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tom V

Wstęp

Zamierzenie zasygnalizowane w I tomie W kręgu dawnej polszczy-
zny (Kraków 2016), by z publikacji obejmującej refleksję nad pol-
szczyzną do 1939 roku uczynić wydawnictwo cykliczne, zostało 
zrealizowane. W roku 2016 wydaliśmy tomy trzeci i czwarty, 
obecnie do rąk Państwa trafiają kolejne tomy – piąty i szósty. 
Zgromadziliśmy w nich 31 artykułów naukowych, w których 
badacze z wielu ośrodków akademickich zaprezentowali wyniki 
swoich analiz. Ich wspólną treścią jest historyczna polszczyzna, 
poddawana oglądowi z różnorakich perspektyw – najliczniej 
reprezentowane są zagadnienia leksykalne oraz badania nad ję-
zykiem tekstów, w dalszej kolejności – badania polszczyzny re-
ligijnej, dawnej frazeologii i paremiologii, onomastyki i składni. 
Nie zabrakło też refleksji ogólnej – o relacjach pomiędzy historią 
języka a gramatyką historyczną (równorzędność/podrzędność) 
oraz o zależności językowego sygnalizowania podmiotu wypo-
wiedzi od etapu ewolucji dyskursu naukowego.

Wszystkim Autorom składamy serdeczne podziękowania 
za złożone do druku studia. Wyrazy szczególnej wdzięczności 
za wnikliwą lekturę tekstów oraz cenne uwagi, które znacząco 
podniosły rangę naszej publikacji, kierujemy do Pań Recenzen-
tek – prof. dr hab. Krystyny Kleszczowej i prof. dr hab. Bożeny 
Sieradzkiej-Baziur.

Sześć tomów z cyklu W kręgu dawnej polszczyzny, zawiera-
jących 104 artykuły naukowe, pokazało, iż prace nad dawnym 
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językiem prowadzone są w wielu polskich ośrodkach badaw-
czych. Cieszy szczególnie fakt, że tę tematykę podejmują ludzie 
nieraz bardzo młodzi, którzy rozpoczynają dopiero żmudne 
wydeptywanie naukowych ścieżek. Pozwala to mieć nadzieję, iż 
tradycja badań historycznojęzykowych będzie kontynuowana, 
a wyniki tych prac pozwolą nam spojrzeć na rozwój języka pol-
skiego z szerokiej perspektywy.



Zagadnienia	
ogólne
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tom V

Badania nad dziejami odmiany naukowej polszczyzny mają boga-
tą tradycję. W tym obszarze problemowym powstawały zarówno 
opracowania monograficzne, jak i studia oraz rozprawy poświęcone 
rozmaitym kwestiom o różnym stopniu szczegółowości. Stan badań 
w tym zakresie przedstawia Agnieszka Szczaus (2015), która stwier-
dza, że większość prac podejmuje problem kształtowania się i prze-
obrażeń terminologii, znacznie rzadziej natomiast badacze sięgają 
do zagadnień szeroko pojętej natury tekstologicznej.

Ewolucja dyskursu1 naukowego, jak zauważają uczeni, polega 
między innymi na krystalizowaniu się takich wykładników, jak: 
abstrakcyjność, precyzja, nieemocjonalność, bezosobowość czy 
obiektywność wywodu. Już najdawniejsze teksty, którym przypi-
suje się walory naukowości charakteryzują się pewnymi sygnała-
mi wymienionych wyżej cech (Bajerowa 2008, Ostaszewska 1994).

W kręgu zagadnień związanych z problematyką kształtowa-
nia się dojrzałego dyskursu naukowego sytuuje się również te-

1 Koncepcji dyskursu w samej lingwistyce jest wiele, mnie najbliższe są uję-
cia: 1) jako ustabilizowanej konwencji społeczno-kulturowo-komunikacyjnej 
(Grzmil-Tylutki 2007), 2) całości (werbalnej i pozawerbalnej aktu komunikacji) 
(Duszak 1998), 3) nadrzędnego wobec stylu, gatunku i tekstu wzorca zdarze-
nia komunikacyjnego i sposobu jego realizacji (Wojtak 2011), 4) jako modelu 
kształtowania tekstu niebędącego w relacji hierarchicznej wobec modelu ga-
tunkowego (Witosz 2009). Wszystkie one zakładają, że dyskurs to coś więcej 
(szerzej) niż tekst i że dyskurs obejmuje swym zasięgiem czynniki zewnętrzne 
(pozawerbalne). Por również: Rejter, w druku.

Artur	Rejter
Uniwersytet	Śląski,	Katowice

Między podmiotowością tekstu 
a ewolucją dyskursu naukowego
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mat podmiotowości. To, że człowiek w języku i poprzez język 
zyskuje podmiotowość nie ulega wątpliwości. Subiektywizm 
komunikacji jest bowiem jej niezbywalnym atrybutem znajdują-
cym rozmaite manifestacje językowe, tekstowe i – szerzej – dys-
kursywne (Benveniste 19662, Bally 2008). Kwestie te są też często 
i – co ważne – różnie ujmowane pod względem teoretycznym 
(Witosz 2008). Podmiot tekstu (wypowiedzi) jest z jednej strony 
uwikłany w relacje z Innym, a także w sieć tekstów tworzących 
uniwersum komunikacyjne, z drugiej – ciąży ku indywidualno-
ści i oryginalności w celu zaznaczenia własnego „ja”. Istotne, by 
spojrzeć na tę dychotomię w kategoriach komplementarności. 
Przekonująco pisze o tym Bożena Witosz: 

Bliskie postawom badawczym stylistyków jest stanowisko wskazu-
jące, iż zanurzenie podmiotu w kontekście oraz wynikający z tego 
uwikłania dialogiczny kontakt indywiduum z obszarem Innego jest 
nie tylko czynnikiem ograniczającym jego wolność wyborów, ale 
także tym, co wzbogaca jego jednostkową złożoność. Pozytywny 
aspekt dostrzega się w takim budowaniu własnej oryginalności, by 
poprzez przyswojenie i akceptację, ale także przetwarzanie, uczy-
nić to, co jest inne, obiektywne, swoim własnym, subiektywnym. 
W szerszej perspektywie doznawanie szeroko rozumianej inności 
(różnych konkretnych ty, anonimowego „trzeciego”, tradycji, kul-
tury itp.) określić można jako konieczne dopełnienie podmiotowej 
aktywności (Witosz 2008: 133).

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagadnienie pod-
miotowości tekstu w zestawieniu z dziejami polskiego dyskur-
su naukowego. Uściślając, pragnę zastanowić się nad funkcjami 
manifestacji językowych (szerzej: tekstowych) podmiotu (na-
dawcy) wypowiedzi w zależności od etapu ewolucji wybranego 
typu dyskursu. Za etap krystalizowania się odmiany naukowej 
polszczyzny uznaję okres XVI-XVIII w.3, od XIX stulecia do cza-
sów obecnych zaś to według mnie czas funkcjonowania wy-
kształconego dyskursu naukowego w polskiej przestrzeni dys-
kursywnej. Rzecz jasna, konieczne jest poczynienie zastrzeżenia, 

2 Fragmenty tej pracy przełożono na język polski (Benveniste 2008).
3 Podobnie problem ujmuje Jerzy Biniewicz (2002). Autor etap kształtowania się 

polskiego języka nauk ścisłych przesuwa nawet do przełomu XVIII i XIX w.
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że w drugim ze wskazanych przedziałów również zaszły zna-
czące przeobrażenia, niemniej mimo to można wówczas mówić 
o pełnoprawnej odmianie dyskursu.

Wyznaczniki tekstowej manifestacji podmiotu wypowiedzi 
widoczne są już w najstarszym polskojęzycznym tekście nauko-
wym, za jaki niektórzy uznają Traktat o ortografii (a ściślej wier-
szowane abecadło wieńczące owo dzieło) Jakuba Parkoszowica 
z połowy XV wieku:

Kto chce pisać doskonale
język polski i też prawie,
umiej obiecado moje,
ktorem tak napisał tobie,
(…)
Ale bych ci nie przedłużył
ani teskności uczynił,
patrzy obiecada mēgo
tobie tu napisanego,
boć w niem każde słowko tobie
pismem rozny głos da w sobie.
Pisz jē w jimię Boże tako,
jeżem ci napisał jako.
    (PT, 108-1094)

Uobecnienie podmiotu (nadawcy) tekstu widoczne w formach 
zaimkowych i werbalnych jest tu konsekwentnym zabiegiem 
określającym pragmatyczny wymiar komunikatu, towarzyszy 
mu bowiem wskazanie (za pomocą podobnych środków języko-
wych) odbiorcy. Taki – dialogiczny – charakter komunikacji na-
ukowej, przybierający rozmaite kształty, stanowi o jej specyfice, 
szczególnie w odniesieniu do tekstów dawnych (Biniewicz 2002: 
279-288). Podobne zabiegi znoszą dystans między podmiotami 
relacji, a to jest cechą dawnej komunikacji o charakterze nauko-
wym (i nie tylko).

Bezpośredniość relacji nadawczo-odbiorczych, wzmocnio-
na sygnałami uobecnienia podmiotu tekstu pojawiać się będzie 
w dyskursie naukowym wieków późniejszych (głównie do stu-
lecia XVIII), co potwierdzają przykłady:

4 Przykłady podaję w pisowni uproszczonej.
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Przeto ja chcąc cie w tej rzeczy upewnić wypiszę prawdę krotkimi 
słowy. (MP, Wtd, 67)

Imiona i nazwiska Linij, Angułow, i Figur, takem akkomodował, aby 
nie trudniły własnego ich wyrozumienia, ani pamięci nie fatygowa-
ły: jakie są zebrane porządkiem obiecadła w Zabawie pierwszej I już 
mam doświadczenie, że poczynający Geometrowie, chociaż dosko-
nali wjęzyku Łacińskim, [raz usłyszawszy, abo przeczytawszy] 
snadniej pamiętają, ktory jest Tryanguł Dwuśćiennorowny, niżeli 
Isosceles: ktory Rożnośćienny, niżeli Scalenum (…). Że inszych nie 
wspomnię. (SG, Wtz, 337)

(…) a bieży za obrotem Kśiężyca i w kilku godźin w brzegach się 
swych podnosi, i znowu zpuszcza, o czym szerzej w łacińskiej napi-
sałem. (TC, Wtz, 350)

Dopieroż wiele wiele kamieni drogich jest z Łacinska nazwanych 
u Polakow (…) nie mało Zioł kwiatow, z tego języka, jakom sie 
naczytał w Zielniku Syreniusza Doktora (…) Kładę tu Katalog Ła-
cińskich słow i spolszczonych in usu continuo u nas będących (…).  
(ChN, Wtz, 422-423)

Wniosłem zatym że wyż wyliczone przyczyny i onym podobne tak 
fizyczne jak moralne, tak te które idą od nałogów, jak owe które po-
chodzą od wielorakich opinii, są tylko powodem do różnych snów, 
bez których jednak zawsze się nam coś marzyć musi. - czyli otym 
obudziwszy się pamiętamy lub nie. - Cóż więc jest samo marzenie? 
I z kąd pochodzi.- (…)
Zadawszy sobie to pytanie, uważałem z pilnością, jak się też tworzy 
to marzenie w mojej głowie? (KU, Wtz, 500)

Taki stan należałoby wiązać ze specyfiką procesu kształtowania 
się polskiego dyskursu naukowego. Specyfikę tę określa typ pol-
skojęzycznych utworów naukowych zestawionych z ówczesnymi 
dziełami łacińskimi tej odmiany. Krystyna Siekierska, w odniesie-
niu do polszczyzny naukowej XVII wieku, stwierdza5: „Mimo nie-
ustannych wojen i zamieszek wieku Potopu życie naukowe roz-

5 Te spostrzeżenia można z powodzeniem odnieść do wieku XVI, a w pew-
nym stopniu również do XVIII.
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wijało się swobodnie, zwłaszcza w stosunkowo spokojnym Kra-
kowie i Gdańsku. Oczywiście większość prac naukowych, nieraz 
znakomitych, pisana była po łacinie (…). Są to prace teoretyczne, 
czasem bardzo wybitne, związane z nauką zachodnioeuropejską 
i nieraz sławne za granicą. Dzieła pisane w języku polskim mają 
zwykle charakter praktyczny, przeznaczone są dla Polaków słabo 
znających łacinę i często stanowią poradniki w różnych dziedzi-
nach życia codziennego. Charakterystyczne jest tu pomieszanie 
dyscyplin naukowych – botanika wiąże się z medycyną, poradnik 
lekarski jest jednocześnie podręcznikiem etyki i moralności, infor-
macja matematyczna jest encyklopedią dotyczącą najróżnorod-
niejszych zagadnień, geometria jest także nauką budowy maszyn 
itp.” (Siekierska 1992: 107). W podobnym duchu początki polskie-
go dyskursu naukowego charakteryzuje Jerzy Biniewicz: „Uczeni 
nowego typu, jacy pojawili się w XVII stuleciu, nie widząc możli-
wości kontaktu z niechętnymi im scholastykami, zdecydowali się 
na wyrażenie nowych treści w językach narodowych i odrzuce-
nie, nieprzydatnej w świetle nowych ustaleń badawczych, leksy-
ki chemicznej. Nie zapominajmy ponadto, że adresatem nowych 
treści nie byli teoretycy akademiccy, lecz praktycy – geodeci, że-
glarze, rusznikarze, kartografowie, technicy, kupcy, dla których 
łacina nie była prymarnym językiem.

W XVI- i XVII-wiecznej Polsce żywy pozostawał przede 
wszystkim nurt literatury praktycznej. Autorzy mieli na uwa-
dze cele dydaktyczne, popularyzatorskie. Motywując decyzję 
pisania tekstu naukowego w języku polskim, większość z nich 
wskazywała właśnie na dostępność przekazu niełacińskiego”. 
(Biniewicz 1996: 64). Można przypuszczać zatem, że dawne pol-
skojęzyczne teksty o charakterze naukowym, między innymi ze 
względu na ich szersze przeznaczenie i praktyczny wymiar, na 
poziomie pragmatycznym zawierały wyznaczniki uobecnienia 
instancji nadawczo-odbiorczych. Wskazywałoby to na okres 
krystalizowania się dyskursu, nieustabilizowanego pod wzglę-
dem stylistycznym, sytuującego się wówczas po części w obsza-
rze potoczności jako kategorii komunikacyjno-kulturowej, co 
pozwala w nim widzieć cechy podobne do współczesnej odmia-
ny popularnonaukowej (Starzec 1999). Uznaję zatem, że uobec-
nianie podmiotu tekstu w okresie krystalizowania się polskiego 
dyskursu naukowego należy wiązać z polifonią stylową tegoż, 
a także specyficznym kontekstem funkcjonowania polskojęzycz-
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nych tekstów naukowych na tle ich łacińskiego prototypu, co 
skutkowało stanem nie w pełni jeszcze wykształconych cech, 
takich jak na przykład: nieosobowość, abstrakcyjność, bezemo-
cjonalność – niesprzyjających manifestacji tekstowej instancji 
nadawczo-odbiorczych.

W dalszych partiach wywodu pragnę skoncentrować się na 
problemie podmiotowości współczesnego dyskursu naukowe-
go, ograniczając okres obserwacji do przełomu XX i XXI wieku. 
Prototypowa (scjentystyczna, pozytywistyczna6) forma dyskur-
su naukowego – do niedawna jeszcze obowiązująca – ma dziś 
często charakter postulatywny. Wprawdzie trudno nie zgodzić 
się ze stwierdzeniem, że idealny (wyidealizowany?) tekst nauko-
wy stanowiony jest przede wszystkim przez jego treść, wymaga 
ciągłej na sobie uwagi, skupia się na jasnym, jednoznacznym, 
przejrzystym, nieemocjonalnym komunikowaniu informacji 
(Ostaszewska 1994: 85). Warto jednak pamiętać, że te cechy by-
wają współcześnie dość elastycznie traktowane przez autorów 
wypowiedzi mieszczących się w obszarze dyskursu naukowe-
go. Wynika to z ogólnej sytuacji intelektualnej czasów obecnych: 
„Najkrócej i najtrafniej aurę intelektualną naszej współczesno-
ści charakteryzują kluczowe jej określenia: ponowoczesność, 
kryzys, chaos, zwrot. Wskazują one na zmiany postaci świata, 
wyrażają znaczny stopień refleksyjności w ich postrzeganiu oraz 
ujawniają kakofonię idei w światopoglądach jednostek i grup 
społecznych. Termin ponowoczesność pretenduje do ogólnej na-
zwy naszej epoki (można więc mówić o ponowoczesnej aurze 
intelektualnej) i obejmuje wiele procesów i zjawisk, które uza-
sadniają przypisywanie jej płynności, zmienności i afirmację róż-
nicy” (Gajda 2013: 61). Stan ten odzwierciedla niejednorodność 
współczesnej komunikacji naukowej, którą według Stanisława 
Gajdy charakteryzuje szereg opozycji:

- języki poszczególnych dyscyplin oraz bloków dyscyplin (najczęś-
ciej przeciwstawia się język nauk humanistycznych językowi nauk 
ścisłych);
- języki kierunków (szkół, nurtów, paradygmatów);
- języki osobnicze uczonych;

6 Przy zastrzeżeniu świadomości nadużycia tej przydawki i pewnego 
uproszczenia znaczenia pojęcia.
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- język naturalny/sformalizowany;
- język werbalny/niewerbalny (sformalizowany, ikoniczny);
- język mówiony/pisemny/ cybernetyczny;
- język rodzimy/języki obce (w tym zwłaszcza język angielski jako 
międzynarodowy język nauki);
- kulturowe style poznawczo-komunikacyjne (saksoński, teutoński 
itp.). (Gajda 2013: 65-66).

W związku z wyrażonym tematem mojego opracowania oraz 
dla przejrzystości i konsekwencji wywodu interesować mnie będą: 
odmiana werbalna pisana dyskursu naukowego, języki danych dy-
scyplin (humanistyka versus nauki ścisłe), komunikacja naukowa 
w języku polskim, idiolekty uczonych oraz po części języki poszcze-
gólnych dyscyplin. Jak widać, dla problemu podmiotowości tekstu 
ważnych jest większość wskazanych przez S. Gajdę opozycji.

To, o czym warto pamiętać, to fakt historycznych nawrotów. 
Odnosi się to także do dziejów języka. Irena Bajerowa w przywo-
łanym już artykule (2008) wspomina o stosunkowo słabo mani-
festowanej w naukowych tekstach szesnastowiecznych kategorii 
obiektywizmu, ale zauważa jednocześnie, że problem widoczny 
jest również w języku nauki współczesnej (postmodernistycz-
nej) (Bajerowa 2008: 77). W innym miejscu, charakteryzując prze-
miany stylu naukowego w dwudziestym stuleciu, uczona pisze 
o tym szerzej: „Ale ostatnio pojawiają się zupełnie nowe tenden-
cje; postmodernistyczny odwrót od neopozytywizmu poszukuje 
innego języka i ten - o dziwo! - ulega wpływom odmiany wcale 
nienaukowej: języka artystycznego” (Bajerowa 2003: 112)7. Jako 
dowody podobnych przeobrażeń autorka przywołuje takie cechy 
języka współczesnej nauki, jak: odwołania do wyobraźni, emocjo-
nalność, retoryczność, estetyzację czy metaforykę (Bajerowa 2003: 
113). Uwagi autorki potwierdzają, że obie odmiany pozostają so-
bie bliskie na różnych etapach rozwoju. W krąg podobnych analo-
gii można by włączyć problematykę podmiotowości tekstu pole-
gającą na uobecnianiu postaci nadawcy w dyskursie naukowym 
dawnym i współczesnym (postmodernistycznym).

Wydaje się, że dobrą ilustracją swoistego, postscjentystyczne-
go, „powrotu” podmiotowości (i tym samym subiektywności) 

7 Oddalanie się języka postmodernistycznej nauki od kanonów scjentyzmu 
zauważa także Romualda Piętkowa (2007: 143-150).
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we współczesnym dyskursie naukowym są na przykład teksty 
nawiązujące do tematyki społecznie zaangażowanej, zawiera-
jące w sobie pewien pierwiastek ideologii. Za przykład niech 
posłużą teksty reprezentujące dyskursy: gender studies (ściślej: 
queer studies) i posthumanizmu. Oto kilka fragmentów:

Aby więc jak najdokładniej poznać osoby o orientacji homoseksual-
nej, zastosowałem technikę ankietową oraz obserwację uczestniczącą. 
Szczególnie to ostatnie narzędzie badawcze pozwoliło mi przyjrzeć się 
prywatnemu życiu homoseksualnych mężczyzn i zdobyć ich zaufanie. 
Miałem ku temu okazję: przez ponad rok mieszkałem w biurze redak-
cji gejowskiego miesięcznika „Men!”, przez ponad cztery lata praco-
wałem w nim jako „gejowski” dziennikarz. Dlatego kojarzono mnie 
ze środowiskiem gejowskim, odbierano jako „swego”. Przez pół roku 
prowadziłem także Akademicką Grupę Gejowską w warszawskim 
ośrodku „Rainbow” oraz pracowałem jako streetworker, zajmując się 
propagowaniem tzw. bezpiecznego seksu wśród osób homoseksual-
nych (również prostytutek) - głównie na dworcach, w toaletach pub-
licznych, klubach i dyskotekach gejowskich. (KH, 51)

Badam nadawanie płci kulturowej pewnym produktom spożywczym, 
nadawanie płci kulturowej tzw. >>pracom kuchennym<< i seksualiza-
cję żywności pochodzenia zwierzęcego. Będę dowodzić, że nacecho-
wana płciowo i erotyzowana prezentacja jedzenia pochodzącego z ciał 
zwierząt hodowlanych jest normalizowana  w tekstach o gotowaniu 
i spożywaniu w Wielkiej Brytanii. W tej sposób przyjmuję podobnie 
krytyczne strukturalne podejście jak Adams, stosuję dyskursywną ana-
litykę w rozważaniu sposobów, w jakie żywność i spożywanie mogą 
być zapośredniczone przez relacje społeczne. (CP, 57)

Noce są już zimniejsze, na bukowych stokach coraz żywiej grają kolo-
ry jesieni, a w lesie snuje się zapach grzybów. Jesień. Patrzę na klucze 
gęsi lecące od północy. Gdy wieje silny wiatr i chmury są nisko, pada 
deszcz albo jest mglisto, jak to jesienią bywa, gęsi lecą niżej i widać je 
jak na dłoni. (KP, 21)

Przytoczone egzemplifikacje dowodzą przemian w podejściu 
do podmiotowości tekstu naukowego związanych z włączeniem 
w obszar nauk humanistycznych problematyki społecznie wraż-
liwej. Zaangażowanie autorów tekstów dotyczących posthumani-
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zmu (czy szerzej: ekologii) oraz płci kulturowej (feminizmu, gen-
der i queer studies), pewne nachylenie ideologiczne tych dyskur-
sów, skutkuje uobecnieniem nadawcy w komunikacie za pomocą 
znanych od dawna środków językowych: form 1. osoby predyka-
tów oraz odpowiednich postaci pronominalnych (głównie zaim-
ków ja i mój). Operatywność tego zabiegu jest znaczna i znacząca 
zarazem. Jego funkcje polegają przede wszystkim na utożsamie-
niu się (a przynajmniej bliskości) autora (nadawcy) z wyrażanymi 
treściami, ale też znoszą dystans między nadawcą i odbiorcą, co 
pozwala – poprzez proces włączenia odbiorcy w sferę przekonań 
nadawcy – na empatyczny odbiór komunikatu oraz stwarza wra-
żenie wspólnoty komunikacyjno-kulturowej. Założenia aktuali-
zacji tekstowych dyskursu naukowego w jego scjentystycznej od-
słonie stanowiłyby w tym wypadku przeszkodę. Można wskazać 
także pewne niuanse w funkcji językowego uobecniania podmio-
tu tekstu: w dwóch z powyższych fragmentów nadawca expressis 
verbis przedstawia założenia metodologiczne swej pracy, przybli-
ża jej cel, w trzecim – wyraźnie stylizowanym na prozę artystycz-
ną, eseistyczną – podmiot tekstu staje się elementem opisywanego 
świata przyrody, implicite stosuje strategię obserwacji uczestni-
czącej, o czym przekonują dalsze partie artykułu dotyczące kry-
tyki kultury łowiectwa utożsamianego z mordowaniem zwierząt. 
Warto też zauważyć – co potwierdzają powyższe przykłady – że 
z jednej strony dostrzega się pewne zbliżenie dyskursu naukowe-
go do publicystyki (egalitaryzacja), z drugiej – do piśmiennictwa 
o walorach artystycznych (eseizacja).

* * *
Podmiotowość tekstu naukowego w ujęciu historycznym 

wskazuje na zmianę kontekstu i tym samym funkcji tej cechy 
dyskursu w zależności od momentu (etapu) w jego dziejach. Ale 
zagadnienie podmiotowości tekstu może być także w kontekście 
przeobrażeń dyskursu naukowego rozpatrywane w kategoriach 
perspektywicznej ewolucji8: jako interpretacja stanu dawnego 
dokonana z punktu widzenia stanu współczesnego. Dzisiejsza  
(postmodernistyczna) komunikacja naukowa w obszarze hu-
manistyki i nauk społecznych często bywa elementem szerszej 

8 Termin ten dla ukazania specyfiki ewolucji systemu słowotwórczego pol-
szczyzny zaproponowała Krystyna Kleszczowa (1998, 2003).
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dyskusji nad problemami współczesnego świata, stąd waloryzo-
wanie w niektórych dyskursach tematycznych uobecniania pod-
miotu tekstu. Nie jest to oczywiście zjawisko bezwyjątkowe i sta-
nowi raczej pewną dającą się zaobserwować tendencję niż za-
sadę. W naukowej komunikacji wieków dawnych taka strategia 
(uświadamiana nie w pełni lub wcale) była refleksem tendencji 
polegającej na emancypacji tekstów polskojęzycznych spośród 
komunikatów dominującego wzorca łacińskiego, tekstów – za-
znaczmy – często bliższych popularyzacji niż naukowego (także 
w owoczesnym znaczeniu) opisu rzeczywistości. Syntetycznie 
można to przedstawić w tabeli:

Tabela 1. Uobecnianie podmiotu tekstu w dyskursie naukowym

OKRES	
KRYSTALIZOWANIA	SIĘ	
DYSKURSU	(XVI–XVIII	w.)

OKRES	
POSTMODERNIZMU		
(XX/XXI	w.)

podstawy	
epistemo-	
logiczne

zabieg	naturalny	–	wynik	
specyfiki	nieukształtowa-
nego	w	pełni	dyskursu

zabieg	świadomy	–	wynik	
zanegowania	scjentyzmu

konteksty	
stylistyczne

ciążenie	ku	potoczności	
(popularnonaukowość)	
i	stopniowe	skłanianie	się	
ku	naukowości	(elitaryza-
cja)

ciążenie	ku	dyskursowi	
publicystycznemu	(ega-
litaryzacja)	i	artystyczne-
mu	(eseizacja)

zakres niezależny	od	tematu

ograniczony	głównie	do	
dyskursów	tematycznych	
o	nacechowaniu	ideolo-
gicznym

funkcje

tworzenie	polskiej	wspól-
noty	dyskursowej	jako	
komplementarnej	(i	po	
części	opozycyjnej)	wzglę-
dem	wzorców	łacińskich

tworzenie	wspólnoty	
dyskursowej	opartej	
na	bliskości	przekonań	
i	światopoglądu

W obu jednak przypadkach za problemem subiektywności 
tekstu stoi podmiot właśnie, ale już pozatekstowy, człowiek 
próbujący torować sobie drogę do jakiegoś komunikacyjnego 
(dyskursywnego) celu, stąd zabiegi wpływające na dialogicz-
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ność dyskursu. Zarówno dawni autorzy przecierający szlaki na-
ukowej refleksji, jak i postmoderniści reprezentujący naukowe 
dyskursy ideologiczne mają poczucie bycia mniejszością, a ich 
działania na polu nauki stanowią próbę dotarcia do szerszego 
odbiorcy. Nawet zatem różnice natury epistemologicznej, sta-
nowiące o dystynkcji obu typów podmiotowości, a tym samym 
subiektywizacji tekstu, nie zdołają zatrzeć pewnego wrażenia 
o dyskursywnym kontinuum poświadczającym tezę o niezby-
walnej roli wspólnoty kultury i świata objawiającej się w rozma-
itych odsłonach na różnych etapach przemian dyskursu.

Zaprezentowane spostrzeżenia mają charakter rozpoznawczy. 
Dalsze badania pozwolą z pewnością uściślić poczynione w ni-
niejszym studium uwagi, a także je pogłębić lub zweryfikować.
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Between the text subject and the evolution  
of academic discourse 

Abstract

The work concerns the problem of text subject as a feature of aca-
demic discourse. The issue was analyzed taking into account two 
different stages of academic discourse evolution: 16th.-18th. cen-
turies as a period of forming of the academic discourse and post-
modernism period. The ways of subject manifesting in the text 
are similar, but their contexts are different depending on the evo-
lution period. The differences are connected with epistemology 
base, style context, scope and functions of academic discourse.

Keywords: academic discourse, subject, text, stylistics, history of 
Polish language.
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Gramatyka historyczna a historia 
języka polskiego

Przedmiotem niniejszego szkicu jest historyczne ujęcie dwu koncep-
cji: według pierwszej – gramatyka historyczna i historia języka to 
dwie równorzędne, względem siebie współrzędne subdyscypliny ję-
zykoznawcze, według drugiej – historia języka jest nadrzędna i obej-
muje m.in. gramatykę historyczną, czyli opis ewolucji sytemu gra-
matycznego. W moim przekonaniu zasadna jest ta druga koncepcja.

Przynajmniej do drugiej wojny światowej w ocenie zawarto-
ści dzieł z zakresu obu subdyscyplin lingwistycznych nie nale-
ży sugerować się tytułem. Dobrego przykładu w tym względzie 
dostarcza Zarys historii języka polskiego Baudouina de Courtenay 
z roku 1922 (Baudouin de Courtenay 1922): w tytule pojawia się 
tutaj historia, natomiast  faktycznie jest to oryginalnie ujęta syn-
teza gramatyki (głównie fonetyki) historycznej.

Oryginalność ujęcia polega na wyeksponowaniu tego, co jako 
istota ewolucji językowej jest wprawdzie bezsporne, ale chyba 
(o ile mi wiadomo) nigdy przedtem – przed Baudouinem – nie 
zostało tak dobitnie wyartykułowane:

[…] należy pamiętać, że ze stanowiska nieprzerwanej ciągłości hi-
storycznej stosowanie nazwy „język polski” do danego języka zbio-
rowo-indywidualnego1 dopiero od pewnego czasu, tj. od czasu wy-

1 Przykład oryginalnej terminologii lingwistycznej Baudouina, którą tutaj nie 
możemy się zajmować, zob. na ten temat B. Walczak, H. Zgółkowa 1989: 487-493.
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odrębnienia się tego języka ze wspólnoty wszechsłowiańskiej, jest 
rzeczą dowolną. Obiektywnie tak zwani Słowianie czy też Prasło-
wianie byli przodkami lingwistycznymi czyli językowymi 2 zarów-
no Polaków, jak i innych Słowian; tak więc prasłowiański powinien 
być uważany za dawny język polski. Podobnie ma się sprawa ze 
stanem językowym praarioeuropejskim, który w swej dostępnej dla 
naszego badania, a ustanawianej drogą domysłów i odtwarzań po-
staci może być również uważany za najstarożytniejszy język polski  
(Baudouin de Courtenay 1922: 12).

Baudouin nie twierdzi tutaj w istocie nic innego, jak to, że isto-
tą ewolucji systemu językowego od praindoeuropejszczyzny do 
polszczyzny jest to, iż system ten ewoluował nieprzerwanie, przy 
czym równocześnie nieprzerwanie istniała społeczna świadomość 
jego tożsamości, czyli, innymi słowy : społeczeństwo jego użytkow-
ników nie zdawało sobie sprawy z tej ewolucji i było – jak najsłusz-
niej – przekonane, że wciąż mówi tym samym językiem (co jest, 
zresztą, ogólną zasadą ewolucji językowej : cezury „etnolektalne” 
w tej nieprzerwanej ewolucji można wyznaczać tylko na podstawie 
kryteriów zewnętrzno- i pozajęzykowych, zob. na ten temat Wein-
sberg 1983: 95-103 i Walczak 1987, 1995: 11-16).

Nieraz się zdarza, iż jakaś subdyscyplina językoznawcza (a tak-
że jakaś inna, czym jednak już tutaj nie możemy się zająć: przy-
najmniej w części przekraczałoby to zresztą nasze kompetencje) 
dopiero po określonej fazie rozwoju szczegółowo-materiałowego 
formułuje swoje założenia i metodologię. Tak było i w wypadku 
historii języka, a także – autonomicznej bądź wchodzącej w jej 
skład – gramatyki historycznej.

Dzieła (a nawet syntezy-kompendia) opisujące ewolucję sy-
stemu gramatycznego datują się od połowy XIX wieku. Mam tu 
na myśli prace Andrzeja Sztochla (1854), Henryka Sucheckiego 
(1857) oraz później Antoniego Małeckiego (1879) i Antoniego Ka-
liny (1883). Całość ewolucji języka (tzn. ewolucję systemu grama-
tycznego wraz z ewolucją słownictwa i frazeologii) przedstawił 

2 Baudouin popełnia tutaj popularny błąd, utożsamiając pod względem 
znaczeniowym przymiotniki lingwistyczny i językowy. W istocie językowy to 
przymiotnik od język, natomiast lingwistyczny – przymiotnik od lingwistyka 
‛językoznawstwo’, czyli lingwistyczny znaczy tyle, co ‛językoznawczy’. Prasło-
wianie byli więc przodkami językowymi Polaków, natomiast żadną miarą nie 
mogli być ich przodkami lingwistycznymi.
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w Dziejach języka polskiego (1906) Aleksander Brückner (Brückner 
1906). Przedstawił, w części dotyczącej systemu gramatycznego, 
po Brücknerowsku, tzn. – jak to z cytatów Brücknerowskich zre-
konstruował Jan Michał Rozwadowski i przeciwko czemu ostro 
zaprotestował (Rozwadowski 1950) – przyjmując, że „język to 
stworzenie leniwe a grymaśne, co raz wraz czegoś zapomina, 
rzuca stare a dobre, za to po mistrzowsku łata i znowu swoje 
własne twory z tyłu «obkęsywa»”. Krótko mówiąc, problem po-
lega na tym, że berliński slawista, wybitny filolog staropolski, 
jak nikt inny oczytany w piśmiennictwie staropolskim, nie był 
językoznawcą (tzn. nigdy nie przeszedł solidnych, systematycz-
nych studiów lingwistycznych i językoznawstwa jako autono-
micznej pod względem teoretycznym i metodologicznym dyscy-
pliny naukowej nie opanował), jakkolwiek działał także na tym 
polu i zdobył się nawet na takie syntetyczne dzieła jak właśnie 
Dzieje (1906) i Słownik etymologiczny języka polskiego (1927).

Niemniej jednak (przy wszystkich brakach dzieła spowodo-
wanych Brücknerowską wizją ewolucji językowej) od Brücknera 
i jego syntezy datuje się, moim zdaniem, rozumienie historii ję-
zyka jako subdyscypliny lingwistycznej opisującej ewolucję i sy-
stemu gramatycznego, i słownictwa z frazeologią. Dokonuje się 
to wszystko implicite, bez jakichkolwiek deklaracji co do przed-
miotu, zakresu i metodologii rodzącej się historii języka. Wśród 
współczesnych językoznawców nie ma zgody co do tego, jak 
długo trwała ta epoka w historii języka polskiego pozbawiona 
swoistej autorefleksji. Według Stanisława Dubisza (2010) trwała 
ona do końca drugiej wojny światowej, skoro warszawski badacz 
zalicza do niej opracowania Antoniego Kaliny (1883), Stanisława 
Słońskiego (1934) i Tadeusza Lehra-Spławińskiego (1947). Zda-
niem Dubisza cała ta epoka sytuuje się w obrębie paradygma-
tu młodogramatycznego. Osobiście wolałbym tu widzieć para-
dygmat pozytywistyczny, który zapanował w językoznawstwie 
i w ogóle w naukach humanistycznych już w drugiej połowie 
XIX wieku, a charakteryzował się głównie nacechowaniem ewo-
lucjonistycznym i scjentystycznym. W moim przekonaniu mło-
dogramatykami byli Jan Łoś czy Jan Michał Rozwadowski, dla-
tego w tym paradygmacie bym sytuował ich syntezy gramatyki 
(w wypadku Rozwadowskiego fonetyki) historycznej (Łoś 1922-
-1927, 1927; Rozwadowski 1915, 1923). Natomiast nie widział-
bym jako młodogramatyków innych lingwistów międzywojnia 
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(jak na przykład Witold Taszycki czy Władysław Kuraszkiewicz, 
a także Zenon Klemensiewicz, który swoją podstawową prace 
Zagadnienia i założenia historii języka polskiego opublikował do-
piero w 1956 roku w „Pamiętniku Literackim” (Klemensiewicz 
1956)). Jeszcze w 1966 roku Antoni Furdal ogłosił artykuł Przed-
miot i zakres historii języka polskiego (Furdal 1966). Tę datę (a może 
dopiero rok 1980, gdy ukazała się antologia Stanisława Boraw-
skiego i Antoniego Furdala – Borawski, Furdal 1980) można chy-
ba uznać za definitywny koniec pierwszej fazy historii języka 
polskiego. Niepodobna nie dodać tu, że Zenon Klemensiewicz 
(1961-1972) w swojej wielkiej syntezie Historia języka polskiego,  
cz. I-III, Warszawa 1961-1972) dokładnie zrealizował model sfor-
mułowany w artykule z roku 1956 (Klemensiewicz 1956).

Jaki to paradygmat badawczy ? Według Dubisza, jak już była 
o tym mowa wyżej (przy znaczącej różnicy co do terminus ad 
quem) – młodogramatyczny, w moim przekonaniu – pozytywi-
styczny, ale na przykład Andrzej Maria Lewicki (2001, w encyklo-
pedii Współczesny język polski pod redakcją Jerzego Bartmińskie-
go, w artykule Językoznawstwo polskie w XX wieku) widzi w dziele 
Klemensiewicza (1961-1972) największe w obszarze diachronii 
językowej osiągnięcie strukturalizmu. Takie stwierdzenie impli-
kuje oczywiście bardzo swoiste rozumienie strukturalizmu.

Moim zdaniem historia języka polskiego sensu largo aż do koń-
ca lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku tkwiła w obrębie para-
dygmatu pozytywistycznego, choć jej część składowa, gramatyka 
historyczna, najszybciej ewoluująca „paradygmatycznie” (meto-
dologicznie), pozostawała już w tym czasie w obrębie paradyg-
matu strukturalistycznego. Pozostawała w nim już od Rozwoju fo-
nologicznego języka polskiego Zdzisława Stiebera, którego pierwsze 
wydanie wyszło w 1952 roku (Stieber 1952, też 1958, 1962, 1966, 
1973). Przełom strukturalistyczny w historii języka sensu largo za-
wdzięczamy Irenie Bajerowej (1963, 1969a, 1969b). Jej metodologię 
twórczo rozwijali przede wszystkim badacze historycznej morfo-
logii języka polskiego, jak Wojciech Ryszard Rzepka (1975 i 1985) 
czy Władysława Książek-Bryłowa (1992), czy wreszcie jej ucznio-
wie z ośrodka katowickiego (w monografii polszczyzny XVII wie-
ku pod redakcją Danuty Ostaszewskiej (Ostaszewska, red. 2012).

Gramatyka historyczna, reprezentowana przez wiele syntez 
i podręczników (zob. w tym względzie Walczak 2012), w miarę 
czysty strukturalizm osiągnęła w pracach Stanisława Rosponda 
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(1971), a przede wszystkim Krystyny Długosz-Kurczabowej i Sta-
nisława Dubisza (2006). Natomiast historia języka sensu largo nie 
zdobyła się, moim zdaniem, na syntezę strukturalistyczną – ani 
zresztą żadną inną nowszą poza pozytywistyczną (w moim prze-
konaniu) syntezą – kompendium Zenona Klemensiewicza (opra-
cowanie Jana Mazura (1993) jest adaptacją wątków historycznoję-
zykowych dla czytelnika – obcokrajowca i właściwie przynależy 
do glottodydaktyki polonistycznej, moje opracowanie, w gwarze 
studenckiej zwane „małym Klemensiewiczem” (Walczak 1995), 
jest tylko próbą przeróbki z kompendium Klemensiewicza na 
podręcznik do (okrojonej w programach studiów większości uni-
wersytetów i akademii) historii języka polskiego).

Powstaje natomiast bardzo wiele szczegółowych prac histo-
rycznojęzykowych, tzn. prac z zakresu historycznej leksykolo-
gii, frazeologii i semantyki, jak również z zakresu związków 
między ewolucją języka a życiem społeczeństwa jego użytkow-
ników. Analizując te prace szczegółowe, można śledzić, jak do 
historii języka polskiego przenika generatywizm (bardzo sła-
bo tu reprezentowany – właściwie można wskazać tylko jedną 
pracę  Ireneusza Bobrowskiego o stylistycznie nacechowanych 
zjawiskach składniowych w poezji Jana Kochanowskiego (Bo-
browski 1991-1992), komunikatywizm, genologia lingwistyczna 
i wreszcie paradygmat kulturowy czy kognitywistyczny. Nie-
które z tych nowszych kierunków, jak genologia lingwistyczna, 
na gruncie historycznojęzykowym pojawiają się, chciałoby się 
rzec, incognito (niejako bez zwracania na siebie uwagi, z milczącą 
sugestią, że treści genologiczne zawsze się przewijały w pracach 
historycznojęzykowych). Komunikatywizm, zainicjonowany 
w obszarze diachronii przez Ludwika Zabrockiego (w znanej 
książce o wspólnotach komunikatywnych w (pre)historii języka 
niemieckiego (Zabrocki 1963), jest obecnie intensywnie rozwija-
ny i uzasadniany w ośrodku zielonogórskim przez Stanisława 
Borawskiego i jego szkołę. W tym paradygmacie (tzn. w para-
dygmacie komunikacyjnym) – z silną przymieszką blisko z nim 
związanej genologii lingwistycznej – utrzymany jest najnowszy 
i najobszerniejszy, łódzko-zielonogórski Wybór tekstów do histo-
rii języka polskiego (Cybulski 2015). Prawdopodobnie wkrótce na 
rynku księgarskim ukaże się nowa zespołowa (właśnie łódzko-
-zielonogórska) synteza historii języka polskiego – komunikacyj-
no-genologiczna, jeśli można sądzić po ośrodkach i autorach.
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Od dłuższego czasu pojawiają się też prace historycznojęzy-
kowe osadzone w paradygmacie kulturowo-kognitywistycznym 
(odróżniam oczywiście lingwistykę kulturową [zwaną inaczej 
antropologiczną], eksponującą związek języka z kulturą, i kogni-
tywizm akcentujący poznawczą naturę i strukturę umysłu ludz-
kiego, odzwierciedloną w cechach językowych – te dwa typy 
lingwistyki są jednak sobie bardzo bliskie, operujące wspólną 
koncepcją językowego obrazu świata, i dlatego można, moim zda-
niem, dopuszczając się tylko niewielkiego uproszczenia, mówić 
o paradygmacie kulturowo-kognitywistycznym). Dopiero jednak 
teraz, w ostatnich latach (zapowiedziany w 2008 roku artykuł Ta-
deusza Zgółki O podstawach kulturowej historii języka nigdy, o ile 
mi wiadomo, nie powstał), dokładnie w roku 2010, wyszła dru-
kiem (w „LingVariach”) eksplicytna wypowiedź teoretyczna na 
ten temat, Czy i jak historia języka może skorzystać z propozycji kog-
nitywizmu?, autorstwa Ireny Bajerowej (2010). Bajerowa – moim 
zdaniem zasadnie – twierdzi, że domeną metodologii kognitywi-
stycznej mógłby być w zakresie historii języka obszar najszerzej 
pojętej leksykologii i semantyki (zauważmy, że jest to rdzeń – po 
wyłączeniu gramatyki historycznej – historii języka sensu largo): 

Dla historii języka wyniki badań JOS [= językowego obrazu świata –  
B.W.] mogą być cenne, gdyż […] dotyczyć one winny powiązań 
języka z całą pozajęzykową rzeczywistością, a to właśnie historia 
języka powinna ogarnąć. Potraktowanie historii słownictwa (i se-
mantyki) poprzez JOS może być pewnym sposobem na uporanie się 
z tym zadaniem (Bajerowa 2010: 40).

Moim zdaniem koncepcja językowego obrazu świata mo-
głaby być szczególnie użyteczna w opisie zmian językowego 
odzwierciedlenia świata wartości, w opisie ewolucji systemu 
słowotwórczego w porządku kategorii kognitywnych, w ogóle 
w opisie i interpretacji wielu faktów i zjawisk językowych, wy-
magających uwzględnienia takich kategorii kulturowych, jak 
prestiż, moda, snobizm, tendencja do nowatorstwa itd.  

Na koniec jeszcze jeden cytat z ostatniej pracy Ireny Bajero-
wej, która, jak stwierdziliśmy wyżej, wywołała w historii języka 
sensu largo przewrót strukturalistyczny, a swoją ostatnią pracą 
dała świadectwo nieustającej czujności metodologicznej, rzad-
kiej w tym stopniu wśród historyków języka polskiego:
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Zaryzykuję twierdzenie : historia języka może (i powinna) być eklek-
tyczna3. Zresztą – jak dotąd, taką właśnie była. Historia języka objąć 
musi całokształt życia języka, a więc wszystkie jego działy i wszystkie 
sposoby funkcjonowania w społeczeństwie. W podręcznikach historii 
języka mamy więc treści filologiczne (omawiające zabytki), gramatycz-
ne […], leksykalne (z dużym naciskiem na zapożyczanie wyrazów ob-
cych), wreszcie socjolingwistyczne i stylistyczne (zwracające uwagę na 
tendencje języka literatury pięknej). Każda z tych treści wymaga inne-
go podejścia, często nawet innych źródeł, i przede wszystkim różno-
rodności punktów widzenia […] (Bajerowa 2010: 40).

Reasumując powyższe uwagi, można stwierdzić, co następuje: 
gramatyka historyczna jako opis systemu gramatycznego języka, 
znalazła swoje najlepsze instrumentarium badawcze na gruncie 
paradygmatu strukturalistycznego. W szeroko pojętej historii ję-
zyka dominuje dziś komunikatywizm, genologia lingwistyczna 
i kognitywizm. Jak już sugerowaliśmy wyżej, prawdopodobnie 
wkrótce pojawi się nowa synteza historycznojęzykowa z perspek-
tywy komunikologii i genologii lingwistycznej. Na nową synte-
zę ze stanowiska kulturowo- (antropologiczno-) kognitywnego 
przyjdzie jeszcze chyba (raczej dość długo) poczekać.
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Historical Grammar and the History of Polish Language
Abstract

The author adopts a historical perspective to reflect on two 
notions regarding the mutual relationship between diachron-
ic grammar and the history of language. According to the first 
concept, historical grammar and the history of language are two 
parallel sub-disciplines of linguistics, the second advocates the 
idea that the history of language is superior to and encompasses 
historical grammar. The author favors the second notion, how-
ever, he admits that historical grammar enjoys a high degree of 
autonomy within the broad scope of the history of language, and 
that methodologically it evolves faster than the rest part of the 
discipline.

Keywords: historical grammar, history of language, structural-
ism, communicativism, cognitivism.
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Uwagi	wstępne

Charakter człowieka to zespół cech psychicznych właściwych 
dla danej osoby, które ujawniają się w jej zachowaniu, sposo-
bie bycia, usposobieniu, postępowaniu. Są one względnie stałe. 
Uwidaczniają się w postawach człowieka (wobec szeroko rozu-
mianej rzeczywistości) oraz relacjach międzyludzkich. Charak-
ter jest jednym z elementów budujących obraz człowieka, co 
znajduje odzwierciedlenie również w opracowaniach leksyko-
graficznych z zakresu słownictwa i frazeologii prezentujących 
materiał słownikowy w porządku tematycznym – szerzej na ten 
temat Szerszunowicz 2011: 90-92. Badaczka ta przypomina, że 

[...] antropocentryczny punkt widzenia charakterystyczny jest dla 
wszelkich działań językowych człowieka. [...] Za pomocą frazeolo-
gizmów można opisywać człowieka i wszystko, co z nim związane: 
wygląd, charakter, czynności wykonywane przez niego, sferę uczuć 
(Szerszunowicz 2011: 89). 

Frazeologia z pola leksykalno-semantycznego DIABEŁ też oczy-
wiście takie możliwości stwarza.

Wykorzystuję tu pojęcie frazemu (zob. Chlebda 1991, 2001), któ-
rym objąć można zarówno tradycyjnie rozumiane frazeologizmy, 
porównania frazeologiczne, jak i przysłowia oraz powiedzenia, gdyż 



38 RENATA DŹWIGOŁ

wspólną i wystarczającą cechą jednostek uznawanych za frazemy 
jest ich odtwarzalność. O włączeniu poszczególnych frazemów do 
pola leksykalno-semantycznego DIABEŁ decyduje znajdujący się 
w składzie jednostki komponent, którym jest albo nazwa demona 
zła, np. diabeł, czart, bies, licho, szatan, śpyrtek, diasek, Lucyper, zły duch, 
kasz. purtk/ purtka, sarčësti, albo przymiotnik od niej utworzony, 
np. diabelski, czartowski, szatański. Frazemy z tego pola leksykalno-
-semantycznego  były już przedmiotem oglądu, jeśli chodzi o cha-
rakter człowieka. Analizie poddano wybraną grupę frazemów –  
gwarowe frazeologizmy i paremie wyrażające znaczenie ‛ktoś jest 
złym człowiekiem’. Jej celem było ukazanie jak to uogólnione zna-
czenie jest konceptualizowane i obrazowo przedstawiane – zob. 
Dźwigoł 2016. W niniejszym artykule zamierzam przedstawić 
materiał w tej pracy nieprezentowany, czyli frazemy z pola leksy-
kalno-semantycznego DIABEŁ, które opisują poszczególne cechy 
charakteru człowieka.1 Nie zawężam przy tym pola obserwacji do 
frazeologii i paremiologii gwarowej – przeciwnie przyjmuję stano-
wisko charakterystyczne dla prac z zakresu lingwistyki kulturowej, 
zgodnie z którym opis materiału poddanego analizie ma charakter 
niedyferencjalny (jednostki gwarowe nie są oddzielane od jedno-
stek ogólnopolskich) oraz panchroniczny (jednostki polszczyzny 
dawnej nie są oddzielane od jednostek polszczyzny współczesnej). 
Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia też to, że wiele zgro-
madzonych na potrzeby tej analizy jednostek ma według zapisów 
NKPP poświadczenie nie tylko w języku ogólnym, ale i w gwarach, 
a także to, że duża ich część to jednostki recesywne. Innymi prócz 
NKPP źródłami leksykograficznymi, z których pochodzi materiał 
analityczny, są słowniki języka polskiego dokumentujące polszczy-
znę ogólną i gwarową – zob. Wykaz skrótów.

Wielokrotnie cechy charakteru człowieka we frazemach wyraża-
ne są nie bezpośrednio, a poprzez prezentowanie i opisywanie po-
staw, zachowań i działań ludzkich – obrazujących dane cechy cha-
rakteru. Wynika to z faktu, że istotnym aspektem frazeologii oraz 
paremiologii jest antropocentryzm, a także szczególny rodzaj ukon-
kretnienia, nie pozwalający we frazeologizmach oraz przysłowiach 
formułować treści na wysoce ogólnym, abstrakcyjnym poziomie 

1 Pojedyncze jednostki były prezentowane przy okazji innych analiz, 
w innych pod względem tematyki opracowaniach: Dźwigoł 2011a, 2011b, 2012, 
2014. Część przysłów przywołała w swoim opracowaniu Regina Wyżkiewicz-
-Maksimow (2012).
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(jak to ma miejsce w przypadku sentencji czy maksym) – najmoc-
niej jest to widoczne w jednostkach o ludowej proweniencji. Warto 
też podkreślić, że owe postawy, zachowania i działania muszą być 
na tyle często powtarzane, by mogły być uznane za poświadczają-
ce daną cechę charakteru, która to w założeniu jest względnie stała 
(a nie chwilowa).

Zebrany materiał sprawiał pewne trudności w opisie – z trzech 
powodów. Po pierwsze trudności wynikały ze sposobu rejestracji 
jednostek w źródłach leksykograficznych: stosunkowo niewiele 
spośród nich zostało odnotowanych w słownikach wraz ze zna-
czeniem, które nierzadko zresztą ewoluowało na przestrzeni lat, 
zmieniało się z czasem, np. Często diabeł siada za krzyżem jako opis 
fałszywego, obłudnego człowieka, a współcześnie: ‛pozory mylą’. 
Po drugie, często niuanse znaczeniowe decydują o rozdzieleniu 
poszczególnych cech charakteru, np. pewny siebie, wyniosły, pyszny, 
zarozumiały – zaś rozdzielenie poszczególnych cech osobowości 
(zgodnie z zasadą klarownego ich opisu) jest tym bardziej trudne, 
jeśli nierzadko dysponuje się zaledwie obrazowaniem danej jed-
nostki, np. nadął się, jakby zjadł sto diabłów, a nie jej użyciem teksto-
wym, informacją o jej pragmatycznym znaczeniu. W takich sytu-
acjach decydowałam się na łączenie pokrewnych cech charakteru, 
włączanie ich do jednej grupy. Po trzecie, to samo powtarzające 
się zachowanie różnie może zostać odebrane, nazwane i ocenione, 
tzn. może zostać potraktowane jako wyraz zupełnie odmiennych 
(oraz odmiennie wartościowanych) cech charakteru – np. działanie 
w tym samym czasie „na dwie strony”, hołdowanie jednocześnie 
dwóm różnym ideom (obrazowo wyrażone we frazemie w tej czy 
innej formie) przez jednych będzie traktowane jako dowód obłudy, 
dwulicowości i nie będzie akceptowane, a przez innych jako dowód 
zapobiegliwości, przezorności, cechy charakteru raczej powszech-
nie akceptowanej. Jedni będą bowiem to zachowanie oceniać prze-
de wszystkim z moralnego, drudzy z pragmatycznego punktu wi-
dzenia. Podczas analizy starałam się zwracać uwagę na ten aspekt.

Cechy	charakteru	człowieka

Frazemy z pola leksykalno-semantycznego DIABEŁ opisują nie 
tylko cechy charakteru wartościowane ujemnie, jak można by było 
przypuszczać, biorąc pod uwagę symbolikę demona zła w kulturze 
(zło moralne, grzech), lecz również cechy wartościowane dodatnio.
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cnotliwy, postępujący etycznie, moralnie
Przysłowie Dyabła się nie boi, kto przy krzyżu stoi ‛cnota puklerz; 

cnotliwy bezpieczny’ (Linde I 576) może być odczytywane jako 
charakterystyka człowieka cnotliwego. Cnota rozumiana jest tu 
szeroko2, jako postępowanie etyczne, zgodne z obowiązującymi 
zasadami moralnymi. Ta waloryzowana dodatnio cecha charak-
teru przywoływana jest z wykorzystaniem opozycji Bóg – diabeł, 
boskie – diabelskie, która to z kolei obrazowo ukazuje prostą ka-
tegoryzację: dobro – zło3. Diabeł symbolizuje tu zagrażające czło-
wiekowi zło moralne, grzech, przed którym chroni człowieka 
mocna wiara i wypływające z niej zasady moralne.

zaradny, umiejący wszystkiemu podołać
Cechę charakteryzującą człowieka, który jest zaradny i umie 

wszystkiemu podołać, wyrażają frazeologizmy mające struktu-
rę KTOŚ (SAMEGO) DIABŁA WZIĄŁBY ZA ROGI / UTRZY-
MAŁBY ZA ROGI / POPASŁBY ZA ROGI: diabła samego wziąłby 
za rogi; samego diabła utrzymałby za rogi; popaść diobła za rogi ‛tzn. 
wszystkiemu podoła, zuch’ (NKPP I 429: diabeł 58); popaść diabła 
za rogi ‛poradzić sobie z jakimś problemem’ (SGP PAN V 515). 
I ta cecha charakteru jest wartościowana pozytywnie – z innego 
punktu widzenia jednak niż poprzednia. Tutaj bowiem daje znać 
o sobie praktycyzm, utylitaryzm (a nie: dbanie o porządek mo-
ralny). Z punktu widzenia całej społeczności człowiek charakte-
ryzujący się zaradnością jest użyteczny, a sama cecha niezwykle 
pożądana, ponieważ ułatwia życie nie tylko jednostce, ale i całej 
grupie, w której jednostka funkcjonuje. W cytowanych frazeo-
logizmach diabeł został obrazowo przedstawiony jako groźne, 
może dzikie zwierzę, które nielękający się wyzwań i przeciwno-
ści losu człowiek może okiełznać.

nieulękniony, odważny
O człowieku nieulęknionym, odważnym traktują następujące 

frazy: I diabła się nie ulęknie; Ani diabła się nie zlęknie; Samego, jak 
powiadają, nie zlęknie się diabła; Ten by się, jak powiadali, i diobła sa-

2 Wąskie rozumienie cnoty odnosi się do przyzwoitości w sprawach doty-
czących seksu, do niewinności, powściągliwości seksualnej.

3 Por. [Kto] Chto dlô diôbła grzeczny, ten dlô Boga grzeszny (NKPP I 432: diabeł 
97). Zob. Dźwigoł 2011a.
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mego nie uląkł (NKPP I 430-431: diabeł 78), (ktoś) diabłu łeb by urwał 
‛o kimś odważnym’ (SGP PAN V 519). Diabeł został tu zobra-
zowany dwojako: jako ten, który u człowieka mógłby wzbudzić 
lęk, ale tak się nie dzieje, oraz jako ten, którego człowiek dzięki 
odwadze może pokonać. Pośrednio do tej cechy charakteru na-
wiązuje zapewne frazeologizm, który odnosi się do narażania się 
na niebezpieczeństwo: diabłu w gardło leźć/ bieżeć/ zajechać (NKPP 
I 600: gardło 28) – por. w gardło leźć ‛narażać się na niebezpie-
czeństwo’ (NKPP I 600: gardło 28). Takie zachowanie człowieka 
(narażanie się na niebezpieczeństwo) może być odczytywane 
jako dowodzące jego odwagi albo lekkomyślności. Zapis słow-
nikowy nie uwzględnia kontekstów użycia notowanej jednostki, 
trudno więc wyrokować o jego kontekstowym znaczeniu.

nieustępliwy, zawzięty
Ta cecha charakteru została przedstawiona w powiedzeniu 

I diabłu z gardła wydrze (NKPP I 600: gardło 30). Nie można wy-
kluczyć, że cecha ukazywana była w pozytywnym świetle – jako 
konsekwencja w postępowaniu, mimo wielu przeszkód i trud-
ności (zob. Dźwigoł 2014: 5).

zgadzający się na kompromis [?], oportunista
Dość zagadkowe pod względem semantycznym są jednost-

ki, w których wykorzystany został motyw palenia świecy diabłu 
(w południe): diabłu w południe świeczką [!] zaświecić ‛zgodzić się 
na kompromis [?]’ (SGP PAN V 514); diabłu w południe świeczką 
zaświecić ‛godzić się na kompromis (?)’: Trzeba też czasym i djobłu 
w połednie świyczkóm zaświycić (SFŚ 111); I diabłu świeczka nie zawa-
dzi; Wszak przysłowie radzi, że i diabłu postawić świeczkę nie zawadzi; 
Trzeba tez czasym i diobłu w połednie świyczkóm zaświycić; Diobłu 
trzeba swiyczke rożnóć4 i po widnu; Powiadają: i diabłu trzeba świecz-
kę zaświecić; Już i samemu diabłu by świeczkę zapalił (NKPP I 430: 
diabeł 645). Przypuszcza się, że wyrażają one znaczenie ‛pójść na 
kompromis’, a ostatnia z nich może być potraktowana jako opis 
człowieka, który na kompromis często się zgadza. Podobne zna-
czenie zostało zawarte w powiedzeniu Bogu służ, a diabła nie gnie-

4 Ciesz. rożnóć ‛zapalić światło, rozświecić’ (Sł NKPP 236).
5 Przysłowie wywodzi się niewątpliwie z humorystyki ludowej – zob. MG 

I 81-84.
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waj ‛dogadzaj każdemu’ (Linde I 576). O istocie wspomnianego 
kompromisu trudno przesądzać, choć można domniemywać, że 
dotyczy on moralności człowieka. W takim przypadku przyto-
czone frazeologizmy opisywałyby cechę charakteru oportunisty, 
czyli człowieka, który rezygnuje ze swoich zasad moralnych 
i przekonań, by osiągnąć doraźne korzyści, wybiera zawsze to, 
co w danej sytuacji jest dla niego korzystne. Nie jest wykluczone, 
że zwięzłą charakterystyką takiego człowieka było przysłowie, 
które na płaszczyźnie obrazowej opisuje diabła: I diabeł chodzi 
w habicie, jeśli mu dogodnie (Kolberg 105). Rezygnacja ze swoich 
przekonań i zasad dla osiągnięcia doraźnych korzyści potocznie 
jest często rozumiana jako obłuda, fałsz, oszustwo spowodowa-
ne chęcią zyskania czegoś – zob. niżej.

nie idący na kompromis, nieustępliwy, niepokorny wobec 
innych

Opisem człowieka prezentującego przeciwną postawę – nie 
idącego na kompromis – jest powiedzenie Diabła w stępie6 nie utłu-
cze ‛tzn. nie poradzisz sobie z nim, nie przerobisz go’ (NKPP I 429: 
diabeł 60). Wydaje się, że w tej jednostce kompromis ma inny wy-
miar – nie jest kompromisem moralnym, a kompromisem z dru-
gim człowiekiem, który polega na (częściowym) odstąpieniu od 
własnych racji na rzecz oddania racji drugiemu. Tego typu zacho-
wanie jest charakterystyczne dla człowieka próbującego z drugim 
człowiekiem zbudować relację partnerską. Nieumiejętność czy 
niechęć pójścia na kompromis, przywołana w tej paremii, przypi-
sywana jest człowiekowi nieustępliwemu, niepokornemu wobec 
innych7. W społecznym odbiorze jest cechą negatywną, kompli-
kuje bowiem relacje międzyludzkie: Chłop swoje, czort swoje ‛każ-
dy chce mieć rację, utrzymuje swoje’ (Linde I 351); Czart swoje, 
baba swoje; Bóg swoje, czart swoje; Ksiądz/ pleban swoje, diabeł swoje; 
Ksióndz swoji, a czert swoji; Pop swoje, czort/ diabeł swoje (NKPP III 
363: swój 51); Baba swoje, (a) chłop/ dziad/ diabeł/ czart swoje ‛wystę-

6 Stępa – stp. 1. ‛naczynie lub koryto, w którym kruszy się coś przy pomocy 
tłuczka, czyli stępora’, 2. ‛naczynie do tuczenia jęczmienia na pęcak’, 3. ‛grube 
koryto drewniane w foluszu, w którym parzą i ubijają sukno’ (Sł NKPP 243).

