwacja, w jaki 
sposób parateksty spełniają swoje zwyczajowe funkcje, w jaki 
sposób przedstawiają tekst główny oraz  jakie strategie retorycz-
ne zostały wykorzystane do realizacji ich ról.

Wspomniałem wcześniej, że gama paratekstów w Myślistwie 
ptaszym... jest bogata. Prawie na każdej z osiemdziesięciu stron 
książki4 autor zawarł fragmenty towarzyszące wykładowi na  
temat sposobów łowienia latających istot. Ich ogół  można ująć 
w trzy grupy: (1) parateksty ramy utworu, (2) parateksty po-

2 Typologię paratekstów w dyskursie naukowym przedstawiła Romualda 
Piętkowa: Piętkowa 2004: 124–127.

3 Praca jest ważnym źródłem do badań historycznojęzykowych. 
Analfabetyzm autora stał się przyczyną zróżnicowania stylu języka tekstu, 
przenikania się w nim (o czym pisałem w innym miejscu, por. Waśkowski 
2015) polszczyzny potocznej z elementami specjalistycznymi.

4 Korzystałem z pierwszego wydania książki Mateusza Cygańskiego, 
udostępnionego w bibliotece cyfrowej Polona (on line: polona.pl/
item/10968923/0/). Wszystkie cytaty podaję za tą edycją, za nią też podaję 
numerację stron wg schematu: inicjał nazwiska autora i po dwukropku numer 
strony.
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rządkujące i bezpośrednio prezentujące tekst podstawowy5 oraz 
(3) parateksty pomocnicze6.

Parateksty ramy utworu

Teksty eskortujące, składające się na ramę utworu, tworzą pod-
stawową oś delimitacji, „stwarzają jakby obramowanie prze-
strzeni dzieła” (Ocieczek 1998: 775). Już tytuł informuje o tema-
cie i jest jednym z głównych elementów, zapewniających teksto-
wi koherencję. Podstawowa nazwa poradnika Myślistwo ptasze, 
zgodnie z zasadami edycji, podana została na stronie tytułowej, 
zaś na stronie 9. doprecyzowano ją frazą, w którym się opisuje 
sposób dostawania wszelakiego ptaka. Złożona formuła tytulatury 
prima facie zdradza przedmiot poradnictwa, stanowi też adres, 
pod którym praca Mateusza Cygańskiego miała funkcjonować 
w obiegu wydawniczym i świadomości czytelników.

Obok tytułu i towarzyszących mu elementów lokalizujących 
pracę w czasie i przestrzeni historycznej książka Cygańskiego za-
wiera inne parateksty: umieszczony na pierwszej karcie wiersz Do 
czytelnika, na kolejnych stemmat, dedykację królowi Stefanowi Ba-
toremu, nadany przez władcę przywilej druku (spisany po łacinie), 
rycinę przedstawiającą Cygańskiego wraz z jego herbem i herba-
mi skoligaconymi (por. Rostafiński 1914: VII) oraz dwa wiersze 
Summa tych książek i Do Czytelnika łaskawego. Pracę zamyka wiersz 
Autor czytelnikowi. Wskazany układ jest zgodny z konwencją wy-
dawniczą oraz kompozycyjną dawnej książki (por. Ocieczek 2002: 
11). Z nim też związane są podstawowe role paratekstów.

Zadaniem podanych wyżej cząstek wprowadzających jest 
zarekomendowanie, zalecenie oraz wytłumaczenie, dlaczego 
tekstem warto się zainteresować. Taką funkcję spełnia przede 
wszystkim otwierający rozważania wiersz Do czytelnika.

Jeśliś bracie myśliwym / a swym prędkim skokiem /
Co orzeł / jastrząb / i sokół / swym bystrym wzrokie<m>
Upasie / chcesz obłowu dobieżać świeżego:
Albo jeśli z rarogiem zająca żywego

5 Poszczególne „całostki tematyczne” (Rejter 2004: 248).
6 Towarzyszące i załącznikowe według typologii Romualdy Piętkowej (por. 

Piętkowa 2004: 124).
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Dostać chcesz / a nie wiesz jako / tu wszystko snadnie
Najdziesz: najdziesz i to / jeśli Cię myśl napadnie /
Jako miłe z krogulcem zabawy bywają /
Które jedno królowie z panięty miewają.
Wszakże jeśli legawego chcesz pola zażyć /
K to mieć możesz: na te tylko książkę ważyć /
Tedy od ptaka do ptaka polować możesz:
Ale tym nie mnie ledwie sobie co pomożesz. (C: 1)

Zgodnie z szesnastowieczną tradycją edytorską zadaniem 
przytoczonego fragmentu jest polecenie tekstu lekturze każde-
mu potencjalnemu odbiorcy, rozmiłowanemu w łowiectwie. 
W tym celu „ptasznik z Cyganiech”, bezpośrednio zwracając się 
do czytelnika (Jeśliś bracie myśliwym), przytacza szereg argumen-
tów7: podstawowe, praktyczne oraz konkretne informacje na te-
mat treściowej zawartości książki i sugestywnie akcentuje w ten 
sposób jej przydatność. Informacje na temat poruszanych zagad-
nień też zostały podane w wierszu Summa tych książek:

Najdzie w nich jako wprawować rarogi /
By z nich każdy był zającowi srogi:
Najdzie jako też na kaczkę sokoły /
Jak sidła stawiać / sieć / gdy czas wesoły. (C: 7)

Z tekstu więc można pozyskać wiadomości nie tylko na temat 
„dostawania” poszczególnych gatunków ptactwa, lecz także wiedzę 
ogólniejszą – jak sporządzać pułapki, sidła oraz sieci, które to umie-
jętności mogą być przydatne nie tylko w przypadku polowania na 
faunę powietrzną, a także podczas łowienia innych typów zwierząt. 
Walory treściowe autor amplifikuje ponadto zapewnieniami, że 
tekst, będący efektem pasji, rozmiłowania w myślistwie i „narodzie 
ptaszym”, powstał w oparciu o jego wieloletnie doświadczenie:

Ksiąszki [sic!] Myśliswa / w którym roskosz [sic!] czuję /
Sercam ślachetnym z chęcią ofiaruję. (C: 7)

Lecz iżem swój wiek na tym prawie strawił /
A myślistwem się ustawicznie bawił /

7 W zaprezentowanym powyżej cytacie podaję je wytłuszczoną czcionką.
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Chciałem to podać do ręku do ludzi /
Com też umiał […] (C: 80)

Mateusz Cygański, przytaczając informacje na temat swojego 
poradnika, mówiąc o jego treści, dąży do stworzenia więzi z czy-
telnikami. Spełnia w ten sposób retoryczną strategię pozyskania 
przychylności odbiorców. Antycznej formule auditorem benevolum 
parare podporządkowane są przede wszystkim elementy inicjalne 
Summa tych książek, Do czytelnika, jak też wiersz zamykający Autor 
czytelnikowi. Przykładowo we fragmencie Summa tych książek po-
sługuje się antytezą, oponując dwa wzorce myśliwych i myślistwa:

Myślistwo różne w ludziech się najduje /
A jaka w kim chęć / takie w sobie czuje.
Bo jeden myśliw / jakby dusze zwodzić /
Drugi / by nie mógł nic prawdziwej szkodzić.
Więc są / co tylko ciało w myśli mają /
Łotrowie w nocy dla rozboju wstają.
Owi / acz doma i pokornie siedzą /
Wżdy / jako łowić w czym człowieka / wiedzą.
Nie dbają / byle mieli zysk / acz sprosny.
Są też takowi co cnotę miłują /
A bez niej żadnej myśli nie sprawują:
Nie dba o lichwę / rozbój / ni kradzieżą /
Radniej tym swą chęć cieszy / kiedy bieżą
Charci za sarną / za kaczką sokoli /
Swe gospodarstwo uczciwie / powoli
Sprawiwszy […] (C: 7)

Autor zakreślił wizerunek idealnego myśliwego – takiego, 
który nie „dochodzi zwierzyny” dla zysku i zaspokojenia po-
trzeb hedonistycznych, lecz takiego, który kieruje się wyższymi 
pobudkami, dla którego myślistwo rozumne8, kontakt z naturą 
i fauną to wystarczające uzasadnienie poświęcenia się dobremu 
łowiectwu. Parentezowanie i aksjologizacja myśliwego – adresa-

8 Słownik etymologiczny języka polskiego Wiesława Borysia wiąże leksem 
myśliwy z psł. czasownikiem *mysliti ‚myśleć’ i podaje następujący rozwój 
znaczeniowy rzeczownika: ‛myślący, rozmyślający, rozumny’ > ‛łowca’ 
w związku z uznawaniem łowiectwa za zajęcie wymagające rozumu, 
przemyślności, sprytu.
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ta książki – i myślistwa miały wspomóc benewolencję. Zapewne 
temu celowi podporządkowane zostały też fragmenty dedykacji:

[…] nie hamowało mnie nic od przedsięwzięcia mego / ani odwodziło od tego 
/ abym tych ubogich książek swych / około myślistwa (gdyż i to są zabawy 
ludzi zacnych i umysłów cnotliwych) W. K. Mczi ofiarować nie miał: aby / 
gdy się W. K. Mcz / wielkich rozumów i nauk księgami nasycisz / tymi też 
mniejszymi rozrywkami moimi ucieszyć umysł Pański raczył. (C: 3),

jak i wymienienie przykładowych cnotliwych myśliwych:

Jako miłe z krogulcem zabawy bywają /
Które jedno królowie z panięty miewają. (C: 1)

W rzędzie tym jest szlachcic prawy /
I ten co wzgardził bezbożne zabawy.
W tym są książęta / cesarze / królowie /
Gdy od wielkich spraw pragną wytchnąć głowie. (C: 7)

Warto też wspomnieć o bezpośrednich zwrotach do czytelni-
ków, w których autor, używając przeważnie czasownikowych 
form 2 os. liczby pojedynczej, wprost formułuje prośbę o życzli-
we przyjęcie jego pracy:

Kto się w tym kocha / przyjmi z łaską proszę /
Za dobrą wolę niech wdzięczność odnoszę. (C: 7)

Ciebie cnotliwy czytelniku prosić
Roskazałem [sic!] / tym książkom małym / wszędzie /
Byś tę pracę mą / z łaską swą kładł w rzędzie. (C: 8)

Przytoczone sformułowania pozostają w pewnym związku 
z elementami paratekstów, które służyć miały refutacji. Jej przy-
kład widać w wierszu Autor czytelnikowi, zamykającym poradnik 
Mateusza Cygańskiego:

Nie dziwuj się czytelniku miły /
Iż w tych książkach są częste omyły.
Prostość moja jest przyczyną tego /
Iż ja nie umiem pisma żadnego.
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Bych mógł ostro co jest źle wybaczyć /
Złe od dobrego rzecznie wyłożyć.
[…]
Niechże tedy życzliwość miłuje
Który Polak / a niech nie szacuje
Mnie szlachcica polskiego z prostości /
Bom nie uczynił tego z hardości.
Ale miłość k memu narodowi /
Wytłoczyła to: i dość będę zdrowy /
Gdy chęć odniosę za tę małą pracą /
Czemu nie wątpię gdy dobrze obaczą. (C: 80)

Fragment ów jest typowym przykładem apelu „do zoila”. Ma 
on służyć odparciu możliwej krytyki i zarzutów wobec tekstu 
i jego autora, jakie mogliby formułować nieżyczliwi, złośliwi 
i nader surowi czytelnicy. Paradoksalnie jednak próba wytłuma-
czenia się Mateusza Cygańskiego z możliwych usterek i uchy-
bień – dzięki zastosowaniu toposu skromności i miłości do pol-
skiego narodu – intensyfikuje benewolencję.

Parateksty porządkujące i bezpośrednio prezentujące  
tekst podstawowy

Bazowy tekst poradnika Mateusza Cygańskiego został opatrzo-
ny dwoma zasadniczymi typami paratekstów – tytulaturą po-
szczególnych całostek tematycznych oraz czterowersowymi, 
rymowanymi fragmentami, które poprzedzają prozatorskie de-
skrypcje sposobów łowienia ptactwa. 

Całostki tematyczne wydzielono za pomocą tytułów i pod-
tytułów. Przez ten zabieg, zgodnie z wzorcem gatunkowym 
dawnego poradnika (por. Rejter 2004: 248–250), ujawniła się 
wewnętrzna struktura Myślistwa ptaszego... Podstawowe tytuły 
całostek tematycznych, podane w układzie alfabetycznym (poza 
dziewięcioma początkowymi, por. Waśkowski 2015: 163), to na-
zwy poszczególnych gatunków ptaków. Są czymś w rodzaju 
wyrazów hasłowych, za pomocą których odbiorca w całościowej 
i uporządkowanej strukturze dzieła może zidentyfikować i od-
naleźć użyteczne dla siebie informacje. W relacji inkluzji pozo-
stają wobec nich podtytuły (a zatem i podcałostki), już szczegó-
łowo komunikujące treści bieżących segmentów tekstowych. Ich 
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budowa jest powtarzalna, reprezentują bowiem ten sam model 
składniowy, np.: Krogulca jako masz dostawać (C: 11), Jerów jakim 
sposobem masz dostawać (C: 28) itp. Do tego typu ogólnych formuł 
tytularnych niekiedy wprowadzane były informacje bardziej 
szczegółowe (w poniższych przykładach wyróżniam je pogru-
bioną czcionką):

Czyżów połami w boru albo w lesie jako masz dostawać (C: 18)
Czyżów z lepem albo i inszych ptaków jako masz dostawać (C: 19)
Kuropatw z legawym wyżłe<m> jako masz dostawać (C: 34)
Kuropatw dostawać z odwoływanym albo z otokowym wyżłem (C: 34)
Kuligów jako masz dostawać / a zwłaszcza maluczkich błotnych (C: 37).

Treść podtytułu wzbogacano zazwyczaj, gdy jeden gatunek 
można było łowić kilkoma sposobami. Wtedy też – w sposób na-
turalny – wyodrębniano kilka podcałostek tematycznych, mimo 
iż w większości przypadków na pojedynczy segment tekstu (za-
tytułowany nazwą gatunkową ptaka) przypadała jedna opatrzo-
na podtytułem demonstracja myśliwskich działań. Niewątpliwie 
jednak segmentowanie tekstu, a w wyniku tego rozbudowanie 
tytulatury, można uznać za wyraz potrzeby problematyzowania 
zagadnień. To także efekt dążenia do uporządkowania informa-
cji,  chęci osiągnięcia precyzji komunikacyjnej i – w końcu – wy-
pracowania przejrzystej, ułatwiającej czytelnikowi poruszanie 
się w granicach tekstu, kompozycji utworu, w czym niechybnie 
widać związki z tradycją retoryczną (por. Waśkowski 2015: 163; 
Rejter 2004: 249).

W grupie paratekstów bezpośrednio eskortujących tekst pod-
stawowy, istotne są wspomniane wcześniej, związane rymami, 
tetrastychy. Otwierają one poszczególne całostki tematyczne 
i znajdują się obok rycin ptaków9. Mimo iż zestawienie utwo-
ru lirycznego z graficznym wyobrażeniem ptaka nasuwa myśl 
o emblematycznym charakterze takiego układu (do tego prob-
lemu wrócę w dalszej części artykułu), to poetyckie fragmen-
ty uznać raczej należy za motta segmentów właściwego tekstu 
książki Mateusza Cygańskiego, bowiem zachęcają do lektury, 

9 Na całość poradnika przypada 79 tego typu fragmentów – 78 tetrastychów 
i 1 sestet. Warto wspomnieć, że rymowane fragmenty zapowiadające 
przypominają tzw. argumenty, który to typ paratekstualności znamy choćby 
z Psałterza puławskiego (por. Rejter 2003: 228).
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eksponują treści dzieła oraz ukierunkowują odbiór głównego 
tekstu (por. Wysocka 2013: 188; Piechota 1992: 105-106). Więk-
szość analizowanych mott cechuje się wewnętrznym i powtarza-
jącym się dystychicznym podziałem. Zazwyczaj dwa pierwsze 
wersy to ogólna charakterystyka gatunku ptaka, kolejne zaś za-
wierają treści istotne z perspektywy myśliwskiej lub użytkowej.

W wierszowanych opisach ptaków zawarł autor informa-
cje, będące efektem jego wieloletnich doświadczeń, płynących 
z obserwacji „narodu ptaszego”. Spotykamy więc spostrzeżenia 
o usposobieniu ptaków, ich życiu, typowych miejscach przeby-
wania, np.:

Kania
W polu i w lesie kania nad wodami /
Włóczy się wszędzie także nad brodami.
Czeka deszcza / bo nigdy nie pije.
Aż jaki deszcz wiatr z nieba przybije. (C: 31)

Pustułka
Leśny ptak pustoł i lotu bujnego /
Zgładzi robaka w lesie niejednego.
Wiesza się skrzydły na powietrzu pilnie /
Upatrując gadzinę usilnie. (C: 40)

Sowa
Nienawistna wszystkim ptakom sowa /
Wzrost mierziony i odęta głowa.
W nocy ptaka nie jednego sprzątnie /
We dnie siedzi jako czart pokątnie. (C: 51)

W niektórych tetrastychach zostały zawarte informacje na te-
mat użyteczności i korzyści, płynących z łowiectwa ptaków:

Żuraw
Pierze za czapkę a mięso do stołu /
Żuraw pożytki te daje pospołu.
Jak go dostawać te książeczki czytaj /
Będzie w twych ręku jedno pilnie pytaj. (C: 13)
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Giemiołucha
Leśny jest ptaszek ciała maluczkiego /
A głosu zatym także niewielkiego.
Jedna sama tylko nic się nie przygodzi /
Gdy ich kopa / dwie / stołowi dogodzi. (C: 27)

Kuropatwa
Roskoszny to ptak do stołu się zgodzi /
Do panięcego bo nie tanie chodzi.
W polu się chowa lecie jako zimie /
Między myśliwcy łów jego rad słynie. (C: 34)

Wierszowane motta Myślistwa ptaszego... są interesującym 
przykładem paratekstów. Do nich Mateusz Cygański przeniósł 
podstawowe treści dotyczące opisywanych ptaków, realistycz-
ne deskrypcje, enumeracje typowych cech zewnętrznych, wia-
domości o egzystencji, wydawanych odgłosach, zatem wszelką 
wiedzę, która może okazać się przydatna w czasie polowania. 
Zapewne nie bez znaczenia jest też zastosowana forma przeka-
zu – zrytmizowana strofa, której poszczególne linijki związane 
zostały rymami. Jej źródła tkwią w polskiej pieśni ludowej i tra-
dycji oralnej, była więc strukturą sprzyjającą szybszemu i trwal-
szemu zapamiętaniu treści poszczególnych wersów.

Warto też wspomnieć, że w obręb wierszy zapowiadających „ptasz-
nik z Cyganiech” wprowadził elementy informacji kulturowych, np.:

Czeczotka z dawna jest lotu wieszczego /
Gdy jej nie widać patrzaj zimna złego. (C: 20)

[gawron] Na niepogodę co najbardziej śpiewa. (C: 27)

[kruk] Kracząc strasznie nad domy latają /
Kiedy się ludzie szkody spodziewają. (C: 31)

[sójka] Naśladuje rad barzo ludzkiej mowy. (C: 64)

Pierwszą wiosnę skowronek opiewa /
Kiedy słońce już ziemie zagrzewa. (C: 67)

[wrona] Kiedy na deszcz / po brzegach się błąka. (C: 72)
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Można przypuszczać, że zaczerpnięte z domeny kulturowej argu-
menty znane były ogółowi projektowanych odbiorców. Posłużenie 
się nimi miało zapewne wspomóc budowę wspólnoty myśli pomię-
dzy autorem a adresatem poradnika. Mateusz Cygański podejmo-
wał tym samym próbę nawiązania z odbiorcą bliższego kontaktu, 
który miał się umocnić podczas lektury zasadniczej części utworu.

Wymiar paratekstowy najwyraźniej widać jednak w tych 
fragmentach rymowanek, w których autor zapowiada treść ustę-
pów prozatorskich i formułuje bezpośrednie zaproszenie (nie-
kiedy wezwanie, apel; w poniższych przykładach wyróżniam je 
pogrubioną czcionką) do lektury:

Sposób masz jako dostaniesz go prętko [sic!] [bąka] /
Czytaj zaraz wyrozumiesz wszystko. (C: 15)

A pożyjesz go [chruściela] temi fortelami /
Tylko przestawaj jak cię uczę z nami. (C: 18)

Biega po drogach [dzierlatka] / jest pióra szarego /
A tej dostaniesz z sposobu naszego. (C: 23)

Jako go [jera] dostać masz fortel spisany /
Czyń według niego nie dasz mu przygany. (C: 27)

Przy tych go [czaplę] patrzaj: te co masz sztukami /
Nie będziesz gardził tymi naukami. (C: 16)

Podane wyżej cytaty oraz wiele innych fragmentów wierszo-
wanych cząstek zapowiadających są przykładami wypowiedzi 
perswazyjnej, której celem było przekonanie odbiorcy do odczy-
tania zasadniczego tekstu oraz zainteresowanie go dalszą treś-
cią pracy. Ujawnia się w nich funkcja impresywna wypowiedzi, 
funkcja charakterystyczna dla wszelkich wypowiedzi parateks-
towych (por. Loewe 2008: 251-253). Jak potwierdzają zacytowa-
ne części, impresywność ta została zrealizowana kilkoma spo-
sobami: zastosowaniem czasownikowych form imperatywnych, 
przytoczeniem informacji o korzyściach materialnych, licznymi 
odniesieniami do wrażeń estetycznych, jakich dostarczać może 
schwytany ptak ze względu na swój śpiew oraz urodę, czy też 
posłużeniem się wiedzą kulturową.
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Parateksty pomocnicze

Na koniec warto wspomnieć o paratekstach pomocniczych po-
radnika Myślistwo ptasze..., na które składają się ryciny ptaków 
oraz „tabelaryczne” zestawienie Opisanie narodów ptaszych / i ja-
kiego który pióra. Wobec podstawowego tekstu nie są tak istotne, 
jak omówione wyżej parateksty, są poboczne i wprowadzono je 
właściwie dla uatrakcyjnienia książki na rynku wydawniczym.

Graficzne wizerunki zastosowano raczej jako elementy de-
koracyjne, a nie uzupełnienie wierszowanych fragmentów za-
powiadających, uznanych wcześniej za motta poszczególnych 
całostek tematycznych. Bezpośrednie ich sąsiedztwo z lirykiem 
sugerowałoby – jak wspomniałem wcześniej – rodzaj powiąza-
nia, charakterystyczny dla gatunków emblematycznych, które 
w Słowniku terminów literackich pod redakcją Janusza Sławińskie-
go zdefiniowano jako ‘utwory liryczne o charakterze dydaktycz-
no-moralistycznym (najczęściej o tematyce religijnej), pozostają-
ce w ścisłym związku z alegorycznym rysunkiem lub obrazem 
[podkr. K. W.], którego treść rozwijają i komentują’. W wypad-
ku rycin z poradnika Mateusza Cygańskiego trudno jest mówić 
o wymowie alegorycznej, nie ma więc podstaw, by twierdzić, iż 
zaprezentowane wiersze rozwijają ukryty, domyślny sens. Nale-
ży raczej mówić o związkach przedmiotowych.

Ponadto ikoniczne wyobrażenia ptaków zostały wprowadzo-
ne do tekstu wtórnie przez wydawcę pracy – Jakuba Siebeney-
chera (por. Waśkowski 2015: 162). Celem zabiegu było uatrak-
cyjnienie całej edycji, być może też stworzenie sugestii w świa-
domości potencjalnych czytelników wpisania pracy „ptasznika 
z Cyganiech” do kategorii wybitnych, bogato ilustrowanych 
i o imponującej recepcji XVI-wiecznych dzieł tej miary, co O zio-
łach i mocy ich Stefana Falimirza czy Lekarstwa doświadczone Mar-
cina Siennika10.

10 W pierwszym tomie opracowania Drukarze dawnej Polski Alodia 
Kawecka-Gryczowa podała, że ryciny do pracy Mateusza Cygańskiego zostały 
zaczerpnięte z Lekarstw doświadczonych Marcina Siennika (Kawecka-Gryczowa 
1983: 198). Jednak pobieżne porównanie ilustracji poradnika łowieckiego 
z encyklopedią Siennika, udostępnioną w bibliotece cyfrowej Polona pod 
adresem internetowym https://polona.pl/item/3328926/0/ nie ujawnia takiej 
zależności. Tej kwestii niewątpliwie warto przyjrzeć się bliżej w odrębnym 
opracowaniu.



113PARATEKSTY W MYŚLISTWIE PTASZYM...

Również poboczną rolę dla głównego tekstu odgrywa ze-
stawienie pt. Opisanie narodów ptaszych / i jakiego który pióra, za-
mieszczone w końcowej części książki. To rodzaj porządkujące-
go indeksu, katalogu znanych autorowi gatunków i odmian pta-
ków, wzbogaconego o informacje na temat maści ich upierzenia. 
Swoim zakresem znacznie wykracza poza przywoływane w za-
sadniczej części książki ptactwo i niejako potwierdza kompe-
tencje autora, jego bezsprzeczną znajomość powietrznej fauny. 
Ponadto taki zabieg stawia Cygańskiego na pozycji autorytetu 
w dziedzinie ptasznictwa, co w zasadniczy sposób wpływało na 
uwiarygodnienie przedstawionych w głównej części rozważań, 
na uwiarygodnienie całej książki.

Zaprezentowane w artykule analizy potwierdzają, że w po-
radniku łowieckim Myślistwo ptasze, w którym się opisuje sposób 
dostawania wszelakiego ptaka Mateusza Cygańskiego, parateks-
ty zostały zastosowane zgodne z tradycją wydawniczą dawnej 
książki. Wobec bazy tekstowej spełniają zwyczajowo przypisy-
waną im rolę eskorty, w znacznym stopniu ułatwiając percepcję 
właściwego wykładu. Dla zrealizowania wskazanych powyżej 
funkcji, w tekście posłużono się tradycyjnymi strategiami reto-
rycznymi, takimi jak rzeczowa argumentacja (wyakcentowanie 
przydatności książki), amplifikacja (zapewnienia, że tekst pracy 
to wynik pasji i doświadczenia, aksjologizacja i parenteza my-
ślistwa i myśliwego), refutacja czy perswazyjne nacechowanie 
wypowiedzi.

Konwencja zrealizowana została jednak z różnym rozłoże-
niem akcentów. Oto bowiem w wypadku paratekstów ramy 
utworu daje się zauważyć dysproporcję pomiędzy licznymi 
elementami benewolencyjnymi i stosunkowo ubogim prezento-
waniem treści właściwego wykładu. Podobną zależność można 
dostrzec w zakresie elementów bezpośrednio towarzyszących 
bazie tekstu, w których nad eksponowaniem treści przeważają 
zabiegi natury perswazyjnej, mające nakłonić czytelnika do lek-
tury. Wydaje się też, że wprowadzeniu rycin i wierszowanych 
fragmentów zapowiadających towarzyszyła potrzeba zadbania 
o walory estetyczne przekazu, zaś motta w postaci liryku oraz 
katalog ptaków to swoiste novum, przykład przełamania kon-
wencji, próba wynajdywania nowych i skutecznych perswazyj-
nie środków eksponowania i uautentycznienia tekstu.
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Paratexts in the „Myślistwo ptasze...” of Mateusz Cygański
Abstract

The subjects of this article are paratexts from Mateusz Cygański’s 
sixteenth century hunting guide Myślistwo ptasze, w którym się pi-
suje sposób dostawania wszelakiego ptaka. The aim of this analysis 
is to examine how paratexts represent the main text and to see 
what rhetorical strategies have been applied. It has been conclu-
ded that paratexts meet the customarily assigned role of escor-
ting and commanding the reading of the main text. However 
their conventional roles were implemented with varying degrees 
of emphasis.

Keywords: paratext, early book, birds, aviculture.





W kręgu dawnej 
polszczyzny 

tom III

Bożena Żmigrodzka
Kraków

Grafia jako wyraz stosunku do  
sacrum oraz konsekwencja  
konstrukcji przestrzeni typograficznej 
w kaliskim modlitewniku z drugiej 
połowy XVIII wieku

Pochodzące z drugiej połowy XVIII wieku Dworskie nabożeństwo 
jest nietypowym zbiorem modlitw. Nietypowym nie tylko na 
tle dzieł piśmiennictwa religijnego swojej epoki. Nie udało mi 
się dotąd natrafić na opis podobnie skonstruowanego artefak-
tu, chociaż prace z dziedziny bibliologii i literaturoznawstwa 
przedstawiają dzieła w znacznie bardziej ekstrawagancki spo-
sób traktujące typograficzny aspekt książki. Na tle eksperymen-
tów pojawiających się w obrębie zjawisk zaliczanych do poezji 
wizualnej, typografii awangardowej czy futurystycznej, a także 
w tekstach uznawanych za tzw. liberaturę, niekonwencjonalność 
Dworskiego nabożeństwa jest mało efektowna, jednakże determi-
nuje ona konieczność wykorzystania pewnych nielinearnych 
technik odbioru1. Niezwykłość modlitewnika polega na rozbiciu 
krótkich, jednozdaniowych, identycznie skonstruowanych teks-
tów modlitw na segmenty i umieszczenie ich w czteroteksto-
wych zestawach w polach tabeli umieszczonej na tzw. rozwarciu 
(tj. na sąsiadujących ze sobą stronach książki – parzystej i niepa-
rzystej) – por. tabele na s. 11. Nagłówkowe pola tabeli zawierają 
elementy powtarzające się we wszystkich tekstach, natomiast na 
kolejnych czterech poziomach znajdują się elementy uzupełnia-

1 Szerokie spektrum problemów związanych z wizualnymi, typograficzny-
mi, hipertekstowymi oraz liberackimi aspektami tekstów literackich porusza 
Agnieszka Przybyszewska (Przybyszewska 2015).
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jące, tworzące razem z elementami stałymi cztery pełne modli-
twy (Żmigrodzka 2015a). 

Komunikat zawarty w tekście językowym wpisany został 
w niekonwencjonalnie skonstruowany układ typograficzny 
książki. Proponowana przeze mnie hipoteza dotycząca prymar-
nej funkcji nietypowej, a przez to nieprzeźroczystej konstrukcji 
typograficznej jest, najkrócej mówiąc, następująca: konstrukcja ta 
służy, przez podział na niewielkie segmenty graficzne, podkre-
śleniu i uświadomieniu odbiorcy struktury tekstów oraz – przez 
konieczność nielinearnego rekonstruowania z owych segmen-
tów kompletnych tekstów modlitw, która to czynność wiąże się 
z ciągłą zmianą poziomów i kolumn tabeli – wymusza niezwy-
kle uważną i pełną skupienia lekturę. Wstępny zarys interpretacji 
tego problemu przedstawiam szerzej w pracy: Żmigrodzka 2015b. 
Nie można także wykluczyć sekundarnych funkcji zastosowane-
go układu typograficznego, mogącego skłaniać do poszukiwania 
dodatkowych sensów wynikających ze skojarzeń biegnących nie-
jako w poprzek tekstów, wyłaniających się z możliwości zestawie-
nia ciągu segmentów, pełniących tę samą funkcję w zbiorze mod-
litw, tworzących zwarty tematycznie rozdział lub należących do 
różnych rozdziałów. W niniejszym artykule chciałabym poświę-
cić uwagę pewnym aspektom graficznym tekstu tego modlitewni-
ka w rozumieniu bardziej konwencjonalnym, choć do nietypowej 
segmentacji tekstu również w tym wypadku trzeba będzie się od-
nieść, ponieważ ma ona wpływ na pisownię.

Na początek kilka podstawowych informacji związanych 
z Dworskim nabożeństwem jako drukiem. Modlitewnik został wy-
dany w Kaliszu w roku 1781 w drukarni będącej spadkobierczy-
nią i zarazem ostatnim ogniwem trwającego prawie dwieście lat 
znakomitego okresu rozwoju drukarstwa w tym mieście, który 
to rozwój był związany z działalnością zakonu jezuitów, prowa-
dzącego kształcenie młodzieży w Kolegium oraz seminarium du-
chownym. Funkcjonująca w latach 1774-1781 (po kasacie zakonu 
jezuitów w 1773 roku przez papieża Klemensa XIV) oficyna Jego 
Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej wydała – jak ustaliła Krysty-
na Bielska, badaczka dziejów drukarstwa kaliskiego i jego biblio-
grafka – 76 druków (Bielska 1962; 1980). Drukarnia ta kładła nacisk 
na stonę estetyczną wydawanych książek, drukowanych głównie 
w formacie 8 – także omawiany modlitewnik został w tym forma-
cie wydany. W książce zostały wykorzystane antykwa i kursywa 
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o stylistyce barokowej. Charakteryzując ten typ pisma, Maria Juda 
w monografii Pismo drukowane w Polsce w XV-XVIII wieku (Juda 
2001) nawiązuje szczegółowo do kroju pisma wykorzystywanego 
w Drukarni Akademickiej w Poznaniu oraz jezuickiej w Kaliszu. 
Uwagi badaczki odnoszą się do okresu o kilka dziesięcioleci po-
przedzającego ukazanie się Dworskiego nabożeństwa:

Była to antykwa wykazująca wpływy liternictwa holenderskiego 
jak i francuskiego związanego z romain de roi, powstała w kręgu 
lipskich drukarzy i giserów Bernarda Krzysztofa Breitkopfa i Frie-
dricha Christiana Gessnera oraz antykwa o kroju Johana Michaela 
Fleischmanna. Odnosi się to zarówno do frankfurckiego warsztatu 
Samuela Filipa Glassera, jak i wrocławskiego Grassów, u których 
zaopatrywały się [wymienione drukarnie] w nowy materiał giserski 
(Juda 2001: 227).

Brak tu bezpośredniego opisu typu czcionek stosowanych 
w oficynie JKM i Rzeczypospolitej, ale na podstawie zamiesz-
czonych w książce tablic można stwierdzić, że nie była to anty-
kwa Fleischmanna, natomiast umieszczona podobizna stronicy 
z dzieła wydanego w tejże drukarni o rok wcześniej niż Dworskie 
nabożeństwo (Caeremonie czyli obrządki y zwyczaie ktore bywaią w koś-
ciele katolickim ... zażywane, t. 1-2, 1780), przedstawiająca pismo 
identyczne jak w naszym modlitewniku, została opisana w spo-
sób ogólny, jako „antykwa barokowa (odmiana niemiecka)” 
(Juda 2001, Tablica 36.). Pismo antykwowe proste zostało użyte 
w modlitewniku jako podstawowe pismo tekstowe, natomiast 
pismo kursywne zostało wykorzystane w tytułach rozdziałów 
umieszczonych u góry stronicy jako żywa pagina, pojawia się 
także w dwukrotnie podanym motcie (niekonsekwentnie – raz 
w tekście łacińskim, drugi raz w polskim) oraz dla wyróżnienia 
jednego z elementów na stronie tytułowej.

Nie będę zajmować się tutaj szczegółową charakterystyką pi-
sowni tekstu modlitewnika, jeśli idzie o jej aspekty powiązane 
z problematyką fonologiczną i morfologiczną – wydaje się, że 
jest ona typowa dla okresu, w którym został wydany. Pisownia 
wieku XVIII została scharakteryzowana w pracy Ireny Bajero-
wej Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII 
wieku (Bajerowa 1964), a przedstawione tam wyniki badań są 
obecnie potwierdzane na podstawie analiz przeprowadzanych 
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na obszernych korpusach tekstów (por. np. Derwojedowa, Kie-
raś, Bilińska, Kwiecień 2016). Być może z punktu widzenia histo-
ryka języka zagadnieniem wartym zbadania w odniesieniu do 
większego zbioru druków pochodzących z drukarni JKM i Rze-
czypospolitej byłby stosnek tego wydawcy do propozycji orto-
graficznych Onufrego Kopczyńskiego, popieranych przez KEN. 
Zbadanie większej ilości druków kaliskiej oficyny mogłoby po-
móc w wyjaśnieniu przyczyn bardzo licznego pojawiania się lite-
ry á w niektórych fragmentach tekstu modlitewnika (przy obec-
ności partii tekstu całkiem pozbawionych tej litery): czy to także 
wpływ Kopczyńskiego, czy raczej efekt przyzwyczajenia zecera 
starszego pokolenia, rozróżniającego [a] jasne i [å] pochylone, 
przeciwstawiony nowszym tendencjom fonetyczno-ortograficz-
nym reprezentowanym przez drukarzy młodszych? (Bajerowa 
1964: 44-50). Omawiając jakikolwiek problem związany z grafią 
tego tekstu, należy pamiętać, że nie reprezentuje on – podobnie 
jak większość produkcji kolejnych kaliskich drukarni – stupro-
centowej konsekwencji w tym zakresie (jak i w żadnym innym) 
i charakteryzuje się znaczną liczbą błędów, czego najprostszym 
przykładem mogą być wskazywane przez Bielską jako typowe 
dla kaliskich druków liczne omyłki w paginacji: w Dworskim na-
bożeństwie na 184 stronice z paginacją nieprawidłowo oznaczono 
5. Czysto techniczną cechą graficzną, nadającą z punktu widze-
nia współczesnego czytelnika nieco archaiczności tekstowi, jest 
rzadko już pod koniec XVIII wieku stosowane długie ʃ – użycie 
tego znaku wskazuje na to, że drukarnia dysponowała długo już 
używanym kompletem czcionek2.

Przedmiotem mojego zainteresowania będzie kwestia użycia 
wielkich liter, które jest realizacją pisownianych reguł o charak-
terze konwencjonalnym, niezwiązanynych ze sposobem realizacji 
fonetycznej ani budową morfologiczną wyrazów (Winiarska-Gór-
ska 2010: 189-190). Zastosowanie majuskuł na ogół jest zabiegiem 
celowym i może być rozpatrywane pod kątem ich funkcji w tek-
ście. Zawsze miało i ma do dzisiaj nie tylko wymiar stosowania 
się do pewnych norm umożliwiających sprawną komunikację –  
pewien margines swobody dotyczący ich użycia jest wykorzy-
stywany do wyrażania subiektywnego stosunku wobec pewnych 
elementów tekstu. Tylko częściowo można potraktować ten prob-

2 W przytaczanych cytatach zrezygnowano z użycia znaków á i ʃ.
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lem jako historyczny. Na tle dzisiejszej, w bardzo wysokim stop-
niu znormalizowanej ortografii także współczesny dyskurs reli-
gijny jawi się jako enklawa dość dużej kreatywności wydawców 
w zakresie stosowania wielkich liter, mimo prób uregulowania 
tej dziedziny przez wydawnictwa o charakterze normatywnym, 
objaśniające bardzo szczegółowo na licznych przykładach leksyki 
religijnej reguły podawane w sposób ogólny przez słowniki orto-
graficzne (Przybylska, Przyczyna 2005; 2011). 

Wieki XVII, XVIII i pierwsza połowa wieku XIX to czasy, w któ-
rych używano wielkich liter w tekstach różnego rodzaju w znacz-
nie szerszym zakresie niż obecnie, dotyczy to także druków – co 
do tego wszelkie prace językoznawcze poruszające temat pisow-
ni są zgodne. Oprócz funkcji związanych z segmentacją tekstu, 
w której użycie wielkich liter skoordynowane jest z interpunkcją –  
obecnie uwarunkowaną składniowo, dawniej także intonacyjnie 
(Furmanik 1955) – majuskuły pojawiające się w inicjalnej pozycji 
graficznej postaci leksemu pełnią dzisiaj przede wszystkim rolę 
sygnalizowania nazw własnych. Znacznie większą ich frekwencję 
w tekstach dawnych tłumaczy się następująco:

chętnie za pomocą wielkiej litery wyrażano subiektywny stosunek 
do nazywanego desygnatu; przede wszystkim jednak zjawisko to 
wiąże się z brakiem ustalenia zakresu pojęcia nazwa własna (Bajero-
wa 1986: 45).

Nieostra granica między nazwami własnymi a terminami 
prowadziła do rozszerzania pisowni wielką literą na terminolo-
gię związaną z różnymi dziedzinami wiedzy. Wspomina Bajero-
wa, że zjawisko to wyjaśnić można częściowym krzyżowaniem 
się zakresów nazw własnych i terminów. W związku ze stopnio-
wo następującym precyzowaniem się pojęcia nazwy własnej co-
raz więcej kategorii leksemów zapisywanych dawniej przy uży-
ciu wielkich liter zaczyna być w ciągu wieku dziewiętnastego 
zapisywanych za pomocą małej litery w pozycji inicjalnej. We-
dług Bajerowej, stabilizacja pisowni w tym zakresie dokonuje 
się około połowy XIX wieku (Bajerowa 1986: 45-46). Wyniki wie-
lu badań szczegółowych dotyczących zarówno pojedynczych 
dzieł, jak i produkcji wydawniczej poszczególnych drukarni 
pochodzącej sprzed tego okresu potwierdzają, że można szukać 
w nich pewnych tendencji pisownianych dotyczących użycia 
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majuskuł, natomiast bardzo trudno w tej dziedzinie o uzasadnio-
ne uogólnienia. Najczęściej jako grupy leksemów rozpoczynane 
majuskułą wymienia się „terminy z różnych dziedzin: a) reli-
gijne (...); b) naukowe (...); c) geograficzne (...); e) społeczne (...); 
f) nazwy dni tygodnia, miesięcy, pór roku (...); g) różne nazwy 
(...)” (Burzywoda 2002: 40). Najdłuższą listę sporządziła Anna 
Cherek, która wymienia aż jedenaście grup takich leksemów, 
na pierwszym miejscu sytuując szeroko rozumiane słownictwo 
religijne (Cherek 2004), wewnątrz którego wyodrębnia następ-
nie kilka podgrup: nazwy Boga i innych osób ze sfery sacrum, 
słownictwo związane z obrządkiem kościelnym i liturgicznym 
(to grupa chyba nieco zbyt obszernie zakreślona, wymagająca 
wprowadzenia wewnętrznych zróżnicowań, ponieważ umiesz-
czono tu także leksemy typu krzyż, męka, niebo, piekło), nazwy 
modlitw, nazwy świąt, nazwy wyznawców i wyznań. 