7 Por. np. Pokorą ujdziesz złego (NKPP II 992: pokora 13); Pokora jest matką 
cnoty; Wszystkie cnoty wzory urosły z pokory (NKPP II 991: pokora 5); Pokora świę-
ta jest drabiną do nieba; Pokora prowadzi do nieba (NKPP II 992: pokora 9); Pokora 
niebiosa przebija; Cnota, wiara, pokora przebija obłoki (NKPP II 991: pokora 8).
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puje różnica zdań’ (MN 55); Chłop swoje, czart/ diabeł/ diasek swoje 
‛żadna strona nie chce ustąpić’ (MN 113). Wymienione paremie 
realizują ogólniejszy schemat Ten swoje, a ten swoje.

zupełnie wolny od wpływu innych ludzi, indywidualista
Pozytywnej oceny nie zyskuje człowiek, który z natury jest indy-

widualistą, co wiąże się z tym, że na jego postawy oraz zachowania 
nie mają wpływu inni ludzie – jedno z przysłów gwarowych z Cie-
szyńskiego taką sytuację przedstawia jako niebezpieczną w sensie 
moralnym: Kogo nikt nie zmusza, tego diabeł pokusza (NKPP I 432: dia-
beł 94). Również w przysłowiu kaszubskim i kociewskim indywidu-
alizm, brak współdziałania z innymi zyskał diabelski wymiar: Každi 
čart na svȯj part [‛sposób’] ‛każdy według swego widzi mi się [!]’ 
(SGKasz I 160, IV 35); Každi čart/ §ard na svȯj art [‛sposób’] ‛każdy robi 
na swój sposób zamiast wspólnymi siłami’ (Skoc I 81) ‛każdy robi po 
swojemu’ (Skoc I 5, II 65) (Pomierska 392).

posiadający dar przekonywania
Inną cechą charakteru uwidaczniającą się w relacjach między-

ludzkich jest dar przekonywania innych do swoich racji, poglą-
dów, idei. O człowieku, który ją posiada mówi paremia samego 
diabła ktoś przekona pot. ‛ktoś posiada, dar przekonywania’ (SF-
Nowakowska 392).

niezdecydowany, mający zmienny gust, ciągle niezadowo-
lony, kapryśny8

Ta cecha charakteru w powszechnym odbiorze nie zysku-
je akceptacji, o czym przekonuje ekspresywna fraza odnotowana 
w słowniku kaszubskim DjabÈł zńesc može tvoje zaxceńa ‛zachcianki, 
kaprysy’, bo ńe xto jinši (SGKasz VII 367). Inne udokumentowane 

8 Ryzykowną jest interpretacja jakoby wyrażenia porównawcze kwaśny jak 
diabeł; kwaśny jak sto diobłów (NKPP II 263: kwaśny 7) były opisem człowieka hu-
morzastego, kapryśnego (por. kwaśna mina). Tak rzecz przedstawia Jarosława 
Iwczenko: diabeł miewa humory, z czym korelują wzmianki o złym humorze 
diabła, a o tym przekonuje frazeologizm kwaśny jak diabeł (Iwczenko 2007: 141). 
To wyrażenie porównawcze notowane jest jednak obok wielu innych, w których 
przymiotnik kwaśny zachowuje znaczenie dosłowne (motywowane zmysłem 
smaku): kwaśny jak barszcz; kwaśny jak cytryna; kwaśny jak ocet; kwaśny jak płonka 
‛owoc dzikiej jabłoni’; kwaśny jak serwatka; kwaśny jak szczaw; a także kwaśny, aż za 
uszami trzeszczy; kwaśny, jaz za usami drze (NKPP II 263), co skłania do innego od-
czytania jego znaczenia: kwaśny jak diabeł ‛bardzo kwaśny, wyjątkowo kwaśny’.



44 RENATA DŹWIGOŁ

słownikowo powiedzenia ukazują, że przypisywana jest zarówno 
kobiecie, jak i mężczyźnie: Chciałaś dęty, mas dęty; chciałaś wcięty, 
mas wcięty, niech cie kopa diabłów weźnie ‛o zmiennym guście’ (NKPP 
I 239: chcieć 9); A ju purtk z jÈ [‛jej’] ruksamë ‛kaprysami’! (SGKasz 
VII 277) dosł. ‛Do diabła z jej kaprysami!’, ‛z niechęcią o niezdecy-
dowanej, kapryśnej kobiecie’, I sam diabeł nigdy by chłopu nie dogodził 
(NKPP I 268: chłop 132) ‛o niezdecydowanym mężczyźnie’. 

taki, któremu trudno dogodzić, ciągle niezadowolony, mal-
kontent

Ostatnią z wymienionych paremii odnieść można także do 
mężczyzny, pewnie i męża, któremu trudno dogodzić, wiecznie 
niezadowolonego, malkontenta. Sama paremia zaś przedstawia 
punkt widzenia kobiety czy żony. Została odnotowana też w po-
staci I diabeł mu nie dogodzi (Kolberg 110).

mający szczególnie mocne upodobanie do czegoś
Charakterystyką człowieka mającego szczególne upodobanie do 

czegoś są dwa zwroty: zakochał się jak diabeł w suchej wierzbie (NKPP 
II 95: kochać 65) oraz zakochał się jak diabeł w niemieckim ubiorze/ stro-
ju (NKPP II 605: Niemcy 64). Według wierzeń ludowych wierzba 
uchodzi za „złe” drzewo i siedlisko diabła (NKPP II 95: kochać 65, 
MG I 159-160)9, a tradycyjnym strojem diabła jest fraczek niemiecki 
(NKPP II 605: Niemcy 64)10. Przywołana wyżej cecha będzie stano-
wić cechę charakteru człowieka pod warunkiem, że będzie długo-
trwała, a nie chwilowa. W przeciwnym razie będzie wyrazem okre-
ślonej postawy człowieka, która z czasem może ulec zmianie.

bardzo czegoś chcący, uparty w dążeniu do zrealizowania 
tego pragnienia

O człowieku, który bardzo mocno czegoś chce mawiano, wy-
korzystując przy tym porównanie go do diabła, który czatuje, 

9 Zob. też Marczewska 1999, Marczewska 2002.
10 Zob. też Bystroń 1935/1995: 178-181. Autor pisał tak: „Wyobrażenie to, 

które nam dzisiaj jest najbliższe, diabła w niemieckim stroju z końca XVIII wie-
ku, nie może być oczywiście dawniejsze aniżeli ów „strój niemiecki”, uważany 
za typowy. Ale i przedtem widywano diabła w niemieckim, oczywiście innego 
już kroju, ubiorze, tak np. w aktach procesu o czary spod Szawel na Żmudzi 
(1691) czarownice mają „mistrza swego Niemca kudłatego”, oczywiście dia-
bła” (Bystroń 1935/1995: 179).
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czyha na duszę człowieka, na duszę grzesznika: jest na to jak dia-
beł na duszę – por. być (na coś) jak diabeł na duszę ‛ogromnie czegoś 
pragnąć’ (SGP PAN V 514), być (na coś) jak diabeł na duszę ‛bardzo 
czegoś chcieć’ (SGŚ VII 39), strzeże na to jak djáboł na dusze; strzeże 
jak diabeł na duszę (NKPP III: strzec 16), czatuje jak diabeł na do-
brą duszę; czatuje jak diabeł na grzeszną duszę; czyha jak diabeł/ zły 
duch/ szatan na dobrą duszę; czyha jak na dobrą duszę diabeł; czyha jak 
czart na grzeszną duszę; czyhnie na to jak dioboł na grzysznóm dusze 
(NKPP I 393: czyhać 1); strzeże jak diabeł na duszę trupa (Kolberg 
441); dyszy na to jak diabeł na dobrą duszę (NKPP I 521: dyszeć 5); 
czyha jak diabeł na dobrą duszę ‛wyczekiwać na kogoś, czatować na 
kogoś, chcąc od niego coś uzyskać’ (SF PWN z Bralczykiem 41); 
czatować/ czyhać/ dybać/ polować na kogoś jak diabeł na (dobrą) duszę 
iron. ‛chcieć zyskać w kimś zwolennika, podporządkować sobie 
kogoś’ (MN 168); czatować/ czyhać/ polować na kogoś jak czart na 
(dobrą) duszę przestarz. iron. ‛chcieć zyskać w kimś zwolennika, 
podporządkować sobie kogoś’ (MN 138).

uparty, nieustępliwy, wytrwały i cierpliwy w dążeniu do 
celu, zawzięty

Postawę człowieka upartego, nieustępliwego, cierpliwego 
w dążeniu do celu określa zwrot czekać jak diabeł na dobrą duszę 
‛czekać uporczywie, cierpliwie’ (SGP PAN V 514), zaś opisem 
jego samego są wyrażenia diabeł uparty ‛ktoś bardzo uparty’ 
(Zgółk 8 344), uparty jak diabeł; uparty jak sto diabłów; uparta jak 
bies (NKPP III 592: uparty 8)11. Upór jako cecha charakteru jest 
różnie rozumiana, a w konsekwencji waloryzowana: pozytywną 
ocenę zyskuje wytrwałe, cierpliwe dążenie do celu (często mimo 
przeciwności losu), negatywną natomiast zawziętość – por. za-
wzięty jak diabeł na duszę ‛bardzo uparty’: zawziynty jak djoboł na 
dusze (SGP PAN V 514), zawzięty jak diabeł na duszę ‛bardzo za-
wzięty’: zawziynty jak djoboł na dusze (SFŚ 482); zawzięty jak diabeł 
na grzeszną duszę (NKPP III 834: zawzięty 2). Na brak akceptacji 
dla tej cechy wskazuje ekspresywne powiedzenie, bezpośrednio 
skierowane do osoby, która ją w swoim zachowaniu przejawia: 
Bodaj cię diabeł miał z takim uporem! (Linde I 577). W przysłowiach 

11 W tych wyrażeniach uparty znaczyć może również ‛niezmiennie trwający 
przy swoim stanowisku, często mimo oczywistej jego niesłuszności czy wbrew 
rozsądnej perswazji’.
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Co uparte, diabła warte (NKPP III 592: upór 1), Kie uparte, ciorta 
warte (Hodorowicz 88) upór, nieustępliwość są waloryzowane 
ujemnie, bowiem nie pozwalają zbudować poprawnych relacji 
międzyludzkich, wykluczają zgodę i współdziałanie: Uporne ser-
ce równo z diabłem chodzi, bo ten z swej chęci z nikim się nie zgodzi; 
Uporne serce równo z diabłem chodzi, bo ten w swej chuci12 ni z nikim 
się nie zgodzi (NKPP III 593: uparty 14). 

hardy
Człowiek określany jako hardy jest ‛wyniosły, przesadnie 

dumny, butny’, ale też ‛nieposłuszny, niezdyscyplinowany, nie-
pokorny, zuchwały’13. Tę cechę osobowości przywołuje powie-
dzenie tak hardy, że go i sam diabeł w stępie nie ubije (NKPP I 779: 
hardy 10) ‛bardzo hardy’. Nawiązaniem do zwrotu rogi pokazy-
wać ‛tzn. zhardzieć, wbić się w pychę’ jest fraza Diable rogi ros-
ną waści (NKPP III 91-92: róg 8) – por. też przysłowie Harde rogi 
dźwiga pycha (NKPP I 779: hardy 10).

hardy i uparty
W jednym z wyrażeń porównawczych zestawiono ze sobą 

dwie cechy osobowości człowieka – upór i hardość: hardy i upar-
ty jak dwa czarty (NKPP I 779: hardy 4). Służą tu one do opisu 
charakteru jednej osoby.

dumny
O człowieku dumnym, czyli ‛mającym poczucie własnej god-

ności i wartości, znającym swoją wartość’, a także ‛mającym 
o sobie wygórowane mniemanie, wynoszącym się nad innych’, 
dawn. również ‛zarozumiałym, pysznym, butnym, hardym’ 
mowa jest w innym wyrażeniu porównawczym: dumny jak sza-
tan (NKPP I 503: dumny 6).

pewny siebie, wyniosły
Zwroty porównawcze: nadął się jak bies; nadął się, jakby zjadł sto 

diabłów; dmie, jakby zjadł sto diabłów; nadstawia się, jakby sto diabłów 

12 Chuć – stp. ‛chęć, żądza, namiętność’ (Sł NKPP 176).
13 Podczas objaśniania znaczenia nazw poszczególnych cech charakteru ko-

rzystałam ze słowników polszczyzny ogólnej, przede wszystkim SJP Dor oraz 
SJP PWN.
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zjadł (NKPP II 571: nadąć się, odąć się 11) stanowią charakterystykę 
człowieka pewnego siebie, wyniosłego. Wydaje się, że ta charakte-
rystyka nie jest pozbawiona złośliwości. Podobnie jak: cenić się anio-
łem, a diabłem śmierdzieć ‛uważać się za lepszego, niż się jest w rze-
czywistości’ (SGP PAN V 514: SGOWM II 35), ‛wywyższać się’. 

pyszny, zarozumiały
Wyraźnie negatywną ocenę zyskała pycha, świadczy o tym 

przysłowie Pixa [‛pycha’] roz§ėro djoblixa [‛złego człowieka, niego-
dziwca’] (SGKasz I 213, Pomierska 530)14 oraz następujące powie-
dzenia: Šatańskå buxa ‛pycha, zarozumiałość’ go roz§ėrå (SGKasz 
VII 307); Djåbelnå pëxa go rozså¬å (SGKasz IV 53)15; Czartowska w to-
bie gnieździe się pycha (Linde I 351); To ta pëxa ‛pycha, wyniosłość’ 
go tak osamątała ‛opętała’ (SGKasz IV 53). O diabelskim wymia-
rze pychy świadczy też powiedzenie W jimiã Òjca i Sëna i Ducha 
niech odstąpi przėklãtô bùcha [‛duma, pycha’] (Pomierska 376), które 
przybrało formę zażegnywania tej nieakceptowanej powszechnie 
cechy charakteru. Zamawiania i zażegnywania są charaktery-
styczne dla tradycyjnej medycyny ludowej, gdzie choroby leczo-
no za pomocą magicznych formuł. Zastosowanie takiej formuły 
we frazemie odnoszącym się do pychy podkreśla brak akceptacji 
dla tej cechy osobowości i jej negatywne wartościowanie. 

wścibski, ciekawski, chcący o wszystkim wiedzieć
Te cechy charakteru we frazemach gwarowych zostały obra-

zowo przedstawione jako dążenie do dowiedzenia się, gdzie dia-
beł ma młode: ¾e¬ec, ¬e djåbeł må młodÈ ‛o wszystkim wiedzieć’ 
(SGKasz III 90); ¾e¬ec, ¬e djåbeł są omło¬ił [‛okocił się, ma młode’] 
‛o człowieku ciekawym’ (SGKasz III 91); wiedzieć/ powiedzieć gdzie 

14 Djoblix to także ekspresywna nazwa diabła, samo przysłowie zaś można 
by potraktować jako nawiązanie do buntu diabła przeciwko Bogu, za co ten 
został strącony do piekła – por. Pycha diabła strąciła; Dla pychy szatan strącon 
z nieba; Pycha z nieba spycha; Pycha do piekła spycha; Pycha aniołów do piekła spycha 
(NKPP II 1157: pycha 10); Pycha się w niebie zrodziła, a w piekle mieszka (NKPP II 
1158: pycha 18). Do pychy jako cechy samego diabła nawiązuje również przy-
słowie opisujące muzyków, muzykantów: Muzycy pychą diabłu się równają; Jak 
to pospolicie o nich powiadają, muzycy pychą diabłu się równają (NKPPII 554: mu-
zyk, muzykant 3).

15 Ten sposób konceptualizacji pychy (rozpieranie, rozsadzanie ciała czło-
wieka) widoczny jest też w przysłowiach: Już go pycha ze skóry wypycha; Pycha 
mu brzuch rozpycha (NKPP II 1157: pycha 3).
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diabeł ma młode/ omłodził się ‛o wszystkim wiedzieć, powiedzieć’: 
m.in. ‰agžeś ta½i mondry, to po¾ic, g¼e djabòy mòode ma‰om (SGP 
PAN V 516); Ten vëmacå, ¬e djåbeł må młodė (SGKasz III 35); Wie, 
gdzie diabeł ma młode; Wóna wiè, dze diábêł má młodè; On tam bywôł, 
dze diôbeł młodé mo (NKPP I 436: diabeł 151). Zbytnia ciekawość, 
wścibstwo w powszechnym odczuciu zyskują negatywną ocenę: 
Ciekawy, a szkodliwy – jedno licho16 (NKPP I 312: ciekawość 3); Cie-
kawość i z diabłem oswoi – por. Ciekawość pierwszy stopień do piekła; 
Ciekawość piyrszy stopiyń do grzychu (NKPP I 311: ciekawość 4). Są 
też wiązane z plotkarzami: ¾e¬ec, ¬e djåbeł må młodė ‛o plotkarzach’ 
(SGKasz I 211); Ńex ce za tvoje klapë ‛plotki’ všëscë sarčësti17 veznø! 
(SGKasz V 17). W jednym z przysłów gwarowych z plotkowaniem 
zostało utożsamione szeptanie: Kto szepce, ten ma diabła w krzepce 
[‛na grzbiecie’]; Chto szepce, ten mô diôbła w krzepce (NKPP III 391: 
szeptać 2); Xto šepce, må djåbła w křepce ‛o kimś, co w obecności in-
nych szepce komu do ucha’ (SGKasz I 211)18 (Pomierska 600). Jako 
przestrogę adresowaną do człowieka ciekawskiego, wścibskiego 
można odczytać przysłowie Gdzie cie nie proszą, tam niech cie czerci 
nie noszą (Karł I 274, NKPP II 1086: prosić 7).

kłótliwy
Kłótliwość to cecha charakteru, która znalazła odzwierciedle-

nie w powiedzeniach: Już jest diabeł na dachu ‛o sposobności lub 
czyjejś gotowości do awantury’: Za dužo se vy§‰i‰e ‰i ‰uš ‰e d’‰abeò 
na daxu (SGP PAN V 519); (Już) diabli na dachu tańcują ‛jest awan-
tura’: Juž djabli na daxu tańcujȯ; U ńix co ruš djabli na daxu tańcujȯ  
(Skoc I 96, SGP PAN V 518)19; Diabli mają kiermasz: Djobli majóm 
kiermasz ‛o wielkim hałasie, awanturze’ (SGP PAN V 518)20, a tak-
że w zwrocie frazeologicznym narobić diebliny ‛wywołać kłótnię, 
nieporozumienie itp. swoimi plotkami, przekazywaniem cudzych 
opinii, opowieści’ (SGO 457). Nawiązuje do niej również przysło-

16 Por. jeden diabeł ‛bez różnicy, to samo’. Licho to jedna z eufemistycznych 
nazw diabła.

17 Sarčësti adiectivum w użyciu rzeczownikowym: ‛zły duch’ (SGKasz V 17) 
‛diabeł’.

18 Zob. Dźwigoł 2016: 204 (przyp. 10).
19 Por. Już diachli na daku tańcują ‛o kimś kto się obraził bez powodu’: Už 

djåxlë na daku tańcujǫ (SGKasz I 216, SGP PAN V 527).
20 Kiermasz – 1. ‛obchód rocznicy poświęcenia kościoła’, 2. ‛odpust, jarmark, 

festyn’ (Sł NKPP 197).
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wie Czart zawsze kłótnie i warchoły21 sieje (NKPP I 354: czart 11)22 
oraz powiedzenie gwarowe Pewnie śpyrtek [‛diabeł’] łogónem zawi-
nół, bo pełno zwady ji łoscudy23 (SGGŻ 313).

kłamliwy
Przysłowia Co bies, to ociec kłamstwa (NKPP I 105: bies 324) oraz 

Bo ludzka gadka ma kształt diabła, bo ludziom za nic szczera prawda 
(Oracki 34) odnoszą się do kłamstwa, a na poziomie obrazowania 
są podobne do przysłowia prezentowanego jako ostatnie w po-
przedniej grupie. Diabeł został bowiem przedstawiony jako ten, 
który jest sprawcą zachowań ludzi (kłótnia, kłamstwo) świad-
czących o takich a nie innych, negatywnych cechach charakteru 
(kłótliwy, kłamliwy).

leniwy
Lenistwo w wielu przysłowiach i powiedzeniach przedsta-

wiane jest jako grzech oraz przyczyna grzechu – szerzej na ten 
temat Dźwigoł 2012: 52. W tym kontekście należy przywołać 
następujące przysłowia z pola leksykalno-semantycznego DIA-
BEŁ: Kogo nikt do pracy nie zmusi, tego diabeł kusi (Masłowscy 324); 
Z próżniaka diabeł się cieszy (NKPP II 1094: próżniak 9); kasz. Jim 
zgnilszy [‛bardziej leniwy’], tym diôbłu milszy (NKPP II 488: miły 
8); kasz. Djåbeł to je ńerobijåša [‛lenia’] parobk, bo on za ńeòo roýi 
(SGKasz I 210, Pomierska 402); Próżnowanie – diabelskie odpoczy-
wanie; Próżnowanie diabelskie wezgłowie; Próżnowanie poduszka sza-
tańska; Próżnowanie jest poduszką czartowską; Próżnowanie jest łożem 
czartowskim (NKKPP II 1095: próżnowanie 225). 

bezwstydny
Jeden z frazemów zawiera charakterystykę człowieka bez-

wstydnego: psu oczy przedał, a diabłu/ czartowi duszę – por. psu oczy 
sprzedał ‛o człowieku bezwstydnym’ (NKPP II 724: oko 139).

21 Warchoł – dawn. ‛zamieszanie, hałas, często połączone z kłótnią, sporami’ 
(SJP Dor).

22 O kłótni – zob. Dźwigoł 2011b: 75-76.
23 Ostuda – gwar. 1. ‛zwada, nieporozumienie’, 2. ‛zmartwienie, kłopot’, 3. 

‛hańba, wstyd’ (Sł NKPP 219).
24 Łac. Pater mendaciorum diabolus est. 
25 Łac. Otium est pulvinar diaboli.
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hultaj
Przysłowie Hultaja i diabeł nie poprawi (NKPP I 790: hultaj 1) za-

wiera przekonanie, że ta cecha charakteru jest trudna do wyrugo-
wania: i diabeł czegoś nie zdoła zrobić ‛nikt nie zdoła tego zrobić’.

mściwy
W paremiologii diabelski wymiar ma też mściwość: Pomyśl 

o zemście, to wnet szatan broń podsunie (NKPP III 857: zemsta 6).

zachłanny, chciwy 
Cechę charakteru, jaką jest niekontrolowana chęć posiadania, 

chęć posiadania czegoś w większej ilości niż wynika to z natural-
nych potrzeb, nienasycenie w tym względzie opisują następujące 
frazemy: łapczywy na wszystko jak diaboł na dusze (NKPP II 333: łap-
czywy 1); xcë¾i są jak djåxeł na dušą (SGKasz I 216); xce¾ic są jak purtk 
na dëšą (SGKasz IV 228). Bywa, że chciwość konkretyzowana jest 
w aspekcie materialnym: tak chciwy na pieniądze jak diabeł na duszę; 
chciwy na grosz jak diabeł na duszę; łaczny26 na ty grejcary jak diabeł 
na dusze (NKPP II 876: pieniądz 133); Kiedy chodzi o grosze, to i bisa 
[‛biesa’] przepłoszę (NKPP I 741: grosz 43). W zaprezentowanych 
frazemach człowieczą chciwość porównano do chciwości dia-
belskiej – por. też Diabeł im więcej ma, tym więcej chce mieć (NKPP 
I 427: diabeł 28). Do człowieka chciwego odnosi się powiedzenie 
Za pieniądze diabłu duszę sprzeda (NKPP I 508: dusza 14), które jest 
pogłosem ludowych wierzeń, że podpisując z diabłem cyrograf, 
człowiek w zamian za jakieś dobra sprzedaje mu swą duszę. Cha-
rakterystyką takiego człowieka jest również powiedzenie samego 
diabła by sprzedał – por. Diabła samego przeda, odkupi i drugi raz prze-
da ‛o chciwym, przebiegłym’ (NKPP III 290: sprzedać 7).

Opisywaną cechę charakteru zapewne wyrażały też jednost-
ki prymarnie odnoszone do łakomstwa, czyli nieumiarkowania 
w jedzeniu (por. Dźwigoł 2015: 123-12427): zjadłby i diabła niedo-
pieczonego; zjadłby i samego biesa; zjadłby złego ducha (NKPP I 858: 
jeść 185); (ktoś) diablona [diablon ‛zły duch; szatan, czart’] by ze-
żarł ‛o człowieku chciwym’: djablȯna bë zažar, ta½i on je xcëvi (SGP 

26 Łaczny, łaczen – stp. 1. ’łaknący, głodny’; 2. ‛łakomy, łapczywy, chciwy’ 
(Sł NKPP 207).

27 Niepohamowane, intensywne spożywanie pokarmów zostało w nich 
przedstawione jako zaspokajanie bardzo mocno odczuwanego głodu, a także 
wielkiego apetytu. 
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PAN V 525, SGKasz I 213); Sam diabeł nie nasyci nigdy łakomego 
(NKPP II 331: łakomy 28)28. Przywołane przysłowie przekonuje, 
że zachłanność, chciwość nigdy nie zostaną zaspokojone29. Po-
służenie się postacią diabła ma wyrazić negatywną ocenę tej ce-
chy osobowości: Bȯg daje ščěrėmu ‛szczodremu’, a djåbėł xcëvėmu 
(SGKasz I 183, SGP PAN V 508); U chcëwégo diobeł je za rządcę 
(NKPP I 243: chciwy 16, Pomierska 381). Przysłowie Kto chciwie/ 
łakomie zbiera, diabeł mu wydziera (NKPP III 842-843: zbierać 5) 
uczy, że dobra pozyskane w wyniku zachłanności, chciwości idą 
na zmarnowanie. W niektórych frazemach ta cecha charakteru 
została przedstawiona jako pożądliwość w stosunku do cudzej 
własności, pożądanie cudzej własności: Do swego diabeł łyżkę mio-
du włożył, a do cudzego dwie; W cudze dwie łyżki diabeł miodu włożył, 
a w swoje (zaś) łyżkę (NKPP I 340: cudze 20).

nieuczciwy, złodziej
O nieuczciwym, niesprawiedliwym pozyskiwaniu cudzej 

własności, chęci wzbogacenia się czyimś kosztem traktuje wiele 
przysłów z komponentem ‛diabeł’. Zawierają one różnorodnie 
zobrazowaną przestrogę, że złodziejstwo nie popłaca, a nieuczci-
wie zdobyte dobra nie tylko marnieją, nie dając człowiekowi 
szczęścia, ale i powodują, że traci on znacznie więcej, a w konse-
kwencji zostaje z niczym:

Ty cudzego szczyptą/ szczypty, a diabeł twego garścią; Ty komu 
szczyptą, a tobie diabeł garścią; Ty szczyptę cudzego, a diabeł garść 
twego; Gdy ty cudzego szczyptą, diabeł twego garścią; Jak ty kogo 
szczyptą, to ciebie z innej strony diabeł ujmie całą garścią; Kto szczypty 
cudzego, temu diabeł drze garścią; Kto kogo chce szczypcią, to diabeł go 
garścią grypcią; To stara przypowieść: My szczypty cudzego, a diabeł 
pełną garścią nachwyta naszego; Co kto szczypkami30 zbierze, diabeł 
garściami bierze (NKPP I 341-342: cudze 40); Kto szczypkami zbiera, 
to diabeł garścią bierze (NKPP III 842-843: zbierać 5);

Kto po cudze z rączką, to diabeł po jego z wózkiem; Ty po cudze 
z rącko, a diabół po cie z wozem; Gdo po czyim z rączką, to diabeł po jego 

28 Łakomy w znaczeniu ‛zachłanny, chciwy, pożądający czego’.
29 Por. np. Chciwemu nigdy dosyć (NKP I 242: chciwy 3); Łakomy zawsze bierze, 

a nigdy nie bywa nasycony (NKPP II 331: łakomy 28).
30 Szczubcia, szczypka – stp. ‛szczypta, odrobina, którą się ujmuje w trzy 

palce’ (Sł NKPP 246).
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z wózkiem; Gdo po czyi z rynkóm, to dioboł po jego z wózkym; Gdo po 
czyi z rónczkóm, tymu dioboł z wózkym (NKPP I 341-342: cudze 40); 
Jidzies po cyje z ronckōm – to po twoje debōł z wōzkiym (SGGŻ 310);

Kto na cudze z miarką, na tego diabeł z workiem; Kto na cudze z gar-
ścią, diabeł na niego z workiem; Ty po cyje z rąckom, diabuł po twoje 
z workiem (NKPP I 341-342: cudze 40); Xto na čëjė z pajǫ ‛ręką’, na 
tego purtka z µexim ‛o złodzieju’ (SGKasz IV 229);

Cudze zbiory napychają diabłu wory; Nieuczciwe zebranie diabłu 
się dostanie; Krzywe zbieranie czartowi się dostanie; Na twarde zbior-
ki diabli syjom worki (NKPP III 843: zbiór 1); Na kwardy zbiōr syje 
debōł wōr (SGGŻ 312);

Cudza własność odarta idzie potem do czarta (NKPP III 721: włas-
ność 1);

Rzecz niesłusznie drugiemu wydarta idzie do czarta (NKPP III 
125: rzecz 61);

Male parta do czarta; Male parta idą/ pójdą/ poszły/ idzie do czarta; 
Male parta czartu idą przecie; Co tylko było male parta, to jak przyszło 
od czarta, tak poszło do czarta (NKPP II 569-570: nabyć, nabyte 9).

W paremiach z pola leksykalno-semantycznego DIABEŁ wy-
mieniane są też osoby, które wedle powszechnego mniemania 
tego typu nieuczciwość charakteryzowała: Księża parta idzie do czar-
ta (NKPP II 569-570: nabyć, nabyte 9); Żydowską lichwę, księży zbiór 
zabiera diabeł w jeden wór/ bierze czart w jeden wór; Żydowskie zabiegi 
a księże staranie to się zawsze diabłu dostanie (NKPP III 990: Żyd 249); 
Co ksiądz i kawaler zbiera, to czort zabiera (NKPP II 228: ksiądz 4). 
W jednym z powiedzeń został przywołany złodziej – niejaki Sze-
la: Rabuś Szela z diabłem się podziela (NKPP III 390: Szela 2)31, w in-
nym, pochodzącym z Podhala – zbójnicy: Pan Bóg nade zbójnikami, 
zaś djaboł przi nik (Hodorowicz 144). Stanowcze odrzucenie osoby, 
która dopuściła się kradzieży zostało sformułowane w przysłowiu 
zapisanym w następującej formie Dawna przypowieść: choć go znam 
za brata, ale gdy złodziej, niech idzie do kata (NKPP III 890: złodziej 54).

skąpy
Z diabłem została powiązana nadmierna oszczędność, czy-

li skąpstwo. Kaszubi mawiali Do omřotë ‛zbyt daleko posuniętej 

31 NKPP wprawdzie nie daje takiej informacji, ale nie można wykluczyć, że i to 
powiedzenie jest pogłosem powstania chłopskiego w Galicji z 1845 r., zwanego ra-
bacją, któremu przewodził Jakub Szela – por. okrutny jak Szela (NKPP III 390: Szela 1).
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oszczędności, skąpstwa’ djåbeł są xutko ‛szybko, prędko’ přë¾øže 
(SGKasz III 320, Pomierska 325, 578). W całej Polsce zaś w użyciu 
było przysłowie U skąpego czart szafarzem32 (NKPP III 208: skąpy 
36). Człowieka skąpego opisują również inne przysłowia, w któ-
rych obrazowo przedstawiono związek skąpca z diabłem: Xcëvi 
mře głȯd, bòe òod jegòe skřëńi djöbÈł mö klòč v ćešeni (SGKasz II 170) 
dosł. ‛Chciwy cierpi głód, bo od jego skrzyni [w której przechowuje 
pieniądze] diabeł ma klucz w kieszeni’33; Purtka [‛zły duch, diabeł’] 
leži na jego µÈšku ‛o skąpym’ (SGKasz IV 229)34; Skąpy/ skąpiec zbiera, 
a diabeł worek szyje; Skąpemu diabeł worek szyje; Skąpcowi diabeł worek 
na pieniądze szyje (NKPP III 207: skąpy 31); Bóg daje szczodremu, a dia-
beł skąpemu; Bóg daje szczodremu, a diáboł skąpemu; Bóg daje hojnemu, 
a diabeł skąpemu (NKPP I 148: Bóg 59); Bóg daje szczodremu, a djáboł 
skąpemu (Karł I 323); Ščërėgo ‛szczodrego, hojnego’ obdåvå ‛obdarza’ 
B´g, skrȯmnėgo ‛skąpego’ purtk (SGKasz V 236); Na skąpych wszyscy 
diabli kraczą (NKPP III 206: skąpy 2).

Inny, bo realny, zwyczajny wymiar ma obrazowanie wyko-
rzystane w kolejnej paremii: Do skąpca pijesz na zdrowie jejmości, 
a skąpiec myśli: diabeł nadał gości (NKPP III 208: skąpy 34).

Charakterystykę człowieka skąpego stanowi również frazeo-
logizm, zwrot porównawczy dać (coś), jak diabłu na ofiarę ‛dać coś 
bardzo niechętnie: Doł to jak djebłu na ochwiare ‛o skąpym, który 
darował coś z przymusu’ (SGP PAN V 514), a także przysłowie 
Kto od skąpego dostaje, z diabłem się dzieli (NKPP III 206: skąpy 1) 
i powiedzenia Co ja mu dam, może się tym podzielić z diabłem (NKPP 
I 401: dać 7) ‛dam mu bardzo mało, prawie nic’; Co od niego zarobi, 
może się z diabłem rozdzielić (NKPP III 830: zarobić 135) ‛bardzo 
mało dostanie, prawie nic’. Do opisu człowieka skąpego stoso-
wano także frazeologizm ma Żyda w kieszeni ‛tzn. skąpy, sknera’, 
do którego z kolei nawiązuje przysłowie Żyd w kieszeń, a diabeł 
w sumienie (NKPP III 982: Żyd 98)36. Owo nieczyste sumienie, 

32 Szafarz – stp. ‛włodarz, nadworny opiekun jakiegoś działu (skarbca, spi-
żarni, stajni), dyspozytor’ (Sł NKPP 245).

33 Por. niem. Skąpiec musi głodować, bo diabeł ma klucz od jego sejfu (Masłowscy 379).
34 Dosł. ‛Diabeł leży na jego mieszku [tzn. woreczku skórzanym na pienią-

dze, sakiewce, kabzie]’.
35 Por. Takim zarobkiem można się z diabłem podzielić – zapewne ‛o minimal-

nym, niesatysfakcjonującym zarobku’.
36 O skąpstwie jako cesze przypisywanej Żydom w polskiej kulturze ludowej 

zob. np. Jastrzębski 1989: 44, Banasiewicz 2001: 39, Cała 2005: 149, Tyrpa 2011: 54.
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które w paremii zostało obrazowo przedstawione jako „zaanek-
towane” przez diabła, należałoby odczytywać w kontekście ne-
gatywnego wartościowania samej cechy charakteru (skąpstwa).

rozrzutny, nie dbający o pieniądze, lekkomyślnie je wyda-
jący, utracjusz

W frazemach z pola leksykalno-semantycznego DIABEŁ zazna-
czona została również opozycyjna wobec skąpstwa cecha, jaką jest 
rozrzutność. Swoistym upomnieniem adresowanym do człowieka 
nie dbającego o pieniądze, lekkomyślnie je wydającego, utracjusza 
jest przysłowie Kto grosza nie strzeże, to mu go diabeł bierze (NKPP 
I 742: grosz 45); Kto grosza nie strzeże, temu diabeł go bierze (zasłysza-
ne). Podobny rodzaj obrazowania (diabeł zabiera pieniądze czło-
wiekowi, który nie potrafi nimi gospodarować, bo jest rozrzutny) 
został zastosowany we frazeologizmie udać diabłu ‛utracić, przepuś-
cić coś, niepotrzebnie wydać’ (najczęściej mówi się tak w złości, jak 
ktoś przepuścił wszystko, przepił) (SGP PAN V 516).

sprytny, przebiegły, mądry, inteligentny 
Powiedzenia, które stanowią krótkie charakterystyki człowie-

ka sprytnego, na płaszczyźnie obrazowej przybierają dwie różne 
formy. W pierwszym przypadku wyrażane jest przekonanie, że 
człowiek sprytny jest bardzo podobny do diabła, a sama cecha 
przede wszystkim charakteryzuje demona zła: To jest cały diabeł 
‛o sprytnym chłopcu’ (Linde I 577). Z tego typu obrazowaniem 
wiąże się paremia Wronami karmił diabeł pokolenie swoje, której 
źródłem jest frazeologizm karmić szpakami (wronami i in.) ‛o czło-
wieku przebiegłym, sprytnym, mądrym’ (NKPP II 33: karmić). 
W drugim przypadku we frazemach mowa jest o tym, że czło-
wiek swoim sprytem przewyższa diabła, a sama cecha ukazy-
wana jest jako godna podziwu: I sam diabeł by tego nie wymyślił; 
Czego diobli nie wymyślóm, to ón wywiedzie (NKPP I 431: diabeł 79) 
‛o sprytnym, inteligentnym człowieku’; Mogliby się i z diabły ła-
mać; Mógłby dać radę nawet staremu diabłu; Ona by i diabłu radę dała 
‛o ludziach bardzo przebiegłych’ (NKPP I 433: diabeł 10937); Ten 
by diabła wyprowadził w pole (NKPP II 1000: pole 24) ‛tak sprytny, 
że oszukałby, podszedłby nawet diabła’; samego diabła ktoś prze-
kona, oszuka itp. ‛ktoś przekona, oszuka itp. kogoś nawet bardzo 

37 Inne znaczenie: ‛o ludziach wielkiej siły’.
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sprytnego, podejrzliwego’ (SF PWN z Bralczykiem 42); Samego 
diabła by sprzedał; Diabła samego przeda, odkupi i drugi raz przeda 
‛o chciwym, przebiegłym’ (NKPP III 290: sprzedać 7); Nie głu-
pi: diabłu sprzeda i odkupi (NKPP I 679: głupi 192); Diabeł gospoda-
rza nigdy nie przechytrzy (Oracki 31).

Do opisu człowieka sprytnego wykorzystywany był też fraze-
ologizm ma diabła w nosie ‛tzn. sprytny’ (NKPP II 641: nos 1238) – 
por. ma w nosie ‛tu w znaczeniu: spryciarz’ (NKPP II 642: nos 2139). 
Spryt kojarzony bywał z inteligencją, mądrością życiową oraz 
umiejętnością radzenia sobie w życiu, dlatego wartościowany był 
pozytywnie. Jako cecha charakteru uwidaczniał się w różnych sy-
tuacjach, np. podczas prowadzenia transakcji handlowych: On by 
u diabła dziecko wyzwodził40 ‛tzn. zręczny jest w prowadzeniu intere-
sów’ (NKPP I 435: diabeł 129). Istotą owych sytuacji była konfron-
tacja przynajmniej dwóch osób, z której to konfrontacji jedna – ta 
bardziej sprytna – wychodziła zwycięsko. Samą zaś sytuację kwito-
wano powiedzeniem Sztuką diabła tłuką ‛gdy kto drugiego zręcznie 
podejdzie’ (NKPP III 412-413: sztuka 10), w gwarach kociewskich: 
Šikam ‛sprytem’ ji štukȯ to djabła tłukȯ (Skoc III 96). Do opisu takiej 
sytuacji był wykorzystywany również frazeologizm za diabła/ za dia-
bły kogoś zażyć ‛sprytnie, chytrze kogoś podejść’ (Linde I 577).

Spryt, przebiegłość bardzo wyraźnie zostały zarysowane w ste-
reotypowym wizerunku Żyda: Żyda tylko diabeł oszuka; Żyd okpił 
Niemca, diabeł Żyda, Rusin diabła, a Rusina niewiasta (NKPP III 989: 
Żyd 242); Polaka Niemiec, Niemca Włoch, Włocha Hiszpan, Hiszpana 
Żyd, Żyda tylko diabeł oszuka (NKPP II 1007: Polska 79), a także Ma-
zura: Mądrzejszy Mazur niż diabeł (NKPP II 419: Mazowsze, Mazur 
19) ‛Mazur jest przebiegły, sprytny’. Te cechy charakteru zostały 
też przypisane babie, o czym świadczy przysłowie Gdzie diabeł nie 
może, tam babę pośle oraz wiele innych – zob. Dźwigoł 2011b: 78-81. 
Wymieniona paremia pierwotnie znaczyła: ‛to zło, którego nie może 
uczynić diabeł, uczyni sprytna baba’, zaś współcześnie znaczy: ‛ko-
biety są bardzo sprytne i zaradne do tego stopnia, że poradzą sobie 
w każdej sytuacji’ (Dźwigoł 2011b: 84)41. Jak widać, spryt był wartoś-

38 Inne znaczenie: ‛ma dobry węch’.
39 Por. też Dobrze masz w nosku, tylko w głowie popraw.
40 Wyzwodzić – podlaskie ‛wyłudzić coś od kogoś, wycyganić’ (Sł NKPP 259).
41 Por. Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle przestarz. żart. ‛kobieta jest 

bardziej operatywna’ (MN 169).



56 RENATA DŹWIGOŁ

ciowany różnie, gdy był kojarzony i utożsamiany z przebiegłością –  
negatywnie, gdy z mądrością i zaradnością – pozytywnie.

oszust
Oszukiwanie, zwodzenie innych ludzi czyli świadome wpro-

wadzanie ich w błąd w celu zyskania własnej korzyści, to diabel-
ska cecha, przekonuje o tym następujące przysłowie dialogowe: –  
Kędyś bywał, szatanie? – Zwodziłem świat, mój panie (NKPP III 374-
-375: szatan 1). Kaszubi do opisu człowieka, który zwodzi, oszu-
kuje innych używali powiedzenia Z tim oôëýińcą ‛oszustem’ ani 
djåbeł ńe vëgraje (SGKasz III 303). Sytuacje, w których ktoś kogoś 
oszukał, przywoływano natomiast wykorzystując do tego fra-
zeologizmy: ogólnopolski  zwiódł jak czart dobrą duszę (NKPP III 
922: zwieść 2); zwiódł ktoś kogoś jak czart dobrą duszę ‛oszukał go 
lub nakłonił do złego’ (Bańko SP 212) oraz gwarowy wyfikać ko-
goś jak diabeł kozę ‛oszukać, wyprowadzić w pole’: Wyfikoł go jak 
djoboł koze (SFŚ 447)42. 

fałszywy, obłudny, dwulicowy, nieszczery
Bycie fałszywym i obłudnym wartościowane jest negatywnie, 

a w wielu frazemach zostało przestawione jako cecha charakte-
ryzująca diabła:

Diabeł raz barankiem, drugi raz wilkiem (NKPP I 427: diabeł 39); Dy-
aboł raz barankiem, drugi raz wilkiem ‛gdzie nie staje wilczej skóry, tam 
lisiej nadstawia; gdzie nie przeskoczy, tam podłazi’ (Linde I 576);

Chory diabeł chciał świętym zostać, jak ozdrowiał, to o tym zapo-
mniał; Chory diabeł chciał mnichem zostać, a jak wyzdrowiał, to o tym 
zapomniał; Kiedy diabeł był chory, był wszelkiej nabożności pełen; sko-
ro zdrów został, jak pierwej diabłem był (NKPP I 425: diabeł 8);

I diabeł chodzi w habicie, jeśli mu dogodnie; Jak mu wygodzi, dziś 
diabeł w habicie chodzi (Kolberg 105) ‛o człowieku fałszywym, któ-
ry oszukuje, chcąc coś zyskać’;

Diabeł się w ornat ubrał i ogonem na mszę dzwoni; Ubrał się diabeł 
w ornat i ogonem na mszę dzwoni (NKPP I 428: diabeł 42) ‛potępie-
nie obłudy’ (Zgółk 8 345); Djabėł są tėž v ornåt obuł i ogȯną na mšǫ 
zvońił ‛o człowieku obłudnym’ (SGKasz III 336, Pomierska 402);

42 Ten frazeologizm nawiązuje do opowieści oraz bajek ludowych, w któ-
rych diabeł naśladuje Boskie dzieło stworzenia, ale spod jego ręki wychodzi 
nie owca (którą zamierza stworzyć, podobnie jak wcześniej zrobił to Bóg), lecz 
koza – zob. Tomicki 1981: 34, Rzepnikowska (online 2/10).
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Często diabeł siada za krzyżem (NKPP I 426: diabeł 18) ‛pozory 
mylą’ (Zgółk 8 345);

Najgorszy jest diabeł wtenczas, kiedy się modli; Najgorszy diabeł, kiedy 
się zmniszy (NKPP I 433: diabeł 112); Najgorszy jest diabeł wtenczas, 
kiedy się modli ‛potępienie obłudy i lęk przed nią’ (Zgółk 8 345).

Nie można jednak wykluczyć, że znaczenie tych frazemów było 
uogólnione, a jednostki  opisywały nie tylko diabła, ale i fałszywe-
go, nieszczerego człowieka, który takim a nie innym zachowaniem 
(podobnie jak diabeł) maskuje swoją prawdziwą naturę – por. Często 
diabeł siada za krzyżem (NKPP I 426: diabeł 18) ‛pozory mylą’ (Zgółk 
8 345) – a przysłowie po prostu cytowano po to, by zarzucić komuś 
dwulicowość, a także udawanie lepszego niż się jest. 

Tego typu obrazowanie, czyli zestawienie diabła z sacrum – 
diabelskiego ze świętym, boskim lub anielskim, albo elementami 
należącymi do sacrum, takimi jak krzyż święty, święta figura, za-
palona świeca (sacraliami) – w wielu jednostkach służy opisowi 
obłudnego, dwulicowego człowieka (zob. Dźwigoł 2011a: 213):

Z wierzchu poczciwy, a wewnątrz bies (Kolberg 349);
Postać święta, a szatańskie sumienie (NKPP I 327: cnota 5); Aniel-

skie usta, a szatańskie serce (NKPP III 602-603: usta 1); Anielski słowa, 
djobłowe serce ‛o człowieku obłudnym’ (SGP PAN V 526); Słówka 
anielskie, serce diabelskie; Słówka anielskie, a uczynki diabelskie; An-
nielski słowa, djobłowe serce; Annielski słóweczka, djobelski serdeczka; 
Słówka jak aniołka, a pazurki jak diabła; Łagodne słóweczko, djábelski 
serdeczko (NKPP III 242-243: słowo 101); Stawia się jak anioł, a ma 
diabła w sercu (NKPP I 21: anioł 19); Aniołkowi sie obmacuje czoło, 
nim sie go kupi, potym nieskoro diobła wyganiać (NKPP I 21: anioł 
11); aniołek z rogami; Po wierzchu anioł, wewnątrz diable rogi (NKPP 
I 21: anioł 9);

Boga na języku, diabła w sercu mają; Boga na języku, a diabła ma 
w sercu; Ma Boga w uściech, a szatana w sercu; Z Bogiem żyje, a diabła 
ma za kołnierzem (NKPP I 144: Bóg 17);

Pacierz z ust, diabeł w usta (NKPP II 763: pacierz 15);
Krzyż na piersiach, a diabła ma na sercu (NKPP II 226: krzyż 12);
Modli się pod figurą, a ma diabła/ czerta za skórą; Modli się pod 

figurą, a mo diobła za skórą; Modli się pod figurą, a diabła ma za skórą; 
Modli się pod figurą, a dyabła mà za skórą; Modli sie pod figurom, a djo-
bła mo za skóróm; Rzyko pod świyntóm figurom, a mo djobła za skóróm; 
Klynczy pod figuróm, a djobła mo za skóróm; Siedzi pod figurą, a diabła 
ma za skórą; Chodzi rzykać pod figure, a diobła chowie za skóre; Nieje-
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dyn klęczy pod figuróm i modli się szczérze, a diobeł mu za skórą i plon 
za ploném bierze; Modli się pod krzyżem, a ma diabła za kołnierzem; 
Klęczy pod krzyżem, a ma diabła za kołnierzem (NKPP II 515: modlić 
się 7); Modli się pod figurą, a ma diabła pod skórą (Kolberg 27443); Sie-
dzi pod figurą, a diabła ma za skórą ‛świętoszek i obłudnik’ (Linde 
I 577); Godo modły pod figurom, a zaś diabła mo za skórom (Hodo-
rowicz 64); Modli są pod křižem, a djåbła må za kolnėřem (SGKasz 
II 276); Modli śa pod křižam, a djabła ma za kołmńėřam (Skoc II 78);

Kto się modli w kościele, ten czasem diabła miele (Okoń 9);
Robi się świętym, a ma diabła za kołnierzem; Wudaje świętého, 

a djábła ma za kółnérzę; Kark zginasz, a diabeł ci zza kołnierza zęby 
do mnie szczerzy; Świynty sie robi, a djobła mo za skóróm; Świyntym 
sie robi, a diobłym topi; On/ona się robi świętym, a nogi mu z piekła  
(s)terczą; Robi sie świyntym, a nogi mu z piekła tyrczóm; Świynty 
z piekła wyjinty; Święty z piekła rodem (NKPP III 487-488: święty 
23); Świynty sie robi, a djobła mo za skóróm (SGP PAN V 509); Klaʒe 
są pobožnim, a no²i mu z §ekła vëzėrajǫ (SGKasz IV 247-248); Kla¬e 
są pòybòyžno, a pòy djoble roýi (SGKasz I 211);

Pana Boga za nogi, a diabła za rogi; Pana Boga za nóżci, a diôbła za 
różci; Dzierży Pómbóczka za nogi, a diobła za rogi (NKPP I 181: Bóg 
424); Boga za no²i, djåbła za ro²i (SGKasz I 51); Pana za nogi, a diabła 
za rogi (NKPP II 797: pan 226, Kolberg 321); To je ta½i bȯžk ‛świę-
toszek’, co Bogu kłȯńå są do nȯžk, a djåbła xvåtå za rȯžk (SGKasz 
I 52); S¾ątošce ‛bigotce, dewotce, świętoszce’ są vëdaje, že ½ej ona 
v koscele třimå Boga za nȯž½i, a doma purtka za rȯž½i, to ona je ta 
nåpobožńÈšå (SGKasz VII 305);

Często ofiaruje się biesowi, co chcemy, aby świat wierzył, iż Bogu 
ofiarujem (Linde I 107, Kolberg 60).

Wyraźnie widać, że ten sposób obrazowania został wykorzy-
stany w wielu jednostkach, a one z kolei stanowią przeważającą 
część w całej grupie wyekscerpowanych frazemów nazywają-
cych tę cechę charakteru. Biorąc pod uwagę sposób obrazowa-
nia w nich zastosowany, można stwierdzić, że opisują człowieka 
świętoszkowatego, bigota, czyli takiego człowieka, który manife-
stuje swoją pobożność, skromność, cnotliwość – często fałszywą, 
por. Skromna jak święta Agnieszka, a diabeł w niej mieszka (NKPP I 11: 
Agnieszka św. 10). 

43 Znaczy obłudnego świętoszka, czyhającego na zgubę współbraci. Figura jest 
to krzyż lub postać świętego przy wioskach lub na rozstajnych drogach wzniesiony.
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Obłuda, dwulicowość, nieszczerość, fałszywość była jednak 
wyrażana również z wykorzystaniem innych jednostek, np. 
frazeologizmu składać diabłu na buławę ‛być dwulicowym’ (SGP 
PAN V 515) czy powiedzenia I strzyże, i goli jak diabeł w niewoli 
‛o człowieku nieszczerym, obłudnym’ (NKPP I 697: golić 744).

W pozostałych frazemach przywołane zostały konkretne sytuacje, 
a także relacje międzyludzkie, które ową cechę charakteru ukazują:

– udawanie lepszej/ lepszego niż się jest, zwłaszcza gdy szuka 
się kandydata na męża/ kandydatki na żonę: Przed ślubem aniołek, 
po ślubie lucyperek/ diabełek; Nie masz złego kawalera i złej panny: po 
ślubie znajdzie się u obojga diabełek za kołnierzem; Każda panna kryje 
swego diabła pod pachą (NKPP II 810: panna 7)

– szeptanie komuś do ucha w obecności innych, które zostało 
utożsamione z plotkowaniem, rozpowszechnianiem oszczerstw, 
kłamstw45, to ostatnie może doprowadzić do niesnasek i kłótni 
między ludźmi, a często jest też grzechem przeciwko ósmemu 
przykazaniu (Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźnie-
mu swemu): Kto szepce, ten ma diabła w krzepce [‛na grzbiecie, na 
plecach’]; Chto szepce, ten mô diôbła w krzepce (NKPP III 391: szep-
tać 2); Xto šepce, må djåbła w křepce ‛o kimś, co w obecności innych 
szepce komu do ucha’ (SGKasz I 211); Xto šepce, (ten) må djåbła  
v křebce ‛o człowieku obłudnym’ (SGKasz II 270).

Nieszczere, fałszywe pochlebstwo – świadczące o obłudzie 
człowieka, który je wygłasza – zostało oddane we frazeologizmie 
pochlebia jak diabeł piorunowi (NKPP II 973: pochlebiać 346). Jest 
on nacechowany ironicznie, a swoim obrazowaniem nawiązuje 
do wyobrażeń ludowych. Według ludowych opowieści wierze-
niowych diabeł przed piorunem ucieka, chowa się przed nim, 
a pioruny biją w te miejsca, gdzie przebywa diabeł (piorun jako 
narzędzie kary boskiej uderza w diabła, SSSL I3 420) – por. chowa 
się jak diabeł od pioruna (NKPP I 290: chować 147). Natomiast nie-

44 W zakładzie średniowiecznego golibrody czynność golenia i strzyżenia wy-
konywały na ogół dwie różne osoby. Stąd nieufność do tego, kto wykonuje obie 
prace – zob. MG I 219. Por. siecze i grabi razem/ zarazem; wraz siecze i grabi; i grabi, i sie-
cze; ten, co siecze i grabi ‛o człowieku fałszywym, dwulicowym’ (NKPP III 176: siec 1).

45 Por. ŠeptańÈ to łgańÈ (SGKasz III 20); Co szeptane, to zełgane; Jak kto szepta, to 
i zełga (NKPP III 391: szeptać 1).

46 Aluzja do bajki o diable ginącym od pioruna.
47 Według rzadkich opowiadań wierzeniowych diabeł ginie niekiedy od 

pioruna, zob. MG I 158.
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szczera, fałszywa przysługa znalazła wyraz we frazie przysłużył 
się jak diabeł piorunowi (NKPP II 1138: przysłużyć się48).

zapobiegliwy, przezorny
Przysłowia i powiedzenia umieszczone w tej grupie na płasz-

czyźnie obrazowania nawiązują do jednostek prezentowanych 
w poprzedniej grupie, w których zestawiano Boga z diabłem, pod 
tym względem są one do nich podobne. Bywa, że dostrzega się 
również podobieństwo znaczeniowe: Panu Bogu świycke, a debłu ło-
garek – fałesny [‛fałszywy’] cłowiek (SGGŻ 313). Wydaje się jednak, że 
mocniej uwydatniają one takie cechy charakteru jak zapobiegliwość, 
przezorność. Zwrócił na to uwagę Jerzy Bralczyk, pisząc, że w przy-
słowiach Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek oraz Bogu służ, a diabła 
nie gniewaj pochwala się, a przynajmniej akceptuje zapobiegliwość 
(Bralczyk 2007: 303) – zob. Dźwigoł 2011a: 214 , Wyżkiewicz-Mak-
simow 2012: 110. Obie paremie mają bogatą dokumentację w pol-
szczyźnie ogólnej i dialektalnej:

Bogu świeczkę, a diabłu ogarek; Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek; 
Bogu świeczka, a diabłu ogarek; Bogu świeczka, czartowi ożóg; Gdy Bogu 
stawisz świecę, zapal diabłu ożóg; Panu Bogu gromnicę, a diabłu bodaj sza-
basówkę; Pali świcke Panu Bogu, a grumnice diabłu; Bogu świeć świecę, 
a diabłu świeczkę; palić świeczkę Panu Bogu i diabłu; Panu Bogu świeczka 
i diabłu świeczka; Bogu zapala świeczkę, a diabłu drugą; I Panu Bogu za-
kadzić, i diabłu świeczkę zapalić; Jeżeli Bogu pochodnia, należy się i diabłu 
świeczka; I diabłu ożóg, i świecę dla nieba; I Bogu świeczkę i diabłu kaga-
niec; Panu Bogu lichtarz, a diabłowi świeczka; Bogu świeczkę, diabłu dwie; 
Panu Bogu jedną świéczkę, a diôbłu dwie; Diabłu dwie świeczki, Bogu jedna 
(NKPP I 146-147: Bóg 3549);

Bogu służ, a diabła/ czarta nie gniewaj/ nie drażnij; Służ Bogu, 
a diabła/ czarta nie gniewaj/ nie drażnij; Pana Boga chwalić i diabła 
nie gniewać; Pana Boga chwal, a diabła nie zdrażaj50; Pana Boga chwal, 
a czarta nie gniewaj; I Pana Boga chwalić, i diabła nie obrażać; Boga 
chwal, a diabła nie gniewaj; Do Pana Boga się módl, a diabła nie obra-
żaj; Trzeba sę do Bóga módlec, a diábła nie górzéc51; Panu Bogu się 
kłaniaj, a diabła nie gniewaj; Ani Boga nie obrażaj, ani diabła nie drażń; 

48 Wedle wierzeń ludowych piorun bije w to miejsce, gdzie ukazał się diabeł.
49 O związku przysłowia z anegdotą ludową zob. MG I 81-84.
50 Zdrażnić, zdrażać – starop. ‛ rozdrażniać, rozjątrzyć’ (Sł NKPP 262). 
51 Górzéc – kasz. ‛gniewać’ (Sł NKPP 189).



61FRAZEMY Z POLA LEKSYKALNO-SEMANTYCZNEGO DIABEŁ

Boga kochaj, a diabła nie obrażaj; Pana Boga nie gniewaj, a diabła nie 
drażń; Boga nie gniewaj i diabła nie drażń; Lepiej i Boga nie gniewać, 
i diabła nie drażnić (NKPP I 146: Bóg 32, MG I 81-8452).

Zapobiegliwe, przezorne działanie na dwie strony, hołdowa-
nie dwóm różnym ideom w tym samym czasie ukazane zostało 
również w następujących powiedzeniach: Jemu i Pan Jezus dobry, 
i diabeł niczego (NKPP I 861: Jezus 9); Wierzy w jednego Boga i we 
wszystkich diabłów (NKPP I 186: Bóg 505).

Uwagi	końcowe

Przeważająca część frazemów z pola leksykalno-semantycznego 
DIABEŁ, wyekscerpowanych ze źródeł leksykograficznych, wyra-
ża i opisuje pojedyncze cechy charakteru. Wyjątkowymi są zaś te, 
w których mowa o kilku różnych – zawsze jednak negatywnych ce-
chach osobowości – por. cytowane już hardy i uparty jak dwa czarty:

Na ludzi oczy szpetnie obracać, z upadku się cieszyć, do żalu przy-
wodzić – rzecz szatańska; Na ludzi niewinnie następować, z upadku się 
cieszyć, do żalu przywodzić – szatańska (NKPP I 384: człowiek 144); 
Ludzi obgadywać, z upadku się cieszyć, bliźniego zdradzić – szatańska 
rzecz (NKPP II 663: obgadywać 3);

Kiedy kto ujrzy człowieka złego, krnąbrnego, upornego, tedy mówi: 
diabeł go stworzył nie Bóg (NKPP I 426: diabeł 27),

Pochlebca, zdrajca, łgarz trzeci są rodzone czarta dzieci; Pochlebca, 
zdrajca, łgarz trzeci to są diabła dzieci (NKPP II 972:  pochlebca 19).

W części analizowanych frazemów cechy charakteru są wyra-
żane bezpośrednio, tj. przy użyciu:

– rzeczownikowych nazw cech, np. upór, pycha, kasz. pëxa ‛py-
cha, wyniosłość’, kasz. buxa ‛pycha, zarozumiałość’, ciekawość, 
kasz. omřota ‛skąpstwo’

– przymiotnikowych nazw cech, np. zły, krnąbrny, uporny, upar-
ty, hardy, hardy i uparty, dumny, ciekawy, chciwy, kasz. xcëvi, łapczy-
wy ‛zachłanny, chciwy’, łaczny ‛ts.’, łakomy ‛ts.’, fałesny ‛fałszywy’; 
bywa, że występują w połączeniu z rzeczownikiem człowiek, a także 
przeciwstawiane są sobie w jednej jednostce: szczodry [‛hojny’] a ską-
py, kasz. ščëry [‛szczodry, hojny’] a skrȯmny [‛skąpy’]

52 Rysiński podaje notatkę: „Iagello K.”, co zgodne jest z tradycją 
przypisującą Jagielle posługiwanie się przysłowiem, zapewne więc przysłowie 
było znane już w końcu XIV w. Knapski określił je jako „Dictum plebeium”.
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– nazw „nosicieli” cech, np. pochlebca, zdrajca, łgarz, hultaj, 
skąpiec, próżniak, kasz. oôëýińca ‛oszust’, kasz. bȯžk ‛świętoszek’, 
kasz. s¾ątoška ‛bigotka, dewotka, świętoszka’.