Jeśli chodzi o użycie wielkiej litery w tekstach dyskursu re-
ligijnego, mamy do czynienia w wypadku wielu leksemów 
z sytuacją nakładania się wszystkich wymienionych czynników: 
można bowiem traktować owe leksemy jako nazwy własne lub 
nazwy pewnych kategorii istot, część zaś leksemów jest trakto-
wana jako rodzaj terminologii. Dodatkowym czynnikiem sprzy-
jającym pojawianiu się wielkich liter jest poczucie specyficznego 
dystansu, połączonego z chęcią wyrażenia szczególnego stosun-
ku emocjonalnego i/lub grzecznościowego wobec sfery sacrum.

Jak zatem przedstawia się sytuacja użycia majuskuł w tekście 
modlitewnika Dworskie nabożeństwo? Problem jest nieco bardziej 
skomplikowany, niż wynikałoby to z dotychczas zarysowanych 
zagadnień, ponieważ spotykamy tu nie tylko zapisy z majusku-
łą w pozycji inicjalnej. Pojawia się grupa leksemów wyróżniona 
w sposób szczególny – są to leksemy w całości zapisywane maju-
skułami. Leksemy te to nazwy odnoszące się do Boga: BOG, JE-
ZUS, SYN, OYCIEC, DUCH, TROYCA oraz dwu najważniejszych 
osób świętych: MARYA i S. JOZEF. Zapis ten dotyczy wszyst-
kich form fleksyjnych. Pojawia się także pisownia majuskułowa 
przymiotnika JEZUSOWEGO, w nazwie zakonu – Towarzystwa 
JEZUSOWEGO, s. 98, a także na stronie tytułowej – obok analo-
gicznie zapisanej nazwy łacińskiej - Zakonu Soc. JESU, s. 150 oraz 
w innych połączeniach – np. Dziada JEZUSOWEGO, s. 94; Serca 
JEZUSOWEGO, s. 41. Pisownia taka przeważa w całym tekście, 
nie jest jednak w pełni konsekwentna. Dodatkowo w umieszczo-
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nym po tekście głównym segmencie, który jest rodzajem indek-
su systematycznego świąt, w całości majuskułą wydrukowano 
zaimek JEGO, odnoszący się do Jezusa, oraz nazwę święta BOZE 
CIAŁO ( w tekście głównym: Boże Ciało), zdarzają się także po-
jedyncze zapisy majuskułowe innych leksemów: Nayświętszego 
SERCA, s. 44; JANA Ewangelisty, s. 24. Ten zbiór wyodrębnionych 
form graficznych tworzy osobną warstwę w tekście, odnoszącą 
się do osób otaczanych w religii katolickiej największą czcią. Ma-
juskulne zapisy o podobnej funkcji – służące wyrażeniu szacun-
ku wobec adresata prymarnego szesnasto- i siedemnastowiecz-
nych dedykacji – omawia Kinga Tutak. W przedstawionym 
przez badaczkę materiale nazwy odnoszące się do odbiorcy, naj-
częściej występujące w formułach inicjalnych i finalnych, z regu-
ły są wyróżniane poprzez połączenie majuskuły z krojem pisma 
różniącym się od tego, który został użyty w całym tekście –  
np. antykwa wraz z majuskułą vs. szwabacha lub antykwa 
z majuskułą przeciwstawiona kursywie. Funkcja „wyróżnienia 
i uhonorowania odbiorcy” została potraktowana jako przejaw 
funkcji grzecznościowej i uznana za „składnik staropolskich za-
chowań etykietalnych” (Tutak 2013: 150, 158, 163, 165, 171, 174). 
W modlitewniku Dworskie nabożeństwo funkcję wyodrębniającą 
leksemy odnoszące się do osób ze sfery sacrum pełni wyłącznie 
użycie liter majuskulnych, natomiast nie towarzyszy mu zmia-
na kroju czcionki – w tekście głównym mamy więc majuskułę 
o kroju antykwowym: 

Ofiaruię Tobie Jedyny BOZE.3 
Osoby Przedwiecznego OYCA., s. 58
Osoby Przedwiecznego SYNA., s. 58
Osoby Przedwiecznego DUCHA., s. 58
BOGA Jedynego w nierozdzielney TROYCY., s. 58
Nayświętszey MARYI., s. 62
Na podziękowanie. Za wszystkie usługi, ktore temu Niemowlęciu 
czyniła MARYA i JOZEF., s. 9
Wszystkich Swiętych Pokrewnych JOZEFA Swiętego, s. 94.

3 Jest to inicjalny element każdej modlitwy, wydrukowany 92 razy (w pierw-
szym polu tabeli na każdej stronie parzystej), przeznaczony do odczytania 368 razy.
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W żywej paginie pojawiają się majuskuły o kroju kursywy:

Na Uroczystość S. Szczepana i Wawrzyńca. Ktorych BOG dostoynością 
w Kościele, i Ciał w grobie bliskością złączył., s. 10-13
Na Uroczystość Narodzenia. Pana Naszego JEZUSA Chrystusa., s. 6-9
Na Uroczystość Zesłania Przenyśw: DUCHA, i przez oktawę., s. 54-57
Na Uroczystość Nawiedzenia. Nayświętszey MARYI Panny., s. 86-89
Na Uroczystość S. JOZEFA. Na Uroczystość S. JOZEFA., s. 26-29.

Jak już wspomniano, mimo wyraźnie widocznego zamy-
słu wydawcy, aby pewną grupę leksemów wyróżnić w sposób 
szczególny, zdarzają się dość czesto zapisy niestosujące się do 
przyjętej reguły – np.: Duchowi S., s. 157; Troycy, s. 59, 116-117; 
Bogu, s. 4, 8, 112, 181; Jozefa S., s. 8, 156; Maryi, s. 4, 110, 118, 156; 
zdarzają się nawet zapisy typu: JEzusowego, JEZUSa, s. 9; JEzusa, 
s. 8 – zauważyć jednak należy, że brakuje zapisów z małą lite-
rą w pozycji inicjalnej. Zaniedbywano więc czasami dodatkowo 
wprowadzoną specjalną regułę dotyczącą pisowni wybranych 
leksemów w całości wielkimi literami, natomiast zwykłe przepi-
sy nakazujące zastosowanie wielkich liter w pozycji inicjalnej nie 
zostały złamane. Inne zadanie mają zapisy w całości majuskulne, 
znajdujące się na stronie tytułowej i w tytułach (nazwach dzia-
łów) indeksu – tu pełnią one funkcję graficzno-kompozycyjną 
i dotyczą nie pojedynczych leksemów, lecz całych fraz.

W związku z nakładaniem się w tekście modlitewnika co 
najmniej dwu podstawowych relacji nadawczo-odbiorczych re-
alizowanych w trakcie jego lektury (Żmigrodzka 2003), należy 
zwrócić uwagę na dwa typy form, pełniące nieco odmienne funk-
cje. Występuje tu bowiem forma wołacza BOŻE, która pojawia 
się w inicjalnej apostrofie każdej modlitwy kierowanej do Boga 
w momencie wykorzystania tekstów drukowanych w konkret-
nym jednostkowym akcie modlitewnym. Tu mamy do czynienia 
przede wszystkim z funkcją wyrażenia czci bezpośrednio wobec 
odbiorcy tego aktu. W drugim typie sytuacji komunikacyjnej, 
w której czytelnik modlitewnika zapoznaje się z jego zawartością, 
a która to sytuacja następnie staje się sekundarną, towarzyszącą 
zawsze aktowi reprodukowania tekstu modlitwy – to właśnie ten 
czytelnik stanowi obiekt oddziaływania graficznych form lekse-
mów zapisanych w całości majuskułami (mamy tu do czynienia 
z formami pozostałych przypadków poza wołaczem) – które nie 
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tylko wyrażają szacunek wobec Boga, ale stanowią środek kształ-
tujący ów szacunek u odbiorcy modlitewnika4. 

Zastosowanie zapisu leksemów w całości przy pomocy ma-
juskuł miało służyć wyodrębnieniu nielicznej grupy najważniej-
szych nazw osób ze sfery sacrum na tle leksemów zapisywanych 
konwencjonalnie z wielką literą w pozycji inicjalnej. Jest to zabieg 
w pełni uzasadniony, jeśli wziąć pod uwagę ogromną liczbę ta-
kich zapisów pojawiających się w modlitewniku. Zwykle wśród 
grup leksemów, w odniesieniu do których zauważa się taki zwy-
czaj piśmienniczy, wymienia się, jak już wspomniano, szeroko 
rozumiane słownictwo religijne, podkreślając, że oprócz prób 
wprowadzania pewnych zwyczajów ortograficznych, związa-
nych z semantyką tych leksemów, czynnikiem mającym wpływ 
na częstsze stosowanie wielkich liter jest chęć ekspresji, wyrażenia 
emocjonalnego stosunku do niesionej przez nie treści. Taka ten-
dencja w połączeniu z wielką frekwencją grup leksemów zwykle 
obejmowanych tego typu pisownią, wystepujących w tekście 
modlitewnika, daje wrażenie bardzo dużego nasycenia takimi za-
pisami. Dotyczy to nazw Boga i świętych, przy czym nie chodzi 
wyłącznie o nazwy jednoczłonowe czy nawet utrwalone w tradycji 
nazwy wieloczłonowe. W Dworskim nabożeństwie zaobserwować 
można, w związku z tendencją do niepowtarzania w kompleksie 
modlitw dotyczących wspólnego tematu ciągle tego samego okre-
ślenia dotyczącego pewnej osoby ze sfery sacrum, pojawianie się 
wielowyrazowych deskrypcji, wykorzystujących różne kojarzone 
z konkretną osobą cechy, które to deskrypcje stają się wewnątrz 
rozdziału jej poświęconego kontekstowym ekwiwalentem nazwy 
własnej – najczęściej wszystkie ich człony pisane są wielką lite-
rą - np. Tego Miodopłynnego Nauczyciela, s. 110; Tego Nayświętszego 
Kanonika Katedralnego, s. 46-47; Tego Swiętego Diakona, s. 10; Męczen-
nikow Wodza, s. 10. Dotyczy to także identyfikacji osoby, poprzez 
wskazania jej pokrewieństwa z osobą już wymienioną: Cora, Bab-
ka, Matka, Swiętey Anny Jego Małżonki, s. 96-97. Wszystkie zaimki 
odnoszące się do osoby Boga lub do świętych (Jey, Jego, Niemu), 
przymiotniki od ich nazw utworzone także pisane są wielką literą 
(Chrystusowy). Zawsze wielką literą zapisywany jest leksem Swię-
ty, Swięci; także w skrótach - S., SS.

4 Poblematykę złożoności relacji nadawca – odbiorca w tekstach 
modlitewnych omawia szczegółowo Maria Wojtak (Wojtak 2011: 36-38).
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Wielką literą pisane są nazwy modlitw: Pacierzy Kapłańskich,  
s. 31; Rożańca Swiętego, s. 105; nazwy świąt i okresów liturgicz-
nych, przy czym zawsze wielka litera pojawia się w samym okre-
śleniu (terminie?) Uroczystość – brak tu leksemu święto: W czasie 
Adwentu, i na Uroczystość . Nayświętszey MARYI Zwiastowania,  
s. 5; Za ustanowienie w Chrystusowym Kościele tey Uroczystości,  
s. 87; Przez ręce. SS. których Uroczystość Kościoł Chrystusow dzisiay 
obchodzi, s. 132; Przez ręce. Prawdziwych tey Uroczystości Czcicie-
low, s. 154. Tytułowy leksem nabożeństwo, występujący w dwu 
podstawowych znaczeniach ‘cześć religijna’ oraz ‘gatunek dys-
kursu modlitewnego’ w znaczeniu drugim również pojawia się 
czasem z majuskułą w pozycji inicjalnej: Wszystkie dnia dzisieysze-
go modlitwy, i Nabożeństwa moie, człon A1- np. s. 110; Na podzięko-
wanie za obiawienie Nabożeństwa do Serca Jezusowego, s. 41 ale: Za 
rozkrzewienie nabożeństwa Rożańca Swiętego po świecie całym, s. 105. 

Grupą rzeczowników, w której widać tendencję do użycia 
wielkiej litery, są także nazwy pozytywnie wartościowanych 
abstrakcyjnych cech (cnót): Na uproszenie. Anielskiey Czystości,  
s. 5; Na uproszenie. Doskonałego Posłuszeństwa, s. 5; Przez ręce Swie-
tych o zachowanie Czystości, niegdyś naywięcey troskliwych, s. 30; Na 
uproszenie. Daru Czystości, s. 15; Na podziękowanie. Za owoc Cicho-
ści i łagodności, s. 57; Na podziękowanie. Za Owoc Wiary, s. 57; Na 
uproszenie. Daru Boiaźni Boskiey.

Bezwyjątkowy jest zapis Niebo, Czyściec obok czyściec, zawsze 
małą literą ziemia.

Ciekawą grupą leksemów, których zapis wielką literą jest czę-
sty, są nazwy pewnych kategorii ludzi – wydaje się, że jest on 
związany w przeważającej mierze z ich pozytywnym wartościo-
waniem: Kapłanow, Czcicielow MARYI, s. 46-47; Kaznodzieiow, Spo-
wiednikow, Męczennikow, Obrońcy i Patrona sławy, s. 48; Pasterzow 
dusz ludzkich, s. 53; Duchownym i Przełożonym, s. 53; Za pokazanie 
się Uczniom idącym do Emaus, s. 43; między Nauczycielami, s. 16; od 
Sędziow, Kapłanow i ludzi, s. 33; Panom Chrześciańskim, s. 51, cho-
ciaż pojawiają się także zapisane wielką literą formy rzeczowni-
ków poganin i heretyk (a także przymiotnika heretycki) o nacecho-
waniu w kontekście modlitewnika zdecydowanie  negatywnym: 
Za niewierność tylu Pogan i odszczepieńcow, s. 53, między Poganami, 
s. 53, Na zadosyć uczynienie.Za zelżywości ktore od Pogan, niewier-
nych, i z diabłem nadrabiaiących w tym Sakramencie ponosi, s. 65; Na 
uproszenie. Nawrocenia Pogan, s. 81; Na zadosyć uczynienie. Za upor 
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Zydow i Pogan, s. 81; Za upor, za zakamieniałość Heretykow, i od-
szczepieńcow., s. 69; Tego Swiętego nayskrytszych błędow dociekaiące-
go, i też wykorzeniaiącego., s. 102.

Staram się tutaj zwrócić uwagę na pewne wyraźnie rysują-
ce się tendencje w zakresie użycia wielkich liter – pamiętać jed-
nak należy, że nie są to reguły przestrzegane konsekwentnie – 
częściowo jest to uwarunkowane brakiem precyzyjnych zasad 
użycia wielkiej litery w okresie, z którego pochodzi Dworskie 
nabożeństwo, a dodatkowo dość dużą niestarannością samego 
modlitewnika, składanego, jak się wydaje, przez kilku zecerów, 
z których każdy kierował się własnym wyczuciem w tej dzie-
dzinie. Stąd wynika wrażenie pewnego chaosu ortograficznego 
panującego w modlitewniku.

Odrębnym zagadnieniem wymagającym przedstawienia jest 
użycie wielkich liter związane nie ze znaczeniem leksemów, lecz 
z ich miejscem w tekście. Wrażenie niezwykłej liczby majuskuł 
wynika bowiem także z osobliwego kształtu przestrzeni typo-
graficznej i sposobu segmentacji umieszczonego w niej tekstu. 
Jak już wspomniałam na wstępie, analizę tej przestrzeni musimy 
odnosić do podstawowej powtarzalnej jednostki modlitewnika, 
jaką stanowią cztery modlitwy umieszczone na obu stronach 
rozwarcia – jedynie wówczas jesteśmy w stanie ogarnąć jej kom-
pozycyjną jakość. Każda modlitwa mieści się składniowo w obrę-
bie jednego zdania – teoretycznie powinna więc rozpoczynać się 
wielką literą i kończyć kropką. Biorąc pod uwagę tendencje w in-
terpunkcji XVIII wieku, będącej przede wszystkim interpunkcją 
intonacyjną i mającą skłonność raczej do – jak to określa Bajero-
wa – przedłużania tworu międzykropkowego, mamy w Dwor-
skim nabożeństwie do czynienia ze zjawiskiem nietypowym. 
Rozczłonkowanie modlitw na krótkie segmenty w taki sposób, 
że w pionowych kolumnach umieszczono poszczególne części 
zdania, rozbite dodatkowo na inicjalny element powtarzający się 
we wszystkich modlitwach (w nagłówku tabeli) oraz elementy 
uzupełniające, różne dla każdej z modlitw (na odpowiednich  
4 poziomach tabeli), zostało powiązane z bardzo osobliwą grafią 
i interpunkcją, wzmacniającą podział tekstu już przecież pod-
kreślony poprzez użycie tabel. Otóż każdy z krótkich segmen-
tów składających się na modlitwę rozpoczyna się wielką literą 
i zakończony jest kropką – a są owe segmenty bardzo krótkimi 
tworami, przeważają bowiem wśród nich mniej lub bardziej roz-
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budowane frazy nominalne, czasem trafiają się konstrukcje nieco 
dłuższe ze zdaniem podrzędnym. Rozmiar segmentów jest limi-
towany koniecznością zmieszczenia ich w prostokątnych polach 
tabeli, których to pól musi się zmieścić na każdych 2 stronach 
aż 30 (6 mniejszych w nagłówku i 4x6=24 na czterech kolejnych 
poziomach – wymiary jednego pola to ok. 2,3 cm x 3 cm). Poniżej 
przedstawiono dla ilustracji opisywanego układu dwie przykła-
dowe stronice tekstu:

Schematyczny układ segmentów przedstawia się następująco:

A B C D E F

A1 B1 C1 D1 E1 F1

A2 B2 C2 D2 E2 F2

A3 B3 C3 D3 E3 F3

A4 B4 C4 D4 E4 F4

Sposób odczytywania poszczególnych modlitw ilustrują po-
niższe ciągi segmentów:
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1. modlitwa: A – A1 – B – B1 – C – C1 – D – D1 – E – E1 – F – F1
2. modlitwa: A – A2 – B – B2 – C – C2 – D – D2 – E – E2 – F – F2
3. modlitwa: A – A3 – B – B3 – C – C3 – D – D3 – E – E3 – F – F3
4. modlitwa: A – A4 – B – B4 – C – C4 – D – D4 – E – E4 – F – F4

A tak wyglądałaby modlitwa czwarta ze stron 26-27 (z roz-
działu Na Uroczystość S. JOZEFA.) zapisana w sposób konwen-
cjonalny (z zachowaniem oryginalnej interpunkcji):

Ofiaruię Tobie Jedyny BOZE.(A) Szczęśliwe w tych pracach powodzenia 
moie. (A4) Przez Ręce. (B) Wszystkich Jego czcicielow ieszcze żyiących 
na ziemi. (B4) Na uczczenie. (C) Jego podroży do Swiętey Elżbiety, i do 
Betleem. (C4) Na podziękowanie. (D) Za siedm radości Jemu pozwolonych 
w życiu. (D4) Na zadosyć uczynienie. (E) Za owych, ktorzy tu na ziemi 
szukaią pociech, i zupełney szczęśliwości dla siebie. (E4) Na uproszenie. 
(F) Od BOGA pomocy Jego czcicielom w każdey potrzebie. (F4)

Nasuwa się pytanie o celowość rozwiązania ortograficzno-
-interpunkcyjnego wprowadzającego tak mocne cezury we-
wnątrz tekstu. Gdyby potraktować linie tabeli, kropki i wielkie 
litery jako wskazówki interpretacyjne służące głośnemu odczy-
tywaniu tekstu, recytowaniu modlitw, to – biorąc pod uwagę ich 
umiejscowienie i wartość czasową narzucanej przez nie pauzy –  
realizacja głosowa tekstu musiałaby być bardzo nienaturalna. 
I to tym bardziej w wieku XVIII, kiedy istniała raczej tendencja 
do tworzenia tekstów stosująch interpunkcję tak, aby tworzyć 
na wzór żywej mowy dłuższe ustępy nie dzielone kropkami – 
naśladujące wypowiedź bez wyraźnych pauz, bez zawieszania 
głosu (Bajerowa 1964: 126). Odczytywanie zakończonych kropką 
skrawków tekstu z wyraźną kadencją wydaje się tutaj bezsen-
sowne, zwłaszcza jeśli uwzględnimy ich krótkość oraz funkcję 
składniową – dotyczy to zwłaszcza momentu zakończenia stałe-
go elementu wprowadzającego kolejną część zdania (Przez ręce., 
Na Uczczenie., Na Zadośćuczynienie., Na Uproszenie., Na podzięko-
wanie.) Zastosowanie tego typu rozwiązań graficzno-typogra-
ficznych sugeruje, iż tekst przeznaczony został do indywidual-
nej cichej lektury5, co w połączeniu z małym formatem książki 

5 Już w wieku dwunastym Anzelm z Canterbury pisząc o takim typie lektu-
ry określa ją jako meditativa. (Dróżdż 2003: 205).
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umożliwia ogarnięcie wzrokiem całej tabeli i spokojne dokony-
wanie operacji rekonstrukcji tekstu (więcej na ten temat: Żmi-
grodzka 2015b). Przedstawiony odbiorcy modlitewnika tekst 
podzielony na drobne segmenty stanowi raczej materiał do wy-
korzystania w modlitwie o charakterze medytacji, a nie recytacji. 
Jako argumenty wzmacniające taką tezę można potraktować tak-
że inne cechy tekstu modlitewnika: 1. Wspomniany już we wstę-
pie kłopotliwy sposób kompletowania całości modlitw. 2. Spo-
walniający lekturę sposób zapisu fragmentów tekstu w bardzo 
krótkich odcinkach poziomych (dla czytelnika przyzwyczajone-
go do standardowej długości linijek tekstu odczytywanie tekstu 
ciągłego skomponowanego w kształcie małego prostokąta jest 
naprawdę kłopotliwe). 3. Brak tendencji do paralelnej konstruk-
cji segmentów o podobnej wartości rytmicznej w obrębie jednej 
modlitwy – panuje pełne podporządkowanie warstwie seman-
tycznej bez zwracania uwagi na rytm, 4) Podmiot modlitwy jest 
na ogół wyrażony przy pomocy form pierwszej osoby, przez co 
tekst sprawia wrażenie soliloqium odbywającego się w obecności 
Boga – wrażenie to potęguje się w kolejnych segmentach tekstu, 
coraz bardziej oddalonych od inicjalnej apostrofy Ofiaruię Tobie 
Jedyny BOŻE. Są to teksty przeznaczone do cichej lektury indy-
widualnej, odbywającej się w samotności. Żadna z cech tekstów 
Dworskiego nabożeństwa nie sugeruje możliwości wykorzystania 
ich w charakterze modlitw responsoryjnych. Samo zastosowanie 
wielkich liter i kropek w każdym z segmentów, oprócz wpływu 
na tempo lektury i konieczność skupienia się na tej czynności, 
ma sprawiać wrażenie graficznego „wykończenia” tekstu i pełni 
wizualną funkcję estetyczną. 
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Spelling as a manifestation of the attitude to sanctity  
and as the consequence of constructing the typographical 

dimension in the 18th century prayer book from Kalisz
Abstract

The article tackles issues connected to the usage of capital letters 
(majuscules) in the prayer book from 1781.

The first variety of problems discussed in the text is concerned 
with the relation between spelling and semantics of the lexemes, 
and the need to express an emotional approach towards the con-
veyed meaning. Two types of records have been identified in 
the text. The first type is represented by the group of lexemes 
used to denote the most important personas from the sanctity 
realm, which are written in all capitals. The second one contains 
groups of lexemes with a majuscule in the initial position, which 
represent multiple categories of meaning (descriptions of saints, 
names of prayers, celebrations, virtues, and various different 
groups of people).

The second variety of problems concerns the usage of capital 
letters motivated by their position in the text. The prayer book 
Dworskie Nabożeństwo is a book of a unique typographical struc-
ture, which motivates the reader to apply non-linear reconstruc-
tion techniques of the text. The text is divided into small segments 
and distributed among table cells. Each segment starts with a cap-
ital letter and is finished with a period. This measure is employed 
to emphasize the division and to highlight the fact that the text is 
intended for individual, and attentive silent reading.

Keywords: text, prayer, prayer book, spelling, reading.



W kręgu dawnej 
polszczyzny 

tom III

Jowita Żurawska-Chaszczewska
PWSZ im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski

O porównaniach w języku Józefa  
Korzeniowskiego (na podstawie  
powieści Kollokacja)

Zaliczany przez badaczy literatury do nurtu protorealistycznego 
Józef Korzeniowski dążył do uchwycenia i oddania na kartach po-
wieści zwykłego życia. Jako pedagog, profesor Liceum Krzemienie-
ckiego, wplatał w utwory wskazówki i porady edukacyjne, odnoto-
wywał XIX-wieczne przemiany, idealizując przy tym staropolskie 
cnoty, a wyszydzając próżność i chciwość szlachty i ziemiaństwa.

Akcja powieści Kollokacja (Korzeniowski 1871: 149-291), któ-
ra rozpoczyna się w 1838 r., rozgrywa się w Czaplińcach, kol-
lokowanej wsi1 na Wołyniu oraz w jej okolicy. Bogaty prezes 
Zagartowski postanawia zagarnąć rozdrobnione majątki, przez 
podstawionych Żydów pożycza więc niefrasobliwym właścicie-
lom duże sumy, a następnie przejmuje ich długi i ruguje szlach-
tę. Oszustowi opiera się jedynie cnotliwa rodzina Starzyckich, 
a w synu tej zacnej familii zakochuje się Kamila, córka prezesa. 

Wśród środków językowo-stylistycznych współtworzących styl 
powieści Korzeniowskiego odnajdujemy porównania. Stanowią one 
element językowej kreacji obrazu świata przedstawionego w powie-
ści oraz istotny składnik idiostylu pisarza (Kozaryn 2009: 135-136).

Porównanie2 rozumiem jako „dwuczłonową konstrukcję syn-
taktyczną (…) z członami porównywanymi (najczęściej w prepo-

1 Kollokacja ‘umieszczenie, rozmieszczenie, rozklassyfikowanie wierzyciele, 
wyposażenie; majątek oddany im przez podział’ (SWil t. 1: 509). 

2 Jak podkreśla A. Nowakowska: „o komparacji mówimy wtedy, gdy w obu 
członach porównania (comparandum i comparatum) dostrzega się istnienie jakiejś 
wspólnej dla nich cechy semantycznej zwanej podstawą porównania (tertium 
comparationis)” (Nowakowska 2005: 48).
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zycji) i porównującym (najczęściej w postpozycji) połączonymi 
wyrazistym wykładnikiem formalnym” (Greszczuk 1988: 10) 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza konstrukcji 
z formalnym wykładnikiem w postaci łącznika porównania. 
Ze względu na obfitość materiału wybrane zostały porównania 
z nienacechowanym funktorem jak3, konstrukcje z koniunktora-
mi złożonymi tak jak oraz skorelowanymi: tak... jak, równie ... jak 
jako współtworzone przez łącznik jak4. 

I

Spośród 180 konstrukcji porównawczych wyekscerpowanych 
z powieści Kollokacja wyodrębnić można konstrukcje gradacyjne, 
które sygnalizują „zależność między dwoma przeciwstawnymi 
stopniami gradacji: comparatiwem i positiwem lub trzema: su-
perlatiwem, comparatiwem i positiwem” (Greszczuk 1981: 42); 
są one nieliczne – w powieści odnajdujemy zaledwie 9 konstruk-
cji tego typu, np. A! przecież mój komisarz mówił mi, że pan prezes 
masz więcej, jak pół miliona w gotowiźnie (2035).

Przeważają natomiast porównania niegradacyjne „wyrażają-
ce zależność na jednakowym szczeblu gradacji, niezawierające 
form comparatiwu lub superlatiwu” (Greszczuk 1981: 45). Z ba-
danego utworu wyizolowano  ich 171. 

Ze względu na odwołania do sfery tekstowej oraz pozateks-
towej, kulturowej, porównania możemy podzielić na tekstowe 
(60 konstrukcji komparatywnych) i asocjacyjne (120 porów-
nań). Tekstowymi nazywamy takie konstrukcje porównawcze, 
w których oba człony są elementami tekstu. Są one ważnym 

3 B. Greszczuk: „Otóż okazuje się, że jak przenika także do porównań po-
zytywnie komparatywnych, a norma zaczyna decydować o użyciu dopiero  
w XIX w. W szczegółach wygląda to następująco: Faza I do XVI wieku – po-
wszechne niż. Faza II: XVI wiek – pojawia się jako//jak w obu typach porównań 
z comparatiwem, ale zdecydowaną przewagę ma niż. Faza III od XVII do poło-
wy XIX wieku – silna ekspansja jako//jak w obu typach porównań z comparati-
wem” (Greszczuk 1981: 46-47).

4 Zdaniem B. Greszczuk: „Indicativus podaje treść realną, rzeczywistą, 
pewną, natomiast coniunctivus – nierzeczywistą, hipotetyczną: możliwą lub 
nierealną, pomyślaną, wyobrażeniową, przypuszczoną, oczekiwaną lub wąt-
pliwą. Porównania z jak, jako należą do indykatywnych, podczas gdy coniun-
ctivus jest wprowadzany nie przez każde jakby,  jakoby” (Greszczuk 1981: 45).

5 W nawiasie podaję numer strony z analizowanego wydania. 
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elementem kształtowania klimatu powieści, służą do tworzenia 
realistycznego uniwersum przedstawionego, gdyż podobnie jak 
w rzeczywistości pozapowieściowej tworzą realistyczny, zbli-
żony do naturalnego tok rozumowania w narracji, w dialogach 
natomiast współtworzą wrażenie naturalności ich budowy (Mi-
kołajczak 2001: 93-94). W tej grupie komparans bywa wyrażony 
zaimkiem (14 konstrukcji), np. przyjęłaś do domu jakiegoś włóczęgę 
Francuza, abym się nauczył paplać jak on, abym był ciemnym i głupim 
jak on (245)/ Jeżeli który wie, tak jak ty, panie Szloma, i nie umie tak 
w miejscu używać tego wyrazu (189). 

W członie porównującym mogą również zostać wymienione 
osoby, fakty, zdarzenia, przedmioty itp., poznane przez czytelni-
ka (46 konstrukcji), gdyż jedną z funkcji tego typu porównań jest 
utrwalanie kluczowych elementów fabuły, podkreślanie ważnych 
treści,  np. Zjadłby mi sto djabłów mosanie który z moich wiarusów, 
gdyby tak jeździł, jak pan Henryk jeździ (234). W świecie powieś-
ciowym bohaterowie przywołują również postaci nieznane czy-
telnikowi, co sprzyja tworzeniu iluzji rzeczywistości. Odbiorca 
rozumie sygnalizowane treści dzięki kontekstowi, np. Nie miałaś 
nigdy rumieńców wypiętnowanych na papierowej twarzy, jak panna 
Hortensya; ale miałaś twarz świeżą, czerstwą i cerę śliczną (186). 

Znacznie bardziej interesującą grupę stanowią porównania 
asocjacyjne (Mikołajczakowa, Mikołajczak 1996: 74), w których 
comparatum jest pozatekstowe. Zdaniem B. Mikołajczakowej  
i S. Mikołajczaka: 

O sile porównań przesądza nowość skojarzenia, wielkość napięcia wy-
nikające ze stopnia bliskości oraz oddalenia porównywanych członów, 
a także tematyczne osadzenie porównań z jednej strony, a stopień ich 
typowości, nawet frazeologizacji, potoczności czy też oryginalności 
i świeżości z drugiej (Mikołajczakowa, Mikołajczak 1996: 79). 

W materiale wybranym z powieści Kollokacja odnajdujemy za-
równo konstrukcje banalne, schematyczne, jak i zaskakujące 
świeżością.

Podstawowym tworzywem członów porównujących jest lek-
syka związana z życiem człowieka, mniej liczne są natomiast 
odwołania do przyrody ożywionej i nieożywionej. Pisarz przy-
wołuje przede wszystkim zjawiska znane czytelnikom z do-
świadczenia, niewymagające szczególnie rozwiniętych kompe-
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tencji kulturowych, choć jako profesor i erudyta sięga również 
do świata kultury. Zabieg ten wydaje się uzasadniony i celowy 
w utworach prozaika, którego ambicją była obserwacja i rejestro-
wanie codziennego życia, a jednocześnie uznanego pedagoga, 
w którego prozie łatwo dostrzec elementy edukacyjne. 

Wśród wyizolowanych z powieści porównań odnajdujemy 
konstrukcje, w których nośnik porównania związany jest ze sto-
sunkami rodzinnymi, jak w przykładzie: 

razem z niej [bryczki – przyp. J. Ż.-Ch.] wyskoczyli i wszedłszy prawie 
razem do pokoju, razem winszowali solenizantce, razem witali damy i razem 
mężczyzn, jak dwaj bracia zgodni, nierozdzielni (181). 

Podobnie relacje bliskie, zażyłe, familijne, a więc nietrudne do 
odczytania przez czytelników, wyzyskuje autor, przywołując 
porównanie: 

słowem, że cały ogród był wzorowo urządzony, wszędzie czem użytecz-
nem zajęty, i jak ulubione dziecko, czysty i wypielęgnowany (271). 

Ta grupa konstrukcji komparatywnych współtworzy swojski 
klimat utworu, bliski codziennemu życiu. 

Do zjawisk powszechnie znanych odwołują się również po-
równania, w których w comparatum odnajdujemy nazwy płci, 
jak kobieta, nazwy związane z funkcją, zawodem, stanem cywil-
nym, rolą społeczną, np. zdobywcy fortuny, ekonom, student, 
doktor, złodziej, aktor czynny i straszliwy, kryminalista, co ilu-
struje cytat: 

Dom prezesa Zagartowskiego był obszerny, zamożny; ale, jak zwykle 
bywa u zdobywców fortuny, wszędzie jeszcze czegoś niedostawa: był 
niedobudowany, w gospodarskich budowlach niekompletny, nawet w we-
wnętrznem umeblowaniu nie miał tego wykończenia, które zdaje się mó-
wić: już dosyć (157).

Nieco trudniejszą w odczytaniu i interpretacji jest komparacja 
użyta w narracji, w której projektowany odbiorca trafia na odwo-
łanie do doświadczeń literackich: „To powiedziawszy uśmiech-
nął się, jak autor, który przez skromność sam siebie gani, pew-
ny, że mu słuchający zaprzeczą” (188). Korzeniowski wprowadza 
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w utworach prozatorskich nierzadko ironiczne odniesienia do 
pracy twórczej, artystycznej oraz do sądów krytyki.

Z Kollokacji wyekscerpowano również porównania z kompa-
ransem odnoszącym się do:
- choroby, stanów psychicznych, np. Wtenczas rwąc na sobie wło-

sy, wybiegł jak szalony (247), 
- artefaktów i ich zastosowania: Byłem mosanie instruktorem ca-

łego szwadronu, i zjadłby mi sto djabłów który z moich wiarusów, 
żeby mi nie siedział na koniu, jak dratwą przyszyty (228),

- religii, w tym sfrazeologizowane, np.: czekać jak zbawienia. 
Do porównań niebanalnych w badanej grupie należą kon-

strukcje z komparansem odwołującym się do wojskowości. Sta-
rannie opracowany plan prezesa, aby wykupić kollokatorów, 
porównuje autor z działaniami wojskowymi, w których nawet 
szampan dla oszukiwanych mieszkańców przypomina armatę, 
a budowanie zakłócających spokój owczarni czy karczmy two-
rzenie fortyfikacji, np.: 

Rozweseliło się całe grono widokiem najrozmaitszych wędlin, półmisków 
befsztyków, kotletów, ogromną salaterką najdoskonalszego bigosu, a szcze-
gólniej bateryą butelek, w której środku, jak dwudziesto cztero funtowa 
armata, stał srebrny wazon, z którego sterczała okrągława główka butelki 
z szampanem (261)
słowem, praca szła szybko, gorąco, jak w fortecy, przygotowującej się 
do szturmu i dopełniającej obronę na punktach źle jeszcze obwaro-
wanych (257).

Do porównań związanych z realiami codziennego życia zali-
czymy ponadto konstrukcje odwołujące się do świata przyrody 
ożywionej i nieożywionej6. Są to zarówno skojarzenia banalne, 
konstrukcje utarte, jak w przykładach: 

Dawniej, gdy były mniejsze, siedząc wszystkie cztery na płocie odgranicza-
jącym ich ogrody, paplały nieraz jak sroczki i lubiły się wzajemnie (179)
Zadyszany i spocony Żroż zwijał się, jak mucha w ukropie (178), 

6 Jak zauważa K. Siekierska: „Wydaje się, że porównania, w których 
komparans zaczerpnięty jest ze świata przyrody, należą do najstarszych 
i najbardziej rozpowszechnionych we wszystkich językach” (Siekierska 1981: 
247).
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jak i bardziej interesujące, oryginalne, niekiedy żartobliwe, które 
współkreują atmosferę utworu oraz służą uplastycznieniu opisu: 

biedne cielęta w chlewie przezroczystym, jak maleńkie foki, siedziały 
nieraz po szyję w wodzie (177)
gdy zajechała bryczka, w której był mężczyzna, kobieta i sześcioro małych 
dzieci, to na kolanach u rodziców, to stojących w kupce. Bryczka z tym 
pakunkiem wyglądała, jak gniazdo pełne wróbli (179).

Do drugiej grupy zaliczymy porównania, których odczytanie 
wymaga kompetencji kulturowych: obycia i wykształcenia. Na-
leżą do nich konstrukcje komparatywne, w których pisarz przy-
wołuje nazwy geograficzne, jak Paryż, Pireneje, nazwy własne 
postaci i narodów historycznych, jak: Ludwik XIV, Burbon, 
Gallowie, postaci literackich i biblijnych, np.: król Salomon oraz 
mitologicznych: Ajaks, apellativa związane ze starożytnością, 
np. kurulne krzesła, czy też wytwory kultury, np.  czwórka na 
kościele Ś. Marka w Wenecyi, co ilustruje przykład: 

Jak niegdyś Ludwik XIV posadziwszy na tronie hiszpańskim Bur-
bona, wykrzyknął: „Już nie ma Pirenejów″, tak prezes osadziwszy 
się w samym środku wsi, na którą od dawna czatował, pomyślał 
w duchu: już Czaplińce moje! W tej chwili spojrzał na żyda, a żyd na 
niego tym wzrokiem, jakim niegdyś spoglądali na siebie bez świad-
ków dwaj augurowie rzymscy, gdy się przepowiednie skończyły 
i oszukaństwo udało (166). 

II

Porównania wyekscerpowane z powieści Kollokacja Józefa Ko-
rzeniowskiego uwypuklają przede wszystkim cechy człowieka 
i jego zachowanie, współtworząc wizerunki bohaterów. To bo-
wiem człowiek znajduje się w centrum uniwersum przedstawio-
nego badanych utworów. Zauważamy tu dwa typy ujęcia kom-
paratu: spotęgowanie cech postaci oraz „ujęcie deprecjonujące, 
oparte na kontraście jako podstawowej relacji pomiędzy obiek-
tem określanym i określającym” (Ścibek 2013: 111). W świecie 
przedstawionym powieści odnajdujemy przede wszystkim kon-
strukcje porównawcze z komparatem w polu znaczeniowym 
‘człowiek’, natura pełni tu natomiast rolę drugorzędną: urea-
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listycznia świat przedstawiony i w niewielkim stopniu buduje 
nastrój dzieła. 

A. Porównania charakteryzujące człowieka

Porównania charakteryzujące wygląd postaci
W badanej powieści Korzeniowskiego porównania, wprowa-
dzając element interpretacji, służą podkreśleniu uroku fizycz-
nego kobiet oraz uwypukleniu zalet męskiego ciała. W powieś-
ciowym świecie wdzięk i zmysłowość bohaterów – szczególnie 
bohaterek – odzwierciedlają zalety charakteru i piękno duszy. 

Uwydatniając urodę Kamili, pisarz sięga po porównanie 
z komponentem z kręgu drogich kamieni: rzekła, patrząc w te śliczne 
czarne oczy, w których łza jak brylant błysnęła (216). Klejnot kono-
tuje blask, lśnienie, piękno, waloryzując dodatnio fizyczne kobie-
ce piękno, delikatność, wrażliwość. Młodość i wdzięk bohaterki, 
a jednocześnie jej zakochanie i związaną z nim troskę podkreśla 
autor porównaniem: ale miałaś twarz świeżą, czerstwą i cerę śliczną, 
a teraz tego nie ma, nawet usta twoje pobladły, co były zawsze jak 
korale (186), w którym  wyzyskuje zarówno leksem koral w zna-
czeniu ‘rodzaj biżuterii’ oraz przenośnie jako ‘kolor czerwony, np. 
kolor ust, karmin; przedmiot czerwony, np. usta’ (SW t. 2: 471). 
Opisu tej postaci dopełnia konstrukcja komparatywna z kompa-
ransem o bliblijnej proweniencji podkreślającym walory damy, jej 
urok i zdrowie: twarz panienki zbliżyła się do jego twarzy, a oddech jej 
obwiewał go, jak tchnienie z raju (256). Autor przywołuje tu konota-
cje leksemu raj jako najpiękniejszej krainy wiecznej szczęśliwości. 

Z kolei nadzwyczajną urodę mężczyzny, Żyda Szlomy, od-
daje autor, banalnie porównując jego włosy do skrzydeł kruka, 
a zęby do drogocennych pereł: Aksamitna jarmułka przykrywała 
jego głowę, a pejsy niezbyt długie, broda niezbyt wielka, uczesane sta-
rannie, lśniły się jak krucze skrzydła (161). Fizyczny urok suge-
ruje czytelnikowi zalety wewnętrzne bohatera, który po śmierci 
prezesa pomaga Kamili naprawić krzywdy wyrządzone przez 
jej ojca. 

Jednoznacznie negatywnie opisywany jest natomiast w Kollo-
kacji Henryk Podziemski, który wszystkiego się boi i jest fizycz-
nie słaby. Ułomność panicza autor uwypukla słowami dawnego 
kawalerzysty Siodłowskiego, którego nawyki i maniery uspra-
wiedliwiają dosadność wypowiedzi, co ilustruje cytat: 
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będziemy polować, jeździć, strzelać, chodzić od rana do nocy, nie będziesz 
się panisko niczego bał, będziesz wszystko umiał, co żwawemu chłopakowi 
przystoi i nie będziesz wyglądał jak masło maślane i jak śledź wy-
mokły (227). 

Słabość fizyczną i duchową Podziemiskiego intensyfikuje 
i utrwala autor porównaniem przywołanym przez narratora: 

teraz wracał do domu (...) nie wiedząc o tem, że przechodził pod bokiem 
tej, która pierwsza obudziła w nim to uczucie poniżenia, w jakiem się znaj-
dował, i w którem byłby prędko zginął, gdyby nie jej wzrok, pełen życia 
i siły, nie padł był na niego, jak ożywiający promień słońca na roślinę 
blizką zwiędnienia (289). 

Młodzieniec swatany z Kamilą, łatwo peszy się w obecności 
pewnej siebie panny, która niemiłosiernie szydzi z jego przywar, 
co Korzeniowski sygnalizuje konstrukcją komparatywną: Zmar-
twiła się pani Włodzimierzowa, że jej syn wygląda jak student (202). 
Autor wyzyskuje tu kontrast między postawą młodzieńca a am-
bicjami jego arystokratycznej matki, dla której syn jest znakomi-
tą partią, a Kamila zaledwie bogatą parweniuszką. 

Porównania charakteryzujące cechy wewnętrzne bohaterów i ich uczucia
Korzeniowski sięga do porównań, aby zilustrować cechy cha-
rakteru bohaterów – pokazać ich dobre i złe strony, uwypuklić 
zalety i podkreślić wady, oddać intensywność przeżyć. 

Sięgając po comparatum z kręgu religijnego – sfery sacrum 
i profanum – autor intensyfikuje cechy pożądane bądź uwypu-
kla negatywne. W językowej kreacji Kamili dobroć i miłosierdzie 
bohaterki intensyfikuje porównaniem kobiety do anioła jako 
istoty nadprzyrodzonej: 

zajęta była pracą, rozmyślaniem i wyszukiwaniem biednych, którzy jedni 
z całego miasta ją znali i oczekiwali, jak anioła pocieszyciela (285). 

Z kolei niecierpliwość wynikającą z zakochania dwukrotnie hi-
perbolizuje autor porównaniem czekać jak zbawienia, które od-
najdujemy w wypowiedziach Anieli i Kamili, z których pierwsza 
czeka na brata, a druga na przyszłą szwagierkę, np.: Ja czekałam 
twego przyjazdu jak zbawienia (174). 
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Z kolei porównanie prezesa do istoty potępionej uwypukla 
jego stan umysłu i ciała oraz ilustruje zło, które z pełną świado-
mością czyni: 

teraz uśmiechasz się, kiedy mnie się głowa rozrywa, i śpisz spokojnie, kiedy 
ja się przewracam na pościeli, jak potępieniec (280). 

Odurzenie miłością, delikatność uczuć kreowanego jako ideał 
mężczyzny Józefa podkreśla pisarz przez asocjacje z istotą nie-
dorosłą, wymagającą opieki i jednocześnie poddającą się jej: 

Posłuszny jak dziecko, odurzony tą uroczą chwilą odszedł, usiadł i pa-
trzył jeszcze, patrzył, bez końca, jakby chciał przekonać się, że to nie sen, 
nie widziadło, które zniknie, gdy przyjdzie upamiętanie i ocknienie (221).

Wzmacniając opisy bliskości, przyjaźni i miłości bohaterów, 
autor sięga po komparans odwołujący się do skojarzeń utartych. 
Konstrukcje porównawcze są tu wplecione zarówno w tok nar-
racji, jak i wypowiedzi postaci, np. 

na drugą niedzielę jak przyjechał, tośmy tak z sobą rozmawiali, jak gdy-
byśmy się znali od niepamiętnych czasów (174), 

dopełniając obrazu zażyłości. Z kolei porównaniem mieszkań-
ców kollokowanej wsi do biernych i nierozumnych owiec (Ko-
paliński 1990: 292-294) wykpiwa Korzeniowski nieudolność i ła-
twowierność drobnej szlachty. Wyzyskuje tu symbolikę zwie-
rząt, którym przypisywane są określone zachowania, przymio-
ty, cechy i własności: 

Choć byli nierozumni i głupi, choć sami leźli w sidła, jak owce, ale za-
wsze to ludzie! (280). 

Intensywność przeżyć oddaje pisarz zmianami barw twarzy. 
W ważnych chwilach życia towarzyszy bohaterom rumieniec – 
zdradza ich żywe zainteresowanie, ogromne emocje. Potęgując 
stan wewnętrzny postaci, Korzeniowski przywołuje konstrukcje 
porównawcze, w których wyzyskuje podobieństwa zestawio-
nych przedmiotów, w tym kwiatów, a jak zauważa A. Nowa-
kowska: 
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Porównania nawiązujące do morfologii roślin wykorzystywane są 
w ogólnej charakterystyce wyglądu osób. Powab młodych kobiet ze-
stawiany jest z pięknem kwiatów (...) Nazwy najbardziej efektownych 
części rośliny służą jako odniesienia w licznych komparacjach podkre-
ślających urodę i wdzięk (Nowakowska 2005: 73).

Róża jako królowa kwiatów, atrybut pięknych kobiet i starożyt-
nych bogiń (Kopaliński 1990: 363-364) w opisie Kamili podkreśla 
jej wyższość i doskonałość, natomiast w językowej kreacji Anusi 
Starzyckiej autor zestawia z rumieńcem dziewczyny piwonię –  
kwiat piękny, lecz kojarzący się z sielską, domową atmosferą, co 
egzemplifikuje cytat: A ty, zaczerwieniłaś się? – Okropnie, jak piwo-
nia; aż mi wstyd było (173). Rumieniec, uwypuklony porównaniem, 
odzwierciedla wrażliwość i delikatność uczuć panien. 

Jego przeciwieństwem jest bladość, która towarzyszy bohate-
rom w chwilach zdenerwowania, niepewności, jak również kiedy 
odczuwają nienawiść i złość, co hiperbolizują konstrukcje porów-
nawcze: (zbladł) jak ściana, jak trup, jak z grobu. Autor podkre-
śla takie stany i uczucia, jak wzburzenie, przerażenie, upokorze-
nie, np. Henryk po pojedynku, w którym zachował się jak tchórz: 

Powstał (...) blady jak z grobu, tarł długo ręką czoło, jakby sobie co przy-
pomniał (244). 

Ponadto Korzeniowski wyzyskuje tego typu konstrukcje kom-
paratywne do podkreślenia siły uczuć zakochanych, np.: 

panna Kamilla wstrzęsła się, zbladła jak trup, i gdy skończyła, opuściła 
ręce wraz z listem, zachwiała się i upadła na ziemię bez zmysłów (247).

Porównania charakteryzujące zachowanie niewerbalne postaci
Porównania uwypuklają gesty i mimikę bohaterów. Pisarz 
wierny realizmowi i tu przywołuje porównania niewymagające 
szczególnych kompetencji kulturowych, ale odwołujące się do 
doświadczeń i wyobraźni projektowanego czytelnika.

Konstrukcja komparatywna: 

Ho! ho! – zaśmiał się na całe gardło pan Siodłowski – jak mi panisko po-
bladło i trzęsie się, jak osina (299) 
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intensyfikuje tchórzliwe, niemęskie zachowanie Henryka. Z ko-
lei w opisie pojedynku autor wzmacnia negatywny wizerunek 
młodzieńca, przywołując w porównaniach objawy chorobowe: 

Z zamkniętemi oczami, z rękami zgiętemi i drgającemi, jak w kon-
wulsyach, szedł jednak pan Henryk (243).

Niemoc będącą skutkiem niewłaściwego wychowania zauważa 
sam bohater, krytycznie opisując swoje zachowanie, co ilustruje 
przykład: 

za to, że się uśmiechnął z politowaniem, gdym spadł z konia w jej oczach, 
że mnie podjął z ziemi i postawił na nogach, jak dziecię, które upadnie 
i nosek sobie zawala (246). 

W porównaniu autor wyzyskuje asocjacje dziecka jako istoty sła-
bej i bezradnej. Apogeum niegodnego zachowania stanowi ze-
mdlenie Henryka po pojedynku, co dwukrotnie podkreśla autor 
porównaniem deprecjonującym męskość tej postaci; kawalerzy-
sta Siodłowski mówi: biedne chłopaczysko! Mosanie, zemdlał jak 
baba (243), a sam bohater relacjonuje: i od samego widoku jego kuli, 
zemdlałem jak kobieta (246).

Porównania dynamizują zachowania postaci, podkreślając ich 
zdrowie i sprawność. W opisie zachowania Kamili autor wyzyskuje 
podobieństwo jej wdzięcznych ruchów do ślicznego zwierzęcia, np. 

Potem porwała się [Kamilla – przyp. J. Ż.-Ch.], lekka i zgrabna, a zale-
dwie dotknąwszy ręką ramienia pana Józefa, jak sarneczka przeskoczyła 
z bryczki do kocza (157). 

Z kolei umiejętności jeździeckie Siodłowskiego podkreśla Korze-
niowski konstrukcją w przykładzie: a pan Siodłowski, zarzuciwszy 
mu tręzle na szyję, wziął się lewą ręką za grzywę i jak piórko wskoczył 
(229). Natomiast w konstrukcji komparatywnej: 

i po długiem ostatniem pocałowaniu, po wyszeptanych bolesnych słowach 
bądź zdrów! Bądź zdrowa! Panna Kamilla wyrwała się z rąk jego i jak 
mgła zginęła między drzewami (257) 

pisarz uwypukla eteryczność, zwiewność i delikatność postaci.
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Zaangażowanie jednego z bohaterów w bitwę o gęś w Cza-
plińcach, ilustrującej biedę kollokowanej szlachty, potęguje z ko-
lei porównanie: 

pani Placyda stojąc na ganku otoczona dziećmi, piskliwym głosem powięk-
szyła wrzawę, którą pokrył grzmiący głos pana Skrętskiego, wpadającego 
na tę scenę, jak aktor czynny i straszliwy (267), 

gdzie leksem aktor został użyty w znaczeniu ‘działacz, sprawca, 
biorący udział w działaniu’ (SW t. I: 19).

Korzeniowski dwukrotnie sygnalizuje jego stany chorobowe 
konstrukcją komparatywną bić jak młotem, np. 

Głowa jego robiła się coraz gorętszą i w skroniach czuł bicie jak młotem (279). 

Oba porównania wyekscerpowano z wypowiedzi prezesa, który 
w subiektywny sposób relacjonował bliskim fizyczne odczucia.

 
Porównania związane z działalnością człowieka

Porównania wzmacniają obraz obyczajów, zmagań i różnych sy-
tuacji życiowych, w których znaleźli się bohaterowie protoreali-
stycznych powieści Korzeniowskiego. 

W opisie prezesa Zagartowskiego odnajdujemy konstrukcje 
wzmacniające obraz człowieka chciwego, zachłannego, dążącego 
do powiększenia majątku wszelkimi sposobami: 

Bo w rzeczy samej, dla pana prezesa, jak niegdyś dla Jezuitów, nigdy 
nie było dosyć (157). 

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że leksem Je-
zuici konotuje obłudę i intryganctwo. W Słowniku warszawskim 
odnajdujemy hasła: jezucki objaśniony jako ‘przen. obłudny, uni-
żony a chytry’ oraz po jezuicku jako ‘przen. chytrze, po intrygan-
cku, po judaszowsku’, a jezuita to ‘przen. człowiek skryty, prze-
biegły, intrygant, judasz’ (SW t. II: 174), a jak zauważa J. Prokop: 

w publicystyce obozu demokratycznego na emigracji nierzadko 
trafiają się akcenty antyklerykalne, a zwłaszcza antyjezuickie, gdyż 
jezuitów obarczano odpowiedzialnością za upadek Polski (Słownik 
literatury polskiej XIX wieku 2009: 459). 
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Podobnie i w kolejnym porównaniu:

Wszedł więc prezes w posiadanie nowego dziedzictwa, i jak pająk usiadł 
w samym środku Czapliniec, gotów po swojej sieci puścić się na 
wszystkie strony na pierwszą zdobycz, któraby mu się nawinęła (218) 

pisarz podkreśla niegodziwe postępowanie bogacza, wyzysku-
jąc konotacje leksemu pająk jako bezwzględnego, krwiożercze-
go drapieżcy, będącego zwiastunem śmierci, bowiem jak zauwa-
ża P. Kowalski: 

Drapieżny owad, którego pewne gatunki są jadowite i niebezpiecz-
ne dla człowieka, niektóre obdarzone wiele mówiącymi znakami 
(krzyżak), zadający śmierć może reprezentować świat podziemny” 
(Kowalski 1998: 413).

Z kolei w konstrukcji 

Chociaż niedbała, wierząca, że na swojej mitrze wypłynie jak w arce z po-
wodzi długów (199)

Korzeniowski wykpiwa zarozumialstwo księżnej, wierzącej, że 
pochodzenie zastąpi troskę o byt i pracę. Przez asocjacje z poto-
pem autor uwydatnia również jej beztroskę i naiwną wiarę w cu-
downe ocalenie. Żartobliwie natomiast wyzyskuje autor porów-
nanie pochopnego w swych działaniach szlachcica, którego po-
stępowanie staje się zaprzeczeniem rozsądku i sprawiedliwości 
do biblijnego Salomona: 

Pan Skrętski nie rozsądził tej sprawy, jak król Salomon spór dwóch ma-
tek, ale kijem, który miał w ręku, zaczął grzmocić chłopca i dziewczynę (267).

Konstrukcje komparatywne deprecjonują zachowania i in-
nych mieszkańców kollokowanej wsi, np. tchórzliwość Płachty 
zostaje zestawiona z szaleństwem bohaterskiego Ajaksa: 

Ale że z natury nie był bardzo odważny, a więcej kroił na dyplomatę, nie 
rzucił się więc, jak Ajaks między owce, ale postanowił także udać się do 
prezesa z perswazyą i wymową (261). 
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Z drugiej strony zaś bezsilność grupki biednej, zadłużonej, żyją-
cej hulaszczo szlachty hiperbolizuje pisarz przywołaniem wiel-
kich polityków starożytnych, co potęguje ironię: 

Opadły ręce naszym panom. Zasiedli w kółko na krzesłach, każdy ze swoim 
listem w ręku. Siedzieli tak długo w milczeniu poważnem i uroczystem, 
jak niegdyś owi senatorowie rzymscy na krzesłach kurulnych, gdy 
oczekiwali Gallów (263). 

Porównania służą również podkreśleniu nasilenia sąsiedz-
kich konfliktów, które zaczynają się od głupstwa: 

Tu już wszelkie względy ustały, i ekplozya gniewu, zapalczywości i zemsty 
rozległa się, jak huk burzy (268). 

Element dźwiękowy sygnalizuje potęgowanie się wzajemnych 
animozji, pretensji, wreszcie pojawienie się wrogości.

B. Porównania charakteryzujące świat przyrody

Niewielki zbiór tworzą konstrukcje z obiektem porównania na-
leżącym do pola znaczeniowego ‘natura’. Zastosowanie w tek-
ście prozatorskim porównań odnoszących się do świata roślin 
uplastycznia opis i jednocześnie przydaje mu realizmu, np. 

W takim była stanie piękna w innej porze okolica Staro-Konstantynowskie-
go powiatu: żyzna, wzgórkowata, ozdobiona prześlicznemi lasami, które 
teraz nie zmieniły się, nie rzucały rozkosznych cieni, ale  obnażone z liści, 
stały spokojnie na wzgórzach, jak szkielety gajów i kląbów (149). 

Z kolei porównanie, w którym autor obrazuje stan koni, od-
syła hipotetycznego czytelnika do budowli sakralnej w Wenecji, 
czyli wymaga od niego rozwiniętych kompetencji kulturowych: 

a jego konie stały jak pierwej ze zwieszonymi głowami, nieruchome, jak 
owa czwórka na kościele Ś. Marka w Wenecyi (160). 

Ma ono wyraźnie erudycyjny charakter, a warunkiem jego peł-
nego odbioru jest wiedza czytelnika. Odbiorca bowiem musi 
sam zidentyfikować obiekt, aby zrozumieć figurę stylistyczną. 
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Wydaje się, że dopomóc zamysłowi autorskiemu mogła wyob-
raźnia i doświadczenie czytelników, którzy mogli identyfikować 
nieruchomą postawę zwierząt z jakimkolwiek posągiem. 

W powieści odnajdujemy porównania podkreślające wybra-
ne cechy koni i ich zachowanie, np. 

Nam potrzeba, aby koń był doskonale ujeżdżony, powolny jak dziecko, 
miękki i słaby jak kobieta. A to mdła rozrywka, to wszystko jedno, co 
kanapa na sprężynach (208-209), 

co pośrednio waloryzuje dodatnio lub deprecjonuje umiejętności 
jeździeckie bohaterów. Zachowanie spłoszonej świni uwypukla 
z kolei porównanie: 

Otóż świnia wyskoczyła raptem z rowu, i harkocząc leciała, jak opętana, 
prosto koniowi pod nogi (233), 

jednocześnie indywiualizując język służącego jako osoby mó-
wiącej barwnie. 

Jeden raz odnajdujemy w badanej powieści porównanie pta-
ków do innych przedstawicieli tego rodzaju. W tej konstrukcji 
Korzeniowski uwypukla liczbę przelatujących słonek, przywo-
łując w comparatum pospolite wówczas wróble: 

Drogi panie Henryku! jeżeli chcesz strzelać do słonek jak do wróbli, to 
przyjeżdżaj w sobotę do lasku mego szwagra (241).

C. Konstrukcje porównawcze, których obiekt porównania  
związany jest z artefaktami

Waloryzowana dodatnio epitetami i porównaniami jest rodzina 
Starzyckich oraz ich otoczenie, stąd w opisie domu odnajdujemy 
porównanie: „ganek był wymyty, podłogi wszędzie wyheblo-
wane i jak nowe” (168), ilustrujące pracowitość domowników, 
podkreślające ich dbałość o dobytek i oszczędność. 

Dom Starzyckich jako centrum patriarchalnej rodziny wyróż-
nia się na tle majątków dążącej do zbytku pozostałej kollokowa-
nej szlachty, przez próżność wpadającej w długi. Korzeniowski 
wyzyskuje w opisie mieszkańców i miejscowości konstrukcję, 
w której hiperbolizuje przemianę wystroju wsi i jej szlacheckich 
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mieszkańców, a jednocześnie ją wykpiwa, bowiem pożyczone 
pieniądze są wydawane na pokazanie się, prowadzenie niby 
pańskiego życia, stąd: 

Czaplińce oporządziły się, zrobiły się świetne i ładne, i wyglądały... jak 
maleńki Paryż! (225).

D. Porównania typu sentencjonalnego

Za B. Mikołajczak przyjmuję, że zaliczone do tej grupy porów-
nania 

określają przede wszystkim uczucia miotające duszą człowieka, ta-
kie jak gniew, głupstwo, zdrada, rozkosze, mądrość, ogólnie życie 
itp. (1976: 111). 

W Kollokacji Korzeniowski wyzyskuje porównania o charakte-
rze sentencjonalnym  zarówno w partii dialogowej, gdzie oddają 
przemyślenia i przeczucia postaci oraz narracji, jak i te mające cha-
rakter ogólnych rozważań o świecie i ludzkiej naturze, np. 

Tegoż samego dnia, bo jak pomyślności, tak i klęski lubią się skupiać 
i spadać razem, pani Birucka wyszła przed wieczorem na ogródek, z  któ-
rego widać było dziedziniec pani Płachciny (268). 

Interesujące wydają się konstrukcje porównawcze przytacza-
ne przez prezesa, który chciwość i obłudę maskuje pobożnością 
oraz odwołaniami do moralności i życiowego doświadczenia: 

Gdybyś pani więcej zajmowała się praktyką życia naszego społecznego, 
a mniej urojonemi wypadkami francuzkiego świata, tobyś pani była wie-
działa, ze z dobrej okoliczności należy zaraz korzystać, kuć żelazo póki go-
rące, bo zdarzenia uciekają, jak woda, i wrócić ich nie można, jak 
dnia wczorajszego (206).

Podsumowując, Józefa Korzeniowskiego interesują przede 
wszystkim ludzie i ich sprawy. W analizowanym utworze opi-
sowi życia i działania człowieka podporządkowany jest świat 
przyrody, krajobraz i artefakty.
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Porównania z funktorem jak/jako w powieści Kollokacja są 
wykorzystywane przede wszystkim w różnego rodzaju cha-
rakterystykach postaci, stąd wydaje się, że dominującą funkcją 
konstrukcji komparatywnych w badanej powieści jest charakte-
ryzująco-stylizacyjna, i zaledwie w nieco mniejszym stopniu na-
strojotwórcza, gdyż porównania istotnie wpływają na atmosferę 
Kollokacji. Oprócz tego konstrukcje komparatywne zwiększają 
obrazowość przekazu, jak również indywidualizują język po-
wieściowych bohaterów. Porównania zbliżają zarówno narrację, 
jak i dialogi do stylu potocznego, co pomaga w tworzeniu uni-
wersum powieściowego bliskiego realnemu.

Wiele z badanych komparacji bazuje przede wszystkim na jas-
nych analogiach, są one mało oryginalne, raczej utarte, proste do 
odczytania, a projektowany czytelnik intuicyjnie wyczuwa ich 
znaczenie. W powieści pojawiają się również konstrukcje wyma-
gające od odbiorców wiedzy o kulturze i świecie, odwołujące się 
do historii, literatury, mitologii, Biblii. Z dużą dozą prawdopo-
dobieństwa można przyjąć, że mają one inspirować do uzupeł-
nienia literackiego doświadczenia, są elementem edukacyjnym 
świadomie i celowo wprowadzonym przez pisarza. Warte za-
uważenia są również porównania jednostkowe, oryginalne, in-
spirujące intelektualnie czytelników, a jednocześnie wskazujące 
na umiejętności pisarskie Korzeniowskiego. 

Pisarz, choć wierny realizmowi, chętnie sięga po porównanie, 
tworząc barwny powieściowy świat pełen wyrazistych bohaterów. 

Wykaz skrótów

SWil – Słownik języka polskiego, wydany przez M. Orgelbranda,  
t. I-II, Wilno 1861.

SW – Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński,  
W. Niedźwiedzki, t. I-VIII, Warszawa 1900-1927.
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Of comparisons in Józef Korzeniowski’s language  
(exemplified in the novel „Kollokacja”)

Abstract

The goal of the article is the attempt to analyse comparative 
constructions that include connective “as” in the first novel by  
J. Korzeniowski “Kollokacja”.

The following paper scrutinizes 262 comparative construc-
tions of the mentioned type. Grading and non-grading compari-
sons were indicated along with the context-type and associative 
ones. Comparandum was discussed and idea of semantic fields 
was also touched upon with regards to specific areas such as hu-
man, nature, landscape and artefacts. Sententional-type of com-
parisons was also presented. 

The writer rarely uses elements requiring highly developed 
cultural competencies at the side of his readers. Instead, he tends 
to employ elements the phenommena which are known to them. 
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Two types of comparisons were found: hyperbolyzation or de-
preciation based on contrasts. Such constructions are character-
ized by enormous functionality.

Keywords: style, writers’ language idiolect, comparison.
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Co łączy naprawę z przyprawą  
i wyprawą? O zmianach znaczeń  
i związkach wybranych leksemów  
opartych na rdzeniu -praw-

Odszukiwanie związków między podobnie brzmiącymi wyra-
zami (zachowującymi ten sam rdzeń), które współcześnie nie 
są z sobą związane znaczeniowo, jest wartościowe i niezwykle 
interesujące nie tylko dla lingwistów. Jak pisze wybitna języko-
znawczyni Krystyna Kleszczowa (2012: 263)

poszukiwanie związków między zleksykalizowanymi wyrazami 
należącymi do jednego gniazda morfologicznego zadziwia, poru-
sza wyobraźnię, daje poczucie odsłaniania wiedzy niejawnej, bo 
zazwyczaj interpretacje konkretnych przykładów zmian znacze-
niowych w zadowalający i „logiczny” sposób motywują rozdźwięk 
między stanem pierwotnym, wyjściowym, a końcowym efektem 
przewartościowania znaczenia.

Może być ono pewnego rodzaju rozrywką intelektualną także 
dla osób niezwiązanych naukowo z badaniem języka, choć nie-
raz wymaga odpowiedniego przygotowania językoznawczego. 
Dla specjalistów istotne są teoria gniazd słowotwórczych (czy 
też morfologicznych1), o których pisały m.in. Hanna Jadacka 
(1995), Monika Olejniczak (2003) i Kinga Wąsińska (2015), oraz 
wiedza na temat procesu leksykalizacji, który dokładnie opisała 
w swojej książce Magdalena Pastuchowa (2008).

1 Na temat różnic między gniazdami słowotwórczymi a morfologicznymi 
zob. Wąsińska 2015.
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Co łączy naprawę z przyprawą i wyprawą? Odpowiedź na to 
pytanie znajduje się już w podtytule tego artykułu. Wymienione 
leksemy oparte są na tym samym rdzeniu i pochodzą od cza-
sowników prefiksalnych utworzonych od verbum prawić.

Już Słownik języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego 
notuje hasło prawić z kwalifikatorem przestarzały, jako znaczenie 
podając: ‘mówić, wypowiadać co, rozprawiać o czym zwykle 
długo, rozwlekle, z namaszczeniem; wygłaszać uroczyście, prze-
mawiać’, z kolei Słownik języka polskiego PWN – ‘mówić o czymś, 
zwykle długo, z namaszczeniem’ (SJPPWN2). Podane znaczenia 
uwydatniają moralizatorski charakter wypowiedzi, które były 
(są) prawione – we współczesnej polszczyźnie ogólnej wystę-
pują takie związki wyrazowe, jak prawić kazanie (kazania), prawić 
morały. Treść wypowiedzi miała więc wpływać na zachowanie 
adresata, sprawiać, by ten postępował zgodnie z normami mo-
ralnymi (z kolei związki wyrazowe prawić komplementy / dusery 
mogą wiązać się z wypowiedziami przewlekłymi, być może uro-
czystymi). Te kolokacje w pewnym stopniu przechowują pier-
wotne, związane z etymologią znaczenie słowa prawić.

Czasownik prawić jest kontynuacją psł. *praviti pochodzącego 
od przymiotnika *pravъ o znaczeniu ‘prosty, sprawny, właściwy, 
odpowiedni, stosowny’ (SBor, SBa SDK). W ciągu znaczeń poda-
wanych przez Wiesława Borysia widać rozwój semantyki tego 
leksemu – od pierwotnej, dosłownej ‘prosty’ (zapewne w od-
niesieniu do przedmiotów) przez ‘sprawny, właściwy’ do ‘od-
powiedni, stosowny’ (związanej z pewnymi obyczajami, war-
tościami moralnymi odnoszącymi się do ludzi). Utworzony od 
tego przymiotnika czasownik *praviti oznaczał ‘czynić prostym’, 
następnie ‘czynić sprawnym, odpowiednim’.

Autorzy WSJP podają wtórne, późniejsze znaczenia psł. *praviti, 
które są z sobą ściśle powiązane: ‘poprawiać, ulepszać, doskonalić’, 
‘przysposabiać’, ‘kierować, skierowywać na właściwe miejsce, na-
prowadzać’, ‘czynić, robić’. Natomiast już na gruncie polskim lek-
sem prawić niósł znaczenie znane współcześnie – ‘mówić’, („Bych 
mogł o twych świętych prawić” [Aleksy w. 6] (SStp). Wywodzi się 
ono zapewne z szerszego ‘mówić słusznie, mówić prawdę’, a to 
z kolei z ‘kierować na właściwe miejsce, naprowadzać’ lub zbli-

2 Wykaz i rozwinięcie zastosowanych skrótów dotyczących wykorzystanych 
słowników znajduje się na końcu artykułu.
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żonego, co potwierdzałyby przytaczane wcześniej obecne do dziś 
w języku kolokacje. Dawne, prasłowiańskie znaczenia zarówno 
przymiotnika, jak i pochodzącego od niego czasownika zachowane 
są w ich derywatach.

Z najdawniejszym znaczeniem psł. *praviti ‘czynić prostym’ 
związany jest rzeczownik prawidło ‘przyrząd do prostowania, 
formowania czegoś (zwłaszcza forma w kształcie stopy, wkła-
dana do butów dla utrzymania ich fasonu)’ (SJPPWN). Zna-
cząca jest jego budowa: rdzeń praw(i) + dło – cząstka tworząca 
nazwy narzędzi. Inny sens leksemu prawidło – ‘przepis, zasada, 
norma’ (SDor) to znaczenie wtórne (po raz pierwszy pojawia się 
w SXVI), związane z byciem właściwym, takim, jakim coś być 
powinno (por. pochodzący od tego leksem prawidłowy). Doty-
czy ono zapewne nieco późniejszego, odnoszącego się do ludzi, 
przenośnego znaczenia słowa *pravъ – ‘uczciwy, sprawiedliwy’ 
(znaczenie za SBor), też ‘prawdomówny, niewinny, nieobłudny’ 
(SBa). Z tą semantyką należy wiązać takie leksemy, jak prawy 
i prawo (prawo to urzeczownikowiona forma rodzaju nijakiego 
liczby pojedynczej przymiotnika prawy) (od tego m.in. prawi-
czek [SBor]) czy prawość i prawda. Prawda pierwotnie oznaczała 
‘postępowanie zgodne z normą etyczną’ (prawda moralna) (SBa), 
następnie ‘prawość w mowie, zgodność z faktem’ (SBa), co oczy-
wiście związane jest byciem uczciwym.

Znajomość pierwotnych i dawnych znaczeń verbum prawić 
pozwala odnaleźć jego związki semantyczne ze znanymi współ-
cześnie czasownikami prefiksalnymi. Najbliższy pierwotnemu 
znaczeniu prawić jest zapewne czasownik naprawić (por. też popra-
wić). Ujęty w tytule tego artykułu utworzony od niego rzeczownik 
naprawa wg współczesnego słownika języka polskiego oznacza:
•	 ‘usuwanie usterek i uszkodzeń mające na celu sprawić, żeby 

coś ponownie nadawało się do użytku’,
•	 ‘wynagradzanie komuś czegoś (szkód)’,
•	 ‘sprawianie, że coś staje się lepsze, odpowiada normie’,
•	 ‘usuwanie złych skutków czegoś’ (SJPPWN, podobnie SDun),
czyli, można by rzec najogólniej – ‘zmianę czegoś na lepsze’.

Ta semantyka jest znana od staropolszczyzny. Opracowanie 
leksykograficzne dotyczące najstarszego okresu języka polskie-
go podaje, że naprawa to przede wszystkim ‘polepszenie, usu-
nięcie wad’ (Abowiem ona w personie swej zrądziła naprawę natury 
naszej [MW 59a]) (SStp).
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W wieku XVI naprawa miała podobne znaczenia. Co ciekawe, 
analiza cytatów zamieszczonych w SXVI wskazuje na metafo-
ryczny sens naprawy jako nazwy – bynajmniej nie naprawę na-
rzędzi, ale np. ludu bożego, Kościoła, Jeruzalem, obyczajów czy 
ciała człowieczego (wyzdrowienie), np.

Zjednaj nam Panno […] mądrość jakiej nam […] do weselenia i naprawy 
ludu Bożego potrzeba [SkarKaz 580a 119a 120a],
Ezaiasz z płaczem narzeka na grzechy jerozolimskie a grozi sądem Bożym, 
ciesząc wierne a obiecując im naprawę kościoła [BibRads],
Stądci biskupi wzięli on obyczaj potrzebny nawiedzania częstego trzód swo-
ich: dla utwierdzenia i zachowania ich w wierze i dla postępku w cnotach 
i dla naprawy obyczajów tak duchowych jako i świeckich [WujNT 463],
[lawendowa wódka] jest rozlicznej mocy ku naprawie ciała człowieczego 
[FalZioł II 7c, V 30] (SXVI).

Ponadto słownik dodaje inne, rzadkie, nieraz jednostko-
we użycia w innych znaczeniach, np. ‘namawianie do czegoś’ 
(por. prawić ‘mówić’). Jednak analiza podanych w słowniku 
przykładów zastosowania w zdaniach omawianego rzeczown-
ika wcale nie wskazuje na namawianie do zmiany na lepsze, do 
poprawy zachowania na zgodne z normami etycznymi, wręcz 
przeciwnie, por. 

Agamemnona króla zabił Egistus z naprawy żony Klitemnestry [BielKron 
60v] 
Król węgierski [z którego się naprawy popalenia miast polskich w przer-
zeczonej suchości domniemawano] zebrawszy sześć tysięcy wojska […], na 
Podgórze do Polski poslał [StryjKron 652] [SXVI]. 

Inne to np.
•	 ‘skierowanie ku czemuś’ (ugodziwszy ku sercu przez naprawę to-

warzyszów swych, bo sam był ślepy [OpecŻyw 152v]),
•	 ’spowodowanie, by coś powstało’ (i wszystko to dostatecznie 

sprawił coby jedno służyło ku zniszczeniu Adama starego, a napra-
wie nowego [CzechRozm 221]),

•	 ’to, co zostało wykonane’ (a tak, nie za mieczem szły dobra, lecz 
za brzuchem: co się działo macierze niepoczesnej duchem. Ale temu 
na potym zabieżały Prawa, by nie posłużyła więcej, takowa naprawa 
[KlonWor 63]),
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•	 ‘przysposobienie do czegoś’ (tenże dał jedne Apostoły, drugie 
zaś proroki, […] ku naprawie Abo wykonaniu swiętych, ku robo-
cie posługiwania, ku budowaniu ciała Christysowego [WujNT Eph 
4/12]) (SXVI).
Pozornie nie pasują one do podstawowego znaczenia oma-

wianego leksemu, ale pokazują jego związek z innymi wyrazami 
należącymi do tego samego gniazda morfologicznego, o czym 
szerzej w dalszej części artykułu. 

Jak wspomniałam, leksem naprawić (obok zbliżonego se-
mantycznie poprawić) najlepiej ze wszystkich czasowników 
przedrostkowych zachowuje pierwotne znaczenie czasownika 
prawić, od którego pochodzi. Semantyka związana z ulepsza-
niem, usprawnianiem czegoś, choć mniej widoczna, obecna jest 
wciąż także w innych leksemach opartych na rdzeniu -praw-, 
m.in. przyprawa.

Dziś przyprawa to ‘substancja dodawana do potraw w niewiel-
kiej ilości w celu poprawienia ich smaku’ (SDun). SDor sprzed po-
nad połowy wieku notuje nieco szersze znaczenie – z dopiskiem 
‘domieszka, dodatek, zaprawa, okrasa’, a więc to, co uatrakcyjnia 
(danie) nie tylko pod względem smaku, ale i wyglądu.

To ważna uwaga, bowiem w staropolszczyźnie przyprawa 
miała dwa główne znaczenia:
•	 ‘ozdoba, to, co służy do upiększania’ – coś mało istotnego, 

zbędnego (jak w zdaniu Podług rady pobożne apostoła Piotra… 
mają od siebie odrzucić wszytki przyprawy świata tego. [1484 Reg 
710]),

•	 ‘sprzęt, narzędzia, wyposażenie, to, co jest potrzebne do speł-
nienia pewnych czynności czy do przebiegu pewnych akcji’ 
– coś przydatnego, związanego z pragmatyzmem (A przed 
<nim> staną wszytki przyprawy śmierci jego, to jest krzyż, włócz-
nia, gwoździe, bicze i inne przyprawy, któremi męczon. [Rozm 
480]) (SStp).
Ta semantyka oczywiście związana jest z czasownikiem, od 

którego pochodzi omawiany rzeczownik: stp. przyprawić: ‘uczy-
nić zdatnym do działania, do użytku’, ‘nadać czemuś odpowied-
ni kształt’, ‘starać się o coś, sprawiać, by było do dyspozycji – 
przygotować’, też ‘uczynić skłonnym do czegoś, doprowadzać 
do jakiegoś stanu, powodować coś’ (SStp) (por. przyprawiać rogi, 
przyprawiać o zawrót głowy). Na przestrzeni wieków leksem przy-
prawa miał wiele znaczeń, m.in.:
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•	 ‘przedmiot, za pomocą którego można coś zdziałać, osiągnąć 
[sprzęt, to, co służy do walki, obrony, polowania]’,

•	 ‘kosztowności’,
‘specyfiki medyczne lub kosmetyczne’,
‘dodatek, domieszka [w tym: substancja służąca poprawieniu 
jakości, zwłaszcza potraw]’ (SXVI);

•	 ’to, co jest przygotowane’,
•	 ‘ćwiczenie’,
•	 ‘ozdoba’(SL);
•	 ‘sposób przyrządzenia, przygotowania’ (SWil, tu znaczenia 

staropolskie ‘ozdoba’ i ‘sprzęt’ z kwalifikatorem przenośnie),
•	 ‘przyrządzenie [napoju, lekarstwa]’
•	 ‘środek, preparat’ (SW).

W porównaniu z dawnymi znaczeniami dzisiejsze jest wy-
jątkowo zawężone. Specjalizacja następowała od ok. XX w., 
zdecydować o niej mogły redundancja (zbyt szerokie, niespre-
cyzowane znaczenie słowa przyprawa i obecność w języku in-
nych leksemów oddających większość jego sensów) oraz luka 
w leksyce (nie było innego słowa oznaczającego to, co popra-
wia smak potraw). Rozwój semantyczny omawianego wyrazu 
łatwo odtworzyć:

‘to, co jest potrzebne do spełnienia pewnych czynności czy do 
przebiegu pewnych akcji’
‘przedmiot, za pomocą którego można coś zdziałać; narzędzia’
‘przedmiot potrzebny do uzdatnienia czegoś’ 
‘dodatek, domieszka’
‘to, co służy do ulepszenia, upiększenia’ 
‘ozdoby, kosmetyki’
‘to, co służy do ulepszenia potraw’
‘substancja dodawana do potraw w celu polepszenia ich sma-
ku i zapachu’.
W schemacie pominięto znaczenia takie, jak np. ‘przygotowa-

nie’, ‘sposób przyrządzenia, przygotowania’, ’to, co jest przygoto-
wane’, a więc takie, które nie mają większego wpływu na to znane 
współcześnie, a które pokazują związki z innymi leksemami na-
leżącymi do tego samego gniazda morfologicznego co przyprawa, 
np. z ostatnim ujętym w tytule tego artykułu – wyprawa.

Wyraz wyprawa ma współcześnie kilka znaczeń – podsta-
wowe, ściśle związane ze sobą, pokazujące regularne w języku 
przesunięcia semantyczne:
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•	 ‘wyprawianie się gdzieś w określonym celu, zwykle odpo-
wiednio przygotowawszy się do tego’ (wyprawa naukowa, 
turystyczna, wojenna),

•	 ‘podróż dokądś, ekspedycja i wycieczka, eskapada’ (wypra-
wa do lasu, na jagody),

•	 ‘grupa osób uczestnicząca w tym przedsięwzięciu, zwykle 
zaopatrzona w odpowiedni sprzęt, ekwipunek’ („Wyprawa 
składała się z kilku zapaleńców”) oraz

•	 ‘przedmioty (np. pościel, naczynia), które otrzymuje od swo-
ich rodziców kobieta wychodząca za mąż’ (por. zleksykalizo-
wane deminutiwum wyprawka),

•	 ‘wyprawianie (skóry), garbowanie’ (SDun) – ‘procesy techno-
logiczne, w których surową skórę przetwarza się w materiał 
nadający się do wyrobu artykułów skórzanych’ (SJPPWN) 
(przygotowanie, przysposobienie materiału),

•	 ‘warstwa zaprawy budowlanej nakładana bezpośrednio na 
powierzchnię ścian, sufity, filary itp.’ (SJPPWN).
Należy zwrócić uwagę na znaczenie podane tu jako czwar-

te. Jest ono swego rodzaju ogniwem łączącym semantykę ‘wy-
cieczka’ z pozostałymi, oznacza bowiem pewne przygotowanie –  
kobiety do... podróży, do opuszczenia domu. Sens ‘przedmioty...’ 
z pewnością jest wynikiem częstego przesuwania znaczenia z czyn-
ności na obiekt (przygotowanie kobiety przez danie jej pewnych 
przedmiotów > przedmioty, które jej dano); podobnie jest z sen-
sem związanym z obrabianiem skóry – w tym przypadku wyprawa 
oznacza przygotowanie, przysposobienie, uzdatnianie materiału do 
dalszej pracy nad nim, a to z kolei pokazuje bezpośredni związek 
z psł. znaczeniem prawić ‘czynić sprawnym, odpowiednim’. Rozwój 
podstawowego znaczenia wyrazu wyprawa przebiegał następująco:

‘przygotowanie, przysposobienie czegoś do jakiegoś specjal-
nego celu’
‘przygotowanie kogoś do podróży, posag’ (wyprawka)
‘podróż’.
W historii języka polskiego leksem wyprawa miał wiele sen-

sów, które zdradzają związki semantyczne z innymi zleksyka-
lizowanymi słowami opartymi na rdzeniu -praw-. Ta polisemia 
wiązała się z wieloznacznością czasownika wyprawić, od które-
go utworzono rzeczownik wyprawa (na temat wpływu polisemii 
wyrazów motywujących w dalszej części artykułu). Jak pisze 
Danuta Buttler (1978: 210):
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Jego [czasownika wyprawić / wyprawiać] osiemnastowieczna struk-
tura semantyczna […] stanowiła zlepek kilku centrów znaczenio-
wych. Jedno z nich tworzyła grupa odcieni przyporządkowanych 
ogólnej treści ‘wypowiedzieć’ (wy-prawić) […]. Centrum drugie sta-
nowiły treści odpowiadające schematowi ‘uczynić prawym’. Nie-
które z tych pojęć odnosiły się do sfery pojęć moralnych […], inne 
do spraw praktyczno-bytowych […]. Trzeci ośrodek to treści dające 
się interpretować według schematu ‘zdziałać co za pomocą prawa, 
załatwić prawnie’ […]. Osobną grupę tworzyły znaczenia niemoty-
wowane już strukturą formacji, przysługujące jej jako zleksykalizo-
wanemu znakowi słownemu, np. ‘wysłać’, ‘uwolnić’ […].