Pośrednie wyrażanie cech charakteru polega na wykorzystywa-
niu różnorodnego obrazowania, często o charakterze metaforycz-
nym, za pomocą którego we frazemach opisywane są poszczególne 
postawy, zachowania i działania ludzkie poświadczające dane cechy 
osobowości. Zdarza się też, że owe postawy, zachowania i działania 
ujmowane są we frazemach w dosłownej formie (przy użyciu zwro-
tów je opisujących oraz rzeczowników nazywających czynności i ich 
rezultaty): na ludzi oczy szpetnie obracać, z upadku się cieszyć, do żalu 
przywodzić, na ludzi niewinnie następować; bliźniego zdradzić; próżnowa-
nie, kłamstwo, zemsta, kasz. zaxceńa ‛kaprysy’, kasz. rukse ‛ts.’.

Wyrażanie cech charakteru człowieka nie w bezpośredni, a w po-
średni sposób odbywa się również wtedy, gdy celowo przytaczane 
są przysłowia traktujące o postawach, zachowaniach i działaniach 
diabła. Ich bohaterem jest diabeł, ale one same cytowane są z pa-
mięci przede wszystkim po to, by opisać cechy charakteru danego 
człowieka (a nie cechy charakteru antropomorfizowanego diabła).

W wielu frazemach zostały oddane reakcje innych osób na te 
postawy, zachowania i działania danego człowieka, w których 
uwidaczniają się jego cechy charakteru. Reakcje te przyjmują nie-
kiedy postać mocno ekspresywnych powiedzeń, bezpośrednio 
kierowanych do niego: Bodaj cię diabeł miał z takim uporem!;  Ńex 
ce za tvoje klapë ‛plotki’ všëscë sarčësti [‛złe duchy, diabły] veznø!; 
Chciałaś dęty, mas dęty; chciałaś wcięty, mas wcięty, niech cie kopa dia-
błów weźnie ‛o zmiennym guście’; kasz. DjabÈł zńesc može tvoje zax-
ceńa ‛zachcianki, kaprysy’, bo ńe xto jinši. Tego typu powiedzenia 
są też kierowane do innych ludzi: kasz. A ju purtk z jÈ [‛jej’] ruksamë 
‛kaprysami’!. To jeden ze sposobów wyrażania braku akceptacji 
dla cech osobowości, znak negatywnego ich wartościowania.

Opisywanie poszczególnych postaw, zachowań i działań, 
a w konsekwencji wartościowanie cech charakteru, które z nich 
wynikają, jak już wspominałam na wstępie, zależy od przyjętego 
punktu widzenia. I tak np. upór, nieustępliwość bywają rozu-
miane jako z jednej strony – wytrwałość i cierpliwość w dążeniu 
do celu, z drugiej strony – zawziętość. Podobnie spryt – jako mą-
drość, inteligencja lub jako przebiegłość.

Na płaszczyźnie wyrażania frazemów diabelski wymiar zy-
skują nie tylko negatywnie, ale i pozytywnie wartościowane 
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cechy charakteru człowieka. Taka a nie inna ocena danej cechy 
(pozytywna lub negatywna) wynika z zastosowania nie tylko za-
sad kodeksu moralnego, ale i pragmatyzmu, życiowej mądrości. 
Zgodnie z nimi powszechnie akceptowane są te cechy charakte-
ru, dzięki którym można zbudować poprawne relacje w grupie, 
w danej społeczności: cnotliwy, postępujący etycznie, moralnie, 
zgadzający się na kompromis, posiadający dar przekonywa-
nia, a także pokonać różne przeciwności losu: zaradny, umiejący 
wszystkiemu podołać, mądry, inteligentny, zapobiegliwy, prze-
zorny, nieulękniony, odważny, pewny siebie. Nie zyskują nato-
miast akceptacji te cechy charakteru, które przeszkadzają w ich 
budowaniu i utrzymywaniu, a z czasem mogą doprowadzić do 
zerwania międzyludzkich relacji: niepokorny wobec innych, nie 
idący na kompromis, nieustępliwy, zawzięty, uparty, zupełnie 
wolny od wpływu innych ludzi, indywidualista, hardy, dumny, 
wyniosły, pyszny, zarozumiały, wścibski, ciekawski, kłótliwy, 
mściwy, przebiegły, dwulicowy, nieszczery, obłudny, skąpy, 
rozrzutny, niezdecydowany, mający zmienny gust, kapryśny, 
taki, któremu trudno dogodzić, ciągle niezadowolony, malkon-
tent. Zaprezentowane podczas analizy cechy charakteru, które 
mieszczą się w kodeksie moralnym odwołującym się do moral-
ności chrześcijańskiej i Dekalogu to: kłamliwy, zachłanny, chci-
wy, oszust, złodziej. Tu trzeba też zaliczyć pychę oraz lenistwo, 
które w religii chrześcijańskiej traktowane są jako dwa z siedmiu 
grzechów głównych. Również te cechy z punktu widzenia grupy, 
społeczności, której członkowie pragną utrzymać poprawne rela-
cje międzyludzkie nie są pożądane i akceptowane.

Warto dodać, że za pomocą frazemów z pola leksykalno-se-
mantycznego DIABEŁ wyrażane są też trzy dość powszechne 
przekonania bazujące na zdroworozsądkowej, potocznej wie-
dzy. Pierwsze z nich brzmi tak – osobowość człowieka trudno 
ukryć, zakamuflować, a także trudno zmienić, zwłaszcza jeśli 
mamy do czynienia z negatywnymi cechami charakteru:

Nie skryje diabeł końskiego kopyta ‛tzn. zły człowiek nie skryje 
swoich narowów’ (NKPP I 434: diabeł 118);

Diabłu i święcona woda nie pomoże (NKPP III 735: woda 55); 
Diabeł zawsze diabłem zostanie; Diabła może w dziesięciu kościołach 
święcić; Diobła może w dziesiyńci kościołach świyńcić, a dycki diob-
łem zustanie; Diobła w siedmiu kościołach nie wyświyńci; Dioboł dycki 
diobłym zustanie (NKPP I 428: diabeł 48).
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Drugie – cechy charakteru przekazywane są często z poko-
lenia na pokolenie, z matki na córkę: Nie urodzi sowa sokoła, ino 
takiego diabła jak ona sama (NKPP III 269: sowa 7); Jaka matka, taka 
cera od jednego Lucypera (NKPP II 406: matka 29).

Trzecie – zło bywa dla człowieka bardziej pociągające i fa-
scynujące, niż dobro: Co się nie godzi, co bardziej szkodzi, na to chęć 
i czart bardziej podwodzi; Co się nie godzi, na to czart bardziej podwodzi 
(NKPP I 692-693, Kolberg 147), por. też diabła popaść ‛dać się skusić 
diabłu (?)’ (SGŚ VII 40); ciągnąć czarta za ogon przestarz. ‛robić coś 
nagannego’ (MN 138); ciągnąć diabła za ogon ‛ts.’ (MN 168).

Frazemy, które były przedmiotem analizy w niniejszym arty-
kule, pod względem formalnym reprezentują wszystkie typy jed-
nostek frazeologicznych i paremiologicznych: wyrażenia, zwroty, 
frazy, powiedzenia, przysłowia, przy czym przeważają te ostatnie. 
Ich komponentami są albo rzeczowniki będące nazwami demona 
zła (diabeł, czart, bies, licho, szatan, śpyrtek, diasek, Lucyper, zły duch, 
kasz. purtk/ purtka, sarčësti), albo przymiotniki od nich utworzone 
(diabelski, czartowski, szatański)53. To na ich podstawie frazemy są 
włączane do pola leksykalno-semantycznego DIABEŁ. W części 
jednostek te kluczowe pod względem formalnym komponenty są 
jednak elementami wtórnymi, tzn. są do jednostki wprowadzane 
podczas rozbudowywania innej samodzielnej jednostki, uzupeł-
niania jej składu:

ma w nosie ‛tu w znaczeniu: spryciarz, sprytny’ → ma diabła w nosie ‛ts.’;
w gardło leźć ‛narażać się na niebezpieczeństwo’ → diabłu w gardło 
leźć/ bieżeć/ zajechać ‛ts.’;
I strzyże, i goli ‛o człowieku nieszczerym, obłudnym’ → I strzyże, 
i goli jak diabeł w niewoli ‛ts.’;
Jaka matka, taka cera ‛córka jest podobna do matki’ → Jaka matka, taka 
cera od jednego Lucypera ‛ts.’.

Zdarza się, że ów kluczowy komponent pojawia się dopiero w de-
rywowanym od frazeologizmu powiedzeniu:

karmić szpakami (wronami i in.) ‛o człowieku przebiegłym, sprytnym, 
mądrym’ → Wronami karmił diabeł pokolenie swoje ‛ts.’;

53 Zaprezentowano też pojedyncze jednostki z następującymi komponen-
tami: piekło, dieblina 'kłótnia, nieporozumienie', dioblich 'zły człowiek, niegodzi-
wiec', diabełek 'zły, fałszywy człowiek', lucyperek 'ts.'.
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ma Żyda w kieszeni ‛jest skąpy’ → Żyd w kieszeń, a diabeł w sumienie 
‛o człowieku skąpym’.

W przypadku kilku frazemów mamy do czynienia z jednost-
kami, które są wariantami paremiologicznymi:

Chłop swoje, czart/ czort/ diabeł/ diasek swoje// Baba swoje, diabeł/ czart 
swoje// Czart swoje, baba swoje// Bóg swoje, czart swoje// Ksiądz/ pleban/ 
pop swoje, diabeł/ czort/ czert swoje ‛każdy chce mieć rację, utrzymuje 
swoje – o człowieku nieustępliwym, odrzucającym kompromis’ – 
wobec: Ten swoje, a ten swoje ‛ts.’;
Sztuką diabła tłuką ‛gdy kto drugiego zręcznie podejdzie’ – wobec: 
Sztuką Niemców// durniów/ głupich// niedźwiedzie/ niedźwiedzi// wilki// 
owce// barany// wróble// ryby// psa// baby tłuką ‛ts.’.

Jedno z powiedzeń zostało włączone do omawianego pola leksy-
kalno-semantycznego dlatego, że jest derywatem od frazeologizmu 
z komponentem ‛diabeł’, a ów frazeologizm jest w nim cytowany: 

diabli nadali ‛ktoś jest niemile przez kogoś gdzieś widziany’ → Do 
skąpca pijesz na zdrowie jejmości, a skąpiec myśli: diabeł nadał gości 
‛o człowieku skąpym’.

Wykaz	skrótów

Bańko – M. Bańko, Słownik porównań, Warszawa 2004. 
Hodorowicz – S. A. Hodorowicz, Podholańskie porzykadła i pog- 

worki maści wselijakiej ku cłeka zadumie i wesołości dane, Nowy 
Targ 2006.

Karł – J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. 1-6, Kraków 1900- 
-1911.

Kolberg – O. Kolberg, Przysłowia, oprac. S. Świrko, Warszawa 
1977 [2 wyd. LX tomu Dzieł wszystkich O. Kolberga].

Linde – S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 1-6, wyd. 2, Lwów 
1854-1860 [reprint: Warszawa 1951].

Masłowscy – D. i W. Masłowscy, Przysłowia polskie i obce od A do Z, 
wstęp K. Mosiołek- Kłosińska, Warszawa 2003.

MG – J. Krzyżanowski, Mądrej głowie dość dwie słowie. Pięc centuryj 
przysłów polskich i diabelski tuzin z hakiem, t. 1-2, Warszawa 1994.
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MN – P. Müldner-Nieckowski, Wielki słownik frazeologiczny języka 
polskiego, Warszawa 2003. 

NKPP – Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, 
red. J. Krzyżanowski, t. 1-4, Warszawa 1969-1978.

Oracki – Mądrzejszy Mazur niż diabeł. Zbiór przysłów i wyrażeń przysło-
wiowych z terenu Warmii i Mazur, oprac. T. Oracki, Olsztyn 1977.

Pomierska – J. Pomierska, Przysłowia kaszubskie. Studium z pare-
miografii i paremiologii, Gdańsk 2013.

SF Nowakowska – Słownik frazeologiczny, red. naukowa oraz 
oprac. wstępu i układu tematycznego haseł A. Nowakowska, 
wyd. I, 2003.

SF PWN z Bralczykiem – Słownik frazeologiczny PWN z Bralczy-
kiem (edycja specjalna), oprac. E. Sobol, hasła autorskie wyróż-
nione w tekście – J. Bralczyk, Warszawa 2008.

SFŚ – L. Przymuszała, Słownik frazeologizmów i typowych połączeń 
wyrazowych w gwarach śląskich, Opole 2013. 

SGGŻ – J. K. Nowak, Słownik gwary górali żywieckich. Objaśnienia, 
przykłady, słownik alfabetyczny i tematyczny, Warszawa 2000.

SGKasz – B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludo-
wej, t. 1-7, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967-1973.

SGO – J. Kąś, Słownik gwary orawskiej, Kraków 2003.
SGOWM – Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, red. Z. Sta-

mirowska, t. 1-2, red. Z. Stamirowska, H. Perzowa, t. 3, red.  
H. Perzowa, D. Kołodziejczykowa, t. 4-5, red. D. Kołodziej-
czykowa, K. Sobolewska, t. 6, Wrocław [t. 1-2], Warszawa– 
–Kraków [od t. 3] 1987-2014. 

SGP PAN – Słownik gwar polskich, oprac. i wyd. w Instytucie Ję-
zyka Polskiego PAN w Krakowie, red. M. Karaś, następnie:  
J. Reichan, S. Urbańczyk, J. Okoniowa, t. 1-8, Wrocław 1977- 
-1992, Kraków 1992-2013.

SGŚ – Słownik gwar śląskich, red. B. Wyderka, t. 1-16, Opole 2000-2017.
SJP Dor – Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, dostępny 

online: https://sjp.pwn.pl/slowniki
SJP PWN – Słownik języka polskiego PWN, dostępny online: https://

sjp.pwn.pl/slowniki
Skoc – B. Sychta, Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej,  

t. 1-3, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980-1985.
SSSL – Słownik stereotypów i symboli ludowych, red. J. Bartmiński, 

t. 1: Kosmos, cz. 1, Lublin 1996, cz. 2, Lublin 1999, cz. 3 i 4, Lub-
lin 2012, t. 2: Rośliny, cz. 1, Lublin 2017.
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Sł NKPP – Słownik wyrazów staropolskich, gwarowych i obcych,  
w: NKPP IV, s. 167-265.

Zgółk – Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgół-
kowa, t. 1-50, Poznań 1994-2005.
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Phrasemes from the lexical-semantic field DIABEŁ (devil)  
expressing and describing human personality traits

Abstract

Phrasemes from the lexical-semantic field DIABEŁ express and 
describe many dufferent personality traits, both positively and 
negatively evaluated. They are most frequently expressed indi-
rectly – through presenting and describing people’s attitudes, 
behaviours and actions, which are illustrated by certain charac-
ter traits, as well  as reactions of other people to those attitudes, 
behaviours and actions.

Keywords: human character, phrasemes from the lexical-seman-
tic field DIABEŁ (devil), phraseology, paremiology.
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Kulturowy i językowy obraz kata  
w polskiej paremiologii

Tortor, executor, carnifex, lictor to łacińkie nazwy zawodu budzą-
cego dawniej przeróżne emocje, najczęściej strach, pogardę, brak 
szacunku, a nawet wstręt. Natomiast w dawnej Polsce oprócz na-
zwy kat funkcjonowały w tym samym znaczeniu jeszcze małodobry 
i mistrz. Taką nazwę tej profesji znajdujemy również w słowni-
kach, przykładowo Linde pisze: „Kata z starego zwyczaju zowią 
małodobrym” (Linde 1855: 333). Natomiast do rzemiosła katow-
skiego przylgnął epitet „niegodne”. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obrazu kata 
wyłaniającego się z polskich przysłów, a także zwrócenie uwagi 
na to, jakie elementy rzeczywistości związane z tym zawodem 
utrwaliła paremiologia polska. Anusiewicz, Dąbrowska i Fleischer 
zwracają uwagę, że właśnie „teksty ludowe, zwłaszcza frazeolo-
gizmy, przysłowia, powiedzonka zawierają cechy typowe dla 
danej społeczności językowej, odbijają one również dawne realia 
i spojrzenie na świat, świadczące o minionym językowym obrazie 
świata” (Anusiewicz, Dąbrowska, Fleischer 2000: 34).

Materiał badawczy został wyekscerpowany z dwóch słowni-
ków paremiologicznych – Księgi przysłów, przypowieści i wyrażeń 
przysłowiowych polskich (KPP) Samuela Adalberga oraz Nowej księ-
gi przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich (NKPP) pod redakcją 
Juliana Krzyżanowskiego. Złożyły się na niego jednostki frazeolo-
giczne z komponentem kat, dalej jednostki frazeologiczne zawie-
rające elementy rzeczywistości związane z wykonywaniem tego  
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zawodu, jak np. szubienica, wieszać, pal, itd. W końcu, z racji prze-
słania omawianego urzędu, czyli wymierzania sprawiedliwości 
poprzez ukaranie, zwrócono również uwagę na przysłowia tylko 
pośrednio związane z omawianą profesją, zawierające komponent 
kara/karanie, karany i karać1.

Profesja kata na ziemiach polskich upowszechniła się mniej 
więcej w XIII w. wraz z rozwojem prawa miejskiego, ściślej niemie-
ckiego. Pierwszą wzmiankę przywołującą ten urząd znajdujemy 
w Księdze henrykowskiej (Grabarczyk 2008: 43), natomiast informa-
cję, że miasto odpłatnie korzysta z usług katowskich po raz pierw-
szy zamieszczono w Księgach radzieckich kazimierskich w 1378 r. 
(Zaremska 1986: 21), a w rachunkach krakowskich rubryka tor-
tori pojawia się po raz pierwszy w 1393 r. (Zaremska 1986: 22). 
Wcześniej zdarzało się, że kary wymierzania śmierci były prze-
prowadzane zbiorowo, a odpowiedzialność za śmierć rozkładała 
się na wszystkich biorących w niej udział. Kandydaci do profesji 
egzekutorskiej nierzadko wywodzili się ze środowisk przestęp-
czych, kiedy to stanowisko zajmowali w wyniku darowania im 
kary. Rzemiosło to czasem przechodziło również z ojca na syna. 
Oprócz wykonywania egzekucji i kar cielesnych do obowiązków 
kata należało również torturowanie podejrzanych, w dalszej ko-
lejności usuwanie z ulic padlin, wyganianie lub zabijanie bezpań-
skich psów czy zarządzanie domem publicznym (często wspólnie 
z małżonką). Jak zauważa H. Zaremska, „zasady organizacji urzę-
du kata i jego uposażenie były w Krakowie u schyłku XIV w. już 
dobrze określone i sprawnie przestrzegane” (Zaremska 1986: 23). 

Katostwo w dawnym społeczeństwie było rzemiosłem mocno 
kontrowersyjnym. Z jednej strony jego przedstawiciel był dla spo-
łeczeństwa niezbędny, wykonując wyroki na skazańcach, z dru-
giej strony właśnie z tego względu społeczeństwo nim pogardza-
ło. Jego rzemiosło czyniło go nieczystym moralnie i fizycznie, gdyż 
bezpośrednio stykał się ze śmiercią, skazańcami, pobierając za 

1 Na obraz kata w paremiologii polskiej złożył się korpus tematycznie mocny 
(korpus I stopnia) obejmujący jednostki frazeologiczne nazywające zawód ka-
towski (kat, małodobry – brak, mistrz – brak) lub przymiotki od tej nazwy dery-
wowane (katowy i katowski – obu brak), dalej korpus tematycznie słabszy (korpus 
II stopnia) zawierający element rzeczywistości związany z pracą kata (nazwy 
narzędzi, czynności, miejsc). Wyżej zastosowany podział został zaczerpnięty 
z publikacji E. Młynarczyk Nie święci garnki lepią. Obraz rzemiosła utrwalony w pol-
skiej frazeologii, Kraków 2013, s. 31.
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wykonanie wyroku pieniądze2. Niechęć wobec kata ze względów 
moralnych stwarzało również kierowanie przez niego domem 
publicznym. Przeprowadzanie egzekucji, również budziło emocje 
i kontrowersje – okrucieństwo wobec skazańca i jego uśmiercenie 
budziły obrzydzenie, ale jednocześnie uciechę gawiedzi, a sama 
krwawa i publiczna śmierć skazańca przeprowadzana była jednak 
w majestacie prawa i dla przestrogi. Wstręt budziło usuwanie pad-
lin, natomiast wyganianie zwierząt, czyli ganianie ulicami miasta 
np. za świnią, mogło śmieszyć. To wszystko powodowało, że kat 
znajdował się na marginesie społeczeństwa, mieszkał w basztach 
murów miejskich lub w najgorszych częściach dzielnic przy do-
mach publicznych, miejskich latrynach, w sąsiedztwie innych 
wyobcowanych – np. hycla, prostytutek. Również miejsce za-
mieszkania było kontrowersyjne, zważywszy na fakt, że chodziło 
o funkcjonariusza miejskiego, któremu z racji sprawowania urzę-
du przysługiwał przywilej bezpłatnego mieszkania (Zaremska 
1986: 28). Kontakty z katem okrywały niesławą do tego stopnia, 
że statuty niektórych cechów rzemieślniczych takich zabraniały 
pod groźbą grzywny, a nawet wykluczenia z cechu (Grabarczyk 
2008: 54-55; Rożek 2012: 63). Powyżej przytoczoną niechęć do ka-
tów potwierdza Linde w swoim Słowniku języka polskiego pisząc: 
„Katowie, oprawcy, ceklarze w wielkiej nienawiści u ludzi bywa-
ją” (Linde 1855: 332). Nie tylko kat był wyobcowany ze społecz-
ności. Hanna Zaremska wymienia kolejne zawody niecieszące się 
dobrą opinią: „Wśród profesji szykanowanych znalazły się rów-
nież takie, które w ekonomice miejskiej odgrywały rolę podsta-
wową. Wspomnieć wypada tu przede wszystkim, parających się 
wymianą i obrotem pieniężnym, kupców i lichwiarzy. Obok nich, 
wśród licznych grup inkryminowanych odnajdujemy tych, którzy 
w toku wykonywania czynności zawodowych stykali się z krwią –  
jak rzeźnicy, hycle, kat, czy z „brudem” – jak grabarze i czyściciele 
ulic. Nie brak na liście handlujących swym ciałem prostytutek oraz 
sprzedających wiedzę i słowa prawników” (Zaremska 1986: 7). 
Pomimo tego, że kaci wymierzali sprawiedliwość i działali 
w majestacie prawa, nierzadko zdarzało się, że będąc dawnymi 
przestępcami czy przestając z ludźmi z marginesu społeczne-
go, sami łamali prawo, po czym spotykała ich „kara na gardle”,  

2 https://histmag.org/Kat-jako-czlonek-spolecznosci-miejskiej-w-Rzeczypospolitej- 
-wiekow-XVI-XVIII-cz.-II-3461, (dostęp dnia: 30.11.2017).
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wymierzana przez ich kolegów po fachu (Zaremska 1986: 31; 
Grabarczyk 2008: 56, Pacholec: www). Starania o podniesienie pre-
stiżu urzędu katowskiego były podejmowane dopiero od XVI w.  
(Zaremska 1986: 16), wśród obrońców tego rzemiosła możemy wy-
mienić znakomitych przedstawicieli epoki, np. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego i Stanisława Orzechowskiego. Warto jednak wspo-
mnieć, że pomimo ogólnego unikania kata zdarzały się przypadki, 
w których mieszkańcy jego osobę wyszukiwali. Leczył on ubogą 
ludność, której nie było stać na usługi lekarza lub felczera, zarabiał 
również na sprzedaży przedmiotów „magicznych” lub rzekomo 
przynoszących szczęście, jak włosy i palce wisielców, sznurki szu-
bieniczne czy ziele rosnące pod szubienicą (Rożek 2012: 66).

Co zatem złożyło się na obraz małodobrego i niegodnego rze-
miosła? Jednostki frazeologiczne z leksemem kat nie są zbyt licz-
ne. Oba wyżej wymienione słowniki utrwaliły tylko 16 jednostek 
z tym komponentem. 

Kat jest łączony z kresem ziemskiej wędrówki, śmiercią, pewną 
ostatecznością. Takie znaczenie odnajdujemy w przykładach: Kat –  
ostatni/ najwyższy urząd (NKPP; KPP); U kata mu kraj, a u szubienice 
koniec (NKPP; KPP), mówiąc o takim człowieku mamy na myśli 
łotra, szubienicznika, wisielca, którego jego niecne czyny dopro-
wadzą właśnie do skazania na śmierć. Natomiast Już przydzie od 
kata miecz wziąć (NKPP; KPP) oznacza chwycić się ostateczności, 
ostatniej deski, pomocy.

Stosunkowo liczną grupę połączeń wyrazowych z kompo-
nentem kat stanowią te, które możemy traktować jako przeklina-
nie z użyciem sił nieczystych Idź do kata (NKPP)/ Idź do stu katów 
(NKPP); Niech kat porwie (bierze, weźmie) (NKPP)/Niech cię kaci po-
rwą (NKPP); Pal go kat (NKPP); Niech mu kat świeci (NKPP) lub też 
Daj go katu (NKPP); Kat ci kazał (NKPP); Kat go nadał (NKPP); Kat go 
wie (NKPP). Okrzyki te wyrażają zdumienie, złość, gniew lub też 
zniecierpliwienie (Doroszewski 1958-1969: 610). We wszystkich 
tych przypadkach leksem kat możemy z powodzeniem zastąpić 
innym komponentem – najczęściej diabeł, czort czy licho. Powołując 
się na S. Bystronia, Maria Peisert zaznacza, że: „W kulturze pol-
skiej bardzo powszechnie, [...] unikano nazwy diabła, wierzono 
bowiem, że przywołanie go w ten sposób będzie miało natych-
miastowe, nieszczęśliwe następstwo. Stąd też istnieje zarówno 
w gwarach ludowych, jak i w polszczyźnie ogólnej ogromna 
liczba eufemizmów, mających zastąpić to bardzo niebezpieczne 
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słowo” (Peisert 2004: 69). Na zabieg usuwania niechcianego kom-
ponentu z niektórych połączeń wyrazowych wskazuje również  
R. Dźwigoł, zauważając, że jest on „rezultatem działania tabu pier-
wotnego, wierzeniowego – środkiem eufemizowania jest tu apo-
sjopeza, tj. zamilknięcie. Mówiący, którym jest nosiciel folkloru, 
boi się skutków przeklinania, dlatego osłabia moc illokucyjną wy-
powiedzenia, pozbywając się kluczowego słowa” (Dźwigoł 2012: 
105). Kolejne przykłady natomiast wykorzystują groźbę, pojawia-
ją się w następujących wariantach: Zje kata, kto mię oszuka (zwiedzie) 
(NKPP)/Zje kata, nim tego dokaże (NKPP)/ Zje kata (NKPP).

Realia dawnego miasta i jego stosunki finansowe wyrażają się 
w powiedzeniu Dwa kaci w jednym miasteczku się nie pożywią (NKPP; 
KPP). Z powyższego przykładu wynika, że chodziło o „rzemieśl-
nika”, na usługi którego nie było dużego zapotrzebowania i o za-
wód opłacany z urzędu, na który nie każde miasto było stać. Kat 
był zatrudniany przez miasto, zatem na władze miejskie spadał 
obowiązek jego utrzymania. Nie we wszystkich miastach małodo-
bry miał stałą posadę. Zapotrzebowanie na jego usługi w mniej-
szych miejscowościach nie było duże, natomiast koszty jego utrzy-
mania mogły znacznie obciążać budżet miasteczka, stąd mniejsze 
miejscowości nierzadko „wypożyczały” kata po sąsiedzku.

Na Śląsku Cieszyńskim funkcjonuje regionalne powiedzenie, 
mianowicie o kimś, kto działa na niekorzyść drugiego, możemy 
powiedzieć, że Dowo katowi siykiyre (NKPP). Zatem znaczenie tego 
ostatniego można by porównać do powszechnie znanego zwrotu  
dolewać oliwy do ognia.

We frazeologii znany jest zwrot być psem na baby/kobiety nazy-
wający kobieciarza, podrywacza, rozpustnika, natomiast w po-
dobnym znaczeniu funkcjonuje również dawniejsze mniej znane 
określenie Kat na białogłowy (NKPP). Powyższe określenie może-
my odnieść do innych funkcji sprawowanych przez kata w mie-
ście. Oprócz wymierzania kary czy torturowania zadaniem kata, 
a czasem kata i jego żony, było również prowadzenie domu pub-
licznego i doglądanie kobiet lekkich obyczajów, o czym wspo-
mniano już wyżej. Natomiast wyrażenie kat na kogo w Słowniku 
języka polskiego pod red. W. Droszewskiego ma następujące wy-
tłumaczenie: „obchodzący się z kim brutalnie, znęcający się nad 
kim” (Doroszewski 1958-1968: 610).

Słowniki notują jeszcze jeden przykład: Osrasz kata (NKPP), 
niestety bez bliższego wyjaśnienia znaczenia.
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Wśród czynności wykonywanych przez kata i narzędzi po-
trzebnych do jego pracy w paremiologii polskiej nie znajdujemy 
zbyt różnorodnych przykładów. Zdecydowanie najwięcej miejsca 
wśród nich zajmują jednostki z komponentami szubienica, powie-
szenie i wieszać/wisieć.

Leksem szubienica został przywołany w jednostkach odnoszą-
cych się przede wszystkim do złoczyńcy czy skazańca: Wart jest szu-
bienicy (NKPP); Urwał się z szubienicy (NKPP); Kto się urodził na szu-
bienicę, nie utonie w wodzie (NKPP; KPP); Chybaby łyka poschły, konopie 
grad potłukł, a przez szubienicę woda ciekła, tedyby nie wisiał (NKPP, 
KPP); Nie kwap się na szubienicę nigdy swą osobą, czekaj, aże drugi razem 
pójdzie z tobą (NKPP), natomiast o jakimś czynie, niezgodnym z pra-
wem można powiedzieć: To pachnie szubienicą (NKPP).

Kara przez powieszenie była jedną z najczęściej stosowanych 
i nie uchodziła za okrutną. Karano tak najczęściej złodziei, win-
nych rozbojów, ale również zdrajców. (Grabarczyk 2008: 89). 
S. Wrzesiński o karze powieszenia pisze: „kara ta należała nie 
tylko do najstarszych, ale też najpopularniejszych kar na prze-
strzeni kolejnych stuleci. Zapewne pierwszym miejscem egze-
kwowania surowego prawa były konary drzew” (Wrzesiński 
2010: 81), zapewne z racji łatwego dostępu do nich. Powyższe 
znaczenie zawarło się choćby w powiedzeniu: Powiesić na su-
chej gałęzi (NKPP), które wyraża czyjąś niechęć, złość w stosun-
ku do kogoś3. Kolejnym przykładem jest: Mamli wisieć, wolę na 
zielonym drzewie (NKPP, KPP). Krzyżanowski w swoim słow-
niku tłumaczy, że przysłowie jest pogłosem facecji marchołto-
wych (Krzyżanowski 1972: 714). Możliwe jednak, że właśnie 
to powiedzenie ma swoją genezę w wydarzeniu odnotowa-
nym przez czeską Kronikę zbraslawską. Zgodnie z jej treścią Jan 
Luksemburski, rozprawiając się ze zbójnikami na Morawach, 
miał usłyszeć od jednego z nich prośbę, by go nie ścinano, a po-
wieszono na gałęzi pięknie kwitnącego drzewa, co zostało speł-
nione (Grybarczyk 2008: 65). Powyższe powiedzenie znane jest 
jeszcze w innym wariancie: Mamli wisieć, wolę na jedwabnym po-
wrozie. Oba warianty, spełniając niejako ostatnią wolę skazań-
ca, miały jednocześnie utrudnić wykonanie wyroku.

Określenie w wariantach Lepiej za obie nodze wisieć/ Jak wisieć, to 
za obie nogi (NKPP, KPP) oznacza, że, jeżeli ktoś ma się na coś na-

3 http://polish.enacademic.com/47422, (dostęp dnia: 27.11.2017).
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rażać, to już na coś większego. Taki sposób wieszania przywołuje 
jeszcze powiedzenie: Obiesić kogo do góry nogami (NKPP), dawniej 
chodziło o najbardziej haniebną śmierć, stosowaną wobec wiel-
kich łotrów (Krzyżanowski 1972: 715).

Do łotrów i złoczyńców nawiązuje również Tego będą wieszać 
rano, a tamtego wieczorem (NKPP) oznaczające, że jakieś osoby są 
podobne do siebie w swoim działaniu, jedna jest warta drugiej. 
Obu na jednej gałęzi powiesić (KPP) oznacza z kolei, że osoby, o któ-
rych mowa, to obaj nicponie, jeden jak i drugi.

Do pewnego rodzaju przeznaczenia, tego, że człowieka nie mi-
nie, co jest mu napisane, nawiązują przykłady: Kto będzie wisieć, ten 
nie utonie/Nie utonie, co ma wisieć (NKPP, KPP). Natomiast o obojęt-
ności w obliczu pewnej śmierci informują: Czy wisieć na dużym, czy 
na małym haku, to jeden djabeł (KPP); Jak wisieć po trzeźwemu, tak i po 
pijanu (NKPP). Natomiast, jeżeli ktoś znajdzie się w sytuacji bez 
wyjścia, mówi wtedy: Tylko się powiesić (NKPP).

Z niektórych przykładów odnoszących się do powieszenia 
skazańca dowiadujemy się o niesprawiedliwości wymierzo-
nej kary czy o pochopnym jej przeprowadzeniu lub o tym, że 
zdarzało się, iż kat wieszał ludzi niewinnych. Poświadczają to 
powiedzenia: Obiesiwszy, dopiero po ortel (NKPP); Niejeden wisi, 
chociaż nic nie ukradł (NKPP). Do wymierzania sprawiedliwości 
poprzez powieszenie odnosi się również fraza: Żáden ni może za 
dwie głowy wisieć (NKPP), czyli nie można płacić za winy kogoś 
innego. Natomiast za powiedzenie skierowane bezpośrednio do 
kata lub przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości w przypad-
ku przedłużania wydania lub wykonania wyroku można uznać: 
Albo wieszaj, albo puszczaj (KPP). Paradoksalnie, dla niektórych 
przestępców kara śmierci była lepsza niż kara więzienia, co 
obrazuje: Mam ja kisieć, wolę wisieć (NKPP).

I w końcu dwie ostatnie jednostki z leksemem powiesić: Jak 
dioboł pomoże, to się i na słomce powiesić może (NKPP) oznacza, że 
działanie siły wyższej (nieczystej) prowadzi do wykonania rze-
czy niemożliwych. Chyba się kto powiesił, że tak wieje (NKPP) ma 
z kolei swoje źródło w wierzeniach ludowych. „Dusza, duch, (zły 
duch) w wierzeniach ludu polskiego pozostaje w ścisłym związku 
z wiatrem, wichrem. [...] Dusza po opuszczeniu ciała jako dech, 
tchnienie, unosi się w postaci wiatru, a ścisły związek między du-
szą i wichrem albo burzą stwierdzić można u ludów germańskich 
już w XII stuleciu, oraz w podaniach skandynawskich [...]. O tej 
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wietrznej naturze duszy mamy świadectwa w wierze Słowian 
i Germanów utrzymujących, że powstaje wicher, gdy ktoś się 
powiesi”4. Stąd właśnie o wietrznej pogodzie można powiedzieć, 
że to „pogoda dla wisielców”.

Stosunkowo duża ilość przykładów odnoszących się w rze-
miośle katowskim do wieszania, świadczy o tym, że kara ta była 
popularna i najczęściej wykonywana spośród, „kar na gardle”, 
czyli kar śmierci. Powyższe stwierdzenie potwierdza również 
brak zachowanych w paremiologii polskiej powiedzeń zawiera-
jących leksem nazywający inne przedmioty i czynności związane 
z egzekucją i wymierzaniem kary, jak np. ściąć/ścinać, topór, giloty-
na, szafot, tortury/torturowanie/torturować, chłosta, piętnowanie, ćwiar-
towanie, topienie, pręgierz/pręga,  palenie na stosie, łamanie kołem, wy-
puszczanie jelit, zakopywanie żywcem, ukrzyżowanie, kamieniowanie, 
wypędzenie/banicja. Przykładów z powyższymi komponentami nie 
notują ani słownik Adalberga, ani Krzyżanowskiego. Być może 
paremiologia nie utrwaliła jednostek z powyższymi komponen-
tami dlatego, że niektóre z kar nie były wykonywane zbyt często, 
inne natomiast jawiły się jako zbyt drastyczne.

Oprócz przykładów z leksemami odnoszącymi się do pola se-
mantycznego wieszać, w paremiologii polskiej swoje miejsce znala-
zły kary jak nabijanie na pal, mianowicie w jednym złorzeczeniu 
Bodajże cię na pal wbito (NKPP). Kara ta ma swoje tradycje na Bliskim 
Wschodzie, natomiast w Polsce nie była ona stosowana zbyt często, 
będąc przeznaczoną dla winnych wielokrotnych napadów i rozbo-
jów często połączonych z zabójstwami (Grabarzyk 2008: 123). 

Odnaleziono również dwie jednostki z komponentem siekiera, 
które można odnieść do ścinania: Jak siekierą uciął (NKPP, KPP) 
może nawiązywać do szybkiego kresu, ostateczności, nieodwra-
calnego procesu i śmierci. Z kolei określenie Nie straszna siekiera 
bez toporzyska (NKPP, KPP) mówi o niewielkim zagrożeniu, nie-
wielkiej ewentualnej karze. Leksem siekiera został wykorzystany 
jeszcze we wcześniej przywołanym przykładzie: Dowo katowi sie-
kiyre (NKPP).

Kolejnym narzędziem wykorzystanym przez kata w trakcie 
wymierzania kary była pałka, którą paremiologia utrwaliła w jed-

4 Śmierć w obrzędach, zwyczajach i wierzeniach ludu polskiego, https://
pl.wikisource.org/wiki/Strona:%C5%9Amier%C4%87_w_obrz%C4%99dach,_
zwyczajach_i_wierzeniach_ludu_polskiego.djvu/030, (dostęp dnia: 27.11.2017).
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nostkach: Jak pałką w łeb (NKPP) lub Jak pałką w łeb uderzył (KPP), 
drugim przykładem zawierającym ten przyrząd jest: Pałką by go 
nie dobił (NKPP). Obicie pałką ma jako kara bardzo długą tradycję 
sięgającą już VII w., chodziło w nim o uśmiercenie przez rozbicie 
głowy maczugą czy pałką. Taką karę praktykowano najczęściej 
w Danii i Szwecji w XIII w. (Grabarczyk 2008: 106). 

W końcu w badanym materiale odnaleziono porównanie przy-
wołujące narządzie tortury czy kary w postaci kamienia: Jakby ka-
mień z piersi zdjął (NKPP, KPP) oznacza doświadczyć poczucia ulgi. 
Drugim przykładem jest Lepiej kamień sobie u szyi uwiązać (NKPP) 
i w domyśle – „niż dopuścić do czegoś”. O tym, że kamień był na-
rzędziem tortur lub też za jego pomocą topiono skazańca wypo-
wiadają niektóre źródła. Do ostatniego przywołanego przykładu 
Krzyżanowskiego w swoim słowniku notuje następujący fragment 
Biblii: „A kto by zgorszył jednego z tych małych, którzy we mnie 
wierzą, lepiej mu, aby zawieszono kamień młyński u szyje jego 
i zatopiono go w głębokości morskiej” (Krzyżanowski 1970: 17). 
Również Wrzesiński w swej publikacji Kat w dawnej Polsce, na Śląsku 
i Pomorzu wspomina o stosowaniu kamienia jako dodatkowego ob-
ciążenia podczas topienia (Wrzesiński 2010: 152). Odbywanie kary 
poprzez noszenie kamienia notuje natomiast w swojej publikacji 
Grabarczyk, który pisze: „Kłótliwe kobiety mogły zostać skazane 
na noszenie kamieni hańbiących. O ich wyglądzie w średniowieczu 
nic nie wiadomo. W późniejszym okresie były to dwa kamienie (do 
15 kg każdy) połączone łańcuchem. Zakładano je na szyję i zmusza-
no skazaną do pokonania określonej trasy, np. kilkukrotnego obej-
ścia rynku miasta” (Grabarczyk 2008: 25).

Z katem łączy się również wymierzanie sprawiedliwości, co 
prawda tylko pośrednio, bowiem ta funkcja prymarnie należała 
do sądów, warto jednak przywołać ją również w kontekście kata. 
W takim rozumieniu, wykonawcy wymiaru sprawiedliwości, wy-
mienia go choćby słownik Lindego: „Osoba nad złoczyńcą spra-
wiedliwość skutkiem okazująca” (Linde 1855: 332), a dalej XVI-
wieczny znawca prawa B. Groicki: „Albowiem, co czyni, wszyst-
ko za skazaniem sprawiedliwości, nie za żądzami swoimi czyni, 
i owszem, wedle Pawła ś. jest sługą bożym, sługą sprawiedliwości 
i urząd jego jest bardzo potrzebny” (Groicki 1953: 57). Z katem 
zatem łączy się kara i jej egzekwowanie w imię sprawiedliwości, 
tak więc w wymienionych słownikach zwrócono uwagę na te jed-
nostki, w których wystąpiły leksemy kara/karanie, karany i karać. 
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Z badanego materiału dowiadujemy się, że wymierzanie kary 
ma funkcję dydaktyczną i prewencyjną: Jednego skaranie, wielu po-
strach/Kara na jednego, strach na wszystkich/Karaniem jednego wielu 
się odstrasza (NKPP, KPP); Karanie jednego uskromi dziesiątego/Kara 
jednego – przykład dziesiątego (KPP); Jednego skaranie – dziesięciu kaja-
nie (NKPP); Na jednego kara, a postrach dla wszystkich (NKPP, KPP); 
Nie jedzie kara w las, tylko w nas (KPP). Należy przypomnieć, że cia-
ła przestępców często były wystawiane na widok publiczny przez 
kilka dni, stąd stanowiły dobrą przestrogę dla potencjalnych zło-
czyńców. Taki zwyczaj dotyczył zwłaszcza wisielców i nabitych 
na pal. Dzięki odbytej karze możliwa jest poprawa zachowań 
i czynów karanego: Dobry kárany, jeszcze lepszy bity (KPP); Stara 
przypowieść prawdziwa, że karany lepszy bywa (KPP).

Niektóre jednostki mówią nawet o potrzebie kary: Kto nie zna 
kary, nie ma miary/Bez kary niema miary/Gdzie niema kary, tam niema 
miary/Żeby nie było kary, nie byłoby miary (KPP), dowiadujemy się 
nawet, że w niektórych przypadkach nie jest wskazane okazanie 
łaski, gdyż: Przepuszczać karę – wina osobliwa (NKPP).

O sprawiedliwości wymierzanej kary wypowiada Zasłużona kara 
– nie krzywda (NKPP, KPP); Karanie słuszne – lekarstwo duszne (KPP). 
Jednak owa kara musi być sprawiedliwa i wymierzona odpowied-
nio do czynów i być skuteczna, w przeciwnym razie Karanie częste 
– niepożyteczne, srogie – zwierzchność hydzi (KPP). Karę należy rów-
nież odróżnić od zemsty: Karanie nie ma być pomsta, ale złości hamulec/
Karanie ma być dla przykładu, nie dla pomsty; Karanie ma być pomierne, 
łaskawe, rzadkie (KPP). Jednak sprawiedliwa kara powinna również 
odpowiednio zaboleć, a więc: Żyda karać batami, a chłopa pieniędz-
mi (NKPP, KPP). Dalej kara nie powinna czynić różnicy między 
przestępcami, którzy popełnili tę sam zbrodnię: Jednako karać, kto 
jednako broi (NKPP), co niestety w praktyce nie było dotrzymywane, 
gdyż np. szlachta była grupą uprzywilejowaną. W tym kontekście 
Grabarczyk pisze: „Okolicznością w decydującym stopniu wpły-
wającą na surowość kary było pochodzenie społeczne oskarżonego. 
Pod tym względem praktyka była taka, że szlachetnie urodzonego 
za to samo przestępstwo karano z reguły łagodniej niż plebejusza. 
W średniowiecznych zbiorach prawa istnieje wyraźne zróżnicowa-
nie główszczyzny (grzywny za zabójstwo), zależnie od przynależ-
ności stanowej ofiary”, a w innym miejscu ten sam autor notuje: „Od 
zasady łagodniejszego karania przedstawicieli stanu rycerskiego 
był tylko jeden wyjątek, a dotyczył kradzieży. Jeśli tego przestęp-
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stwa dopuścił się szlachcic, czekała go cięższa kara, niżby złodzie-
jem był plebejusz. Rycerz kradnąc, nie tylko porywał się na cudzą 
własność, ale na dodatek czynem tym hańbił honor swego stanu” 
(Grabarczyk 2008: 40-41). O tym, że kara czasem zależna była od 
przynależności stanowej, pozycji czy siły, będąc pewnego rodzaju 
wyżyciem się na słabszym, czytamy w następującym przykładzie: 
Przez karę słabych mocny złość swą uspokaja (NKPP). Przed zbyt ostrą 
karą, która mogłaby się wydawać niesprawiedliwa, przestrzega na-
tomiast powiedzenie: Insza ukarać, insza rozdrażnić (NKPP).

Stopień kary mógł rzeczywiście się zmieniać, jeżeli kara nie 
przynosiła poprawy w postępowaniu, karany stawał się recydy-
wistą, a wtedy kara była bardziej sroga (Grabarczyk 2008: 41). Do 
stopnia kary nawiązuje przykład: Noprzód fanfare, a tej kare (NKPP), 
oznaczające najpierw upomnienie, potem karę.

Dalej dowiadujemy się, że droga złoczyńcy i przestępstwa 
nie popłacają, a sprawiedliwość w końcu zostanie wymierzona: 
Chociaż się kara powoli wlecze, zbrodnia przed nią nie uciecze (KPP); 
Choćby karanie na nogi chromało, przecież złego dogoni (KPP); Karanie 
złego nie minie (KPP); Kara za występkiem chodzi (NKPP, KPP).

Natomiast powiedzenie: Trudno ma drugiego kto karać o to, co sam 
czyni (KPP) może nawiązywać do przestępczości wśród niektó-
rych katów, o występowaniu czego wspomniano wyżej. Również 
fraza: Nie najświętsi tam ludzie, gdzie największa kara (KPP) mówi 
o częstotliwości dokonywanych przestępstw.

Z przebadanego materiału widać, że aczkolwiek kat znajdował 
się na marginesie społeczeństwa, jednak jego obraz w polskiej pare-
miologii nie został wcale pominięty. Z jednostek frazeologicznych, 
które złożyły się na jego obraz, można wnioskować, że małodobry 
był łączony z kresem życia, ostatecznością. Bardzo często był przy-
woływany w przekleństwach, groźbach, złorzeczeniach jako eufe-
mizm w miejsce sił nieczystych (np. diabła). Paremiologia polska 
odzwierciedliła również fakt, że do obowiązków kata miejskiego 
należały również inne prace, jak prowadzenie domu publicznego. 
Obraz rzemiosła katowskiego zawarty w języku uwidacznia rów-
nież, że najczęściej wymierzaną karą śmierci była ta dokonywana 
przez powieszenie, w dalszej kolejności notujemy kary za pośred-
nictwem pałki, pala i kamienia hańbiącego. W końcu urząd kata był 
łączony z wymierzaniem kary, mistrz pełnił więc w społeczeństwie 
funkcję eliminującą element przestępczy i funkcję prewencyjną jako 
przestrogę dla potencjonalnych przestępców. 
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Cultural and linguistic picture of executioner 
in Polish paremiology

Abstract

In the study we have introduced a cultural and linguistic picture 
of executioner in Polish paremiology. The material comes from two 
dictionaries of paremiology – Księga przysłów, przypowieści i wyra-
żeń przysłowiowych polskich by Samuel Adalberg and Nowa księga 
przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich by Julian Krzyżanowski 
(ed.). We have analyzed proverbs with the component of execu-
tioner, further on the components connected with executioner´s 
job, e.g. scaffoldings, to hang. We also took into account such prov-
erbs that have an indirect link to the occupation with components 
of punishment and punish. 

Keywords: Linguistic picture of the world, Polish paremiology.





W kręgu dawnej 
polszczyzny 

tom V

Agnieszka	Piela
Uniwersytet	Śląski,	Katowice

Polskie zapomniane frazeologizmy  
z komponentem mak

Niemasz żadney stworzoney rzeczy na ziemi, 
któraby nayszlachetnieyszemu na teyże ziemi 
stworzeniu człowiekowi iakimkolwiek sposobem 
użyteczną nie była

Krzysztof Kluk, Dykcjonarz roślinny…1

Można wskazać różne przyczyny eliminacji frazeologizmów. 
Ich zanik tłumaczy się często przeobrażeniami dokonującymi się 
w świecie zewnętrznym. Przyczyny wychodzenia wielowyrazo-
wych połączeń są też wewnątrzjęzykowe (np.: zatarcie pierwotnej 
motywacji związków, wychodzenie połączeń na rzecz synoni-
micznych ekwiwalentów). Jednak losy związków frazeologicz-
nych są w dużej mierze nieprzewidywalne, często o ich stabilizacji 
czy zaniku decyduje przypadek (Buttler 1989: 155-161; 1989a: 332-
-337; Jawór 2011: 88-99; Piela 2016: 174-176).

Celem niniejszego artykułu będzie ogólna refleksja nad wygasa-
niem związków frazeologicznych2. Pole obserwacji stanowić będzie 
frazeologia z komponentem mak. Materiał analityczny nie został 
dobrany przypadkowo, gdyż historia polszczyzny poświadcza, że 
w przeszłości występowało znacznie więcej konstrukcji wyrazo-

1 Zob. K. Kluk, Dykcjonarz roślinny…, Część II: O ziołach dzikich…, s. 204.
2 W artykule przyjmuję szerokie rozumienie frazeologii – w jej obrębie 

mieszczą się również przysłowia. 
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wych mieszczących w swoim składzie wskazaną nazwę rośliny. Ja-
kiego typu związki zostały zapomniane, jakie czynniki zdetermino-
wały ich eliminację – oto podstawowe pytania, na które postaram 
się odpowiedzieć. Wybrana klasa semantyczna wydaje się ciekawa 
z tego względu, że mak jest mocno zakorzeniony nie tylko w kul-
turze słowiańskiej, ale znany jest od tysięcy lat na całym świecie. 
Bogata jest też jego symbolika. Mak symbolizuje płodność i urodzaj, 
kojarzony jest ze śmiercią, snem (też snem wiecznym, niebiańskim) 
oraz zmartwychwstaniem, poza tym jest symbolem upojenia, sza-
leństwa, odurzenia, narkotyku, letargu, ciszy (SłSy, hasło: mak). 
U nas żywa jest jeszcze symbolika czerwonych maków – krew po-
ległych żołnierzy (por. polską pieśń wojskową pt. „Czerwone maki 
na Monte Cassino”). Symboliczny wymiar mają też wigilijne potra-
wy z maku, będące znakiem obfitości, bogactwa, mające przynieść 
dostatek na cały rok3. 

Geneza notowanej już w najstarszej polszczyźnie botanicznej 
nazwy mak nie jest jasna4. A. Brückner, wyjaśniając jej pochodze-
nie, tak pisał: 

Jak nasza nazwa wędrowała, czy prasłowo, czy pożyczka z grec. 
(ale takich nie bywa zresztą wcale), i od jakiego pnia wyszła, nie 
docieczono (SeBr). 

Słowniki etymologiczne podają, że prawdopodobnie ów ogól-
nosłowiański wyraz (por. czeskie mák, rosyjskie mak) – podobnie 
jak niemieckie Mohn, greckie mḗkōn ‛mak’ – pochodzi z jakiegoś 
niewiadomego, nieustalonego starożytnego języka z obszaru 
śródziemnomorskiego lub azjatyckiego (SeMań; SeBor). Przy-

3 K. Szcześniak pisze, iż kiedyś mak i potrawy z niego przyrządzane uważano 
za żałobne, i podawano je na pogrzebach czy w Zaduszki. Według badaczki potra-
wy wigilijne są reliktem archaicznych obrzędów poświęconych pamięci zmarłym, 
w przeszłości odprawianych w czasie przesilenia zimowego (Szcześniak 2013: 221).

4 Por. notacje maku w poszczególnych słownikach historycznych: ‛mak lekar-
ski, Papaver’ (Sstp), ‛roślina z rodziny makowatych i jej jadalne nasienie używane 
w lecznictwie’ (SPXVI), ‛roślina; nasiona tej rośliny’ (SPXVII), ‛roślina ogrodowa 
różnego rodzaju (…)’ (SL), ‛(Papaver), roślina z rodziny makowych (…)’, ‛na-
zwa samego nasienia tej rośliny’ (SWil), ‛(papaver), roślina z rodziny makowa-
tych (…)’, ‛kwiat maku’, ‛nasienie maku’, z kwalifikacją: złodziejski: ‛proch’ (SW), 
‛Papaver, roślina z rodziny makowatych (Papaveraceae) o dużych barwnych 
kwiatach osadzonych na wysokich kosmatych łodygach; dostarcza opium; z na-
sion otrzymuje się olej (…)’, ‛nasienie tej rośliny’ (SDor). 
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puszcza się, że prasłowiańska forma *makъ jest indoeuropejskim 
dialektyzmem (Spólnik 1990: 62).

Właściwości magiczne, lecznicze i odurzające maku znane 
były już w starożytności (od 1000 roku p.n.e). Legenda mówi, że 
mak wyrósł z odciętych powiek Buddy, który chciał przezwycię-
żyć senność (Szcześniak 2013: 221). Już blisko 2 tysiące lat temu 
uprawiano mak w celu pozyskania z niego opium, tj. środka 
uśmierzającego ból, uspokajającego, nasennego i odurzającego 
(Wikipedia, hasła: mak lekarski, opium). Od najdawniejszych cza-
sów mak był wykorzystywany również w polskiej medycynie 
ludowej – przygotowana z jego główek (makowiny) herbata sto-
sowana była w leczeniu bezsenności, niekiedy też podawano ją 
jako środek uspokajający płaczącym w nocy dzieciom (Tylkowa 
1989: 121; Szcześniak 2013: 221). Dodać warto, że mak – według 
danych archeologicznych – był jedną z najstarszych upraw na 
ziemiach polskich (Nowakowska 2005: 102)5. O tym, że mak był 
rośliną dobrze znaną naszym przodkom świadczą słowa botani-
ka Krzysztofa Kluka, który w Dykcjonarzu roślinnym… tak opisy-
wał jego uprawę i właściwości: 

Rośnie dziko w południowej stronie Europy. U nas częścią się zasie-
wa w ogrodach gospodarskich, częścią w zabawnych (…). W wschod-
nich krajach roślina ta jest niebezpieczna, i póki jest świeża, ma skut-
ki odurzające i usypiające: zażycie jej torebek nasiennych, lub soku 
wyciśnionego, lub wodę tylko z niemi gotowaną, czyni majaczenie, 
drżenie członków, okropne przypadki, i śmierć. Przeciwnym sposo-
bem w Europie zasiewana zażywa się bez szkody: wielorako bowiem 
osobliwie wieśniacy nasienia zażywają (…).
Opium od wielu wieków w lekarstwie sławne, w ręku doskonałego 
lekarza bardzo dobre lekarstwo, ale nieumiejętnego trucizna; po-
chodzi z tej rośliny; w wielu stronach Azji umyślnie go robią: gdzie 
z młodu do niego przyuczeni, tak go na pijaństwo niejakie zażywa-
ją, jak u nas pijacy gorzałkę (…).
Z naszego maku europejskiego opium nie będzie. Główki jego go-
tują się w wodzie, w tej maczają się na noc nogi, gdy kto sypiać 
nie może. Z tychże główek syrop z cukrem gotowany, zażywa się 

5 Warto dodać, że mak lekarski był jedną z pierwszych w ogóle roślin 
uprawnych. Niewykluczone, że to on dał początek rolnictwu. Dopiero potem 
zaczęto uprawiać zboża.
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skutecznie na płynienie żołądka i na kaszel (DyKl, hasło: Papaver 
somniferum: Mak ogrodowy). 

Odziedziczony z prasłowiańszczyzny rzeczownik mak szybko 
w polszczyźnie stał się komponentem rozmaitych związków wy-
razowych. W dzisiejszej polszczyźnie zbiór konstrukcji słownych 
z omawianym rzeczownikiem oraz z formacjami bezpośrednio lub 
pośrednio od niego pochodnymi jest pokaźny, np.: dobrać się, zna-
leźć się (jak) w korcu ‛dobrze się dobrać, dopasować, tworzyć dobra-
ną parę’; rozbić (się), roztrzaskać (się) itp. w drobny mak, na drobny mak 
‛rozbić (się) na bardzo drobniutkie kawałeczki’; upić się, zalać się itp. 
w drobny mak ‛upić się do utraty przytomności’; figa z makiem (z pa-
sternakiem) ‛wyrażenie, którego używa się aby dać komuś do zro-
zumienia, że się czegoś nie zrobi, nie da’, cicho, cisza jak makiem za-
siał, siał, posiał ‛bardzo cicho, bez najmniejszego szelestu’, drobny jak 
mak; drobny jak ziarnka (ziarenka) maku ‛o bardzo drobnych rzeczach,  
np. literach’, czerwony jak mak ‛o kimś lub czymś intensywnie czer-
wonym’, pisać makiem, maczkiem ‛pisać bardzo gęsto, drobnymi lite-
rami’, główka jak makówka (por. notację przytoczonych związków w: 
SFJP, USJP, SP). Dodać trzeba, że NKPP dokumentuje jeszcze zwią-
zek mak przebierać (tłuc) ‛próżnować lub robić rzecz niepopłatną’, 
i choć nie notują go współczesne słowniki ogólne i frazeologiczne 
języka polskiego, to wydaje się on wciąż dobrze znany – czynność 
przebierania maku utrwalona została m.in. w baśni pt. „Kopciu-
szek” (Szyszko 2001: 93). Różna jest też motywacja wymienionych 
związków: niektóre z nich wykorzystują barwę maku-kwiatu, inne 
nawiązują do jego drobnych, jadalnych nasion czy kształtu owocu 
mającego postać wielonasiennej torebki - główki maku. 

Niemal wszystkie wymienione związki kontynuują stan 
z przeszłości. Poświadcza je w bardziej lub mniej zmodyfikowa-
nej postaci SW6: dobrali się w korcu maku // szukali się w korcu maku 
‛mają jednakowe usposobienie, są jakby dla siebie stworzeni’, na 
mak siekać, rąbać ‛na drobne kawałki’7, cicho jak makiem zasiał // jak 
makiem  siał // jakby mak siał ‛bardzo cicho, bardzo spokojnie’, drob-
ny jak mak; czerwony jak mak; sadzić makiem ‛pisać drobno i gęsto, 
maczkiem’, Główka jak makówka, a w głowie pusto. Tylko wyrażenie 

6 Większość z nich odnotowują wcześniejsze słowniki historyczne, tj. SL, 
SPXVII, SWil.

7 NKPP notuje połączenie nie trzeba maku siekać, pochodzące od łacińskiego 
Actum ne agas. 
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figa z makiem, z pasternakiem jest w polszczyźnie późniejsze; po raz 
pierwszy udokumentował je SDor (NKPP datuje figę z makiem na 
1887 r., a figę z makiem, z pasternakiem na 1913 r.)8. Można zatem 
twierdzić, że frazeologia z komponentem mak jest w polszczyźnie 
dość stabilna, skoro znaczna część poświadczonych w przeszłości 
związków wyrazowych wciąż odznacza się pełnią żywotności. 
Jednak zgromadzony materiał frazeologiczny dowodzi, że w wie-
kach minionych występowało znacznie więcej połączeń miesz-
czących w swoim składzie leksem mak. Wielu z nich próżno dziś 
szukać, zostały zapomniane z różnych powodów. 

Nie odnajdziemy w zasobie współczesnej frazeologii porów-
nania jak maku ‛pełno, obficie, mnóstwo’, por. dawne konteks-
ty: „Narodów dzikich świat pełen był jak maku” (Stryjk. Gon.  
M 3) (SL), „W kościele ludu jak maku”, tj. ‛pełno, mnóstwo, tłum, 
ścisk’ (SWil, SW), „Drobnej szlachty po różnych stronach Pol-
ski, jak maku” (Lel.) (SW). W przeszłość odeszło też przysłowie 
wykorzystujące liczebność ziaren maku: Ludzi jak maku, a roboty 
ani znaku (NKPP). Porównanie z rzeczownikiem mak, mimo że 
czytelne w obrazowaniu, wyszło na rzecz innych, bardziej wy-
razistych i plastycznych sformułowań, np.: jak gwiazd na niebie // 
jak liści na drzewie // jak lodu // jak mrówek (mrówków) w mrowisku 
// jak much (na gnoju, gównie, kupie; w środku lata) // jak pcheł (na 
psie) // jak piasku na pustyni, na Saharze // jak pszczół w ulu // jak ryb 
w rzece, stawie // jak siana w stodole // jak trawy na łące //  jak włosów 
na głowie // jak wody w morzu, oceanie. Zresztą w polszczyźnie wy-
stępuje więcej połączeń będących określeniami wskazującymi 
na pokaźną ilość czegoś, np.: bez liku, co niemiara, od cholery, od 
groma. Połączenie jak maku można spotkać głównie w dziełach 
literackich, por. cytaty: „Dziewuch we wsi jak maku, nietrudno 
wybrać” (W. Reymont,  Chłopi), „Strzeż się jeno, bo tam ładnych 
dziewcząt jak maku w ogrodzie” (H. Sienkiewicz, Potop), „Naro-
du tu widać jak maku” (H. Sienkiewicz, Za chlebem) (NKJP). 