Poniższe znaczenia wyrazu wyprawa wynotowałam za słow-
nikiem warszawskim (ujmuje niemal wszystkie dawne [ale 
i współczesne] sensy tego leksemu), w nawiasach ujęłam wyrazy 
należące do tego samego gniazda morfologicznego, które współ-
cześnie wiążą semantycznie elementy tego gniazda:
•	 + ‘wskazanie prawości, usprawiedliwienie, wytłumaczenie’3 

(por. prawić, rozprawa),
•	 + ‘doskonalenie, wykończenie’ (por. poprawić, stp. doprawić 

‘wykończyć’),
•	 + ’wykład, wytłumaczenie, wyjaśnienie’ (por. rozprawa),
•	 + ‘przygotowanie, przysposobienie czegoś do jakiegoś spe-

cjalnego celu’ (por. uprawa, wprawa),
•	 ‘wprawa, wyćwiczenie’ (por. zaprawiony),
•	 ’dobra ruchome, które dostaje kobieta wydawana za mąż’,
•	 bud. ‘powłoka z zaprawy wapiennej albo roztworu gipsowe-

go – tynk’ (por. zaprawa),
•	 ‘wysłanie, przygotowanie do drogi, do wysłania’,
•	 ‘to, co komu dano na drogę, zaopatrzenie’.

Powyższy przykład pokazuje nie tylko historyczną wieloznacz-
ność terminu wyprawa, ale i to, że wiele znaczeń omawianego wy-
razu zachowało się w pewnym stopniu w innych, dziś zleksykali-
zowanych słowach o tej samej podstawie słowotwórczej. To ważne, 
bowiem zwraca uwagę na wieloznaczność wyrazów motywujących.

Analiza haseł dotyczących czasowników prefiksalnych od 
prawić ujętych w SStp odkrywa nie tylko wyjątkową wielo-

3 Znak + jak w SW – zastępuje kwalifikator staropolski (zapewne w znaczeniu 
dawny).
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znaczność tychże leksemów, ale też pokrywanie się ich zna-
czeń. Tworzą one pewnego rodzaju siatkę semantyczną, w któ-
rej przeplatają się wspólne sensy pokrewnych etymologicznie 
czasowników.

Znaczenie:
•	 ‘czynić zdatnym do działania, do użytku; ulepszać, dopro-

wadzać do odpowiedniego stanu’ autorzy SStp przyporząd-
kowali czasownikom przyprawić, poprawić, naprawić, uprawić, 
oprawić;

•	 ‘czynić skłonnym do czegoś, doprowadzać do jakiegoś stanu, 
powodować coś’ – zaprawić, wprawić, sprawić, przyprawić;

•	 ‘starć się o coś, sprawiać, by było do dyspozycji; przygoto-
wać’ – wyprawić, uprawić, sprawić, wsprawić (notowany tylko 
przez SStp), oprawić, zaprawić, wprawić;

•	 ‘kierować, zarządzać, mieć w opiece’ – oprawić, sprawić, roz-
prawić;

•	 ‘wykonywać, załatwiać, działać, czynić; dokończyć’ – sprawić, 
wsprawić, odprawić, uprawić, przeprawić, doprawić;

•	 ‘uwalniać kogoś z różnego rodzaju zobowiązań’ – wyprawić, 
odprawić, uprawić;

•	 ‘usprawiedliwiać, oczyszczać z zarzutów’ – odprawić, oprawić, 
sprawić;

•	 ‘doprowadzić do porozumienia’ – przeprawić, uprawić, odpra-
wić, rozprawić.
Mam na uwadze to, że wymienione znaczenia w pewnych 

kontekstach mogą być bardzo podobne lub nawet tożsame (np. 
‘ulepszać, doprowadzać do odpowiedniego stanu’ i ‘starać się 
o coś, sprawiać, by było do dyspozycji; przygotować’), mimo to 
liczba czasowników prefiksalnych z tą samą podstawą słowo-
twórczą, które mogły być stosowane wymiennie, jest uderzająca. 
Wpływ na takie nieskonkretyzowanie semantyczne wymienio-
nych wyrazów miały zapewne szerokie znaczenie czasownika 
podstawowego *praviti (jeszcze w prasłowiańszczyźnie) i nie-
precyzyjne wartości semantyczne wnoszone przez prefiksy.

Według Sigurda Agrella (Przybylska 2006: 8), przedrostki 
zmieniają aspekt czasownika z niedokonanego na dokonany i naj-
częściej nadają mu nowe znaczenia. Przegląd badań nad funkcja-
mi semantycznymi prefiksów czasownikowych stanowi pierwszy 
rozdział książki Renaty Przybylskiej (2006), temat ten podjęły też 
m.in. Magdalena Pastuchowa i Aleksandra Janowska (Janowska, 
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Pastuchowa 2005 i Janowska 1999) oraz Maria Witkowska-Gut-
kowska (1999). Na podstawie analizy materiału, jakim są dawne 
i współczesne znaczenia czasowników przedrostkowych od pra-
wić, nie sposób przypisać prefiksom konkretnych znaczeń (cza-
sowniki są wieloznaczne, a semantyka wielu z nich się powtarza).

Ta wieloznaczność czasowników prefiksalnych wpływa na 
leksykalizację ich derywatów. Najlepszym przykładem zdaje się 
łańcuch motywowany przez wyraz sprawić.

W staropolszczyźnie sprawić mogło oznaczać m.in.:
•	 ‘pokierować, poprowadzić, zarządzać’, ‘wykonywać, zlecać 

wykonanie’, powodować, wywoływać’ (Tegodla możesz ten 
świat podług dobrowoleństwa twego sprawić [Rozm 597] (SStp) – 
od tego np. sprawa, sprawca, sprawowanie (od sprawować – por. 
sprawować się i sprawować urząd);

•	 ‘oczyścić z zarzutów’ (Tegodla przez winy sprawiłjeśm sierce 
moje i umyłjeśm miedzy niewinnymi ręce [Fl 72 13]) (SStp) – od 
tego sprawiedliwy4 motywujący takie leksemy, jak sprawiedli-
wość czy usprawiedliwić (od tego usprawiedliwienie);

•	 ‘przysposobić, uczynić zdatnym’ (Boże, ktory jeś przez niepoka-
lane Dziewice poczęcie sprawiłeś dostojny a święty przybytek two-
jemu Synowi [MW 31b]) (SStp) – od tego sprawny, sprawność.
Można odnaleźć wspólny mianownik opisanych znaczeń – 

najprawdopodobniej wcześniejsza semantyka omawianego wy-
razu było zbliżona do ‘skierować na właściwe miejsce; napro-
wadzić’.

Podobna sytuacja dotyczy derywatów (bezpośrednich i pośred-
nich) od wieloznacznego niegdyś oprawić. Przed wyodrębnieniem 
się języka polskiego semantyka tego verbum również musiała być 
zbliżona do ‘skierować na właściwe miejsce; naprowadzić’, z cze-
go rozwinęły się znane w staropolszczyźnie ‘naprawić, poprawić, 
ulepszyć’ i ‘zarządzać, sprawować pieczę’ (SStp).

Z pierwszym z wymienionych znaczeń związane jest słowo 
oprawa. Dawniej był to rzeczownik czynnościowy o szerokim 
sensie ‘naprawa, wzmocnienie, ulepszenie’ (Jeśli który zamek stary 
będzie potrzebował [reparatione JanPrzyw 5]: tedy czasu pokoju Bur-
grabia  […] będzie powinien ij oprawować [SarnStat 126 883] (SXVI), 

4 Jak podaje Boryś, leksem sprawiedliwy jest zapożyczeniem z języka 
czeskiego (SBor), jednak idealnie pasuje do przedstawionego schematu. Znane 
w staropolszczyźnie znaczenie leksemu sprawić, do którego się odnosi, mogło 
występować już na etapie wspólnoty zachodniosłowiańskiej.
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później także ‘to, czym ulepszono, wzmocniono’ (Chrest wziąłem 
mu piękny bardzo było na oprawie ze dwadzieścia czerwonych złotych 
[PasPam 95v]) (od SXVII) – SL notuje już konkretne przykłady 
oprawy: okładka książki, obwódka drogiego kamienia, oprawa 
miecza – obok m.in.: ‘poprawianie, poprawa’(Srebra wasze dawajcie 
na oprawę rozpadlin domu bożego [Budn. 2 Reg. 12, 7.]), ‘pielęgnowa-
nie’ (Z owocu znać oprawę drzewa [Radz. Syr. 27, 6]), ‘zapis sprawy 
w sądzie’ (Oprawy sobie czynią obiedwie strony po czytaniu z ksiąg 
sprawy. [Sax. Porz. 77]) (SL).

Współcześnie oprawa ma dwa podstawowe znaczenia:
•	 ‘okładka książki, albumu itp.’,
•	 ‘zespół elementów muzycznych, plastycznych, scenograficz-

nych, efektów specjalnych itp., stanowiących tło jakiegoś wy-
darzenia’ (por. oprawa meczu),

które można zakwalifikować jako wyspecjalizowane znaczenia 
sensu ‘to, w czym coś jest osadzone, co coś otacza’. Oprócz nich 
słowniki (SJPPWN, SDun, WSJP) notują
•	 ‘zdjęcie skóry z zabitego zwierzęcia, wypatroszenie i podzie-

lenie na części’,
co należy kojarzyć z omówionym już leksemem wyprawa w zna-
czeniu dotyczącym wyrobu artykułów skórzanych.

Ze staropolskim oprawić ‘zarządzać, sprawować pieczę’ ety-
mologicznie wiąże się leksem oprawca – notowany od XIV w. 
w znaczeniu ‘urzędnik, którego obowiązkiem było ściganie 
przestępstw zagrażających spokojowi publicznemu, aresztowa-
nie podejrzanych o przestępstwo’ (SBor, SBa). Zadziwiający roz-
wój semantyczny tego wyrazu znany jest językoznawcom, stąd 
ponowne odtwarzanie go uważam za zbędne5.

Niejednoznaczne były (i są) nie tylko czasowniki przedrost-
kowe od prawić, ale i wyrazy od nich pochodzące. Jako przykład 
należy podać choćby odprawa czy zaprawa.

Staropolska odprawa to m.in. ściśle z sobą związane ‘załatwie-
nie, doprowadzenie czyjejś sprawy do końca’ i ‘spotkanie w celu 
podjęcia decyzji, udzielenia instrukcji, przedyskutowania’, od 
których pochodzą współczesne:
•	 ‘zebranie jakiegoś zespołu, w czasie którego zwierzchnik 

udziela instrukcji zgromadzonym, kontroluje postępy prac 
itp.’ (przedstawić coś na odprawie),

5 Pisze o nim m.in. Buttler (1978: 140). 
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•	 ‘jednorazowe wynagrodzenie udzielane pracownikowi w myśl 
umowy przy opuszczaniu posady, przechodzeniu na emerytu-
rę lub w innych okolicznościach’ (otrzymać, odebrać odprawę),

•	 ‘załatwianie formalności urzędowych związanych z wyjaz-
dem osób, odpłynięciem statku lub odlotem samolotu’ (od-
prawa paszportowa),

•	 ‘zdecydowane odrzucenie czyjejś prośby lub propozycji’ 
(Niech tylko tu przyjdzie, a dam mu taką odprawę, że popamięta!) 
(SDun. Podobnie SJPPWN).
Natomiast dla rzeczownika zaprawa współczesne słowniki ję-

zyka polskiego notują znaczenia:
•	 ‘czynności wdrażające kogoś do czegoś; też: umiejętności 

zdobyte dzięki tym czynnościom’ (zaprawa wojskowa),
•	 ‘mieszanina piasku, wody i spoiwa używana do łączenia ele-

mentów muru lub do tynkowania’, ‘substancja służąca jako 
podkład przy tynkowaniu, malowaniu, itp.; też: zaschnięta 
warstwa tej substancji’ (zaprawa murarska),

•	 ‘to, czym zaprawia, doprawia coś’ (zaprawa do sosów) (SDun. 
Podobnie SJPPWN).
Przywołane przykłady pokazują – znowu – wieloznacz-

ność leksemów stanowiących poszczególne takty derywacyjne 
w omawianym gnieździe. Wiąże się ona z polisemią samych cza-
sowników prefiksalnych od prawić (na ten temat zob. też Wąsiń-
ska 2016), a ta z kolei m.in. z wielofunkcyjnością przedrostków.

Wieloznaczność czasowników prefiksalnych powoduje po-
lisemię derywatów i przyczynia się do leksykalizacji, co widać 
szczególnie w przedstawionym ciągu derywatów motywowa-
nych przez sprawić. Współcześnie nie widać związków seman-
tycznych między wyrazami o wspólnej podstawie słowotwór-
czej, takimi jak sprawa, sprawiedliwość, sprawowanie, sprawność.

W przypadku niektórych spośród omawianych leksemów 
polisemia doprowadziła do redundancji, bowiem do dziś mamy 
w języku kilka podobnych wyrazów mogących (sic! bo są wielo-
znaczne) oznaczać to samo. Leksem zaprawa w niektórych kon-
tekstach jest jednoznaczny ze słowem  przyprawa (dawniej też do-
prawa), w innych – z wprawa, a w kolejnych – z wyprawa (znacze-
nie dotyczące obróbki skóry), choć mamy w polszczyźnie także 
inne wyrazy im bliskoznaczne.

Z drugiej strony, nadmiar bywa też eliminowany. W niektórych 
przypadkach doszło do zawężenia, ograniczenia znaczeń wyra-
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zów, co widoczne jest szczególnie w przypadku czasowników, ta-
kich jak omówione oprawić, sprawić oraz rzeczowników, jak przypra-
wa i uprawa (ostatni ograniczony semantycznie do związków z uzy-
skiwaniem plonów, choć uprawiać można też sport czy zawód).

Mimo wszystko częściowo zachowane znaczenia etymolo-
giczne ujawniają związki między kolejnymi wyrazami należący-
mi do jednego gniazda morfologicznego, co potwierdzają takie 
grupy wyrazów, jak naprawa, poprawa – przyprawa – oprawa czy 
uprawa – zaprawa – wprawa.

Jak widać, wnioski wyciągnięte z analizy leksemów opartych 
na rdzeniu -praw- bywają rozbieżne, bo nie ma niezawodnych 
reguł, które rządzą językiem. Szczególnie jeśli mamy na uwadze 
zmiany semantyczne. Zapewne właśnie dlatego te zagadnienia 
są tak interesujące – nie tylko dla lingwistów. 
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What connects Polish words naprawa (repair), przyprawa 
(spice) and wyprawa (expedition)? About changes of meaning 

and relation of selected lexems which include root “praw”
Abstract

The article is related to etymology, former and contemporary 
meaning of selected words with root “praw”. Authoress analy-
ses changes to meaning and looks for semantic relation between 
words which originally belonged to the same word-formative 
cluster and which further with the course of time separated them-
selves from their origin. Knowledge about a historical meaning 
allowes to find common semantic elements at the present day. 
Root “praw” is the basis of not only for words “prawo” (a law) 
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and “prawy” (honest or right). The reader will find in the article 
an analysis of verbs motivated by “prawić” and their derivatives 
like naprawa, przyprawa, wyprawa, wprawa, oprawa.

Keywords: word-formative cluster, root, semantics, diachronic.
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Socjologia mody w badaniach literackich

Socjologia mody jako nowa subdyscyplina socjologii stanowi 
dziedzinę prężnie rozwijającej się wiedzy współczesnej, mającej 
na celu analizę struktury oraz dynamiki zjawiska mody w kon-
tekście społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Związana 
bezpośrednio z zarządzaniem, marketingiem, ekonomią, psy-
chologią oraz historią, podejmuje refleksję nad dziejami mody, 
dynamiką procesów obecnych na rynku (tworzenie, trwanie 
i zanikanie wzorców), estetyką, stylami mody, prognozowaniem 
trendów, strategii marketingowych, a także mechanizmami psy-
chologicznymi rządzącymi społecznym funkcjonowaniem mody. 
Obserwuje szeroko rozumiane relacje, jakie zachodzą między 
modą a zmianami społeczno-obyczajowymi oraz stylami życia. 
Bezpośredni związek socjologii mody z rozwojem najnowszej 
cywilizacji oraz z ewolucją współczesnej kultury masowej rodzi 
pytanie, na ile, a także w jakim stopniu jej doświadczenia mogą 
zostać wykorzystane do badań sensu stricto literaturoznawczych, 
co więcej – związanych z epokami dawnymi. Odpowiedź na 
to pytanie nie jest ani prosta, ani jednoznaczna. Niewątpliwie 
istnieje taki obszar tematyczny oraz metodologiczny socjologii 
mody, który nie przystaje w żaden sposób do literaturoznawstwa 
staropolskiego, ale jest też i taki, który warto poddać oglądowi 
literaturoznawczemu. Ten drugi wiąże się z badaniami z nurtu 
prężnie ostatnio rozwijającej się antropologii literatury, której 
gałęzią jest antropologia ciała. Socjologiczna refleksja nad ciałem 
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nagim i ubranym w odniesieniu do epok dawnych, ujawniająca 
relację między systemem społecznym a modą, pozwala nam na 
głębsze zrozumienie procesów kulturowych doby staropolskiej. 
Warto więc tego typu badania podejmować zarówno w aspek-
cie diachronicznym, jak i synchronicznym. Ich celem powinno 
być odtworzenie formalnego systemu kulturowego rządzącego 
uwarunkowaniami ideologicznymi, estetycznymi i społeczny-
mi, jakie współtworzyły prawidłowości mody epok dawnych. 
Roland Barthes pisał:

Socjologia mody wychodzi od modelu, pierwotnie wyobrażonego 
[...] i śledzi (lub powinna śledzić) jego spełnianie się poprzez serię 
ubiorów realnych [...]; stara się zatem usystematyzować zachowa-
nia, które może ująć w relacje z warunkami społecznymi, poziomem 
życia i rolami (Barthes 2005: 26).

Naukowa refleksja nad socjologią mody w literaturze i kul-
turze staropolskiej stanowi temat, który wciąż czeka na opra-
cowania monograficzne. Jej początki zauważalne są w pracach 
podejmujących zagadnienia paremiografii (Młynarczyk 2012) 
oraz antropologii ciała, zwłaszcza ciała ubranego (Bystroń 1976: 
441-476; Dziechcińska 1996; Krzysztofik 2013; Bohuszewicz 
2012: 9-12 – autor omawia dotychczasowe kierunki badań ka-
tegorii ciała w literaturze staropolskiej oraz przywołuje biblio-
grafię tematu). Nie sformułowano dotychczas listy szczegóło-
wych celów badania socjologii mody w literaturze pięknej epok 
dawnych, nie podjęto refleksji nad postulatami badawczymi 
oraz nad adekwatną dla nich metodologią i nomenklaturą na-
ukową. Zakres i charakter takich badań domaga się bowiem od 
literaturoznawcy postawy interdyscyplinarnej, przejawiającej 
się w wykraczaniu poza metodologie, nomenklaturę i strategie 
poznawcze właściwe oglądowi tekstu literackiego. Istotą reflek-
sji socjologicznej nad źródłami pisanymi epok dawnych (mam 
na myśli nie tylko literaturę piękną, ale też popularną i użytko-
wą) powinno być w tym kontekście odsłonięcie mechanizmów 
i relacji zachodzących między ubiorem a reakcjami społecznymi. 
W niniejszym artykule podejmuję refleksję nad staropolskimi 
dyskusjami o randze ubioru, stanowiącą przykład, a zarazem 
przyczynek do tego nurtu badań. Mam nadzieję, że analiza so-
cjologii mody doczeka się w piśmiennictwie naukowym wielo-
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rakich kontynuacji w pracach literaturoznawczych podejmują-
cych ogląd tematu z innych punktów widzenia oraz właściwych 
im odmiennych metodologii. 

Literackie dyskusje o randze ubioru

W dyskusjach na temat rangi ubioru staropolscy pisarze i poe-
ci przyjmują dwie odmienne postawy, których obecność silnie 
utrwaloną w mentalności powszechnej obrazują przysłowia: 
„jak cię widzą, tak cię piszą”, u Mikołaja Reja zmodyfikowane: 
„jako cię widzą, tak cię mają” (Nowa księga... 1972: 660 hasło ‘wi-
dzieć’ nr 11) i „nie szata zdobi człowieka”. Pierwsze z nich pod-
kreśla ogromną rangę ubrania jako znaku, na podstawie które-
go dokonuje się ocena nie tylko wyglądu zewnętrznego, ale też 
i moralności oraz pozycji społecznej człowieka, drugie natomiast 
umniejsza rolę stroju na rzecz innych wartości istoty ludzkiej. 
Jedna z najciekawszych dyskusji literackich poświęcona temu 
zagadnieniu znajduje się w Dworzaninie polskim Łukasza Gór-
nickiego. Zgromadzeni na dworze biskupa Samuela Maciejow-
skiego rozmówcy poruszają takie problemy, jak: ogromna róż-
norodność XVI-wiecznej mody, symbolika kolorów ubrań, brak 
stroju narodowego, wzorzec poprawnie ubranego dworzanina 
i dwornej pani oraz relacja między wyglądem zewnętrznym 
a wnętrzem człowieka i sposobem postrzegania go przez otocze-
nie. Rycerz i dworzanin Zygmunta Augusta, Aleksander Mysz-
kowski zajmuje stanowisko będące wyrazem powszechnie zna-
nej, intuicyjnie doświadczanej społecznej prawidłowości – ubiór 
jest komunikatem wizualnym, który odwołuje do rzeczywistości 
głębszej, pozamaterialnej, ponieważ informuje o cechach noszą-
cej go osoby, przez co stanowi podstawę do jej osądu: 

Ludzie więc pospolicie z tych zwirzchnich rzeczy sądzą o tym, co jest 
wnątrz; i na toć owo u nas rzeczono: Jako cię widzą, tako cię piszą, abo 
jako też owo mówią: Szalony strój, szalona głowa (Górnicki 1954: 165). 

Ta myśl wyraża ogólne przekonanie o istnieniu ścisłej relacji 
między strojem a noszącym go człowiekiem – relacji nie tylko 
czysto użytkowej, ale też estetycznej, etycznej, a zarazem świato-
poglądowej. Wartość ubioru nie przejawia się jedynie w wymier-
nych szacunkach materialnych, ale także, a może przede wszyst-
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kim w wywoływanych przezeń społecznych ocenach, reakcjach, 
emocjach. Ubiór stanowi więc w powszechnym odczuciu ema-
nację nie tylko pozycji społecznej oraz zamożności danej oso-
by, ale także wyznawanego przez nią systemu norm, wartości 
i ocen. Zainicjowana tym przeświadczeniem rozmowa przedsta-
wicieli XVI-wiecznej kultury dworskiej ma na celu poszukanie 
odpowiedzi, na ile uzasadnione jest sądzenie człowieka na pod-
stawie wyglądu zewnętrznego, a w jakim stopniu ocen dokony-
wać należy biorąc pod uwagę jego czyny. Poglądy dworzanina 
i dyplomaty Stanisława Wapowskiego charakteryzują słowa 
świadczące o umniejszeniu rangi ubioru na rzecz innych predys-
pozycji: „kiedy dworzanin w czym inym będzie osobny [wybitny  
– M. K.], ubiór mu nic nie przyda ani ujmie” (Górnicki 1954: 165). 
W trakcie dalszej dyskusji okazuje się jednak, że dworzanin nie-
mający na względzie gustów innych, nieodpowiednim strojem 
(np. łączącym zbyt wiele kolorów, niedbałym, brudnym) naraża 
się na krytykę, a nawet na bolesną reakcję ośmieszenia, dlatego 
rozsądek nakazuje przestrzeganie w tym aspekcie kulturowych 
norm. Świadomość bycia osądzanym na podstawie wyglądu 
prowadzi do przekonania o potrzebie dostosowania się w tym 
względzie do oczekiwań społecznych. Człowiek znający pra-
widłowości, jakie rządzą mentalnością powszechną, może więc 
rozmyślnie wywoływać oraz modyfikować pożądane, zgodne 
z jego oczekiwaniami reakcje otoczenia. Roztropny dworzanin:

[...] za jakiego sie będzie chciał udać, takiego stroju trzymać sie będzie, 
aby i ci, którzy go nie znają, z ubioru jego wnet na pirwszym weźrze-
niu mieli go za takiego, za jakiego sie mieć sam chce, chociażby jesz-
cze nic ani skutkiem, ani mową nie począł sobie. [...] ubiór daje niepo-
mału znać, co w kim wre, acz to czasem omyla (Górnicki 1954: 166). 

Ocena dworzanina nie powinna dokonywać się jedynie na 
podstawie noszonych przez niego szat, ponieważ może być jed-
nostronna, a w konsekwencji omylna – tę myśl lakonicznie wy-
raża przysłowie „Nie każdy pan, co w bławacie” (Górnicki 1954: 
166). W opinii rozmówców szacując wartość człowieka i wydając 
rzetelne sądy na jego temat, należy brać pod uwagę również jego 
czyny, obyczaje, postępki oraz mowę.

Myśli obecne w XVI-wiecznej dyskusji o ideale dworzanina 
i dwornej pani są na tyle uniwersalne, że można je odnieść również 
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do innych warstw oraz klas społecznych. Przesłanie renesansowe-
go dialogu uzmysławia wielką rangę ubioru, stanowiącego jeden 
z istotnych aspektów wartościowania ludzi, a zarazem jest wyra-
zem potrzeby unikania pochopnych sądów, ograniczających się do 
płaszczyzny materialnej. Człowiek jest istotą psychofizyczną, dla-
tego rozsądek nakazuje odpowiednią troskę o wygląd zewnętrz-
ny, mającą na uwadze powszechne gusta oraz kanony mody, ale 
nawet najbardziej wykwintny ubiór przy braku zalet duchowych 
nie zagwarantuje społecznego uznania. Nie można więc ani bagate-
lizować, ani wyolbrzymiać rangi ubioru, dlatego najlepszą postawą 
okazuje się umiejętność zachowania złotego środka. 

Echa dwóch odmiennych stanowisk – podkreślającego rangę 
noszonych szat lub umniejszającego ich znaczenie odnajdujemy 
w licznych drobnych wypowiedziach obecnych w staropolskiej 
literaturze pięknej, zarówno w tekstach poetyckich, jak i proza-
torskich. Przykładowo w jednej z elegii Klemens Janicki bole-
je nad powierzchownym sądzeniem ludzi na podstawie mate-
rialnej wartości ich odzienia. Czarny, ubogi kubrak skazuje na 
pogardę, a noszenie drogich jedwabiów oraz złota wywołuje 
powszechną aprobatę tłumów, dla których jedynym kryterium 
oceny człowieka okazuje się stopień jego zamożności. Strój, ob-
jawiający pozycję majątkową użytkownika, ma więc ważne zna-
czenie w powszechnej mentalności, stanowiącej wyraz powierz-
chownych, obiegowych przekonań i sądów:

kubrak mój pogardę
Ściągnie i zepchną mnie ludzie z gościńca.
Dziś, jak wiesz dobrze, tylko wedle szaty
Tłum sądzi ludzi. Marny ten, kto drogą
Krocząc, obfitym nie olśniewa złotem,
Marny ten, kogo jedwab nie otulił.
Na moim grzbiecie czarny kubrak (Janicki 1996: 165).

To samo przeświadczenie o ścisłej relacji między szacunkiem 
okazywanym człowiekowi a materialną wartością jego ubrania 
lapidarnie wyraża w formie przysłowia Biernat z Lublina: „Takie  
czcienie, jakie odzienie. [...] Dziękuj bogaczu odzieniu, iżeś przez 
nie w takim czcieniu” (Nowa księga... 1972: 350 hasło ‘suknia’ nr 17).

Myśl przeciwna, umniejszająca, a nawet przekreślająca zna-
czenie ubioru na rzecz innych walorów i aspektów człowieczeń-
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stwa, pojawia się w literaturze staropolskiej w kilku znaczeniach 
oraz kontekstach. Pierwszy z nich dotyczy wartości mądrości 
oraz rozumu i sprowadza się do przeświadczenia o tym, że głu-
piec zawsze pozostanie głupcem, a jego cenne odzienie nie zrobi 
na nikim dobrego wrażenia. Przykładem tego nurtu rozważań 
jest wiersz Wacława Potockiego pt. Suknia grzecznemu przydat-
kiem, błaznowi ujmą, w którym poeta opisuje scenkę obyczajową 
z życia staropolskiej szlachty. Głupiec chce spodobać się wdowie, 
dlatego w nadziei wywarcia dobrego wrażenia ubiera się w po-
życzone cenne szaty ze złotogłowiu oraz kosztowne sobolowe 
futro. Wizyta matrymonialna kończy się porażką, ponieważ nie 
potrafi on zachować się należycie przy stole, nie zna zasad savoir 
vivre’u, nie umie bawić towarzystwa rozmową, fatalnie tańczy, 
a w pożyczonych, źle leżących na nim szatach wygląda żałośnie. 
Pointa utworu uświadamia, że bogate ubiory nie mają znaczenia 
w sytuacji, gdy nie wiążą się z walorami intelektualnymi. Mądra 
wdowa, przekonana o tym, że sobole z głupca nie uczynią mą-
drego, ze śmiechem i drwiną odrzuca żenujące konkury:

Nażartowawszy wdowa każe na wóz wsadzić,
I żeby gdzie nie zbłądził, z domu wyprowadzić.
Nie przetworzą moskiewskie sobole, kiedy się
Błaznem rodził, w grzecznego, ani perskie rysie (Potocki 1987: 12).

Drugi nurt literackich rozważań deprecjonujący wartość ubio-
ru dotyczy relacji między urodą a szatami i najczęściej pojawia się 
w utworach o tematyce miłosnej oraz erotycznej. Tu przykładem są 
Roksolanki Szymona Zimorowica, w których uporczywie nawraca 
motyw pięknego ciała (zarówno męskiego, jak i kobiecego), połą-
czony ze świadomością szybkiego przemijania życia oraz typową 
dla kultury barokowej obsesją nieuchronnej śmierci. Uroda to skarb 
nieoszacowany i wyjątkowy z tego względu, że niezależnie od 
ubioru gwarantuje powodzenie u płci przeciwnej. Młode, piękne 
ciało stanowi wartość o wiele cenniejszą od odziewających go szat, 
ponieważ budzi takie uczucia, emocje i żądze, jakich nie są w stanie 
wywołać najbogatsze ubrania. Amarant do ukochanej mówi:

Fraszka szumne ubiory, fraszka i bławaty,
Bowiem nie tak na złoto, ani pyszne szaty,
Nie tak się zapalają prędko na pieniądze,
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Jako na przyrodzoną gładkość, ludzkie żądze. [...]
Przeto milszaś ty u mnie, nadobna dzieweczko,
Gdy się z prosta ubierzesz w cieniutkie giezłeczko,
Niźli niepozorna panna, chociaż szatna [niepozorna – nieładna, 
szatna – strojnie odziana, udatna – urodziwa  – M. K.],
Milszaś ty mnie w koszuli, dziewczyno udatna.
Jeżelić i ta cięży, więc i tę zrzuć z siebie
I bez niej, ma pociecho, przyjmę ja rad ciebie (Zimorowic 1983: 56).

Kobieta brzydka, ubrana w gustowne szaty, nie zrobi naj-
mniejszego wrażenia na mężczyźnie. Dziewczyna piękna może 
być odziana skromnie i prosto, ponieważ budzi zachwyt urodą, 
a nie ubraniem. Relacja między ciałem a odzieniem uświadamia 
większą wartość wanitatywnego piękna fizycznego, budzącego 
zachwyt oraz pragnienie erotycznego spełnienia.

Oprócz literatury miłosnej i erotycznej, zagadnienie bezwar-
tościowości ubiorów obecne jest również we fraszkach i satyrach, 
gdzie pojawia się w kontekście wyśmiewania starych, z tego po-
wodu brzydkich ludzi (zarówno kobiet, jak i mężczyzn), którzy 
chcąc podobać się młodym, ubierają się drogo, ale niestosownie.

Deprecjacja ubioru związana jest również w staropolskiej lite-
raturze pięknej z perspektywą śmierci, która odziera człowieka ze 
wszystkich dóbr materialnych, w tym również z szat oraz oznak 
pozycji społecznej i władzy. W obliczu czekającej na każdego go-
dziny ostatecznej zarówno ciało, jak i ubiór ponoszą klęskę, po-
nieważ pierwsze z nich poddane jest rozkładowi, a drugie oka-
zuje się dla zmarłego zbyteczne. To przekonanie, zakorzenione 
w literaturze średniowiecznej (np. w Rozmowie Mistrza Polikarpa ze 
śmiercią), powraca echem w późniejszych epokach. Jego głębokim 
wyrazem jest Tren VII, w którym Jan Kochanowski opisuje „Nie-
szczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory″ zmarłego dziecka. Urszul-
ka nigdy już nie założy letniej sukienki, złoconego paska ani nie 
ozdobi wstążkami warkoczy:

Już ona członeczków swych wami nie odzieje –
Nie masz, nie masz nadzieje” (Kochanowski 1980: 567).

XVII-wiecznym przykładem podobnej myśli o nieprzydatno-
ści strojów w obliczu śmierci jest Tren V Wespazjana Kochowskie-
go, w którym widzimy nawiązanie do średniowiecznego motywu 
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śmierci zdzierającej koronę z królów (temat znany również w drze-
worytnictwie europejskim epok dawnych) oraz ogałacającej ludzi 
z purpurowych szat symbolizujących ich wysoką pozycję społeczną:

Królom korony zdziera ta pani,
Ogołoceni z infuł kapłani,
Mitry książęce leżą w popiele,
Możne purpury pod nogi ściele (Kochowski 1991: 102).

Literacka dyskusja o znaczeniu ubioru, oscylująca między dwo-
ma krańcowymi stanowiskami (wielka kulturowa ranga szat – ich 
bezwartościowość), znajduje dopełnienie w licznych deklaracjach 
życia skromnego, a przez to szczęśliwego, które pojawiają się 
w tekstach o przesłaniu dydaktycznym, moralizatorskim i saty-
rycznym. Genezą sięgają one filozofii antycznej, głoszącej pochwałę 
umiaru i zachowania złotego środka. Ideałem stylu życia dla staro-
polskich pisarzy okazuje się posiadanie nie tylko wystarczającej ilo-
ści pożywienia, zapewniającego godziwy byt, ale również i ubrań, 
co świadczy o randze omawianego tematu. Przykładowo Zbigniew 
Morsztyn w jednym z liryków pisze: „Mając i sztukę chleba, i suk-
nią na grzbiecie;/ Więcej nie pragnię” (Morsztyn 1975: 237). Podob-
ne wyznanie znajdujemy w twórczości Krzysztofa Opalińskiego, 
który potępia zbytek w ubiorach, ale zarazem świadom jest ko-
nieczności zaspokajania podstawowych ludzkich potrzeb: 

Ile człowieku trzeba do skromnego życia?
Byle było co jeść, pić i w czym chodzić, ale 
Do potrzeby, nie do zbytku (Opaliński 1953: 104).

Ta myśl nasuwa skojarzenie z ewangelicznym obrazem Sądu 
Ostatecznego, w którym wśród uczynków miłosierdzia wobec bliź-
nich obok nakarmienia i napojenia pojawia się również odzianie 
ich w szaty. Do zbawionych Syn Człowieczy zwraca się w słowach: 
„byłem nagi, a przyodzialiście mnie” (Mt 25,36a), natomiast do potę-
pionych: „byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie” (Mt 25,43b). 

Wnioski

Zaproponowany w niniejszej publikacji krótki przegląd literackich 
dyskusji o ubiorach, stanowiący przyczynek do badania socjologii 
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mody w literaturze epok dawnych, uświadamia wielką społeczną 
rangę ubioru jako tekstu kultury. Pomimo że przysłowie ‘nie szata 
zdobi człowieka’ notowane było już w dobie renesansu, mentalność 
zbiorowa utrwalona w dziełach literackich ujawnia wieloaspekto-
wy, skomplikowany obraz omawianego zjawiska, co rodzi po-
trzebę badań dalszych. Cenne byłoby również podjęcie nurtu prac 
porównawczych, mających na celu ukazanie społecznych prawidło- 
wości, podobieństw oraz różnic między dobą staropolską a czasa-
mi współczesnymi, które w stosunku do przeszłości diametralnie 
przewartościowały kategorię ciała, również ciała ubranego.
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Sociology of fashion in the study of Old Polish literature –  
discussions about the importance of clothing.

Abstract

Summary: In this article I trace the issue of traditional old Polish 
discussion about the rank of clothing, which is a contribution to 
the study of sociology of fashion in the literature of former eras. 
In discussions on the importance of dress code, writers take two 
different attitudes, firmly established in the universal mentality, 
as illustrated by the proverbs: “How they see you, that’s how 
they perceive you” and “clothes do not make the man”. The first 
one emphasizes the huge importance of clothes as sign, on which 
basis the assessment is made not only about the appearance, but 
also about moral and social position of a man. The second prov-
erb downgrades the role of costume in favor of other values of 
human beings. The importance of clothing is expressed not only 
in the measurable monetary estimation, but also, and perhaps 
primarily, in social assessments, positions, reactions and emo-
tions caused by the way of attire.

Keywords: sociology of fashion, old Polish literature, clothing as 
cultural text, discussions about the dress code.
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Dezintensyfikatory lekko, lekce  
i z lekka w historii języka polskiego

Użyty w tytule artykułu termin dezintensyfikator na określenie 
wykładników niskiego stopnia intensywności (cech, stanów, 
procesów) nie jest rozpowszechniony w polskim językoznaw-
stwie. Przyjęłam go za Dagmarą Bałabaniak, autorką monografii 
Polskie intensyfikatory leksykalne na tle wyrażeń gradacyjnych (Ba-
łabaniak 2013), która w swoich badaniach poświęconych języ-
kowym wykładnikom kategorii intensywności wprowadziła 
rozróżnienie na intensyfikatory – czyli jednostki informujące 
o wysokim stopniu cechy (np. bardzo, wysoce, strasznie) oraz dez-
intensyfikatory (np. mało, trochę, nieco, odrobinę). Warto jednak 
zaznaczyć, że częściej stosowany jest sam termin intensyfikator, 
odnoszący się do wykładników wyrażających zarówno wysoki, 
jak i niski stopień intensywności. Na tę kwestię zwraca uwagę 
Włodzimierz Wysoczański w artykule Typologiczne ujęcie dezin-
tensyfikujących formacji gradacyjnych, gdy pisze:

Mianowicie stopień intensywności cechy w porównaniach niere-
lacyjnych może zarówno przekraczać normę, jak też być poniżej 
normy względem sytuującego się na poziomie neutralnym stopnia 
równego. Uszczegółowiając tę prawidłowość, można wyróżnić: (a) 
znaczenie intensyfikacyjne (wzmacniające) występowania cechy 
oraz (b) znaczenie dezintensyfikacyjne (antyintensywne) występo-
wania cechy1 (Wysoczański 2006: 27).

Podobne stwierdzenie pojawia się również w opracowaniu 
Jadwigi Puzyniny poświęconym pojęciu intensyfikacji:

1 W cytacie pominięto zastosowane przez Autora przypisy.
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Problematyka intensywności obejmuje zarówno intensyfikację,  
tj. zwiększanie (się) intensywności (cech, stanów, procesów), jak też 
jej zmniejszanie się (por. trochę się bać, być nie bardzo odpowiedzial-
nym), które można określić jako dezintensyfikację. Wynika z tego, 
że efekty intensyfikacji znaczeń nie wyczerpują problematyki na-
leżącej do kategorii intensywności. Wymiar określany jako inten-
sywność dotyczy bowiem zarówno natężenia powyżej, jak i poniżej 
normy, podobnie jak wymiar określany jako wielkość obejmuje i to, 
co powyżej normy (co duże, wielkie), jak i to, co poniżej normy (co 
małe, niewielkie) (Puzynina 2001–2002: 321).

W takim szerokim rozumieniu terminu intensyfikator użył Hen-
ryk Misz w zaproponowanej przez siebie klasyfikacji polskich 
leksemów na części mowy. Godne uwagi jest to, że klasyfikacja 
Misza jest dotychczas jedyną klasyfikacją polskich leksemów na 
części mowy, w których osobną klasę stanowią intensyfikatory. 
Autor charakteryzuje tę klasę w następujący sposób:

Obejmuje syntaktemy całkiem, zupełnie, dosyć, bardzo, nader, nadzwy-
czaj, niezmiernie, za, zbyt, zanadto, prawie, niemal, trochę, coraz, lekko, 
mocno itp. Funkcjonują one jako podrzędniki wobec przymiotni-
ków i przysłówków (w stopniu równym lub wyższym), a niektó-
re również wobec rzeczowników i czasowników. Zbliżają się do 
przysłówków […] (Misz 1967: 55).

Problem bliskości, zależności czy też pochodności intensyfika-
torów od przysłówków był już przedmiotem naukowej refleksji 
polskich lingwistów. Na płaszczyźnie synchronicznej zasadności 
wyodrębnienia intensyfikatorów dowiodła w przywołanej już pra-
cy Dagmara Bałabaniak, natomiast na płaszczyźnie diachronicznej 
proces kształtowania się intensyfikatorów na bazie pierwotnych 
przysłówków opisały Dagmara Bałabaniak i Barbara Mitrenga 
w książce Polskie intensyfikatory w ujęciu historycznym (Bałabaniak, 
Mitrenga 2015). W obu pracach poświęconych intensyfikatorom 
mowa zasadniczo o wykładnikach wysokiego stopnia intensyw-
ności cechy. Z prac poświęconych dezintensyfikatorom można wy-
mienić m.in. artykuł Krystyny Kleszczowej o językowych środkach 
intensyfikowania cechy w historii języka polskiego (Kleszczowa 
2002), w którym Autorka zwraca uwagę na dysproporcję ilościo-
wą między liczną grupą leksykalnych i pozaleksykalnych środków 
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sygnalizujących zwiększenie intensywności cechy a zdecydowanie 
mniej liczną grupą środków sygnalizujących słabe natężenie cechy; 
opracowanie Macieja Grochowskiego poświęcone synchroniczne-
mu opisowi jednostek o postaci trochę (Grochowski 2005) czy arty-
kuł o sposobach wyrażania niskiego stopnia intensywności cechy 
w polszczyźnie (Mitrenga 2014), jednak zagadnienie dezintensy-
fikacji wciąż czeka na całościowe opracowanie. Niniejszy artykuł 
wpisuje się w nurt prac poświęconych intensyfikacji i wykładnikom 
intensywności w języku polskim. Przedmiotem zainteresowania są 
wspólnordzenne dezintensyfikatory o postaci lekko, lekce i z lekka – 
ich geneza, budowa słowotwórcza, historia na gruncie języka pol-
skiego oraz status we współczesnej polszczyźnie.

Pytania internautów kierowane do Poradni Językowej PWN2 
pokazują, że dla współczesnego użytkownika polszczyzny nie-
jasna jest oboczność przysłówków lekko i lekce, interesująca jest 
budowa czasownika lekceważyć, zaskakująca jest forma zwrotu 
lekce sobie ważyć. Dla historyka języka zainteresowanie to jest jak 
najbardziej zrozumiałe – pytania internautów dotyczą bowiem 
form z perspektywy współczesnej polszczyzny archaicznych (lek-
ce, lekce sobie ważyć) lub takich, w których archaiczna forma (lekce) 
stanowi człon współcześnie używanego wyrazu (lekceważyć). Pod 
względem budowy słowotwórczej formy lekko, z lekka i lekce po-
chodzą od prasłowiańskiego przymiotnika lekki ← *lьgъkъ ‘mają-
cy niewielki ciężar, lekki’, z przyrostkiem *-kъ od szczątkowo za-
chowanego prasłowiańskiego przymiotnika *lьgъ ‘lekki’ (SEBor). 
Stanowią one kontynuację dawnych form odmiany prostej (rze-
czownikowej) przymiotnika lekki w trzech różnych przypadkach:
1) lekk-o ← *lьgъk-o – pierwotnie przymiotnik w odmianie pro-

stej w M. i B. liczby pojedynczej rodzaju nijakiego;
2) z lekk-a ← *sъ lьgъk-a – pierwotnie wyrażenie przyimkowe 

z dawnym przymiotnikiem w odmianie prostej w D. liczby 
pojedynczej rodzaju męskiego i nijakiego;

3) lekc-e ← *lьgъc-ě2 ← *lьgъk-ě2 – pierwotnie przymiotnik w od-
mianie prostej w Ms. liczby pojedynczej rodzaju męskiego 
i nijakiego.
Oboczność typu lekko – lekce nie jest częsta we współczesnym 

języku polskim, zachowała się tylko wówczas, gdy obie formy 
lekko i lekce zróżnicowały się semantycznie i/lub funkcjonalnie. 

2 http://sjp.pwn.pl/poradnia/szukaj/lekce.html (dostęp: kwiecień 2016).



184 BARBARA MITRENGA

Wcześniejsze prowadzone przeze mnie badania poświęcone hi-
storii wybranych intensyfikatorów leksykalnych w polszczyźnie 
pokazały, że taka sytuacja miała miejsce wtedy, gdy obok przy-
słówków np. parametrycznych wysoko, daleko, wiel(i)ko (pochod-
nych znaczeniowo od przymiotników wysoki, daleki, wielki), ist-
niały formy wysoce, dalece, wielce, które semantycznie nie odnosiły 
się do wymiarów, ale ich znaczenia były zbliżone do ‘bardzo’3. 
Poza wymienionymi parami wysoko – wysoce, daleko – dalece do 
dziś zachowały się nieliczne formy np. srogo – srodze, przy czym 
warto zauważyć, że srodze również funkcjonuje w polszczyźnie 
jako intensyfikator; definiowany jest jako książk. ‘w odniesieniu 
do czegoś nieprzyjemnego: w wysokim stopniu, bardzo’ (USJP), 
‘Słowa srodze używamy w języku książkowym, aby podkreślić 
intensywność jakiegoś zjawiska lub jakiejś cechy’ (ISJP). W staro-
polszczyźnie takich obocznych par było znacznie więcej. Włady-
sław Cyran w książce poświęconej polskim przysłówkom wymie-
nia i dokumentuje użycia m.in. następujących form: blisko – blisce, 
gładko – gładce, krótko – krótce, słodko – słodce (Cyran 1967: 86), głębo-
ko – głęboce, szeroko – szeroce (Cyran 1967: 87).

W przypadku form lekko i lekce nadużyciem byłoby stwier-
dzenie, że zachowały się obie postaci. O ile lekko funkcjonuje 
w polszczyźnie zarówno jako przysłówek, jak i intensyfikator, 
co potwierdzają dane leksykograficzne oraz dane zaczerpnięte 
z Narodowego Korpusu Języka Polskiego, o tyle istnienie lekce 
ogranicza się wyłącznie do czasownika lekceważyć, stanowiące-
go pod względem budowy słowotwórczej przykład zrostu ar-
chaicznej formy lekce i czasownika ważyć, będących genetycznie 
dwoma odrębnymi wyrazami, oraz pochodnych od niego form 
słowotwórczych: imiesłowu przymiotnikowego czynnego lekce-
ważący i pochodnego od niego przysłówka lekceważąco, a także 
gerundium lekceważenie. W dalszej części artykułu przyjrzymy 
się szczegółowo historii jednostki lekce w polszczyźnie; w tym 
miejscu warto jedynie wspomnieć, że we współczesnym języku 
polskim użycia typu lekce sobie ważyć mają charakter książkowy.

Materiał staropolski dotyczący interesujących mnie jednostek 
jest bardzo ograniczony. Sstp notuje formy lekko i z lekka, w tym 

3 Stwierdzenie to jest pewnym uogólnieniem, gdyż badania pokazały, że 
w najdawniejszej polszczyźnie zarówno formy zakończone na -o, jak i te za-
kończone na -e występowały zarówno jako przysłówki parametryczne, jak i in-
tensyfikatory.
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połączenie leko mnieć, ważyć ‘lekceważyć’, ale na podstawie defi-
nicji oraz przytoczonych kontekstów nie można stwierdzić, czy 
w najstarszej dobie polszczyzny jednostki te pełniły funkcję dez-
intensyfikatorów.

W XVI wieku istniały oboczne formy lekko i lekce, w tym okre-
sie częściej w tekstach występowała forma lekce (dane frekwen-
cyjne w SXVI podają 293 poświadczenia lekce i 102 poświadcze-
nia lekko). W materiale zarejestrowanym w SXVI nie pojawiają 
się przykłady potwierdzające, że lekce lub lekko mogły występo-
wać jako jednostki wnoszące znaczenie niskiego stopnia inten-
sywności cechy. Sporo uwagi autorzy słownika poświęcają po-
łączeniom lekce i lekko z czasownikami wyrażającymi ocenę lub 
zajęcie stanowiska, w których jednostki te znaczą ‘lekceważąco, 
lekkomyślnie, niedbale, niepoważnie; pogardliwie’, m.in. lekce 
sobie kłaść, lekce sobie pokładać, lekce, lekko sobie szacować ‘lekcewa-
żyć, gardzić’; lekce, lekko sobie ważyć, poważać, uważać. Niektóre 
z przytoczonych w SXVI kontekstów wskazują na deprecjono-
wanie kogoś lub czegoś, a zatem na umniejszenie czyjejś warto-
ści, obniżenie znaczenia kogoś lub czegoś:

Na kamieniu i perle małej nie zna się jedno biegły około tego kupiec/ a głupi 
lekko ją sobie szacuje SkarKaz 84a (SXVI);
A wszakoż nie mają być lekce poważone [apokryfa]/ gdyż w sobie zamykają 
zacne i pożyteczne nauki BibRadz I 481 [i in.] (SXVI);
Tom wszytko przed tobą przypomniał panie/ gdy żeś ty dla nas świat stwo-
rzył/ a zasię ine narody które poszły z Adama tak lekce ważysz jako ślinę 
BudBib 4.Esdr 6/56 [i in.] (SXVI).

Wydaje się, że w takich użyciach można mówić o znaczeniu 
dezintensyfikującym wnoszonym implicite przez jednostki lekko 
lub lekce. Warto dodać, że autorzy SXVI sygnalizują, że wyraże-
nie z lekka mogło oznaczać wówczas m.in. ‘w małym stopniu’ 
oraz ‘nieznacznie, niepostrzeżenie’:

I nie może to być/ aby ci ktorzy między sobą niezgodni są/ a sobie z lekka 
przyjacielami […] mogli tak w Rzeczypospolitej jako też w domowych po-
tocznych sprawach zgodę i pokoj postanowić. ModrzBaz 27 (SXVI);
Gdzie jako skoro stało się tak znacznie wielu odstąpienie/ od onej Apostol-
skiej Chrystusowej nauki i wiary zbawiennej/ tedy się też zaraz i Anty-
chryst począł pokazować i tak z lekka rość/ tajęmnicę niezbożności spra-
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wując/ aż wzrostu i miary dorosł. CzechEp 357, 370; NiemObr 166; 
ReszPrz 8 (SXVI).

Pierwszych jednoznacznych dowodów, że w przypadku lek-
ko, lekce i z lekka można mówić o dezintensyfikatorach dostarcza 
materiał XVII i XVIII-wieczny. Elektroniczny słownik języka pol-
skiego XVII i XVIII wieku jako pierwsze źródło leksykograficzne 
notuje lekko w znaczeniu ‘w małym stopniu’:

Wzdyć to Krol dar jest Boży i namiestnik jego jest pomazaniec na coż go tak 
lekko nosiemy a że rzekę prawie pomiatamy. OpalKSat 54 (ESP);
Amazys krol Egiptski/ iż nie poszedł z domu zacnego/ lekce był szanowany 
od poddanych swoich [...]. BirkNiedz 80 (ESP).

W kartotece Słownika polszczyzny XVII i 1. połowy XVIII wieku 
podobnych przykładów użycia lekko odnalazłam niewiele, m.in.:

Tak lekko ważysz gniewu Krolewskiego proby? Morsztyn Cyd Wyd. 
1752 s. 123–124 (KSP);
Dyogenes barzo starych lekko szacował kiedy każdego starego mizernym 
nazwał. WojszOr 294–295 (KSP).

W przypadku jednostki lekce zauważyłam, że w XVII i XVIII wie-
ku dominują połączenia lekce sobie ważyć oraz lekce sobie poważać:

Lekce sobie ważę/ Gardzę/ Ponieważam CN II (KSP);
Bo ten lekce sobie Poważa dobre imię gdy je marnie traci K.Opal.Sat. (rkp) 
k.95v (KSP);
Lekko/ lekce/ niepoważnie. Płocho. Lekce sobie ważyć. Lekko udaję/ Udaję 
co lekko. Niedbale. CN II (KSP);

Daj to, że lekce poważasz Słupskiego Groch Wiersze 1839, 320 (KSP).
Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku notuje 

jeszcze wiele innych ustabilizowanych w tym czasie połączeń, 
na przykład: lekko cenić, lekko szacować, lekce uważać, lekce sobie 
kłaść, jednakże liczba poświadczeń jest zdecydowanie niższa niż 
połączenia lekce sobie ważyć:

Mylą się, co tak lekko miejską przyjaźń cenią […] PotFraszBrück II 206 
(ESP);
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Przyjaciela sobie szanuj/ a z niego lekce nie żartuj Knap. Ad. 1632,  
s. 962–963 (ESP).

W tym okresie jako dezintensyfikator w znaczeniu ‘nieznacz-
nie, trochę’ funkcjonowało również wyrażenie z lekka, co po-
twierdza m.in. następujący przykład:

[Wodny orzech] Liścia jest okrągłego/ przyszerszego/ miąsszego/ ku wierz-
chu zaostrzonego/ i z lekka spiczastego. SyrZiel 1273 (ESP).

W kolejnych stuleciach można mówić o kontynuacji stanu 
XVII i XVII-wiecznego. Materiał odnotowany w SL, SW i SWil 
nie pokazuje zmian w zakresie funkcjonowania lekko, lekce i z lek-
ka. Dopiero informacje zawarte w SDor zaświadczają przeobra-
żenia w funkcjonowaniu interesujących mnie jednostek. Słownik 
ten wśród znaczeń lekko wymienia ‘w słabym stopniu, nieinten-
sywnie, nieznacznie, niemocno, niewyraźnie, w sposób nie rzu-
cający się w oczy, delikatnie’ (Upiąwszy włosy, upudrowała sobie 
lekko policzki. Krzyw I. Siew 111 (SDor); Oczy miał jak węgle, rysy 
regularne […] ciemne, połyskliwe, lekko falujące włosy. Meis. Sams. 
23 (SDor)); wyraz lekce opatruje kwalifikatorem przestarz., na-
tomiast wyrażenie z lekka odnotowuje w dezintensyfikującym 
znaczeniu ‘niewyraźnie, nieznacznie, powierzchownie, ledwo 
dostrzegalnie, ledwo uchwytnie, trochę, odrobinę’ (Szedł niezu-
pełnie prosto i, jeśli mamy być ściśli, z lekka się zataczał. Słonim. Koń-
ce 123 (SDor)).

Współczesne słowniki języka polskiego (ISJP, USJP) zasadniczo 
nie rejestrują intensyfikatorów lekko, lekce i z lekka jako odrębnych 
jednostek. USJP definiuje lekko jako przysłówek pochodny od lekki. 
Słownik ten notuje przykłady aż sześciu odcieni znaczeniowych 
lekko, wśród nich Lekko powiał wietrzyk oraz Lekko zmarznąć, w któ-
rych lekko pochodzi od przymiotnika lekki w znaczeniu ‘odznacza-
jący się niewielkim stopniem natężenia pod jakimś względem; sła-
by’. Słownik podaje, że w takim użyciu lekko jest synonimem trochę. 
ISJP kwalifikuje lekko jako przysłówek stopnia od lekki w znaczeniu 
‘Jako lekkie określamy coś, co ma niewielkie znaczenie, siłę lub in-
tensywność’ i potwierdza następującymi przykładami użycia: Ktoś 
lekko pchnął ją w plecy…; Lekko tylko drzemałem i słyszałem wszystko…; 
Lżej rannych zwolniono do domu…; Podsmażyć cebulkę na lekko złoty 
kolor. Oba słowniki w haśle lekki rejestrują także wyrażenie z lekka, 
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z zaznaczeniem, że funkcjonuje ono w użyciu przysłówkowym: 
książk. ‘nieznacznie, niewyraźnie, trochę’: Zataczać się z lekka; Na-
pomknąć z lekka o czymś (USJP) oraz w znaczeniu synonimicznym 
względem nieznacznie i trochę: Konie trącały się z lekka łbami…; Pa-
trzyła spod przymkniętych z lekka powiek…; Byłem z lekka zaszokowa-
ny…; …z lekka pofalowane wzgórza (ISJP).

Jednostka lekce notowana jest natomiast w USJP jako element 
składowy frazeologizmu książk. Lekce sobie ważyć ‘nic sobie nie 
robić z kogoś, czegoś; lekceważyć’, przy którym znalazł się od-
syłacz do hasła ważyć. Słownik wśród znaczeń czasownika ważyć 
odnotowuje arch. ‘cenić, poważać’, które zachowało się tylko we 
frazeologizmie lekce sobie ważyć. Wprawdzie w ISJP lekce odno-
towane zostało jako osobne hasło, ale tylko w wyrażeniu lekce 
sobie ważyć kogoś lub coś wraz z odsyłaczem do ważyć. W ha-
śle ważyć wyrażenie to zdefiniowane zostało jako ‘Mówimy, że 
ktoś lekce sobie waży kogoś lub coś, jeśli lekceważy tę osobę lub 
rzecz’ i opatrzone komentarzem, że jest ono przestarzałe, dziś 
książkowe: Samą mądrość ludzką lekce sobie waży i zgoła postponu-
je…; Kapitan ważył sobie lekce dylematy wiary, czytał zaś tylko rapor-
ty i wiedeńskie popołudniówki (ISJP). Jak widać we współczesnych 
źródłach leksykograficznych, brakuje informacji dotyczących 
znaczenia czy też funkcji lekce w notowanym wyrażeniu. Takiej 
informacji nie znajdziemy również w hasłach lekceważyć, lekce-
ważący, lekceważąco i lekceważenie czy też w hasłach lekki lub lekko.

To skrótowe omówienie przyjętych sposobów opisu leksykogra-
ficznego lekko, lekce i z lekka w dwóch wybranych współczesnych 
słownikach języka polskiego pokazuje, że w opisach słownikowych 
pojawiają się przykłady użyć analizowanych jednostek w funkcji 
dezintensyfikatora: w przypadku lekko zastosowane zostały odsy-
łacze do znaczenia przymiotnika lekki wskazującego na pomniej-
szenie cechy oraz w niektórych hasłach znalazła się informacja 
o relacji synonimicznej między na przykład lekko a trochę. Zwłasz-
cza w przypadku opisu leksykograficznego jednostki lekko można 
mówić o analogii względem opisu innych intensyfikatorów (m.in. 
strasznie, straszliwie, okropnie), w których również znaczenie intensy-
fikujące traktowane jest przez leksykografów jako wariant znacze-
niowy bazowego przysłówka odprzymiotnikowego. Warto jednak 
zauważyć, że niektóre intensyfikatory we współczesnej polszczyź-
nie (m.in. dalece, wielce, wysoce) są jednostkami w pełni zleksykalizo-
wanymi, niemającymi semantycznego związku z przymiotnikami 
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daleki, wielki czy wysoki, i w opisach leksykograficznych definiowa-
ne są za pomocą definicji synonimicznych typu ‘w znacznym stop-
niu, bardzo, niezmiernie, wielce’ (por. definicję wysoce w USJP).

Do ciekawych obserwacji na temat funkcjonowania dezintesyfi-
katorów lekko, lekce i z lekka we współczesnym języku polskim pro-
wadzi analiza materiału zaczerpniętego z NKJP. Najwyższą fre-
kwencją spośród interesujących mnie wyrazów charakteryzuje się 
jednostka lekko, która ma ponad 11 tysięcy poświadczeń w korpu-
sie zrównoważonym NKJP. Należy jednak zaznaczyć, że przykła-
dy te obejmują wszystkie użycia lekko, a liczba poświadczeń dez-
intensyfikatora lekko jest zdecydowanie mniejsza. Przykładowo 
korpus zaświadcza 244 połączenia lekko z przymiotnikiem bądź 
imiesłowem przymiotnikowym, czyli w pozycji typowej ogól-
nie dla intensyfikatorów. Wśród nich najliczniej reprezentowane 
są przykłady połączeń lekko z przymiotnikami lub imiesłowami 
przymiotnikowymi odnoszącymi się do jakości smakowych: lek-
ko kwaśny (26 poświadczeń), lekko osolony (20 poświadczeń); lekko 
słodkawy (17 poświadczeń), lekko gorzkawy (17 poświadczeń); z na-
zwami kolorów: lekko zaróżowiona (16 poświadczeń), lekko biały (13 
poświadczeń) oraz innymi określeniami, na przykład: lekko ranny 
(117 poświadczeń), lekko uchylony (56 poświadczeń), lekko pochylo-
ny (97 poświadczeń), lekko przygarbiony (32 poświadczenia), lekko 
upośledzony (30 poświadczeń) czy lekko uśmiechnięty (27 poświad-
czeń). We wszystkich wymienionych kontekstach lekko sygnalizu-
je słabe natężenie danej cechy czy nieznaczny stopień przejawia-
nia się danej jakości. Warto podkreślić, że tego typu użycia lekko 
są we współczesnej polszczyźnie powszechne, dotyczą zarówno 
pisemnej, jak i mówionej odmiany polszczyzny oraz występują 
w zróżnicowanych tekstach, co potwierdzają wybrane przykłady:

Lekko się spóźniliśmy (1995, książka);
Miała lekko zadarty nos i okrągłą twarz (2002, literatura);
Lekko wypukły dach jest typowy dla marki Volkswagen (2003, prasa, 
dziennik);
Stąd też ten wniosek jest lekko zmodyfikowany, tak aby nie naruszyć zasa-
dy tajności dokumentów (2004, język mówiony);
Wiesz, ja zdawałem nową maturę. I owszem, na początku byłem nią lekko 
przerażony, ale potem sam, dobrowolnie, się na nią zdecydowałem (2005, 
interaktywna strona internetowa);
Mężczyzna wstał. Był wysoki, chudy, lekko zaniedbany (2006, Internet).
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Pozostałe dwie jednostki – lekce i z lekka – mają niższą frekwen-
cję we współczesnej polszczyźnie, a ich występowanie ograni-
cza się przede wszystkim do języka pisanego. Na podstawie 
danych zaczerpniętych z NKJP można precyzyjnie wskazać nie 
tylko liczbę poświadczeń, ale również oznaczyć, w jakich reje-
strach języka najczęściej występują oraz dla jakich tzw. kanałów 
uwzględnionych w taksonomii NKJP są najbardziej charaktery-
styczne. W pierwszej kolejności przypatrzmy się wykresowi 1. 
pokazującemu frekwencję wyrazu lekce w różnych rejestrach 
języka oraz wykresowi 2. przedstawiającemu częstość tego wyra-
zu w tzw. kanałach. 

Wykres 1

Źródło: NKJP4

4 Wykres sporządzono na podstawie danych zaczerpniętych z NKJP: 
h t tp : / /www.nk jp .un i . lodz .p l / index_adv . j sp?query= lekce&Sub-
mit=%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0SZ UKAJ%C2%A0%C2%A0%C2%
A0%C2%A0&span=0&preserve_order=true&perpage=100&sort=srodek&sec-
ond_sort=srodek&groupBy=---&groupByLimit=1&m_style=---&m_channel=--
-&m_date_from=RRRR&m_date_to=RRRR&m_nkjpSubcorpus=balanced&m_
title_mono=&m_title_mono_NOT=&m_paragraphKWs_MUST=&m_paragraphK-
Ws_MUST_NOT=&m_text_title=&dummystring=%C4%85%C4%84%C4%87%C4
%86%C4%99%C4%98%C5%82%C5%81%C5%84%C5%83%C3%B3%C3%93%C5%
9B%C5%9A%C5%BA%C5%B9%C5%BC%C5%BB (dostęp: kwiecień 2016).
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Przykłady 48 użyć lekce w korpusie zrównoważonym potwier-
dzają ograniczony zakres występowania tej jednostki w najnow-
szej polszczyźnie głównie w literaturze, najczęściej w prozie, tym 
samym dominującym kanałem występowania jednostki lekce jest 
książka. 

Wykres 2

Źródło: NKJP5

Drugim obszarem funkcjonowania lekce jest Internet, a zwłaszcza 
nieinteraktywne strony internetowe (strony domowe, blogi bez 
komentarzy). Wszystkie 307 przykładów lekce notowanych w ca-
łym korpusie NKJP zaświadczają niemal wyłącznie funkcjonowa-
nie lekce w wyrażeniu lekce sobie ważyć:

5 Wykres sporządzono na podstawie danych zaczerpniętych z NKJP: 
h t tp : / /www.nk jp .un i . lodz .p l / index_adv . j sp?query= lekce&Sub-
mit=%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0SZ UKAJ%C2%A0%C2%A0%C2%
A0%C2%A0&span=0&preserve_order=true&perpage=100&sort=srodek&sec-
ond_sort=srodek&groupBy=---&groupByLimit=1&m_style=---&m_channel=--
-&m_date_from=RRRR&m_date_to=RRRR&m_nkjpSubcorpus=balanced&m_
title_mono=&m_title_mono_NOT=&m_paragraphKWs_MUST=&m_paragraphK-
Ws_MUST_NOT=&m_text_title=&dummystring=%C4%85%C4%84%C4%87%C4
%86%C4%99%C4%98%C5%82%C5%81%C5%84%C5%83%C3%B3%C3%93%C5%
9B%C5%9A%C5%BA%C5%B9%C5%BC%C5%BB (dostęp: kwiecień 2016).
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Przez szereg lat bowiem lekce sobie ważono zbieranie dokumentów, porząd-
kowanie ich, analizowanie i chociażby refleksję, co z nich wynika (1988);
Europa tymczasem od stuleci lekce sobie waży nasze zasługi i czarną nie-
wdzięcznością odpłaca za wojenne bohaterstwa (1995);
Ja lekce sobie ważę fitnessy, diety i solaria, ja mam grypę (2005);

choć wskazać można również przykłady odmienne, zaświadcza-
jące użycie formy lekce w innych kontekstach (lekce nie wydawać, 
lekce traktować, lekce brać):

Uskładane złoto podnosiło znakomicie powagę i znaczenie posiadacza, toteż 
nikt skarbów swoich lekce nie wydawał (1952);
[…] że on mógł ten Sejm te decyzje Senatu zupełnie traktować lekce i prze-
chodzić nad nimi do porządku dziennego (1998);
Można by jej zarzucić, że się szczególnie nie przykłada, że zakłóca badany 
obiekt swoimi osobistymi uprzedzeniami i że, krótko mówiąc, lekce sobie 
bierze konieczność dziejową w postaci zwycięstwa lewicy (2006).

Przykłady te, choć nieliczne, poświadczają funkcjonowanie 
lekce jako samodzielnej jednostki, czego nie odnotowują współ-
czesne słowniki języka polskiego.

W przypadku wyrażenia z lekka dane frekwencyjne wskazują 
na jego częstsze użycie we współczesnym języku niż lekce. NKJP 
rejestruje 832 poświadczenia, w wielu zróżnicowanych konteks-
tach, zwłaszcza w połączeniach z przymiotnikiem lub imiesło-
wem przymiotnikowym, ale także z czasownikiem:

Ale jej wyznanie i tak go z lekka ogłuszyło (2003, literatura);
W oczach, z których jedno z lekka zezowało, miał obłęd (2001, literatura);
Zamiar wydaje mi z lekka rozpaczliwy i nie bardzo wierzę w jego skutecz-
ność (2004, prasa, dziennik);
z lekka zbaczacie z tematu (2005, interaktywna strona internetowa);
z lekka zmęczony, ale samopoczucie git (2005, interaktywna strona in-
ternetowa);
to jest skomplikowane z lekka, to twoje zachowanie (2006, interaktywna 
strona internetowa);
Jak sobie popił, to się robił z lekka agresywny i mówił mi: Jak ja 
jestem Hiszpan, to ty jesteś Serb w mordę kopany (2006, literatura).
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Wykresy 3. i 4., prezentujące frekwencję wyrażenia z lekka 
w różnych rejestrach języka oraz częstość jego występowania 
w zróżnicowanych kanałach, pokazują, że z lekka najczęściej noto-
wane jest w prozie, w literaturze i w poezji. Najczęściej występuje 
w kanałach takich, jak: książka, prasa (miesięcznik) oraz Internet.

Wykres 3

Źródło: NKJP6

Przy porównaniu wykresów 1. i 3. oraz 2. i 4. zwracają uwagę 
następujące dane: 1) lekce i z lekka najczęściej występują w prozie 
lub ogólnie w literaturze, przy czym lekce rejestrowane jest także 
m.in. na interaktywnych stronach internetowych, w literaturze 
faktu, w tekstach publicystycznych oraz quasi-mówionych, na-

6 Wykres sporządzono na podstawie danych zaczerpniętych z NKJP: 
http:/ /www.nkjp.uni . lodz.pl/ index_adv. jsp?query=z+lekka&Sub-
mit=%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0S ZUKAJ%C2%A0%C2%A0%C2%
A0%C2%A0&span=0&preserve_order=true&perpage=100&sort=srodek&sec-
ond_sort=srodek&groupBy=---&groupByLimit=1&m_style=---&m_channel=--
-&m_date_from=RRRR&m_date_to=RRRR&m_nkjpSubcorpus=balanced&m_
title_mono=&m_title_mono_NOT=&m_paragraphKWs_MUST=&m_para-
graphKWs_MUST_NOT=&m_text_title=&dummystring=%C4%85%C4%84%
C4%87%C4%86%C4%99%C4%98%C5%82%C5%81%C5%84%C5%83%C3%B
3%C3%93%C5%9B%C5%9A%C5%BA%C5%B9%C5%BC%C5%BB  (dostęp: 
kwiecień 2016).
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tomiast w odróżnieniu od z lekka nie jest notowane w poezji;  
2) w przypadku lekce i z lekka wyraźnie dominującym kanałem 
jest książka, lekce notowane jest również w Internecie oraz w róż-
nych typach prasy, z lekka w dużo mniejszym niż lekce zakresie 
pojawia się w prasie, w Internecie, ale notowane jest również 
w języku mówionym.

Wykres 4

Źródło: NKJP7

Zakończenie

Przedstawione w artykule dane leksykograficzne oraz materia-
łowe pokazują, że lekko, lekce i z lekka pełniły bądź nadal pełnią 
w języku funkcję dezintensyfikującą. Pod względem budowy 

7 Wykres sporządzono na podstawie danych zaczerpniętych z NKJP: 
http:/ /www.nkjp.uni . lodz.pl/ index_adv. jsp?query=z+lekka&Sub-
mit=%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0S ZUKAJ%C2%A0%C2%A0%C2%
A0%C2%A0&span=0&preserve_order=true&perpage=100&sort=srodek&sec-
ond_sort=srodek&groupBy=---&groupByLimit=1&m_style=---&m_channel=--
-&m_date_from=RRRR&m_date_to=RRRR&m_nkjpSubcorpus=balanced&m_
title_mono=&m_title_mono_NOT=&m_paragraphKWs_MUST=&m_para-
graphKWs_MUST_NOT=&m_text_title=&dummystring=%C4%85%C4%84%
C4%87%C4%86%C4%99%C4%98%C5%82%C5%81%C5%84%C5%83%C3%
B3%C3%93%C5%9B%C5%9A%C5%BA%C5%B9%C5%BC%C5%BB (dostęp: 
kwiecień 2016).
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słowotwórczej lekko ma formę typowego przysłówka, pozostałe 
dwie jednostki są reliktami dawnej odmiany prostej przymiot-
ników – odpowiednio w Ms. lub D. liczby pojedynczej rodzaju 
męskiego lub nijakiego. Prawdopodobnie to właśnie archaiczne 
formy lekce i z lekka – niezrozumiałe dla współczesnego użyt-
kownika polszczyzny – powodują, że najszerszy zakres wystę-
powania ma lekko, pozostałe dwie jednostki są charakterystyczne 
przede wszystkim dla słownictwa książkowego, choć dane za-
czerpnięte z NKJP pokazują, że istnieją również w języku inter-
netowym. W przypadku lekko można mówić o kontynuacji stanu 
XVII i XVIII-wiecznego. Lekce na przestrzeni wieków wyraźnie 
zawęziło zakres występowania w języku do wyrażenia lekce 
sobie ważyć, obecnie – lekceważyć, co pokazało zestawienie daw-
nych i współczesnych kontekstów ich użycia. Wyrażenie z lek-
ka, obecne w języku od staropolszczyzny, a w znaczeniu dez-
intensyfikującym znane od XVI wieku, funkcjonuje do dzisiaj 
jako wyrażenie książkowe. Poszukując przyczyn wycofywania 
się z polszczyzny jednostki lekce (w mniejszym zakresie również 
z lekka), warto zwrócić uwagę na zjawisko redundancji oraz ten-
dencję do usuwania z języka form bliskoznacznych bądź podob-
nych formalnie. W przypadku lekko, lekce i z lekka zbliżonych zna-
czeniowo do ‘trochę’ los taki spotkał formy najmniej systemowe 
pod względem budowy słowotwórczej.

Wykaz skrótów

ESP – Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku, 
http://sxvii.pl/ (dostęp: kwiecień 2016).

KSP – Kartoteka Słownika polszczyzny XVII i 1. połowy XVIII wieku, 
http://www.rcin.org.pl/publication/20029 (dostęp: kwiecień 
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Deintensifiers lekko, lekce and z lekka  
in the history of Polish language

Abstract

The article constitutes an attempt at describing of selected lexical 
exponents of category of intensity. The author focuses on presen-
tation of three deintensifiers derived from common root i.e. lek-
ko, lekce and z lekka. The elaboration includes information about 
their origin, the word-formative construction, the history and the 
status in contemporary Polish language. The author discusses 
functioning of deintensifiers in question in different centuries. 
Moreover, the linguist pays attention that currently the word lek-
ko has the broadest range of use, whereas lekce and z lekka are 
characteristic primarily for the bookish vocabulary. The linguis-
tic material, which has been used in this article, derives mainly 
from various dictionaries registering the Polish language of the 
past and contemporary lexis and the National Corpus of Polish.

Keywords: history of Polish language, lexis, intensification, in-
tensifier, deintensifier.
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Elementy społecznego pojmowania 
OBYCZAJU w świetle znaczeń  
i użyć leksemów obyczaj i zwyczaj  
w czasach staro- i średniopolskich

O pojęciach związanych z problematyką społeczno-polityczną 
pisano już wielokrotnie. Puzynina (2001) zwraca uwagę na nie-
ostrość kategorii leksyki społeczno-politycznej. Oprócz słów 
należących do niej ewidentnie, jak demokracja, suwerenność, sa-
morząd, niektóre wyrazy, jak etyka, kompromis, dyskusja, decyzja, 
budzą wątpliwość, gdyż odnoszą się do spraw społeczno-poli-
tycznych tylko w części użyć. W analizach często pojawiają się 
leksemy-terminy, choć definicje słownikowe przedstawiają za-
zwyczaj potoczne i obiegowe znaczenia pojęć z dziedziny spo-
łeczno-politycznej, jak np. w tomie Język, polityka, społeczeństwo... 
(2004). Wśród pojęć społeczno-politycznych, które leżały w krę-
gu zainteresowań językoznawców, można wyróżnić dwie grupy 
– pojęcia-idee stanowiące ideologiczną podstawę funkcjonowa-
nia społeczeństwa – wolność (np. Abramowicz 1993, Wierzbi-
cka 2007), równość (np. Bartmiński, Żuk 2009), demokracja (np. 
Pietrucha 2003, Porayski-Pomsta 2004, Grzeszczak 2009) i nazwy 
zbiorowości, wspólnot ludzi – naród (np. Puzynina 1996, 1998, 
Bednarczuk 2009), społeczeństwo (np. Puzynina 1996) oraz po-
jęcie szczególne – ojczyzna (np. Bartmiński 1987, Bartmiński, 
Sandomirskaja, Telija 1998, Wierzbicka 1999 i tom Pojęcie ojczy-
zny we współczesnych językach europejskich 1993). Większość analiz 
pojęć społeczno-politycznych ma charakter synchroniczny, zaj-
muje się językiem współczesnym, ale zdarzają się też ujęcia dia-
chroniczne. Analizę historycznego rozumienia pojęć państwo, 
naród, ojczyzna w polszczyźnie do końca XVI w. przedstawi-
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ła Legomska (2010). Spośród pojęć omawianych diachronicznie 
w tomie Humanizm  w języku polskim... (2011) do problematyki 
społeczno-politycznej nawiązują miłość społeczna i braterstwo 
(Knapik 2011), prawo i w pewnym sensie sprawiedliwość (Mróz 
2011), a także wolność (Janowska 2011).

Jeżeli przyjmie się założenie, że do pojęć społecznych należy to, 
co wspólne dla zbiorowości, trzeba włączyć do nich także nazwy 
zjawisk społecznych, takich jak obyczaj. Na jego znaczenie zwra-
ca uwagę Puzynina (Puzynina 1992: 161), pisząc, że „…uleganie 
obyczajowi lub modzie albo też odwrotnie – nieprzestrzeganie 
pewnych zwyczajów często stanowi problem moralny”. Obycza-
jom poświęcano wiele uwagi już od czasów Jędrzeja Kitowicza, 
zajmowali się nimi najwybitniejsi przedstawiciele polskiej nauki –  
Z. Gloger, J.S. Bystroń, A. Brückner i nadal są one częstym przed-
miotem badań (np. Bogucka 1994, Chwalba 2008). Tazbir pisze: 

Wśród specyficznych tylko dla kultury szlacheckiej wyróżników, 
które z jednej strony dzieliły ją w XVI-XVIII w., z drugiej zaś wywar-
ły zarówno dodatni, jak i ujemny wpływ na nasze późniejsze dzieje, 
jedno z czołowych miejsc zajmują bez wątpienia obyczaje tej warstwy 
(Tazbir 1983: 15).

Dotychczas nie poddano analizie samego pojęcia obyczaj ani 
jego językowej reprezentacji. Niniejszy artykuł poświęcony jest 
częściowej analizie tego pojęcia – jego związkowi z organizacją 
życia społecznego uwidocznionemu w użyciach jego leksykal-
nych eksponentów w piśmiennictwie czasów staro- i średnio-
polskich1.

Pojęcia są zazwyczaj reprezentowane w języku kilkoma lek-
semami – dla pojęcia obyczaj w dawnej polszczyźnie najważniej-
sze były obyczaj, zwyczaj i nałóg. Wszystkie występują w języku 
już od czasów staropolskich, obyczaj i zwyczaj w stosunkowo sta-
bilnym znaczeniu2, nałóg zaś ze stopniowym zawężeniem zna-

1 Podstawę materiałową stanowią zapisy zgromadzone w słownikach od-
powiednich okresów – Sstp, SXVI, ESXVIIiXVIII i ich kartotekach.

2 Staropolski obyczaj (także hobyczaj) ‘postępowanie zgodne z dotychczas 
przyjętym, z tradycją, zwyczaj, przyzwyczajenie, nawyk, zwykłe normalne 
użycie, przyjęta praktyka’, ‘(przeważnie w l.mn.) postępowanie, zachowanie, 
sposób życia’ (Sstp) i współczesny obyczaj ‘ogólnie przyjęty, tradycyjny sposób 
postępowania, zachowania się w określonych sytuacjach, charakterystyczny 
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czenia jedynie do złego, szkodliwego przyzwyczajenia3. Oby-
czaj, jak każde pojęcie, wchodzi w relacje z innymi pojęciami. 
W dawnym języku przejawiają się one m.in. w połączeniach sze-
regowych leksemów reprezentujących różne pojęcia z tej samej 
lub z innych sfer mentalnych. Ich analiza pozwala umiejscowić 
obyczaj w pewnym  kontekście pojęciowym, dającym obraz wy-
cinka dawnego sposobu myślenia i postrzegania świata. 

Główne leksemy oddające pojęcie obyczaj są w staropolszczy-
źnie poświadczone w różnym stopniu – obyczaj – dobrze (146 no-
tacji4), pozostałe słabiej – zwyczaj 17 razy, a nałóg – tylko 5. Spośród 
nich jedynie obyczaj niekiedy występuje w kontekstach w zesta-
wieniu z nazwami innych pojęć. Wyrazy towarzyszące obyczajowi 
to rząd, ułożenie, urząd, ustawienie, prawo i zakon. Odnoszą się one 
do sfery społecznej, a konkretnie do porządku społecznego, co 
pokazują dawne znaczenia: rząd ‘ustalony porządek, przyjęte za-
sady postępowania’; prawo ‘system, zbiór obowiązujących norm 
stanowionych lub zwyczajowych’; zakon ‘prawo, nakaz (szczegól-
nie religijny), zasady moralne, przykazania’, ‘spis praw, nakazań, 
zasad moralnych zawartych w Starym i Nowym Testamencie’; 
ułożenie ‘sposób postępowania, zwyczaj’, ‘umowa, postanowie-
nie, ustalenie’, ‘przepis, ustawa’; ustawienie ‘przyjęte zasady po-
stępowania’, ‘wyrażenie woli, zarządzenie, przykazanie, nakaz 

dla danej społeczności, terenu, okresu itp.; zwyczaj’, ‘sposób postępowania, za-
chowania się właściwy danemu człowiekowi lub zwierzęciu; zwyczaj, nawyk, 
przyzwyczajenie’  (SWJP) oraz obyczaje ‘powszechnie akceptowany przez daną 
społeczność sposób życia, prowadzenia się’ (SWJP). Leksem zwyczaj w staro-
polszczyźnie ‘obyczaj, przyzwyczajenie, przyjęta praktyka, zasada, nawyk’, 
‘postępowanie, sposób życia’ (Sstp) był i współcześnie jest dokładnym syno-
nimem leksemu obyczaj, współcześnie zwyczaj ‘postępowanie, zachowywanie 
się, sposób robienia czegoś utrwalony w danej społeczności, uświęcony często 
tradycją’, ‘właściwy komuś sposób postępowania; przyzwyczajenie, nawyk’ 
(SWJP). Na synonimiczne znaczenia obu leksemów wskazują przytoczone 
użycia, np. zwyczaje i obyczaje ludowe. Jeśli w znaczeniach obu leksemów poja-
wiają się jakieś różnice, to jedynie w subtelnych odcieniach znaczeniowych, nie 
zaś w samym znaczeniu. 