Zapomnieniu uległy również przysłowia odzwierciedlające 
smak potraw z maku, np.: O najsłodszy mak z miodem! ‛żartobli-
wy okrzyk podziwu’, Wspomniawszy na mak, to się zje i tak oraz 

8 Wyrażenie figa z makiem (pasternakiem) to późniejsza (wariantywna) postać 
starszego połączenia figę wziąć ‛pójść z niczem, z kwitkiem’, notowanego już 
w SL. Omawiane połączenie ma swoje źródło w śródziemnomorskim geście po-
kazania pięści z kciukiem umieszczonym między palcem środkowym a wskazu-
jącym. Stąd znaczenie figi jako ‛nic’ (Nowakowska 2002: 39; 2005: 123). 
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Łacniej, niż funt pieprzu, pogryźć korzec maku9 (NKPP), Jedz (durniu), 
bo to z makiem ‛nierozumnyś, głupiś, niebywalec z ciebie’ (SWil, 
SW, SDor) oraz charakteryzujące sposób jego uprawy, zasiewu, 
wzrostu (plonów), np.: Nie urodzi mak, przebędziem (obejdziem) i tak; 
Kto ma na polu mak, może nałożyć frak, a komu rośnie bławatek, będzie 
chodził bez gatek; Kiedy kwitnie głóg, bób, to największy głód, a kiedy 
mak, to już nie tak (NKPP)10. W omawianej klasie mieści się również 
zwrot siać mak między ludzi, ludźmi ‛siać niezgodę’ występujący też 
w formie nie trzeba siać maku ‛podżegać, dolewać oliwy do ognia’ 
(por. notację w: SWil, SW, SDor, NKPP)11. Mak występuje w nim 
jako symbol niezgody, podsycania konfliktów (SłSy, hasło: mak). 

Z polszczyzny wyrugowane zostały niemal wszystkie wystę-
pujące w przeszłości związki wyrazowe utrwalające narkotyczne, 
nasenne właściwości maku. Zresztą we współczesnej frazeologii 
niewiele jest połączeń mieszczących w swoim składzie nazwę ro-
śliny odurzającej. Najbardziej znany jest zwrot z leksemami: blekot, 
szalej: najeść się, objeść się szaleju, blekotu ‛zachowywać się tak, jakby 
się było niepoczytalnym; oszaleć, zwariować’ (USJP). Kiedyś ten 
typ związków był liczniej reprezentowany, por. poświadczone 
w różnych okresach rozwojowych polszczyzny połączenia z na-
zwami roślin czy substancji/wywarów odurzających: dendery się 
najeść, objeść (dendera); objeść się duru (dur); jakby się kąkolu objedli; od 
kąkolu oczy płyną (kąkol); masłoku się opić; masłoku sobie w czub nalał; 
jakoby się masłoku napił (masłok); jakby wypił matonogu (matonóg)12. 
Łatwo wskazać czynniki, które wpłynęły na ich wyjście z obie-
gu. To przede wszystkim brak wiedzy na temat właściwości tych 
roślin oraz nieznajomość desygnatu, a tym samym jego niezrozu-
miałość (Nowakowska 2005: 87; 2006: 61-62). Poza tym niektóre 

9 Przysłowie to ma antyczną proweniencję. J. Krzyżanowski pisze, iż utrwa-
la ono pogłos anegdoty o Dariuszu i Aleksandrze Wielkim. Na określenie Da-
riusza, iż ma tak dużo wojska, jak w worku maku, Aleksander odpowiedział, 
iż wojsk greckich jest garść, ale za to pieprzu (NKPP). 

10 SWil dokumentuje inną postać tego przysłowia: Kiedy bez kcie (t.j. kwicie), 
najgorzej się jeść chce, kiedy mak, to nie tak ‛tj. przednówek, czyli przed żniwami, 
pora wiosennego niedostatku na wsi’.

11 Związek siać mak między ludzi najprawdopodobniej jest modyfikacją bi-
blizmu siać, rozsiewać kąkol ‛powodować zło, niezgodę, zawiść’ (Nowakowska 
2005: 102). 

12 Szerzej o nazwach roślin odurzających utrwalonych w polskiej frazeologii 
piszę w artykule pt. Nakładać się do czego… Nazwy roślin odurzających w polskiej 
frazeologii (złożony do druku). 
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z wymienionych nazw miały zasięg środowiskowy, inne dialek-
talne podłoże (np.: dendera, matonóg). Inaczej jest w przypadku za-
pomnianej frazeologii z komponentem mak.

We współczesnej polszczyźnie występuje tylko jedna jed-
nostka, powszechnie znana, która utrwaliła narkotyczne, senne 
działanie maku. Mowa o porównaniu jak makiem zasiał (NKPP), 
które dziś bywa realizowane w dłuższej formie, tj. cicho, cisza jak 
makiem zasiał, siał, posiał. Według NKPP związek po raz pierwszy 
pojawił się w polszczyźnie pod koniec XVI wieku (ok. 1580 r.) 
i występował w różnych wariantach, np.: jak makiem zasuł, jakby 
makiem zasiał, jak makiem usiał, cisza jak mak siał, cichość jakby ma-
kiem zasiał. Znaczenie omawianego porównania zazwyczaj wią-
że się z bezwietrzną, cichą pogodą wymaganą do siania maku. 
Tak ów związek tłumaczy J. Krzyżanowski w NKPP. Podobne 
jego objaśnienie znajduje się w SP:

Pierwotnie jak makiem siał, czyli tak cicho, jak ciche jest sianie maku, 
którego drobne ziarenka upadają bezszelestnie na ziemię, albo tak 
cicho, jak bywa w bezwietrzny dzień, kiedy sieje się mak. Nowsza 
forma tego porównania tłumaczy się gorzej, gdyż trudno zrozu-
mieć, dlaczego cisza miałaby być następstwem zasiania maku (SP, 
hasło: cicho jak…).

Inną genezę tej konstrukcji podaje Alicja Nowakowska. Ba-
daczka, opierając się na ustaleniach Anatolija Ivčenki, twierdzi, 
iż porównanie to jest świadectwem wykorzystywania roślin 
halucynogennych w pogańskich obrzędach inicjacyjnych mło-
dzieży męskiej (Nowakowska 2005: 83). Można sądzić, że na 
reinterpretację tego związku wpływ wywarła niewiedza na te-
mat związanych z tą rośliną dawnych obrzędów, magicznych 
praktyk. Według A. Nowakowskiej o przetrwaniu omawianego 
porównania zadecydowała też częstotliwość jego użycia, po-
zwalająca przełamać barierę procesów leksykalizacyjnych (No-
wakowska 2005: 87, 150). 

Leksem mak w znaczeniu środka odurzającego motywował 
jeszcze inne połączenia wyrazowe. Narkotyczne działanie maku 
zostało odzwierciedlone już w XVI-wiecznych wyrażeniach: ma-
kowiczy sok ‛opium’ (od makowica ‛torebka nasienna maku, ma-
kówka’), makowe mleko, makowa polewka ‛otrzymywane z maku 
płynne specyfiki ułatwiające zasypianie’, por. konteksty: „Nie-
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którzy na spanie to lekarstwo czynią (…) kaszę z owsianej mąki 
a z mleka makowego jedzą” (SienLek 56v), „Kto tedy spać nie 
może dobrze mu olejem z grzybienia nozdrze mazać, jeść łocygę, 
makową polewkę” (SienLek 56, Calep 210a) (SPXVI)13.

Nietrwały charakter miały w języku polskim również inne 
związki wyrazowe omawianego typu. Niektóre z nich – jak wska-
zują źródła leksykalne – były jeszcze żywotne w polszczyźnie 
schyłku XIX i początku XX wieku. Przykład stanowią tu następu-
jące połączenia: najeść się maku, zasuć makiem ‛drzemać, być ocię-
żałym, nieruchawym’; posypać kogo makiem; rzucać na kogo kwiatem 
makowym; napoić kogo mlekiem makowem ‛usypiać, uśpić’ (SWil), 
siedzi jak najadłszy się maku; jakoby makiem zasypany śpi (NKPP), sy-
pać mak na oczy, zasnuć makiem oczy ‛powodować szybkie zaśnię-
cie, przyczyniać się do szybkiego zaśnięcia’ (SFJP). Zapomnieniu 
uległ również dokumentowany w SWil i SW zwrot siąść makiem, 
używany w figuratywnym sensie ‛nie udać się, spełznąć na ni-
czym, nie przyjść do skutku’ oraz ‛zginąć, zostać pobitym’, por. 
dawne konteksty: „Nasze projekty siadły makiem”, „Kilka tysię-
cy, com zarobił, siadły makiem u Pana Łopaty” (Rzew.) tj. ‛cicho 
o nich, jak makiem zasiał; jak kamień w wodę’, „Siadł makiem”, 
tj. ‛zginął’, „Siedli makiem, jak petyhorcy”14, tj. ‛przegrali sprawę’ 
(por. notację w SWil, SW). Ów związek poświadcza też NKPP, 
ale w znaczeniu ‛przytaić się, ukryć’. Trudno dziś dowieść, że 
u podstaw jego obrazowania stoi rzeczownik mak w znaczeniu 
‛roślina odurzająca’. Współcześnie skłonni bylibyśmy łączyć go 
ze sztuką kulinarną, tj. wypiekiem ciasta z makiem, które często 
się nie udaje, bo „siada” pod ciężarem maku (siadać potocznie to 
‛zepsuć się, ulec uszkodzeniu’). W rzeczywistości jego motywa-
cja jest inna. Oprócz nawiązania do treści porównania cicho jak 
makiem zasiał, zawiera on archaiczne znaczenie czasownika siąść –  
siadać ‛upaść, klapnąć, zginąć, przepaść, zostać na koszu, osiąść 
na lodzie, spełznąć na niczym’ (SW). Dodatkową wskazówką 

13 Linde oprócz dawnego wyrażenia makowiczy sok dokumentuje też połą-
czenie sok makowy ‛opium’. 

14 To samo znaczenie miało połączenie siąść rakiem, co potwierdza cy-
tat: „Siedli petyhorcy rakiem”, tj. ‛zostali pobici’ (SWil). Petyhorca, petyho-
rzec ‛Tatar’, ‛petyhorski żołnierz, toż samo w Litwie, co pancerny w Koronie’ 
(SWil)‛mieszkaniec krainy pomiędzy pięciu górami (…)’, ‛rodzaj jeźdźca litew-
skiego’ (SW), por.: „Tatarowie petyhorscy mieszkania swe mają między pięcią 
gór, stąd ich nazywają petyhorcy” (SWil, SW). 
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może tu być gwarowe znaczenie frazeologizmu siedzieć makiem 
‛nie ruszać się’ (SW) ‛ani się ruszyć’ (SGP). 

Na koniec warto jeszcze powiedzieć, że nie tylko frazeologia 
utrwalająca odurzające właściwości maku nie wytrzymała próby 
czasu w polszczyźnie. Ponadto zapomnieniu uległy pojedyncze 
słowa czy ich znaczenia, np.: makowcojad ‛człowiek odurzający 
się stale makowcem’, makowiec ‛torebka nasienna maku’, (blm; 
z kwalifikacją: chemiczny) ‛laudanum, opium, stężały sok, wypły-
wający z makówek naciętych’, makowcowy, makowy (też: makowi-
czy, gwarowe: maczy) ‛proszek, syrop makowcowy’, por. cytaty: 
„Makowym spity napojem”, tj. ‛makowcem, opjum, laudanum’, 
„Napój z makowej tłoczony rośliny” (Słow.) (SW). W porówna-
niu do współczesnej polszczyzny widać wyraźnie, jakie zmiany 
zaszły w omawianej warstwie słownictwa: część leksyki wyszła 
z użycia, inne słowa zmieniły swoje pierwotne sensy. Dziś wy-
raz makowiec (też: makownik15) występuje w jednym znaczeniu,  
tj. ‛ciasto przekładane masą ze zmielonego maku z cukrem i ba-
kaliami; makownik’ (USJP), ale jeszcze SDor notował go jako 
‛placek przekładany makiem, makownik’ oraz (blm) ‛zakrzepły 
sok mleczny niedojrzałych torebek nasiennych maku, używany 
jako środek lekarski i narkotyk; opium’.

Zakończenie

W artykule szukałam odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki 
wpłynęły na zanik dość licznie reprezentowanej w przeszłości 
grupy frazeologizmów mieszczących w swoim składzie kompo-
nent mak. Można twierdzić, że o wypadnięciu z zasobu słow-
nikowego polszczyzny omawianych związków frazeologicz-
nych (też leksyki) zdecydowały głównie czynniki pozajęzykowe 
(przyczyny wewnątrzjęzykowe są w tej klasie wyjątkowe, por. 
związki, które wyszły na rzecz swych synonimicznych odpo-
wiedników: jak maku; siać mak między ludzi, ludźmi). Wiadomo 
przecież, że frazeologia oparta na obserwacji świata przyrody 
jest szczególnie podatna na wygasanie (Nowakowska 2006: 62- 
-63). Jednak tłumaczenie zaniku charakteryzowanych konstrukcji 
wyrazowych rozluźnieniem więzi między człowiekiem a naturą 

15 SW podaje, że wyraz makownik ‛placek z makiem, miód z makiem smażo-
ny’ ma proweniencję gwarową.
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wydaje się niewystarczające, gdyż potwierdziła to tylko część 
przedstawionego materiału egzemplifikacyjnego, szczególnie 
związki wykorzystujące w swoim obrazowaniu uprawę maku 
(niewiedza na temat hodowli tej rośliny zawarta jest w znanej 
wyliczance: Siała baba mak, nie wiedziała jak, a dziad wiedział, nie 
powiedział…). Poza tym nietrwały charakter miały jednostki na-
wiązujące do smaku dawnych potraw przyrządzanych z maku, 
choć te nigdy nie były liczne. 

Inaczej jest w przypadku związków ilustrujących odurzające, 
nasenne działanie maku. Posiadamy przecież ogólną wiedzę na 
temat właściwości zarówno leczniczych, jak i szkodliwych tej ro-
śliny (też substancji z niej wytwarzanych). Pozyskiwane z maku 
lekarskiego opium przez wiele stuleci służyło ludzkości jako 
środek leczniczy: uśmierzający ból, uspokajający, nasenny, nar-
kotyczny. Od XVII wieku palenie opium i zażywanie laudanum 
(tj. nalewki z opium) w celach odurzających stawało się coraz 
bardziej powszechne, a ogólnodostępność tych silnie uzależnia-
jących środków spowodowała, że w XIX wieku ich spożywanie 
było praktycznie nałogowe16. W XX wieku, aby zahamować nie-
legalną produkcję maku lekarskiego, uprawę tej rośliny pod-
dano w wielu krajach (w tym także w Polsce) ścisłej kontroli17. 
Znalazło to również odbicie w języku polskim – frazeologia 
utrwalająca narkotyczne właściwości maku odeszła do języko-
wego lamusa. Można powiedzieć, że język też w pewien sposób 
poddał się tej kontroli.

16 Do europejskiej medycyny opium wprowadził Paracelsus (lekarz i przy-
rodnik, zwany ojcem medycyny nowożytnej). Wykorzystał on opium do spo-
rządzenia eliksiru życia – laudanum (alkoholowej nalewki z opium) (Wikipe-
dia, hasła: Paracelsus, laudanum).

17 Już na początku XVIII w. spożywanie opium uznano za nałóg. W 1729 r. 
chiński cesarz Jung Ching wydał pierwszy zakaz palenia i sprzedaży opium. 
Próby ograniczenia przywozu brytyjskiego opium do Chin doprowadziły do 
wybuchu tzw. wojen opiumowych w latach 1839-1860 (Wikipedia, hasła: wojny 
opiumowe, opium). W Polsce obowiązuje Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o prze-
ciwdziałaniu narkomanii.
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Polish forgotten phraseology with the poppy seed component
Abstract

The basic purpose of the article is a general reflection on the ex-
tinction of phraseologies. Some forgotten phraseologies with the 
poppy seed component have been subjected here to observations.  
Analytical material was not chosen accidentally as a poppy plant 
is well rooted not only in Polish but general Slavic culture. Besides, 
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the history of the Polish language documents that in the past there 
were more phraseological units with the indicated name of the 
plant. What type of phraseological combinations have been for-
gotten, what reasons caused their elimination from the language –  
here are the basic questions which I answer in the article.

Keywords: etymology, diachrony, phraseology, motivation, se-
mantics.
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Frazeologia z kręgu  
życia towarzyskiego w twórczości 
Stefana Żeromskiego

Tworzywo językowe autora Popiołów doczekało się wielu opra-
cowań – by wymienić choćby prace Danuty Buttler (1977), Tere-
sy Skubalanki (1984), Władysława Kupiszewskiego (1986, 1990a, 
1990b), Małgorzaty Marcjanik (2001), Grażyny Filip i Marii Krauz 
(2010) czy Kwiryny Handke (2012). Ta ostatnia badaczka jest po-
mysłodawczynią i współautorką serii leksykonów tematycznych 
Słownictwo pism Stefana Żeromskiego (Bartnicka 2002a, 2002b; Cygan 
2007; Czachorowska 2007; Gabryś 2007; Handke K. 2002a, 2002b, 
2007; Handke R. 2002; Handke K., Handke R. 2007; Olszewska 
2007; Piotrowicz 2014; Sędziak 2002; Sękowska 2002; Sobolewska 
2002, 2007; Szostak-Król 2010). Przypomnę, że materiał do tej serii 
pochodzi z całej twórczości pisarza (powieści, opowiadań, nowel, 
dramatów, dzienników1), a do tomu 16., którego jestem autorką, 
także z listów2. Tom ten nosi podtytuł Życie towarzyskie. 

Tak nazwane pole tematyczne3 zostało przeze mnie wyodręb-
nione i opisane w książce Słownictwo i frazeologia życia towarzyskiego 
w polskiej leksykografii XX wieku (Piotrowicz 2004). Do elementów 
składających się na życie towarzyskie i czynników z nim związa-

1 Według wydania: S. Żeromski, Dzieła, oprac. S. Pigoń, Warszawa 1956-1970 
oraz S. Żeromski, Dzienników tom odnaleziony, oprac. J. Kądziela, Warszawa 1973.

2 S. Żeromski, Listy, oprac. Z. J. Adamczyk, t. 1-6, Warszawa 2001-2010.
3 Przez pole tematyczne rozumiem za Teresą Smółkową „grupę wyrazów po-

wiązanych odniesieniem do tego samego wycinka rzeczywistości” (Smółkowa 
2001: 99).
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nych zaliczyłam: 1) zajęcia rekreacyjne, takie jak: gry i zabawy to-
warzyskie, tańce, udział w różnego rodzaju zebraniach towarzy-
skich; 2) role społeczne odgrywane przez jego uczestników, takie 
jak: rola kompana, wodzireja, duszy towarzystwa, gospodarza, 
gościa; 3) formy zachowania się, wytwarzające pewien rytuał oby-
czajowo-społeczny. Za najważniejsze cechy życia towarzyskiego 
uznałam: charakter społeczny (bezpośredni kontakt interperso-
nalny), charakter autoteliczny, nieformalne więzi uczestników, 
bezinteresowność i dobrowolność, ustalone środowisko w obrębie 
wspólnoty kulturowej, własny czas i własną przestrzeń, ustalony 
porządek i określone reguły, odpowiednie akcesoria i odpowied-
nią scenerię (Piotrowicz 2004: 21)4. Na podstawie wyekscerpowa-
nego z XX-wiecznych słowników ogólnych i specjalistycznych ję-
zyka polskiego materiału leksykalnego w polu tematycznym ŻY-
CIE TOWARZYSKIE wydzieliłam następujące podpola: 1. GRY 
I ZABAWY TOWARZYSKIE, 2. ZABAWY TANECZNE, 3. SPOT-
KANIA TOWARZYSKIE, 4. KONKURY I WESELE, 5. ZABAWY 
KALENDARZOWE (OBRZĘDOWE), 6. GOŚCINNOŚĆ, 7. ETY-
KIETA TOWARZYSKA, 8. UDZIAŁ W ŻYCIU TOWARZYSKIM, 
9. ZWYCZAJE TOWARZYSKIE, 10. ROZMOWY TOWARZY-
SKIE I TEKSTY OKOLICZNOŚCIOWE (Piotrowicz 2004: 25-26). 
W wielu z nich można wskazać podziały bardziej szczegółowe, 
przykładowo w podpolu GRY I ZABAWY TOWARZYSKIE zna-
lazły się – prócz „słownictwa wspólnego” – „gry karciane”, „gry 
planszowe”, „gry zręcznościowe” oraz „zabawy towarzyskie”, 
a w podpolu UDZIAŁ W ŻYCIU TOWARZYSKIM: „aktywność 
towarzyska”, „wystawność życia towarzyskiego”, „grupy towa-
rzyskie i osoby do nich należące”, „akcesoria” oraz „brak aktyw-
ności towarzyskiej”.

We wspomnianym tomie Słownictwa pism Stefana Żeromskiego 
zgromadziłam 1140 jednostek językowych z pola ŻYCIE TOWA-
RZYSKIE, z czego niemal 40% stanowią frazeologizmy rozumiane 
tu bardzo szeroko jako: jednostki społecznie utrwalone (obecne 
w polszczyźnie drugiej połowy XIX i pierwszej ćwierci XX wieku, 
a więc w czasach życia pisarza), neologizmy frazeologiczne Żerom-
skiego (tak zarejestrowane w słownikach lub za takie uznane przez 
badaczy) i quasi-frazeologizmy. Quasi-frazeologizmami nazywam 
nieregularne semantycznie połączenia wyrazowe (w tym porówna-

4 Tam też bogata literatura przedmiotu dotycząca tego zagadnienia.
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nia), o których bez przeprowadzenia badań z zastosowaniem wy-
specjalizowanych programów informatycznych przeszukujących 
zasoby sieci (zob. Dzienisiewicz, Graliński, Świetlik 2018; J. Liberek, 
A. Liberek 2018) nie sposób orzec, czy funkcjonowały w społecz-
nym obiegu w czasach Żeromskiego, czy też są autorskimi indy-
widualizmami, a jeśli takimi są, to czy należały do idiolektu pisa-
rza, czy zastosowane zostały jedynie jako środki stylistyczne. Jak 
konstatuje Kwiryna Handke: „Za niewłaściwe uznaję aprioryczne 
założenie, jakie stosuje się w niektórych opracowaniach, żeby wy-
odrębniać z tekstów pewne elementy językowe i kwalifikować 
je jako indywidualizmy, neologizmy czy osobliwości pisarza –  
mając do dyspozycji jako płaszczyznę odniesienia i weryfikacji 
tylko podstawowe leksykony, które jak wiadomo nie dokumen-
tują całego zasobu słownictwa języka polskiego” (Handke 2012: 
130). Owa ograniczona weryfikacja budzi wątpliwości zwłaszcza 
w odniesieniu do tak ulotnej materii językowej, jaką jest frazeolo-
gia. Dość wspomnieć, że znakomity badacz języka Żeromskiego, 
Władysław Kupiszewski, wymienia zaledwie cztery neologizmy 
frazeologiczne (to znaczy przypisuje ich autorstwo Żeromskiemu) 
dotyczące życia towarzyskiego wyekscerpowane z Dzienników: 
puszczać się w komplementa ‛prawić komplementy’, rżnąć w szewską 
grę ‛grać w domino’, wdziewać szaty konwenansu ‛przybierać postawę 
zgodną z konwenansem’ oraz wkręcić śrubkę komplementową ‛prawić 
komplementy, schlebiać’ (Kupiszewski 1990b: 616). Tymczasem 
„kreatywność frazeologiczna” pisarza jest ogromna i ujawnia się 
także w interesującym nas tu polu tematycznym. Dla uproszcze-
nia w dalszych rozważaniach termin frazeologizm odnosić będę do 
wszelkich nieregularnych semantycznie związków wyrazowych 
(idiomów i frazemów (w tym zestawień) według terminologii An-
drzeja Marii Lewickiego i Anny Pajdzińskiej (2001)), bez względu 
na stopień ich stabilizacji w polszczyźnie. 

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że życie towarzyskie obecne jest 
we wszystkich gatunkach twórczości Żeromskiego – na kartach 
powieści, nowel, opowiadań i dramatów, w utworach o tema-
tyce współczesnej autorowi i historycznych, w realiach polskich 
i obcych, w tym w takich kulturalnych stolicach świata, jak Paryż 
i Rzym. Dotyczy ono wszystkich warstw społecznych, nie tylko 
arystokracji czy bogatego mieszczaństwa, bo zabawa należy do 
tych przejawów egzystencji, które także wyznaczają jednostce 
określone role w środowisku. O towarzyskości jako cesze charak-
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teru autora Popiołów Artur Hutnikiewicz pisze: „Żeromski nie był 
z natury osobowością towarzyską, raczej w swym stosunku do 
obcych i mało znanych nieufny, ostrożny i zamknięty. Wciągał 
się w nowe środowisko wolno i z oporami” (Hutnikiewicz 2000: 
69). Jednak pod koniec życia nastąpiła w Żeromskim pozorna to-
warzyska przemiana: „Zmienił się na pozór zdumiewająco: znikł 
w nim, a może raczej tylko cofnął się w głąb, dawny nieśmiały 
i milczący, szczelnie zamknięty w sobie odludek. Pod wpływem 
sławy i rozgłosu wyrósł w nim jak gdyby ktoś zupełnie odmien-
ny, oficjalny i reprezentacyjny, swobodny, życzliwy i przyjazny, 
niekiedy umiejący się nawet śmiać i zabawić zebranych przed-
nią, dowcipną anegdotką, ale w gruncie rzeczy nieautentyczny. 
W głębi pozostały te same, nie do usunięcia pokłady i nawar-
stwienia nieufności, urazów, swoisty kompleks zagrożenia. Świat 
wydawał się nadal najeżony przeciwieństwami i nie zasługujący 
na zaufanie” (Hutnikiewicz 2000: 157). Hutnikiewicz przywołuje 
typologię osobowości stworzoną przez niemieckiego psychiatrę 
i neurologa Ernesta Kretschmera, według której Żeromski był oso-
bowością o wyraźnej przewadze rysów schizotymicznych (cechy 
charakterystyczne: silna pobudliwość nerwowa, nadwrażliwość, 
afektywność, autyzm, zamknięcie w sobie)5. Typy schizotymiczne 
to „natury nietowarzyskie lub towarzyskie i społeczne zewnętrz-
nie, w wąskim ekskluzywnym zakresie osób bliskich i pokrew-
nych duchowo” (Hutnikiewicz 2000: 347).

Za słowo klucz do zrozumienia zdystansowanego, a często 
ironicznego stosunku pisarza do życia towarzyskiego uznać 
można salon, który u Żeromskiego występuje aż w czterech zna-
czeniach (cytaty dobrałam tak, by jednocześnie obrazowały wy-
stępowanie tego leksemu jako komponentu konstrukcji sfrazeo-
logizowanych6):

1. ‛obszerny, reprezentacyjny pokój przeznaczony głównie do 
przyjmowania gości, na zebrania towarzyskie’: Nienawidzę tej ka-
sty [sfery szlacheckiej – A.P.] za samo to, że stworzyła savoir vivre, 
że zmusza nieraz do studiowania kwestii trzymania nóg w salonie, 
sposobu krajania zająca przy obiedzie lub mówienia zdań o przepisanej 

5 Artur Hutnikiewicz podkreśla, że zwrócił już na to uwagę Stefan Baley 
(1936).

6 Ze względu na objętość artykułu tu i dalej ograniczam liczbę przykładów.
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liczbie wyrazów (Dzienniki VI 497) – kwestia trzymania nóg w salonie 
‛ironiczne określenie etykiety towarzyskiej’8; 

2. częściej w lm salony ‛miejsce elitarnych zebrań towarzyskich 
odbywających się stale w danym domu’: Wielka sztuka urodziła 
się na poddaszu i tam przebywa; skoro idzie do salonów, staje się k...ą 
albo lokajem (Wspomnienia 199) – iść do salonów ‛tu o sztuce: stracić 
na wartości, nie być docenioną przez elitę towarzyską’; 

3. ‛elitarne zebranie towarzyskie odbywające się u kogoś sta-
le’: Tak, trzeba mieć ogromną pamięć, osobny talent do opisania uczuć, 
dajmy na to, młodego człowieka wchodzącego pierwszy raz na salon 
arystokratyczny [...] (Dzienniki V 267) – wchodzić na salon arysto-
kratyczny ‛uczestniczyć w spotkaniu elity towarzyskiej’;

4. ‛elita towarzyska (tu także ironicznie o opinii tej elity)’: Jest to 
dzielna dziewczyna, energiczna, rozumna, ale zjedzona przez salon (Li-
sty I 336) – być zjedzonym przez salon ‛być całkowicie podporządko-
wanym etykiecie towarzyskiej, konwenansowi towarzyskiemu’.

Także bardzo częsty w utworach Żeromskiego przymiotnik 
salonowy jest komponentem związków wyrazowych będących in-
dywidualizmami autorskimi. Warto zwrócić uwagę na to, że są to 
związki o znaczeniach antonimicznych: bizon salonowy ‛ironicznie 
o mężczyźnie brylującym w salonach, mającym powodzenie u ko-
biet’: Panna Granowska rozmawiała to z pewnym wystrojonym i uli-
zanym bizonem salonowym, to z łysawym blondynem, swobodnym 
i niedbałym [...] (Nawracanie Judasza 180); niedźwiedź salonowy ‛iro-
nicznie o mężczyźnie, któremu brak ogłady towarzyskiej’: Przy-
szedł później „niedźwiedź salonowy” i p. Albrecht (Dzienniki I 264).

Z kolei przymiotnik od zdrobnienia salonik tworzy połączenie 
salonikowy warszawiak ‛ironiczne określenie warszawiaka brylu-
jącego w salonach’: – Czy przyjaciel, tego nie wiem. Ale że saloni-
kowy warszawiak, to pewna (Zamieć 65).

Udział frazeologizmów w wymienionych na wstępie podpo-
lach z pola ŻYCIE TOWARZYSKIE przedstawia się następująco. 

7 Wszystkie cytaty pochodzą z Dzieł Stefana Żeromskiego w opracowaniu Stani-
sława Pigonia, zawierających też Dzienniki (Warszawa 1956-1970), ponadto z dzie-
ła Dzienników tom odnaleziony w opracowaniu Jerzego Kądzieli (Warszawa 1973) 
oraz z Listów Stefana Żeromskiego w opracowaniu Zdzisława Jerzego Adamczyka  
(t. 1-6, Warszawa 2001-2010). Przy cytatach z Dzienników, Listów i powieści kilkuto-
mowych cyfra rzymska oznacza numer tomu, cyfra arabska – numer strony.

8 Większość frazeologizmów nie została odnotowana w słownikach (o czym 
w dalszej części artykułu); definicje pochodzą od autorki. 
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W podpolu SPOTKANIA TOWARZYSKIE spetryfikowane 
połączenia wyrazowe służą przede wszystkim nazwaniu spot-
kań o określonej porze dnia: Nie są to już five o’clock’i, lecz zebra-
nia późnowieczorne (Ludzie bezdomni 166); herbatka koleżeńska ‛małe 
przyjęcie popołudniowe albo wieczorne w koleżeńskim gronie’: 
Byłem na herbatce koleżeńskiej (Dzienniki I 299).

W podpolu ZABAWY TANECZNE wydzielonym jako odrębny 
rodzaj spotkań towarzyskich, których cechą dominującą jest taniec, 
wśród spetryfikowanych połączeń wyrazowych wskazać można:

a) nazwy owych spotkań, np.: – Czy organizuje się znowu jaki bal 
kostiumowy? (Róża 100); prócz tego inne typy balów: bal démocratique 
(Dzienniki VI 71), bal maskowy (Listy I 112), bal panieński (Dzienniki III 
127), bal publiczny (Przedwiośnie 10), bal ziemiański (Przedwiośnie 202) 
oraz balik kawalerski (Grzech 86); a także inne: Tak stały rzeczy, kiedy za-
raz na początku karnawału zaprojektowano u pani Mundartowej wieczorek 
tańcujący (Kara 299); Plan jest, a przynajmniej był taki: w święty Szczepan 
odbędzie się w tym domu zjazd i zabawa taneczna (Popioły II 216);

b) nazwę tańca: biały mazur ‛ostatni mazur na zabawie tań-
czony o świcie’: Piłem cokolwiek za wiele wina, w przeróżnych „bia-
łych” mazurach dużo tańczyłem [...] (Niedobitek 173); 

c) zwroty związane z tańczeniem – iść w pierwszą parę ‛tańczyć 
w pierwszej parze’: W pierwszą parę szedł hr. Krasiński z panną Szwe-
de... (Dzienniki VI 81); krzesać hołubce ‛uderzać obcasami, wykonując 
jednocześnie podskok’: Rafał tańczył z panną Heleną. [...] Krzesał ho-
łubce jak żaden. Krew w nim kipiała (Popioły I 50); marszałkować tańcowi 
‛przewodzić w tańcu’: Stary jakiś jegomość, z panią Ołowską marszałku-
jący temu tańcowi, znikał mu sprzed oczu w sąsiednich salach i ukazywał 
się znowu (Popioły II 229); prowadzić tańce ‛być wodzirejem’: Młodzie-
niec prowadzący tańce zapowiedział nowomodny taniec angielski coun-
try dance, w którym miało wziąć udział całe niemal towarzystwo (Popioły 
II 230); puścić się w pląsy / puścić się w tany ‛zacząć tańczyć’: Oczekując 
na przybycie wszystkich puszczono się w pląsy, zatoczono mazura, ja-
kiego świat nie widział (Popioły I 50), Muzyka, ustawiona za oknami, grała 
krakowiaka i kilka par puściło się w tany (Popioły I 54)9; stańczyć się na 
zabój ‛tańczyć do upadłego, zmęczyć się tańczeniem’: Mężczyzn było 
niewielu, toteż Dzierzyniecki stańczył się na zabój (Kara 301).

9 W cytacie tym leksem muzyka użyty został w dziś już odczuwanym jako 
dawne znaczeniu ‛kapela, grajkowie’. Por. notacje leksykograficzne w: SStp, 
SPXVI, L, SW, SA, SJPD (pot.).
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Trzeba tu jeszcze wymienić wyrażenie rżnięta orkiestra ‛orkiestra 
złożona z instrumentów strunowych’ (Rżnięta orkiestra już odsta-
wiała swoją sztukę i kilka par już tańczyło w pustej przestrzeni ogromnej 
sali balowej (Przedwiośnie 203)), które, choć dość powszechne w uzu-
sie, SJPD notuje z jedynym poświadczeniem z Żeromskiego.

W podpolu UDZIAŁ W ŻYCIU TOWARZYSKIM znalazły się 
frazeologizmy związane z aktywnością towarzyską – być ostrzo-
nym na życiu warszawskim ‛zdobywać doświadczenie towarzyskie 
w stolicy’: Jakżeż – śliczna facetka, wysoko inteligentna, z dobrej rodziny, 
obracała się w świecie Sienkiewiczów, wykwintnej młodzieży warszawskiej 
[...], ostrzona jest na życiu warszawskim, bo w Warszawie skończyła 
pensją pani Jasińskiej [...] (Dzienników tom odnaleziony 157); być rozry-
wanym ‛być bardzo mile widzianym, rozchwytywanym w towarzy-
stwie’: Rafał był rozrywany, jako dobry tancerz, gładki kawaler i polero-
wany warszawiak (Popioły II 161)10; być ze sobą na stopie ‛utrzymywać 
ze sobą kontakty towarzyskie’: Grałem z nim w szachy, opowiadaliśmy 
sobie różne kłamstwa, udawaliśmy, że bawimy się we dwu nader zajmują-
co, mówiliśmy sobie: panie Wacławie i panie Stefanie, słowem – jesteśmy 
ze sobą na stopie (Dzienniki VI 82); chodzić po kominkach ‛chodzić do 
znajomych, sąsiadów na wizyty, pogawędki, ploteczki’: Chodzę so-
bie dziś po wszystkich kominkach. Tych zastałem nareszcie (Dzienniki 
III 175); wchodzić w świat ‛rozpoczynać życie towarzyskie’: Młody Ce-
dro zimę spędził z ojcem i siostrą we Lwowie, gdzie panna Mery w świat 
wchodziła (Popioły II 161); wprowadzić w świat / wprowadzić w życie 
‛umożliwić komuś udział w życiu towarzyskim, ucząc obowiązu-
jących tam norm’: […] przeniosła się do Warszawy i żyjąc z procentów 
od kapitału usiłowała wprowadzić syna w świat (Oko za oko 122); Otóż 
pan zechce cię wprowadzić w życie. Będziemy troszeczkę hulać? (Ucie-
kła mi przepióreczka 208).

Inne połączenia nazywają grupy towarzyskie i osoby do nich 
należące: domy z tonem ‛elity towarzyskie’: Zresztą nie wszystkie te 
„domy z tonem” rewizytowały dom doktorostwa Żwirskich (Nawracanie 
Judasza 147); człowiek z towarzystwa ‛osoba należąca do elity towarzy-
skiej’: Pan Jan Jezierski – zięć pana G. – dżentelmen wiejski, kierujący się na 
poważnego obywatela. Salonowiec, możliwie doskonały człowiek z towa-

10 W tym cytacie też leksem z podpola ETYKIETA TOWARZYSKA: polero-
wany ‛okrzesany, otarty, obyty między ludźmi’ (notują: L, SW, SA), tam rów-
nież wyrażenie gładki kawaler. 
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rzystwa (Dzienniki VI 27)11. Często takie frazeologizmy – pozornie 
wartościujące dodatnio – pojawiają się w kontekście całkowicie de-
precjonującym, jak na przykład kwiat kultury ‛elita towarzyska’ w cy-
tacie: Cóż by człowiek robił, jakby się czuł wśród wykwintnych ludzi, wśród 
kwiatu kultury, wśród najsubtelniejszych pomazańców cywilizacji, któ-
rzy ryczą, wyją, ośliniają się pocałunkami, gadają niestworzone banialuki, 
a nawet rozbierają się do naga? (Uciekła mi przepióreczka 209).

Nie można tu pominąć całej serii indywidualizmów z Syzyfo-
wych prac odnoszących się do tej części środowiska uczniowskie-
go, które nie chciało podporządkować się zaborcy reprezentowa-
nemu przez szkolną władzę. Są to następujące związki wyrazowe: 
grupa wolno-próżniacka / liga wolno-próżniaków / partia wolno-próżnia-
cka, czyli ‛grono kolegów klasowych wiodących swobodny tryb 
życia’, o którym to gronie tak mówi narrator: Partia wolno-próż-
niacka rekrutowała się przeważnie z synów szlacheckich oraz ludzi 
zamożnych, trudniła się głównie próżniactwem, naciąganiem każdego 
z belfrów, kto tylko dał się naciągać, tańczeniem do upadłego w karna-
wale, łyżwiarstwem, potajemnym jeżdżeniem konno i jeszcze bardziej se-
kretnym uczęszczaniem na maskarady z aktorkami chwilowo goszczący-
mi w Klerykowie i dziewczętami przebywającymi tam stale (181). 

Z udziałem w życiu towarzyskim wiążą się również charaktery-
styczne akcesoria, do których nazwania służą m.in. zestawienia: bilet 
wizytowy, karta wizytowa, bilet rekomendacyjny, bilecik polecający, kar-
teczka zapraszająca, np.: Od tej chwili, kiedy stary pan Pobratyński wrócił 
do domu z wiadomością, że dzięki bilecikowi polecającemu Niepołom-
skiego otrzymał posadę u Kraftów [...] (Dzieje grzechu I 84); Owa kartecz-
ka zapraszająca piekła mię i szczypała (Dzienniki II 368).

Do podpola tego zaliczyłam także frazeologizmy dotyczące 
braku aktywności towarzyskiej: być zimnym z kimś ‛nie utrzymy-
wać z kimś stosunków towarzyskich’: Z takimi przyjaciółmi jak 
Halik i Edek jestem teraz zimny, nie znamy się zupełnie (Dzienniki 
I 127); prowadzić życie zamknięte ‛żyć w zaciszu domowym, nie 
brać udziału w życiu towarzyskim’: [...] ja chcę w Paryżu prowa-
dzić życie zamknięte i odosobnione zupełnie (Listy IV 214). Niekiedy 
ten brak aktywności jest wymuszony, co obrazuje frazeologizm 
wylać z towarzystwa ‛zastosować wobec kogoś bojkot towarzyski’: 

11 Tu także z podpola ETYKIETA TOWARZYSKA rzeczownik salonowiec 
‛bywalec salonowy, człowiek o wykwintnych manierach, elegancki, wytwor-
ny, wyrobiony towarzysko’ (notują SW, SA oraz SJPD jako przestarz.)
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– No, wobec tego, chciało go, wie pani, zjednoczone panieństwo cokolwie-
czek wylać z towarzystwa (Dzieje grzechu II 31).

Frazeologizmy z podpola ETYKIETA TOWARZYSKA mogą 
u Żeromskiego nieść zarówno dodatnie wartościowanie tejże ety-
kiety – chic towarzyski ‛szyk towarzyski, umiejętność zachowania 
się w towarzystwie’: Państwo C. tysiące razy unosili się w nieobecności 
nawet panny Telimeny nad jej elokwencją, wymową, tym chic towarzy-
skim – dopóki bawiła w Szulmierzu (Dzienniki IV 178-179); gładki kawa-
ler ‛dobrze wychowany młody mężczyzna obyty w towarzystwie’, 
którym oczywiście jest Rafał Olbromski: Rafał był rozrywany, jako do-
bry tancerz, gładki kawaler i polerowany warszawiak (Popioły II 161), jak 
i jej wartościowanie ujemne: być niewolnikiem konwenansu ‛być całko-
wicie podporządkowanym etykiecie towarzyskiej, konwenansowi 
towarzyskiemu’: Jesteśmy wszyscy niewolnikami konwenansu, ja 
sam urodziłem się w sferze szlacheckiej, lecz tacy właśnie jak pan Z. zohy-
dzili dla mnie tę warstwę do tego stopnia, że rad bym wytępić ją do rdzenia 
(Dzienniki VI 49); francuski pudel ‛ironicznie o mężczyźnie przesadnie 
dbającym o wygląd i powodzenie towarzyskie’: – Chodźmy, koledzy. 
– A tobie wara z nami! – Mójże, kawaler... – Jeździec! – Francuski pudel! 
– Galant! – Hrabia! – Tkliwy kokiet! (Popioły III 67), aż po tak drastyczne 
jak froterowany gnój ‛pogardliwie o życiu salonów, o zewnętrznym 
blichtrze i konwenansach’: Żal mi panny Łusi – toteż wysilę się na to, 
aby dać jej choć trochę zasad, choć płomyczek uczuć prawdziwych na to ży-
cie salonów... Być bardzo może, że mi się to bardziej niż nie uda, bo ośmieszy 
nawet w jej oczach, lecz zrobię może to, że kiedyś będzie mi wdzięczną, gdy 
pozna ten froterowany gnój dobrze... (Dzienniki VI 48). 

Brak ogłady towarzyskiej oddają przykładowo takie frazeologi-
zmy, jak: nie umieć się znaleźć ‛być niewyrobionym towarzysko, nie 
mieć ogłady towarzyskiej’: [...] on nie umie się znaleźć, rozmawiać bez 
kaflarskich manier, nabranych w czasie bibek w knajpce, w towarzystwie 
„panów rękodzielników” – dzieci są już dystyngowane, ugrzecznione, 
przyjemne w rozmowie (Dzienniki IV 285); wyrazy niesalonowe ‛słowa, 
których nie wypada używać w towarzystwie’: Kończyło się przecież 
na wybuchu przekleństw, w których mieszały się w chaos wyrazy niesa-
lonowe polskie, francuskie, węgierskie, a może nawet i tureckie (Popioły II 
196) czy wymieniony wcześniej niedźwiedź salonowy.

Co ciekawe, w blisko z etykietą związanym podpolu ZWY-
CZAJE TOWARZYSKIE znalazły się u Żeromskiego frazeologi-
zmy odnoszące się zwłaszcza do zwyczajów towarzyszących piciu 
alkoholu. Można tu przykładowo wymienić takie, jak: oddać toast 
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w czyjeś ręce ‛pijąc alkohol, poprosić kogoś o wygłoszenie toastu’: 
Nie tylko toastu nie mam w tej samotni oddać w ręce czyje, ale myślą 
się nie mam z kim rozłamać w smutną tę rocznicę (Dzienniki VI 80); pić 
bruderszaft ‛pić z kimś kieliszek wina, wódki z odpowiednim cere-
moniałem, od którego ma się zacząć mówienie sobie wzajemnie ty’ 
i trącać się z kimś kieliszkiem ‛stukać kieliszkiem o kieliszki osób towa-
rzyszących, zwłaszcza podczas toastu’: Jeszcze obiad do swej połowy 
nie dobiegł, a już Cezary – „Czaruś” pił bruderszaft na śmierć i życie 
z księdzem Nastkiem, z wujciem Michasiem, a nawet trącał się kielisz-
kiem z obydwiema podstarzałymi ciotkami i młodocianą panną Karusią 
(Przedwiośnie 132); wypić przezdrowie ‛pić wino, wódkę, życząc ko-
muś zdrowia; zwyczajowo związane z wypowiedzeniem formułki 
życzenia, wzniesieniem kieliszka i trąceniem kieliszkiem o kieliszek 
współbiesiadnika’: – Ten trzeci toast – mówił zwolna Jarzymski – chcę 
wypić przezdrowie dwu młodzieńców z Galicji... (Popioły II 264) czy 
zwrot pić strzemiennego, do którego jeszcze powrócę, spełnić toast / 
spełnić puchary ‛wypić za czyjeś zdrowie, na czyjąś cześć’: Padli sobie 
w ramiona i długo ściskali się w milczeniu, nim ów toast spełnili (Popioły 
II 197), Wszyscy spełnili puchary (Popioły II 56).

Inne zwyczaje towarzyskie obrazują takie na przykład frazeo-
logizmy: pójść z pożegnaniem ‛odwiedzić kogoś, z kim nie będzie-
my się dłużej widywać, by się pożegnać’: Tak się wczoraj wszystko 
ułożyło, że ja i mój szwagier nie mogliśmy pójść z pożegnaniem do 
Pani Dembowskiej [...] (Listy III 203); tłusty czwartek ‛ostatni czwartek 
karnawału, obchodzony z zabawami, przyjęciami, spożywaniem 
pączków’: Wszyscy moi koledzy [...] święcą tłuste czwartki i chude 
piątki wybijaniem hołubców i osuszaniem butelek (Dzienniki II 108).

Związki frazeologiczne, które w utworach Stefana Żerom-
skiego reprezentują podpole GOŚCINNOŚĆ, to m.in. takie, któ-
re dotyczą:

a) zapraszania – przysłać na gębę zaproszenie ‛zaprosić kogoś 
ustnie, przez osobę trzecią’: W chwili gdy biedził się z tym bezowoc-
nym usiłowaniem, zastukał we drzwi jego numeru stary kąpielowy, peł-
niący zimą w domu dyrektora obowiązki lokaja, i wyraził przysłane „na 
gębę” zaproszenie pani dyrektorowej (Ludzie bezdomni 226-227); 

b) witania – rzucić się ku komuś z wielką serdecznością ‛powitać 
kogoś bardzo serdecznie’: Wszyscy poznali zeszłorocznego towarzy-
sza i rzucili się ku niemu z wielką serdecznością (Oko za oko 184); 

c) zajmowania się gościem – pić strzemiennego ‛pić kieliszek 
alkoholu na pożegnanie, przed odjazdem’: Były to odprowadziny 
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księdza Antoniego. W samotnej, mchem obitej karczemce w lesie pili-
śmy strzemiennego (Dzienniki II 396)12 (ten ostatni zwrot należy 
także do wymienionego wcześniej podpola ZWYCZAJE TOWA-
RZYSKIE);

d) bycia gospodarzem (panem domu) / gospodynią (panią 
domu) – czynić honory domu: Wobec takiego obrotu rzeczy padrone 
musiał osobiście czynić honory domu. Poprowadził to z gładkością 
i wprawą wielkiego pana, któremu wszystko przystoi (Charitas 67);

e) miejsc, w których okazywana jest gościnność – gościnne 
progi ‛dom ludzi gościnnych, gościnni gospodarze’: – Zgadzam 
się, moja pani, i zaraz opuszczę te tak gościnne progi (Przedwiośnie 
238), a o przeciwnej ewaluacji wysokie progi ‛ironicznie o domu 
ludzi zamożnych, elity towarzyskiej’: Jestem dzisiaj zaproszony na 
herbatę do państwa Witkiewiczów i pójdę, choć mi się nie chce, bo je-
stem [...] dziwak trochę i nie znoszę żadnych wysokich progów, a tym 
bardziej sławnych (Listy I 222).

Niegościnność i odmawianie gościny także znajdują odbicie we 
frazeologicznym tworzywie językowym utworów Żeromskiego – 
obrazują je połączenia typu: przyjść w czyjeś nieżyczliwe progi ‛odwie-
dzić kogoś, kto odmawia gościny’: – Po to przyszedłem w pańskie nie-
życzliwe progi (Pavoncello 222); wyrzucać za drzwi ‛wyprosić z domu’: 
Ryszard nie był w stanie wyrzucać za drzwi kogokolwiek z gości (Na-
wracanie Judasza 32). Leksem gościć jest w polszczyźnie przykładem 
enantiosemii (antonimii wewnętrznej), może bowiem znaczyć za-
równo ‛przyjmować, podejmować kogoś u siebie’, jak i ‛być czyimś 
gościem’ (SJPD). Odmawiać gościny może zatem nie tylko gospo-
darz, ale także gość, co zawarte jest w znaczeniu obrazowego fra-
zeologizmu noga czyjaś gdzieś nie postanie ‛ktoś nie pojawi się gdzieś, 
nie będzie gościem w jakimś domu’: Widział wciąż światło w dalekim 
dworze Leńca i po sto tysięcy razy powtarzał sobie, że nigdy tam już noga 
jego nie postanie (Przedwiośnie 240). 

W kolejnym podpolu – ROZMOWY TOWARZYSKIE I TEKS-
TY OKOLICZNOŚCIOWE – znalazły się, podobnie jak w kilku 
innych, zarówno połączenia wyrazowe o dodatniej ewaluacji 
(choć tych znacznie mniej), np. dar salonowej wymowy ‛sztuka 
prowadzenia rozmowy towarzyskiej’: Pani Zofia jest inteligentną, 
nie pozbawioną nawet pewnego oryginalnego poglądu na literaturę, na 

12 Tu także z podpola GOŚCINNOŚĆ rzeczownik odprowadziny ‛uroczyste 
odprowadzenie, pożegnanie gościa’ (SJPD notuje jako przestarz.).
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sztukę, posiada w wysokim stopniu dar salonowej wymowy, oży-
wioną jest, wesołą, rozumną [...] (Dzienniki VI 50-51), jak i wartoś-
ciujące ujemnie, np. dar pustej konwersacji ‛ironicznie o umiejęt-
ności prowadzenia towarzyskiej rozmowy o niczym’: Helena po-
siada dar pustej konwersacji, dar, który mieści się, jeżeli tak wyrazić 
się można, na końcu języka (Dzienniki II 142) czy jeszcze dosadniej: 
rozmowa niewarta pieczonej wszy: […] zaczęło się znowu bawidam-
stwo, rozmowa niewarta pieczonej wszy, rozmowa dla ciągłego 
mówienia – o poezji, o Asnyku, Szekspirze, maku, hydropatii, demokra-
tyzmie, fasoli, rezedzie, Żydach... (Dzienników tom odnaleziony 129) 
albo też: temata frakowe i stanikowe: Wróciłem do swego pokoju z obia-
du niezwykle zły. Ponieważ ci plutodulowie wyczerpali już temata 
frakowe i stanikowe – milczą więc teraz (Dzienniki III 177).

Osobną grupę stanowią frazeologizmy dotyczące komple-
mentów, np.: puszczać się w komplementa ‛bawić kogoś (najczęś-
ciej damy) komplementami’: Biedny doktór! Puszczał się w kom-
plementa dla dam (Dzienników tom odnaleziony 148); wkręcić śrubkę 
komplementową ‛obdarzyć komplementem (tu: w sytuacji towa-
rzyskiej)’: […] obsypać ją przeprosinami, wkręcić śrubkę kom-
plementową o piękności jej oczu [...] (Dzienniki III 210) – dodać 
trzeba, że dla hasła komplementowy SJPD podaje tylko ten cytat.

Najmniej licznie reprezentowane są w twórczości Stefana Że-
romskiego frazeologizmy z podpola GRY I ZABAWY TOWA-
RZYSKIE (prawie wszystkie pochodzą z Popiołów). Wskazać tu 
można kilka połączeń dotyczących gry w karty, jak karta komuś 
idzie / karta komuś nie idzie ‛grając w karty, ktoś ma szczęście / nie 
ma szczęścia’: Dziwnym kaprysem losu szalenie szła mu karta. Nie 
zastanawiał się ani sekundy nad żadną kombinacją, nie wiedział nic 
o tym, co robi, a wykonywał wszystko przepysznie, jakby za dyktan-
dem szatana (Popioły II 17), Tymczasem Jarzymski, któremu karta nie 
szła, mrugnął na jednego z kolegów [...] (Popioły I 244); orać w wincie 
‛zapamiętale grać w winta, spędzać dużo czasu na grze w win-
ta’: Antagoniści zaczęli odtąd wspólnie orać w wincie, choć doktor 
z obrzydzeniem zawsze patrzył na farmaceutę (Siłaczka 89)13, zgrać się 
do nitki ‛grając (najczęściej w karty), przegrać wszystko’: Prze-
widywał, iż może się zgrać do nitki, a wówczas zostałoby to, co na 

13 Orać w wincie to quasi-frazeologizm w najszerszym znaczeniu tego poję-
cia, w zasadzie jest to bowiem przenośne użycie czasownika orać. Przypomnij-
my, że wint to ‛gra w karty podobna do wista, z licytacją zbliżoną do licytacji 
brydżowej’ (SJPD).
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grzbiecie [...] (Pavoncello 198) czy należący jednocześnie do pod-
pola SPOTKANIA TOWARZYSKIE wieczorek karciany: Z knajpy, 
z wieczorku karcianego u kolegów żonatych, ze spaceru, nawet z te-
atru wymykał się przed dziesiątą [...] (Kara 296). 

Ponadto w dowcipnej scenie z Popiołów, w trakcie rozmowy 
towarzyskiej młodzieży, pojawia się wiele nazw zabaw, ale czę-
sto tylko w języku francuskim, jak w cytacie: – Ja chcę koniecznie 
– l’Avocat. Koniecznie, bardzo koniecznie. – Kto jest za Avocat? –Nie, 
nie! Avocat? – to nieprzyjemne. Lepiej już La toilette albo Combien 
vaut 1’orge? [Ile kosztuje jęczmień? – A.P.] (Popioły I 180).

Nieliczne są także frazeologizmy z podpola KONKURY I WESE-
LE. Ograniczają się one do najbardziej konwencjonalnych, jak: dostać 
odkosza ‛dostać odmowę przy oświadczynach’: A może dostanę od-
kosza? (Listy I 195) czy dziewiczy wieczór ‛przyjęcie urządzane przez 
narzeczoną dla koleżanek przed dniem ślubu, połączone dawniej, 
zwłaszcza na wsi, z różnymi obrzędami’:  – Powódź zepsuła twój dzie-
wiczy wieczór, droga Irenko. [...] –Tak. Będę miała bardzo smutny dzie-
wiczy wieczór (Ponad śnieg bielszym się stanę 26).

Zaprezentowany tu przegląd frazeologizmów z pola tematycz-
nego ŻYCIE TOWARZYSKIE obecnych w twórczości Stefana Że-
romskiego pozwala na sformułowanie kilku wniosków. 

1. Frazeologia jest znaczącym tworzywem językowym we 
wszystkich gatunkach pisarstwa autora Przedwiośnia (około 450 
połączeń wyrazowych, tj. 40% jednostek w badanym polu).

2. Najwyższy „wskaźnik frazeologiczności” ujawnia się 
w Dziennikach i w Popiołach, choć tylko odrębne badania staty-
styczne mogłyby dać podstawy do obiektywnych wniosków, na 
ile jest to związane z tematyką i objętością obu dzieł. 

3. Różny jest stopień nieregularności semantycznej owych 
frazeologizmów. Przeważają wśród nich frazemy (np. dziewiczy 
wieczór, gładki kawaler, pić strzemiennego, spełnić toast, wyrazy nie-
salonowe), w tym zestawienia (np. bal maskowy, bilecik polecający, 
bilet wizytowy). Idiomy są bardzo często autorskimi indywiduali-
zmami, silnie nacechowanymi emocjonalnie (zwykle o ujemnym 
znaku wartościowania), np. bizon salonowy, być zimnym z kimś, dar 
pustej konwersacji, domy z tonem, francuski pudel, froterowany gnój,  
niedźwiedź salonowy, temata frakowe i stanikowe, wdziewać szaty 
konwenansu). Dodać należy, że w prozie Żeromskiego jest wiele 
indywidualizmów (nieodnotowanych przez żadne źródło leksy-
kograficzne), pisarz był bowiem na piękno polszczyzny wyczu-
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lony, dostrzegał też jej potencjał słowotwórczy i – co starałam się 
pokazać w tym artykule – frazeotwórczy. Jego język ukształto-
wały rozległe lektury, obcowanie ze sztuką i znajomość języków 
obcych, o czym obszernie pisała Kwiryna Handke (2012).

4. Zaledwie 8% zgromadzonego materiału to frazeologizmy 
mające poświadczenia leksykograficzne14, przykładowo wymień-
my tu takie, jak: biały mazur (notują: SW, SA, SJPD), bilet wizyto-
wy (SWil, SW, SA, SJPD), być rozrywanym (SA, SJPD), chodzić po 
kominkach (SA, SJPD (pot.)), dostać odkosza (SW, SA, SJPD), kar-
ta komuś idzie / nie idzie (SJPD), prowadzić życie zamknięte (SJPD), 
wchodzić w świat (SA), wieczorek tańcujący (tylko w postaci wieczór 
tańcujący notują: SWil, SW, SA, SJPD), wypić przezdrowie (SPXVI: 
pić prze zdrowie; L: pić prze zdrowie (nieuż.), przez zdrowie; SWil: pić 
prze zdrowie (przestarz.); SW; SJPD (daw.)), zgrać się do nitki (SJPD). 
Powracając do wstępnych rozważań, należy jednak podkreślić, że 
jedynie zastosowanie najnowszych programów informatycznych 
przeszukujących zdygitalizowane źródła tekstowe pozwoliłoby 
na sprawdzenie, które spośród zaprezentowanych tu frazeologi-
zmów były w czasach Stefana Żeromskiego w społecznym obie-
gu, a które są rzeczywistymi indywidualizmami autorskimi. 

Wykaz	skrótow

L – S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 1-6, wyd. 2., Lwów 1854-
-1860.

SA – M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego, wyd. 3, t. 1-2, 
Warszawa 1929. 

SJPD – Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski,  t. 1-11, 
Warszawa 1958-1969.

SPXVI – Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa,  
F. Pepłowski, K. Mrowcewicz, t. 1-36 (A – Roztyrkność), Wroc-
ław–Warszawa 1966-2012.

SStp – Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 1-11, Wrocław–  
–Kraków 1953-2002.

SW – Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A.A. Kryński,  
W. Niedźwiedzki, t. 1-8, Warszawa 1900-1927.

14 Podstawę weryfikacji stanowiły słowniki dawne (L, SWil, SA, SW) i histo-
ryczne (SStp, SPXVI), a z XX-wiecznych słowników ogólnych SJPD.
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SWil – Słownik języka polskiego [...] wypracowany przez A. Zdanowicza, 
M. Bohusza Szyszkę, J. Filipowicza, W. Tomaszewicza, F. Czepie-
lińskiego, W. Korotyńskiego, z udziałem B. Trentowskiego. Wyda-
ny staraniem i kosztem M. Orgelbranda, cz. 1-2, Wilno 1861.
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Phraseology from the circle of social life 
in the Stefan Żeromski creativeness

Abstract

The author of the article presents selected idioms – appearing 
in novels, stories, dramas, diaries and letters of Stefan Żeroms-
ki – from the thematic field “social life”, in which she identified 
such subfields as: “social meetings”, “dances”, “participation in 
social life”, “social etiquette”, “hospitality”. Rich material (over 
400 expressions) testifies to the linguistic creativity of the writ-
er, including phraseological creativity, as only about 8% of them 
have lexicographical certificates. 

Keywords: phraseology; lexicography; social life; writer’s lan-
guage.
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W kręgu dawnej 
polszczyzny 

tom V

Józefa	Kobylińska
Uniwersytet	Pedagogiczny,	Kraków

Językowe zagadki nazwy  
Niedźwiedź 

W niniejszym artykule postaram się pokazać historię zmian fo-
netycznych i morfologicznej, jakie zaszły na przestrzeni wieków 
w nazwie rzeki i w nazwie wsi, leżących na północnej stronie 
Gorców, w powiecie limanowskim, w Beskidzie Wyspowym. 
Uwaga ta jest konieczna, albowiem w Polsce istnieje 13 miejsco-
wości o tej nazwie, jak podaje Kazimierz Rymut (2007: 400-401).