3 Już w renesansie nałóg częściej dotyczył potępianego zachowania i łączył 
się z negatywną oceną. Rzadziej też miał znaczenia społeczne, więcej użyć kon-
tekstowych dotyczy indywidualnych przyzwyczajeń. Ale u Lindego widnieje 
rodzaj definicji z XVII w.: U Polaków za iedno się czasem bierze zwyczay, obyczay, 
nałóg, nałożenie się czemu, przyzwyczajenie etc. (Petr. Et. 120; L).

4 Wiele z nich pochodzi z dokumentów prawnych, a ich specyfika powodu-
je, że część kontekstów powtarza się w kilku odpisach.
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(szczególnie religijny)’, ‘przepis prawa, ustawa, dekret, statut’; 
urząd ‘właściwy, ustalony porządek, przyjęte zasady postępowa-
nia’ i pożywanie ‘używanie, użytkowanie, posługiwanie się, usus’ 
(Sstp). W definicji prawa zwraca uwagę wyszczególnienie norm 
stanowionych i zwyczajowych. U schyłku średniowiecza (a także 
później) wiele spraw nie było jeszcze uregulowanych prawem za-
pisanym i odbywały się na mocy prawa zwyczajowego, a zatem 
obyczaj był w tych przypadkach równoznaczny z prawem. Warto 
zwrócić uwagę, że w staropolszczyźnie obyczaj najczęściej wystę-
puje w dokumentach sądowych i prawnych. Stosunkowo częste 
połączenie leksemu obyczaj z leksemami reprezentującymi poję-
cia związane z prawem, zasadami, regułami, czyli porządkiem 
społecznym, wskazuje na jego istotny udział w konstruowaniu 
i utrzymaniu tego porządku. Tym samym obyczaj jest jednym 
z czynników organizujących funkcjonowanie społeczeństwa sta-
ropolskiego. Jeden z zapisów sugeruje szersze rozumienie, wyda-
je się, że obyczaj został w nim zrównany z prawem natury:

(za)kon albo obi(cza)y naturi (alb)o przirodze(ni)a ca 1461-67 
(Serm. 320 v; Sstp);
Then rząd y obyczay thaky yuze vypissany, chczemy, aby byl trzyman 
(Reg. 720; Sstp);
Yako yesth prawo v nasz y obyczay (OrtMac 88; Sstp);
Marya … ch[y]czącz ona zawzdy popelnycz vlozenye albo obyczay sve-
go svyatha (Rozm 19; Sstp)5;
Acz gy podam w gych wolą, przeczyw vstawyenyu y zakonu, y prze-
czyw obyczayu rzymskemu... vczynyę XV p. post. (RozmPam 473; Sstp);
yenze ... sz pozywanya albo obiczayv (ex communi usu) chowan byl ... 
(Sul 74; Sstp);
Obiczaye, vrzandi (1461-7 Serm 527r; Sstp).

O działaniu obyczaju z mocą prawa, czyli na równi z prawem 
stanowionym świadczą zapisy stwierdzające, że ma się zostać, co 

5 „Kiedyż dziewica Maryja podług tego ułożenia posługowała z jinymi 
pannami w kościele, przygodziło sie, iże miała umiatać kościoł. Chciąc ona 
zawżdy popełnić ułożenie albo obyczaj swego żywota, aby nigdy proźnia nie 
była a też nieco ją samę czczyca była <...> w kościele, szedszy i poklękła i po-
częła pełnić swe modlitwy a wielmi nabożnie i wielmi gorące jęła się Bogu 
modlić.” (Rozm 19 – https://ijp-pan.krakow.pl/images/publikacje_elektronicz-
ne/korpus_tekstow_staropolskich/Rozm.pdf).



203ELEMENTY SPOŁECZNEGO POJMOWANIA OBYCZAJU

sądzono starym obyczajem. W zapisie mowa o zmianie starego oby-
czaju na lepszy obyczaj, jednak wyrok według starego obyczaju po-
zostaje prawomocny, co wskazuje na podstawowe zasady pra-
wa, które nie może działać wstecz i raz postanowione zachowuje 
moc. Podobnie jest z obyczajami starodawnymi dzierżanymi, które 
mają się ostać. To, co ktoś wziął podług dawnego obyczaja – jego jest.  
Takie konteksty, a także określenie stary obyczaj dawnego prawa 
pokazują, że prawo i obyczaj są rozumiane niemal synonimicznie. 
Zatem obyczaj to rodzaj zasady regulującej stosunki społeczne, 
ma więc dla funkcjonowania społeczeństwa podstawowe zna-
czenie. Warto zwrócić uwagę na to, że zapisy pochodzą z ortyli, 
czyli rzeczywistych wyroków i sentencji sądów. W tym sensie 
obyczaj należy do wczesnej terminologii prawniczej: 

Jakokoly stary obyczay dawnego prawa bandze odmyenyon w lepsy 
obyczay, tako wszdy ma szye szostacz, czo szandzono starym oby-
czągem (OrtBr VI 359-60; Sstp); 
Wyadomo bądz wam , ysz obyczaye sthara dawna dzyerzane mogą 
szye dobrze osthacz podlug prawa (OrtMac 43; Sstp);
Czo wasz pyszarz byerze podlug dawnego obyczaya za szwą robothą ..., 
tho wszythko yest yego (OrtMac 123; Sstp).

Zajda wymienia wśród terminów prawniczych derywaty se-
mantyczne, np. mir, pokój, obyczaj, zwyczaj, pisze, że 

Znaczny udział terminów motywowanych semantycznie dobrze 
ilustruje początki terminologii prawniczej, poczęła się ona 
w słownictwie ogólnym (…). W okresie staropolskim niektóre 
z wymienionych terminów nadal określają relikty nieskomplikowa-
nego formalnie  prawa zwyczajowego. Wszystkie wymienione na-
zwy przeszły do okresu średniopolskiego (1990: 202). 

Leksemy w wymienionych wyżej przykładach należały pry-
marnie do słownictwa związanego z życiem społecznym i łatwo 
przechodziły do terminologii prawniczej dlatego, że samo prawo 
jest elementem życia społecznego. 

W czasach średniopolskich zwiększa się grupa pojęć, z na-
zwami których łączy się w zapisach leksem obyczaj, w XVI w. są 
to nazwy wartości społecznych, moralnych, epistemicznych i wi-
talnych. Nadal jednak przeważa związek obyczaju z porządkiem 
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społecznym. Reprezentują go liczne zestawienia: obyczaje, prawa, 
zachowania; obyczaj i prawo; prawo, obyczaj, zwyczaj; prawo albo zwy-
czaj; ustawa i zwyczaj; obyczaj i zachowanie; zwyczaj i zachowanie; 
obyczaj i porządek, zwyczaj; zwyczaj a porządek; obyczaj i powinność; 
obyczaj i postanowienie; obyczaj i zwyczaj; obyczaj i sprawowanie; 
obyczaj i wychowanie. Znaczenie obyczaju dla życia społeczno-
-politycznego wyraża zapis: Są tedy obycżáie iákoby źrzodłá á po-
cżątki/ z ktorych práwá ćiec y płynąć máią (ModrzBaz 69v; SXVI). 
Przenikanie się prawa i obyczaju jest wielokrotnie podkreślane 
w dobie średniopolskiej, zwraca się uwagę na wzajemną zależ-
ność i nierozłączność praw i obyczajów, a zapisy sugerują, że 
jedne i drugie stanowią podstawę działań w równym stopniu. 
Pojmowanie obyczaju, wyrażanego leksemami obyczaj i zwy-
czaj, jako źródła prawa i zasady porządku społecznego wynika 
w znacznym stopniu z poszanowania tego, co dawne i już do-
brze ugruntowane. Dawność jako cecha obyczaju podkreślana 
jest wielokrotnie (także przez epitety, o czym dalej), wyraża się 
m.in. w połączeniu dawność6 i zwyczaj. W zapisie dawność i zwy-
czaj są wprawdzie przedstawione jako pozbawione mocy, ale 
chodzi o brak mocy wobec testamentu Chrystusa, wobec które-
go, w rozumieniu dawnego, głęboko religijnego społeczeństwa, 
nic nie może mieć mocy. W kontekście, obok dawności i zwyczaju,  
wymieniono łacińskie concilium, synodus, decreta, czyli nazwy ak-
tów i instytucji prawnych, które zawsze (poza tym jednym przy-
padkiem) mają moc prawną, ujęcie we wspólnym szeregu wska-
zuje na zrównanie pod względem prawnym reprezentowanych 
przez wszystkie leksemy pojęć. Dawność obyczaju ujmowana 
bywa niemal legendarnie, często z przywołaniem postaci przod-
ków – starożytnych dziadów, którzy są w kulturze chrześcijańskiej 
zawsze darzeni szczególną estymą w związku z Dekalogiem – 
Czcij ojca swego i matkę swoją. Autorytet przodków przywołano 
w zapisach dotyczących spraw o istotnej wadze państwowej 
– relacji między Polską a Litwą, funkcjonowania urzędów pań-
stwowych. Jeden z kontekstów przedstawia obyczaje i starodaw-
ne zachowanie jako wzmocnienie prawa. Postrzeganie obyczaju 
jako elementu umacniającego prawo było w XVI w. chyba dość 
powszechne, ponieważ powtarza się w innych zapisach, np. 

6 Dawność ‘długość trwania w czasie, odległość w czasie, upływ czasu, odle-
gła przeszłość, starożytność, wiek czegoś, tradycja, starość’ SXVI.
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z leksemem zwyczaj. W XVII w. obyczaje prezentuje się jako pod-
stawę, która posłużyła przodkom do założenia Rzeczpospolitej, 
podstawę na tyle mocną, że jedyną, o czym świadczy określenie 
niczym inszym tylko obyczajmi staremi założyli. W uwznioślonym 
wyjaśnieniu nazwy Polak autor powołuje się na obyczaje wzięte 
od przodków swoich, podkreślając ich rycerskość: 

wſzelákie ich ſpráwy ſądowé/ [...] wſzytki obyczáiem y wedla práwá Ko-
ronnégo dewolwowáć7 ſie máią (SarnStat 742; SXVI);
iáko dobre obyczaie/ áby nieodmiennie trwáły/ praw potrzebuią/ ták záś 
práwá/ áby były záchowáne/ potrzebuią dobrych obyczáiow  (Ł. Opal. 
Rozm., s. 32-33; ESXVIIiXVIII);
ſluſchnie y sprawiedliwye na thym ſzą y tho zdawnego zwyczayv prawo 
mayą (MetrKor 31, 620; SXVI);
żadne Concilium/ Synodus/ Decreta/ ani żadna dawnoſc/ albo też 
zwycżai/ może miec takowa mocz/ aby teſtament Pana Chriſtuſow/ mogł 
przemienić (SeklWyzn d4v; SXVI);
áby te práwá/ obycżáie/ y záchowánia miedzy Polſką á Litwą trwáły/ 
iáko zá náſzych przodków było (BielKron 401; SXVI);
Czemuż rodzicy puſzczą się przykładów W cnotach i obyczayach staro-
żytnych dziadów (W. POt. Ogrod, t. II, 151-152; ESXVIIiXVIII);
Práwo obyczáimi á ſtárádawnym záchowaniem vzmocnione (Mącz 
179a; SXVI);
WSzelki Sędźia powinien vmieć práwo á ſędźić wedle pisánego práwá/ á 
niekiedy tez wedle zwyczáiu dawnego zá práwo wźiętego (GrPorz 
b2; SXVI);
Widzę że v nas naywyżſze vrzędy/ ná ktorych wſzytká ſpráwá należy/ we-
dle obycżáiu y ſtárodawnego przodkow poſtánowienia Slácheckiego 
ſtanu oſobom bywáią dawáne (ModrzBaz 40v ; SXVI);
Rzeczypoſp. náſzą (…) przodkowie náſzy niczym inſzym tylko oby-
czáymi ſtaremi (…) záłożyli (Poprawa F.C. 1625, s. IV; ESXVIIiXVI-
II);
Wzięliſmy ten obyczay od przodków ſwoich, którzy iż byli ludzie 
wáleczni y rycerſcy, ták iż w polách uſtawicznie nie w domách leżeli, dlá 
czego ſie też Polakámi názwáli, nigdy broni ſwoiey od ſiebie nie odpáſowáli 
(Poprawa F.C. 1625, s. 60; ESXVIIiXVIII).

7 Dewolwować się ‘praw. prawdopodobnie toczyć się, rozstrzygać się [devol-
vo – staczam, zwalam z czego Mącz 507a; staczam Calep; zwalam co; zwijam – 
devolvo Cn]' (SXVI). Czasownik ma w SXVI tylko jedną notację. 
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W XVII w. związek między prawem a obyczajem nabiera 
szerszego sensu, obyczaj łączy się nie tylko z prawem, lecz z pra-
wami moralnymi i człowieczymi, czyli ideami o charakterze etycz-
nym. Jednocześnie rośnie ranga obyczaju i prawa uzupełnio-
nych o rozum – są one przedstawione jako wartości definiujące 
człowieczeństwo, bycie człowiekiem:

Wypełnił práwá morálne/ to ieſt/ do dobrych obycżaiow ſłużące 
(Birk.Niedz. 1623, 197; ESXVIIiXVIII); 
Sátyrow dźikich mężow/ twarz podobna człowieczey/ człowiekiem nie czy-
ni/ kiedy rozumu y obyczayow/ y praw człowieczych/ u nich nie masz 
(Poprawa F.C. 1625, s. 30-31; ESXVIIiXVIII).

Wagę obyczaju widzianego jako zasada działania struktur 
państwowych i instytucjonalnych pokazują zapisy łączące obyczaj 
z powinnością, rządem8, ochędóstwem9 i regułą. Widać tu zarówno 
wskazanie pozytywnych wzorców, jak i troskę o stan faktyczny 
i jego poprawę. O wadze i związku z kondycją państwa świad-
czą zapisy uznające upadek obyczajów za przyczynę upadku całej 
rzeczypospolitej – wzgardzenie starych obyczajów prowadzi w tym 
ujęciu do konfliktu i – dalej – upadku państwa. Przymiotnik stary 
ponownie eksponuje dawność jako cechę obyczaju. Z drugiej stro-
ny w XVII w. zaznaczono, że jednostajne obyczaje stanowią gwa-
rancję zjednoczenia prowincji w jedno państwo i spokoju w nim:

Séymiki Powiátowé przed nim ſłożymy/ iáko obyczay ieſt y powinność 
(SarnStat 1011; SXVI); 
biorąc z pogranicznych Miast y Miasteczek mianowicie Sląskich dobry 
przykład w ktorych wszelaki Rząd, ochedostwo i dobre obyczaie kwitną 
(A. Kom. Dziejopis, (rkp) 1704 K. 153 r.; ESXVIIiXVIII);
SATYRY ALBO PRZESTROGI Do naprawy rządu y obyczaiow 
w Polscze nalezące (K. Opal. Sat. rkp. K 1 r; ESXVIIiXVIII);
upadek ſtárych obyczáiów miał zá ſobą y rzeczpoſpolitą potárgnąć 
(…) zá tym ſtárych obyczáiow wzgárdzeniém przyſzli w roſtyrk rzy-
mianie (KochWr 27; SXVI); 

8 Rząd ‘ład, porządek, którym się co dzieje’, ‘rządzenie, panowanie, sprawo-
wanie, zwierzchność domowa, krajowa’ (L). 

9 Ochędostwo ‘czystość, schludność; porządek; oczyszczenie’ (SXVI) – jedy-
nie to znaczenie ma związek ze sferą społeczno-polityczną. 
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tak zácna Rzeczposp. zá wzgárdzeniem stárych obyczáiow ku temu 
przyszła, że iey y cień práwie nie zostáł (Poprawa F.C. 1625, s. II-IV; 
ESXVIIiXVIII);
Prouincia rowne/ y iednakiego położenia/ bywáią poſpolicie/ dla 
iednoſtáynych obyczáiow/ zgodne i ziednoczone pod iedną koronę/ 
bez zámieſzánia (Boter – Relacye 1609, s. 5; ESXVIIiXVIII).

Utrwalenie obyczaju w czasie najsilniej eksponują określają-
ce go przymiotniki. Już w staropolszczyźnie obyczaj występował 
z epitetami dawny, stary, starodawny. Szczególnie przymiotnik 
złożony starodawny ‘istniejący od dawna, bardzo dawny, bardzo 
stary’, a także użycie dwóch przymiotników obok siebie, suge-
rują niemal legendarny charakter obyczaju. Słabiej reprezento-
wany w staropolszczyźnie leksem zwyczaj ma bardziej rozbudo-
wany epitet dawno dzierżany. Jeden z zapisów podkreśla trwałość 
obyczaju nie tylko przez epitet, ale i przez stwierdzenie, że stare 
obyczaje, dobrze się ostawają:

wszdy dobrze stare obyczaye osthawaya szye podlug prawa (Ort 
Choc 44; Sstp);
Iaco cslucha na kosdy rokaut iako obyczay dawny odlugych (leg. od 
długich) czasow (MPKJ V 58; Sstp); 
Vedlvg stharodawnego obiczayv Wisją, Bugiem y Narwią kazdemv 
mayą bicz dobrowolne plinączemv 1498 (MacPraw VI 274; Sstp);
Jakokoly stary obyczay dawnego prawa bandze odmyenyon w lepsy 
obyczay, tako wszdy ma szye szostacz, czo szandzono starym obyczągem, 
chocz any woyth ten  s tymy obyczaymy ku prawu nye przyszągl (OrtBr 
VI 359-60; Sstp);
Slvschno vstawycz, aby.. . szadny Szyd krzesczyanynowy … swych pye-
nyadzy na zapysy … nye dawal, ale tylko na zaklad dostateczny ma dacz 
podlug swyczaya dawno dzerszanego (Dział 65; Sstp).

W czasach średniopolskich starodawny obyczaj postrzegany 
jest jako kulturowy spadek dla potomnych. Do trwania obyczaju 
odnoszą się też przymiotniki dawny, stary, przeszły i staroświecki, 
wieczny i starożytny, które towarzyszą leksemom obyczaj i zwyczaj. 
Dwa ostatnie po raz kolejny nadają obyczajowi walor legendar-
ności.  W zapisach wspomniano o przywracaniu i odnawianiu 
dawnych obyczajów, naśladowaniu i trzymaniu się staroświeckiech 
obyczajów, co wskazuje na przypisywanie im wartości. Zapisy nie 
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pozwalają jednak ustalić, czy wartość ta łączy się z samym obycza-
jem, czy też z kategorią dawności. Ocena pozytywna także nie jest 
bezwyjątkowa. Ścierpieć staroświeckie obyczaje ma chyba wydźwięk 
negatywny, zwłaszcza że jest dopełnione ironicznym komenta-
rzem na temat starości osób, które miałyby je ścierpieć. Dawność 
(trwanie od dawna) jest cechą konstytuującą obyczaj10 niezależnie 
od wartościowania, jakie mu przypisywano:

Stáradáwny obyczay potomkóm naſim zoſtáwić (Mącz 91d; SXVI); 
klątwa (w którą záraz rzeczą ſámą wpadáią to czyniący) karze zwyczaięm 
ſtáradownym (Pięknorz. Gratis 1627, s. 79-80; ESXVIIiXVIII)
trzebáby odnowić ſtárodawny ſzkolny zwycżay: á obycżáie dawne 
przywrócić (ModrzBaz 30v; SXVI); 
kopce ábo znaki grániczné máią bydź/ czynioné/ wedle dawnégo oby-
czáiu źiemie (SarnStat 472; SXVI);
Płakac vmarłych dawny obycżay (BiałKaz D2v marg.: SXVI);
Iam był Polakom zoſtáwił obycżáie ſtáre/ wiárę ſtárą/ […] duchowny ſtán 
cáły (OrzList hv; SXVI); 
y prawo pospolite y zwyczay wniósł stary/ wespół z czarownikami 
wszystkie palić czary (W. Pot., Fraszki, T. II, s. 390; ESXVIIiXVIII);
A ktbo ieſt świádom onych ſtárych nałogow/ y zwycżáiow Rzymſkich/ 
obacży (NiernObr 159; SXVI);
Przeſzłe á ſtáre obyczáye (Mącz 322c {1} SXVI);
nova y rozna od vſtaw S. Oycow y ſtárożytnych zwyczáyow koscyołá 
ſwyętego krzeſciyáńſkiego (KromRoz II a3v; SXVI); 
ktora rzecż weſzłá w obycżay wiecżny po wſzytkim narodzie Izráelſkim 
(BudBib 3 Esdr 1/31; SXVI);
Moim ty żyi przykłádem, moich obyczáiow Staroświetſkich náſzláduy, 
y mocno ſie trzymay (CiekPotr 20; SXVI);
A kto ſćirpi ſtaroświetſkié waſze obycżaie/ iedno iżby też był tako ſtary 
iako ij wy (ForCnR C4; SXVI).

10 Tym niemniej już w staropolszczyźnie zaznaczono, że obyczaje mogą pod-
legać zmianom. Jednak kontekst paradoksalnie wskazuje na to, że zmiany takie 
były postrzegane jako coś nietypowego, stąd w zaleceniu nie ma haniebnie ani dziw-
nie mnimano być dwa przysłówki – haniebnie ‘obraźliwie, upokarzająco’, ‘obrzyd-
liwie, podle’ (Sstp) i dziwnie ‘w osobliwy sposób, szczególnie, osobliwie’ (Sstp).  
Pouczenie to mogło oczywiście powstać bez konkretnego powodu, na wszelki 
wypadek, ale bardziej prawdopodobne jest, że stanowi ono rodzaj odpowiedzi 
na powszechną praktykę utrzymywania obyczaju w mocy, może nawet bezkry-
tycznie: Nye ma ganyebnee any dzywne mnymano bicz, acz podlug myenyenya 
czassow obiczage (consuetudines) a dzege lyvczke szą odmyenyaye (Sul 6; Sstp).



209ELEMENTY SPOŁECZNEGO POJMOWANIA OBYCZAJU

W staro- i średniopolskich kontekstach zaznacza się, obok wagi 
dla funkcjonowania państwa, drugi ważny społecznie aspekt – 
znaczenie obyczaju dla poczucia więzi wspólnotowej i tożsamo-
ści. Obyczaj jako pojęcie należące do sfery społecznej oprócz mocy 
prawnej ma także moc tworzenia więzi wspólnotowej. Obyczaj jest 
jednym z zaledwie kilku leksemów opatrywanych w tekstach sta-
ropolskich przymiotnikami z rdzeniem społ-: sz obyczayv pospolyte-
go (Sul 46) – epitety świadczą o tym, że należy do „rzeczy” wspól-
nych, a to, co wspólne, łączy i zbliża, pozwala zorganizować się 
w grupę, społeczność wokół wspólnego elementu. Pojmowanie 
obyczaju jako czynnika tworzącego wspólnotę, łączącego ludzi, 
potwierdzone jest jego określeniami przymiotnikowymi pospolity, 
społeczny, np. od ſpołecżnych obycżaiow (RejPos 200v; SXVI) w cza-
sach staro- i średniopolskich, o czym pisałam w artykule o opatry-
waniu rzeczowników abstrakcyjnych przymiotnikami z rdzeniem 
społ- (Raszewska-Żurek 2016: 36-38). Warto tu przypomnieć zapis 
ze słownika Mączyńskiego, przedstawiający życie wspólnoty za 
pomocą metaforycznej wspólnej drogi: Wielką poſpolitą drógą yść/ 
wedle poſpolitego obycżáyu żyć (Mącz 511c; SXVI).

Wraz z podkreślaniem wspólności obyczajów pojawia się 
w tekstach opozycja – odmienność obyczajów, przedstawiana jako 
przeszkoda, która uniemożliwia zachowanie wspólnej miłości: roz-
ność obyczáiow nie może ſpólney miłośći záchowáć (S, Petr. Ek., 1618,  
s. 7; ESXVIIiXVIII). Odmienność jest także wyrażana przymiotni-
kami obcy, cudzy, cudzoziemski. Potwierdzają one związek obyczaju 
z kategoriami swojskości i obcości. Nawet jeśli konteksty są neutral-
ne, to sama opozycja swój – obcy jest nacechowana emocjonalnie:

Aby zaśię bannići karánia nie vśli/ vćiecze ſię tęn náſz práwodawcá do 
obyczáiow cudzoźiemſkich (GórnRozm L2; SXVI);
Z cudzych obyczáyów o kim ſie czego domniemáć (Mącz 176c; SXVI);
Nánioſło ſie do nas obcych obyczaiow (PowodPr 80; SXVI);
iáko była Polská [poki cudzoziemskich obyczáiow i ſztuk niektórzy z ſzláchty 
nie umieli] (…) ziemia (Boter Relacye, 1609, s. 5; ESXVIIiXVIII).

Szereg zapisów pokazuje, że obyczaj jest elementem identy-
fikującym określoną wspólnotę, jednocześnie akcentując jego 
wspomnianą już prawotwórczą rolę: Gdyż káżda nácya ma ſwoie 
obyczáie/ y wedle nich prawa ſobie ſtáwić [...] muśi (SkarKaz 
311a; SXVI). Do wspólnotowego charakteru obyczaju odnosi się 
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notowane już u Knapskiego i żywe do dziś powiedzenie: Káżdy 
kray ma ſwoy obyczay. Co kray to obyczay (Knap. Ad. 1632,  
s. 338; ESXVIIiXVIII), wcześniej ten sam sens w nieco innej formie 
wyrażał Rej: Wroznych kráioch rozne obycżáie (RejZwierc 16). 

Związek obyczaju z przynależnością do wspólnoty podkre-
ślony jest również przez zaimek my, nasz – nasze obyczaje i pra-
wa, jedno prawo, obyczaj, zwyczaj po wszystkim Królestwie naszym. 
W staropolskim zapisie jest to wyrażone przez zaimek nasz 
i wskazanie wspólnego miejsca – u nas: 

Yako yesth prawo v nasz y obyczay (OrtMac 88; Sstp);
Podlug thego naszego obyczaya nyekthorą xązątha … szwa myasztha 
poszthawyly (OrtChoc 43).

W zapisach zwrócono uwagę na zagrożenie ze strony nie-
przyjaciela, czyli obcego (i wrogo nastawionego), który może 
skazić nasze obyczaje i prawa (znów występujące w połączeniu), 
opatrzone tu pozytywnie wartościowanymi przymiotnikami 
zacny, poczciwy i cnotliwy:

ieſli ſie damy w moc nieprzyiacielowi/ ſkáżą náſze zacne á pocżćiwe 
práwá y cnotliwe obycżáie (BielKron 117; SXVI);
áby wſzyſcy […] iednym práwem/ obyczáymi/ zwyczáiem po 
wſzyſtkim Króleſtwie náſzym byli ſądzeni (SarnStat 116; SXVI).

W średniopolskich kontekstach widoczne są odwołania do 
poczucia tożsamości narodowej – występują w nich leksemy Po-
lak, ojczyzna, ojczysty, polski, staropolski11. Pierwsze sygnały poj-
mowania obyczaju w kategoriach narodowych widać już w sta-
ropolszczyźnie, np. w zapisie: ysze obyczaj gest w sządze polskem, 
ysz sząndza ... (Sul 55; Sstp). Choć przymiotnik polski dotyczy tu 
bezpośrednio sądu, to jednak jego użycie sugeruje „polskość” 
wszystkiego, co jest związane z tym sądem. W renesansie naro-
dowy charakter obyczaju jest eksponowany na różne sposoby, 
najsilniej w zapisie z leksemem zwyczaj, gdzie przymiotnik pol-
ski jest powtórzony, a towarzyszy mu rzeczownik Polak: ia Po-

11 Jednocześnie akcentowana jest odmienność wspólnot narodowych od 
siebie zaznaczona przez inne obyczaje: obyczáie y Prawa [czeskie] od náſzych 
Praw y obyczáiow Polſkich ſą bárzo rozne (OrzRozm L3; SXVI); Pan iáki, obcy 
urodzeniem, ięzykiem, obyczáiámi (MłodzKazHom 1681, 148/II; SXVIIiXVIII). 
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lak mówię teraz z tobą o Króleſtwie polſkim/ y o królu iego/ we-
dle Praw y Przywileiów itéż zwyczáiów polſkich przez Króla 
polſkiégo/ nam Polákom poprzyśiężónych (OrzQuin A2v; SXVI). 
Traktowanie obyczaju jako oznaki przynależności do wspól-
noty narodowej silnie eksponuje zapis z XVII w.: Same ich oby-
czáie które tám gániąc ich wypiſuie/ oczywiſcie potwierdzáią/ iż 
práwdziwymi Polákami beli (Dęb. Wysł. 1633, 47; ESVIIiXVIII).

We Wróżkach Kochanowskiego zarysowany jest arkadyjski 
obraz minionego „złotego wieku”, autor odwołuje się do dawnej 
znakomitości, której kluczowym elementem jest obyczaj. Klu-
czowym, bo wyrażonym w krótkim fragmencie aż dwoma lekse-
mami dotyczącymi tego pojęcia, są to obyczaj i zwyczaj z zaakcen-
towaniem jego dwóch cech – dawności i związku z przodkami 
i ojczyzną. Przymiotnik ojczysty12 w XVI w. ma jeszcze dwa zna-
czenia, pierwsze jest związane z podstawą ojczyzna, drugie z pod-
stawą ojciec, zatem konotuje jednocześnie tożsamość narodową 
i dziedzictwo przodków. Obyczajowi towarzyszy też epitet ojcow-
ski, te same cechy eksponuje określenie domowy obyczaj ojczyzny 
swojej i epitet staropolski. Staropolskie obyczaje opatrzone są dodatko-
wo silnie nacechowanym pozytywnie przymiotnikiem chwalebny.  
W XVII w. uważa się, że takie obyczaje zanikają, a pogląd ten 
nadaje wypowiedzeniu ton ubolewania. Wynika ono być może 
z tego, że w XVII w. w związku z czasem wojen i klęsk bardziej 
eksponowany jest obecny od zawsze mit minionego złotego wie-
ku, staropolskiej świetności. Z jednej strony przyczyny klęsk 
Rzeczpospolitej upatruje się w upadku obyczajów staropolskich, 
z drugiej przywołuje się dawne staropolskie obyczaje dla pod-
niesienia morale:

wié Polak co Szláchectwo vmié / á iákich obyczáiow y záchowánia 
potrzebuie (OrzQuin Q2v; SXVI);
rodźice iego mieſzkáli y mieſzkáią/ w ſwych dźierżáwách/ […] wedle oby-
czáiu oyczyzny i zwyczáiu ſzláchty (SarnStat 237; SXVI);  
A przeto zá pierwſzych lat onych/ y zwyczay oyczyſty zacnych ludźi 
vżywał/ y ſtáré obycżáie/ á dawny porządek záchowywali poważni ludźie 
(KochWr 27; SXVI); 
máło vſzedł obycżáiow oycowſkich (BielKron 168; SXVI);

12 Ojczysty ‛przymiotnik od „ojczyzna”‚ kraj, z którego się pochodzi’, ‛przy-
miotnik od ‛ociec’ w znaczeniu podstawowym’ (SXVI).
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ieſliżećby ſie domá vprzykrzyło/ á chciałbyś ſie też przypátrzyć thu domowym 
obycżáiom oycżyzny ſwoiey/ á zdáłoćby ſie ábo do dworá/ álbo w ſtan 
Rycerſki álbo żołnierſki vdáć (RejZwierc; SXVI);
Náſz záś wiek (…) odſtąpił bowiem chwálebnych obyczáiow ſtáropolſkich/ 
á iął ſię nowych (Poprawa F.C., 1625, s. IV; ESXVIIiXVIII);
Tym czasem, taki zwyczaj stary był ojczysty (W. Pot., Ogrod, t.II,  
s. 140; ESXVIIiXVIII); 
Y tak ia w Kronikách podobno muſzę ſzukáć obyczáyow ſtáropolſkich 
(Birk. Oboz. s.C; ESXVIIiXVIII);
Obyczáie ſtáropolſkie iákie były trudno o nich mówić, bo iuż miedzy 
ludźmi záginęły (Poprawa F.C. 1625, s. 121; ESXVIIiXVIII).

Analiza staro- i średniopolskich użyć leksemów obyczaj i zwy-
czaj skupiona na aspektach społecznych pokazała, że dawny 
obyczaj miał istotny wpływ na organizację życia społecznego 
i na samą społeczność. Był jednym z elementów konstytuujących 
porządek społeczny, należał do zespołu pojęć, które decydowa-
ły o tym, w jaki sposób funkcjonuje społeczność, sytuował się 
blisko prawa, określając reguły życia we wspólnocie. W staro-
polszczyźnie leksemy zwyczaj i obyczaj występowały najczęściej 
w zabytkach o charakterze prawnym, co pokazuje, że były one 
traktowane wówczas jako terminy prawne. Trudno stwierdzić, 
czy w języku ogólnym, a także w powszechnym pojmowaniu, 
obyczaj był tak samo silnie łączony z porządkiem społecznym, 
ale utrzymanie tego związku w późniejszym okresie (i wówczas 
już w różnorodnych dokumentach) wskazuje, że tak. Brak po-
świadczeń staropolskich na związki obyczaju i prawa z tekstów 
innych niż prawne może wynikać ze skąpej i specyficznej do-
kumentacji tego okresu. W miarę rozwoju prawa stanowionego 
rola obyczaju nieco się zmieniała, stopniowo przestawał być re-
gułą życia społecznego obowiązującą pod jakimś rygorem, ale 
nie przestał być regułą uznawaną, o czym świadczy siedemna-
stowieczne łączenie obyczaju z prawem moralnym.

W dawnych tekstach wyrazy obyczaj i zwyczaj wielokrotnie są 
opatrzone określeniami wskazującymi na wspólnotowy charak-
ter – pospólny, nasz, polski, staropolski, ojczysty itp., z podkreśla-
ną jednocześnie opozycją – obcy, cudzy, cudzoziemski. Świadczy 
to o ważnej społecznie roli obyczaju – jego udziale w budowa-
niu więzi wspólnotowych i tożsamości narodowej. Funkcję tę 
wzmacnia podstawowa cecha obyczaju, która eksponowana 
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jest w zapisach z leksemami obyczaj, zwyczaj – dawność. Ma ona 
wpływ na pozytywne postrzeganie obyczaju – przez szacunek 
dla przodków, przeszłości i tradycji obyczaj jest traktowany czę-
sto jako wartość. 

Wykaz skrótów

ESXVIIiXVIII – Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII w., 
przygotowywany przez Instytut Języka Polskiego PAN; wraz 
z kartoteką; http://sxvii.pl

L – S.B. Linde, 1854-1860, Słownik języka polskiego, t. I-VI, Lwów.
Sstp –Słownik staropolski, 1953-2002, red. S. Urbańczyk, t. I-XI, 

Wrocław; wraz z kartoteką.
SWJP –Słownik współczesnego języka polskiego, 1996, red. B. Dunaj, 

Warszawa.
SXVI –Słownik polszczyzny XVI wieku, 1966-, red. M.R. Mayeno-

wa, t. I-XXXVI, Wrocław; wraz z kartoteką.
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The elements of the social interpretation of obyczaj  
[custom] in the light of the meanings and uses of  
the lexemes obyczaj and zwyczaj in the Old Polish  

and Middle Polish periods
Abstract

The article is devoted to the social aspects of the interpretation 
of obyczaj [custom] in the Old Polish and Middle Polish peri-
ods. An analysis was conducted mainly upon the lexemes which 
represent this concept – obyczaj and zwyczaj; the material basis is 
constituted by their textual uses mentioned in the dictionaries of 
the appropriate periods (Sstp, SXVI, ESXVIIiXVIII) and in their 
card indices. In early texts the lexemes which represent obyczaj 
are associated with lexemes which refer to concepts associated 
with law and social order. This indicates the role of obyczaj as 
a principle which organises social life. At the early stage a part 
of the uses of the lexemes obyczaj and zwyczaj belong to legal 
terminology. The antiquity of the obyczaj is a strongly marked 
feature, frequently perceived as a sort of a legacy inherited from 
the ancestors. In the texts the lexemes zwyczaj and obyczaj are 
accompanied by expressions which emphasise community – e.g. 
pospólny [common], nasz [our], and the ones which indicate Pol-
ishness – ojczysty [native], polski [Polish], staropolski [Old Polish]. 
The analysis demonstrated that obyczaj is a crucial social con-
cept and it has great significance not only for the organisation of 
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social life but also for the formation of the sense of community 
and the sense of national identity.

Keywords: diachronic linguistics, history of Polish vocabulary, 
social vocabulary.
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Wizerunek idealnego mężczyzny  
w świetle leksyki dawnej

Śmiały i zuchwały mężczyzna ma zawsze u kobiet powodzenie. 
(Dygasiński 1951: 126)

Zastanawiając się nad wizerunkiem idealnego mężczyzny, któ-
rego dostarcza literatura dawna, warto sięgnąć do etymologii sa-
mego leksemu mężczyzna. Często bowiem pochodzenie wyrazu 
odsłania pierwotne wyobrażenie na temat danego desygnatu. 
W tym wypadku, wertując słowniki etymologiczne, natkniemy 
się na leksem mąż, ponieważ tak pierwotnie nazywano ‘doro-
słego, dojrzałego człowieka płci męskiej’. Wspólny pie. rdzeń 
*man-gio- (psł. *mǫž-) rzeczowników mąż, mężczyzna, męstwo 
oraz przymiotnika mężny wśród fundamentalnych cech, które 
posiadał mężczyzna, pozwala wymienić dzielność, odwagę, 
waleczność, wytrwałość, bohaterstwo, hart ducha, siłę w walce 
z przeciwnościami losu. Fizycznymi oznakami wymienionych 
cech charakteru jest odpowiednia budowa ciała, stąd dawne 
znaczenie wyrazu mężny ‘dobrze zbudowany, rosły, barczysty’ 
(SDor). Takie znaczenie wyrazu mąż, które budzi podziw, powa-
gę i respekt oraz eksponuje męską siłę i odpowiedzialność, trwa 
do dziś w połączeniach typu mąż stanu, mąż opatrznościowy, mąż 
zaufania. Warto zaznaczyć, że dopiero od połowy XVII wieku 
upowszechniło się jego znaczenie węższe jako ‘małżonek’. Na-
tomiast wyraz mężczyzna pierwotnie był rzeczownikiem zbioro-
wym, nazywającym ‘zbiór mężów’. Mówiono mężczyzna poszli, 
a w tekście z XVI wieku czytamy: Żaden z mężczyzny sprawy ich 
bronić nie śmiał; Krzyżacy posiekwszy mężczyznę wszystkę, dziatki 
i niewiasty pobrali.
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Wyobrażenie to znacznie odbiega od tego, które zdomino-
wało w latach 90. XX wieku literaturę zagraniczną, zwłaszcza 
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Podczas licznych 
konferencji naukowych rozpisywano się na temat problemów, 
kompleksów oraz patologii mężczyzn. Ocenie poddane zostały 
te męskie cechy, które społecznie postrzegane są jako słabości, 
a tym samym – wady mężczyzn. Krytyka objęła zarówno zacho-
wania należące do sfery intelektualnej, emocjonalnej, jak i sek-
sualnej panów. Zjawisko, o którym mowa, w badaniach socjolo-
gicznych określane jest „kryzysem męskości”. Jak pisze Zbyszko 
Melosik w Kryzysie męskości w kulturze współczesnej: 

Kulturowy niepokój – wokół męskości i jej definicji – narasta niemal 
z każdym rokiem […]. Potwierdzany jest on – przez proces emancy-
pacji kobiet i zacieranie się różnic między rolami pełnionymi przez 
przedstawicieli obu płci – we wszystkich płaszczyznach życia spo-
łecznego i osobistego (Melosik 2006: 8-9). 

Ewolucja wizerunku mężczyzn, o której mowa, jest wynikiem 
przemian społeczno-kulturowych i ekonomicznych, jakie miały 
miejsce w ostatnich dekadach. Wspomniane przez Melosika bar-
dzo dobre wykształcenie kobiet, ich wysokie zarobki, osiągane 
dzięki wykonywaniu odpowiedzialnych zawodów i zajmowa-
niu samodzielnych stanowisk, sprawiły, że wyrównał się udział 
obu płci w utrzymywaniu rodziny oraz w opiece nad dziećmi 
i domem. Sytuacja ta osłabiła asymetrię występującą pomiędzy 
płciami i zaburzyła pierwotny wyraźny podział ról społecz-
nych między kobietą i mężczyzną. Literatura podaje, że już mali 
chłopcy mają problem z identyfikacją płciową (Gmerek 2001, 
Luciano 2001). Przedstawiciele skrajnego nurtu mówią nawet 
o „końcu męskości”, widząc w mężczyźnie jedynie produkt, któ-
rym na chwilę zadowala się kobieta sukcesu. W dobie konsump-
cjonizmu mężczyzn martwi siwienie, wypadanie włosów, poja-
wiające się zmarszczki na twarzy, a siłę – jako pierwotną oznakę 
męskości – zastąpiła chęć posiadania najnowszego sprzętu elek-
tronicznego. Mężczyznę goniącego za sukcesem i przyjemnością 
przeraża starość. Widać to chociażby w reklamie, która w coraz 
większym stopniu jest kierowana do mężczyzny. Propagowana 
wśród mężczyzn sprawność fizyczna i zdrowe odżywianie to 
tylko niektóre ze sposobów na zatrzymanie przez nich młodo-
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ści. Dotychczas zmartwienia tego rodzaju przypisywano kobie-
tom, dlatego przejawy zniewieścienia męskiej natury, donośnie 
nazwano kryzysem męskości. Pogląd ten przełamał dopiero po-
stulat Jamesa Heartfielda zamieszczony w artykule There is no 
Masculinity Crisis1, by na problem postrzegania męskości spoj-
rzeć z innej strony i męskość rozumieć jako siłę człowieka – nie-
zależnie od płci (mężczyźni i kobiety), która słabnie w starciu 
z ustrojem politycznym. Tak rozumiana męskość jawi się jako 
kryzys pewnej roli społecznej. Spojrzenie to pobudza do refleksji 
na temat roli mężczyzny w społeczeństwie, którą stereotypowo 
wiążemy z siłą i władzą.

Sama tylko wizja zatarcia się cech męskich we współczesnym 
społeczeństwie skłania do poszukiwania wzorów męskości w cza-
sach dawnych. Już pobieżna lektura tekstów dawnych pokazuje, 
że ideał siły i męstwa jako atrybutów prawdziwego mężczyzny 
zmienił się z biegiem lat. Wpływ na to miała ewolucja wizerunku 
kobiety, która ze słabej i delikatnej istoty poddanej mężczyźnie 
przekształciła się w pewną swoich praw, niezależną i odważną. 
Proces ten, jak pisałam we wstępie, dotyczy w chwili obecnej 
głównie cywilizacji zachodniej i oczywiście nie jest nieodwracal-
ny. Wzorce zachodnie silnie oddziałują na naszą kulturę, dlate-
go warto mieć je na uwadze. Pierwotnie postrzegano mężczyznę 
opozycyjnie względem kobiety a współcześnie mężczyzna może 
mieć cechy podobne do stereotypowo kobiecych; jest wrażliwy 
tak samo jak kobieta, łagodny, wyrozumiały, zaradny i zadbany.

W dalszej części artykułu skupię się na przedstawieniu cech 
wyglądu zewnętrznego idealnego mężczyzny. Materiał języ-
kowy, stanowiący podstawę analiz, pochodzi z XVI- i XVII-wiecz-
nych polskich tekstów oraz tłumaczeń prac łacińskich z tego 
okresu. Wyekscerpowane słownictwo znajduje się w rejestrze 
Słownika polszczyzny XVI wieku, Słownika języka polskiego Samuela 
Bogumiła Lindego oraz Elektronicznego słownika języka polskiego 
XVII i 1. połowy XVIII wieku.

Wizerunek postaci jest nierozerwalnie połączony z momen-
tem historycznym, którego literatura dotyczy. Jest także powią-
zany z wydarzeniami społeczno-obyczajowymi i dziedzictwem 
kulturowym, w związku z tym próżno szukać wzoru senatora 

1 Dostęp online: http://www.colorado.edu/AmStudies/lewis/film/noma-
lecrisis.pdf (dostęp dnia: 10.04.2016).
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w literaturze średniowiecza albo ideału społecznika w renesan-
sie. Konkretna epoka narzuca perspektywę oglądu rzeczywistości 
i wpływa na twórczość artystyczną, dlatego też bohaterami mę-
skimi, którym w literaturze średniowiecza poświęca się uwagę, są 
władca (książę, król, wódz), rycerz, święty, natomiast w renesan-
sie to dworzanin, szlachcic oraz – wywodzący się ze stanu śred-
niego – urzędnik i kupiec. Najniższym typem bohatera literackie-
go okresu renesansu jest człowiek z ludu, czyli rolnik albo pasterz.

Koncentrując się w analizach na słownictwie, którego do-
starcza piśmiennictwo XVI- i XVII-wiecze, należy z jednej stro-
ny mieć cały czas na uwadze silną jeszcze estetykę poantyczną 
i judeochrześcijańską tworzącą śródziemnomorską wspólnotę 
kulturową średniowiecza, z drugiej strony – ekspansywne po-
glądy humanistów włoskich w kwestii wolnej sztuki i niezależ-
ności człowieka od woli boskiej. W estetyce nowożytnej dominu-
je nurt klasyczny, który zaleca dbałość o odpowiedniość formy, 
kunsztowność wypowiedzi i wytworność. W kreacji bohaterów 
zaczyna ujawniać się koncepcja manieryzmu i innych estetyk 
renesansowych. I choć średniowiecze eksponowało piękno du-
cha, a odrodzenie – piękno ciała, to uroda bohaterów w dziełach 
wczesnego renesansu była wyrazem ich wewnętrznej uczciwo-
ści i dobroci. Te dwa opisy pozostają zatem z sobą w harmonii.

Motto literatury XVI-wiecznej brzmi decere ‘uczyć’. Zgod-
nie z nim piśmiennictwo ma zawierać normy estetyczne, wzorce 
osobowe i zasady postępowania godne naśladowania. W związ-
ku z tym obraz artystyczny zawarty w tekstach z tego okresu nie 
przekazywał autentycznych informacji o rzeczywistości ani nie był 
autorską wizją świata. Literatura parenetyczna, by oddziaływać na 
ludzi, wpływać na ich światopogląd i kształtować postawy społecz-
ne, była kreacją pożądanego stanu rzeczy. Należy więc uznać, że 
wygląd i zachowanie bohaterów literackich miało być wzorcowe.

Tytułowy idealny mężczyzna może też stać się hasłem pro-
wokującym do poszukiwania momentu w literaturze, w którym 
zamiast ról społecznych zaczął pojawiać się bohater charakte-
ryzowany ze względu na poczucie tożsamości płciowej. Było-
by to swego rodzaju pytanie o moment zmiany perspektywy 
oglądu człowieka: kiedy zaczyna być on ważny nie z uwagi na 
rolę, którą pełni w społeczeństwie, ale z punktu widzenia jego 
indywidualnej wrażliwości. W literaturze XVI-wiecznej trudno 
znaleźć zapowiedzi tej zmiany. Zatem literatura średniowiecza 
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i renesansu zawiera wzorce stanowe, a nie charakterystyki płci, 
dlatego daje specyficzny obraz idealnego mężczyzny. 

Widoczna w piśmiennictwie tamtego okresu odpowiedniość 
piękna zewnętrznego i dobra wewnętrznego każdego bohatera 
była bardzo silna. Urodę utożsamiano z dobrem. Choć z biegiem lat 

piękno okazało się nie abstrakcyjną, oderwaną od życia kategorią 
estetyczną, ale zmieniającym się pod wpływem różnorakich czynni-
ków sposobem wartościowania – uzależnionym od panującej mody, 
gustów, upodobań (…) (Ostaszewska 2001: 12):

ta tendencja do przypisywania ładnym z wyglądu bohaterom 
dobrego charakteru jest obecna w literaturze średniowiecza i re-
nesansu.

Przegląd męskich bohaterów średniowiecznej literatury rozpo-
cznę od postaci świeckiej, którą był, pochodzący ze stanu wysokie-
go, król. Możemy znaleźć bardzo szczegółowy opis jego wyglądu, 
zaczynając od wzrostu, postawy, a kończąc na twarzy, która stano-
wiła odzwierciedlenie duszy. Ważne było, aby wszystkie członki 
ciała władcy miały idealny kształt i proporcje. Przykładem może być 
opis króla Władysława Jagiełły zawarty w Kronice Jana Długosza: 

[aby] przypatrzył się jego twarzy i postawie, a potem jak najspieszniej wró-
ciwszy dał jej rzetelny obraz jego postaci i przymiotów […] wrócił do Kró-
lowej Jadwigi i oznajmił, że książę Jagiełło wzrostu średniego, szczupłej 
postawy, budowę ciała miał składną i przystojną, wejrzenie weso-
łe, twarz ściągłą bynajmniej nie szpetną, obyczaje poważne i książęcej 
godności odpowiednie. BC 168 

Pamiętając, że wygląd zewnętrzny był przejawem cech charakte-
ru człowieka, średni wzrost okazał się najlepszy. Cechuje on osobę, 
która się nie wywyższa, w przeciwieństwie do ogromnego wzro-
stem tyrana lub niskiego – słabeusza. Szczupła postawa pozwala 
pozytywnie oceniać zręczność władcy, a składna ‘dobrze ułożona, 
zręcznie spojona, pomiernie połączona (SL); kształtna, harmonij-
na, zgrabna (SDor)’ i przystojna ‘stosowna, odpowiednia (SXVI); 
porządnie wyglądająca, urodziwa (SXVII)’ budowa ciała odzwier-
ciedla jego przymioty wewnętrzne. Tendencja idealizujących opi-
sów była na tyle silna, że przekłamany bywał nawet opis wyglądu 
autentycznych osób, jeśli realny nie odpowiadał pozytywnej wizji. 
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Cechy uznawane za mało pochlebne pomijano w opisach, łagodzo-
no lub zastępowano innymi, bardziej pożądanymi, por.

Nadzwyczaj szlachetna [jest] wytworność tak [jego] postaci, jak ry-
sów twarzy oraz sama wysmukła budowa ciała, nieco przerastająca 
ludzi średniego wzrostu. Spojrzenie jego ujmujące, nacechowane 
jednak jakąś pełną szacunku godnością. Mowa zawsze skromna, zapra-
wiona jednak wytwornym dowcipem. […] Nie wiadomo, czy w nim natu-
ra przewyższa łaskę, czy łaska naturę? Tak ze sobą w siostrzanym sporze 
współzawodniczą, że każda z nich próbuje przewyższyć drugą, żadna jed-
nak drugiej nie zazdrości zwycięstwa. MW 188–189

Choć trudno znaleźć w tym opisie wyglądu władcy coś niesto-
sownego, to jednak dostrzec można starania autora, by stworzona 
przez niego kreacja kojarzyła się z ideałem. Kunszt opisu zasadza się 
na eleganckich porównaniach i finezyjnych metaforach, które są po-
pisem zdolności pisarskich Kadłubka: szlachetna wytworność postaci 
i rysów twarzy; spojrzenie nacechowane pełną szacunku godnością. 

Warto zwrócić uwagę, że nawet charakterystyki osób znanych 
z autopsji lub kreowanych na takie zawierają skonwencjonalizo-
wane opisy pożądanych cech i idealnego wyglądu, por.

Godzi się opisać króla Władysława życie, czyny, przymioty, aby o jego po-
chodzeniu, dziełach i sprawach wiadomość przekazać potomnym. […] Za-
miłowany w myślistwie, od dzieciństwa aż do zgonu, tak dalece zajęty był 
łowami, że wszystkie myśli swoje rad zwracał ku tej zabawie. Wzrostu był 
miernego, twarzy ściągłej, chudej, u brody nieco zwężonej. Głowę 
miał małą, podłużną, prawie całkiem łysą, jak widzieć na grobowcu mar-
murowym, który popioły jego okrywa. Oczy czarne i małe, niestateczne-
go wejrzenia, ciągle biegające. Uszy duże, głos gruby, mowę prędką, 
kibić kształtną lecz szczupłą, szyję długą. Na trudy, zimna, upały, 
zawieje i kurzawy na podziw był cierpliwy. W ubiorze i zewnętrznej 
postawie skromny. Sypiać i wczasować nie lubił […]. BC 181

I w tym przypadku charakterystyka wyglądu zewnętrznego 
koncentruje się na podaniu wzrostu bohatera, dokładnym uka-
zaniu elementów jego twarzy, kształtu głowy, szyi, wielkości 
oczu oraz uszu. Choć opis ten jest dość rozbudowany, to pozo-
staje nieznaczny w stosunku do szczegółów podanych na temat 
cech wewnętrznych króla. Ważniejsze bowiem od cielesnych 
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były niezmiennie przymioty ducha i umysłu władcy. Widać jed-
nak, że wszystkie elementy ciała opisane są w sposób, który ma 
wywołać pozytywne skojarzenia.

Przywołana wyżej zbeletryzowana literatura nieco przeja-
skrawia urodę Jagiełły, ale jest to typowe w opisach bohaterów 
literackich, por. Był zaś Bolesław [Wstydliwy] mężem dobroci peł-
nym (…). Trzeźwy i łagodnego oblicza (…). Mąż dobrych obyczajów, 
prosty i szczery, nie miał w sobie żadnej obłudy (BC 143).

Listy miłosne mogłyby dostarczyć jeszcze więcej informacji 
na temat wyglądu idealnego mężczyzny, już nie tyle dobrego 
władcy, świetnego panującego, ile kochanka i umiłowanego 
człowieka. Choć nie znamy adresata listu miłosnego napisanego 
przez kobietę w 2. poł. XV wieku, to przedstawiona w nim mę-
ska fizyczność pokrywa się z wcześniejszymi opisami, por. 

Pokłonienie, moj nade wszy<t>ki namilejszy […] Nuż, moj namilejszy, 
nade wszytki jine w naukach nauczone, <w> przyrodzeniu cudne, mocne, 
mądre i też wymowne, nawyborniejszy! Bo ty swą <nauk>ą Arystoteli-
sza z filozofow i też z chytrcow wybranego przewyższasz, <Ab>solona 
i Parysza cudnością, Samsona mocnością, Salomona mądrością, 
<T>ulijusza i też Marona wymownością, Owidyjusza chytrą miłoś-
cią, <Hek>tora pr<z>emożnością i przeważnością, i wszytki jinne jim 
w przyrodzeniu <row>ne i <p>odobne […] <Ach>, śliczne i wspaniałe 
liczka urodzenie! Ach, moj kwiatku narozkoszniejszy! <...> na twojem 
liczku białem kwitnący a roża czyrwona w pośrodku. Ch 223 

Idealnym mężczyzną – bohaterem średniowiecznej literatury 
religijnej jest Jezus Chrystus. Badacze tej literatury dowodzą, że 
opis Syna Bożego musiał zawierać wszelkie znamiona kanonów 
piękna. Dobrego przykładu portretu chrześcijańskiego wzorca 
urody dostarczają Rozmyślania przemyskie. Bardzo drobiazgowe 
opisy wyglądu Chrystusa dostarczają informacji na temat wyob-
rażenia piękna męskiego ciała. Zacytuję tylko niektóre fragmen-
ty wybranych opisów2, por.

2 Tytuły kolejnych fragmentów opisu: O powiekach Jesusowych; O brwiach 
Jesusowych; O nosie Jesusowym; O żyłach a o czeluściach Jesusowych; O czele mi-
łego Jesukrysta; O wargach Jesu sowych et cetera; O zębiech miłego Jezusa, O języku 
Jesukrystusowym; O brodzie Jesusowej; O szyi miłego Jesukrysta; O ręku miłego Je-
zukrysta, Pana naszego; O nogach miłego Jesusa a o pościu.
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O krasie Jezukrystusowej a o nadobnej i o krasie ciała jego wielebnego
Jako miły Jezus w obyczajoch był wielebny, tako w swem ciele krasny. Bo 
nade wszytki syny człowiecze był nadobny, bo każdemu sie mił pokazał, 
a też wielmi wdzięczny, a na źreniu każdemu mił. Bowim było jego przy-
rodzenie tako okrasiło, iż oblicza silno wesołego, a barzo krasnego, iż 
w nim nie było ni jednego pobrudzenia ani żadna szkaradość.

O krasie skory ciała Jezukrystowa. Joannes Damascenus pisze
Skora była jego ciała biała jako mleko, a światła jako lilijowe krasy, 
a wszakoż ji słońce było okrasiło, a dlatego on był krasszy od słońca, bo był 
nieco rumion od słońca. A ta rumioność, złączywszy sie z białością, 
silno ji krasiła, bo białość słoneczna więcej sie w nim świeciła; a ta-
koż był jako lilija nadobny w jego stadle dziecinnym, ale kiedy był 
w męstwie, nieco był szod od gorącości słonecznej.

O włosiech Jezukrystusowych
Włosy jego głowy były czarne, miękkie a nic nieostre, długie a od dłu-
gości mało wstoczone. Rzadko je kiedy je czosał, a nigdy nie strzyżone, 
a wszakoż nigdy nie były stargane.

O oczu Jesukrystusowych. Święty Jan Złotousty pisze
Oczy jego były jako gwiazda świecące, telko dobrotliwość myśli 
a jego serca niewinność <zjawiające>. Jego uźrenie było lubieżne, 
śmierne a nadobne <...> Nie były barzo małe ani teże wielikie, ale 
były w umiar. Jego święte oczy nie były też głębokie, ale maluśko 
wysiadłe. A źrzenica, ta była czarna a około jej było jako zafirowo koło. 
Mało szyrokie oczy miał a światłe jako krasa jacynktowa <...> Białość jego 
oczu jakoby białe mleko, przez wsze przygany a nasilnie krasna. 
OPA 178-184.

Opis postaci Jezusa jako idealnego mężczyzny pokrywa się 
z wizerunkiem króla. Kraśne ‘cudne, foremne, chędogie’ (SXVI), 
‘gładkie, urodziwe’ (SL) i nadobne ciało ‘gładkie, ładne’ (SL) do-
wodzi piękna charakteru, a brak szkaradności świadczy o jego 
dobroci, moralności i uczciwości. Drobiazgowe opisy poszczegól-
nych elementów urody pozwalają na jeszcze dokładniejsze po-
znanie idealnego wyglądu mężczyzny. Kolor jego skóry powinien 
być biały jak mleko, oczy – świecące, średniej wielkości, czarne; 
policzki – liliowe, kraśne, rumiane i jasne, a włosy – czarne, mięk-
kie, niestargane. Obraz ten powtarza się w Liście Lentulusa, por.
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Naszych czasów wszczedł jest człowiek w ziemi żydowskiej w mieście Je-
ruzalem, jemu imię Juzus Krystus, jen jest rzeczon od pogaństwa prorok 
prawdy.
Wzrostu nie wielmi wysokiego a żądanego.
Oblicze mający wielebne, którego by się nań względając mogli bojeć, 
a boją, a bojąc miłować.
Włosy mający jakoby barwa leśnego orzecha dobrze uźrzałego, bliz do 
uszu, a ot uszu do ramion jako warkocze wisające, kędzierzawe a niekako 
żółte, mając przedział śrzod głowy podług obyczaja Nazare[j]o.
Czoło mający naświetlejsze z obliczym bez wszego smarszczenia 
a bez wszej zwady, jeż rumioność umierna przebijała.
Nos jego i uszy bez wszej gańby.
Brodę mający dostateczną, niedługą, jego włosom podobną a wspod roz-
dzieloną.
Uźrzenia prostego a ważnego, oczu żółtu a czystu.
W karaniu jego groźny, a w upominaniu łagodny a miłościwy.
Wiesioły, ale w wiesielu ważność chwający.
Niedy płacze, ale się  nidy nie śmieje.
Urostu kstałtnego a prostego.
Ręce i ramiona jego oczyma nań glądającym wszej pełny lubości.
W mowie ważny, roztropny a rzadki i umierny.
A przeto rzekł Dawid o niem: „Najdobniejszy w postawie nad syny lu-
dzskie″.
To czcie się w księgach Kroj[ni]k rzymskich, a pisano w księgach Żywota 
Krystusowego. OPA 285-286.

Mimo że przedstawiony opis dotyczy postaci świętej, to musi 
on spełniać te same warunki, co charakterystyka idealnego czło-
wieka. Ułatwić ma to wiernym zrozumienie świętości, zbliżyć ich 
do ideałów i pokazać, że dostępne są zwykłemu człowiekowi.

Do wizerunku idealnego mężczyzny warto dołączyć opis 
stroju pozytywnego bohatera. Kazimierz Jagiellończyk ubra-
ny był w szaty wykonane z drogich materiałów, które stosow-
ne są dla dobrego, roztropnego władcy; ani za proste, ani też 
zbyt strojne, ale odpowiednie dla podkreślenia reprezentatyw-
nej roli władcy. Król przedstawiony na koniu, trzymając insyg-
nia królewskie, ale i miecz, prezentuje się poddanym jako silny 
i prawowity władca. Chrystus również ma strój podkreślający 
przymioty osobowości. Jego długa i wygodna suknia kojarzy się 
z powściągliwością, umiarem, prostotą i dobrodusznością. Od-
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czucie skromności wzmacnia informacja, że suknia ta jest jedyną 
szatą, którą Chrystusa posiada. Utkana została z jedwabiu, czyli 
szlachetnego materiału, który kojarzy się z miękkością, gładkoś-
cią i delikatnością. Jako charakterystyczny materiał ubioru osób 
bogatych i dostojnych, ma uzmysłowić, że Chrystusowi należą 
się najwyższe zaszczyty i godności. Te dwa opisy dowodzą, że 
oprócz wyglądu zewnętrznego, również strój świadczy o pełnio-
nej przez mężczyznę roli społecznej. Ilustrują to niżej zamiesz-
czone fragmenty tekstów.

Wspaniale i przepysznie wydawał się król Kazimierz w swoim przy-
braniu pełnym blasku, gdy samo siodło, wędzidło, strzemiona i odzienie 
królewskie, prócz koni (…) na czterdzieści tysięcy czerwonych złotych oce-
niono. BC 196

Kazimierz, król polski (…) świetnie przyozdobiony, sam mając na sobie 
kapę i wszystkie znamiona dostojności królewskiej, koronę na gło-
wie, jabłko i berło w ręku, przy boku miecz (…). BC 202

Bo miał Krystus suknią jedną nie szytą, ale wszytkę jedwabiem z wierzchu 
utkaną, którąż włosnyma rękoma Dziewica Maryja, matka jego, utkała jemu, 
gdy był dzieciątkiem. A ta suknia rosła jest pospołu z Jezusem. Miał też długą 
suknią, białą, wygodną, któraż była w tej długości jako pirwa. OPA 303

Wzorcom średniowiecznego idealnego władcy oraz świętego 
odpowiadają w renesansie postaci dworzanina i senatora. Opis 
ich wyglądu koncentruje się również na charakterystyce posta-
wy ciała oraz rysach twarzy. Odrodzenie, podobnie jak średnio-
wiecze, ceni umiar we wszelkich wymiarach, harmonijny kształt, 
niezaburzone proporcje, gładkość, jasność i blask. Hart ducha 
i ciała, odwagę, waleczność oraz mężność podkreśla siła rąk 
oraz ogólna sylwetka postaci. Zwróćmy uwagę, że usposobie-
nie ma wpływ na rysy twarzy: gładkie czoło, brak zmarszczek, 
biała i jędrna cera, wszystko to symbolizuje spokojny i zrówno-
ważony charakter, a czerstwość ‘zdrowy, rumiany, jary, krzepki, 
mocny (SDor)’ i chybkość ‘szybkość, zręczność, zwinność (SDor); 
żywy, krzepki, dziarski, żywy (SL); chyży, wartki, rączy (SL)’ – 
znamionują trzeźwy i sprytny umysł. 

Wygląd idealnego dworzanina przekazuje Łukasz Górnicki. 
Autor podkreśla, że choć jako mężczyzna dworzanin powinien 
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być piękny i powabny ‘ładny, miły, wdzięczny’ (XVI), ‘pociągający, 
przyjemny’ (SL) to uroda jego nie powinna być bliska kobiecie. 
Ma być odpowiedniego wzrostu, postawny i dobrze zbudowa-
ny, ale przy tym – zgrabny ‘zręczny, udatny, zwinny’ (SL) i pro-
porcjonalny. Doskonałość rycerza i senatora ma się również 
przejawiać w jego łagodnym wyrazie twarzy i bystrych oczach. 
Fragmenty Dworzanina polskiego Górnickiego oraz O senatorze 
doskonałym księgi dwie Goślickiego najlepiej zilustrują idealną fi-
zyczność wspomnianych bohaterów, por. 

Ten dworzanin, którego ja tu formować mam, chcę naprzód, aby się w ślache-
ckim zacnym domu urodził, […]. Ale przedsię dworzanin mój – mimo zacne 
urodzenie – chcę, aby był jednym z tych fortunnych, to jest iżby miał nie tyl-
ko rozum wielki, urodę, udatność kstałt w ciele, twarz piękną a męską, 
ale też i przyjemność jakąś przyrodzoną, która by go wdzięcznym do ludzi 
czyniła […]. Taka tedy gładkość niechaj będzie u mego dworzanina, która 
by nic niewieściego w sobie nie miała, bo i owa jedwabna postawa, słowa 
pieszczone, zemdlona mowa […] nie wiem, komu by się na świecie podobać 
mogła. Mężczyzna ma być mężczyzną i twarzą, i postawą, i słowy.
A tak przychodząc do wzrostu, tak najduję u siebie, iż ma być dworzanin 
ani nazbyt wielki, ani nazbyt mały, bo więc obojgu nazbyt dziwują 
się ludzie, prosto jako kiedy się co przeciwko przyrodzeniu dziwno urodzi, 
i brzydzą się takim człowiekiem pospolicie. […] A dlatego chcę, aby miał 
kstałt i dobre postanowienie w ciele a członki udatne, izby z jego więzy 
[’budowy’] znać siłę, znać czerstwość, znać chybkość było. GD 41–58

Istnieją trzy rzeczy, jak powiadają filozofowie, które zwykły składać się na 
doskonałość człowieka: natura, obyczaje i rozum. […] od senatora 
wymaga się wielkiej mądrości, najwyższej roztropności i szerokiej znajomo-
ści rzeczy. […] doskonałość ciała najpierw daje natura, a ćwiczenia 
i medycyna ją rozwijają i chronią […]. Powiedziałem już o stronie du-
chowej senatora w związku z tym o wszystkich przymiotach jakimi winien 
się odznaczać obecnie zaś pragnę przejść do zalet ciała, które mu są również 
niezbędne. Musi on być przecież doskonały fizycznie i duchowo.
[…] Dobra cielesne odnoszą się bądź do całego ciała, bądź do poszczególnych 
jego części. Tak więc zdrowie, uroda i siły, odnoszą się do całego ciała, do po-
szczególnych zaś części doskonałe narządy zmysłów i specjalne właściwości 
członków, jak siła rąk czy szybkość nóg.
[…] Dlatego chcę, aby senator był urodziwy, mając przy tym na myśli 
nie urodę kobiecą, ale męską, która przejawia się w postawie i wy-
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razie twarzy. Nie może on być za niski, ani za wysoki, ale raczej śred-
niego wzrostu, gdyż jak mówi Arystoteles, wielkim ciele jest mała cnota 
i na odwrót. Senator nie powinien mieć wielkiego brzucha, ale i nie może 
być wychudzony […]. Dobre wrażenie robią piękne rysy twarzy i cera, 
[…] chcę nadto widzieć u senatora poważną i miłą twarz i łagodne 
wejrzenie. GS 117–501

Autobiograficzny opis idealnego dworzanina zostawił Kle-
mens Janicki. Choć jest to autoportret to wykreowany zgodnie 
z obowiązującymi wzorcami. Janicki, jako wyższy od przecięt-
nych mężczyzn, jednak nie olbrzymi, jawi się jako niezarozu-
miały człowiek wielkiej wartości. Kształt ciała ma zgrabny, czyli 
odpowiedni i stosowny. Biała cera i wyraźny tembr głosu dwo-
rzanina, charakteryzują osobę prawą, która niczego nie ukrywa  
ani nie kłamie. Przytoczony wygląd pozwala korzystnie ocenić 
jego charakter. Idealny dworzanin pozostaje elegancki w spo-
sobie bycia, a przy tym jako wrażliwy i uczuciowy jest zdekla-
rowanym przeciwnikiem wojny. Tak właśnie przedstawił swój 
charakter przez opis wyglądu zewnętrznego poeta polskiego 
odrodzenia w Poezjach wybranych: 

dość urodziwy byłem i wesoły 
(choć w oczach mogłeś odczytać nieśmiałość),
Wymowny, miałem głos wyraźny, cerę
Białą, postawę kształtną i wysoką.
Nienawidziłem wszelkiego oręża 
I byłem wrogiem Pallady wojennej. 
Wytworność manier zaś, stroju, pokarmu 
Kochałem nazbyt, niemal jak kobieta. KJ 20

Cytowane fragmenty dopełniają się i tworzą spójny obraz, 
z którego wynika, że miarą męskości może być uroda:

Renesansowe ideały bohatera stanowego wykazują zbieżności z kre-
acją średniowieczną, co wynikało z założeń literatury parenetycz-
nej, kreującej tego typu wizerunki. Ich celem było kształtowanie 
i propagowanie wzorów postępowania warunkowanych pełnieniem 
konkretnych ról społecznych. Od czasów starożytnych wzory takie 
wiązano przede wszystkim z ideałem panującego: ten wizerunek wy-
eksponowało zwłaszcza średniowiecze. Później dotyczy on również 
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szlachcica – obywatela, którego dworność i profesjonalne powinności 
utrwaliła renesansowa pareneza stanowa (Ostaszewska 2001: 81).

Przeciwwagą do kreacji bohaterów idealnych jest wizerunek 
brzydoty. Dokładna lektura tekstów dwojakiego rodzaju wyka-
zuje, że są one zbudowane na zasadzie przeciwieństwa. Dosko-
nały dworzanin jest wyższy od przeciętnego człowieka, postaw-
ny, głowę na małą, natomiast Marchołt – symbol rubasznego 
prostaka – jest niski, garbaty, ma wielką głowę, zamiast białej 
i gładkiej cery jego twarz jest rumiana i porastają ją kosmate wło-
sy. Ręce ma niczym kłody – bez kształtu, ociosane, w dodatku 
charakteryzują go grube palce oraz nogi. Twarz Marchołta w ni-
czym nie przypomina spokojnych i regularnych rysów idealne-
go mężczyzny, jest wiotka i pełna zmarszczek. Jego spojrzeniu 
brak blasku, raczej ma on mętny wzrok. Wrażenie rubaszności 
potęgują u Marchołta grube usta, duży nos i kosmata broda. 
Mowa jego jest niedbała; przypomina bełkot lub jąkanie. Kreacja 
taka sprawia, że z wyglądu Marchołt podobny jest bardziej do 
kozy, barana, osła niż człowieka. Nawet w ubiorze jest nieeste-
tyczny: ma krótką suknię, która odsłania zbyt długie nogawki 
jego spodni. Wprowadzenie do opisu Marchołta koloru czarnego 
(oczy wypadłe, barwę czarną; czarnozęby) w opozycji do białej cery 
i perłowych zębów wzorowych mężczyzn oddala go od ideału 
jeszcze bardziej. Szczegółowe opisy wyglądu Marchołta podaję 
poniżej:

A wzrost Marchołtów był krótki, mały a miąższy, głowę miał wiel-
ką, czoło szyrokie, czyrwone a zmarszczone, uszy kosmate a zwie-
szone do pół lica, oczy miąższe a płynące, wargę spodnią mało niejako 
u wałacha, brodę smrodliwą a kosmatą jakoby u kozła, ręce jakoby klo-
cki palce krótkie a miąższe, nogi krągłe, nos miąższy a garbaty, 
wargi wielkie a miąższe, oblicze jakoby u osła, włosy jakoby na ośle, 
obów nóg jego była chłopska a barzo gruba, skóra jego kosmata a błotna, 
suknia jego krótka telko do lędźwi, nogawice jego fałdowane, odzienie 
jego farby bardzo grubej. PWR 87

Był jeden mąż bardzo dziwny,
W rządzeniu żywota pilny,
Urodzenia niewolnego,
A rozumu ślachetnego.
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Z ammonijum, wsi frygijskiej,
Która jest w ziemi trojańskiej,
Wyszedł Ezop, twarzy żadnej,
A wymowy bardzo śladnej.
Głowę też miał bardzo silną, 
Oczy wypadłe, barwę czarną,
Krótkiej szyje, długoczelustny,
Czarnozęby, z wielkimi usty,
Szeroki, niskiego wzrostu,
Wielkich nóg, miąższego łystu. 
Z tyłu niezmiernie garbaty,
A z przodu lepak brzuchaty.
A k temu co gorszego miał,
Iże się barzo zająkał;
Ale za ty niedostatki
Miał dowcip na wszytki gładki.
Widząc go pan tak szpetnego (…). BzL 67

Przytoczone w artykule fragmenty średniowiecznych i rene-
sansowych tekstów dostarczają słownictwa, które stanowi języ-
kową dokumentację wyglądu męskich bohaterów stanowych.  
Katalog tych słów gromadzi przedstawiona niżej tabela. Pierw-
sza kolumna wymienia te elementy męskiego wyglądu, które 
podlegały ocenie, druga – zawiera zbiór leksemów wyrażają-
cych piękno męskiego ciała. 

Tabela 1. Średniowieczne i renesansowe określenia piękna męskiego ciała

Wybrane elementy 
męskiego wyglądu:

Średniowieczne i renesansowe określenia  
piękna męskiego ciała:

oblicze piękne, wytworne, kształtne, gładkie, cudne, kraśne, 
chędogie, nadobne, kraśne

ciało ponętne, czarujące, jędrne, piękne
skóra biała, jaśniejąca, nieco śniada, delikatnie opalona

postawa wspaniała; przystojny, wysmukły, kształtny, 
szczupły

ręce udatne, odpowiednie, silne
wzrost średni, mierny, nieco wyższy
głowa mała, lekka, podłużna
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szyja długa, w miarę długa i gruba, bardzo ładna,  
bez nabrzmień i zmarszczek

twarz
pociągła, ściągła, chuda, niebrzydka, łagodna,  
o wytwornych, szlachetnych rysach; śliczna,  
wspaniała, biała i rumiana, poważna, miła

oczy czarne, małe; świecące, średniej wielkości, o czar-
nych źrenicach i białkach białych, lśniące, perłowe

czoło szerokie, nie bardzo wysokie, bez zmarszczek, za-
okrąglone i bardzo piękne

uszy większe, ale nieduże, niekosmate
włosy czarne lub w kolorze orzecha laskowego, niekosmate
nos kształtny, zgrabny, trochę orli

wargi ani cienkie, ani mięsiste, rumiane, suche, zgrabne, 
niewielkie

głos gruby, pewny, wyraźny
spojrzenie przyjemne, łagodne, stosowne, mądre

strój skromny; długa suknia, odpowiedniej barwy  
i dobrego materiału

Bardzo liczną grupę wyrazów w zgromadzonym zbiorze sta-
nowią synonimy przymiotnika piękny, m.in. kraśny, cudny, nadob-
ny, a także określenia powierzchowności i postawy ciała, m.in. 
przystojny, zgrabny, wysmukły, kształtny. We wszystkich opisach 
pojawiają się jedyne trzy kolory: biały, czerwony i czarny. Bia-
ły ze względu na pozytywne konotacje z myślą chrześcijańską 
wyraża czystość, łagodność, niewinność, dobroć; czerwony jako 
kolor serca, kojarzony jest ze zdrowiem (rumiana cera) i miłością 
(rumiane wargi); czarny z kolei jest kolorem zdecydowanym i wy-
razistym, dlatego chętnie sięga się po niego przy podawaniu ko-
loru włosów oraz źrenic. W opisach wyglądu pojawiają się często 
epitety w metaforycznym użyciu, odpowiadają bowiem cechom 
męskiego charakteru, por. skromny strój (‘skromny człowiek’), od-
powiednie ręce (‘odpowiednie wychowanie’), mądre spojrzenie (‘mą-
dry człowiek’). Przy podawaniu rozmiarów i wielkości zaskakuje 
dominacja przeciętnych wartości, por. średni, szczupły, odpowiedni, 
nieduży, niewielki, mierny. Słownictwo, którego dostarczają opisy 
męskiego wyglądu, często występuje dziś w polszczyźnie w po-
staci skostniałych połączeń, por. łagodne spojrzenie, orli nos, pociągła 
twarz, silne ręce, przyjemne spojrzenie, a niektóre z leksemów wyszły 
już z użycia, np. chędogi, kraśny, śniady, udatny.
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Na zakończenie chciałabym odwołać się do cytatu, który umieś-
ciłam na początku artykułu: Śmiały i zuchwały mężczyzna ma 
zawsze u kobiet powodzenie. Stereotypowo to właśnie mężczyzn 
silnych z charakteru o odważnym zachowaniu zwykły kobiety 
uznawać za idealnych. Lektura wybranych tekstów oraz analiza 
zgromadzonego słownictwa pozwalają postawić hipotezę, że jesz-
cze jedna cecha jest w mężczyznach pożądana –  umiar.
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The perfect male picture in Old Polish literature 
Abstract

The article presents research on linguistic picture of ideal male 
in Old Polish and the early Renaissance literature. The analysis 
focus on physical parameters male’s body. There are: stature, 
weight, face shape, eye color, the width of the face, type of hair, 
the curvature and size of the nose, also proportions of the body. 
After searching specyfic vocabulary, the author listing the attri-
butes of male beauty, ex. medium height, small head, broad forehead, 
clear and pale complexion, thin lips, smooth and firm body. The main 
aim of the article is to investigate who was the ideal male and 
how could he looked like. 

Keywords: ideal male, masculinity, beauty, history of language.
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Głównik, ubijca, rezun – analiza  
wybranych nazw mordercy  
w polszczyźnie

W niniejszym artykule analizie poddane zostanie słownictwo 
związane z jednym kręgiem tematycznym, mianowicie leksyką 
zgrupowaną w polu wyrazowym nazwy mordercy. 

W opracowaniu zebranego materiału wykorzystuję elemen-
ty metody polowej, która z powodzeniem była już stosowana 
w tego typu analizach (por. np. Zajda 2001; Horyń 2011). Pod-
stawowym założeniem teorii pól semantycznych jest rezygna-
cja z analizy znaczenia pojedynczych wyrazów na rzecz badań 
całych grup leksykalnych (Miodunka 1980; Tokarski 1984). 
Jak zauważa Tokarski, pole semantyczne jest zbiorem wyra-
zów powiązanych wspólnym znaczeniem, między którymi 
istnieją określone odniesienia znaczeniowe (Tokarski 1984). 
W niniejszym artykule zastosowałam jedynie elementy tej me-
tody, umożliwiające odpowiedni podział zebranej leksyki oraz 
przedstawienie historii poszczególnych wyrazów i relacji, ja-
kie zachodziły między nimi na przestrzeni wieków. W analizie 
zebranego materiału pomocne okazały się również publikacje 
Danuty Buttlerowej (Buttler 1978) oraz Grzegorza Kleparskiego 
(Kleparski 1999), które dotyczyły mechanizmów przemian se-
mantycznych. W niniejszym artykule korzystałam także z usta-
leń Krystyny Kleszczowej na temat historycznych zmian zna-
czeniowych (Kleszczowa 2000).  Autorka w swojej pracy skupia 
się na przedstawieniu przyczyny zanikania słów. Kleszczowa 
wskazuje na związek zmian w zasobie leksykalnym z prze-
obrażeniami rzeczywistości pozajęzykowej. Badaczka wyróżnia 
dwie grupy przyczynowe zanikania leksyki: 
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Do grupy pierwszej (1) zaliczam te leksemy, które zanikły, gdyż 
zmieniająca się rzeczywistość pozajęzykowa nie daje podstaw do 
wewnętrznej intelektualnej kontemplacji (…). Drugą grupę (1) sta-
nowią leksemy, które zanikły, mimo że nosiciele danego języka na-
dal dokonują aktu intelektualnego ujęcia zjawiska (…), aktu, który 
byłby zarazem przyczyną i siłą sprawczą (Kleszczowa 2000: 241).

Za materiał badawczy posłużyła leksyka zaczerpnięta ze 
słowników ogólnych języka polskiego. W swoich badaniach ko-
rzystam ze słowników historycznych, takich jak: Słownik języka 
polskiego autorstwa Samuela Bogumiła Lindego (SL), tzw. Słownik 
wileński pod red. Aleksandra Zdanowicza (SWil) oraz tzw. Słow-
nik warszawski pod red. Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego 
i Władysława Niedźwiedzkiego (SW). Materiał badawczy sta-
nowią również leksemy zaczerpnięte ze słowników historycz-
nej polszczyzny: Słownik staropolski (SStp) oraz Słownik polszczy-
zny XVI wieku (SXVI). Uzupełnieniem moich badań są wyrazy 
odnotowane we współczesnych dziełach leksykograficznych 
– w Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskie-
go (SD) oraz w Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod red.  
S. Dubisza (USJP).

Przy ekscerpowaniu materiału za punkt wyjścia przyjęłam 
ogólną definicję, według której morderca oznacza ‘tego, który 
morduje, zabija, pozbawia życia drugą osobę’1. W polu nazwy 
mordercy znalazło się 69 leksemów. Kierując się kryterium se-
mantycznym, podzieliłam zebrany materiał na podpola. Pierw-
szym z nich jest podpole nazwy ogólne. W jego obręb wchodzą 
wyrazy, które są synonimiczne względem siebie. Drugą grupą 
jest podpole nazwy szczegółowe, które gromadzi leksykę hiponi-
miczną względem nazw ogólnych.

Nazwy ogólne

W podpolu nazw ogólnych odnotowano 24 leksemy, które służą 
bądź służyły do nazwania osoby dokonującej morderstwa. Naj-
starszym, występującym już w dobie staropolskiej, wyrazem jest 
leksem głównik, definiowany jako ‘morderca, zabójca’ (SStp):

1 Definicję wyprowadziłam na podstawie wskazanych wcześniej słowników.
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Broń mnie przeciw zuchwalcom i jawnogrzesznikom. Ani mnie w moc 
poddawaj bezecnym głównikom (KochPs 85, SXVI)2.

SW dodaje do tej definicji także określenie ‘ciężki przestępca, 
zbrodniarz, kryminalista’. Widać zatem, że słowniki nie odnoto-
wały większych zmian znaczeniowych tego leksemu. Głównik ety-
mologicznie jest związany ze słowem głowa psł. *golva (SBr, SBor), 
które dawniej definiowano także jako ‘zabójstwo’; ‘karę pieniężną 
za zabójstwo’ (SStp, SXVI). Leksem głównik po raz ostatni notowa-
ny jest przez SW. Obecnie słowo to nie funkcjonuje w polszczyźnie.

W zebranym materiale można wyróżnić grupę wyrazów, które 
mają wspólną podstawę, jaką jest rdzeń mord. Jest to zapożyczenie 
z języka niemieckiego, w którym występuje słowo mord ‘morder-
stwo, mord’ (SBr, SBor). Najstarszym z nich jest leksem mordacz, 
notowany także w wariantach mordarz/morderz (SStp, SXVI, SL). De-
finiowany jest on ogólnie jako ‘morderca, zabójca, rozbójnik’ (SStp).