Najwcześniej, bo już w połowie XIII wieku (1254), odnotowano 
nazwę wodną. Występuje ona w tzw. dokumencie szczyrzyckim 
(KDM I, s. 45, nr 40) i ma tajemniczą postać, zapisaną jako Mezweza, 
którą można odczytać jako: [Miedźwiedzia] / [Miedźwiedza] / 
[Mieźwiezia]. Jest to zapewne przymiotnik ‛Niedźwiedzia (rzeka)’. 
Od  nazwy wodnej wzięła swoją nazwę wieś notowana później 
(1407). Ale nazwa wsi ma już postacie oboczne: przymiotniko-
wą i rzeczownikową Miedźwiedź / Miedźwiedzia / Miedzwiedza. 
Przechodzenie nazwy wodnej na nazwę osady jest zjawiskiem 
dość powszechnym w tamtym czasie, np. Mszana (nazwa rzeki) > 
Mszana (nazwa miejscowości); Kasina (nazwa rzeki) > Kasina (na-
zwa wsi). Świadectwa tego procesu spotykamy w cytowanym do-
kumencie szczyrzyckim (KDM jw.):

Die 10 mensis Mai, Cracoviae, Clemens et Marcus filli condam 
Marci palatini Cracoviensis omnes donationes a patruo suo comite 
Theodoro coenobio Cistersiensum factas, assisciente Boleslao duce 
Cracoviae et Sandomiriae renovant (...) videlicet villa, que dicitur, 
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aquis quoque hiis: Slona (dziś Słomka, prawy dopływ Mszanki; zob. 
Kobylińska 1984: 65-73), Stradoma (dziś Stradomka, prawy dopływ 
Raby, płynie przez Szczyrzyc, Łapanów), Mezweza (Mieźwiezia lub 
Mieȝwieȝa, później Niedźwiedź, prawy dopływ Mszanki), Cassina (dziś 
Kasinczanka, prawy dopływ Raby), que fluit de Snezna (Śnieżna, na-
zwa góry, dziś Śnieżnica), Mschena (? Mszena, ? Mszana, dziś Mszanka, 
prawy dopływ Raby), que fluit de lapide etiam domus Schyriciensis, 
Wlostowa (Włostowa, dziś Łostówka, prawy dopływ Mszanki), Wirbowa 
(Wirzbowa, dziś Wierzbienica, prawy dopływ Mszanki, wypływająca 
z lasu o tej samej nazwie), Cuna Magna (Kuna Wielka, dziś Konina, 
prawy dopływ Mszanki), que fluit de Obidowa de silva domus eius-
dem, Cuna Parva (Kuna Mała, dziś Koninka, prawy dopływ Mszanki), 
similiter fluit. Item Witowizal (Witowy Ział < Witowy Dział, dziś Witów, 
wzniesienie niedaleko wsi Niedźwiedź).

Sprawdźmy, czy w analizowanych tu nazwach, wodnej i w na-
zwie wsi, zmiany dokonały się podobnie jak w appellativum niedź-
wiedź. Możemy to prześledzić na materiale zawartym w Słowniku 
staropolskim (Sstp), a następnie w innych źródłach.

Appellativa
Słownik staropolski pod literą M omawia tylko przysłówek  mie-
dźwno ‛słodko, miodowo, dulce’(Sstp IV: 220), natomiast wyrazy 
miedźwiadek, miedźwiedzi, miedźwiedzica, miedźwiedziny, miedźwiedź 
odsyła pod literę N, mimo że w zapisach występują obie formy, 
także jako nazwy terenowe: 1245 Medwedi dol [Miedźwiedzi Doł], 
1283 Mezuezi dol [Mieźwiezi Doł], 1275 Metueza blota [Miedźwiezia  
Błota], 1456 Ad sillam (pro silvam) dictam Myedzwedzy laszek 
[Miedźwiedzi Lasek] (Sstp V 180). Widzimy, że podane tu nazwy 
przymiotnikowe mają postaci oboczne oznaczone literami <d>, 
<dz>  <t>,  <z> ; później były tam już litery <dz> , <dź>. 

Nazwy	wodne
Pierwszy zapis nazwy wodnej, jak wspomniano, pochodzi  
z r. 1254, z tzw. dokumentu szczyrzyckiego (zob. wyżej), w któ-
rym przekazuje się wymienione tam tereny (leżące na północnej 
stronie Gorców) klasztorowi cystersów w Szczyrzycu. Nazwa 
rzeki płynącej w tym terenie, w okolicy Gorców, została zapi-
sana jako Mezweza, a więc ma w nagłosie literę <m> , a także 
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literę <z> w miejscu dzisiejszych <dź> >lub <dz]: Miedźwiedzia 
lub Miedźwiedza. Nazwa ma postać przymiotnikową. Następne 
zapisy pochodzą z drugiej połowy XIV w. (1365), odnotowa-
ne w „Kodeksie dyplomatycznym Małopolski”(KDM). Jak za-
uważa Kazimierz Dobrowolski (1931: 480): „Nazwa ta, fluvius 
Niedźwiedzia, występuje też w r. 1365 (KDM I nr 278). Także lasy 
obdarzano czasem tym mianem: Koło wsi Turbiji (Turbija (?), 
Turbacz – nazwa góry) silva Niedzwiedz”. Te same zapisy znajdują 
się w pracy Kazimierza Rymuta (1996: 125-126).

Nazwy	wsi
Tu istnieje dużo więcej zapisów, przede wszystkim podanych 
przez Rymuta (2007: 400-401). Jeśli idzie o nazwę wsi Niedźwiedź, 
to jako pierwszy zapis daje autor przykład z początku wieku 
XV, a więc dużo późniejszy niż cytowany już hydronim, bo wieś 
powstała znacznie później. Oto nazwy wsi leżącej nad rzeką 
Miedźwiedzia (-dza) / Mieźwiezia w Gorcach, a wymienione przez 
Rymuta: Medzwedz 1407 (już postać rzeczownikowa): Mezwedza 
1418, Myedzwyecz 1470-1480, Nyedzwyedz 1490, Nyedzwyecz 1529, 
Niedzwiedź 1581. Podobnie w późniejszych zapisach. Dane 
Rymuta niezupełnie zgadzają się z ustaleniami Dobrowolskiego, 
który podaje, że najstarszy zapis nazwy wsi pochodzi z roku 
1398, a został odnotowany w Starodawnych prawa polskiego pomni-
kach (SPPP II nr 176), a więc pochodzi z końca wieku XIV.

Pierwsza zapisana nazwa wodna (i większość następnych) to 
przymiotniki przynależnościowe rodzaju żeńskiego, utworzone 
od appellativum miedźwiedź. Najpierw drogą derywacji seman-
tyczno-sufiksalnej powstała nazwa wodna, a następnie od niej, 
także drogą derywacji semantycznej, utworzono nazwę wsi. Ten 
typ przymiotników, jak już wspomniano, tworzyło się od podstaw 
rzeczownikowych za pomocą sufiksów *-jь, *-ja, *-je lub *-ьjь, *-ьja, 
*-ьje. Wyrazem, od którego pochodzi cała rodzina omawianych tu 
derywatów, jest appellativum miedźwiedź, powstałe z prasłowiań-
skiego *medu-ěd-ь. Jest to więc wyraz złożony1: człon pierwszy to 

1 Współcześnie, dla przeciętnego użytkownika polszczyzny, dwuczłono-
wość tego wyrazu nie jest już wyczuwalna. Z diachronicznego punktu widze-
nia można go interpretować jako zrost lub złożenie. Przypomnijmy definicję 
Gaertnera o zrostach: „Zrosty, których cechą jest to, że posiadają (o ile są dekli-
nowane, to tylko w mianowniku), oba człony o takiej budowie słowotwórczej 
i takich końcówkach, jakich wymaga wzajemna funkcja tych członów (…) tak, 
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dopełniacz lp. rzeczownika z tematem na -ŭ-, o mianowniku (już 
na gruncie prasłowiańskim) *med-ъ i w dopełniaczu lp. *med-u. 
Natomiast człon drugi to derywat paradygmatyczny od czasow-
nika *ěsti (< *ědti) ‛jeść’. Nazwę tę możemy więc przetłumaczyć 
jako ‛zjadacz miodu’, czyli ‛miodojad’ (Boryś 2005: 160-161).

Przy zbiegu tych dwu członów, czyli samogłosek, powstał 
hiatus (rozziew), w wyniku czego nastąpiła zmiana samogłos-
ki -u- na -ṷ- (niezgłoskotwórcze), a następnie na -v-, czyli na 
spółgłoskę szczelinową wargowo-zębową. Proces ten dokonał 
się już po rozpadzie języka prasłowiańskiego, zapewne w VIII-
IX wieku (Lehr-Spławiński 1951: 45). Zmiana ta nie objęła całej 
Słowiańszczyzny, bowiem [ṷ] zachowało się do dziś w językach 
zachodnioruskich, słowackim, słoweńskim i niektórych gwarach, 
por. ukr. praṷda ‛prawda’, gen. pl. voziṷ ‛wozów’ (Stieber 1979: 
87). Tak więc pojawiła się postać tego rzeczownika *medvěd-ь. 
Spółgłoska v występuje już w różnych zapisach tego rzeczowni-
ka jako: <v>, <w>, <u> .

Innym procesem fonetycznym, który nastąpił w omawianym 
wyrazie, było pojawienie się spółgłoski miękkiej  d΄, która następ-
nie przeszła w ʒ́ > ź. Taki proces nastąpił, jeśli przyjmiemy, że su-
fiks przymiotnikowy miał postać *-ьja (bo d + j > ʒ). W najstarszym 
zapisanym w języku polskim tekście, którym jest, jak wiadomo, 
„Bulla gnieźnieńska” z 1136 roku, dawne d΄ oznaczano literą <d>, 
jak Zdeuy [Ździewuj], Candera [Kądzierza] i in. W analizowanym 
wyrazie *medvědь w wygłosowej sylabie przed -ь powstało owo d΄, 
a w śródgłosie pojawiła się grupa spółgłoskowa -dv- , która przed 
samogłoską przednią dała w XII wieku ӡ’v’ . Tak więc *medvěd-ь > 
*m’ed’v’ěd’ > miedźwiedź. 

Przy takich przyjętych założeniach kolejnym procesem fone-
tycznym w analizowanym wyrazie było pojawienie się w miej-

aby mogły stać w tych samych formach także oddzielnie obok siebie, w tym 
samym lub przestawnym szyku”, np. karygodny, czcigodny, Wniebowstąpienie” 
(Gaertner 1938: 236). A zatem *meduědь był zrostem, o ile istniał wówczas sa-
modzielny wyraz *ědь jako nazwa wykonawcy czynności. Gaertner uznaje 
jednak wyraz niedźwiedź za złożenie, czyli „pewien zasób wyrazów z pierw-
szym członem bez przyrostka, np. niedźwiedź, nocleg, Wrocław (…) itp.” (jw.). 
Klemensiewicz również traktuje omawiany leksem jako złożenie: „Wyraz nie-
dźwiedź (< *medv- ědь) jest szczątkowym okazem złożenia z pierwszym czło-
nem –u” (Klemensiewicz 1955: 258). Przypomnijmy, że owo –u nie jest jednak 
interfiksem, lecz pierwotną końcówką Gsg rzeczownika * medъ. Za Gaertnerem 
i Klemensiewiczem zaliczymy rzeczownik niedźwiedź do złożeń.
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scu ʒ́ spółgłoski ź , co zostało poświadczone w owym pierwszym 
zapisie: Mezweza = Mieźwiezia. O zjawisku tym pisał Zdzisław 
Stieber (1972: 81-83, zob. też Kobylińska 2014: 119-125). Autor da-
tuje ten proces, jego zakończenie, na wiek XVI, nie podaje jednak 
terminu jego rozpoczęcia. Prawdopodobnie miało to miejsce dużo 
wcześniej, może już w wieku XII, o czym świadczą takie zapisy, 
jak cytowane wyżej: Metueza blota 1272, Mezuezi dol  1281, a tak-
że prawdopodobnie Bartozege (Bartozieje) z „Bulli wrocławskiej” 
(1155) oraz interesująca nas tu omawiana nazwa wodna Mezweza 
(Mieźwiezia) i występująca w tej samej zapisce  nazwa  Witowi zal 
(Witowy Ział)2. Jak twierdzi Stieber, zmiany te, a raczej wahania 
ʒ́ / ź  i  ʒ / z występują w polszczyźnie na obrzeżach dialektalnych 
jeszcze dziś. Znajdujemy je także w dialekcie gorczańskim, co po-
kazałam w cytowanym wyżej artykule. 

Przypomnijmy jeszcze, że w sąsiednich językach, jak np. w ję-
zyku czeskim jest w tych pozycjach od czasów najstarszych spół-
głoska <z>, a nie <ʒ>, podobnie w niektórych gwarach polskich. 
Natomiast w języku słowackim jest dziś spółgłoska dz [ʒ], a więc 
tak jak w polskim języku ogólnym. W appellativum miedźwiedź 
w cytowanych zapisach jeszcze w wieku XIII pojawiało się <z> [ź] 
w miejscu dzisiejszego <dź> . Proces ten mógł zatem przebiegać   
następująco:  d  > d΄  >  ʒ́  >  ź >  ʒ́.  Możemy jednak przyjąć inną, 
krótszą  ścieżkę przekształceń fonetycznych: d   >  d΄  >  ź >  ʒ́.

W materiałach Rymuta pojawiła się ciekawa pod tym wzglę-
dem nazwa wsi, zapisana jako Mezwedza (1418), co można od-
czytać jako Mieźwiedzia lub Mieźwiedza. Pierwszy odczyt byłby 
potwierdzeniem wahań spółgłosek <ʒ ́ / ź> jeszcze w wieku XV, 
a sufiksem przymiotnikowym byłoby *-ьja, drugi natomiast, ze 
spółgłoską wygłosową tematu <ʒ> sugeruje, że sufiksem przy-
należnościowym było *-ja a nie  *-ьja, gdyż to właśnie d + j da-
wało spółgłoskę <ʒ>. Zmiękczenie spółgłosek łączy się z ważną 
zmianą w systemie fonologicznym – dyspalatalizacją. Istnienie 
tego typu przymiotnika, Niedźwiedza, jako nazwy miejscowej po-
świadcza leżąca jeszcze dziś w powiecie brzeskim w Małopolsce 
wieś o nazwie Niedźwiedza. Można stąd wysnuć również wnio-
sek, że także nazwa wsi w Gorcach, nie tylko rzeki, miała postać 
przymiotnikową, a nie rzeczownikową, jak współcześnie. 

2 Józef  Mitkowski (1964) odczytuje ten zapis jako Witowy sal [Witowa Sól], 
co jednak wydaje się niemożliwe, bo w nazwach nie używa się łaciny.
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Ważną zmianą fonetyczną w analizowanych wyrazach, a przede 
wszystkim w wyrazie podstawowym miedźwiedź (niedźwiedź), było po-
jawienie się w nagłosie spółgłoski <ń> w miejscu etymologicznego <m΄>. 
Z materiałów Rymuta wynika, że nagłosowe m’-, oznaczone sekwencją 
literową <my>, występuje jeszcze w wieku XV, odnotowane w przy-
miotniku myedzwedzy, por. wyżej  Miedzwedzy laszek (1456).

Objaśnienia wymaga także struktura morfologiczna tej nazwy 
(hydronimu i toponimu). Pierwsze zapisy odnoszą się do nazwy 
wodnej. Ma ona, jak widzieliśmy, postać przymiotnika przynależ-
nościowego z końcówką -΄a i poprzedzającą spółgłoską wygłosową 
tematu miękką - ʒ́ lub -ź. Końcówka rodzajowa -a implikuje, że od-
nosi się on do nazwy wody, rzeki, a nie potoku. Powstała więc ta na-
zwa z przedsłowiańskiej formy *medṷ-ěd-ьja lub *medṷ-ĕd-ja. Z badań 
nad budową morfologiczną przymiotników wynika, że prasłowiań-
szczyzna posiadała dwa ważne sufiksy, tworzące przymiotniki: *-jь, 
*-ja, *-je oraz *-ьjь, *-ьja, *-ьje, które jednak zmieszały się w językach 
słowiańskich i dziś nie da się ich odróżnić (Brodowska-Honowska 
1960: 29-30 i n.). Potwierdza to również materiał dotyczący przy-
miotnika miedźwiedza / miedźwiedzia / miedźwieza / mieźwiezia. Główna 
przyczyna tej trudności tkwi w fakcie, że w staropolszczyźnie, 
w tych najstarszych zabytkach, nie wszędzie oznaczano miękkość 
spółgłosek, a więc nie odróżniano konsekwentnie ź od z oraz ʒ́ od ʒ. 
Gdyby je odróżniano, wiedzielibyśmy, gdzie było ʒ < d + j, a gdzie 
ʒ́ < d + samogłoska przednia. Za pomocą tych sufiksów tworzono 
głównie przymiotniki odrzeczownikowe (przynależnościowe), co 
potwierdzają także przymiotniki w funkcji nazwy wodnej i nazwy 
miejscowej (Kurkowska 1954: 85-86), będące często już zsubstanty-
wizowanymi przymiotnikami. Natomiast pierwszą nazwę w posta-
ci rzeczownika Niedźwiedź  (< *Miedźwiedź) odnotowano jako nazwę 
wsi na początku wieku XV (1407), i tak już później.

Możemy więc przyjąć, że przemiany fonetyczne dzisiejszej na-
zwy miejscowej Niedźwiedź przebiegały następująco: do VIII-IX 
wieku: *medṷědja lub *medṷědьja. W wyniku kolejnych zmian ṷ > 
v oraz  dj > ʒ i pojawia się postać: *medvěʒa. W IX-X wieku ě iden-
tyfikuje się z e (lub ’a przed przedniojęzkową trardą – przegłos 
lechicki), w XI wieku znikają jery słabe (ь zmiękcza poprzednią 
spółgłoskę) i wokalizują się jery mocne i powstają formy *m’eʒ́v’eʒa 
lub *m’eʒ́v’eʒ́a. Między w. XII a XVI pojawia się regionalne waha-
nie ʒ / z, ʒ́ / ź, stąd: 1254 Mezweza, 1283 Mezuezi dol, 1312 Mezuez, 
1363 Medzwedz, 1408 Myedzwedza, 1538 Medzewezen i liczne inne. 
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W XV-XVI wieku następuje zmiana nagłosowego m’- w ń-, wi-
doczna w nazwach pospolitych (Słownik polszczyzny XVI wieku  
t. 17, 1987, s. 269-273) i miejscowych (Rymut, t. 7, 2007, s. 68-69, 
394-401), a więc pojawiła się postać Niedźwiedź.

Prawdopodobnie w tym samym czasie (w XV w. – zob. wy-
żej) nastąpiła również zmiana morfologiczna nazwy: przymiot-
nik Niedźwiedzia (-dza) zamieniono na rzeczownik Niedźwiedź. 
Większość tych zmian dokonywała się już na gruncie języka pol-
skiego, w okresie historycznym. Tym razem najpierw zmiana ta 
nastąpiła w nazwie wsi, a następnie również w nazwie rzeki. I tę 
postać,  Niedźwiedź, przyjęły już na stałe rzeka płynąca w Gorcach, 
prawy dopływ Mszanki, i wieś nad nią leżąca. I taka nazwa wsi 
istnieje do dziś na określenie miejscowości leżącej w Gorcach 
obok Orkanowskiej Poręby Wielkiej. Obecnie jednak nie ma już 
tu rzeki o nazwie Niedźwiedź, ani Niedźwiedzia (-dza), przepływa-
jącej przez wieś o tej nazwie. A owa historyczna nazwa zapisana 
w r. 1254 w KDM jako Mezweza, odnosi się zapewne do dzisiejszej 
rzeczki Porębianka; płynącej właśnie przez ten teren i wpadającej 
z prawej strony do Mszanki. Kiedy wprowadzono tu nazwę rzeki 
Porębianka, utworzoną od nazwy sąsiadującej ze wsią Niedźwiedź 
wsi Poręba (Wielka), znanej jako wieś rodzinna Władysława 
Orkana, trudno dokladnie ustalić.

Natomiast wracając do owego pierwszego zapisu nazwy wod-
nej Mezweza, stwierdzamy, że nie jest ona wynikiem nieporad-
ności ortograficznej pisarza, ale dość dobrze oddaje ówczesną 
wymowę wyrazu, w którym wystąpiły spółgłoski [m’] oraz [ź] 
w miejscu dzisiejszych [ń] i [ʒ́]. Duże utrudnienie stanowi brak 
znaków zmiękczania spółgłosek (tzw. pisownia prosta), co ogrom-
nie utrudnia właściwy odczyt spółgłosek: [m’], [v’], [ź].
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Language puzzles of the name Bear (Niedźwiedź)
Abstract

The watermark and name of the village is a semantic derivative 
from niedźwiedź (ap. bear) <*medu-ĕdь. The oldest known record co-
mes from 1254 and has the form of Mezwez, which should be read 
as [mieźwiczia], because in this period, in this area consonants ӡ 
> z and ʒ́ > ź.

Keywords: niedźwiedź (ap. bear), water name (hydronym) 
Niedźwiedź (Bear), local name (toponym) Niedźwiedź (Bear).
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Nazwiska mieszkańców wsi Kolniszki 
w powiecie gołdapskim –  
na podstawie Ortsatlas des  
Kirchspiels „ALTE KIRCHE” GOLDAP. 
Kreis Goldap in Ostpreußen

Historia wsi Kolniszki, leżącej obecnie na terenie powiatu goł-
dapskiego w województwie warmińsko-mazurskim, podobnie 
jak historia wielu innych miejscowości z północno-wschodniego 
pogranicza Polski, nazywanego Pojezierzem Mazurskim, jest 
związana z historią Polski, Litwy i Prus Wschodnich.

Nazwa Kolniszki, zapisywana jako niem. Collnischken lub Kollni-
schken, wywodzi się z litewskiego rdzenia kálnas ‛góra, wzgórze‛. 
Jak podkreśla Krystyna Szcześniak (1994: 155) pod względem na-
zewniczym miejscowość leży na obszarze tzw. Mazur Garbatych, 
charakteryzujących się dużym urozmaiceniem w ukształtowaniu 
terenu, również mnogością wzniesień i dolin. Wieś została założo-
na w 1550 roku, na mapach do 1590 roku używano alternatywnie 
nazwy Schloßberg. W 1564 roku była już mocno zaludniona i liczyła 
48 gospodarstw na 830 ha.  Jej sołtysem był wówczas Johann Ben-
der ze Skocz, który kupił od starosty węgorzewskiego cztery włó-
ki ziemi. Kolniszki pierwotnie były osadą o charakterystycznym 
jednoulicowym układzie urbanistycznym, początkowo należącą 
do parafii Górne, ale już od 1591 roku do parafii w Gołdapi. Ad-
ministracyjnie początkowo znajdowały się w gminie w Insterbur-
gu (dzisiejszy Czerniachowsk w Rosji), następnie w  Gawaitach 
(dzisiejsze Gawrilowo w Rosji), od 1721 do 1818 roku w Kiautach 
(dzisiejsze Smirnowo w Rosji), potem w wyniku reformy admi-
nistracyjnej zostały włączone do powiatu w Gołdapi. Z zapisków 
historycznych dowiedzieć się można, że w początkach XVIII wie-
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ku osiedliło się na Litwie Pruskiej oraz w północnej części Mazur 
20 000 protestantów, wypędzonych z diecezji salzburskiej. W 1736 
roku przybyło dwóch salzburczyków do Kolniszek. Byli to Ger-
ge Gröll i Stephan Pachler, oprócz nich w spisach mieszkańców 
wsi pojawili się osadnicy z Niemiec: Peter Buchholtz, Nicklaus 
Schmidt, Baltzer Meyer, Hanß Adam Planitz oraz Gerge Knochen-
hauer, również Litwini: Adam Schuckatis, Johan Mardas, Johan 
Ball i Jacob Schwidders  oraz Polacy: Gerge Chranowski, Mathes  
Detzko, Martin Gallensa, Fritz Chuddi. W 1785 roku Kolniszki 
zostały wsią królewską, liczyły wówczas 24 zabudowania. Dla 
porównania w 1839 roku 34 zabudowania, w których mieszkało 
316 mieszkańców, w 1925 roku 74 zabudowania i 462 mieszkań-
ców, w 1939 roku zaś wieś liczyła 419 mieszkańców. Jeżeli chodzi 
o przekrój społeczny ludności zamieszkującej Kolniszki w tym 
czasie, zauważyć można rozwarstwienie na bogatych rolników, 
posiadających powyżej 100 ha. Do nich należeli: Gustav Gess – 
140 ha, Otto Schmidt –111 ha oraz Frieda Ecker – 109 ha. Ponadto  
89 ha posiadał Fritz Lutz, przy jego nazwisku znajduje się także 
dopisek: ostatni burmistrz. We wsi mieszkali również: kołodziej 
Nittka, woziwoda Wolfram, stróż nocny Meyer i szewc Augustat, 
kowal Trotzkowski i krawiec Szyperreck oraz garncarz Schröder, 
ponadto dzierżawcy: Ehrenberg, Krause, Schmidt i tzw. deputan-
ci, czyli robotnicy, którzy w ramach stosunku pracy otrzymywali 
najczęściej wynagrodzenie w naturze, tj. darmowe mieszkanie, 
stajnię, opał (Lokatsch, Ewert, Klimaschewski), a także wolny naj-
mita - Schlabach. Oprócz pełnych rodzin w spisie mieszkańców 
pojawiają się wzmianki o wdowie Batschko. Dwoje mieszkańców 
było emerytami: Anna Simanowski oraz Karl Berendt. Pozostali 
pracowali na roli i posiadali przynajmniej 2 ha ziemi1.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza nazwisk miesz-
kańców Kolniszek według stanu z 1939 roku. Zostały one wyeks-
cerpowane z niemieckiego źródła: Ortsatlas des Kirchspiels „ALTE 
KIRCHE” GOLDAP. Kreis Goldap in Ostpreußen. Landeskundliche Do-
kumentation, 3. Auflage,  bearb. W. Rothe, Bonn 2008, s 41-42. Celem 
zaś jest wskazanie z jednej strony ich struktury etymologicznej i se-
mantycznej, a także słowotwórczej, które pozwolą na próbę rekon-

1 Opracowano na podstawie: Ortsatlas des Kirchespiels „Alte Kirche” -Goldap. 
Kreis Goldap in Ostpreußen. Landeskundliche Dokumentation, 3. Auflage,  bearb.  
W. Rothe, Bonn 2008, s. 38-42.
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strukcji pragmatycznych aspektów nominacji, z drugiej zaś efekty 
zmian lingwistycznych wskutek rozwoju języka i kontaktów bilin-
gwalnych. Nazwiska bowiem stanowią doskonałe źródło wiedzy 
o realiach życia oraz o uznawanych wartościach, jak również o hi-
storii społecznej i politycznej narodu, na co zwróciła uwagę Zofia 
Kaleta (1998: 5). Genetycznie  były to jednostki językowe znaczące, 
które utraciły swoje znaczenie gramatyczne i pragmatyczne i uległy 
proprializacji, na co dodatkowo wpływał fakt ich dziedziczności 
(Kaleta 1998: 40). Analizowany materiał antroponimiczny jest in-
teresujący pod względem nazewniczym, zachowały się w nim bo-
wiem nazwy niemieckie, polskie jak i staropruskie oraz litewskie. 
Antroponimy zawarte w niniejszej pracy zostaną usystematyzo-
wane w taki sposób, aby ilustrowały najczęstsze kategorie seman-
tyczne i genetyczne motywacje nazwisk. W ten sposób dostarczać 
będą informacji na temat samego aktu nominacji, a także towarzy-
szących mu kontekstów pragmatycznych, takich jak postrzeganie 
świata i człowieka, sposobu abstrahowania lub generalizowania 
zjawisk w otaczającej rzeczywistości (Czemplik 2016: 52). 

Analizowane antropoleksemy stanowią zbiór, w którym zna-
lazło się wiele nazw osobowych o różnorodnej genezie. Są to 
zarówno dawne imiona pochodzenia chrześcijańskiego, jak i de-
rywowane od tzw. germańskich Rufnamen, dawne przezwiska 
antroponimiczne pochodzące od apelatywów, nazwy zawodów 
oraz nazwy terenowe i miejscowe. 

Pierwszą grupę stanowią nazwiska pochodzące od germań-
skich Rufnamen, które rozumieć należy jako miana określające 
nazwę osobową. Nie były one tożsame z późniejszymi średnio-
wiecznymi proklamacjami polskimi, które stanowiły specyficzny 
element heraldyki staropolskiej. Zawołania staropolskie stoso-
wano bowiem dla określenia ogółu członków rodu rycerskiego 
albo spełniały one funkcję okrzyku bojowego, za pomocą które-
go gromadzono członków rodu w wypadku zagrożenia (Rymut 
1998 b: 162; Lica 2010: 277-294). Wśród analizowanego materiału 
nazwisko Burchard (Wilhelm) jest genetycznym Rufname, które 
utworzone zostało ze złożenia stwniem. burg, ‛zamek warowny, 
kasztel, twierdza′ (Kluge 1999: 145) oraz oraz stwniem. hart ‛moc-
ny, silny, ciężki, nieugięty, twardy′ (Kluge 1999: 358). Występuje 
zatem w pełnej postaci imienia (zob. Zoder 1968 I: 328; Gottschald 
1971: 216; Rymut 1999: 63). Genetycznie germańskim Rufname 
jest również nazwisko Ecker (Frieda) derywowane od imienia Ec-
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khart (Rymut 1999: 178), to zaś jest złożeniem stwniem. ecka ‛róg′ 
(Kaufmann 1968: 21) oraz stwniem. hart ‛mocny, silny, ciężki, 
nieugięty, twardy‛( Kluge 1999: 358).  Podobnie nazwisko Edu-
ard (Paul) jest złożeniem germ. ed- // ead // aud // ot ‛dobrobyt, po-
siadłość, majątek, dziedzictwo′ oraz germ. -wart // -ward ‛opiekun, 
obrońca, stróż′ (Fros  1997: 106). Także i ten antropoleksem wystę-
puje w pełnej postaci. Zob. Gottschald 1971: 452; Rymut 199: 177. 
Również nazwisko Ewert, genetycznie dolnoniemieckie, utwo-
rzone zostało od ts. brzmiącej n. os., która derywowana została 
od germ. Rufname Eberhard, to zaś ze złożenia stwniem. ebur 
‛dzik′ (Kluge 1999: 203) oraz stwniem. hart ‛mocny, silny, ciężki, 
nieugięty, twardy′ (Kluge 1999: 358). Forma ta derywowana zo-
stała zatem od pierwszej sylaby złożenia Eber-, gdzie b> w (Lasch 
1914: 151-152) oraz członu -ert < hert (Bach 1978 I/1: 161) Zob. 
Gottschald 1971: 243; Rymut 1999: 177; Zoder 1968 I: 453. W tej 
grupie semantycznej znajduje się także nazwisko Lutz (Fritz) zob. 
Zoder 1968 II: 102. Zostało ono derywowane od pierwszej sylaby 
imienia Ludwik za pomocą spieszczającego sufiksu -z (Bach 1978 
I/1: 114). Jest to imię pochodzenia germańskiego. W pierwszym 
członie zawarty jest element hlut ‛sławny′, w drugim wig ‛walka, 
bitwa′ (Fros 1998: 646). Kolejnym nazwiskiem derywowanym od 
germańskiego Rufname jest Offe (August) < Offo (Brechenmacher 
1957 II: 340). Powstało ono od stsas. Ôv- < germ. *ōbjan ‛być ak-
tywny, czynny′ (Kaufmann 1968: 271). Wśród tej grupy nazwisk 
znalazł się również onim Ranta, derywowany ze stwniem. n.os. 
Rento < *Ran-ito (Kaufmann 1968: 286) z polszczącym -a na płasz-
czyźnie morfematycznej. (Rymut 2001: 339). Niewykluczone, że 
nazwisko to powstało od n. teren., ta od śrwniem., śrdniem. rant 
‛okręg, obwód′ (Zoder 1968 II: 356). Do grupy nazwisk derywo-
wanych od germańskiego Rufname zalicza się także nazwisko 
Roppel (Ludwig) utworzone z niem. n. os. Ropell (Breza 2000: 359, 
Zoder 1968 II: 434) < Ropold (przegłos, tzw. Umlaut, o > e, Lasch 
1914: 167 dysymilacja ld > ll) < Rotbold (Mettke 1970: 127 dysymi-
lacja tb > tp > pp > p), co z germ. hrôth ‛sława′ (Kaufmann 1968: 
202) > Rôt-, zachowane w dial. stsas. i śrdniem. > Rot- (Lasch 1914: 
94) + stsas., stwniem. bald ‛odważny, śmiały′ (Kaufmann 1968: 53), 
które po 850 r. przeszło w bold.  W analizowanym materiale tylko 
nazwiska Offe i Ranta są genetycznie jednordzenne, pozostałe po-
wstały od form dwuczłonowych, co potwierdza badania K. Kun-
zego (2004: 20) i A. Bacha (1978: 79). Owe formy miały charakter 
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nominalny, w pierwszym członie występowały rzeczowniki kon-
kretne, w drugim rzeczownik bądź przymiotnik. 

Kolejną grupę nazwisk stanowią te, które derywowano od 
imion chrześcijańskich. Najczęściej używano form skróconych, 
które występowały w dwu wariantach: jako obcięcie części koń-
cowej imienia lub skrócenie imienia z równoczesnym dodaniem 
sufiksu antroponimicznego (Rymut 1998 a: 152). Do tych nazwisk 
należy Augustat, które derywowano stprus. sufiksem -at (Lewy 
1904: 68) o funkcji patronimicznej od pełnej formy imienia Au-
gust, to zaś z łac. Augustinus.  Kolejnym nazwiskiem w tej gru-
pie semantycznej jest Fenscher (Zoder 1968 I: 474). Utworzono 
je od niem. n. os. Fensch2 za pomocą przyrostka -er o funkcji pa-
tronimicznej Owa nazwa osobowa zaś powstała ze zgermanizo-
wanej postaci imienia słowiańskiego Więcesław – Venceslav.  Do 
nazwisk derywowanych od imion chrześcijańskich należy także 
Gess (Gustav). Derywowano je od pierwszej sylaby niem. for-
my imienia Kaspar – Jasper (Gottschald 1971: 362; Zoder 1968 
I: 810). Zapis nazwiska przez G- zamiast J- wskazuje na dniem. 
proweniencję, ponieważ g jako palatalne wymieniano w piśmie 
z j (Lasch 1914: 180). Wśród tej grupy semantycznej znajduje się 
również nazwisko Moritz (Max) zob. Zoder 1968 II: 182. Zostało 
ono derywowane sufiksem -z o funkcji deminutywnej (Bach 1978 
I/1: 114) od łacińskiego imienia Mauritius. Także nazwisko Patzke 
(Julius) zostało utworzone od imienia chrześcijańskiego. Derywo-
wano je dniem. sufiksem -ke o funkcji deminutywnej (Bach 1978  
I/1: 120-121) od spieszczonej formy Pac, ta zaś od imienia Paweł 
z łac. Paulus. (Fros 2000: 548; Zoder 1968 II: 280). 

Kolejną grupę nazwisk stanowią te, których podstawa zawiera 
przezwisko antroponimiczne. Mogło ono pochodzić od: a) prze-
zwisk apelatywnych mających ustalone w planie apelatywnym 
znaczenie, np. osioł ‛głupi‛, b) od apelatywów ze znaczeniem me-
taforycznym, np. pracowity jak mrówka, c) od apelatywów bez 
zmiany znaczenia: Chudy, Gruby, d) od apelatywów zmienia-
nych przez derywację słowotwórczą (Cieślikowa 1998: 122-123). 
Ogółem do tej grupy semantycznej zaklasyfikowano 15 nazwisk. 
Wśród nich najwięcej odnosi się do wyglądu zewnętrznego czło-
wieka. Jak zauważa Beata Ziajka (2014: 298), siłą sprawczą powo-

2 Nazwa Fensch jest genetycznie nazwą wschodnio-środkowo-niemiecką, 
na co wskazuje sufiks -sch po n. Por. Bach 1978 I/1: 115. 
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łującą do życia takie przezwiska jest nieprototypowość jakiejś ce-
chy fizycznej. Opisując wygląd człowieka, w pierwszej chwili ma 
się tylko jego ogólny obraz, następnie wzrok skupia się na włosach 
i kolejnych detalach, zwykle od głowy do stóp. Ten spontaniczny 
sposób opisu ludzi znalazł także odbicie w nazwiskach, które od-
zwierciedlają fizyczne cechy człowieka, wyrażone formą przezwi-
ska, najczęściej związanego z wyglądem włosów (Lica 2017: 476). 
I tak, nazwisko Krause (Bruno) derywowano od wśrniem. n.os. ts. 
brzmiącej, ta zaś powstała z przezwiska antroponimicznego, które 
utworzono od śrwniem. apelatywu krûs ‛kędzierzawy, lokowaty′ 
(Lexers 1981: 117) wskutek rozwoju śrwniem. û we wśrniem. au 
(Mettke 1970: 5). Jego antonimem jest nazwisko Kahl (Otto) dery-
wowane od śrdniem., śrwniem. apelatywu kal ‛łysy (Zoder 1968 I: 
833). Mogło też mieć polskie pochodzenie i powstać wskutek de-
rywacji dezintegralnej od kalać ‛brudzić, plamić; okrywać hańbą′ 
(Rymut 1999: 367). Wśród przezwisk antroponimicznych ilustru-
jących odstępstwa od subiektywnie rozumianej normy estetycznej 
znajdują się antropoleksemy wskazujące na tuszę lub nadmierną 
szczupłość protoplasty nazwiska. Do nich należy forma Dykus 
(Paul). Została ona utworzona od dolnopruskiego Dickus ‛otyły 
człowiek′3, por. także śrwniem. dicke, dic ‛gruby, opasły′ (Lexers 
1981: 30). Rymut (1999: 162) uważa, że nazwisko to mogło zostać 
derywowane od stp. dykać ‛iść kołysząc się′ sufiksem -us. Z kolei 
wokół znaczenia ‛człowiek bardzo szczupły′ często nadbudowuje 
się znaczenie ‛suchy, wysuszony’. Ten komponent semantyczny 
tkwi w strukturze niemieckiego nazwiska Dörr4 (Karl), które Zo-
der (1968 I: 384) wywodzi od śrdniem. dörre, dör ‛suchy, zwięd-
niały, wysuszony’. W kręgu wartości wpływających na nominację 
przezwiska antroponimicznego wysokie miejsce zajmuje wital-
ność człowieka. Jednostki chorowite i słabe fizycznie były wyszy-
dzane, co znalazło odbicie w późniejszych nazwiskach. Do nich 
należą Słabach zapisany po niemiecku Schlabach oraz Słabak 
(Schlaback). Podobny wydźwięk ma nazwisko Kargoll (Emil). 
Jak podaje Rymut (1999: 378), powstało ono od apelatywu kargol 
‛człowiek powykręcany lub połamany’ (SW II 1900: 26). Mogło 
także mieć pochodzenie  niemieckie i powstać z  n. os. Kargel, ta 
zaś od śrwniem. karc ‛mądry, chytry, przebiegły, skąpy′ z sufik-

3 Zob. Ortsatlas des Kirchespiels, dz. cyt., s.139.
4 Więcej o tym nazwisku i jego wariantach zob. Lica 2017: 481.
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sem deminutywnym -el (Bach 1978 I/1: 123). Zob. Zoder 1968 I: 
849. Oglądowi i wartościowaniu poddane zostały też cechy zacho-
wania człowieka i jego charakteru. Tak na przykład antropolek-
sem Batschko (August) derywowany sufiksem -ko o funkcji demi-
nutywnej od apelatywu baczyć ‛patrzeć, obserwować, w pochod-
nych też od bakać ‛łajać, krzyczeć′ (Rymut 1999: 13) wskazuje na 
bacznego obserwatora lub człowieka o kłótliwym usposobieniu. 
Z kolei nazwisko Kujat (Wilhelm) derywowane od ts. przezwi-
ska antroponimicznego ilustruje człowieka użalającego się nad 
sobą. Utworzono je sufiksem -at od podstawy Kuj-: kujati ‛uty-
skiwać′ (Rymut 1999: 486). Z kolei  stp. apelatyw czesny ‛uczciwy, 
zacny′ znalazł odzwierciedlenie w nazwisku Cesny (Maria). Por. 
Rymut 1999: 114. W charakterze płaszczyzny motywacyjnej użyto 
także leksemu o utartym w planie apelatywnym znaczeniu prze-
nośnym ‛leniwy człowiek‛. Jest to stp. karw, będący określeniem 
wołu, zwłaszcza starego i leniwego, ale i określeniem stosowa-
nym na człowieka. Od niego derywowano sufiksem -el nazwisko 
Karwel. Zob. Rymut 1999: 382. Do tej grupy semantycznej zalicza 
się również nazwisko Lokatsch (Łokacz) (Auguste). Derywowane 
zostało ono od stp. apelatywu Łokacz ‛żarłok′ (Rymut 2001: 40). 
Ponadto do nazwisk o charakterze odprzezwiskowym zaliczono 
formę Kuppich (Rudolf) utworzoną od podstawy Kup-: kupić? 
kupa? za pomocą sufiksu -ich, który, według Bubaka (1986: 60) ma 
zabarwienie ujemne (Rymut 1999: 491). W grupie tej znalazło się 
także nazwisko Uschkurat (Užkurat) pochodzenia staropruskiego 
i będące obscenicznym określeniem drugiego męża, co ze stprus. 
Užkurys, gdzie už ‛po′ i ‛kurint′ rozgrzać, rozognić‛5.  Dwa nazwi-
ska powstały od apelatywów ze znaczeniem metaforycznym. Są to 
Gellonneck (Jelonek) i Worm (Fritz), zob. Zoder 1968 II: 867. 

Kolejną grupę semantyczną tworzą nazwiska derywowane 
od nazw zawodów, urzędów i pełnionych godności. Do nich na-
leży antropoleksem Baron (Johann). Rymut (1999: 21) najstarsze 
jego  poświadczenia notuje z 1440 roku. Derywowany został od 
ts. apelatywu, który oznaczał ‛wyższego dostojnika państwowe-
go lub senatora‛. Odzawodowy charakter nosi również nazwisko 
Führer (August). Jak podaje Brechenmacher (1957 I: 517) może ono 
oznaczać woźnicę, co ze śrwniem.  vuorer (Kluge 1999: 290), istnie-

5 Zob. http://wiki-de.genealogy.net/Uschkurat_(Familienname) (dostęp 
dnia: 21.11.2017) oraz por. stprus. Kurt ‛grzejący′ (Schmalstieg 1974: 181). 
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je drugie znaczenie tego leksemu – ‛żywiciel’. Zoder (1968 I: 534) 
z kolei wskazuje na możliwość derywacji tego nazwiska od nazwy 
terenowej, ta ze śrdniem. vûr, vuer., śrwniem. viur ‛pogorzelisko, 
zgliszcze′ z suf. -er, który tworzy nazwiska od n. m. i teren. (Lica 
2011: 297). Do formacji odzawodowych w analizowanym materiale 
należy również nwniem. postać Hoffmann (Fritz), w której podwo-
jone grafemy oznaczają krótkość poprzedzającej samogłoski. Na-
zwisko to derywowano ze śrdniem. hofman ‛chłop zobowiązany do 
pracy na dworze′ (Lübben 1876 II: 313) lub śrwniem. hoveman ‛słu-
żący na dworze księcia; chłop zobowiązany do pracy na dworze’ 
(Lexers 1981: 94), w której synkopa e oraz zapis f za v, zgodny ze 
średniowiecznymi prawidłami graficznymi. Wśród tej grupy znaj-
dują się także nazwiska Koch (M) derywowany od śrwniem. koch 
‛kucharz′ (Zoder 1968 I: 931) oraz Kupies (Otto), będące prawdopo-
dobnie zniekształconą formą nazwiska Kupiec i Kowalleck (Franz) 
utworzone sufiksem -ek od apelatywu kowal. Formant ten pełni 
funkcję deminutywno-ekspresywną, chociaż może także tworzyć 
formy patronimiczne (Bubak 1986: 81-83). Odzawodowy charakter 
nosi nazwisko Kukorus (Fritz). Jest ono derywowane od lit. formy 
gwary puńskiej kukõrus ‛kucharz‛. Gwara puńska to litewszczyzna 
ludności wiejskiej mieszkającej w okolicach miasteczka Puńsk (lit. 
Pùnskas) na Suwalszczyźnie6. Leksem kukõrus zaś został derywo-
wany sufiksem -orus służącym do tworzenia zapożyczonych nazw 
osób (Smoczyński 2001: 279). Z kolei nazwisko Pfeiffer utworzo-
no od śrwniem. phifer ‛dudziarz′ (Zoder 1968 II: 295, 302). Wśród 
tej grupy semantycznej znajdują się także  nazwiska będące okre-
śleniami krawca: Schneider (August), derywowany ze śrwniem. 
snîdære, snîder ‛krawiec′ (Lexers 1981: 201) oraz śrdniem. snider ‛ts.′ 
(Lübben 1878 IV: 275) oraz  Schröder (Mathias). Podstawą przeję-
cia tej formy  nazwiska do systemu antroponimicznego jest dniem.  
n. os. Schrőder (Lübben 1878 IV: 140: śrdniem. schrôder, schrâder ‛kra-
wiec’) < Schrôder z przegłosem ô w ő (Mettke 1970: 63). Zob. Zoder 
1968 II: 560. Z kolei nazwisko Schröter (Wilhelm) jest zapewne pro-
weniencji wśrniem. z przegłoszonej postaci Schrőter (Mettke 1970: 
63) wskutek delabializacji ő > e, co ze śrwniem. schrôtaere, schrôter 
‛krawiec’. Por. Zoder 1968 II: 560. Wśród tego pola semantycznego 

6 Gwara puńska wraz z sąsiednią litewską gwarą sejneńską reprezentują 
dialekt zwany dawniej wschodniolitewskim dzukowskim, dziś klasyfikowany 
jako południowoauksztajcki (Smoczyński 2001: 277). 
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występuje nazwisko, które utworzono przez użycie metonimiczne: 
Nittka. Wskazuje ono na profesję według modelu WYKONAWCA 
ZA NARZĘDZIE (Rutkowski 2007: 93). Grupę nazwisk derywo-
wanych od nazw zawodów zamyka antropoleksem Schmidt (Her-
mann). Mógł być derywowany zarówno ze śrwniem. smit ‛kowal′ 
(Lexers 1981: 200) jak i śrdniem. smet, smit ‛ts’. Wygłosowe d zamiast 
t powstało wskutek osłabienia artykulacyjnego t, tzw. binnendeu-
tscher Konsonantenschwächung (Mettke 1970: 94) w okresie nwniem.). 

Dwa nazwiska zostały utworzone od etnonimów. Należą do 
nich Fröse (Gustav), które derywowano od n. os. Fryzyjczyk, ta 
zaś od etnonimu Fryzja (niem. Frese) Brechenmacher 1957 I: 503, 
Gottschald 1971: 270; Zoder 1968 I: 523 oraz Schwedas (Helene) 
od Szwed-as < Szwed ‛pochodzący ze Szwecji. Por. Rymut 2001: 
563; Zoder 1968 II: 577. 

Ostatnią grupę nazwisk mieszkańców wsi Kolniszki stanowią 
miana derywowane od nazw terenowych i miejscowych. Jeżeli 
chodzi o te, które utworzono od nazw terenowych, to wśród nich 
znajdują się Jeschonnek, notowane jako nazwa osobowa w 1589 r. 
(Rymut 1999: 350), a derywowane w wyniku proprializacji od ap. 
jesionek ‛drzewo z gatunku oliwkowatych′ oraz Wege (Wilhelm). 
Zarówno Rymut (2001: 663), jak i Zoder (1968 II: 793) motywują je 
śrdniem. wege, śrwniem. weg ‛droga‛. Wśród nazwisk derywowa-
nych od nazw miejscowych znajdują się miana: Busching (Her-
mann), utworzony sufiksem -ing o charakterze patronimicznym od 
n. teren. oznaczającej miejsce pokryte krzewami lub n. m. Busch. 
Zob. Zoder 1968 I: 330, Butschinski (Wilhelm) od n. m. typu: Buczy-
na lub Buczyno // Buczyn. Por. SEM III 1997: 17. Kolejną formą jest 
nazwisko Dahm (Wilh), które mogło zostać utworzone od licznych 
ts. brzmiących n.m. w Holsztynie, Meklemburgii i Brandenburgii 
oraz na Śląsku. Zob. Zoder 1968 I: 337. Zostało ono derywowane su-
fiksem -ski, podobnie jak nazwiska: Klimaschewski (Gust) < n.m. 
Maz. Klimaszewnica, łomż. Klimasze-Jabłoń, dziś Klimasze, łom., 
gm. Zambrów (SEM III 1997: 76), mogło ono także powstać w wy-
niku derywacji od skróconej formy imienia Klemens > Klimasz 
(Rymut 1999: 407),  Kowalewski (Rymut 1999: 452) < n.m. Kowa-
lewo, Kowalów, Kowalowice;  Podbielski (Emil) Rymut 2001: 260 
< n.m. Podbiel (konin, gm. Zagórów), Podbiele (ostroł. Gm. Stary 
Lubotyń); Pogorszelski (Abert) Rymut 2001: 267 < n. m. Pogorzel 
(kilka wsi); Simanowski (Anna)  Rymut 2001: 419 < Siemianowi-
ce, Siemianów (kilka miescowości), Wischnewski (Otto) Rymut 
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2001: 687 < n.m. Wiszniowa (częste): Wiszniewski 1474. Prowenien-
cji dolnopruskiej jest nazwisko Gallinat (Franz), derywowane od  
n. m. Gallin, licznych w Meklemburgii za pomocą stprus. sufiksu 
-at o funkcji patronimicznej. Zob. Zoder 1968, I 542. Zdaniem  Ry-
muta (1999: 214) mogło być ono derywowane od imienia Galina < 
grec. galēnē ‛spokój cisza′ za pomocą sufiksu -at. W antroponimii 
sufiks ten potwierdzony został wśród imion skróconych pochodzą-
cych od imion dwuczłonowych, współcześnie zaś widoczny w na-
zwiskach (Skowronek 2001: 158). Od n. m. Heisel w Holsztynie mo-
gło być derywowane nazwisko Heisel (Heinrich), które jednakże 
Zoder (1968 I: 706) motywuje również możliwością derywacji od 
n. teren., ta ze śrwniem. heisel, heisal, hegesal ‛ogrodzenie‛. Jest także 
trzecia możliwość powstania tego nazwiska, mianowicie  spiesz-
czenie za pomocą  sufiksu -el od skróconej formy imienia Matthias. 
Nazwisko Lindemann mogło być również derywowane od n. m lub 
teren. z sufiksem -mann. Zob. Zoder 1968 II: 61. Z kolei nazwisko 
Lohse (Otto) Zoder (1968, II 76) wywodzi od n. m. Lohsa na Śląsku, 
Meyke (Paul) zaś  od n. m. Meyken Kreis Labiau, Ostpreußen zob. 
Zoder 1968 II: 137. Podobnie Naujocks (Karl), będący patronimicz-
ną formą mocnego genetywu, derywowany został od n. m. Nau- 
jock(en) licznych w Prusach Wschodnich (Zoder 1968 II: 206). Z ko-
lei nazwisko Rosteck (Karl) Zoder (1968 II: 442) wywodzi od n. m. 
Rostek licznych w Prusach Wschodnich, Rymut (2001: 362) zaś od 
n. os. Rostek utworzonej od dwuczłonowego imienia Rościsław. 
Grupę tę zamyka nazwisko Sanau (Albert), które jest zniemczoną 
nazwą osobową derywowaną od n. m. Sanowo na Wileńszczyźnie. 
Zob. Rymut 1999: 396. 

Analizowany materiał w tej pracy jest dowodem spontanicznych 
procesów lingwistycznych, efektów bezpośredniego kontaktu języ-
ka polskiego, niemieckiego czy pruskiego i litewskiego. Wszystkie 
nazwiska zapisane zostały po niemiecku, w przypadku polskich 
adaptacja przebiegała na kilku płaszczyznach: graficznej, fonetycz-
nej i morfologicznej. Ta ostatnia widoczna w nieodmienianiu na-
zwisk, np. Anna Simanowski, lub zastępowaniu polskiego sufiksu 
niemieckim, np. Patzke zamiast Pacek. Proces adaptacji językowej 
uwidacznia się najpierw na płaszczyźnie fonologicznej, kiedy przy-
swojeniu ulegają te obce zjawiska wymawieniowe, którymi język 
przyswajający nie dysponuje. Powoduje to w rezultacie substytucje 
fonetyczno-graficzne. W przypadku nazwisk polskich pojawiają 
się geminaty, na określenie krótkości poprzedzającej samogłoski,  
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np. Kargoll, Kowalleck, Kuppich. Głoski polskie oddane zostają za 
pomocą niemieckiego alfabetu, zatem zachodzą następujące substy-
tucje fonologiczne: sch : sz – Klimaschewski, Schwedas, Wischnew-
ski, tsch : cz – Batschko, Butschinski, Lokatsch, tz : c – Patzke, ck : 
k – Kowalleck, Schiperreck, zamiast polskiego ł pojawia się niem. 
l – Lokatsch. Podobny zabieg widoczny w zapisie Schlabach oraz 
Schlaback. Nagłosowe Schl- oddają pierwotne połączenie Sl- < Sł-. 
W adaptacji nazwisk polskich do niemieckiego systemu antroponi-
micznego widoczne jest także traktowanie polskiego połączenia ie  
jak niem. i, co widoczne w formie nazwiska Simanowski < Siema-
nowski. Polskie rz zapisywane bywa z niemiecka jako połączenie 
rsz: Pogorszelski. Z kolei zapis nazwiska Gellonneck przez G- za-
miast J- wskazuje na dniem. proweniencję, ponieważ g jako palatal-
ne wymieniano w piśmie z j (Lasch 1914: 180). Ponadto widoczne 
jest mieszanie polskiego c i s, np. Kupies, opuszczanie i, pełniącego 
funkcję znaku zmiękczenia między spółgłoską a samogłoską -e, np. 
Wischnewski, brak znaków diakrytycznych, np. Butschinski. W ze-
branym materiale substytucji leksykalnych nie można potwierdzić, 
potrzebne byłyby dokumenty urzędowe opisujące zmiany  nazwisk 
lub historię konkretnej rodziny.

Ogółem zanalizowano 63 nazwiska. Jak wykazała analiza, więk-
szość z nich stanowią miana proweniencji niemieckiej, obok nich 
znalazły się antropoleksemy polskie i litewskie oraz dolnopruskie, 
jako wynik wymieszania substratów językowych dialektu dol-
noniemieckiego z  językiem pruskim. Zostały one przedstawione 
w polach semantycznych, z których najliczniejsze stanowią nazwi-
ska powstałe od nazw miejscowych lub terenowych i odetnicznych, 
co potwierdzałoby ich napływowy charakter.  Kolejne grupy, pra-
wie jednakowe, stanowią nazwiska odprzezwiskowe – 16 i odza-
wodowe – 15. Najmniej nazwisk utworzono od imion – 13. 

Podsumowując, można stwierdzić, że przedstawiony materiał 
antroponimiczny odzwierciedla  wielokulturowość społeczności 
wsi Kolniszki w 1939 r., poświadczając w ten sposób jej historię 
społeczną i polityczną (por. Kaleta 1998: 5). Genetycznie większość 
nazwisk stanowią miana proweniencji niemieckiej, obok nich zna-
lazły się antropoleksemy polskie i litewskie oraz dolnopruskie, 
jako wynik wymieszania substratów językowych dialektu dolno-
niemieckiego z  językiem pruskim. Analiza materiału pokazuje 
efekty procesów lingwistycznych wskutek oddziaływań języków 
ludności zamieszkującej ten obszar, prowadzących w rezultacie 
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do powstania zniemczonych form graficzno-fonetycznych, od-
mieniających się według zasad morfologii niemieckiej. 

Wykaz	skrótów

Opracowania
SEM – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobo-

wych. Część 3. Odmiejscowe nazwy osobowe, oprac. Z. Kaleta przy 
współudziale E. Supranowicz i J. Szymowej, Kraków 1997.

SGKP – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, red. F. Sulimierski, W. Walewski, B. Chlebowski,  
t. 1-15, Warszawa 1880-1902.

SW – Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. A. Kryński,  
W. Niedźwiedzki, t. 1-8, Warszawa 1900-1927.

Inne
dniem. – dolnoniemiecki
dz.cyt  – dzieło cytowane
germ. – germański
gm. –  gmina
im. –    imię
n. – nazwa
niem. – niemiecki
n. m. – nazwa miejscowa
n. os. – nazwa osobowa
n. teren. – nazwa terenowa 
nwniem. –   nowo-wysoko-niemiecki
oprac. – opracował(a)
pol. – polski
pow. –  powiat
stsas. – starosaski
stwniem. – staro-wysoko-niemiecki
śrdniem. –  średnio-dolno-niemiecki
śrwniem. –  średnio-wysoko-niemiecki
ts. – to samo, tak, samo
wcznwniem. – wczesno-nowo-wysoko-niemiecki
woj. –  województwo
wśrniem. – wschodnio-środkowo-niemiecki
zob. – zobacz
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Surnames of the inhabitants of the village of Kolniszki in the 
Gołdap district - on the basis of Ortsatlas des Kirchspiels “ALTE 

KIRCHE” GOLDAP Kreis Goldap in Ostpreußen
Abstract

The subject of the article concerns the surnames of the residents 
of the village Kolniszki in the former East Prussia, dated from 
1945 and located in Poland, in the Gołdap district. The author an-
alyzed 63 names of residents according to the state of 1939. The 
collected material was analyzed according to the semantic crite-
rion, distinguishing surnames created from first names, from the 
names of professions, nicknames, local and field names, as well 
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as from ethnonyms. Genetically, most of them are German prov-
enance, alongside Polish and Lithuanian as well as Low Prussian 
anthroponym, as a result of mixing language substrates of the 
Low German dialect with the Prussian one.

Keywords: Onomastics, antroponymy, Prussian names, Polish 
surnames, East Prussia.





Składnia





W kręgu dawnej 
polszczyzny 

tom V

Agnieszka	Słoboda
Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza,	Poznań

Składnia Kazań gnieźnieńskich  
w świetle ich wielowarstwowości

Celem artykułu jest przedstawienie nowego spojrzenia na ana-
lizę składni średniowiecznego tekstu, uwzględniającego wielo-
warstwowość tekstową rękopisu. Jako przedmiot takiej analizy 
posłuży tekst stanowiący jeden z najważniejszych zabytków 
piśmiennictwa średniowiecznego, a o którym – co zauważyła 
Krystyna Pisarkowa – pisano jednak niewiele (Pisarkowa 1976: 
7). Od czasu opublikowania jej artykułu, opisującego przede 
wszystkim funkcje składniowe partykuły ć, ci, powstało zale-
dwie kilka tekstów naukowych poświęconych językowi Kazań 
gnieźnieńskich (Walczak 1998, Kida 2010, Jędrzejczak-Ozorkie-
wicz 2015). Tylko pierwszy z nich, autorstwa Bogdana Walcza-
ka (1998), jest nie tylko głosem w dyskusji o stylu zabytku, któ-
ry według autora różni się pod tym względem od Kazań święto-
krzyskich w stopniu mniejszym niż do tej pory sądzono, ale też 
w istotny sposób odnosi się do kwestii składniowych (do czego 
wrócę w dalszej części tekstu).

Artykuły Pisarkowej i Walczaka zawierają tezy, które sta-
nowią punkt wyjścia dla dalszych rozważań, a jednocześnie 
w jakimś stopniu polemizują z wcześniejszymi opiniami na te-
mat składni Kazań – opiniami, co należy podkreślić, surowymi 
i ujemnymi. Ich przegląd znajdujemy w obu publikacjach, war-
to jednak przytoczyć raz jeszcze te odnoszące się bezpośrednio 
do ukształtowania składniowego zabytku. Zenon Klemensie-
wicz pisał: 
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Budowa zdań jest przeważnie ociężała, niedołężna. Najczęściej są 
to wypowiedzenia wieloczłonowe, z niewyraźnie wskazanym sto-
sunkiem wewnętrznym; nieraz wskaźniki zespolenia równorzędne 
zamazują stosunek w istocie nadrzędno-podrzędny. Wielofunkcyj-
ność niektórych spójników zaciera wyrazistość wypowiedzi. Panuje 
chwiejność w wyborze środków wyznaczających stosunek zależności 
relatywno-anaforycznej. Niepotrzebnie gromadzi się kilka wskaźni-
ków zespolenia, spójników, zapowiedników, odpowiedników. Nad-
używa się takich wyrazów jak ci/ć, to, że w charakterze partykuł deik-
tycznych i emfatycznych. Wszystko to obciąża wypowiedź, czyni ją 
niezgrabną, niejasną, zagmatwaną (Klemensiewicz 1974: 141). 