Stosunkowo dawnym określeniem jest leksem mordownik, no-
towany jedynie przez SXVI i SL. Jego znaczenie jest synonimiczne 
względem poprzednich przykładów, a jego poświadczenie jest rzad-
kie. SXVI podaje bowiem jeden przykład użycia leksemu mordownik:

Mordownik, zabijacz, morderskiego przyrodzenia (Mącz 367b, 302c, 
SXVI).

Więcej miejsca należy poświęcić leksemowi morderca. Leksem 
ten jest zapożyczeniem z języka niemieckiego morder (‘morder-
ca’), które po raz pierwszy notuje SXVI, a za nim wszystkie słow-
niki ogólne języka polskiego. Znaczenie tego leksemu nie uległo 
żadnym zmianom na przestrzeni wieków. Określenie morderca 
jest poświadczone wieloma przykładami użycia:

Tak hojni byli (chrześcijanie) do wylania krwie i brania na się boleści, iż 
ręce mordercom ustawiali (SkarŻyw 22, 21, 43 SXVI).
Morderca silnym ruchem utopił w jej piersi puginał prawie po rękojeść 
(Chłęd. Barok. 77 SD).

Możliwe, że przyczyną dominacji leksemu morderca jest jego 
czytelna podstawa słowotwórcza, a także popularny sufiks słu-

2 Źródła przyjęte za słownikami. 
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żący do tworzenia nazw wykonawców czynności. Związane 
z rdzeniem mord są również – stosunkowo rzadkie – żeńskie 
formy: dawna morderka (SXVI, SL) oraz współczesna morderczyni 
(SWil, SW, SD, USJP), egzemplifikowane następująco:

Bodaj żeśmy więcej nie oglądali syna albo córki z ciebie na ziemi, morder-
ko mężów twoich (Leop Top 39, SXVI).
My tak bez biletów jedziemy! – krzyknęła raptem z tak rozpaczliwą de-
terminacją, jak gdyby wyznawała publicznie, że jest morderczynią (Żer. 
Prom. 18, SD).

Drugą grupą rzeczowników jest ta, która ogniskuje się wokół 
leksemu morzyć. Są to leksemy: morzyciel, umorzyciel, umorzyciel-
ka, zamorca. Notują je jedynie SL i SW. 

W zebranym materiale można wyróżnić również wyrazy, któ-
re związane są z czasownikiem bić – psł. *biti, a także pochodzą-
cym od niego rzeczownikiem odczasownikowym bój. Leksemy 
pochodzą od czasowników prefiksalnych i tworzone są głównie 
za pomocą sufiksów -ca, -nik. Warto na początku zauważyć, że te 
rzeczowniki nie były notowane w dobie staropolskiej – pierwsze 
poświadczenia odnotowane są dopiero w SL. Większość z tych 
wyrazów, takich jak ubijca, zabijacz (żeńska forma – zabijaczka), 
zabójnik nie funkcjonuje już w polszczyźnie. Mamy do czynienia 
także z delikatnym złagodzeniem znaczenia. Tak jest w przypad-
ku rzeczownika zabijaka, który dawniej oznaczał ‘tego, który kogo 
zabił’ (SL), co widoczne jest w poniższym przykładzie użycia:

Śmierci nie ujdziesz nieboraku. Z mych rak o mężny niewiast zabijaku  
(P. Kochan. Jer. 489, SL).

Obecnie wyraz ten definiowany jest jako ‘mężczyzna skłonny 
do wszczynania bójek i burd, awanturnik, zawadiaka’ (USJP):

Hej, wezmą się oni też za łby jak się spotkają, bo obaj zabijaki nie lada 
(Sienk. Ogn. II, 15, SD).

Rzeczownik zabójca oraz jego żeński odpowiednik zabójczyni 
po raz pierwszy zostały poświadczone w SL, a następnie noto-
wały je już wszystkie słowniki języka polskiego, opatrując  na-
stępującymi przykładami:
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Oto wiodą w kajdanach zabójcę i kat w szkarłacie i masce na twarzy pod-
nosi topór (Brand K. Sams. 70 SD).
Zmówili się na zgubę Tyberiusza i nasadzili na niego zabójców (Kras. 
Życia IX, 215 SD).
Wiersze tragicznego epilogu (…) ukazujące grzebanie zamordowanego 
przez zabójczynię-żonę (Kleiner Mick. I, 307, SD).

Warto zaznaczyć także, że współcześnie leksem zabójca 
jest mniej popularny od określenia morderca. Świadczą o tym 
poświadczenia w NKJP, w którym zabójca ma ponad 3000 odno-
towań, natomiast morderca dwa razy tyle. 

W polu nazw ogólnych znalazły się jeszcze trzy określenia. 
Pierwszym z nich jest wyraz siepacz (SWil, SW, SD, USJP), który 
definiowany jest ogólnie jako ‘morderca, oprawca, zbir’ (SWil). 
Autorzy słowników wskazują również na szersze znaczenie tego 
leksemu. Według nich, siepaczem zwano również ‘mordercę, ban-
dytę działającego na czyjeś polecenie, będącego na czyiś usłu-
gach’ (SW, SD, USJP). Taka definicja ma swoje odzwierciedlenie 
w wielu przykładach użycia nazwy, np.:

Posłał za nim uzbrojonych siepaczy, którzy dogonili starego króla (…) 
i okrutnie zamordowali (Ziel. T. Rzym. 16, SD).
Nikczemny bratobójca wyprawił na zabicie Trojdena sześciu siepaczów 
(Narusz. Hist. IV, 147, SD).

Podobny charakter ma leksem rezun (SW, SD, USJP), który 
jest zapożyczeniem z ukraińskiego rizun – ‘rzeźnik’. Ostatnim 
określeniem jest związek wyrazowy krwie przelewca (SXVI), po-
świadczony następującym przykładem użycia:

Okrutnik, krwieprżeliewcza (Calep, 944a, SXVI).

Nazwy szczegółowe

Bogate w interesującą leksykę jest podpole nazw szczegóło-
wych. Znajduje się w nim 45 rzeczowników. Na wstępie war-
to zauważyć, że wszystkie leksemy w tym polu są złożeniami, 
które zbudowane są według stałego schematu. Pierwszym czło-
nem compositum jest zawsze rzeczownik, który wskazuje na 
ofiarę morderstwa. Za pomocą drugiego elementu określany jest 
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charakter przestępstwa. Na pozycji drugiego członu złożenia 
znalazły się określenia typu bójca, bójczyni, ubijca, widoczne 
w takich przykładach, jak bratobójca, dzieciobójczyni, bratoubijca.  
Rzadszą formą są złożenia zbudowane z rzeczownika głównik 
oraz morderca, ale i takie można znaleźć w zgromadzonym mate-
riale, np. bratogłowiec, matkomorderca. 

Interesująco prezentuje się zebrana leksyka, jeżeli spojrzy się 
na nią przez pryzmat pierwszego członu compositum, jakim 
jest rzeczownik określający ofiarę morderstwa. Można wyróżnić 
nazwy mordercy brata, takie jak: bratogłowiec (SStp), bratoubijca 
(SL), bratobócja (SXVI, SL, SWil, SW, USJP) oraz żeńską formę bra-
tobójczyni (SW, SWil). Dwa ostatnie określenia funkcjonują także 
we współczesnej polszczyźnie, jednak odgrywają rolę wyrazów 
książkowych, literackich. Leksemy bratobójca i bratogłowiec są po-
świadczone następująco:

Co by i Kaina bratobójcę tułającego się dla grzechu po świecie zamordo-
wał? (CzechEp 59 SXVI).
Wszystki bratogłowce albo oćcogłowce przezeciwe (Sul 49 SStp).

SW i SWil notują wyrazy, które służyły do nazwania morder-
cy siostry. Jest to rzeczownik siostrobójca oraz jego żeńska forma 
siostrobójczyni. Warto jednak zaznaczyć, że wyrazy te nie są opa-
trzone przez autorów słowników żadnymi przykładami użycia, 
co może oznaczać, że mają one charakter okazjonalizmów. Naj-
liczniejszą reprezentację posiadają określenia dotyczące zabójcy 
rodziców. Do nazwania mordercy ojca służyło dawniej sześć 
leksemów – najstarszy z nich notuje już SStp. Jest to leksem oć-
cogłowiec, który został zastąpiony w XVI wieku przez określenie 
ojcobójca (SXVI).

Warto jednak zaznaczyć, że SXVI notuje jeszcze dwa inne lek-
semy – ojcomorderca, poświadczone także w SL, SW, SWil oraz 
ojcomorderz, który zawiera jeszcze staropolski człon morderz. 
Ciekawą formę proponuje także SW, który jako jedyny notuje 
leksem ojcorozbójca. Autorzy słownika definiują go jako ‘osobę, 
która knuje przeciw ojcu, zabójca ojca’ (SW), co widoczne jest 
w poniższym przykładzie:

Wiem, co bym ci dał, był bym wziął z ręki twojej głowę tego ojcorozbójcy 
(Birk. SW).
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Mniej liczną reprezentacje mają określenia służące do nazwa-
nia mordercy matki. Najstarsze z nich – pochodzące z XVI wie-
lu – to matkomorderca (SXVI) i matkobójca (SW, SWil, USJP), SXVI 
notuje także leksem matkorozbójnik, natomiast SW i SWil podaje 
również określenie matkobójczyni, będące żeńską formą od mat-
kobócja. Powyższe określenia są egzemplifikowane następująco:

Widząc to, iż zakon nie jest postanowion sprawiedliwemu, ale niesprawied-
liwym (…) ojcomordercom i matkomordercom (Wuj. NT. 1 Tim. SXVI).
Jakoż grzechu za zabicie matki waszej, wiedzcie iż was jako matkorobój-
niki karać nie będą? (P. Skarga Upom., 1592, 56, SXVI).
Zaledwiem świar obaczył, w pierwszej życia chwile już byłem matkobój-
com (Mick. Fragm. 320, SD).

Polszczyzna wykształciła również określenia, które służą do na-
zwania mordercy obojga rodziców. Są to leksemy rodzicobójca i ana-
logicznie – rodzicobójczyni. Wyrazy te notuje SWil i SW, natomiast 
żaden z nich nie został opatrzony przykładem użycia, co może 
świadczyć o tym, że oba wyrazy mają charakter okazjonalizmów.

Z kolei zabójca żony był określany w polszczyźnie jako 
żonobójca. Leksem ten poświadczyły trzy słowniki – SL, SWil i SW. 
Złożenia, których pierwszym członem jest rzeczownik mąż, są 
definiowane dwojako: ‘1. Zabójca, morderca; 2. Zabójczyni męża’ 
(SStp, SW). Leksem mężobójca jest poświadczony następująco:

Mężobójcy nań przyszli zabić go (Petr. SW).
Orestes matkę zabij, srogą mężobójcę (Klon. SW).

W polszczyźnie wykształciły się również leksemy dzieciobójca 
oraz jego żeński odpowiednik dzieciobójczyni. Oba po raz pierwszy 
notowane były przez SL, oba funkcjonują także we współczesnej 
polszczyźnie. Określenia dzieciobójca i dzieciobójczyni definiowane 
są ogólnie jako ‘zabójca/zabójczyni dzieci’ (SL, SWil, SW, USJP). 

W analizowanym polu odnotowano również leksem wnu-
kobójca, oznaczający oczywiście ‘zabójcę wnuka’ (SWil, SW) 
oraz leksem rodobojca, który definiowany jest ogólnie, jako 
‘zabójca kogoś z własnego rodu’ (SWil, SW). Brak odnotowa-
nych przykładów użycia może jednak sugerować, że powyż-
sze rzeczowniki są okazjonalizmami, które nie funkcjonowały 
w powszechnym użyciu.
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W polszczyźnie można wyróżnić również leksem królobójca 
(SL, SWil, USJP), poświadczony następującym przykładem:

Z tych dziatek będą potem królobójce (Słow. SW).

Odnotowano także wersję żeńską – królobójczyni (SWil), nato-
miast w SL występuje również określenie królobójczyna. Innym 
wyrazem, który funkcjonuje jedynie we współczesnej polszczyź-
nie, jest określenie carobójca, notowane przez USJP. Autorzy 
słownika definiują je jako ‘osobę, która dokonała zabójstwa cara’, 
dodając do tego informację, że jest to określenie historyczne. 

W zebranym materiale wyróżnić należy również leksemy, któ-
re można zdefiniować jako nazwę ‘osoby, która dokonała zabój-
stwa kobiety’. Są to takie nazwy, jak: dziewobójca (SL, SWil, SW), 
które dotyczą zabójstwa młodych panien, dziewic oraz niewiasto-
bócja (SW), który, według definicji, odnosi się ogólnie do kobiet.

Złożone nazwy mordercy mogą odnosić się również do sfery 
sakralnej. Wskazanym w compositum podmiotem przestępstwa 
jest wówczas osoba duchowna lub uznana za świętą. SL i SW 
notuje określenie księdzobójca, które oznaczało ‘zabójcę księdza’ 
oraz pasterzobójca, potwierdzone dodatkowo w SWil, które de-
finiowane jest jako ‘zabójca pasterza, kapłana, biskupa’. Nato-
miast do nazwania ‘zabójcy świętej osoby’ służyło określenie 
świętobójca, notowane również przez trzy powyższe słowniki. 

Do złożeń zaliczyć należy także leksem gościobójca, który 
oznacza ‘zabójcę gości’ (SWil, SW) oraz ludobójca definiowany 
jako ‘ten, który zabija ludzi’ (SW, SWil, USJP). 

Podsumowanie

Język polski wykształcił lub zaadaptował różne typy określeń 
służących do nazwania ‘osoby, która dokonuje zabójstwa’. Prze-
prowadzona analiza pozwala na wyciągnięcie kilku istotnych 
wniosków.

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że w polszczyźnie naj-
liczniejszą grupę stanowią określenia, które zakwalifikowano do 
grupy nazw szczegółowych. Stanowią one ponad 65% wszystkich 
leksemów. Można wskazać dwie prawdopodobne przyczyny ta-
kiego podziału leksyki. Istotny wydaje się charakter tych określeń –  
wszystkie leksemy w tym podpolu to złożenia. Tak częste wyko-
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rzystywanie kompozycji może być podyktowane tym, że w zło-
żeniach możliwa jest duża kondensacja treści. Ten typ nominacji 
jest również stosunkowo łatwy do powielenia – na wzór jednego 
rzeczownika można analogicznie utworzyć szereg różnych nazw. 

Istotnym wnioskiem, który również należy wyciągnąć 
z przeprowadzonej analizy, jest udział zapożyczeń i wyrazów 
rodzimych w zgromadzonym materiale badawczym. Warto 
zaznaczyć, że w zebranej leksyce przeważają wyrazy rodzime. 
Oczywiście zdarzają się również zapożyczenia, głównie z języ-
ka niemieckiego. Jak wiadomo, germanizmy odegrały dużą rolę 
szczególnie w leksyce prawnej. Innym źródłem pożyczek jest 
np. język ukraiński (rezun).

Warto podkreślić także kwestię zmian semantycznych i lek-
sykalnych, które dokonały się w analizowanym polu. Zdecy-
dowana większość nazw ogólnych i szczegółowych zaniknęła 
całkowicie, nie pozostawiając żadnych śladów w polszczyźnie 
(głównik, morzyciel, krwie przelewca etc.). We współczesnym języ-
ku funkcjonują dwie ogólne nazwy – morderca i zabójca, które wy-
parły inne podobne formy (morderz, mordownik, zabijacz). 

Widać zatem, że sposób nominacji rzeczowników, które słu-
żyły do nazwania ‘osoby, dokonującej zabójstwa’, uległ zmianie. 
Dawniej istotne było wskazanie, kim była ofiara, stąd popular-
ność złożeń, a obecnie istotniejsze wydają się inne aspekty, np. 
sposób dokonania zabójstwa. Warto podkreślić również kwestię 
okazjonalizmów, do których mogą należeć leksemy niemające 
wiele poświadczeń korpusowych (np. wnukobójca, gościobójca, 
niewiastobójca, księdzobójca). 

Wykaz skrótów

SL – Słownik języka polskiego, red. S.B. Linde, t. I-VI, Warszawa 
1807-1814.

SD – Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. II-XI, War-
szawa 1958-1969.

SStp – Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. I-XI, Kraków 1953-
-2002.

SXVI – Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa,  
F. Pepłowski, K. Mrowcewicz, P. Potoniec, t. I-XXXV, Wroc-
ław–Warszawa–Kraków 1966-2011.
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SW – Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A.A. Kryński,  
W. Niedźwiecki, t. I-VIII, Warszawa 1900-1927.

SWil – Słownik języka polskiego, Zdanowicz A. et al., t. I-II, Wilno 
1861.

USJP – Uniwersalny słowik języka polskiego, red. S. Dubisz, War-
szawa 2003.

SBor – Boryś W., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 
2005.

SBr – Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Warsza-
wa 1985.

SEJP – Długosz-Kurczabowa K., Słownik etymologiczny języka pol-
skiego, Warszawa 2006.
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Głównik, ubijca, rezun – the name of the killer in the Polish 
language. Analysis of selected examples

Abstract

This article focuses on the names of the murderers in the Polish 
language. The study aims to present the changes that have taken 
place in the analyzed semantic field - an indication of semantic 
and lexical transformations. The material was taken from the ge-
neral dictionaries of the Polish language. The collected material 
was divided into two semantic fields - generic names and speci-
fic names. The analysis used a method of semantic fields and the 
knowledge of semantics. The research was complemented by an 
interdisciplinary aspect.

Keywords: history of language, semantic, lexis, murderer.
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Nowa antologia tekstów  
z dziejów języka polskiego

Opracowanie nowej, największej z dotychczasowych (Wybór 
2015) antologii tekstów z dziejów polszczyzny skłania historyka 
języka polskiego do sformułowania kilku refleksji. Pierwsza do-
tyczy wyboru uwzględnionych w antologii tekstów. Należy go 
ocenić jako przemyślany, interesujący i atrakcyjny dla odbiorcy, 
choć oczywiście (co w tego rodzaju przedsięwzięciach wydaw-
niczych nieuniknione) w jakimś stopniu subiektywny. Trochę mi 
brak takich na przykład tekstów, jak:

– choćby jednego przykładu licznych przecież utworów śred-
niowiecznej leksykografii (na przykład słowniczków nazw mie-
sięcy – Chrestomatia staropolska [Wydra, Rzepka 1984 : 202-212]) 
zamieszcza kilka zabytków leksykograficznych, informując po-
nadto o kilkunastu rękopisach przekazujących nazwy miesięcy),

– ważnego ze względu na dokumentację średniopolskich so-
cjolektów czy profesjolektów Flisa Sebastiana Fabiana Klonowi-
ca (zob. Walczak 2001 i 2010),

– jakiegoś tekstu obrazującego siedemnastowieczny melanż 
językowy polsko-ruski (w rodzaju dedykacji do wierszowanych 
dialogów pasyjnych Andrzeja Skulskiego w Wyborze Witolda Ta-
szyckiego (Taszycki 1969: 147-149),

– wierszy Andrzeja Wiszowatego, stanowiących kapitalny ko- 
mentarz do uwzględnionego w Wyborze traktatu księdza Dębo-
łęckiego,

– tekstu ugody hadziackiej (wysoko ocenionego przez Mar-
celego Olmę jako świadectwo sprawności pragmalingwistycznej 
jego twórców, Iwana Wyhowskiego i Jana Niemirycza) – choćby 
ze względu na historyczną rangę dokumentu, który, gdyby jego 
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postanowienia weszły w życie, mógłby rozstrzygająco wpłynąć 
(diametralnie je odmieniając) na dalsze dzieje nie tylko Rzeczy-
pospolitej i kozaczyzny, ale i całej Europy,

– jakiegoś tekstu reprezentującego nurt literatury tworzonej 
w języku polskim przez siedemnastowiecznych pisarzy – Rusi-
nów, zwłaszcza z kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej (jak 
Piotr Mohyła, Sylwester Kossow, Joanicjusz Galatowski, Łazarz 
Baranowicz, Stefan Jaworski itd.) (zob. też Łużny 1966).

Z drugiej strony można by się zastanowić, czy nie mamy 
w Wyborze do czynienia z nadreprezentacją pewnych autorów 
i typów tekstów (na przykład Marcin Czechowic jest reprezen-
towany przez pięć tekstów wobec prawie całkowitego braku 
tekstów polemistów katolickich, w tym tak znanych jak Piotr 
Skarga, a także na przykład tekstów Szymona Budnego). Nie-
mniej jednak obiektywną wartością jest imponująca liczba 583 
tekstów, ilustrujących równie imponującą różnorodność stylów 
funkcjonalnych i form gatunkowych naszej spuścizny historycz-
nojęzykowej. Sami autorzy tak na czwartej stronie okładki cha-
rakteryzują tę różnorodność tematyczną Wyboru, który 

Obejmuje ogół piśmiennictwa, utrwala – w całości lub we fragmen-
tach – teksty od najstarszych po współczesne : od średniowiecznej 
bulli papieskiej do internetowego flejmu. Zawiera zabytki kano-
niczne, powszechnie znane, ale także dotąd niepublikowane i trud-
no dostępne; teksty wybitne i nietypowe oraz niewybitne  i typowe: 
wielką poezję i nieudolną rymowankę, artykuł sławnego uczone-
go i pracę domową ucznia-nieuka. Odkryjemy zabawny barokowy 
przepis kucharski i ponury list skazańca pisany w dniu egzekucji; 
sensacyjny protokół sprawy o czary i pedantyczny regulamin strze-
lania z muszkietu (Wybór 2015: czwarta strona okładki).

Druga refleksja dotyczy nadrzędnego paradygmatu badaw-
czego przyjmowanego przez zespół autorski w odniesieniu do 
historii języka jako subdyscypliny lingwistycznej. Jest to niewąt-
pliwie paradygmat komunikacyjny czy komunikologiczny. Wy-
bór jest jednak tak pomyślany, by satysfakcjonował także zwo-
lenników innych paradygmatów. W tym względzie wystarczy 
się odwołać do w pełni zasadnego stwierdzenia redaktora na-
ukowego we Wstępie:
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Materiał jest tak dobrany, aby umożliwiał obserwację i komentarz 
w co najmniej trzech aspektach.
1. Teksty jako utrwalone świadectwa językowych zachowań spo-
łecznych. Jako takie są opatrzone w komentarze charakteryzujące 
role komunikacyjne nadawcy, odbiorcy (lub adresata), ich status 
społeczny, łączącą ich relację, typ kontaktu, typ sytuacji, cel, inten-
cje, gatunek wypowiedzi itp. czynniki, które warunkowały dany akt 
mowy – w takim zakresie, w jakim elementy te są nam dostępne 
i znane.
2. Teksty jako świadectwa sytuacji językowej, które czytać można 
głównie po to, by poznać zawarte w nich (także explicite) informacje 
o sytuacji polszczyzny w danym miejscu i czasie.
3. Teksty jako świadectwo ewolucji systemu gramatycznego i leksy-
kalnego (Wybór 2015: I 14).

Nie ulega wątpliwości, że Wybór gromadzi teksty reprezentu-
jące główne style funkcjonalne polszczyzny dawnej i współczes-
nej – potoczny, urzędowy (kancelaryjny i prawny), naukowy, ga-
tunków użytkowych (listów, modlitw, przemówień, gatunków 
publicystycznych i/lub uprawianych w środkach masowego 
przekazu informacji) oraz artystyczny.

I wreszcie refleksja trzecia, bardziej szczegółowa, sformuło-
wana ze stanowiska uczestnika cyklu konferencyjnego W kręgu 
dawnej polszczyzny. W jej ramach chciałbym się podzielić z uczest-
nikami tegorocznego spotkania moimi wrażeniami z lektury Wy-
boru. Co historyka języka polskiego w tym Wyborze najbardziej 
cieszy i inspiruje? Na jakie obszary widzianego przez pryzmat 
języka dawnego życia i dawnej kultury Wybór w szczególności 
kieruje jego uwagę i zarazem dostarcza podstaw źródłowo-ma-
teriałowych umożliwiających ich szczegółowy ogląd?

Jak się wydaje, jest takich obszarów przynajmniej kilka.
W moich wrażeniach lekturowych na czoło się tu chyba wy-

suwa najszerzej rozumiana historyczna grzeczność językowa 
(zob. Cybulski 2003). Wybór gromadzi bardzo wiele listów. Od li-
stu miłosnego z pierwszej połowy XV wieku (raczej wzoru listu, 
czyli czegoś w rodzaju fragmentu listownika), przy uwzględnie-
niu także wzorów listów (w rodzaju dzieła Jakuba Boczyłowica), 
różnego rodzaju okolicznościowych biletów itd. aż do oficjalne-
go listu Jana Godynia z roku 2009 – naliczyłem ich aż 91. Naj-
rozmaitszego rodzaju, w najrozmaitszych materiach, dostarczają 
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one oczywiście obfitych przykładów i historycznie zmiennej ty-
tulatury, i  równie historycznie zmiennych technik epistologra-
ficznych. Arcyciekawy jest też fragment Swady polskiej i łacińskiej 
z roku 1745 (Wybór I 407-408), informujący o tytulaturze stoso-
wanej w kancelarii królewskiej (dowiadujemy się, jak August II 
tytułował w listach prymasa, arcybiskupa lwowskiego, biskupa 
krakowskiego, innych biskupów, kasztelana krakowskiego (czy-
li pierwszego świeckiego senatora Rzeczypospolitej), innych se-
natorów, urzędników ziemskich itd.).

Oczywiście o dawnej grzeczności informują nie tylko listy, ale 
także teksty w rodzaju Przecława Słoty Wiersza o chlebowym sto-
le z początku XV wieku czy stosunkowo mało znanej kapitalnej 
satyry (wyśmiewającej modę na nadużywanie honoryfikatywne-
go czasownika raczyć) Łukasza Górnickiego Raczył z roku 1598 
(zob. Tutak 2014).

Drugim obszarem historycznojęzykowym bardzo dobrze 
i wszechstronnie zobrazowanym w Wyborze są dzieje sztuki orator-
skiej i sprawności retorycznych Polaków. Oracji najrozmaitszego 
rodzaju (hetmańskich zwróconych do wojska, poselskich, okolicz-
nościowych, też kazań, przemówień politycznych, w nowszych 
czasach partyjnych – łącznie z referatem Bolesława Bieruta na IX 
Plenum KC PZPR), od mowy powitalnej biskupa krakowskiego 
Jana Konarskiego do Barbary Zápolyi, pierwszej żony Zygmunta 
Starego, z początku XVI wieku aż do sejmowej mowy Piotra Dudy 
z roku 2012 i wypowiedzi w debacie sejmowej z tegoż roku jest 
w Wyborze 36. W sumie dają one dobre wyobrażenie o kunszcie 
retorycznym naszych przodków, który przetrwał właściwie do 
drugiej wojny światowej (jak o tym świadczą znakomite mowy 
Andrzeja Szlagowskiego czy Józefa Piłsudskiego).

Kolejny obszar dawnego życia i kultury wyeksponowany w Wy-
borze to prawo – od dawnego prawa polskiego poprzez elementy 
systemów prawnych państw zaborczych aż po nowożytne prawo 
polskie w odrodzonym państwie, przy czym prawo należy tu ro-
zumieć możliwie najszerzej, we wszystkich jego przejawach socjal-
no-profesjonalnych (prawo stanowe, też kanoniczne, i zawodowe, 
na przykład rzemieślnicze (cechowe)) i – gdy chodzi o teksty – we 
wszystkich formach genologicznych (łącznie z różnego rodzaju 
protokołami), dających się objąć nadrzędnym, najszerzej rozumia-
nym pojęciem prawa. Ten nurt źródłowo-materiałowy, zainicjono-
wany staropolskimi tekstami prawnymi (roty przysiąg sądowych, 
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kodeks Świętosława, ortyle magdeburskie, reguła Zakonu św. Kla-
ry, dzieła Bartłomieja Groickiego i Pawła Szczerbica), wiedzie przez 
najrozmaitsze protokoły, dokumenty typu testamentu czy umo-
wy kupna-sprzedaży, a przede wszystkim przez teksty kolejnych 
ustaw zasadniczych (od Ustawy rządowej […] 3 maja 1791 roku przez 
Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 roku po Konsty-
tucję Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1997 [zob. Walczak 2001]. Nurt 
w szerokim tego słowa znaczeniu prawny obejmuje 55 tekstów. 
Rolę pojęć prawnych w  dawnym życiu społecznym odzwierciedla 
choćby Mickiewiczowski Pan Tadeusz (Lizisowa 1998).

Wybór dobrze też ilustruje komunikacyjną funkcję i rolę środ-
ków masowego przekazu informacji. Wprawdzie nie zawiera 
(co trochę dziwi, ze względu na atrakcyjność czytelniczą teks-
tu – zob. Taszycki 1969: 169-171) żadnego fragmentu Merkuriu-
sza Polskiego (pierwszej polskiej gazety z 1661 roku), ale już od 
oświeceniowego Monitora i Gazety Warszawskiej wiadomości pra-
sowe (a z czasem także publicystyka, felietony, ogłoszenia drob-
ne, reportaże, recenzje, reklamy, artykuły popularnonaukowe, 
wywiady, listy do redakcji itd.) często się pojawiają na kartach 
Wyboru, łącznie w liczbie 116.

Dobrze jest w Wyborze reprezentowany (co nie dziwi, gdyż 
jego rola historycznojęzykowa jest już dziś powszechnie uznana 
– zob. choćby Koziara 2013 i Walczak 2013) ważny nurt twór-
czości przekładowej psałterzowo-biblijnej, ujęty łącznie z li-
teraturą apokryficzną (autorzy Wyboru koncentrują się, w peł-
ni zasadnie, na tłumaczeniach Księgi Psalmów – od psałterzy 
średniowiecznych, floriańskiego i puławskiego, przez żołtarz 
Wróbla, psałterz Reja, Lubelczyka, Kochanowskiego, Wujka – po 
współczesne przekłady ekumeniczne, choć te ilustrowane są nie 
tyle tekstami, ile przedmowami tłumaczy).

Dla mnie osobiście, ze względu na moje zainteresowania nau- 
kowe (zob. Walczak 2012, 2014), ważny jest też nurt, który moż-
na by nazwać glottodydaktycznym (chodzi głównie o świade-
ctwa szkolnej (czy prywatnej, ale nie samorzutnej) nauki języka 
polskiego). Na czoło wysuwają się tu dwie pozycje: niepubliko-
wany dotąd drobny zachowany fragment rozmówek polsko-
-niemieckich, drukowanych u Floriana Unglera w roku 1523 
(pierwowzór lepiej znanego druku Hieronima Wietora w roku 
1539 pod tytułem Polskie książeczki wielmi potrzebne ku uczeniu się 
polskiego, przy tym i po niemiecku wyłożone) oraz Mikołaja Volck-
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mana Viertzig Dialogi z roku 1612 (dialogi rzeczywiście potoczne, 
sprawiające wyrażenie autentycznych, z kapitalną dosadną lek-
syką: autor nie stroni od zwrotów typu usiądź na dupie).

Co jeszcze w Wyborze zwraca uwagę historyka języka polskie-
go? Chciałoby się powiedzieć: wszystko – lub prawie wszystko. 
Niepodobna tu jednak wspomnieć o wszystkich tekstach (przy-
pomnijmy: jest ich 583), więc tylko w telegraficznym skrócie 
i w porządku chronologicznym odnotuję niektóre:

– bardzo ciekawe pod względem obyczajowym i od strony 
leksykalnej zeznanie w procesie o czary (z Poznania, z roku 
1559) (Wybór 2015, I. 142-144);

– z tych samych względów bardzo interesujący tekst wierszowa-
ny Barwiczka dla ozdoby twarzy z roku 1605 (Wybór 2015, I 243-246); 

– Jana z Kijan Rożność nacyj, z ich własnościami (z roku 1614, 
w zbiorze fraszek Fraszki Sowizrzała Nowego): znajdujemy tutaj 
chyba pierwsze (tzn. chronologiczne najstarsze) tak eksplicytnie 
zobrazowane stereotypy narodowe (Wybór 2015, I 258-263); 

– bardzo ciekawe (z różnych względów) ćwiczenia uczniow-
skie (z roku 1628) uczniów kolegium Nowodworskich w Krako-
wie (Wybór 2015, I 289-290); 

– interesujący jako świadectwo najniższego rejestru stylu 
potocznego pozew sądowy z roku 1658 z Sandomierza (Ma-
rek Cybulski napisał w komentarzu „Tekst jest godny uwagi ze 
względu na cytowanie emocjonalnych potocznych wypowiedzi 
ustnych, obfitujących w zniewagi i przekleństwa” (Wybór 2015, 
I 317); istotnie: nie brak tu takich kolokwializmów najniższego 
rejestru stylistycznego jak kurwa, małpa ‘prostytutka’, gnojka itd.) 
(Wybór 2015, I 316-317); 

– słynne Compendium ferculorum Stanisława Czernieckiego 
z roku 1682  (pierwsza polska książka kucharska, bardzo intere-
sująca i przedmiotowo, i językowo) : autorzy antologii wybrali 
m.in. przepisy na „kapłona octem nalanego żywcem”, „kapłona 
całkiem w flasie” (czyli w butelce), wreszcie na „szczukę jedną 
całkiem nierozdzieloną, nie rozkrojoną: smażona głowa, warzo-
ny śrzodek do rosołu pieczony ogon” (w tym ostatnim przepi-
sie odnajdujemy oczywiście słynny sekret Wojskiego z uczty 
na cześć generałów w Soplicowie : „W końcu sekret kucharski: 
ryba nie krojona, / U głowy przysmażona, we środku pieczona, 
/ A mająca potrawkę z sosem u ogona” (Pan Tadeusz XVII : 152-
154)) (Wybór 2015, I 328-330); 
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– z nurtu tekstów naukowych (reprezentujących styl nauko-
wy) fragment Części czwartej fizyki z 1692 roku jezuity Wojciecha 
Tylkowskiego (Wybór 2015, I 349-352); 

– Tadeusza Klusińskiego (misjonarza, jezuity) i Epifanie-
go Minasowicza (wydawcy i autora wersji uwspółcześnionej) 
dwugłos o kawie („ambrozyi tureckiej”) z 1769 roku – bardzo 
instruktywne porównanie dwu typów polszczyzny: saskiej 
Krusińskiego (z połowy XVIII wieku) i stanisławowskiej Mina-
sowicza (z początków panowania Stanisław Augusta) (Wybór 
2015, I 441-443); 

– bardzo ciekawy tekst prasowy z roku 1784: o „osadzeniu 
konduktora” na wieży zamku królewskiego w Warszawie (Wy-
bór 2015, I 465-468);

– bardzo ciekawe pod względem obyczajowym i genologicz-
nym ogłoszenia i listy gończe z 1794 roku (Wybór 2015, I 491-495); 

– anonimowy wiersz o przegnaniu Niemców z Warszawy 
z roku 1806 (zwraca tu uwagę dosadne, rubaszne słownictwo: 
„Dalej, Niemcy, do Berlina na kartofle, waserzupy - / Diable się 
wam zmieni mina, jak wam na nich zeschną dupy […]”) (Wybór 
2015, I 511-512); 

– kapitalne ogłoszenia z prasy poznańskiej z 1820 roku (m.in. 
reklama „świeżych ostrzyg” i „składu obiciów”) (Wybór 2015, 
I 546-549); 

– Kodeks karny w urzędowym tłumaczeniu z roku 1851 (artykuł 
ilustruje bardzo ważne w zaborze pruskim zagadnienie pseu-
dopolskich tekstów urzędowych – przypomnijmy, że do epoki 
Bismarcka w zaborze pruskim język polski pełnił funkcję po-
mocniczego języka urzędowego, co skutkowało tłumaczeniem 
wszystkich aktów prawnych na język polski, a raczej pseudopol-
ski) (Wybór 2015, II 13-15); 

– Błędy w mowie Karoliny Nakwaskiej z roku 1860 (chyba naj-
starsze filologiczne świadectwo wielu dialektyzmów i prowin-
cjonalizmów wielkopolskich, jak ady, cieńciejszy, drzaźnić, jago-
da ‘poziomka’, jezdem, wypatrować ‘wyglądać, prezentować się’ 
itd. czy takich cech fonetycznych, jak wymowa typu dobrom być 
matkom) (Wybór 2015, II 34-36);

– ogłoszenia prasowe z 1896 roku (z krakowskiego „Czasu”), 
m.in. reklama „szapirografu” (najnowszego podówczas urzą-
dzenia powielającego) i „podpory biustu Schindlera” (która jest 
„lepsza niż wszelki gorset”) (Wybór 2015, II 136-138);
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– recenzja teatralna Antoniego Słonimskiego z 1924 roku 
(uzmysławia przepaść, jaka ją dzieli od dzisiejszych ugrzecznio-
nych recenzji) (Wybór 2015, II 226-227);

– ciekawostki dla dzieci z „Małego Przewodnika” (dodatku 
do poznańskiego „Przewodnika Katolickiego”) z 1939 roku, róż-
nego rodzaju (m.in. Kilka liczb o ludzkości – naprawdę ciekawe 
i zdecydowanie lepsze dla dzieci niż dylemat (w tymże „Małym 
Przewodniku” sprzed dwu lat): kto jest naszym najgorszym 
wrogiem : bolszewik czy żyd? (Wybór 2015, II 233-234 i 301-302);

– wiadomość prasowa z 5 września 1939 roku o tym, że 30 pol-
skich samolotów zbombardowało Berlin i wszyscy lotnicy powró-
cili do swych baz (co Markowi Cybulskiemu dało asumpt do przy-
toczenia w komentarzu opinii jednego z polityków amerykańskich 
o tym, że pierwszą ofiarą wojny jest prawda) (Wybór 2015, II 302);

– odezwa sowiecka z 17 września 1939 roku, której funkcja 
propagandowa, według komentarza Magdaleny Hawrysz, jest 
„[…] osłabiona przez językową nieudolność autora” (Wybór 
2015, II 304-305);

– przykład archaizacji totalnej we fragmencie Puszczy Anto-
niego Gołubiewa z 1947 roku i kapitalna parodia Artura Marii 
Swinarskiego Ścieża przeze puszcz z roku 1956 (Wybór 2015, II 336-
-338 i 374-376);

– kapitalna ankieta personalna z 1954 roku (Wybór 2015, II 
366-369).

W latach PRL-u zwracają uwagę liczne propagandowe artyku-
ły prasowe, bardzo dobrze obrazujące nowomowę komunistycz-
ną (Wybór 2015, II 327-329, 334, 334-335, 349-344, 358-361, 370-372, 
380-381, 429-431, 455-456, 456-457, 465-466, 479, 495-497), steno-
gram SB z rewizji u Wałęsów (Wybór 2015, II 485-487) itd. Z ostat-
nich lat zasługują – moim zdaniem – na szczególną uwagę: pio-
senka Kazika Staszewskiego z 1997 roku (Wybór 2015, II 519-520), 
fragment Doroty Masłowskiej Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-
-czerwoną z roku 2002 (Wybór 2015, II 543-545) czy przykład „prze-
kładu” Biblii na slang subkultury hip-hopowej pod tytułem Dobra 
czytanka wg św. Ziom’a Janka z roku 2006 (Wybór 2015, II 574-575).

Oczywiście nie ma obowiązku, by Wybór czytać (czy studio-
wać) w układzie chronologicznym, jednak taki tryb lektury ma 
też swoje zalety. Na przykład można w ten sposób obserwować 
zmiany morfologiczno-leksykalne typu: w uniwersale przedsej-
mowym z 1666 roku Jan Kazimierz to 
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z Bożej łaski Król Polski, Wielkie Książę Litewskie, Ruskie, Pruskie, 
Mazowieckie, Żmudzkie, Kijowskie, Wołyńskie, Inflanckie, Smo-
leńskie, Czerniechowskie, Siewierskie […] (Wybór 2015, I 325)

(wcześniej – czego już jednak Wybór nie ilustruje – był oczywi-
ście ksiądz, a nie książę), natomiast w takimż uniwersale przedsej-
mowym z roku 1720 August II Mocny to już 

z Bożej łaski Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Ma-
zowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflan-
cki, Smoleński, Siewierski, Czerniechowski […]’ (Wybór 2015, I 373-
375).

I refleksja finalna: autorzy Wyboru są świadomi jego rangi 
dydaktycznej, o czym sami tak piszą :

Wybór … ma przede wszystkim pomóc studentom i pracownikom 
filologii polskiej w studiowaniu i nauczaniu historii języka, grama-
tyki historycznej, stylistyki, retoryki, leksykologii, genologii, dialek-
tologii, ale z pewnością zainteresuje każdego, kogo fascynują spra-
wy Polski i Polaków (Wybór czwarta strona okładki).

Myślę, że ranga dydaktyczna Wyboru jest niekwestionowana. 
Chciałbym natomiast tutaj podkreślić jego rangę stricte naukową. 
Autorzy wprowadzili do obiegu naukowego wiele tekstów mało 
znanych, trudno dostępnych, czasem nawet zgoła nieznanych, 
gdyż wcześniej niepublikowanych. Dali w ten sposób badaczom – 
historykom języka polskiego solidną podstawę źródłowo-materia-
łową w wielu obszarach polskiego językoznawstwa historycznego.
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The new anthology of texts  
from the history of the Polish language

Abstract

Since, according to the author of the new anthology of historical 
language (selection of texts from the history of Polish language, 
ed. M. Cybulski, Vol. I: By mid-century, Vol. II: From the mid-ni-
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neteenth century, Lodz 2015, pp. 630 + 689), this is an outstanding 
editorial project and has great value for teaching and research, 
the author of paper has formulated several related reflections: 
about the abundance (583) and diversity of texts accommodated 
in it (in whole or in part); about the overriding paradigm of rese-
arch adopted by the team of authors; about exposed particularly 
in Wybór areas of ancient life and culture seen through the prism 
of language; and, finally, about texts of particular interest (for 
various reasons).

Keywords: history of Polish language, anthologies, historical 
and language, language as a mirror of culture.