Zdzisław Stieber wskazał natomiast osiem cech stylistycznych 
służących według niego świadomemu rozwlekaniu tekstu przez 
autora. Są to: 1. nadużywanie partykuły ć, ci; 2. nadużywanie 
zaimków osobowych; 3. nadużywanie zaimków wskazujących;  
4. nadużywanie spójnika więc po gdy, kiedy; 5. rozszerzanie zaim-
ka ten o partykułę to lub zaimek isty; 6. używanie zamiast spój-
nika i zwrotów i takież, i teże; 7. nadużywanie spójnika iże, iżeć; 
8. stałe używanie czasu przeszłego podwójnie złożonego (Stieber 
1952: 350). O ile ocena Klemensiewicza jest wyraźnie wartościują-
ca negatywnie, o tyle Stieber wiąże wskazane przez siebie cechy 
stylistyczne z celem, jaki według niego przyświecał średniowiecz-
nemu kaznodziei, mianowicie z przybliżeniem kazań do „mowy 
ludu”. Oralny charakter składni kazań podkreślają zarówno Pi-
sarkowa, jak i Walczak. Autorka Historii polskiej składni dowiodła, 
iż partykuły ć, ci pełnią, poza funkcją ekspresywną, o wiele bar-
dziej istotną funkcję fatyczną. Funkcji tej podporządkowana jest 
także składnia, w której przeważa: „ubóstwo zdania prostego, 
przy szerokim geście w konstruowaniu rozlanych wypowiedzeń 
złożonych i nawiązanych”, „mnóstwo wyrazów spoza treściowej 
linii głównej, pustych, podpórek architektonicznych, sygnałów 
jego segmentacji, zastępujących interpunkcję i pozwalających 
nadawcy wypełnić pauzy konieczne dla dobrania następnych 
wyrazów z pamięci, a odbiorcy dla przemyślenia tekstu właśnie 
odebranego”, „stosowanie anafory, powtarzanie podmiotów i do-
pełnień rzeczownikowych w postaci zaimków (i odwrotnie) dla 
wzmocnienia wiązań składniowych, które zapewniają spójność, 
choć rozbijają czystość konstrukcji” (Pisarkowa 1976: 29). Zgadza-
jąc się z tymi sformułowaniami, Walczak pisze: 
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na wyliczone przez Stiebera zabiegi trzeba chyba spojrzeć nie tyle 
jako na środki wydłużające tekst, ile jako na środki retardacyjne, 
rozgęszczające tekst i tym samym ułatwiające jego recepcję przez 
słuchaczy (Walczak 1998: 135). 

W świetle tych ustaleń Kazania gnieźnieńskie należałoby analizo-
wać zatem jako tekst mówiony, a tym samym inaczej oceniać ich 
składnię. Dotyczy to właściwie wszystkich zabytków reprezentu-
jących ten gatunek stylu religijnego, ponieważ „kazanie nie jest 
możliwe do przygotowania i wygłoszenia bez obecności audyto-
rium” (Wielgosz 2014: 172). W analizie uwzględnić należy rów-
nież wielowarstwowość genetyczną tekstu, wstępnie zdefiniowa-
ną przez Tomasza Mikę jako stosunek „tekstu, który w zachowa-
nym do naszych czasów przekazie stanowi obiekt bezpośrednich 
badań filologicznych, do tekstu «pierwotnego», «oryginalnego», 
«praźródła»” (Mika 2013: 131). W monografii poświęconej wyra-
żeniom funkcyjnym (Mika, Słoboda 2015) zwróciliśmy uwagę, że 
pojęcie to można również odnieść do zabytków, w których do-
chodzi do modyfikacji o różnym charakterze, w tym twórczo in-
gerujących w strukturę składniową, a przykładem omówionym 
szerzej były właśnie Kazania gnieźnieńskie, w których znajdujemy 
mnóstwo glos (550) wykonanych tą samą ręką pisarską, co tekst 
podstawowy1. Dopiski te najczęściej wpisywane są w interliniach 
(nad innym wyrazem lub nad obszarem między wyrazami), czę-
sto pisarz stosuje znaki graficzne (o kształcie skierowanej do góry 
strzałki), wskazujące miejsce, do którego dopisek się odnosi lub 
w które chce go wprowadzić: 

Ryc. 1. Kazanie II 2r

1 Pełne zestawienie i analizę statystyczną wszystkich glos w Kazaniach gnieź-
nieńskich – zob. Jędrzejczak-Ozorkiewicz 2015.
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Ponadto dopiski znajdują się na marginesach, a także bywają 
wciągnięte do tekstu głównego. Glosy te mogą być pojedynczymi 
wyrazami, najczęściej funkcyjnymi i/lub gramatycznymi, rzadziej 
pełnoznacznymi lub dłuższymi fragmentami tekstu. Ingerencje 
w wersję podstawową obejmują również poprawki, np. zmianę 
małej litery na wielką czy skreślenia. W dawnych opracowaniach 
nie brano pod uwagę tego zagadnienia, traktując dopiski jako 
integralną część rękopisu, czemu sprzyjały zwyczaje edytorskie 
przy tworzeniu transkrypcji zabytków. Umieszczenie glos w na-
wiasach klamrowych nie dawało jednak odpowiedzi na pytanie, 
które z nich stanowiły uzupełnienie, a które alternatywną wersję 
tekstu. Wprowadzenie dopisków do edycji i określenie ich miejsca 
w strukturze zdania mogło być także arbitralną decyzją wydaw-
ców, np. we fragmencie Kazania II (3r, 20-22) umieszczoną nad 
tekstem glosę wydawcy Biblioteki zabytków polskiego piśmiennictwa 
średniowiecznego potraktowali jako dopisek do poprzedzającej tre-
ści, a spójnik iże, jako element zbędny: 

{iżci się nam o tem tako pisze. [iże] A tako więc gdyż ten to cesarz Au-
gustus jest{ci} on był w ten to czas nade wszytkim światem panał był, 
tedy więc chciał{ci} jest on to {był} przewiedzieć, wieleć jest on ziem, 
miast, grodow, wsi i teże ludzi pod sobą miał był. (Kgn II 3r, 20-22).

W rękopisie wygląda ten fragment następująco:

Ryc. 2. Kgn II, 3r 20-22

W wydaniu Vrtela-Wierczyńskiego (1953) glosa potraktowa-
na została jako całość: 

(iżci się nam o tem tako pisze, iże) A tako więc gdyż ten to cesarz 
Augustus jest (ci) on był w ten to czas nade wszytkim światem panał 
był, tedy więc chciał (ci) jest on to (był) przewiedzieć, wieleć jest on 
ziem, miast, grodow, wsi i teże ludzi pod sobą miał był. 

Według mnie można przypuścić, że mamy tu do czynienia 
z alternatywną wersją tekstu, a więc: 
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1) W wersji bez glos: A tako więc gdyż ten to cesarz Augustus 
jestci on był w ten to czas nade wszytkim światem panał był…

2) W wersji poprawionej z glosą zamiast tekstu z wersji pierw-
szej: Iżci się nam o tem tako pisze, iże cesarz Augustus jestci 
on był w ten to czas nade wszytkim światem panał był. 
Takie spojrzenie na badany tekst każe nam po raz kolejny posta-

wić pytanie, jak badać średniowieczne zabytki charakteryzujące się 
wielowarstwowością genetyczną. Dotychczasowe ustalenia związa-
ne chociażby z analizą składniową Rozmyślania przemyskiego (Mika 
2013, Rojszczak-Robińska 2012), Rozmyślań dominikańskich (Ziółkow-
ska 2016) czy rot sądowych (Kuźmicki 2015) prowadzą do wniosku, 
iż uwzględnić należy różne redakcje tekstu, reprezentujące kolejne 
etapy jego kształtowania, co wpłynie też zasadniczo na reinterpreta-
cję składni poszczególnych zabytków, ale też składni średniowiecz-
nej polszczyzny jako całości. W wypadku kazań ta wieloetapowość 
jest szczególnie ważna, ponieważ, jak pisze Jarosław Wielgosz: „jeśli 
ze względu na audytorium kaznodzieja wybierał język narodowy 
odbiorców, dokonywał najpierw tłumaczenia z łaciny na język na-
rodowy, a następnie z języka pisanego na język mówiony” (Wiel-
gosz 2014: 177). Wszelkie zmiany dokonywane w tekście wynikają 
z dostosowania treści i formy kazania do audytorium „na każdym 
etapie przygotowania tekstu: inwencyjnym, dyspozycyjnym i elo-
kucyjnym, jak też przy pamięciowym opanowaniu (memoria) i wy-
głoszeniu kazania (actio, pronuntiatio)” (Wielgosz 2014: 172). Mika 
podkreśla za Krzysztofem Dmitrukiem, że: „Przekazy utrwalone za 
pomocą znaków pisarskich kierowane więc były zrazu do odbior-
cy, który mógł być zarówno adresatem ostatecznym, jak i pośred-
nikiem. W drugim wypadku pisemna forma spełniała tylko funkcję 
partytury komunikacyjnej. Właściwą realizacją tekstu była głośna 
recytacja lub odczytanie przed wybraną grupą odbiorców” (Mika 
2012: 195). W wypadku Kazań gnieźnieńskich podkreślić należy, iż nie 
są one pod względem dyskretności wykładników wielowarstwo-
wości jednorodne – w zbiorze znajdują się takie (Kazanie III, IV i V), 
w których w ogóle lub prawie wcale nie ma glos, oraz takie, w któ-
rych jest ich bardzo dużo, jak Kazanie II Na Boże Narodzenie (257), 
przy czym o ile kazanie V pod względem składniowym zbliżone jest 
do struktury wersji innych kazań bez glos, o tyle kazanie III ma już 
strukturę tekstu, do którego glosy zostały wciągnięte. 

W dalszej części artykułu ograniczę się tylko do kilku przykła-
dów z Kazania II, moim celem nie jest bowiem szczegółowa analiza 



152 AGNIESZKA SŁOBODA

składni Kazań (to zadanie możliwe do zrealizowania w obszerniejszej 
publikacji), ale uzasadnienie tezy, iż analizie takiej powinny zostać 
poddane różne wersje tekstu2. Porównanie tekstu kazania w wersji 
bez glos i w wersji z glosami ujawnia istotne modyfikacje struktury 
składniowej tekstu, począwszy od segmentacji tekstu, przez rozbu-
dowanie fraz nominalnych, po zmiany w zakresie relacji współrzęd-
nych i podrzędnych między zdaniami3. Omawiając poszczególne 
przykłady, w pierwszej kolejności prezentuję odpowiedni frag-
ment rękopisu, następnie wersję bez dopisków, a na końcu wersję 
z glosami w transkrypcji umieszczonej w Bibliotece zabytków polskiego 
piśmiennictwa średniowiecznego. W wersji bez glos pomijam też inter-
punkcję wprowadzoną przez wydawców, pozostawiam natomiast 
znaki delimitacyjne występujące w rękopisie. Zmiany wprowadzane 
przez autora Kazań obejmują bowiem również poprawki służące dal-
szej organizacji tekstu podporządkowanej rytmowi wygłaszanego 
tekstu. Dotyczy to zwłaszcza wprowadzania wielkich liter4. 

Ryc. 3. Kgn II 2r, 6-13
Tekst bez glos:

Owa w pirwe niedziele tego to adwentu pożądali są wierni krześcija-
ni przyścia jego rzekąc tako / przydzi k nam nasz miły Panie Boże aby 

2 Jeszcze innym zagadnieniem jest ustalenie relacji wersji polskiej bez glos 
względem podstawy tłumaczeniowej. 

3 Zgadzam się przy tym z Pisarkową, że: „Dziś delimitacja takiej jednostki 
w tekście staropolskim jest wobec braku podstawy interpunkcyjnej i innych 
kryteriów skazana na niepowodzenie lub samowolę interpretatora (Pisarkowa 
1976: 9). Bardzo często niezwykle trudno jest określić, czy mamy do czynie-
nia z wypowiedzeniem złożonym, czy szeregiem zdań pojedynczych, nawet 
jeśli występuje między nimi łączące je w jakiś sposób wyrażenie funkcyjne. Nie 
można ich bowiem jednoznacznie zinterpretować czy to jako wskaźnik zespo-
lenia, czy też nawiązania (szerzej na ten temat w: Mika, Słoboda 2015: 67-91).

4 O funkcji wielkich liter oraz pozostałych sygnałów delimitacji w Kazaniach 
świętokrzyskich pisze Tomasz Mika (2012: 114-195).
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ty dale nie mięszkał a tedy więc jest jim było przez świętego anjoła 
tako otpowiedziano iżci wasz Pan / toć jest Kryst z dalekichci stron 
przydzie k wam a daleć on nie będzie mięszkał. (Kgn II 2r, 6-13)

W powyższym fragmencie zwraca uwagę kilka konstruk-
cji. Po pierwsze jest to sposób wprowadzenia cytatu do tekstu. 
Mowa niezależna pojawia się tu dwukrotnie, jednak za pierw-
szym razem jest wyraźnie oddzielona od wcześniejszej partii 
tekstu, przytoczenie włączone jest w strukturę tekstu na za-
sadzie apozycji. W drugim przypadku pojawia się formalny 
wykładnik zespolenia w postaci spójnika iże, ale nie dochodzi 
jeszcze do uzgodnienia perspektywy komunikacyjnej, jak to 
ma miejsce w wypadku mowy zależnej. Spójnik ten pełni po-
dobną jak pauza funkcję fatyczną5. Imiesłów czasu teraźniejsze-
go będący wykładnikiem dodatkowej predykacji użyty został 
jeszcze w zdaniu jako okolicznik sposobu (pożądali w jaki spo-
sób? – rzekąc tako). We fragmencie tym występują również kon-
strukcje bezpodmiotowe: przydzi k nam, jest było otpowiedziano, co 
świadczy o tym, że zdania z podmiotem domyślnym pojawiają 
się w polskich tekstach wcześniej, niż sugerowała to Pisarkowa 
(zob. Pisarkowa 1984: 28)6. Nie znajdujemy w tym fragmencie 
elementów zaburzających strukturę wypowiedzenia, które ma 
przejrzystą, paralelną strukturę opartą na dwu przytoczeniach.

Tekst z glosami: 

Owa w pirwe niedziele tego to adwentu pożądali są wierni krześ-
cijani przyścia jego {a} rzekąc tako, {iże} przydzi {ty} k nam, nasz 
miły Panie Boże, aby ty dale nie mięszkał. A tedy więc jest{ci} jim 
{to} było przez świętego anjoła tako otpowiedziano, iżci wasz Pan, 
toć jest {nasz}  Kryst {miły}, z dalekichci stron {on} przydzie{ć on}  
k wam a daleć on {nics} nie będzie mięszkał.

5 Widzimy tu etap pośredni w procesie kształtowania konstrukcji z mową 
zależną (zob. Mika, Słoboda 2015: 147-148).

6 Dowodów na to, że zdania bezpodmiotowe pojawiają się wcześniej niż 
w Biblii królowej Zofii, dostarczają chociażby roty sądowe. Nie można zapomi-
nać też o tym, że większość tekstów średniowiecznych to teksty tłumaczone 
z łaciny, tak jest też z Kazaniami gnieźnieńskimi. Dokładna analiza składniowa 
zabytku wymagałaby zatem, jeśli to oczywiście możliwe, porównania tekstu 
polskiego z podstawą łacińską. 
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Porównanie obu wersji od razu pozwala zauważyć, że struk-
tura zdania zostaje dopracowana w taki sposób, aby każda jed-
nostka predykatywna została wyraźnie wyodrębniona, a jedno-
cześnie zachowana została spójność treściowa. Stąd przed imie-
słowem pojawia się sygnał nawiązania w postaci wskaźnika a7, 
przed pierwszym przytoczeniem wprowadzono spójnik iże, wy-
pełniono pozycje podmiotów przy każdym czasowniku, a także 
rozbudowano frazę imienną Kryst o powtarzające się regularnie 
epitety nasz i miły. Nagromadzenie zaimka on w ostatnim wersie 
może służyć rytmizacji tekstu8. Zwraca uwagę wprowadzenie 
dodatkowych sygnałów delimitacji tekstu w postaci wielkich li-
ter: A tedy, Iżci (w transkrypcji zachowano małą literę).

W kolejnym fragmencie (Kgn II 3r, 20-29) ingerencje w tekst 
podstawowy są większe.

Ryc. 4. Kazanie II 3r, 20-29

Tekst bez glos: 

A tako więc (1) gdyż ten to cesarz Augustus jest on był w ten to 
czas nade wszytkim światem panał był (2) tedy więc chciał jest on 
(3) to przewiedzieć (4) wieleć jest on ziem miast grodow wsi i teże 
ludzi pod sobą miał był (5) a abyć wszeliki człowiek do Betlehem 
przyszedł / (6) a z sobą tę dań przyniosł (7) jażci jest rzymskiemu 
cesarzewi dać była miana.

7 Unikam tu użycia terminu spójnik ze względu na to, iż a można interpreto-
wać tu równie dobrze jako partykułę (zob. Mika, Słoboda 2015: 136-137).

8 Na tę cechę stylistyczną Kazań gnieźnieńskich zwrócił uwagę Bogdan Wal-
czak (1998).
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W powyższym fragmencie mamy do czynienia ze złożoną 
konstrukcją, w której pierwsze dwa zdania oparte są na relacji 
czasowej, przy czym zdanie drugie oparte na czasowniku modal-
nym chcieć zostaje rozwinięte po pierwsze o konstrukcję z bezoko-
licznikiem przewidzieć, a następnie o współrzędną względem niej, 
czego wskaźnikiem jest spójnik a, złożoną konstrukcję zdaniową 
rozpoczynającą się od spójnika abyć. Obie podrzędne struktury 
rozwinięte są ponadto hipotaktycznie – pierwsza o zdanie dopeł-
nieniowe, druga o konstrukcję względną. Podobnie jak we wcześ-
niej omawianym fragmencie, tu również występują zdania z pod-
miotem domyślnym.

Tekst z glosami:

{iżci się nam o tem tako pisze. [iże] A tako więc gdyż ten to cesarz 
Augustus jest{ci} on był w ten to czas nade wszytkim światem panał 
był, tedy więc chciał{ci} jest on to {był} przewiedzieć, wieleć jest on 
ziem, miast, grodow, wsi i teże ludzi pod sobą miał był. A {tako 
więc jeści on to był przykazał}, abyć wszeliki człowiek {do tego to 
miasta} do Betlehem przyszedł {był} a z sobą tę {to} dań przyniosł 
{był}, jażci jest {ona} rzymskiemu cesarzewi dać była miana.

Zasadnicza zmiana, jaką wprowadza autor kazania, polega na 
rozbiciu złożonej wielokrotnie struktury na dwie części, które re-
alizują treści uporządkowane w relacji przyczynowo-skutkowej. 
Służy temu dopisanie wprowadzającego zdania (tako więc jeści 
on to był przykazał) z jednoczesną zmianą spójnika a na wskaźnik 
nawiązania (pisarz przerabia w tym celu małą literę na wielką). 
Ponadto, jak we wszystkich podobnych fragmentach kazań, kon-
sekwentnie  uzupełnione zostają pozycje podmiotu oraz dodane 
elementy rozbudowujące frazę imienną do Betlehem.

Wśród cech stylistycznych wskazywanych przez Siebera jest sta-
łe używanie czasu przeszłego podwójnie złożonego, który równie 
konsekwentnie wprowadzany jest poprzez dopisanie albo czasow-
nika być w czasie teraźniejszym, albo przeszłym. Zastanawia jednak 
podwójne użycie tego czasownika w zdaniu pierwszym i to już 
w wersji bez glos: gdyż ten to cesarz Augustus jest on był w ten to czas 
nade wszytkim światem panał był. Pojawia się pytanie, czy nie mamy 
tu do czynienia z dopowiedzeniem, być może wciągniętą do tekstu 
glosą. Ów fragment można by wówczas interpretować następująco:  
gdyż ten to cesarz, Augustus jest on był, w ten to czas nade wszytkim 
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światem panał był. Jest to tylko hipoteza, którą należałoby oprzeć 
o analizę całości Kazań9. Podobne pytanie pojawia się w odniesieniu 
do kolejnego fragmentu (Kgn 3r, 17-20):

Ryc. 5. Kgn II, 3r, 17-20

A przeztoć ten to krol nieba i ziemie, jenżeć jest barzo wysoki, je-
gożci {wysokości} nijeden anjoł ani nijedno stworzenie dosiąc {go 
ono} nie może, tenci się {jest on} dzisia uczynił tako niski i tako 
skromny, iżci się jest on był na małem miastku, toć jest w jasłach 
przepuścił położyć.

Edytorzy Kazań zgodnie uznali, że w rękopisie błędnie zapi-
sano przepuścić położył zamiast przepuścił położyć. Gdyby jednak 
przyjąć, że błędu nie popełniono, można by fragment toć jest 
w jasłach przepuścić zinterpretować jako glosę wciągniętą w tekst, 
glosę o tyle ciekawą, że zawierającą wskazówkę dla głoszącego 
kazanie. Słownik staropolski wśród znaczeń czasownika przepuścić 
podaje jako ostatnie ‘dodać, dorzucić, dołączyć’ (VII: 174), a za-
tem sens owego dopisku byłby następujący: „toć jest w jasłach” 
dodać. Wciągnięta do tekstu glosa rozbijałaby zatem zdanie iżci 
się jest on był na małem miastku położył. Wskazane znaczenie po-
świadczone zostało jednak w Sstp zaledwie dwukrotnie. 

W wypadku wielu glos pojawia się wątpliwość, czy dopisek 
jest rozwinięciem treści, czy też zastępuje jakiś element tekstu, np.:

ja wam dzisia wielikie wiesiele sjawiam, cożci ono wszytkiemu 
{światu} ludu będzie na ucieszenie (2r, 27-29)

9 W rękopisie po wyrazie cesarz widnieje kropka, która może sugerować wpro-
wadzenie owego dopowiedzenia, pojawia się ona także po czasowniku chciał. 
Wśród funkcji, jakie może pełnić kropka w Kazaniach świętokrzyskich, wskazywano 
zarówno oznaczanie zdań składowych, jak i podkreślenie znaczenia wyrazu lub 
zdania (Godyń 2009: 230, szerzej na ten temat w: Mika 2012: 114-141). Wątpliwości 
budzi fakt, że są to jedyne kropki (poza tymi oznaczającymi abrewiacje) w tekście 
całych Kazań gnieźnieńskich, mogą być one zatem zupełnie przypadkowe.
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Ryc. 6. Kgn II, 2r, 27-29

i jest{ci} on miłemu Krystowi {m<i>rrę}, kadzidło był ofierował (2v, 24)

Ryc. 7. Kgn II 2v, 24

W sytuacji, gdy w tekście wyraźnie oznaczone jest miejsce, w któ-
rym dodatkowy element powinien się znaleźć (np. za pomocą strza-
łek), można z większą pewnością stwierdzić, że mamy do czynienia 
z uzupełnieniem. Czasami, tak jak w wypadku fragmentu 6., pomoc-
ny jest kontekst z innej części kazania, w której występuje ta sama 
treść, np.: A tako{ć} więc on {cesarz} otsichmiast nie dał{ci} się jest {on} 
był cesarzem zwać, {aleć on} miłemu Krystowi jest{ci} on był służył 
a m<i>{r}rę z kadzidłem jest{ci} mu on ofierował był. (Kgn II, 5v, 2-5).

Trudniej jest w sytuacji, gdy dopiski znajdują się na margine-
sach, np.:

Jozef podług obyczaja niewieściego ku je porodzeniu jest{ci on} był 
dwie babce wezwał {nagotował}, coż{ci} jest jedne było to imię Jebal 
dziano, a drugie Salomee (Kgn II 4r, 8-11).

Ryc. 8. Kgn II, 4r, 8-11

Przedstawione w artykule przykłady miały na celu uzasadnić 
konieczność uwzględnienia w analizie składniowej średniowiecz-
nych tekstów ich wielowarstwowości genetycznej. Kazania gnieź-
nieńskie, co mam nadzieję udało mi się udowodnić, reprezentują 
taki typ tekstu, w którym owe warstwy są możliwe do ustalenia. 
Poszczególne redakcje pozostawiają ślady w postaci glos, również 
takich wciągniętych do tekstu dalej opracowywanego, a to z kolei 
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każe nam patrzeć na teksty kazań, jako na kopię z innej wcześ-
niejszej kopii. Kolejne warstwy stanowią świadectwo stopniowej 
twórczej pracy nad tekstem, rozpoczynającej się od tłumaczenia 
tekstu łacińskiego, swoistego rusztowania, na którym kaznodzieja 
budował ostateczną wersję z myślą o określonym audytorium.
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The syntax of Gnezno sermons 
in the light of their genetic multilayering

Abstract

The article presents a new proposal for syntactic analysis of 
Gniezno sermons – one of the most important medieval Polish 
manuscripts. The author suggests that syntactic research on 
medieval text should take into account its genetic multilayering 
understood as the ratio of final, available edition to its sources, 
which can be either Latin basis or subsequent redactions contain-
ing different amendments, annotations and insertions. The com-
parison of two versions of 2nd sermon: the one without mod-
ificatons and the final one with rubrics has showed significant 
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differencies in the syntactic structurization of both redaction of 
the text resulting from consistent accomodation of the syntactic 
structure to the requirements of a particular audience.  

Keywords: the Middle Ages, syntax, genetic multilayering, 
Gniezno sermons.
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Wstęp do badań składni dawnych 
tekstów naukowych z zakresu  
językoznawstwa – metodologia  
badań i problemy badawcze

Stan	badań,	cele	pracy	i	metodologia	badawcza

Chociaż składnię – obok słownictwa – uznaje się za jeden z naj- 
istotniejszych czynników decydujących o odmienności stylu na-
ukowego, nie doczekała się ona dotychczas wielu syntetycznych 
opracowań1. Analiza składniowa tekstów o charakterze naukowym 
(a szczególnie tekstów dawnych) wciąż pozostaje raczej w sferze 
postulatywnej. Wskazuje się przy tym, że obserwacje składniowe 
powinny przede wszystkim dostarczać informacji o modelach zdań 
pojedynczych i złożonych, a co najważniejsze, o stopniu nasycenia 
tekstów poszczególnymi modelami (Rudziński 1996: 8). Podkreś- 
la się również, że istnieje wiele luk w dotychczasowych analizach 
składni stylu naukowego, głównie dlatego, że pomijano dotąd za-
sadniczo sferę funkcjonalności zastosowanych w teście struktur 
(Biniewicz, Starzec 1995: 408). Z tego też względu niniejszy artykuł 
pragnę poświęcić składni tekstów naukowych – ściślej dawnych 
publikacji naukowych z zakresu językoznawstwa; z zastrzeżeniem, 
że przedstawione rozważania mają charakter propedeutyczny 
i nie przynoszą ostatecznych rozstrzygnięć, stanowią raczej pró-
bę przedstawienia głównych problemów badawczych związa-
nych z omawianym zagadnieniem i wypracowanej dotychczas  

1 Najbardziej kompleksowe opracowanie stanowi praca Stanisława Miko-
łajczaka (Mikołajczak 1990).
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metodologii (etapów analizy składniowej) oraz wstępnego wska-
zania pewnych tendencji rozwojowych, ze świadomością tego, że 
konstruowanie wniosków o charakterze ogólnym wymaga prze-
prowadzenia badań na szerszą skalę. Prezentowane w artykule 
analizy stanowią część większej całości (badań nad większą ilością 
tekstów językoznawczych z przełomu XIX i XX w.).

Punktem wyjścia składniowej interpretacji stylu uczynię 
ustalenia Ewy Jędrzejko, że „istnieje wybór spośród możliwych 
systemowo modeli wypowiedzeń i wzorców syntaktycznych 
[podkreśl. – M.Z.] odpowiedzialnych za składniową aranżację 
tekstu. Tam zaś, gdzie możliwy jest wybór, wolno mówić o sty-
listycznych aspektach danej kategorii” (Jędrzejko 1993: 24). Znak 
językowy odnosi się do rzeczywistości, a wypowiedź to wybór 
z całokształtu możliwości sposobu najstosowniejszego do intencji. 
Istotna zdaje się też w tym kontekście antropologiczno-kulturowa 
interpretacja stylu Jerzego Bartmińskiego. Zgodnie z tą koncep-
cją konstytutywnymi dla danej odmiany jakościami są wartości 
definiowane jako zespół perspektyw i treści światopoglądowych, 
narzucających pewne preferencje językowe (Bartmiński 1981: 38-
-41). Przy stylu naukowym zespół tych wartości przedstawia się 
następująco: 

1) założenie obiektywnego istnienia świata i jego poznawalności na 
drodze empirycznej, 2) założenie racjonalności działań własnych 
i przekonanie o takiej racjonalności przynajmniej głównych czytelni-
ków (odbiorców) dzieła2, 3) swoista poznawcza postawa wobec opi-
sywanej rzeczywistości, warunkująca ocenę twierdzeń z punktu wi-
dzenia ich prawdziwości, 4) zawężenie punktu widzenia do okreś- 
lonych aspektów rzeczywistości, 5) powstała w rezultacie przyjętych 
założeń i postawy swoista wizja (model) świata, swoista strukturali-
zacja rzeczywistości […] (Bartmiński 1981: 38-39). 

Eksponentami wskazanych wartości na poziomie tekstu są 
elementy językowe z różnych poziomów systemu, to znaczy 
z poziomu fonologicznego, morfologicznego, leksykalnego, se-

2 Zgodnie z prezentowanymi przez Danutę Ostaszewską intencjami nadaw-
cy: „po pierwsze nadawca ma do zakomunikowania odbiorcy pewną nowość; 
po drugie nadawca chce, by uznać, zaakceptować jego koncepcje [podkreśl. – 
M.Z.]; po trzecie chęć wpłynięcia na emocje jest sprawą drugoplanową – wynika 
z dwu poprzednich elementów pragmatyki przekazu” (Ostaszewska 2001: 192).
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mantycznego, składniowego (którego analizie poświęcono zapre-
zentowane opracowanie) i tekstowego. Należy także pamiętać, że 

zdania występujące w tekście nie są prostą realizacją schematów 
składniowych używanych w danym języku i wypełnionych jednost-
kami leksykalnymi przynależnymi do tego języka. Są one przysto-
sowane do pełnienia funkcji komunikatywnej [podkreśl. – M.Z.], 
mówienia czegoś o czymś (Dobrzyńska 1993: 295).

Uznaje się obecnie, że publikacje o charakterze naukowym ce-
chują przede wszystkim rozbudowane wypowiedzenia złożone, 
wyraźna dominacja hipotaksy nad parataksą (jako sygnał intelek-
tualizacji tekstu), wysoka częstotliwość konstrukcji bezosobowych 
oraz powszechna tendencja do nominalizacji, czyli procesu prze-
kształcania, w wyniku którego podrzędna struktura zdaniowa 
zastępowana jest przez grupę imienną i w takiej formie wprowa-
dzana do struktury zdania podrzędnego (Biniewicz, Starzec 1995: 
408; Wilkoń 2000: 64; Gajda 1990: 88). Konsekwencją nominalizacji 
są między innymi określone proporcje rzeczownika do czasownika 
oraz przyimka do spójnika (wyższy procent rzeczowników łączy 
się z wyższym procentem przyimków, a niższy procent czasowni-
ków z niższym udziałem spójników). W statystykach rzecz prezen-
tuje się następująco: stosunkowo duży udział rzeczowników (śred-
nio 40% w tekście) i przymiotników (około 20%) oraz niski cza-
sowników (10%). Analizę składni dawnych tekstów naukowych –  
to znaczy z przełomu XIX i XX w. – przy której przeprowadzaniu 
korzysta się z ustaleń dotyczących składni współczesnych publi-
kacji o takim charakterze, poprzedzić należy istotnym zastrzeże-
niem. Badania przeprowadzono ze świadomością istnienia zmien-
nych historycznie (oraz kulturowo) uwarunkowań kontekstowych 
(w okresie kształtowania się stylu naukowego funkcjonowały w ję-
zykoznawstwie nieco odmienne od dzisiejszych kryteria naukowo-
ści, co z pewnością miało swoje odzwierciedlenie na wszystkich 
wspomnianych wyżej poziomach systemu3), a repertuar składnio-
wych cech konstytutywnych wymienianych w różnych pracach na 
temat odmiany naukowej stanowił raczej punkt wyjścia dla badań 
tekstów z przełomu XIX i XX w. − celem mniejszego artykułu nie 

3 W omawianym okresie szczególnie istotne zdaje się emocjonalne nacecho-
wane tekstów o charakterze naukowym.
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jest zestawienie ze sobą dawnych i współczesnych tekstów nauko-
wych z zakresu nauki o języku.

Przy badaniach składniowych (niezależnie od czasu powstania 
tekstu) podstawowy problem stanowi wybór próbki do analizy, 
to znaczy wybór fragmentu, który należy poddać badaniom, oraz 
określenie liczby zdań stanowiących podstawę wnioskowania na 
temat składni danej publikacji. Na potrzeby niniejszego artykułu 
ze środkowej partii każdego z badanych tekstów wyekscerpowano  
50 zdań. Świadomie pominięto przy tym takie elementy kompozy-
cyjne jak wstęp czy zakończenie. Pełnią one bowiem w publikacji 
kilka istotnych funkcji, przede wszystkim służą nawiązania dialogu, 
ustanawiają kontakt między nadawcą i odbiorcą oraz zapowiadają 
zawartość treściową tekstu, stąd też ich struktura może być nieco 
inna4. Nie brano także pod uwagę przykładów będących najczęściej 
cytatami lub parafrazami tekstów cudzych5. Badania zakrojono na 
taką skalę głównie dlatego, że na podobnej liczbie zdań (stosunko-
wo długich) prowadzono już dotychczas z powodzeniem badania 
składniowe: przykładowo na 200 zdaniach przy czterech publika-
cjach swoje ustalenia oparły Danuta Bieńkowska i Elżbieta Umińska-
-Tytoń, a przeprowadzona analiza umożliwiła badaczkom wnios- 
kowanie na temat indywidualnych cech składniowych tekstów 
naukowych Aleksandra Brückera (Bieńkowska, Umińska-Tytoń 
2011). Mimo to, żeby potwierdzić zasadność prowadzenia badań 
zakrojonych na taką skalę, początkowo ze wszystkich trzech anali-
zowanych tekstów wyekscerpowano dwie próbki 50-zdaniowe (ze 
środkowej partii tekstu), ale ich porównanie nie wykazało zasadni-
czych różnic (wyniki zestawienia zaprezentowano w części badaw-
czej). W tym wypadku brak zasadniczych różnic oznacza wahania 
na poziomie dwóch lub trzech zdań w danej kategorii (ostatecznie 
więc proporcje między zdaniami złożonymi i pojedynczymi oraz 
podrzędnymi i współrzędnymi pozostają podobne). Z tego też 
względu: po pierwsze, za zasadną uznano pracę na takim materia-
le, po drugie natomiast, wnioski dotyczące systemu składniowego 
dawnych tekstów językoznawczych oparto o wyniki badań prze-

4 Podkreśla się między innymi, że dla obszarów delimitacji (początków 
i końców tekstu) charakterystyczne jest ujawnienie nadawcy wypowiedzi (Do-
brzyńska 1974: 50).

5 W publikacjach stanowiących materiał badawczy (ze względu na przed-
miot badań i analizę materiału językowego) przykładów jest dużo. Zdania są 
ponadto stosunkowo długie (średnio 30 słów zdaniu).
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prowadzonych na jednej próbce (to znaczy na 50 zdaniach z każ-
dej z omawianych publikacji). W części badawczej prezentowanego 
opracowania najpierw omówiona zostanie specyfika składowania 
każdego z analizowanych tekstów, a potem skonstruowane zosta-
ną wnioski, które będą stanowić podstawę do wskazania pewnych 
tendencji oraz omówienia znaczenia i potencjału tego rodzaju ba-
dań składniowych. Etapy analizy składniowej (badań o charakterze 
statystyczno-interpretacyjnym) prezentują się następująco: 1) usta-
lenie relacji między zdaniami pojedynczymi i złożonymi, 2) ustale-
nie stosunku hipotaksy do parataksy (ocena stopnia intelektualizacji 
tekstu), 3) wskazanie typów zdań najczęściej występujących w danej 
publikacji i próba ustalenia ich funkcji), 4) badania statystyczne (do-
tyczące ilości rzeczowników, czasowników i przymiotników, 5) po-
równanie wyników badań nad trzema analizowanymi publikacjami 
(konstruowanie wniosków). Analizę statystyczną przeprowadzono 
przy pomocy aplikacji Jasnopis powstałej pod kierownictwem Wło-
dzimierza Gruszczyńskiego6.

W pracy przyjęto następujące hipotezy badawcze:
1) Istnieją różnice składniowe między tekstami naukowymi 

opublikowanymi w różnych okresach (na różnym etapie roz-
woju myśli językoznawczej i pracy nad metodologią);

2) Przyjęta przez autora koncepcja czytelnika modelowego (sta-
nowiąca obecnie podstawę rozróżnienia między stylem na-
ukowym i popularnonaukowym) znacząco wpływa na języ-
kowe ukształtowanie tekstów (zwłaszcza na stosunki seman-
tyczne i składniowe).

Składnia	dawnych	językoznawczych	tekstów	naukowych	
(analiza	materiału	badawczego)

Materiał badawczy stanowią trzy publikacje językoznawcze – dwa 
dawne podręczniki do gramatyki języka polskiego (adresowane do, 
jak wskazano we wstępie, „młodzieży starszej”, czytelników, „któ-
rzy elementarne pojęcia gramatyczne dobrze już sobie przyswoili”) 
oraz jedna publikacja popularnonaukowa (na poziomie szkolnym), 

6 Na początku oceniono oczywiście, czy narzędzie informatyczne stworzo-
ne zasadniczo do badań współczesnych publikacji, radzi sobie z analizą frag-
mentów tekstów dawnych. Mimo to założyć należy niewielki margines błędu 
(nie zaburza on jednak w sposób znaczący proporcji między interesującymi 
mnie częściami mowy).
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traktowana jako punkt odniesienia7. Żeby zminimalizować ilość 
zmiennych, wybrano publikacje o tej samej tematyce. Są to kolejno: 
Gramatyka polska: dla uczącej się młodzieży w sposób łatwy i przystępny 
Teofili Radońskiej (wyd. 2 z 1883) (GPR), Gramatyka języka polskiego 
Romana Pilata (wydanie 2. poprawione i uzupełnione z 1909 roku) 
(GJPP), Gramatyka języka polskiego Stanisława Szobera (wydanie  
2. z 1923 roku) (GJPS) (Radońska 1883; Pilat 1909; Szober 1923).

Jak już sygnalizowano w części teoretycznej niniejszego opra-
cowania, badanie dwóch próbek 50-wyrazowych z analizowa-
nych tekstów nie wykazało istotnych różnic w relacji zdań zło-
żonych (ZŁ) do zdań pojedynczych (POJ) oraz zdań złożonych 
podrzędnie (P) do zdań złożonych współrzędnie (W) i struktur 
mieszanych (M), to znaczy takich, w obrębie których niektóre 
zdania są względem siebie współrzędne, a inne pozostają w rela-
cji nadrzędno-podrzędnej (Mikołajczak 1990: 143; Walczak 1978: 
134-135)8. Odnotowano wahania na poziomie dwóch-trzech zdań. 
Wyniki przeprowadzonej analizy prezentuję na wykresach (na 
dwóch pierwszych stosunek zdań pojedynczych do złożonych, na 
kolejnych stosunek hipotaksy do parataksy):

Wykres 1. Stosunek zdań złożonych do pojedynczych w Gramatyce języka  
polskiego Romana Pilata (próbka 1 i 2).

7 Ze względu na to, że tekst Radońskiej potraktowano jako punkt odniesie-
nia (żeby zaprezentować zasadnicze różnice między dawnym tekstem nauko-
wym a popularnonaukowym), wnioski z analizy Gramatyki polskiej: dla uczącej 
się młodzieży… ograniczono do wskazania cech, które zdają się najistotniejsze 
przy takim zestawieniu (to znaczy do opisu poziomów, na których dostrzeżo-
no największe rozbieżności).

8 Mikołajczak podkreśla, że podział między hipotaksą a parataksą nie prze-
biega ostro, a Grzegorz Walczak sygnalizuje istnienie typu pośredniego połączeń 
w dwóch odmianach: A. hipotaksa w parataksie, B. parataksa w hipotaksie.
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Wykres 2. Stosunek zdań złożonych do pojedynczych w Gramatyce języka  
polskiego Stanisława Szobera (próbka 1 i 2).

Wykres 3. Stosunek hipotaksy do parataksy w Gramatyce języka  
polskiego Romana Pilata (próbka 1 i 2).

Wykres 4. Stosunek hipotaksy do parataksy w Gramatyce języka  
polskiego Stanisława Szobera (próbka 1 i 2).
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W publikacji Romana Pilata zaobserwowano wyraźną przewa-
gę zdań złożonych (nierzadko wielokrotnie złożonych (nierzadko 
wielokrotnie złożonych, nawet do sześciu zdań składowych) nad 
zdaniami pojedynczymi (68% do 32%,), znaczącą przewagę hipo-
taksy nad parataksą (70% i 18%) oraz niewielki odsetek struktur 
mieszanych (12%). Jeśli chodzi o rodzaje hipotaksy i parataksy, 
największa jest w tym tekście częstotliwość występowania zdań 
podrzędnie złożonych okolicznikowych warunku i okoliczni-
kowych przyczyny (spójniki: jeśli, ponieważ, bo) oraz podrzędnie 
złożonych dopełnieniowych, nierzadko wprowadzanych przy 
pomocy czasownika niewłaściwego (trzeba, należy itp.) i współ-
rzędnie złożonych wynikowych (a więc), dla przykładu:
1)  Jeżeli wyjątkowo w niektórych wypadkach funkcyę tę mianownika 

obejmuje zastępczo inny przypadek, to jestto zjawiskiem później-
szem i skutkiem specyalnej konstrukcyi gramatycznej […] (GJPP, 
s. 127);

2)  Pod względem historycznym, zaznaczyć trzeba, że zdania z orze-
czeniem imiennem […] (GJPP, s. 128);

3)  Orzeczenie zaś jestto ta część zdania, która coś wypowiada, orzeka, 
a więc wyraża czynność lub zdarzenie jakieś […] (GJPP, s. 127).
Przewagę hipotaksy nad parataksą interpretuje się jako wykład-

nik stopnia intelektualizacji tekstu. Zenon Klemensiewicz stwier-
dził, że „zespalanie wypowiedzeń  [czyli tworzenie zdań złożo-
nych – M.Z.] stawia autora wobec zadania nie tylko członkowania 
podstawy myślowej na wchodzące w jej skład stany rzeczy, ale też 
uchwycenia stosunków, które między tymi stanami rzeczy istnieją. 
Operacja wypowiedzeniotwórcza wymaga tedy w tym wypadku 
większego wysiłku myślowego i większej sprawności w kształto-
waniu materiału językowego” (Klemensiewicz 1951: 122).

Zdań podrzędnie złożonych okolicznikowych przyczyny 
i warunku użyto przede wszystkim przy analizie materiału języ-
kowego, za ich pomocą przedstawiono wnioski dotyczące reguł 
rządzących językiem (jeśli A, to B) oraz opisano przyczyny ta-
kiego stanu rzeczy. Zastosowanie czasowników niewłaściwych 
uczyniło sąd uogólnionym. Z kolei zdania złożone wynikowe 
(tutaj głównie ze spójnikiem a więc) uznaje się za najwyższy sto-
pień intelektualizacji w parataksie i sygnał skróconego wniosko-
wania (Klemensiewicz 1951: 124). Przeprowadzone badania sta-
tystyczne potwierdziły powszechność procesu nominalizacji –  
proporcje między poszczególnymi częściami mowy zasadniczo 
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pokrywają się z tymi modelowymi, opisanymi przez Gajdę. Wy-
niki zestawiono w tabeli poniżej:

Tabela 1. Wyniki badań statystycznych nad Gramatyką języka polskiego  
Romana Pilata.

część	mowy
wyniki	badań	
statystycznych	

(SGJPP)

tekst	modelowy		
(na	podstawie	ustaleń		

S.	Gajdy)

rzeczowniki 35% 40%

przymiotniki 15% 20%

czasowniki 11% 10%

Nieco inaczej stosunki składniowe prezentują się w później-
szym tekście Stanisława Szobera. W tej publikacji zdecydowa-
nie mnie wyraźnie zaznacza się przewaga zdań złożonych na 
pojedynczymi (56% i 44%). Problem badawczy stanowi w tym 
wypadku (oprócz wspomnianego już wyboru próbki do analizy) 
interpretacja zdań ze średnikiem:
4)  W ten sposób dzisiejsza odmiana wyrazów «oczy» i «uszy» jest 

deklinacją; obok dawnych form liczby podwójnej używamy form 
nowych (GJPS, s. 201);

5)  Formy liczby mnogiej […] należą do nieużywanych już dzisiaj 
w liczbie pojed. wyrazów; formy zaś liczby pojed. są utworzone od 
wyrazów […] (GJPS, s. 202);
W pierwszym z powyższych przykładów (5) oddzielone pod sie-

bie zdania można traktować jako samodzielne. W drugim natomiast 
spójnik zaś wskazywałby na zdanie współrzędnie złożone przeciwne.

Inny jest też w tekście stosunek hipotaksy do parataksy (64% 
i 32%, mniejsza przewaga). Najczęściej w tekście pojawiają się 
zdania podrzędnie złożone okolicznikowe przyczyny (ze spójni-
kami bowiem, ponieważ) (6) – służące, tak jak w poprzedniej pub-
likacji, do analizy materiału językowego i interpretacji faktów –  
oraz zdania podrzędnie złożone dopełnieniowe. U Szobera 
znacznie częściej wprowadza się je jednak przy pomocy czasow-
ników osobowych, nierzadko czasownikami w 1 os. l. mn., czyli 
tak zwanym „my” inkluzyjnym:
6)  Zachowała się ona w pewnych utartych zwrotach, na przykład w sło-

wach modlitwy, te bowiem dzięki tradycji przez całe szeregi pokoleń 
powtarzane bywają w jednakowej postaci językowej (GJPS, s. 202);
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Wśród zdań współrzędnie złożonych przeważają łączne, któ-
re uznaje się za te z najniższym natężeniem współczynnika inte-
lektualnego (Klemensiewicz 1951: 124):
7)  Rzeczownik «książę» dawniej oznaczał »dziecko książęce« i jako 

rzeczownik rodzaju nijakiego, odmieniał się normalnie, według 
wzoru […] (GJPS, s. 203).
Parataksa łączności jest używana przede wszystkim do reje-

strowania zaobserwowanego stanu rzeczy. Badania statystyczne – 
prowadzone w celu oceny procesu nominalizacji – wykazały dużo 
większy niż zakładany procent czasowników (por. tabela 2)., tym 
samym inne proporcje rzeczownika do czasownika. Dlatego też 
wnioskować można o mniejszej tendencji do nominalizacji.

Tabela 2. Wyniki badań statystycznych nad Gramatyką języka polskiego  
Stanisława Szobera.

część	mowy
wyniki	badań	
statystycznych	

(SGJPS)

tekst	modelowy		
(na	podstawie	ustaleń	

S.	Gajdy)

rzeczowniki 37% 40%

przymiotniki 9% 20%

czasowniki 20% 10%

Wyniki analizy dwóch omówionych tekstów zestawiono 
z wyniki badań nad tekstem popularnonaukowym (na pozio-
mie szkolnym) przede wszystkim dlatego, żeby na tej podstawie 
wskazać czynniki wpływające na związki składniowe w pub-
likacji naukowej. W gramatyce szkolnej dominują zdania poje-
dyncze (27% i 73%). W analizowanym fragmencie nie zaznaczy-
ła się obecność struktur mieszanych. Hipotaksa dominuje nad 
parataksą (83% i 17%). Zdania złożone podrzędnie to najczęściej 
zdania przydawkowe i dopełnieniowe (takie modele stosuje się 
przy definiowaniu). Pojawiają się w tekście również – nieco rza-
dziej – zdania okolicznikowe warunku (jeśli A, to B) przy opi-
sie warunków, jakie dana część mowy musi spełniać, by pełnić 
w zdaniu określoną funkcję. Zdania złożone współrzędnie to 
natomiast głównie zdania łączne (spójniki i oraz a). Nie odno-
towano użycia spójnika wnioskowania więc. Badania statystycz-
ne wykazały między czasownikami i rzeczownikami proporcję, 
która wskazuje na niską tendencję do nominalizacji.
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Tabela 3. Wyniki badania statystycznych nad Gramatyką polską Teofilii Radońskiej.

część	mowy
wyniki	badań	
statystycznych	

(GPR)

tekst	modelowy		
(na	podstawie	ustaleń		

S.	Gajdy)

rzeczowniki 36% 40%

przymiotniki 17% 20%

czasowniki 22% 10%

Wnioski

W tabeli 4. porównano z sobą wyniki analizy trzech tekstów sta-
nowiących materiał badawczy.

Tabela 4. Zestawienie wyników analizy tekstów stanowiących materiał badawczy.
cecha		

składniowa GJPP GJPS GPR

stosunek zdań 
pojedynczych 

do zdań  
złożonych

wyraźna	prze-
waga	zdań	zło-

żonych

mniej	wyraźna	
przewaga	zdań	
złożonych

zdecydowana	
przewaga	

zdań	pojedyn-
czych

stosunek  
hipotaksy do 

parataksy
70%	:	18% 64%	:	32% 83%	:	17%

typy zdań  
złożonych

hipotaksa: zda-
nia	okoliczniko-
we	przyczyny	
i	warunku;	zda-
nia	dopełnienio-
we	(tu:	czasow-
nik	niewłaściwy)

hipotaksa: 
zdania	okolicz-
nikowe	przy-
czyny;	zdania	
dopełnieniowe	
(tu:	czasownik	
osobowy,	1	os.	
l.	mn.)

hipotaksa: 
zdania	przy-
dawkowe	
i	dopełnienio-
we	

parataksa: zda-
nia	wynikowe	
(a więc)

parataksa: 
zdania	łączne	
(a, i)

parataksa: 
zdania	łączne	
(a,	i)

nominalizacja tak w	mniejszym	
stopniu

w	niewielkim	
stopniu
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Na podstawie powyższego zestawienia uznać należy przede 
wszystkim, że językoznawcze teksty naukowe z przełomu XIX 
i XX w. cechuje wysoki stopień intelektualizacji (stosowanie zło-
żonych struktur składniowych, przewaga hipotaksy nad paratak-
są, wysoki odsetek zdań współrzędnie złożonych wynikowych 
itp.). Dodatkowo wstępnie wskazać można (co wymaga oczywi-
ście – jak sygnalizowano we wprowadzeniu do prezentowanego 
artykułu – potwierdzenia w badaniach zakrojonych na szerszą 
skalę, a więc zgromadzenia i analizy większej ilości publikacji ze 
wskazanego okresu, z zastosowaniem tej samej zaprezentowanej 
tu metodologii), że czas powstania danej publikacji niekoniecz-
nie jest głównym determinantem różnic składniowych – czego 
przykład stanowią tekst Pilata (wcześniejszy) oraz tekst Szobera 
(późniejszy) – w analizowanej publikacji Szobera mniej wyraź-
nie zaznacza się przewaga hipotaksy nad parataksą, natomiast 
we wcześniejszym tekście Pilata wśród zdań współrzędnie zło-
żonych przeważają wynikowe (ze spójnikiem a więc), uznane za 
takie z najwyższym współczynnikiem intelektualnym, zdecydo-
wanie mniej jest ich zaś w tekście późniejszym.

Na związki składniowe w publikacjach naukowych wpływać 
mogą znacząco także inne czynniki, między innymi preferencje 
samego autora9, specyfika budowy tekstu (za przykład niech 
posłuży podręcznik podzielony na paragrafy) oraz – co wyka-
zano – koncepcja czytelnika modelowego, z zastrzeżeniem, że 
„nadawca obiektywnie mówi (pisze) do konkretnego odbiorcy, 
właściwie jednak stwarza sobie subiektywny obraz odbiorcy” 
(Gajda 1988: 184), wymagając przy tym od niego pewnych kom-
petencji, niezbędnych do zrozumienia tekstu.

Ponadto na podstawie zaprezentowanych wyników fragmen-
tarycznych badań sformułować należy następujące postulaty ba-
dawcze:
1) Istnieje potrzeba gruntownych studiów nad składnią daw-

nych publikacji naukowych (z przełomu XIX i XX wieku) 

9 S. Gajda uznaje, że „badacze podchodzą do rzeczywistości językowej nie tyl-
ko w ramach przyjmowanych paradygmatów (programów badawczych), lecz od-
wołują się do swych doświadczeń podmiotowych (empirycznych, ideologicznych, 
teoretycznych) (Gajda 2013: 65), a „subiektywność wyborów, indywidualne upodo-
bania i preferencje autora tekstów naukowych, mogące ujawniać się na wszystkich 
poziomach wypowiedzi” (Gajda 1996: 225). Przy badaniach nad stylem naukowym 
nie da się więc całkowicie wyeliminować cech idiolektalnych.
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w celu szczegółowego wskazania czynników decydujących 
o składniowym ukształtowaniu tych publikacji oraz prześle-
dzenia procesu formowania się stylu naukowego w języko-
znawstwie. Żeby opisywać tendencje ogólne, analizie poddać 
należy wiele różnych tekstów różnych autorów (aby zmini-
malizować wpływ wspomnianych cech idiolektalnych);

2) Zaprezentowaną metodologię z powodzeniem można zasto-
sować także przy badaniach szczegółowych o nieco innym 
charakterze, między innymi:

−	 przy porównywaniu ze sobą gatunków tekstów naukowych 
(żeby wskazać na przykład różnice składniowe między ar-
tykułem naukowym – stanowiącym centrum systemu ga-
tunkowego współczesnej polszczyzny – a monografią);

−	 przy porównywaniu gatunków adaptowanych na potrzeby 
różnych odmian stylu naukowego (dla przykładu do opisa-
nia różnic składniowych między podręcznikiem, skryptem 
czy zbiorem ćwiczeń w odmianie dydaktycznej a referatem 
czy artykułem naukowym);

−	 przy badaniach stylu naukowego konkretnego badacza, ze 
świadomością istnienia tak zwanego indywidualnego sty-
lu poznawczego, na który składają się takie elementy jak 
„względnie stały sposób organizacji czynności intelektual-
nych, kompetencja naukowa, intuicja, twórca wyobraźnia 
i fantazja” (Gajda 1993: 17);

−	 przy porównywaniu publikacji naukowych z różnych dzie-
dzin (choćby przy analizie różnic składniowych między 
tekstami z zakresu nauk humanistycznych, na przykład  ję-
zykoznawstwa i pedagogiki10).

Wykaz	skrótów

POJ – zdanie pojedyncze
ZŁ – zdanie złożone
M – struktura mieszana
P – zdanie złożone podrzędnie
W – zdanie złożone współrzędnie

10 Zamierzam się wkrótce zająć właśnie porównywaniem tekstów z zakresu 
nauk humanistycznych. Potrzebę badań nad tekstami pedagogicznymi sygna-
lizowała niedawno Anna Starzec (Starzec 2015: 257).
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The syntax of old scientific liguistics texts – 
research methods and problems

Abstract

The text is an attempt at describing one of the most important 
characteristics of scientific writing style – the syntax. The starting 
point is findings from the latest studies about scientific writing 
style (with the full knowledge of contextual variables). The re-
search material includes linguist publications issued in the nine-
teenth and twentieth centuries. The following elements were 
analysed: relation between simple sentences and compound sen-
tences, relation between hypotaxis and parataxis and types of hy-
potaxis and parataxis. On this basis author designated a factors 
determining the syntactic system of old scientific publications.

Keywords: linguistics, scientific writing style, stylistics, syntax.
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Słownictwo polskie w rozariuszu 
paulińskim. Uwagi wstępne1

1

Średniowieczne słowniki, które wzięły początek ze starożytnych 
zbiorów łacińskich glos odnoszących się do wyrazów greckich, sta-
nowiły (obok m.in. specjalistycznych traktatów) źródło informacji 
z zakresu teologii, biblistyki, filozofii czy wiedzy przyrodniczej. 
Można tam było znaleźć również wiadomości dotyczące np. mito-
logii greckiej i rzymskiej, ale też realiów życia codziennego. Słow-
niki dostarczały także informacji gramatycznych oraz z dziedziny 
etymologii. Wszystko to świadczy o encyklopedycznym charakte-
rze tych dzieł. Istniały w średniowieczu również słowniki do Biblii 
(m.in. tzw. mammotrekty, inaczej: mammotrepty), a także zestawie-
nia wyrazów z zakresu teologii, prawa, świata przyrody. Autorami 
najbardziej znanych średniowiecznych słowników są m.in.: Papiasz 
z Pawii, Hugucio (Ugucio, Hugwicio) z Pizy, Guillelmus Brito. Bar-
dzo popularny był Catholicon –  dzieło Jana de Balbis Ianuensis (de 
Ianua, czyli z Genui). Autorzy powoływali się na swych poprzed-
ników, pisząc np. secundum Papiam, secundum Catolicon (tj. według 
Papiasza, według Catoliconu) – tworzyli zatem prace o charakterze 
w niemałym stopniu kompilacyjnym. Obszerne słowniki, zawiera-
jące gąszcz informacji, trudne w korzystaniu, ponadto kosztowne, 
mogły służyć tylko nielicznym osobom. Powstawały wersje skró-

1 Artykuł w ramach projektu realizowanego w latach 2017-2020 pod kie-
rownictwem dr hab. E. Deptuchowej, prof. IJP PAN w Krakowie, finansowa-
nego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie 
decyzji nr 2016/21/B/HS2/01249.
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cone, które były tańsze, więc łatwiej dostępne, także dla uczniów 
i studentów. Najwięcej istniało przeróbek Catholiconu, znanych jako: 
Gemma (albo Gemmula) vocabulorum, Catholicon abbreviatum (lub 
parvum), Vocabularius ex quo, Vocabularius breviloquus (brevilogus). 
Skrócone wersje słowników nazywano też rozariuszami (od łac. rosa 
‘róża’ – wspanialsza od innych kwiatów) czy granariuszami (od łac. 
granum ‘ziarno’, bo żądnych wiedzy karmią, jakby ziarnami) (por. 
Żurowska-Górecka 1979: 62). W literaturze naukowej funkcjonują 
synonimicznie nazwy: brewilog (łac. brevis ‘krótki’), granariusz, pu-
ericjusz (łac. puer ‘chłopiec’), rozariusz, wokabularz2. W słownikach 
tych znajdują się objaśnienia (m.in. glosy) łacińskie do haseł łaciń-
skich, a także – nowsze – glosy w językach narodowych (np. francu-
skim, niemieckim, czeskim). Do Polski słowniki docierały z Włoch, 
Czech, Niemiec; tworząc u nas ich odpisy, zaopatrywano je w pol-
skie glosy, które miały przybliżać odbiorcom łacińskie wyrazy.

Więcej informacji o średniowiecznych słownikach można 
znaleźć m.in. w następujących pracach: (Plezia 1959, Żurowska-
-Górecka 1979, Grubmüller i in. 1988, Voleková 2015).

Znamy około dwudziestu rozariuszy z polskimi glosami. Po-
niżej wymieniam najpierw te, w których zawarte polskie glosy 
zostały (częściowo) wydane. 

Wiemy o dziewięciu rozariuszach wśród rękopisów Cesarskiej Bi-
blioteki Publicznej w Petersburgu (sygn. Lat. XVI Q 33, Lat. XVI F 12, 
Lat. XVI Q 32, Lat. I F 401, Lat. I F 294, Lat. I F 338, Lat. I. Q 100, Lat. XVI 
Q 2, Lat. XVI Q 5). Najstarszy z nich pochodził z 1457 r., najmłodszy – 
z końca XV wieku. Na mocy traktatu ryskiego z 1921 r. powróciły do 
Polski, znalazły miejsce w Bibliotece Narodowej w Warszawie, ale po 
upadku powstania warszawskiego w 1944 r. zostały spalone. Dzięki 
wybiórczym kwerendom A. Brücknera przeprowadzonym w peters-
burskiej bibliotece znamy przynajmniej część materiału zawartego 
w owych rozariuszach (Brückner 1895: 6-13). Jednak i te glosy nieraz 
stwarzają badaczom problemy, m.in. ze względu na niewystarczają-
ce konteksty wypisane przez Brücknera. 

Trzy rozariusze były przechowywane w lwowskim Ossolineum. 
Obecnie dwa spośród nich: datowany 1457 r. (dawna sygnatura 381) 
i z roku 1476 (dawna sygnatura 3297) znajdują się w Lwowskiej Naro-

2 W Pracowni Języka Staropolskiego IJP PAN przyjęto nazwę rozariusz dla 
różnych źródeł oznaczonych skrótami: RozOss I, RozOss II, RozOss III, RozPaul, 
RozRacz (por. Twardzik 2005: 167-169).
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dowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka, zaś jeden – da-
towany w Sstp XV p. post. (o sygnaturze 1630) jest w Bibliotece Zakła-
du Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. A. Brückner wydał 
niewiele polskich glos z tych słowników (Brückner 1895: 13-15).

Rozariusz zapisany na k. 3r–248r rękopisu Archiwum i Biblio-
teki Krakowskiej Kapituły Katedralnej (sygn. Ms 224) pochodzi 
z 1450 r. Część polskich wyrazów opublikował J. Szujski (Szujski 
1874), a następnie (również część) I. Polkowski (Polkowski 1884).

Inkunabuł z 1490 r., przechowywany w Archiwum i Biblio-
tece Kapitulnej w Gnieźnie (sygn. 78d), zawiera słownik łaciń-
sko-niemiecki, do którego na początku XVI w. dopisano ręcznie 
przeszło trzy tysiące polskich glos, wydanych przez B. Erzep-
kiego (Erzepki 1908; zob. też Brückner 1909, Wojtkowski 1977, 
Kwilecka 1980).

Wymieńmy teraz rozariusze, z których polskie glosy nie zo-
stały wydane.

W Bibliotece Jagiellońskiej jest przechowywany rękopis o syg-
naturze 2454, pochodzący z roku 1448. Znajduje się w nim roza-
riusz łaciński z glosami niemieckimi i polskimi.

Rozariusz Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu o sygnaturze 
1360 pochodzi z 1442 r. Zawiera ponad 400 polskich glos.

Szesnaście wyżej wymienionych rozariuszy oraz siedemnasty –  
pauliński (o którym będzie mowa poniżej) stanowią podstawę 
materiałową badań prowadzonych w ramach projektu granto-
wego (por. przypis 1). O innych rozariuszach, zawierających 
polskie glosy, nie będziemy w tym artykule wspominać.

Ryc. 1. Fragment karty 65 recto rozariusza paulińskiego
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Do tej pory niewydany rozariusz pauliński (dalej RozPaul) mie-
ści się na k. 3r–275r rękopisu nr II 25 Archiwum Ojców Paulinów 
na Jasnej Górze. Znajdują się w nim polskie glosy, przede wszyst-
kim tekstowe (czyli wewnętrzne), a także nieliczne na marginesach; 
łącznie dwieście kilkadziesiąt. Rękopis jest częściowo uszkodzony –  
od k. 3 do k. 11 włącznie urwany górny róg od 1 do maksymalnie 
20 wiersza. Polskie glosy wraz z łacińskimi kontekstami odczytała 
na użytek Pracowni Języka Staropolskiego W. Żurowska-Górecka. 
Obecnie weryfikuję to odczytanie, wprowadzając odpowiednie po-
prawki. Część glos wydrukowano w Sstp, jednak z błędnym dato-
waniem 1444 r. Na k. 274v-275r znajduje się zapis: Explicit granarius 
per manus cuiusdam pauperis clerici de Skrzypna et est finitus... sub anno 
Domini 1440 (polskie tłumaczenie: Tu kończy się granariusz pisany 
ręką pewnego ubogiego kleryka ze Skrzypnej i został zakończony... 
w Roku Pańskim 1440; to i następne tłumaczenia: MF). Jest więc Roz-
Paul najstarszym rozariuszem spośród siedemnastu wymienionych 
powyżej. Na k. 3r u góry czytamy: Aue Maria...(polskie tłumaczenie: 
Zdrowaś Maryja...). Zacytujmy jeszcze dwie formułki spotykane 
w początkowej części także innych rozariuszy: Ex quo vocabularii va-
rii et autentici <...> (k. 3r; polskie tłumaczenie: Skoro słowniki rozmai-
te i oryginalne...) oraz <...> Domine Deus, nescio loqui, quia puer ego sum 
(k. 3v; polskie tłumaczenie: ... Panie Boże, nie umiem mówić, bom ja 
jest dziecię – Księga Jeremiasza 1, 6).

W RozPaul hasłami słownikowymi są wyrazy łacińskie ułożo-
ne alfabetycznie. Pierwszym hasłem jest Allma (k. 3v), ostatnim 
Zvcarium (k. 274v). Inicjalne litery pisane rubryką, tj. czerwonym 
kolorem. W wyrazie Ala ozdobny inicjał A (wysoki na 12 wierszy). 
Dosyć często spotykamy inicjał wspólny dla dwóch lub więcej ha-
seł, np. A dla Accelerare, Accendere i Accentus (k. 6r), G dla Gorges 
i Gorillus (k. 117r). Trafiają się hasłowe wyrazy łacińskie, w któ-
rych nie wpisano pierwszej litery (jest zostawione puste miejsce 
na wpisanie inicjału), np. <A>bacuc (k. 3v), <E>sula (k. 90v). Na  
k. 40r znajdujemy błędnie wpisane inicjalne litery B w miejsce  
C, np. Balchiton zamiast Calchiton. RozPaul podaje przy wyrazie 
hasłowym podstawowe formy fleksyjne, rodzaj gramatyczny rze-
czowników, przynależność do deklinacji czy koniugacji, etymolo-
gię, synonimy. W części artykułów hasłowych dopisano polskie 
glosy, mające przybliżyć tekst łaciński. Glosy te są poprzedzane 
przez i. (=id est ‘to jest’), proprie (‘we własnym języku, tj. po pol-
sku’), vlg. (= vulgariter ‘pospolicie, w języku ludu’).
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Pod względem części mowy wśród polskich glos zdecydowa-
nie przeważają rzeczowniki, np.: puberta brodawka (w transkryp-
cji: brodawka) 217v, cerdo garbarz (garbarz) 49r, crus golen (goleń) 
65r, agger grobla (grobla) 10r, cvprum medz (miedź) 66v, digittalis 
et hoc le naparstek (naparstek) 74r, gausape obrwsz (obrus) 112 r, fe-
cus szromotha (sromota) 99v, rvmphea szabla (szabla) 229v, episerum 
szmyothana (śmiotana) 88v, elephancia trąd (trąd) 82v, abliguritor 
szarlock (żarłok) 4v.

Z innych części mowy:
• przymiotniki: np. bone indolis dobrego rodzayv (dobrego rodzaju) 

133v, vasallus id est feodarius sc. (= scilicet ‘mianowicie, to jest, 
czyli’) a domino ffeodatus vlg. man cosczelny (man kościelny) 265v; 

• czasowniki: np. titillare lleszkthacz (łesktać ‘drażnić, łaskotać’) 
45v, fascinare mamycz (mamić) 98v, motio plescz (pleść (włosy)) 
167v, invalescebant pobudzaly (pobudzali) 139r, quitavimus prosz-
noszmy vczynyly (proznosmy uczynili) 222r, adoptare wyszwolycz 
(wyzwolić) 8v; imiesłowy: np. adoptivus wyszwolony (wyzwolo-
ny) 8v;

• przysłówki: np. quitavimus prosznoszmy vczynyly (proznosmy 
uczynili) 222r;

• przyimki: np. pobudzaly lud naprzeczywco yeszvszewy (pobudzali 
lud naprzeciwko Jesusewi) 139r, proculdubio przeszwo<t>pyenya 
(przez ‘bez’ wą<t>pienia) 214r;

• partykuły: np. vtique zapravdą (zaprawdę) 27v.
W RozPaul spotykamy wyrażenia przyimkowe: np. sub obse-

ruacione legis podnyewolstwyem (pod niewolstwem) 82v, proculdubio 
przeszwo<t>pyenya (przez ‘bez’ wą<t>pienia) 214r.

Przytoczmy zestawienia: np. Vasallus id est feodarius sc. a domi-
no ffeodatus vlg. man cosczelny (man kościelny; Sstp: 1. Man ‘lennik, 
wasal, ten co posiada dobra na prawie lennym’) 265v. Zestawie-
nia w funkcji nazw botanicznych: np. marrubium martwa pocrzy-
wa (martwa pokrzywa ‘jasnota biała’) 159v; pinus szyszca borowa 
(szyszka borowa ‘sosna’) 200r.

Poza tym odnotujmy wśród połączeń wyrazowych przykład 
polskiego dwuwyrazowego odpowiednika łacińskich pojedyn-
czych, synonimicznych względem siebie wyrazów: Equirea uel 
equaria uel equaricia stado cony (stado koni) 89r.

Zwróćmy uwagę na polskie szeregi synonimiczne: np. Olo-
caustum offara uel obyatha (ofiara vel obiata) 183r; torcular prasza uel 
lyszycza po maszoweczku (prasa vel lisica po mazowiecku ‘prasa do 
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tłoczenia wina, oleju’) 261v. W tym ostatnim przykładzie mamy 
interesujący dowód na to, że średniowieczny pisarz zdawał so-
bie sprawę z regionalnego zróżnicowania słownictwa.

Są w tekście RozPaul polskie zdania: Invalescebant vlg. pobudza-
ly lud naprzeczywco yeszvszewy (pobudzali lud naprzeciwko Jesusewi) 
139r; Quitavimus prosznoszmy vczynyly (proznosmy uczynili) 222r.

W materiale znajduje się znaczna liczba wyrazów stanowią-
cych nazwy roślin czy zwierząt. Nazwy roślin: np. anetum anysz 
[ysz] (anyż) 18r, ivniperus yalowyecz (jałowiec) 143v, feniculum kopr 
(kopr) 100v, atriplex loboda (łoboda) 29r, marrubium martwa pocrzy-
wą (martwa pokrzywa ‘jasnota biała’) 159v, malwa szlasz (ślaz) 157v, 
surgus wrzosz (wrzos) 255r. Nazwy zwierząt: np. melota gronostay 
(gronostaj) 161v, equirea uel equaria uel equaricia stado cony (stado 
koni) 89r. W tej grupie liczne są nazwy ptaków: m.in. picus dzaczol 
(dzięcioł) 200r, ascalaphus grzeboluscka (grzebołuszczka) 27r, curruca 
pyegsza (piegża) 66r, erodius rarok (rarog) 26v, vvltur samp (sęp) 272v, 
merops szolna (żołna) 162v. Nazwy ryb: m.in. gorillus carp (karp) 
117r, salmo loszosz (łosoś) 111v, allotha myenthusz (miętus) 13v.

Osobną grupę wśród polskich glos stanowią imiona osób: np. 
Bogumił jako odpowiednik imienia Teophilus (z podaniem etymo-
logii): Teophilus est proprium nomen viri vlg. bogumyl (Bogumił) Et 
dicitur a teos grece quod est deus latine et philos amor quasi in amore 
dei existans (polskie tłumaczenie: Teophilus jest imieniem własnym 
mężczyzny... I jest nazywany od greckiego teos, co znaczy Bóg po 
łacinie, i philos miłość, mianowicie w miłości Boga będący) 258r; imio-
na kobiece: halszka (Halszka) 221v, kaszka (Kaśka) 221v.

Wstępne przeglądanie polskich glos zawartych w RozPaul po-
zwoliło wyodrębnić kilka wyrazów nienotowanych ani przez Sstp, 
ani przez SstpSI: poma yabluska (jabłuszka) 130v, collarium obram (ob-
ram ‘obroża’) 55r, siren ochachula (ochachula ‘postać mityczna, syrena’) 
246r. Sstp ani SstpSI nie znają również wyrazu zapisanego maszny-
cza: Artocrea (...) dicitur panis factus cum carnibus... quasi panis pistacus 
cum carnibus alias masznycza (polskie tłumaczenie: Artocrea (...) jest 
nazywany chleb zrobiony z mięsem..., mianowicie chleb upieczony z mię-
sem, inaczej...) 26v. Co na temat podstawy glosowania piszą słowni-
ki? Dief: Artocreas vleysch brod; zapisy vleysch brod, to we współczes-
nym języku niemieckim: Fleisch ‘mięso’, Brot ‘chleb’; Słacśr: Artocre-
as i Artocrea (greckie ἀρτοκρέας) ‘placek’; Ssl: artocreas 1. ‘panis cum 
carne pistus – pečivo nadívané masem’ (polskie tłumaczenie: chleb 
z mięsem upieczony – pieczywo nadziewane mięsem). Dodajmy jeszcze 
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znaczenia greckich wyrazów: ἄρτος ‘chleb’, κρέας ‘mięso’. Pojawia 
się problem, jak zapis masznycza odczytać. Są różne możliwości: 
mięśnica, miąśnica, mięsnica, miąsnica, masnica, maśnica. Potencjalne 
odczytania sprawdziłem w następujących słownikach: Sstp, SstpSI, 
SXVI, www.xvii-wiek.ijp.pan.pl/, SL, SW, SGPK. Oto rezultaty po-
szukiwań: mięsnica SL: ‘jatki mięsne, schowanie na mięso’; mięśnica 
SW: 1. a. ‘rzeźnia’ b. ‘jatki mięsne’ 2. ‘miejsce do przechowywania 
mięsa i innych zapasów’; mastny SXVI: Mastny, masny 1. ‘tłusty, za-
wierający w sobie tłuszcz’ 2. ‘mięsisty, miękkiej i gęstej konsysten-
cji’; SL: ‘tłusty’; SW (też Maśny, Maski s. v. Mastki): ‘mazisty, maźli-
wy, dający się mazać jak maść, mażący się, tłusty, gliniasty’; masny 
SGPK: ‘tłusty’; mastność Sstp: ‘tłustość, tłuszcz, pinguitudo’; SL: Mas-
ność, Mastkość ‘tłustość’; SW (s. v. Mastność): rzeczownik od Mastny. 
W języku staroczeskim (www.vokabular.ujc.cas.cz/): masnicě ‘jatky, 
masný krám, Fleischbank, Fleischmarkt’; maso ‘Fleisch’; 1. mastný ‘fett, 
pinguis’; 2. mastný vide masný; masný ‘Fleisch-, carnis’. Jak widzimy, 
znane niektórym słownikom wyrazy mięsnica, mięśnica mają inne 
znaczenie niż ‘chleb upieczony z mięsem, nadziewany mięsem’. 
Następnym krokiem dla ustalenia właściwego (najbardziej prawdo-
podobnego) brzmienia zapisu masznycza będzie przebadanie grafii 
polskich glos w RozPaul oraz wyszukanie ewentualnych polskich 
odpowiedników wyrazu Artocrea(s) w kilkunastu rozariuszach.

W odniesieniu do całego polskiego materiału znajdujące-
go się w RozPaul należy w przyszłości sprawdzić, czy oprócz 
wymienionych w niniejszym artykule przykładów słownictwa 
niezarejestrowanego ani przez Sstp, ani przez SstpSI, są też inne 
tego typu wyrazy. Poza tym trzeba będzie w materiale RozPaul 
wyodrębnić nienotowane warianty haseł Sstp i jego suplemen-
tu, nowe znaczenia, nowe połączenia wyrazowe, nowe formy 
fleksyjne (zwłaszcza podstawowe: dla rzeczowników mianow-
nik l. poj., dla przymiotników mianownik l. poj. rodz. męskiego 
w stopniu równym, dla czasowników bezokolicznik; w rozariu-
szach wyrazy występują głównie właśnie w tych formach pod-
stawowych, natomiast w Sstp w niejednym haśle brak owych 
podstawowych form fleksyjnych, a dzięki rozariuszowi pauliń-
skiemu (i innym rozariuszom) będzie można uzupełnić para-
dygmat w hasłach Sstp). Należy też porównać RozPaul z innymi 
rozariuszami (wśród nich z takimi, które zawierają polskie glo-
sy), aby ustalić stopień zależności między odpisami (filiację) oraz 
związki ze średniowieczną leksykografią zachodnioeuropejską.
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Wykaz	skrótów

Dief – Diefenbach L., Novum glossarium latino-germanicum mediae 
et infimae aetatis, Frankfurt am Main 1867 (reedycja 1964).

SXVI – Słownik polszczyzny XVI wieku, kom. red. S. Bąk i inni,  
t. 1-4, red. M.R. Mayenowa, t. 5-34, red. K. Mrowcewicz, t. 35- , 
t. 1-22 Wrocław 1966-1994, t. 23-, Warszawa 1995-.

SGPK – J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. 1-6, Kraków 1900-
-1911.

SL – S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 1-6, wyd. drugie po-
prawne i pomnożone, Lwów 1854-1860 [reprint: wyd. trzecie 
fotooffsetowe, Warszawa 1951].

Słacśr – Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, red. M. Plezia,  
K. Weyssenhoff-Brożkowa, M. Rzepiela, t. 1-, Wrocław–War-
szawa–Kraków 1953-.

Ssl – Slovník středověké latiny v českých zemích, t. 1, Praha 1987.
Sstp – Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 1-11, z. 6, 1953-

-2000, red. Zespół, t. 11, z. 7, 8, 2001-2002, t. 1-9, Wrocław– 
–Warszawa–Kraków 1953-1987, t. 10-11, Kraków 1988-2002.

SstpSI – Słownik staropolski. Suplement, cz. 1 (verba absentia), red. 
nauk. E. Deptuchowa, Kraków 2014.

SW – Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński,  
W. Niedźwiedzki, t. 1-8, Warszawa 1900-1927.
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Godzinki o Ojcu Świętym Norbercie – 
XVII-wieczny rękopis z klasztoru  
norbertanek zwierzynieckich

Według Encyklopedii katolickiej (1989: 1238) godzinki (horae parvae, 
cursus horarum, ordo parvus) to „wotywne nabożeństwo (o prostym 
układzie poetyckim i przejrzystej strukturze stylowej) zbudowane 
na wzór oficjum kościelnego ku czci boskich osób, ich przymiotów 
i tajemnic oraz Najświętszej Maryi Panny i świętych”. Powstały 
w średniowiecznej Europie, w kręgu zakonów zreformowanych 
przez św. Benedykta z Anien (747-821) początkowo jako forma oso-
bistej pobożności kleru, od XIII wieku także świeckich. Na gruncie 
polskim pierwszym tekstem, będącym tłumaczeniem z łaciny, jest 
pochodzący z 1420 roku  poemat pt. Jezus Chrystus Bóg człowiek, mą-
drość Oćca swego (Wydra, Rzepka 2004: 239). Fragmenty najbardziej 
znanych w polskiej tradycji religijnej Godzinek o Niepokalanym Poczę-
ciu Maryi Panny zachowały się w Modlitwach Wacława z drugiej po-
łowy XV wieku (Malinowski 1887). W średniowiecznych kręgach 
zakonnych powstawały godzinki o świętych i lokalnych patronach; 
będące przedmiotem artykułu Godzinki o Ojcu Świętym Norbercie na-
leżą właśnie do tej grupy.

Tekst godzinek został zamieszczony w rękopiśmiennym XVII- 
-wiecznym modlitewniku, oznaczonym w archiwum ss. norber-
tanek w Krakowie na Zwierzyńcu numerem 588. Jest to rękopis 
o wymiarach 9 x 14,5 cm oprawny w skórę, zamykany na metalową 
klamerkę. Marginesy na kartach wyrysowano czerwonym atramen-
tem, nie zaznaczono paginacji, rękopis był pisany kilkoma rękami, 
pismo czytelne, stan oprawy i papieru dobry (stan prawych dolnych 
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rogów kart  rękopisu może świadczyć o używaniu modlitewnika). 
Nieliczne uszkodzone karty poddano renowacji (podklejenie in-
nym rodzajem papieru), co w pewnym stopniu utrudnia odczytanie 
tekstu. Modlitewnik zawiera różne nabożeństwa, modlitwy, litanie, 
medytacje oraz godzinki. Są to godzinki o nawiedzeniu Panny Maryi, 
o Trójcy Świętej, o SS Sakramencie, o Narodzeniu Maryi Panny i Wnie-
bowstąpieniu Pana Jezusowym. Św. Norbert, założyciel zakonu Pre-
monstratensów jest adresatem także Modlitwy do S. Norberta, Litanii  
o ś. Norbercie Ojcu Naszym, nabożeństwa do Świętych Zakonu Premon-
strateńskiego  oraz medytacji Na uroczystość chwalebną Norberta święte-
go Arcybiskupa Magdeburskiego Fundatora Prześwietnego Zakonu Kano-
ników Premonstrateńskich.

Ustalenie autorstwa zamieszczonych w modlitewniku tekstów 
jest trudne. W kilku norbertańskich modlitewnikach czy zbiorach 
medytacji pochodzących z tego samego okresu autorki umiesz-
czają swoje imię i nazwisko, często z prośbą o modlitwę. Tak jest 
np. W pobudkach do zakonnego życia Teresy Petrycówny, która na 
końcu rękopisu napisała: Teresa Petrycowna Kto tey xiąski zazywac 
bedzie po smierci moiey proszę pamietay na dusze moie (rkps. 595). 
Inne ozdabiane są inicjałami na okładce (np.rkps. 594, 6371), jesz-
cze inne wytłoczonymi lub wydziurkowanymi inicjałami na we-
wnętrznych wolnych kartach (np. rkps.588). Jak pisze Małgorzata 
Borkowska OSB (1996: 296), w rękopisach nie zaznaczano „z ja-
kich autorów i wydań teksty są wzięte, gdyż nie to było ważne, 
kto lecz co mówi; toteż badając dzisiaj klasztorną twórczość, na-
trafiamy na nierozwiązany do tej pory problem oryginalności”.

Strukturę Godzinek w odniesieniu do nabożeństwa na cześć Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryji Panny podał Knapiński 
(Encyklopedia 1875: 248): „Jutrznia, pryma, tercja, sexta, nona, nie-
szpory i kompleta stanowią siedem części godzinek, tak właśnie, 
jak i w pacierzach brewiarzowych. W każdej części zaczęcie, hymn, 
wersety i responsoria, modlitwa i znowu wersety i responsoria, po 
wszystkim polecenie Godzinek i antyfona z modlitwą”. Obszerną 
analizę tekstów Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP opubli-
kowała Maria Karpluk w dobrze znanym tomie O języku religijnym 
z 1988 roku. Oprócz zasadniczych dla kultury chrześcijańskiej prob-
lemów pochodzenia nabożeństwa, autorstwa i tłumaczenia na język 

1 Jak pisze Kaczor-Scheitler (2016: 55), inicjały te mogą odnosić się zarówno 
do autorek, jak zakonnic, którym teksty te były dedykowane.



191GODZINKI O OJCU ŚWIĘTYM NORBERCIE

polski, autorka pokazała  historię i rozwój tekstu (wariantywność) 
od roku 1650 do roku 19652. Z roku 2016 pochodzi obszerne studium 
Andrzeja Sulikowskiego, dotyczące Godzinek o Niepokalanym Po-
częciu NMP, w którym m.in. autor ukazuje związki „motywów 
maryjnych z księgami Starego i Nowego Testamentu” (Sulikowski 
2016: 257). Analizom przeprowadzonym przez autora wykorzy-
stującym wiedzę literacką, teologiczną i kulturową przyświeca cel 
praktyczny. Obszerne komentarze filologiczne mają służyć świe-
ckim biorącym udział w nabożeństwie3, tym samym mają podnieść 
wiedzę o odniesieniach tekstu Godzinek do Starego i Nowego Testa-
mentu, Tradycji i pism Ojców Kościoła. Należy tu jeszcze przywołać 
teologiczne opracowanie (niestety trudnodostępne) księdza Zenona 
Ziółkowskiego Biblijny komentarz do Godzinek o Niepokalanym Poczęciu 
Najświętszej Maryi Panny (2009), o którym arcybiskup  Marian Go-
łębiewski Metropolita wrocławski napisał: „Znany biblista Zenon 
Ziółkowski (…) W sposób  łatwy i zarazem fachowy komentuje po 
kolei wszystkie figury i odniesienia biblijne Godzinek, ułatwiając lu-
dziom zrozumienie tekstu. Mam nadzieję, że przyczyni się do chęt-
nego praktykowania Godzinek w naszych domach i kościołach”4.

O rozpowszechnieniu się Godzinek jako nabożeństwa do Osób 
Boskich, Maryi oraz świętych Kościoła Katolickiego w wiekach 
XVII i XVIII może świadczyć ich bogactwo ukazane w antologiach 
wydawanych współcześnie5. Mimo usilnych poszukiwań w żad-
nym z takich zbiorów nie znalazłem Godzinek o św. Norbercie. 
Świadczy to, iż Godzinki te mogły powstać w kręgu premon-
stratensów i przez  nich były rozpowszechnione w klasztorach 
premonstrateńskich, sławiły bowiem ich założyciela i pierwsze-
go przełożonego. Św. Norbert (ur. w Xanten nad Renem około 
1080 roku) wstąpił do zakonu benedyktynów, w którym w 1118 r.  

2 M. Karpluk jest też autorką artykułu W Maryjnym skarbcu polskiego Kościo-
ła: Godzinki, zamieszczonego w ,,Ruchu Biblijnym i Liturgicznym” 1994, nr 1. 
Z nielicznych innych opracowań zob.:  Z. Staszewska (2001: 11-19).

3 Cel jak najbardziej słuszny, choć – jak się wydaje – skuteczniejsze byłoby 
zamieszczenie tekstu w czasopiśmie religijnym adresowanym  do szerokiego 
kręgu odbiorców, potencjalnych uczestników takich nabożeństw. 

4 Z przedmowy do książki. W kręgach kościelnych powstało szereg innych 
opracowań Godzinek dostępnych zarówno w wersji papierowej, jak i w Internecie. 

5 Boże ku wspomożeniu memu wejźrzyj. Godzinki staropolskie, wyd. A. Gąsior,  
ks. J. Królikowski, Kraków 2017; Przez zasługi ich skuteczne. Godzinki staropolskie, 
2011; Ku ratunkowi memu pokwap się. Godzinki i inne modlitwy do świętych w polskiej 
pobożności XVIII wieku, wstęp J. Królikowski, Tarnów 2009.
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przyjął święcenia kapłańskie. Za zgodą papieża Gelazego II był 
wędrownym kaznodzieją w Niemczech i we Francji, w których 
szerzył reformę gregoriańską. W roku 1120 w Prémontré założył 
pierwszy klasztor norbertanów (premonstratensów), dla którego 
przyjął i rozszerzył regułę św. Augustyna. W roku 1126 został ar-
cybiskupem Magdeburga, gdzie zmarł w roku 1134. Papież Grze-
gorz XV w roku 1621 włączył Norberta w poczet świętych Kościo-
ła Katolickiego przez tzw. kanonizację równoważną6.

Punktem wyjścia do badań jest dla mnie rękopiśmienny tekst, 
właściwie jednostki języka, których znaczenie uwikłane jest prze-
de wszystkim w kontekst czasu, miejsca i społeczności, w kręgu 
której tekst powstał. Ów kontekst – jak sądzę – pozwoli objaśnić 
te znaczenia, wspomoże ich interpretację i w ten sposób umożliwi 
choćby częściowe  odtworzenie relacji język – świat realny, w któ-
rym przenikają się dwie sfery – sfera faktów, odwołująca się do 
realnych wydarzeń, i sfera transcendentna istniejąca w tekście na 
mocy wiary. Przyjęcie takiego punktu widzenia czyni obie sfery 
realnymi. Zatrzymajmy się zatem nad zaczęciem Godzinek o św. 
Norbercie i wezwaniami z kolejnych części nabożeństwa7.  

Zaczęcie Na jutrznię
Usta moje zaczynajcie
I wesoło rozgłaszajcie
Sławę Norberta Świętego
Już w niebie Królującego
Z czego chwała Wszechmocnemu
Bogu w Trójcy Jedynemu
Na wiek wieków niechaj będzie
Tu i po padole wszędzie

6 Kanonizacja równoważna to orzeczenie o świętości wyrażone nie „w zwy-
kłej formule kanonizacji, lecz w dekrecie zobowiązującym cały Kościół do od-
dawania czci danemu słudze Bożemu i otaczania go takim samym kultem, jaki 
należy się świętym kanonizowanym” (www.opoka.org) .

7 Zaczęciem nazywam tylko początkowy fragment tekstu z części  Na jutrz-
nię, w którym nie ma bezpośredniego zwrotu do Boga (inwokacji). W pozosta-
łych częściach rozpoczynające kolejne części nabożeństwa taką inwokację mają 
i dlatego stosowniejszy się tu wydaje termin użyty przez Andrzeja Sulikow-
skiego – wezwanie.
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Zaczęcie godzinek nawiązuje bezpośrednio do Godzinek o Niepo-
kalanym Poczęciu Maryi Panny, pośrednio zaś do Ps. 51. O ile jednak 
w psalmie nadawca zwraca się bezpośrednio do Boga: Otwórz moje 
wargi, Panie, a usta moje będą głosić Twoją chwałę (Ps. 51:17)8, o tyle  Go-
dzinki o św. Norbercie  zaczynają się bezpośrednim zwrotem do ust 
nadawcy, traktowanych jako pars pro toto (Sulikowski 2016 : 260). 
Wesołe (raczej radosne) rozgłaszanie sławy św. Norberta nie może 
się dokonywać bowiem wyłącznie za pomocą ust. Musi w tym 
brać udział cały nadawca „czujący, myślący, mówiący” (Karpluk 
1988: 112). Istotny jest tu zaimek moje informujący o jednostkowym 
nadawcy, który w dalszych częściach Godzinek będzie ustępować 
miejsca zaimkowi nasz  podkreślającemu wspólnotowy charakter 
modlitwy. W tekście  wyraźnie określono przedmiot modlitwy – 
jest nim sława św. Norberta, jaka trwa od jego śmierci (królowanie 
w niebie), a którą trzeba rozumieć jako ‘wielki rozgłos’ o świątobli-
wym życiu i działaniu świętego. Wyraz już będący określeniem 
temporalnym używanym m.in. w znaczeniu ‘począwszy od tej 
chwili’ (SJPD) , określając czas królowania w niebie, odsyła do prze-
szłości – chwili śmierci Norberta. Autor wyraża tu  przekonanie, 
zgodne z nauką Kościoła, iż po śmierci Norbert znalazł się wśród 
tych uczniów Chrystusa, którzy „zażywają chwały, widząc wyraź-
nie samego Boga troistego i jedynego, jako jest” (Katechizm 1994: 
234)9. Owo królowanie, które dokonuje się dzięki Bożemu planowi, 
pozwala nadawcy posłużyć się w modlitwie wariantem doksologii 
mniejszej chwalącej Wszechmocnego Boga w Trójcy Jedynego, któ-
rej istotnymi elementami wyróżniającymi są: określenie czasu na 
wiek wieków o proweniencji biblijnej (np. Ps. 45:18, Rz.16:27, Ef.3:21) 
oraz określenie przestrzeni tu i po padole (tj. świecie) wszędzie.

Na prymę
Przybądź mi na pomoc Panie
Niech chwalę twoje kochanie
Norberta Ojca świętego
Już z Tobą wiekującego
Z czego tobie i synowi

8 Wszystkie cytaty z ksiąg biblijnych za Biblia Tysiąclecia, wydanie trzecie 
poprawione, Warszawa 1980.

9 Katechizm cytuje w tym miejscu konstytucję Lumen gentium uchwaloną 
podczas Soboru Watykańskiego II w 1964 roku. 
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Oraz Świętemu Duchowi
Nierozdzielna sława słynie
I na wiek wieków nie ginie

Wezwanie to w tej samej formie występuje w częściach: Na pry-
mę, Na tercję, Na sekstę, Na nonę, Na nieszpór. Nie ma go w jutrzni 
(w której jest zaczęcie), a w komplecie pojawia się w zupełnie innej 
formie. Wyrażone jest w 1 os. l. poj., a zatem widać tu powrót do 
jednostkowego mi, odejście od wspólnotowego nasze, być może 
celem podkreślenia indywidualnego „modlitewnie” charakteru 
godzinek.  Adresatem wezwania jest Bóg (Pan), do  którego mod-
lący zwraca się z prośbą o pomoc. Przedmiotem tej pomocy jest 
wychwalanie miłości Boga do św. Norberta wyrażone czasow-
nikiem czynnościowym chwalić, użytym z partykułą wzmacnia-
jącą niech w funkcji dyrektywnej. Nadawca sam sobie wydaje 
polecenie. Istotny jest cel wezwania – Pan ma przybyć na pomoc 
modlącemu się, by ten mógł chwalić (lepiej - wychwalać) Jego mi-
łość, jaką obdarzył św. Norberta „wiekującego”, czyli ‘wiecznie 
trwającego’ (L) z Sobą. Składnia podpowiada, iż nierozdzielna  
(tj. obejmująca trzy osoby Trójcy Św.) sława (‘wielki rozgłos’)  sły-
nie właśnie z tego faktu, tj. miłości, jaką obdarzył Pan św. Norber-
ta. Ale  sława ta wynika również z wiekowania, czyli z ‘wiecznego 
trwania’ św. Norberta z Trójcą. Wyraz słynąć, orzekający o sławie, 
został użyty w dawniejszym znaczeniu ‘dać się słyszeć, rozlegać 
się, rozbrzmiewać’ (L). Wieczne trwanie sławy podkreślono tu zna-
nym ze ST i NT frazeologizmem temporalnym ‘na wieki wieków’. 
Miłość Boga do św. Norberta musiała być dla autora bardzo istot-
na, skoro wątek ten powtarza się w pięciu częściach Godzinek. Wy-
daje się to zrozumiałe – oto założyciel i prawodawca zakonu,  do 
którego przynależy modlący się, jest obdarzany szczególną łaską 
Boga – Jego miłością, która za pośrednictwem św. Norberta spły-
wa na całe gromadzenie.

Wezwanie z komplety:
Nakłoń Panie ucha Twego
Słuchaj proszę głosu mego
Odrzuć gniew na mnie od ciebie
A mnie pociągnij do siebie
Za przyczyną Służki twego
Ojca Norberta Świętego
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Który z tobą już wiekuje
I na wiek wieków króluje

Adresatem wezwania jest  Bóg, podobnie, jak było to w wezwa-
niu  Na prymę. O ile jednak tam można to było wyraźnie odczytać 
z wersu: Z czego tobie i synowi, o tyle tutaj formę Panie musimy uznać 
za logiczną kontynuację. Wezwanie to jest teocentryczne, w przeci-
wieństwie do wezwań chrystocentrycznych, jak jest np. w godzin-
kach o NPMP „Niech nas Syn Twój o Pani do siebie nawróci, a Swo-
je zagniewanie niech od nas odwróci”, czy w Godzinkach o św. Grze-
gorzu: „Niech nas święty Grzegorzu, Zbawiciel nawróci. A gniew 
przez cię do siebie niech od nas odwróci”10. Są tu cztery zindy-
widualizowane (dotyczące tylko modlącego się) prośby do Boga:  
1) nakłoń ucha 2) słuchaj głosu 3) odrzuć gniew 4) pociągnij do siebie. 
Wszystkie są wyrażone czasownikami w 2 os. trybu rozkazującego, 
charakterystycznego dla wypowiedzi zmodalizowanych deontycz-
nie, użytymi tu raczej, ze względu na odbiorcę, w funkcji optatyw-
nej. Forma gramatyczna użytych czasowników co prawda zawiesza 
działanie kategorii czasu gramatycznego, ale semantyka podpowia-
da, iż idzie tu o teraźniejszość – o chwilę mówienia, a raczej mod-
lenia się. Nadawca (modlący się) spodziewa się, iż prośby te zosta-
ną zrealizowane w chwili ich wypowiadania. Dwie początkowe to 
prośba o wysłuchanie – „zwróć na mnie uwagę i wysłuchaj mnie”, 
trzecia – będąca warunkiem spełnienia zasadniczej – czwartej – 
„odrzuć gniew”, to prośba o przebaczenie grzechów, bo grzech 
ludzki jest przyczyną bożego gniewu. I wreszcie prośba czwarta, 
najistotniejsza, będąca celem całego wezwania z Komplety, wzmoc-
niona w dodatku wstawiennictwem św. Norberta, to nawrócenie 
i zapewnienie sobie udziału w życiu wiecznym.

Siedem	hymnów	Godzinek

Każdy hymn, podobnie jak zaczęcie i wezwania, zapisano ośmio-
zgłoskowcem, bardzo popularnym wersem w polskiej epice i liry-
ce (Miodońska-Brooks i in. 1978: 475) niewymagającym średniów-
ki, umożliwiającym sformułowanie w nim krótkiego zdania bądź 
tylko jego części. Hymny zapisano w 10 wersowych strofach o re-

10 Godzinki o św. Grzegorzu według niezidentyfikowanego modlitewnika 
z XVIII wieku zamieszczonego w: Boże ku wspomożeniu memu weźrzyj. Godzinki 
staropolskie, 2017, s. 338 i n. 
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gularnym układzie rymów sąsiadujących aa bb. Anonimowy au-
tor w tej uroczystej formie opowiada wydarzenia dotyczące św. 
Norberta, tworzy więc z konieczności skrócony, wręcz lapidarny 
żywot świętego, wskazuje na najbardziej istotne fakty, których 
konsekwencją jest świętość. Z treści hymnów wynika jasno, że 
autor znał żywot świętego, można więc z dużym prawdopodo-
bieństwem sądzić, iż sam był norbertaninem. Na hymny trzeba 
patrzeć łącznie, mimo iż są rozdzielone innymi, istotnymi częścia-
mi Godzinek, tylko taki sposób patrzenia daje bowiem możliwość 
odtworzenia wydarzeń z życia świętego. W początkowej części 
hymnu w Na jutrznię autor wymienia kilka istotnych przymiotów 
Boga. Jest więc Bóg niepojęty w mądrości, wszechmogący i święty – 
i to właśnie te przymioty pozwoliły Bogu przejawić się w cudowny 
sposób w Norbercie Świętym. Oto bowiem w chwili, gdy godnie 
urodzony, idąc za światem, zdobywa sławę wśród współczesnych, 
słyszy głos Boga zawracający go z tej drogi. Autor dokonuje zrów-
nania świata  z marnością, której słodkość jest gorzkością. Posługuje się 
barokowym konceptem, w którym przestrzega przed grą pozo-
rów – owa słodkość świata jest ułudą, której uleganie prowadzi do 
katastrofy, jaką jest oddalenie od Boga. 

Hymn Na prymę zawiera informację o nawróceniu Norberta. 
Przyjęcie Ducha Świętego spowodowało znaczną odmianę żywota. 
Wzgardziwszy samym sobą, czyli takim, jakim był dotychczas, 
Norbert z gorejącym miłością sercem oddał się Bogu na służbę. 
Owo gorejące serce Jezus Maryja słodnieje/ Wszystkie gorzkości cukruje/ 
Do nieba drogę gotuje. Interesujące w tych trzech wersach są formy 
orzeczeń przy podmiocie wyrażonym szeregiem składników, są 
one w liczbie pojedynczej, przez co nie bardzo wiadomo, kto jest 
wykonawcą orzekanej czynności. Ma to istotne znaczenie zwłasz-
cza w kontekście wersu do nieba drogę gotuje, Jezus bowiem może 
działać bezpośrednio, Maryja natomiast może prowadzić do świę-
tości, wskazując drogę do Chrystusa. 

O pełnym nawróceniu Norberta mówi hymn Na tercję. Autor 
stwierdza bowiem, że Norbert w świętego przemieniony/ stał się wzo-
rem pobożności i już tu na ziemi zaczął żywot anielski. Stało się to 
wyłącznie z woli Boga, którego nazywa Królem Niebieskim, gdzie 
niebieski odnosi się nie do barwy, lecz do nieba. Ziemska świętość 
Norberta wynika nie tylko z przynależności do Kościoła i – przez 
chrzest – powołania do świętości (Katechizm 1994: 206 i 232), ale 
przede wszystkim ze szczególnego ukochania go przez Boga (co 
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wielokrotnie autor podkreśla w wezwaniach, wersetach i respon-
soriach). Ziemski żywot anielski będący w jakimś sensie symbo-
lem świętości uzyskał Norbert przez  ciała udręczenie, i codzienne 
umartwienie. Mamy tu wyraźne nawiązanie do ascetycznych prak-
tyk świętego, o których informuje jego Żywot11: Zaraz od dworu od-
wstał (tak!) i w domu udręczenia wszelakie chętliwie znosił.

W kolejnym hymnie Na sekstę autor zamieszcza istotną informa-
cję o założeniu przez św. Norberta klasztoru premonstrateńskiego. 
Używa tu metafory: Zrodził Bogu Świątobliwie/ Synów i córki szczęś-
liwie – owo zrodzenie, to powołanie do życia klasztorów męskie-
go i żeńskiego, w których kwitnie pobożność i miłość, przez co –  
jak pisze autor – Bóg jest wielce ozdobiony/ I świat z trądów oczysz-
czony. Ziemska działalność Norberta – wybrańca Boga (Wybrane 
naczynie Boga) to – wzorem Jezusa Chrystusa – pasterza dobrego/ 
Boga dla nas wcielonego gromadzenie milionów dusz i prowadze-
nie ich wprost do nieba. To jednocześnie zwycięska wojna: światu, 
ciału i czartu trwoga, którą prowadzi Norbert biskup12. W hymnie 
tym zawarto wers, w którym Norbert, ze względu na rozliczne 
cnoty, został porównany do Cherubina, czyli – według św. Toma-
sza z Akwinu – anioła pełnego wiedzy bożej, przechowującego 
tę wiedzę i będącego powiernikiem Boga (Suma teologiczna 1979: 
46). Biskupstwo Norberta, o którym wspomina autor, wiąże się 
z przyjęciem w roku 1126 arcybiskupstwa Magdeburga i zrzecze-
nia się przełożeństwa zakonu norbertańskiego.

W hymnie przeznaczonym Na nieszpór autor rozwija metaforę 
dobrego pasterza pochodzącą z Ewangelii św. Jana (10:11 i 14). Św. 
Norbert jest w tym hymnie nazwany – wzorem Jezusa – dobrym 
pasterzem pasącym dwie trzodzie (tu zwraca uwagę liczba podwój-
na). Wers Jedne pasie niewinnością dotyczy zakonów żeńskich –  

11 Żywot Świętego Norberta pierwszego ojca zakonu Premonstratensów, Arcybi-
skupa Magdeburskiego, pisany od jego rówiennika i klasztorom jego podany zamiesz-
czono w rękopisie 594 (bez paginacji) z roku 1662 pt. Kontemplacja męki i śmierci 
Chrystusa Pana i odkupiciela naszego ku naśladowaniu i używaniu dusze nabożnej 
z inszemi bardzo uciesznemi według czasu kontemplacjami i naukami.Pisana roku 
Panskiego 1662. Jest to obszerne streszczenie żywotu św. Norberta zamiesz-
czonego w dziele Piotra Skargi pt. Żywoty świętych, którego pierwsze wydanie 
miało miejsce w Wilnie w 1579 roku. W innym fragmencie czytamy: …odzienie 
swe złotem i perłami lśniące, w którym świata zażywał zewlokł, a kozuch barani, któty 
już dał był sobie zgotować oblokł a powrozem się przepasał

12 Autor wykorzystuje motyw znany od średniowiecza, zob. m.in. IV sonet 
Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego wydany w 1601 roku.
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niewinność stanowi tu nawiązanie do czystości – jednego z trzech 
ślubów (rad ewangelicznych) składanych przy profesji. Żarliwość 
ducha z wersu drugą ducha żarliwością można odnieść do zgroma-
dzeń męskich, w duchowość których zostało wpisane szczególne 
umiłowanie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Norbert – do-
bry pasterz chroni swoje siostry i swoich braci przed drapieżnym 
wilkiem piekielnym, a z racji religijnej mądrości strzeże ich przed 
herezją: Objawia zdrady chytrości/Heretyckie obłudności. Ale przede 
wszystkim – ciało Pańskie adoruje i ta adoracja jest dla premonstra-
tensów jednym z głównych elementów duchowości zakonnej13.

W hymnie 7 Na kompletę autor skupia się na pośmiertnym losie 
św. Norberta. Przebywa więc Norbert w niebie, dokładnie w em-
pirejskich pałacach, co w starożytnej i średniowiecznej kosmologii 
oznacza ‘najwyższą część nieba, siedzibę Boga’. Przebywa tam 
z biskupami, aniołami i innymi świętymi, z którymi się weseli, bo 
widząc Boga w jasności, wespół Go adorują.

Wersety	i	responsoria

Po każdym hymnie następuje werset i responsorium o różnej tre-
ści, wersy mają różną liczbę sylab w każdej części, ale stały rym 
aa. Są one zwięzłym (dwuwersowym) podsumowaniem treści 
wyrażonej w poprzedzającym je hymnie.  Werset i responsorium 
pierwsze wyrażają odwieczną miłość Boga do Norberta, nazywają 
go wybranym, którego Bóg sposobił do chwały – świętości przez 
łaskę. Teologicznie może tu chodzić o łaskę aktualną otrzymaną 
na początku nawrócenia (Katechizm 1994: 460) oraz habitualną 
„uzdolniającą do życia z Bogiem i do działania mocą jego miłości” 
(tamże). Znajduje to potwierdzenie w wersecie i responsorium 
drugim, w którym mówi się o ciągłym wpływie Boga na życie 
i działanie Norberta: Bóg słudze swemu gościniec toruje/A w na-
grodę za pracę niebo ofiaruje. Dystych trzeci odnosi się do zakon-
nej działalności Norberta: Rozkrzewił Bóg sprawiedliwego/Jako cedr 
Libanu górnego. Owo rozkrzewienie nawiązuje do powstających 
w niedługim czasie po założeniu pierwszego klasztorów norber-
tańskich w Europie. Porównano je do cedru Libanu, chodzi tu nie 
tylko o wymiar ilościowy, ale także nawiązanie do biblijnego  wy-

13 Na temat duchowości premonstratensów zob. m.in. Goldstrom 1991; Raj-
man 2002.
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korzystania drewna z lasów cedrowych gór Libanu do budowy 
świątyni Salomona, traktowanej tu jako symbol wiary w Boga. 
W kolejnym dystychu autor powraca do „wybraństwa” Norber-
ta, tym razem w aspekcie kapłańskim: Obrał go Bóg kapłanem na 
ofiary święte/Aby z rąk czystych były od niego przyjęte. Czyste ręce 
kapłana mają istotne znaczenie w liturgii, obmyciu rąk celebransa 
przed  modlitwą nad darami mającemu dziś znaczenie symbolicz-
ne towarzyszy jego modlitwa: „Obmyj mnie, Panie, z mojej winy 
i oczyść mnie z grzechu mojego”. O czystości rąk pisze św. Paweł 
w pierwszym liście do Tymoteusza: „Chcę więc, by mężczyźni 
modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu 
i sporów”. Czyste ręce – dosłownie i w przenośni zdają się według 
autora Godzinek  być gwarancją przychylności Boga. 

Dystych odmawiany w części Na nieszpór zwraca uwagę na je-
den z „darów Ducha Świętego” (Księga Izajasza 11, 2-3). Jest nim 
dar umiejętności (w innych tłumaczeniach – wiedzy) różnie rozu-
miany w historii teologii chrześcijańskiej, mający w każdym razie: 
doskonalić rozum praktyczny (św. Tomasz z Akwinu) i ułatwiać 
dostrzeganie Boga w świecie (Jan Paweł II). W responsorium 
natomiast autor stwierdza: [Bóg] Głowę jego ozdobił koroną wiecz-
ności, czyli koroną wiecznego życia w przywołanych wcześniej 
empirejskich pałacach. Korona znaczy tu ‘uroczysty ubiór głowy 
oznaczający wysoką władzę, dostojeństwo albo uznanie i chwa-
łę’ (SStp) i jest traktowana jako wyróżnienie będące nagrodą za  
życie ziemskie zgodne z nakazami Boga. Podobny, ale nie iden-
tyczny związek wyrazowy korona wieczna wystąpił np. w Rejowej 
Postylli  czy Żywotach świętych starego i nowego zakonu Skargi.    
W wersecie 7 modlący kieruje swoje wołanie do św. Norberta. Jest 
to jedyne miejsce w Godzinkach, w którym święty jest adresatem 
prośby wyrażonej w modlitwie. Prośba dotyczy wstawiennictwa 
u Boga, aby słudzy św. Norberta, czyli zakonnice i zakonnicy pre-
monstrateńscy stali się godnymi uczestnikami Nieba.

Zarówno modlitwa, jak i następujące bezpośrednio po niej 
wersety i responsoria stanowią rodzaj stałego refrenu. Modlitwa 
jest prośbą do Boga (wokatywna forma Boże) o uczestniczenie 
wiernych w darach, jakimi Bóg ubogacił św. Norberta, nawracając 
go od świata do siebie. Dary te nie zostały wyszczególnione, ale 
jako pochodzące od Boga, mają dla modlącego się wielką wagę. 
Istotne w modlitwie są te elementy, które dotyczą św. Norberta: 
1) jest on sługą Boga, 2) jest ojcem nas czyli zakonnic i zakonni-
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ków, 3) został cudownie nawrócony przez Boga. Jako ten, które-
mu dane było założyć zakon, obdarzany miłością samego Boga 
staje się przyczyną, przez którą siostry i bracia dostąpią najistot-
niejszego w życiu chrześcijanina daru – zbawienia. W wersetach 
i responsoriach zostały sformułowane powtarzające się i przez to 
nabierające szczególnej wagi wezwania – prośby do Boga. 1) Panie 
wysłuchaj prośby nasze – fraza zbudowana na wzór Panie, wysłuchaj 
modlitwy mojej z Ps 10214; 2) A wołanie tobie nasze niech przyjemne bę-
dzie – to przetworzenie tekstu z Ps 102, będące prośbą o przychyl-
ność. Zwraca tu uwagę wprowadzenie niespotykanego w innych 
godzinkach sformułowania dotyczącego wołania modlącego się – 
niech przyjemne będzie w miejsce a wołanie moje niech do Ciebie przyj-
dzie obecnego zarówno we wspomnianym Ps 102, jak i w innych 
Godzinkach. Autor zakłada, iż Bóg wysłucha jego wołania, ale 
odpowie tylko wtedy, gdy wołanie to będzie mu przyjemne, czyli 
‘sprawiające przyjemność’. W zakończeniu następuje wezwanie 
wiernego/wiernych do modlitwy: Módlmy się i „deklaracja” Bogu 
cześć i chwała. Owo módlmy się jest nowsze, w starszych tekstach 
najczęściej jest Błogosławmy Panu. O zmianie tej pisze Sulikowski:

Teologiczny sens „błogosławienia” wydaje się już zatarty dla współ-
czesnego Polaka. Uważa się powszechnie, że to raczej Bóg może 
błogosławić ludziom, że Ewangelia przynosi w Kazaniu na Górze 
niezwykłych Osiem Błogosławieństw itd. Tymczasem kierunek 
odwrotny – wierny błogosławiący Stworzyciela – jest koniecznym 
i wystarczającym warunkiem prawdziwej komunikacji z Bogiem 
(Sulikowski 2016: 269). 

W zakończeniu tej części pojawia się, mimo że niebezpośrednie 
(bez jasno określonego adresata) wezwanie A dusze wiernych zmar-
łych niech mają wieczny pokój. Ma ono charakter wezwania modli-
tewnego właściwego modlitwie za zmarłych, którą Kościół traktuje 
jako: „wyznanie wiary w świętych obcowanie” (Špidlik 1991: 230). 

Godzinki o św. Norbercie kończą się zaleceniem, w którym au-
tor, polecając nabożeństwo św. Norbertowi, używa nazwy gatun-
kowej: Te godzinki oraz określa cel modlitwy: ku twojej czci także 
ozdobie. Zwracając się bezpośrednio do św. Norberta, używa form 

14 Wezwanie o „wysłuchanie głosu prośby mojej” wystąpiło w psalmach 
w Biblii Wujka czterokrotnie.
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adresatywnych: Święty Patriarcho – trzeba tu widzieć znaczenie 
ograniczone raczej do znaczenia prymarnego z gr. patriárchēs ‚gło-
wa rodu’, gdzie przez ród można rozumieć zakony premonstra-
teńskie, tym bardziej że następne określenie: ojcze jest związane 
z funkcją pierwszego Ojca Przełożonego wszystkich zakonników 
i zakonnic norbertańskich. Zwrot: Patronie odnosi się już do kultu 
świętego – Norbert bowiem jest nie tylko założycielem zakonu, 
ale także patronem każdego norbertanina i norbertanki. Zalecenie 
kończy się pokorną prośbą: miej mnie w swej obronie.

Godzinki o św. Norbercie nie są modlitwą szczególnie wychwala-
jącą Świętego Norberta, a przecież można by się tego spodziewać, 
mając na uwadze miejsce powstania (klasztor premonstrateński), 
osobę autora (zakonnik lub zakonnica) oraz i to, że bohaterem  mod-
litwy jest założyciel i patron zgromadzenia, któremu siostry i bracia 
oddają szczególną cześć15. Godzinki są modlitwą ustną odmawia-
ną indywidualnie bądź zbiorowo w zgromadzeniu. Zasadniczo 
jest to modlitwa uwielbienia, w której modlący się wysławia/ wy-
chwala Boga – chwała Wszechmocnemu Bogu w Trójcy jedynemu; Bóg 
wszechmogący i święty, to, co jest przedmiotem modlitwy dzieje się 
za sprawą Boga, jest realizacją Jego planu. Norbert jest świętym, bo 
tak chciał Bóg. Dlatego wydarzenia z życia świętego przedstawione 
w poszczególnych hymnach są asumptem do ukazania wielkości 
Boga i sławienia Jego wszechmocy. Oczywiście w tekście godzinek  
są też elementy modlitwy prośby, np. Panie wysłuchaj prośby nasze; 
racz nam to dać, prosimy cię ; Przybądź mi na pomoc, Panie itp. ale nie 
są dominujące. W konstrukcji tej modlitwy urzeka punkt widzenia 
anonimowego autora –  przede wszystkim Bóg. 
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Hours about the Holy Father Norbert – seventeenth-century  
manuscript from the Norbertine convent at Zwierzyniec

Abstract

The seventeenth-century manuscript text of the Hours of St. Nor-
bert, formed in the circle of premonstratensians, was subjected to 
a philological analysis, the aim of which was to recreate the re-
lationship between language and the real world. The text of the 
hours shows that the saint's person, patron and founder of the pre-
monstratensians' congregation, facts from his life and activities are 
a kind of pretext to show the greatness of God.

Keywords: St. Norbert, hours, XVII century, language of prayer, 
language-real world relation.





W kręgu dawnej 
polszczyzny 

tom V

Ewa	Zmuda
Uniwersytet	Pedagogiczny,	Kraków

Siedm zamkow. Ktoremi Dusza  
zamkniona bespieczna iest – uwagi 
o języku średniopolskiej modlitwy 
karmelitańskiej

Podczas kwerendy w archiwum ss. karmelitanek bosych w Krako-
wie, w klasztorze przy ul. Wesołej, przeglądając siedemnastowiecz-
ne rękopisy, odnalazłam, w dwóch niezależnych, spisanych inną 
ręką manuskryptach, modlitwę zatytułowaną Siedm zamkow. Ktore-
mi Dusza zamkniona bespieczna iest1. Na pierwszy rzut oka uderzają-
ca była nietypowa forma, jak i bogactwo treści teologicznych, stąd 
próba bliższego przyjrzenia się niektórym aspektom owego tekstu.

Tekst wybrany do analizy2, zawierający zamki, pochodzi z za-
bytku datowanego na przełom wieków XVII i XVIII przechowywa-
nego w archiwum sióstr karmelitanek3. Zabytek zawiera zarówno 
teksty drukowane, jak i zapisane ręcznie. Tekst rękopiśmienny –  
z którego pochodzi analizowany fragment – to 24 rozkładówki4 
wklejone między drukowaną Regułę pierwotną daną od B. Alberta [na 
okładce zapisany rok 1653] a drukowany tekst pt. Ćwiczenie klasztor-
ne albo praktyka, uczynkow abo aktow żywota zakonnego… [datowane 
na rok 1730]. Został on napisany jedną ręką, na niektórych stronach 

1 Dalej zwany zamkami.
2 Drugi zabytek, w którym znalazł się interesujący mnie tekst to polski rę-

kopis pochodzący z połowy XVII w. Zabytek skatalogowany pod numerem 
132, oprawiony w skórę; wymiary rękopisu 10 x 15 cm. Szczegółowej analizy 
dokonuję na bazie omawianego we wstępie tekstu.

3 Zabytek skatalogowany pod numerem 277. Książka oprawiona jest 
w deski powleczone skórą.

4 Numerowane są rozkładówki, a nie strony. Paginacja zrobiona ołówkiem. 
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znalazły się ilustracje. Całą stronę pokrywają wizerunki: Iesus Cordi 
Imperans (jedna strona na rozkładówce trzeciej), Joachim, Anna, Ma-
ria (jedna strona na rozkładówce czwartej), Iesus Cor Affligens (jedna 
strona na rozkładówce 8), oprócz nich znajdują się na fragmentach 
stron elementy graficzne, przedstawiające Serce Jezusa i aniołów 
(rozkładówki 7, 9, 13 i 17), scenę wniebowzięcia (rozkładówka 19), 
Matkę Boską Bolesną (rozkładówka 23). Na kartach rękopiśmien-
nych znajdują się zróżnicowane gatunkowo teksty modlitewne, 
przeznaczone do odmawiania podczas czterech kolejnych uroczy-
stości roku liturgicznego: Zmartwychwstania, Wniebowstąpienia, 
Zesłania Ducha Świętego oraz uroczystości Trójcy Świętej.

Przedmiotem analizy uczyniłam tylko jeden tekst z opisane-
go zabytku (dalej określany jako Z1) zawarty w części poświę-
conej Zmartwychwstaniu. Formalnie część odnosząca się do 
Zmartwychwstania składa się z czterech osobnych tekstów (łą-
czy je czas, kiedy mają być odmawiane). Pierwszy zatytułowany 
jest W Dzien Zmartwychwstania Panskiego (Z1: 2)5 i stanowi zbiór 
czterech mikroaktów, będących postanowieniami. Część dru-
ga zatytułowana Akty (Z1: 2) to sześć krótkich modlitw – aktów 
strzelistych, których adresatem jest Chrystus. Część trzecią – któ-
ra będzie przedmiotem mojego zainteresowania – stanowi Siedm 
Zamkow. Ktoremi Dusza zamkniona bespieczna iest. (Z1: 3). Całość tę 
zamyka Modlitwa Do Nayswięt: Panny (Z1: 5).

Do analizy wybranego tekstu rękopiśmiennego zastosuję – 
narzucone przez tematykę omawianego manuskryptu – podej-
ście teolingwistyczne6. Pomocniczo zaś posłużę się narzędziami 
z zakresu pragmalingwistyki7. Bliższemu oglądowi poddam ta-
kie aspekty tekstu – aktu mowy8, jak nadawca, odbiorca, inten-

5 Zapis cytatów z zabytku pozostawiam zgodnie z pisownią oryginalną, w na-
wiasie podaję Z1 (zabytek 1) oraz numer rozkładówki, z której pochodzi cytat. 

6 „(…) teolingwistyka to subdyscyplina językoznawcza badająca szeroko po-
jęty język religijny ze szczególnym uwzględnieniem całego religijnego kontekstu 
powstawania analizowanych wypowiedzi. Analiza teolingwistyczna łączy war-
stwę językową z kontekstem religijnym (zespołem wierzeń, światopoglądem, 
intencją komunikacyjną autora, prezałożeniami)” (Zmuda 2017: 43). 

7 Na temat podstawowych aspektów analizy pragmalingwistycznej zob. 
Prokop 2010.

8 Za A. Sakaguchi przyjmuję podział na akty mowy ziemskie i nadziemskie 
(Sakaguchi 2011: 207). Autorka dokonała tego podziału w oparciu o prace Reina-
cha: „Za odkrywcę aktów społecznych „działającego Ja” można by jednak uznać 
Adolfa Reinacha, który w swojej pracy napisanej w 1913 roku, podobnie jak Aust-
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cja komunikacyjna, jego funkcja oraz ukształtowanie językowo-
-znaczeniowe. 

Nadawca

Nadawcą w analizowanym tekście jest siostra zakonna. Chociaż 
w żadnym z fragmentów zakonnica nie ujawnia się bezpośred-
nio, to jednak z form gramatycznych możemy wnioskować o płci 
nadawcy ([abym] dokończyła, dostąpiła [s. 7]), a w Modlitwie Do 
Nayswięt: Panny – występującej po omawianych zamkach, znaj-
dujemy fragment potwierdzający przynależność autorki tekstu 
do stanu zakonnego: 

A przeto pokornie proszę, wiedz o mnie Słudze Twoiey y miey mnie 
w Opiece y Opatrzności swoiey, wspomagay mnie nędzną we wszystkich 
potrzebach, przeciwnościach, y utrapieniach moich, Pomocy dodawaiące 
swoiey, abym według powołania Chrzesciianskiego, y Zakonu mego S. do-
brze żyiąc, szczęśliwie dokończyła, Zbawienia wiecznego dostąpiła, kędy 
zyiesz z Troycą Przenayswiętszą na Wieki (Z1: 6-7).

Nadawca, w powyższym fragmencie, nazywa siebie Sługą 
Matki Bożej, a Zakon nazywa swoim świętym Zakonem, co, wyda-
je się, dowodzi faktu, iż pisząca jest zakonnicą9. Więcej jednakże 
możemy powiedzieć o obrazie siebie samej, jaki kreuje Autorka 
w tekście. Siedmiokrotnie nazywa siebie ubogim, nędznym stwo-
rzeniem Boga. Wydaje się zabiegiem przemyślanym i szczególnie 
istotnym powtórzenie we wszystkich zamkach właśnie takiej de-
skrypcji: ia ubogie nędzne stworzenie twoie (3-5). Określenia ubogi 
(‛nędzny, biedny, nieszczęśliwy’ – L VI: 81) i nędzny (‛biedny, mi-

in, wyszedł w swoich rozważaniach od semantycznego oglądu kategorii działania. 
Reinach zwrócił także uwagę na element świadomościowy, przeżyciowy i intui-
cyjny, który odzwierciedla się w działaniach mownych, i doszedł – jako pierw-
szy z badaczy – do niezwykle ważnego  rozróżnienia na akty społeczne ziemskie 
i nadziemskie” (Sakaguchi 2011: 202). Przy czym za ziemskie autorka uważa tzw. 
„świeckie akty”, a za nadziemskie – akty sakralne. Przy czym za kryterium wyj-
ściowe w rozróżnianiu tych aktów uważa przede wszystkim dwa elementy: do-
świadczeni i świadomość konkretnego człowieka (por. Sakaguchi 2011: 210).

9 Z całą pewnością można powiedzieć, że mówimy o karmelitance bosej, 
dowodzi tego chociażby fakt, iż część rękopiśmienna została dołączona tuż po 
regule św. Alberta. Poza tym w archiwum przechowywane są właśnie teksty 
karmelitańskie. 
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zerny’ L III: 312) są w tym wyrażeniu bliskie znaczeniowo i są for- 
mami ujemnie wartościującymi10, trzeba tę nazwę jednak rozpatry-
wać w kontekście biblijno-religijnym, gdzie zyskuje nowe odcienie 
znaczeniowe. Należy więc przymiotniki ubogi i nędzny rozumieć 
jako składniki chrześcijańskiej cnoty, określanej mianem pokory11, 
rozumianej w zakonie jako nazwy postawy wartościującej samego 
siebie (por. Grzegorczykowa 1993: 23) w wyniku dostrzegania „ra-
dykalnego dystansu” (MST, hasło pokora: 340) między człowiekiem –  
stworzeniem (‛istota żywa’ (ESJP XVII i XVIII)12 a Bogiem. W oma-
wianej deskrypcji podkreślona jest przede wszystkim całkowita 
zależność od odbiorcy13 (czyli Boga-Stwórcy, mającego wyłączne 
prawo do swego stworzenia). 

Ponadto w każdym mikroakcie (zamku) nadawca podkreśla swo-
ją grzeszność. Również siedem razy – a więc stanowi to element sta-
ły w badanym tekście –  powtarza się stwierdzenie: zalecam y zamy-
kam, teraz y na wieki, moię ubogą grzeszną Duszę (3-5). Po raz kolejny 
zatem autorka sięga po przymiotnik ubogi14, tym razem zestawia-
jąc go z przymiotnikiem grzeszny (‛grzeszeniu podległy, grzeszący, 
grzechów pełny’ – L II: 146-147)15, co również podkreśla zarówno 
dystans między zakonnicą (dusza stanowi tu synonim osoby, por. 
L I: 561 dusza ‛stworzenie duszą obdarzone’) a Bogiem, jak i jest ele-
mentem pokornej postawy wobec Boga16. Warto podkreślić również, 

10 Nie należy jednak zapominać o pewnego rodzaju chrześcijańskim prze-
wartościowaniu niektórych wyrażeń, w tej grupie znajdzie się właśnie przy-
miotnik ubogi.

11 O odczytaniach m.in. biblizmu ubodzy w duchu w znaczeniu pokory zob. 
Kudasiewicz (1987: 312-313). Na temat różnicy między potocznym a chrześcijań-
skim rozumieniem tej wartości zob. R. Grzegorczykowa (1993) oraz Minikowska 
(1985); na temat rozumienia pokory w języku zakonnic zob. Zmuda (2016).

12 Stworzenie derywat odczasownikowy (stworzyć ‛utworzyć, urobić, uczy-
nić’ L V: 492).

13 „ Postawą człowieka (zakonnicy) wobec Boga jest pokora. Człowiek pokorny 
modli się do Boga, a Bóg zsyła człowiekowi swoją łaskę” (Mączyński 2005: 208).

14 Na temat biblijnego i teologicznego rozumienia ubóstwa (w tym przy-
miotnika ubogi) zob. tekst D. Kowalczyka SJ, Co oznacza chrześcijański paradoks 
ubóstwa - https://m.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/lyk-teologii/art,67,co-
-oznacza-chrzescijanski-paradoks-ubostwa.html (dostęp dnia: 14.05.2018).

15 Grzech ‛przestąpienie przykazania bożego sercem, słowem i uczynkiem’ 
(L II: 143).

16 „Ostatecznie teologiczna wersja pokory podkreśliła rozpoznanie przez 
człowieka samego siebie, swoich zalet i wad po to, aby tę prawdę podporząd-
kować wyznawanej etyce” (Minikowska 1985: 129).
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że ubóstwo to jeden z trzech ślubów (obok czystości i posłuszeń-
stwa), składanych w zakonie, a więc wartość szczególnie ważna 
dla zakonnicy.

Odbiorca

O wiele bardziej skomplikowana jest kwestia odbiorcy tekstu (za-
równo poszczególnych mikroaktów, jak i całego tekstu traktowa-
nego jako makroakt mowy). Odbiorcą Siedmiu zamków… jest prze-
de wszystkim Bóg, co potwierdzają zwroty adresatywne17 na po-
czątku każdego mikroaktu – nazwy lub jednostkowe deskrypcje 
określone18: O Wszechmocny Wieczny Boze (s. 3); O Boze Adonai (s. 4); 
O Boze Adonai (s. 4); O Boze Emmanuel (s. 4); O Swięty Niesmiertelny 
Boze (s. 4); O Potęzny Przedwieczny Boze (s. 5); O Straszliwy Boze Sa-
baoth (s. 5); O Niezmierny Przemocny Boze ! (s. 5). 

Jednakże siostry w zakonie zapisywały swoje teksty z prze-
znaczeniem do wielokrotnego odczytywania zarówno przez 
siebie samą, jak i przez inne siostry, które korzystały z tekstów 
rękopiśmiennych podczas np. rekolekcji czy tzw. lektury ducho-
wej, a zatem należy założyć, że pośrednio również one są od-
biorcami tekstu19.

Siedm zamkow	–	mikroakty	mowy

Cały analizowany fragment (traktowany jako makroakt mowy) 
złożony jest z siedmiu wyraźnie oddzielonych (poszczególne 
fragmenty są w zabytku numerowane) części (mikroaktów), 
dalej tzw. zamków. Każdy zamek ma identyczną budowę. Rozpo-
czyna się zwrotem adresatywnym do Boga z wykorzystaniem 
nazwy lub jednostkowej deskrypcji określonej (człon zmienny), 
potem następuje deskrypcja opisująca mówiącego (człon stały – 
zob. nadawca). Kolejna część to wskazanie czynności (człon sta-
ły + element zmienny).

17 Semantyka wymienionych zwrotów adresatywnych zostanie omówiona 
w dalszej części tekstu (ze względu na ścisłe połączenie znaczenia nazw z treś-
cią pozostałej części zamków).

18 Na temat jednostkowych deskrypcji identyfikujących zob. np. Kaleta 
2005: 33.

19 Na co wskazywałby również fakt odnalezienia dwóch wariantów tego 
tekstu w dwóch niezależnych rękopisach karmelitańskich.
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We wszystkich zamkach we wskazaniu czynności występuje 
formuła: zalecam y zamykam teraz y na wieki, moię ubogą grzeszną 
duszę. Według ESJP XVII i XVIII w., zalecać oznacza ‛powierzać 
kogo czyim, względom, rekomendować’, tu w znaczeniu ‛po-
wierzać duszę Bogu (czy też kolejnym boskim przymiotom)’; za-
mykać (‛zawierać to, co zasłania wejście’ ESJP XVII i XVIII) w rę-
kopisie zaś użyte zostało w znaczeniu przenośnym, odnosi się 
bowiem do czynności duchowej (‛oddawać w wyłączne posiada-
nie Bogu’). Autorka nazywa swoją duszę ubogą i grzeszną, czym 
podkreśla zarówno swoją zależność od Boga, jak i niedoskona-
łość, grzeszność, o czym była mowa w paragrafie dotyczącym 
nadawcy tekstu. Tu warto podkreślić, że należy to do elementu 
stałego siedmiu mikroaktów mowy. 

Elementem zmiennym są zwroty adresatywne i końcowa część 
każdego zamku, w której sprecyzowane jest czemu/komu poświę-
cona ma być dusza zakonnicy tudzież gdzie ma być zamknięta. 
Już na wstępie warto zwrócić uwagę, że końcowa część silnie ko-
reluje z zastosowanymi kolejno zwrotami adresatywnymi. 

Zamki20

1. O Wszechmocny Wieczny Boze, ia ubogie nędzne stworzenie twoie, za-
lecam y zamykam teraz y na wieki, moię ubogą grzeszną Duszę w Opiekę 
Przenaysw. Troyce, y w Moc Twego nieprzebranego miłosierdzia, y Dobro-
ci Twoiey Boskiey Amen. (s. 3-4)

W zamku tym Bóg21 nazywany jest Wszechmocnym i Wiecznym. 
Nominacja Wszechmocny (‛mocy nieograniczonej, wszystko mo-
gący’ L VI: 437) podkreśla brak granic w możliwościach działa-
nia Boga, zaś Wieczny (‛wieczysty, wiekuisty, bez końca trwa-
jący’ L VI: 286) brak ograniczeń czasowych. Zestawienie to ma 
więc na celu uwydatnić Boski całkowity brak ograniczeń.

Wyraz Bóg oznacza całą Trójcę Świętą, do której zakonnica 
kieruje swoją wypowiedź. Nie wynika to jednoznacznie z same-

20 Poszczególne mikroakty mowy są w rękopisie numerowane kolejnymi 
cyframi arabskimi.

21 Polski wyraz Bóg pochodzi od psł. *bog, jak zaznacza Boryś „znaczenie re-
ligijne powstało prawdopodobnie na gruncie irańskim” (SEBoryś: 36). W XVII 
w. znaczenie leksemu Bóg było tożsame z dzisiejszym (‛najwyższa istota, stwo-
rzyciel, rządca świata’ [L I: 135]; ‛istota najwyższa’ ESJP XVII i XVIII). 



211SIEDM ZAMKOW. KTOREMI DUSZA ZAMKNIONA BESPIECZNA IEST

go zwrotu adresatywnego, jednakże informacja ta zostaje dopeł-
niona w treści prośby. Zakonnica wskazując całą Trójcę Świętą 
jako odbiorcę aktu, stosuje podwójne stopniowanie (prze + naj), 
częste w mówieniu o Bogu. Przymiotami Trójcy, na które zakon-
nica zwraca uwagę, są miłosierdzie22 i dobroć23 (‛skłonność do 
czynienia innym dobrze, łagodność’ ESJP XVII i XVIII). W kon-
tekście wieczności i wszechmocy Boga, o których mowa w apo-
strofie widać, iż zakonnica przyjmuje postawę ufności w wyba-
czenie swoich grzechów, bez względu na ich ciężar czy ilość. 

2. O Boze Adonai, ia ubogie nędzne stworzenie Twoie, zalecam y zamy-
kam teraz y na wieki, moię ubogą grzeszną Duszę, w Moc y Opiekę Twego 
wiecznego Bostwa, y w Zasługi Twego Nayswiętszego Człowieczeństwa. 
Amen (s. 4).

Bóg-odbiorca nazwany został w tym zamku Bogiem Adonai. 
Zakonnica w tym fragmencie sięga więc po nominację hebraj-
skiego pochodzenia. Adonaj było nazwaniem, którym Izraelici 
zastępowali – uważane za święte24 – imię Jahwe podczas czyta-
nia Biblii. Nazwanie to oznaczało „mój Pan” (STB: 324) i nabrało 

22 Na temat miłosierdzia jako przymiotu Boga zob. Bieńkowska 1993: 68. 
Badaczka w swym tekście pisze m.in.: „Miłosierdzie może pochodzić (…) od 
Jezusa Chrystusa, przez którego czy też w którym miłosierdzie ukazuje się 
jako przymiot Boga” (1993: 68); „najczęściej miłosierdzie wchodzi w związki 
semantyczne z miłością i sprawiedliwością” (1993: 70). 

23 Dobroć jest jedną z najważniejszych wartości w chrześcijaństwie, o czym 
świadczy chociażby fakt, iż staje się nominacją samego Boga – Summum bonum 
Najwyższe Dobro. Jak pisze R. Grzegorczykowa: „Myślę, że w tym rozumieniu 
mamy odniesienie równocześnie do wszystkich znaczeń przymiotnika dobry. 
Jest to sublimacja ‛tego, co pożądane’ (szczyt ludzkich pragnień, najwyższa 
wartość), a jednocześnie ‛najwyższe dobro moralne’ (a więc połączenie obu 
znaczeń aksjologicznych. Ale to nie wyczerpuje pełnego opisu dobra jako przy-
miotu Boga. Myślę, że jest tu powiązanie także z pierwszym znaczeniem przy-
miotnika dobry, mianowicie z dobrocią. Bóg jako najwyższe dobro jest więc naj-
wyższą wartością (przedmiotem pożadania, pragnień), najwyższym dobrem 
moralnym, ale jednocześnie najpełniejszą realizacją tego, co jest opisane jako 
dobry 1. Stąd dobro i dobroć, które w odniesieniu do człowieka są rozdzielone, 
w Bogu się schodzą” (Grzegorczykowa 2003: 267). 

24 „Pragnąc zdobyć się na jak największy szacunek, judaizm będzie bowiem 
zmierzał do tego, by w ogóle nie wymawiać imienia objawionego na górze Ho-
reb” (STB: 324); „Najpopularniejszym „zamiennikiem” dla JHWH było słowo 
Adonaj (hebr. Pan)” (Majewski 2015: 7).
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rangi imienia Bożego25, Nowy Testament przeniósł nazwę Pan na 
Chrystusa (STB: 642), a zatem jest to także nazwa łącząca Stary 
i Nowy Testament. W analizowanej modlitwie jest to z pewnoś-
cią nazwa, która podkreśla potęgę Boga, a także jedność wieczne-
go Boga Ojca i drugiej osoby Trójcy Świętej – Chrystusa. W tym 
zamku autorka wskazuje bosko-ludzką naturę Jezusa i takiemu 
Bogu oddaje swoją grzeszną duszę w moc (‛władza, panowanie – 
ESJP XVII i XVIII) i opiekę (‛piecza, protekcya, obrona’ L III: 564). 

3. O Boze Emmanuel, ia ubogie nędzne stworzenie twoie, zalecam i za-
mykam teraz y na wieki, moię ubogą grzeszną Duszę, w Zasługi Twego 
Naysw. Zycia, y w moc y skutek, naygorszczerszey męki y Smierci Twoiey. 
Amen. (s. 4)

W kolejnym akcie mowy odbiorca nazwany jest Bogiem Em-
manuelem. Emmanuel to biblijne określenie Boga oznaczające: 
„Bóg z nami” (STB: 859), a Nowy Testament podkreśla, że Em-
manuelem okazał się Bóg w Jezusie, urzeczywistniając obietnicę 
zbawienia (STB: 345). Posługując się tą nazwą, autorka odnosi 
się do ziemskiego życia Chrystusa i wydarzeń zbawczych: życia, 
męki i śmierci Chrystusa. Zatem „Bóg z nami” to Bóg zdobywa-
jący zasługi26 dla człowieka poprzez mękę i śmierć. 

W językowym opisie tego zamku zwraca uwagę forma nay-
gorszczerszey męki y Smierci, którą można eksplikować jako ‛naj-
gorsza z możliwych, najstraszniejsza’. Forma utworzona w celu 
wzmocnienia wartościowania.

4. O Swięty Niesmiertelny Boze, ia ubogie nędzne stworzenie twoie, za-
lecam y zamykam teraz y na wieki, moię ubogą grzeszną Dusze, w Twoie 
naybłogosławieńsze Serce, y w głębinę Przenaysw. Piąci Ran Twoich. 
Amen. (s. 4-5).

Przymiotnik święty w ESJP XVII i XVIII oznacza ‛właściwy 
Bogu’. Teologiczne pojęcie świętości Boga zaś – do którego odsy-

25 „Już ze Starego Testamentu bowiem wynika, że słowo „Pan” (Adonaj = Ky-
rios) jest nie tylko tytułem królewskim, lecz także imieniem Bożym” (STB: 642).

26 Zasługa derywat od zasłużyć ‛zarobić na co swymi czynami’ (ESJLP XVII 
i XVIII); ‛służbą lub zasługą sobie zjednać, zarobić, wyrobić’ (L VI: 899), w zna-
czeniu teologicznym zasługa ‛dobro zawarte w jakimś czynie, które człowieka 
upoważnia do odebrania nagrody’ (O’Collins, Farrugia 2002: 404).
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ła zastosowana nominacja – jest niezwykle szerokie. Według STB, 
nie sprowadza się tylko do oddzielenia czy transcendencji, ale 
„świętość Boża suponuje to wszystko, co Bóg posiada w całym 
swoim bogactwie i pełni życia, w swojej potędze i dobroci. Jest 
ona czymś więcej niż jednym z wielu atrybutów Bożych; stanowi 
coś charakterystycznego dla Boga w ogóle” (STB: 973). Właśnie 
ta złożoność i wielowymiarowość świętości Boga sprawia, że 
Święty stało się dla judaistów i judeochrześcijan imieniem Boga 
(synonimicznie traktuje Biblia imiona Jahwe i Święty – STB: 973). 
Nieśmiertelny z kolei to ‛niepodlegający śmierci, nieumierający’ 
(ESJP XVII i XVIII). W rozumieniu teologicznym27 również od-
najdujemy ten wyraz w takim znaczeniu, warto jednak podkre-
ślić, że nieśmiertelność stanowi przykład tzw. mowy negatywnej, 
czyli mówienia o Bogu poprzez wskazywanie, jaki Bóg nie jest28.

Przywołana w zwrocie adresatywnym świętość i nieśmier-
telność Boga zestawiona zostaje z wydarzeniem męki. Przebite 
serce Chrystusa i pięć ran – symbolizują zarówno śmierć, jak i są 
znakiem zmartwychwstania, stają się więc znakami zbawczymi 
i wydobywają nowe sensy nominacji Święty i Nieśmiertelny Bóg29. 

5. O Potęzny Przedwieczny Boze. ia ubogie nędzne stworzenie Twoie zale-
cam y zamykam, teraz y na wieki, moię ubogą grzeszną Duszę, w Opiekę 
Przenaysw Krzyza twego, który w Dzien Wielkopiątkowy, Twoim Prze-
naysw. Bostwem y Człowieczenstwem został poświęcony, y Twoią Prze-
naydrozszą krwią skropiony. Amen. (s. 5)

Nominacja ta odsyła zarówno do teologicznego rozumienia 
potęgi Boga, jak i chrześcijańskiego rozumienia związku Boga 
z czasem. Według Biblii, potęga Boga objawia się na niebie i na 

27 „Nieśmiertelność absolutna (metafizycznie konieczna) przysługuje Bogu; 
jako absolutna wolność od jakichkolwiek zagrożeń i jako pełnia życia jest ona 
nawet przywilejem Boga” (MST: 276).

28 Na temat teologii apofatycznej i negacji w mówieniu o Bogu zob. np. Dzi-
dek, Sikora 2006: 63-64. Na temat negacji jako cechy języka mistycznego zob. 
Zmuda 2012: 60).

29 Warto również wspomnieć, że w siedemnastym wieku rozwija się w koś-
ciele kult Najświętszego Serca Jezusa pod wpływem objawień Małgorzaty Ma-
rii Alacoque. Ponieważ nie znamy jednak dokładnej daty powstania siedmiu 
zamków, nie można stwierdzić, czy zakonnica znała już objawienia Małgorzaty 
Marii. Miały one miejsce w latach 1673-1675, ale należy pamiętać, że nie od razu 
ich treści rozprzestrzeniały się w poszczególnych kościołach partykularnych.
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ziemi, objawiają ją stworzenia Boże, a potwierdza nieograniczo-
ne możliwości działania Boga (zob. STB: 740). Nazwanie Potęż-
ny można traktować zatem jako bliskie znaczeniowo z nazwą 
Wszechmocny. Przedwieczny zaś odnosi się do relacji Boga i czasu, 
teologia wskazuje, że wieczność jest przymiotem Boga, który – 
zgodnie z rozumieniem teologii katolickiej – pozostaje poza cza-
sem (zob. MST: 542). Jest to zatem nominacja bliska znaczeniowo 
z deskrypcjami wieczny, wiekuisty. 

Zakonnica, zestawiając potęgę i przedwieczność Boga z ofia-
rą Krzyża, po raz kolejny podkreśla jedność osób w Trójcy, jak 
i wartość zbawczą wydarzeń paschalnych. W tym zamku autor-
ka wymienia dwa najważniejsze symbole odkupienia człowie-
ka – krzyż i krew Chrystusa30. Odsyła także do jednego z naj-
ważniejszych dni w roku liturgicznym Kościoła katolickiego – 
Wielkiego Piątku (tworząc złożenie wielkopiątkowy), czyli dnia, 
w którym Kościół obchodzi pamiątkę męki i śmierci Chrystusa.

W wyżej wskazanym opisie zwraca uwagę kilkakrotne za-
stosowanie stopnia najwyższego (podwójne stopniowanie): 
przenajświętszy jest krzyż, dzięki przenajświętszemu bóstwu i czło-
wieczeństwu Chrystusa oraz przenajdroższej krwi. A więc wiel-
ka świętość zewnętrznego symbolu – krzyża – ma swoje źródło 
w immanentnej świętości Chrystusa.

6. O Straszliwy Boze Sabaoth, ia ubogie nędzne Stworzenie twoie, zalecam 
y zamykam, teraz y na wieki, moię ubogą grzeszną Duszę, w Moc y Łaskę 
Naysw. Sakramentow, y konsekracyą kapłańską, która się każdodziennie po 
Całym Chrzescianstwie odprawuie. Amen. (s. 5)

Zastosowany zwrot adresatywny odwołuje się do starote-
stamentowego obrazu Boga wzbudzającego strach31 – Pana Za-
stępów. Łaciński wyraz Sabaoth oznacza ‛zastępy’, a zatem Bóg 
Sabaoth należałoby przetłumaczyć jako Bóg Zastępów. Jest to bi-
blijna nazwa Boga, ale ciekawe jest, że w polskich tłumaczeniach 
Biblii wyraz Sabaoth nie występuje. Zakonnica jeśli dysponowa-
ła tłumaczeniem na język ojczysty, było to najprawdopodobniej 
tłumaczenie dokonane przez ks. Jakuba Wujka, w którym we 

30 Na temat pełnego znaczenia tych symboli zob. Lurker 1989: 95-97 i 101-103.
31 Według L straszliwy ‛strachu nabawiający, okropny’ (L V: 467), w ESJP 

XVII i XVIII brak hasła.
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wszystkich odnośnych miejscach znajdziemy frazę Pan Zastę-
pów32. Dominus Sabaoth znajdujemy w Wulgacie, a zatem autorka 
albo znała język łaciński i korzystała z łacińskiego tekstu biblij-
nego, albo przejęła nazwę z liturgii, bowiem Deus Sabaoth poja-
wia się w aklamacji Sanctus33, śpiewanej w części eucharystycz-
nej mszy świętej liturgii łacińskiej.

Modląca powierza się opiece i łasce Najświętszych Sakramen-
tów34. Wydaje się, że autorka, stosując wyrażenie całe Chrześci-
jaństwo, chce podkreślić obecność sakramentów w całym Koście-
le katolickim35. Wyrażenie to ma raczej podkreślić szeroki zasięg 
oddziaływania w świecie sakramentów poprzez udzielanie ich 
przez Kościół, niż wskazywać kościoły poza katolickim, w któ-
rych sprawuje się sakramenty.

W językowym ukształtowaniu tego zamku zwraca uwagę 
compositum każdodziennie. Złożenie to połączone z wyrażeniem 
całe chrześcijaństwo ma na celu wskazanie czasu i przestrzeni 
oddziaływania sakramentu na ludzi.

7. O Niezmierny Przemocny Boze ! ia ubogie nędzne stworzenie Twoie, 
zalecam y zamykam teraz y na wieki, moię ubogą grzeszną Duszę, w Przy-
czynę y Zasługi Przenayswiętszey Panny y WW. SS. y w one Łaski Odpu-
stow, które Koscioł Sw. udziela y rozdaie, Amen. (s. 5)

W deskrypcji, która stanowi ostatni zwrot adresatywny za-
mków, zakonnica ponownie sięga po mowę negatywną, stosu-
jąc nominację Niezmierny. Według ESJP XVII i XVIII, niezmierny 
to ‛wielki, ogromny’, w odniesieniu do Boga nazwa ta jednak 
otrzymuje również dodatkowy sem odsyłający do potęgi Boga, 
co potwierdzałaby również kolejna przydawka tej nominacji 

32 Por. np. Rz 9,29; Jk 5,4.
33 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra 

gloria tua. Hosanna in excelsis.
34 Zwłaszcza akcentuje – bez wskazania nazwy – Eucharystię sprawowaną, 

dzięki mocy, jaką Kościół udziela kapłanom, każdego dnia.
35 Sakramenty uznaje również Kościół prawosławny (prezentując nieco inne 

rozumienie zakresu tego pojęcia niż w Kościele katolickim). Protestantyzm jest 
zróżnicowany w swoim podejściu do sakramentów. Większość kościołów pro-
testanckich uznaje tylko dwa sakramenty chrzest i Eucharystię, nie uznaje nato-
miast – wymienionego w opisie – kapłaństwa, a więc nie wydaje się, by dotyczy-
ła omawiana wypowiedź jakiegoś kościoła protestanckiego. 
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przemocny (stopień najwyższy od mocny ‛mający siłę, moc, silny’ 
ESJP XVII i XVIII).

W jednym zamku wskazana zostaje Matka Chrystusa, święci oraz 
Kościół. Matka Jezusa nazwana zostaje Przenajświętszą Panną. Wyraz 
panna w czasie, kiedy powstały zamki używany był w kilku zna-
czeniach, w tym w znaczeniu ‛o Matce Boskiej’ (ESJP XVII i XVIII)36. 
Świętych Kościoła zakonnica wymienia, stosując skrót WW. SS 
(w całym rękopisie taki zapis powtarza się wielokrotnie). Kościół zaś 
ukazany jest jako ten, który udziela i rozdaje Łaski Odpustow; odpust – 
czyli ‛odpuszczenie grzechów’ (ESJP XVII i XVIII)37.

Po wszystkich siedmiu zamkach następuje zwrot: Pieczęć tych 
Zamkow Pacierz y Pozdr: Anyelskie (s. 5). Pieczęcią38, a więc tym, co 
zamyka i kończy zamki, są dwie podstawowe dla katolika modli-
twy. Wyraz pacierz wystąpił tu w znaczeniu ‛modlitwa (codzien-
na, błagalna) Ojcze nasz’ (ESJP XVII i XVIII), zaś Pozdr. Anyelskie to 
‛chrześcijańska modlitwa za wstawiennictwem Marii, rozpoczy-
nająca się od słów: Zdrowaś Mario, łaski pełna’ (ESJP XVII i XVIII).

Zakończenie

Omówiony tekst modlitewny z pewnością urzeka bogactwem 
treści teologicznych. W wykreowanej sytuacji komunikacyjnej 
zwraca uwagę zarówno nadawca – głęboko uniżona zakonnica, 
odbiorca – Jedyny Bóg o wielu nazwach (pośrednio odbiorcą są 
również inne zakonnice), jak i wyłaniająca się z całości intencja 
komunikacyjna – poświęcenie swojej duszy, życia Bogu poprzez 
przywołanie wydarzeń zbawczych i zasług samego Chrystusa 
(pośrednio także wskazanie innym zakonnicom sposobu doko-

36 Warto jednak wskazać, że oznaczał także ‛młodą niezamężną kobietę, 
dziewczynę, dziewicę, służącą, także zakonnicę, mniszkę’ (ESJP XVII i XVIII). 
„Panną nazywają Maryję również XVI-wieczne tłumaczenia Ewangelii, co – za-
znacza za M. Kucałą (1988: 136) M. Wronkowska-Dymitrowa – dzieje się zgodnie 
ze znaczeniem, jakie w owym czasie łączyła polszczyzna z tym słowem, zastępu-
jącym, wypierającym z użycia wcześniejsze – dziewica (Wronkowska-Dymitro-
wa 2000: 288). W odniesieniu do Matki Bożej tytuł ten jest synonimem dziewicy, 
czego podstawy biblijne można wskazać w proroctwie Izajasza (7,14) (Zmuda 
2012: 371, przypis 382).

37 Również ‛lokalne święto kościelne połączone z napływem pątników, spo-
wiadaniem się, tłumnym kiermaszem i zabawami’ (ESJP XVII i XVIII).

38 Wyraz pieczęć wystąpił tu w znaczeniu ‛pieczętowanie’ (zob. L IV: 93); 
pieczętować ‛pieczętować co czym, zakończyć, zamykać czym’ (L IV: 94).
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nania takiego poświęcenia). Określenie czasu Zmartwychwasta-
nia jako odpowiedniego do odmawiania tejże modlitwy pozwala 
również mniemać, iż była ona każdego roku odnawiana, stano-
wiła więc coś na kształt czasowych prywatnych ślubów oddania. 
Istota tego aktu mowy polega – tak jak w przypadku np. wypo-
wiedzi mistyków – na przeświadczeniu o działaniu Boga, jak rów-
nież poświadczeniu tegoż działania (por. Sakaguchi 2011: 215). 

Każdy omówiony mikroakt mowy, jak i zamki traktowane 
jako makroakt – wypowiedź specyficznie religijna39, spełniają 
przede wszystkim funkcję uczestnictwa w sacrum. Jak zazna-
cza R. Grzegorczykowa: „Teksty językowe w aktach religijnych 
służą uczestnictwu w rzeczywistości sakralnej. Nie są to zawia-
domienia, nie są to nakazy ani prośby (choć w niektórych mod-
litwach pojawiają się prośby, ale jakby na innym poziomie), nie 
są to ekspresje emocji (choć i te się pojawiają w niektórych wy-
powiedziach sakralnych, lecz nie stanowią ich istoty). Istotą tych 
wszystkich aktów mowy (modlitw, aktów sakramentalnych, 
wyznań wiary, aktów uwielbienia) jest uczestnictwo w sacrum” 
(Grzegorczykowa 2001: 79)40. 

Na koniec warto zwrócić uwagę na dwa aspekty zawarte 
w tytule omówionej modlitwy: Siedm zamkow. Ktoremi Dusza za-
mkniona bespieczna iest. Pierwszy z nich to metaforyczne użycie 
wyrazu zamek, który staje się częścią rzeczywistości duchowej 
i służy do zamykania duszy zakonnicy przed grzechem41 w po-
szczególnych przymiotach bądź zasługach samego Boga. Nie 
tylko że dusza jest zamknięta na zamki, ale także zostają one 
zapieczętowane, co ma być dodatkową gwarancją skuteczności 
odmówionego aktu. Drugi aspekt – to liczba zamków. Siedem 
to jedna z bardziej symbolicznych w chrześcijaństwie cyfr: „jest 
wyrazem chcianej przez Boga całości (…) pojawia się ciągle na 

39 Na temat wypowiedzi specyficznie religijnej zob. Grzegorczykowa 2001: 78.
40 Oczywiście w analizowanych aktach można odnaleźć cechy funkcji im-

presywnej (próba wpłynięcia [uproszenia] na odbiorcę) czy funkcji ekspresyw-
nej przykładowo choćby w wyrażaniu obrazu samego siebie przez nadawcę 
dostrzec możemy wyrażenie stanu uczuć i postaw; funkcja ekspresywna ujaw-
nia się również w tych fragmentach, w których zakonnica mówi o działaniu, 
majestacie i niepojętości Boga (podobnie rzecz ma się w wypowiedziach mi-
styków, por. np. Sakaguchi 2011: 229-230). Jednakże będę je traktować – za  
R. Grzegorczykową – jako składowe funkcji uczestnictwa w sacrum. 

41 W tytule tym zawarta jest presupozycja, że Dusza jest zagrożona, narażo-
na na grzech i duchowe niebezpieczeństwa.
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nowo w historii zbawienia” (Lurker 1989: 212-213). W omówio-
nym tekście także ma wskazywać na pewnego rodzaju pełnię 
odmówionego religijnego aktu i gwarantować jego skuteczność.

Podczas lektury zamków zwraca uwagę ich przemyślana kon-
strukcja, różnorodność zwrotów adresatywnych, ich kompatybil-
ność semantyczna z treścią drugiej części zamku, a także bogactwo 
treści teologicznych (trzeba zaznaczyć, że autorką jest kobieta – pan-
na siostra). Omawiana modlitwa była w zakonie karmelitańskim 
z pewnością popularna. O czym w okresie średniopolskim świad-
czy np. fakt, iż znajduje się w archiwum w różnych odpisach. Dziś 
jednak jest, również w samym zakonie, zapomniana i nieużywana42.

Wykaz	skrótów

ESJP XVII i XVIII – Elektroniczny słownik języka polskiego XVII 
i XVIII w., dostęp elektroniczny https://sxvii.pl (dostęp dnia: 
15.05.2018).

L – Linde S. B., Słownik języka polskiego, t. 1-6, , Lwów 1854-1860. 
MST – K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, War-

szawa 1987. 
SEBoryś – W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kra-

ków 2005. 
STB – Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, Poznań.
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Seven castles in which the closed soul is safe – remarks about
the language of the Middle-Polish Carmelite prayer

Abstract

Article anlyzes the manuscript prayer text from the turn of the 
17th and 18th centuries, written in the monument kept in the 
convent of the Discalced Carmelite nuns in Krakow. In the first 
part of the considerations, attention was focused on the sender, 
recipient and communication intention, while in the second part 
on the linguistic and semantic shape of the analyzed text. The 
paper has a theolinguistic profile, but it also uses the pragma- 
linguistic tools in an auxiliary way.

Keywords: Middle-Polish language, language of prayer, theolin-
guistics, pragmalinguistics.



W kręgu dawnej 
polszczyzny 

tom V

Bożena	Żmigrodzka
Kraków

Aspekt strukturalny a potencjał  
illokucyjny modlitw Dworskiego  
nabożeństwa

0.0. Modlitewnik Dworskie nabożeństwo1 wydany w roku 1781 
w kaliskiej drukarni JKM i Rzeczypospolitej jest książką, w któ-
rej warstwa językowa tworzy organiczną całość z niekonwen-
cjonalnie ukształtowanym układem typograficznym. Wyko-
rzystano w nim formę tabeli, która wydobywa na plan głów-
ny segmentację tekstów modlitw i jej powtarzalność, a także 
narzuca nietypową strategię odbioru, zmuszając odbiorcę do 
porzucenia komfortu lektury linearnej na rzecz refleksyjnej 
re-konstrukcji tekstów, których elementy znajdują się na róż-
nych poziomach tabeli. Niezwykłe potraktowanie przestrzeni 
typograficznej i wynikające stąd konsekwencje to najbardziej 
oczywisty powód skłaniający współcześnie do zainteresowania 
omawianym modlitewnikiem. Kolejnym przejawem nietypo-
wości powiązanym z układem typograficznym jest całościowa –  
autorska i niepowtarzalna – konstrukcja tekstu na wszyst-
kich jego poziomach: poczynając od budowy poszczególnych 
modlitw składających się na modlitewnik, przez kompozycję 
rozdziałów, kończąc na całościowej makrostrukturze, w któ-
rej obrębie różne sposoby poruszania się mogą być wynikiem 
albo podążania za kolejnością rozdziałów, albo innych technik, 

1 Dworskie nabożeństwo, Kalisz 1781. (Dworskie nabożeństwo ktore każdy na-
bożny oboiey płci człowiek każdego czasu odprawować może. Przez iednego Kapłana 
dawniey Zakonu Towarzystwa Jezusowego do druku podane. Roku 1781. W Kaliszu 
w Drukarni J. K. MCi i Rzeczy-Pltej.)
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możliwych dzięki wykorzystaniu elementów paratekstowych. 
Dworskie nabożeństwo nasuwa wiele interesujących problemów 
badawczych, z których część sygnalizowano już w kilku po-
święconych temu drukowi pracach (Żmigrodzka 2015, 2016, 
2017), a wiele zagadnień wymaga jeszcze dokładnej analizy.

0.1. W niniejszym szkicu podejmuję próbę przedstawie-
nia modelu konstrukcji pojedynczej modlitwy, modelu, który 
w modlitewniku został wykorzystany w 368 wariantach teks-
towych. Każdy z owych wariantów można potraktować jako 
odrębny tekst, któremu przysługuje komunikatywna samo-
wystarczalność (Dobrzyńska 1993: 9-11; Bartmiński, Niebrze-
gowska-Bartmińska 2009: 45). Kompetencja komunikacyjna 
użytkowników języka pozwala zrekonstruowane z elementów 
umieszczonych w tabeli zdanie zinterpretować jako całościowy 
tekst należący do dyskursu modlitewnego (modlitwę), co jest 
możliwe dzięki wyraźnemu wskazaniu adresata (Żmigrodzka 
2000: 276-278); charakter tekstów składowych dookreśla oczy-
wiście także cała obudowa paratekstowa modlitewnika – funk-
cję identyfikacji dyskursu i gatunku pełni przede wszystkim 
tytuł. Mimo wyjątkowej konstrukcji książki i faktu, że wszyst-
kie modlitwy powstały w związku z całościową koncepcją jego 
makrostruktury, nie można stwierdzić, że jego elementy skła-
dowe nie mogą być traktowane jako samodzielne teksty. Two-
rząc makrostrukturę modlitewnika, teksty modlitw pozostają 
autonomiczne – każdy z nich może zostać użyty jako składnik 
odrębnego aktu komunikacji, bez potrzeby odwoływania się 
do pozostałych. Za uznaniem ich za teksty odrębne przemawia 
również analogia do sytuacji modlitw w innych typach mod-
litewników, będących realizacjami gatunku w formie kolek-
cji (Wojtak 2011), wewnątrz których uwikłanie pojedynczych 
modlitw w relację z konstrukcją rozdziału i jego tytułem wy-
gląda w podobny sposób (Żmigrodzka 2003: 239).

Ponieważ mamy tutaj do czynienia z tekstem o rozmiarze 
zdania, konieczne jest skupienie się na analizie jego struktu-
ry składniowej, związanej przede wszystkim z właściwościa-
mi podstawowego predykatu – jest to niezbędne do ustalenia 
głównej intencji komunikacyjnej tekstu. Postępowanie takie 
przeprowadza się standardowo w odniesieniu do różnego typu 
aktów mowy, także będacych składnikami większych całości 
tekstowych. Jeśli analiza dotyczy tekstów dłuższych, wielo-
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zdaniowych czy wieloakapitowych, należy ustalić intencję dla 
danego tekstu podstawową, a ustalenie relacji pozostałych ak-
tów mowy, zawierających intencje fakultatywne, do aktu pod-
stawowego następuje na podstawie identyfikacji funkcji teks-
tu w kontekście całej sytuacji komunikacyjnej (por. np. Żmi-
grodzka 1997). Jeśli mamy do czynienia z tekstem o rozmiarze 
zdania, ustalenie, czy tekst posiada jedną, czy więcej intencji 
komunikacyjnych, wynikać musi przede wszystkim z analizy 
relacji składniowych w obrębie zdania. Analizie zostanie pod-
dany szkielet konstrukcyjny modlitw, wspólny dla wszystkich 
tekstów składowych modlitewnika.

Analizując strukturę modlitw z perspektywy lingwisty-
ki tekstu, chciałabym zwrócić uwagę na zagadnienia związa-
ne z najbardziej wyrazistą segmentacją w planie typograficz-
nym, następnie nakreślić schemat syntaktyczno-semantyczny 
(uwzględniając jego związki z typografią) oraz wskazać związ-
ki przedstawionej struktury tekstu z potencjałem illokucyjnym 
modlitw. Spróbuję także zarysować inspiracje płynące z innych 
obszarów katolickiego dyskursu religijnego, które wywarły 
wpływ na taką a nie inną budowę tekstów.

1. Segmentacja tekstu związana z kształtem przestrzeni typo-
graficznej jest najbardziej charakterystyczną i wyrazistą cechą 
modlitewnika Dworskie nabożeństwo. Zewnętrzna wobec warstwy 
językowej, wpływa jednak w decydujący sposób na percepcję 
i sposób interpretacji tekstu. Tabela, wewnątrz której umieszczo-
ne zostały modlitwy, od momentu pierwszego kontaktu z mod-
litewnikiem w sposób wyraźny uświadamia odbiorcy, że każda 
z modlitw składa się z sześciu członów wyodrębnionych przez 
pionowe kolumny. Na górnym poziomie w nagłówku tabeli 
umieszczono elementy inicjalne kolejnych segmentów, a w każ-
dej z rubryk poziomych poniżej nagłówka pojawia się zestaw 
elementów służących utworzeniu wraz z segmentem inicjalnym 
pełnych tekstów modlitw – po cztery na każdych dwu sąsiadują-
cych ze sobą stronach. Tabela uzupełniona jest tytułem rozdziału 
rozciągającym się ponad nią jako żywa pagina. Wewnątrz roz-
działu układ ten powtórzony jest dwukrotnie – zawiera on dwie 
tabele, czyli osiem modlitw.

Schematycznie układ tekstu w tabelach można przedstawić na-
stępująco:
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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

A, B, C, D, E, F to stałe elementy tekstu rozpoczynające kolejne 
segmenty umieszczone w pionowych kolumnach:

A - Ofiaruję Tobie Jedyny BOŻE
B - Przez ręce
C - Na uczczenie
D - Na podziękowanie
E - Na zadość (zadosyć) uczynienie
F - Na uproszenie

Sposób odczytywania kolejnych modlitw przebiega jak w po-
niższym schemacie:

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

Elementów uzupełniających do początkowego członu A jest 
w modlitewniku tylko 8 – tyle, ile modlitw zawiera jeden rozdział 
(A1 – A4 x 2 tabele w rozdziale). Ich liczba wyznacza więc (obok 
tytułu) ramy każdego z rozdziałów. Elementów uzupełniających 
pozostałe człony inicjalne jest bardzo dużo – nieomal po 368 – 
nawet jeśli zdarza się po kilka podobnych do siebie, starano się 
unikać dokładnych powtórzeń, wprowadzając choćby minimalną 
wariantywność (Żmigrodzka 2015: 335).

2.0. Pod względem składniowym strukturę modlitwy konsty-
tuuje forma 1. os. lp. czasu teraźniejszego czasownika ofiarować, 
będącego predykatem wieloargumentowym (Karolak 1984), 
przy którym muszą zostać wypełnione trzy pozycje argumen-
tów: ja (X) OFIARUJĘ KOMU (Y-owi) CO (Z). Dwa pierwsze 
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argumenty są obok formy czasownikowej elementami stałymi 
w obrębie całego modlitewnika, wchodząc w skład powtórzo-
nego 368 razy segmentu A: Ofiaruię Tobie Jedyny BOŻE. W po-
zycji pierwszego argumentu (KTO) występuje implikowane 
przez formę pierwszej osoby lp. czasownika ja, odnoszące się 
do nadawcy tekstu. W pozycji drugiego argumentu (KOMU) 
pojawia się bezpośredni zwrot do odbiorcy: Tobie, wzmocniony 
apostrofą w formie wołacza w pozycji finalnej tego segmentu. 
W pozycji trzeciego argumentu (CO) występuje osiem grup no-
minalnych powtarzających się we wszystkich 46 rozdziałach, 
nazywających czynności i stany podmiotu ofiarowane przez 
niego Bogu. Są to elementy oznaczone w schemacie jako A1, 
A2, A3, A4 (pierwsza pionowa kolumna tabeli), umieszczone 
w każdym rozdziale na dwu kolejnych stronach parzystych 
np.: 1. Wszystkie dnia dzisieyszego modlitwy, i Nabożeństwa moie. 
(A1, s. 2); 2. Tako zasługuiące iako i oboiętne myśli, mowy i uczynki 
moie. (A2, s. 2); 3. Wszystkie około potrzeb doczesnego życia zabiegi, 
prace i starania moie. (A3, s. 2); 4. Szczęśliwe w mych pracach powo-
dzenia moie. (A4, s. 2); 5. Wszystkie moim zamysłom sprzeciwiaiące 
się wyniknienia. (A1, s. 4); 6. Wszystkie kłopoty i zgryźliwe zmar-
twienia moie. (A2, s. 4); 7. Wszystkie w Bogu mnie cieszące rozrywki: 
Potrzebne ciała pokarmem i napoiem zasilania moie. (A3, s. 4); 8. 
Wszystkie bądź to przy zdrowiu, bądź to w chorobie, a osobliwie ostat-
niey, na łożku spoczywania moie. (A4, s. 4). Wymienione elementy 
tekstu możemy określić w języku tradycyjnej analizy składnio-
wej jako orzeczenie (ofiaruię), dopełnienie dalsze w celowniku 
(Tobie), dodatkowy wyznacznik skierowujący (Jedyny BOŻE) 
oraz dopełnienie bliższe (przytoczone powyżej grupy nomi-
nalne w bierniku w segmentach A1-A4). Połączenie elementu 
nagłówkowego A z każdym kolejnym z ośmiu elementów uzu-
pełniających : A+A1, A+A2 itd. tworzy jądro każdej z modlitw. 
Segment taki mógłby funkcjonować jako samodzielny tekst 
modlitewny, np.:

Ofiaruię Tobie Jedyny Boże. Wszystkie dnia dzisieyszego modlitwy, i Nabo-
żeństwa moie. (A+A1, s. 2),
Ofiaruię Tobie Jedyny Boże. Tako zasługuiące iako i oboiętne myśli, mowy 
i uczynki moie. (A+A2, s. 2),
Ofiaruię Tobie Jedyny Boże. Wszystkie około potrzeb doczesnego życia zabie-
gi, prace i starania moie. (A+A3, s. 2).
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Segment B, wprowadzany wyrażeniem przez ręce (łac. per ma-
nus), jest elementem pojawiającym się w różnych odmianach 
dyskursu Kościoła Katolickiego: konstrukcja taka występu-
je w tekstach liturgicznych (per manus angelorum tuorum – por. 
Nadolski 1992: 213), stanowić może także sposób realizacji jed-
nego z dwu podstawowych wariantów pragmatyczno-struktu-
ralnych tak zwanej modlitwy do świętych – wariantu, w którym 
nadawca zwraca się wprost do Boga, powołując się na pośred-
nictwo/wstawiennictwo świętego (Żmigrodzka 2003). Traktuje-
my ten segment jako okolicznik akcesoryjny. Segmenty C, D, E, 
F, pozostające w stosunku podrzędnym względem konstrukcji 
A+A1-4, względem siebie są współrzędne i należy je interpreto-
wać jako okoliczniki celu.

2.1. Wspomniano wcześniej, że konstrukcje A+A1-4, czyli kon-
strukcje predykatowo-argumentowe z czasownikiem ofiaruję wraz 
z trzema wyrażeniami argumentowymi mogłyby funkcjonować 
jako samodzielne modlitwy. Tego typu tekst minimalny w modli-
tewnikach pojawia się wyjątkowo:

Ofiarowanie
Myśli, słowa, sprawy moje –
Poświęcam na chwałę Twoją.
(MSW, s. 33).

Zwykle nawet bardzo krótkie modlitwy o podstawowej intencji 
ofiarowania są wzbogacane o dodatkowe składniki, np. prośbę –  
tak jest np. w szerszej wersji zacytowanego powyżej aktu ofiaro-
wania, której drugi człon można uzupełnić niewyrażoną wprost 
formą proszę/prosimy lub jej synonimem:

Ofiarowanie
Mysli, słowa sprawy moje, -
Poświęcam na chwałę Twoją; -
Daj nam łaskę, przebaczenie, -
Duszom zmarłych odpocznienie. (NM, s. 15)

Podobny zestaw illokucji (ofiarowanie + prośba) mamy w czę-
sto pojawiającym się w modlitewnikach (w różnych wariantach 
redakcyjnych) Ofiarowaniu siebie według św. Ignacego Loyoli:
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Ofiarowanie siebie samego
Weźmij mię, Panie, i przyjmij całą moją pamięć, rozum i wszystką 

wolę. Cokolwiek mam i posiadam, Ty mi wszystko udzieliłeś, Tobie też to 
napowrót oddaję: Twoje jest wszystko, więc tym według upodobania swe-
go rozporządzaj. Daj mi tylko miłość Twoją wraz z łaską a będę szczęśli-
wy i niczego więcej nie będę żądać. (MSW, s. 162)

Ofiarowanie siebie
Przyjmij, Panie, całą moją wolność, przylmij pamięć i rozum i całą 

wolę. Cokolwiek mam i posiadam, Tyś mi to dał. Wszystko to zwracam 
Tobie i całowicie poddaję panowaniu Twojej woli. Daj mi tylko miłość ku 
Tobie i Twoją łaskę, a będę dość bogaty; niczego więcej nie pragnę. (MS, 
s. 120)

2.2. Przyglądając się modlitwom mającym w tytule ofiarowanie, 
oddanie, poświęcenie, często modyfikowane przez towarzyszące 
im określenia, wskazujące okoliczności, przedmiot czy odbiorcę 
czynności: Ofiarowanie poranne, Ofiarowanie wieczorne, Ofiarowanie 
siebie, Ofiarowanie siebie Matce Bożej, modlitwom, których podsta-
wową intencją jest akt zwany ofiarowaniem, można zauważyć, że 
konstrukcje o charakterze celowym (okoliczniki celu) są w nich 
najczęściej pojawiającym się przy predykacie podstawowym ele-
mentem niewymaganym przez czasownik. Dotyczy to zarówno 
tekstów krótkich i prostych, jak i dłuższych, bardziej złożonych. 
Dla przykładu kilka modlitw współczesnych:

Ofiarowanie wieczorne
Ofiaruję Ci, Panie Boże, wszystkie myśli, słowa i uczynki moje, prace i mod-
litwy, pociechy i cierpienia, jakie mi w ciagu dnia zesłać raczyłeś, aby były 
na większą cześć i chwałę Twoją. Amen. (BMIŁ, s. 32-33)

Ofiarowanie poranne
Myśli, słowa, czyny, sprawy moje, poświęcam na chwałę Twoją. Tobie ser-
ce me oddaję, coraz lepszym niech się stanę. (BMIŁ, s. 33)

Panie, Boże mój.
Tobie ofiaruję krzyż mój całodzienny,
z miłości ku Tobie,
w zjednoczeniu z Męką Pana Jezusa,
na większą cześć i chwałę Twoją,
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na intencję Ojca Świętego,
Kościoła świętego i Ojczyzny,
Na zadośćuczynienie za grzechy moje,
za grzechy całego świata,
 a w szczególności za duchową ślepotę ludzi.
Przez Chrystusa Pana naszego,
Amen. (Matka Elżbieta Róża Czacka, www.triuno.pl/home/szukają-
cym-drogi/w-jego-obecnosci/modlitwy-naszych-zalozycieli/)

Ofiarowanie się Bogu (II)
(bł. Stanisław Papczyński)
Panie, mój Boże, ofiaruję Ci moje serce, aby Ciebie jedynie miłowało o ni-
czego oprócz Ciebie.
Ofiaruję Ci moją duszę, aby Tobie służyła. Ofiaruję mój rozum, moją pa-
mięć i moją wolę, aby Tobie podlegały. Ofiaruję moje usta i mój język, aby 
Ciebie sławiły i głosiły Twoje dzieła. Ofiaruję Ci, Boże, siebie samego, 
wszystko, czym jestem i co posiadam,
Spraw, Panie, abym cały był Twój – mój w żadnej rzeczy; tak w każdym 
czasie, w każdej chwili, w całej wieczności. I wszystko to niechaj będzie ku 
chwale Twojej i Najświetszej Dziewicy Maryi. Amen. (MDD, s. 279).

W powyższych przykładach pojawiły się dwa sposoby wyra-
żania celu (por. na ten temat Grochowski 1980: 96-113; Grochow-
ski 1984: 213-300): zdania o strukturze P, ŻEBY (ABY) Q (Ofiaruję 
Ci moją duszę, aby tobie służyła) oraz połączenia z konstrukcjami 
przyimkowymi (Tobie ofiaruję krzyż mój całodzienny […] na więk-
szą cześć i chwałę Twoją…). W pierwszym przytoczonym tekście 
mamy do czynienia z niezręcznym zdublowaniem się obu tych 
struktur: …aby były na większą cześć i chwałę Twoją.

W każdej z modlitw Dworskiego nabożeństwa występują aż czte-
ry segmenty o charakterze okoliczników celu. W ich strukturze 
zastosowanie znalazły konstrukcje przyimkowe, bardziej chyba 
odpowiadające widocznemu w tym modlitewniku dążeniu do 
uzyskania tekstu jak najbardziej zwięzłego i dostosowanego do 
umieszczenia w tabeli. Sposób wyrażenia celu przebiega tu według 
schematu: ja (X) OFIARUJĘ KOMU (Y-owi) CO (Z) + na V, w któ-
rym to schemacie V jest rzeczownikiem nazywającym czynności 
mentalne, a równocześnie czynności mowy (akty mowy) wyko-
nywane przez podmiot, wyrażające jego stosunek do osób i wyda-
rzeń (głównie należących do sfery sacrum) zgodny z ich wartościo-
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waniem w świetle reguł religii. Są to akty powtarzalne w obrębie 
dyskursu religijnego, wykorzystywane do konstruowania tekstów 
o różnych konfiguracjach elementów, mogące mieć wariantywne 
wykładniki w zależności od kontekstu składniowego, np. występo-
wać w formie werbalnej lub imiennej oraz różne warianty pojawia-
jące się z innych powodów (stylistycznych, historycznych, indywi-
dualnych). Tutaj są to regularnie utworzone nomina actionis: uczcze-
nie, podziękowanie, zadosyć uczynienie, uproszenie. Zaproponowany 
przez Grochowskiego test, polegający na transformacji konstrukcji 
przyimkowych na równoznaczne z nimi zdania zawierające wyra-
żenia w tym celu, żeby, pozwala stwierdzić, że segmenty C, D, E, F 
rzeczywiście komunikują cel: Ofiaruię Tobie Jedyny BOŻE. Szczęśliwe 
w tych pracach powodzenia moie. Na uczczenie… Na podziękowanie… Na 
zadosyć uczynienie… Na uproszenie… = Ofiaruię Tobie Jedyny BOŻE 
szczęśliwe w tych pracach powodzenia moie w tym celu, żeby uczcić…, 
żeby podziękować…, żeby zadosyć uczynić…, żeby uprosić…

Uzupełniające elementy segmentów B, C, D, E, F o charakterze 
przydawkowym mają w większości wypadków postać grup no-
minalnych, pojawiają się w nich także frazy zdaniowe podrzędne. 
Wszystkie użyte w tym miejscu elementy mają formę zgodną z wy-
maganiami składniowymi wymienionych rzeczownikowych nazw 
czynności, które to wymagania dziedziczone są od czasowników 
podstawowych - tu np. dziękować ….za coś/ za to, że…, uprosić…cze-
go/ (o to) aby…, zadośćuczynić… za coś/za to, że… Koncepcja graficzna 
powoduje, że nawet konstrukcje zdaniowe pojawiające się w tym 
miejscu mają bardzo ograniczoną objętość. Nie będziemy obec-
nie poświęcać uwagi elementom tego poziomu, ich szczegółową 
analizę można potraktować jako przedmiot odrębnych rozważań 
w aspekcie syntaktycznym, kognitywnym czy stylistycznym.

3.0. Znaczenie oraz kategorialna charakterystyka rzeczowni-
ków wchodzących w skład przyimkowych konstrukcji o charak-
terze celowym w sposób naturalny uświadamiają konieczność de-
finitywnego przeniesienia rozważań na płaszczyznę pragmatycz-
ną, od której starano się dotąd odseparować opis syntaktycznej 
struktury tekstu.

Pomijam tu szersze naświetlenie sytuacji komunikacyjnej, zwią-
zanej ze statusem tekstu umieszczonego w modlitewniku, prze-
znaczonego do wykorzystania w indywidualnym akcie modlitew-
nym. Wielopoziomowość tego typu relacji nadawczo-odbiorczych, 
a zwłaszcza kwestia nadawcy, była już omawiana w innych miej-
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scach (np. Wojtak 2011) i odnosić ją trzeba raczej do modlitewni-
ka jako całości. Wydaje się, że zagadnieniem wartym rozważenia 
jest możliwość różnych sposobów odbioru tego typu kolekcji go-
towych tekstów – obok modlitewników byłyby to np. wzorniki li-
stów i przemówień – służących do wykorzystania przez odbiorców 
w odpowiednich sytuacjach. Na pewno należałoby uwzględnić 
przy tym różne etapy zapoznawania się z książką i jej zawartoś-
cią, a następnie ocenę przydatności zgromadzonych w niej tekstów 
w konkretnej sytuacji komunikacyjnej.

Relacja nadawca – odbiorca, zarysowana bezpośrednio w sa-
mym tekście modlitwy, ustanowiona zostaje w inicjalnym seg-
mencie A, zawierającym zwrot do odbiorcy, wzmocniony apo-
strofą w formie wołacza w wyrazisty sposób, poczynając już od 
poziomu grafii, wskazującą status tegoż odbiorcy względem 
nadawcy modlitwy: BOŻE – zawsze drukowane majuskułą, jak 
zresztą wszystkie formy tego leksemu (Żmigrodzka 2017). Przed-
stawienie różnych aspektów obrazu nadawcy i odbiorcy mod-
litw w omawianym modlitewniku samo w sobie może stanowić 
przedmiot szerszego opisu.

3.1. Problemem związanym ze strukturą składniową, który wy-
maga dokładnego rozważenia, jest potencjał illokucyjny modlitw 
Dworskiego nabożeństwa. W odniesieniu do modlitw w ogólności 
teologowie wymieniają różne typy tak zwanych intencji modli-
tewnych, nie dbając specjalnie – i dotyczy to także wydawnictw 
o charakterze słownikowym czy encyklopedycznym – o odpo-
wiednio usystematyzowane przedstawienie zagadnienia. Wydaje 
się, że najbardziej kompletny zestaw typów intencji to: ofiarowanie, 
uwielbienie, dziękczynienie, przebłaganie oraz prośba (Gogacz 1987: 
78). Realizacje tych intencji w aktach skierowanych do osób ze sfe-
ry sacrum stanowią na gruncie religii katolickiej zwyczajowo wy-
korzystywany i oficjalnie akceptowany zbiór sposobów komuni-
kacji z sacrum. Zrealizowane historycznie konkretne teksty modli-
tewne zawierać mogą różne konfiguracje tych intencji, przy czym 
zwykle intencja dominująca, jeśli taka się pojawia, może zostać 
wskazana w tytule tekstu (lub tytule rozdziału), a w samym tek-
ście przeważają ilościowo akty tę intencję realizujące. Oczywiście 
istnieje wiele modlitw mających tylko jedną intencję, zawierającą 
się w jednym lub wielu paralelnych aktach mowy. Współcześnie 
badacze języka religijnego wskazują na prośbę jako prototypową 
intencję modlitewną (Wojtak 1999a; 1999b), przyznać także trze-
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ba, że we współczesnych modlitewnikach modlitwa-prośba sta-
nowi typ najliczniej reprezentowany.

3.2. Na podstawie przedstawionej analizy składniowej modlitw 
Dworskiego nabożeństwa można stwierdzić, iż ze względu na formę 
gramatyczną, a dodatkowo także ze względu na swoją inicjalną 
pozycję, na plan pierwszy wysuwa się czasownik performatyw-
ny OFIARUJĘ w 1. os. l. p. czasu teraźniejszego, służący zarazem 
eksplicytnemu nazwaniu jak i wykonaniu w akcie modlitewnym 
oznaczanej przez siebie czynności mowy. Można więc powie-
dzieć, że podstawową intencją komunikacyjną jest tutaj ofiaro-
wanie, wyrażone poprzez verbum performativum konstytuujące 
strukturę modlitwy. Sytuację moglibyśmy uznać za wyjaśnioną, 
gdyby modlitwa zawierała wyłącznie segmenty A+A1-4, ewentu-
alnie z dodatkiem segmentu B, którego funkcją jest wzmocnienie 
przekazu głównej intencji poprzez sugestię, że oprócz nadawcy 
modlitwy ma ona „wsparcie” świętych. W każdym razie z for-
malnego punktu widzenia ofiarowanie jest jedyną illokucją reali-
zowaną w sposób bezpośredni.

3.3. Należy jednak postawić pytanie, jaki jest status intencji 
wyrażonych przez rzeczowniki występujące w przyimkowych 
konstrukcjach celowych: na uczczenie, na podziękowanie, na zadość-
uczynienie, na uproszenie? Są to nazwy typowych dla dyskursu 
modlitewnego illokucji, które w planie typograficznym zostały 
umieszczone w nagłówkowych polach tabeli, w pozycji równo-
ważnej do formy osobowej ofiaruję. Nie spełniają one jednak for-
malnych warunków wypowiedzi performatywnej (Lenartowicz 
1991: 208-209) – nie są czasownikami w 1. osobie i nie możemy 
także, choćby hipotetycznie, połączyć ich z wyrażeniem odsyłają-
cym do wykonywanego aktu mowy (niniejszym, tymi słowy). Speł-
nienie warunków formalnych, czyli postawienie wszystkich nazw 
aktów illokucyjnych w 1. os. czasu teraźniejszego, byłoby możli-
we do osiągnięcia w tekście dłuższym, wielozdaniowym, najle-
piej o strukturze parataktycznej, gdzie każda illokucja zostałaby 
zrealizowana jako osobny, co najmniej jednozdaniowy, segment 
tekstu. Takich modlitw istnieje wiele, często są one skonstruowa-
ne w taki sposób, że stanowią wyliczenie odrębnych intencji, a ele-
mentem spajającym tekst jest np. wyłącznie osoba odbiorcy. (Pod 
tą formalną współrzędnością często można doszukiwać się relacji 
bardziej skomplikowanych – ale głównie na postawie wiedzy po-
zajęzykowej, co daje pole dla różnych interpretacji teologicznych). 
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Konstrukcje hipotaktyczne w sposób wyraźny ustanawiają okre-
ślone relacje pomiędzy występującymi w tekście illokucjami.

Jednozdaniowe modlitwy Dworskiego nabożeństwa trudno było-
by potraktować mimo jednej tylko formy osobowej jako modlitwy 
o jednej intencji: ofiarowania. Segmenty C, D, E, F zawierające na-
zwy czterech intencji modlitewnych, z punktu widzenia seman-
tyki i pragmatyki analizowanych tekstów okazują się elementami 
niezwykle istotnymi, stwarzającymi nową perspektywę rozumie-
nia tekstu. Jeśli uznamy, że mówiąc ofiaruję (i będąc przekonanym 
o szczerości swej intencji) nadawca aktu komunikacji dokonuje 
aktu ofiarowania, to trzeba założyć, że równocześnie (na skutek re-
alizacji tego aktu) dokonuje także czterech pozostałych aktów, któ-
re zostały wskazane jako jego cele. Uwzględniając kryteria formal-
ne, uznać musimy akt ofiarowania za podstawową illokucję tych 
modlitw, jednak wyrażone przez konstrukcje celowe illokucje tak-
że należy uznać za zrealizowane przez tekst – w sposób pośredni. 
Umieszczając nazwy aktów illokucyjnych w określonej konstrukcji 
składniowej, dokonano tu w bardzo krótkim tekście kondensacji 
pięciu intencji modlitewnych, dodatkowo wskazując na wzajemne 
relacje między aktem ofiarowania i pozostałymi aktami.

4. Zarysowane w konstrukcji modlitw Dworskiego nabożeństwa 
relacje pomiędzy kilkoma intencjami modlitewnymi związane są 
z rozumieniem pojęć ofiara i ofiarowanie w obrębie dyskursu reli-
gijnego. Wymienione w segmentach A1-A4 x 2 (por. 2.0.) czynno-
ści nadawcy tekstu będące przedmiotem ofiarowania zostają tym 
samym przeniesione na płaszczyznę sacrum, „stając się wyłączną 
własnością Boga jako wyraz własnego oddania się świętemu Bogu 
w postawie czci i adoracji” (Rahner, Vorgrimler 1996: 351). Chrześ-
cijańskie rozumienie ofiary, mającej być udziałem w ofierze Jezusa 
Chrystusa, nadaje każdemu aktowi ofiarowania szczególnej donio-
słości (Zuberbier 1989: 27-30). W próbie wstępnego porządkowania 
rozważań pragmatycznojęzykowych na temat intencji (illokucji) 
modlitewnych posłużę się końcowym fragmentem krótkiego arty-
kułu hasłowego dotyczącego ofiary z Małego słownika teologicznego 
Rahnera i Vorgrimlera, w którym zagadnienie to przedstawiono 
w sposób następujący: „Przejawiająca się w ofierze adoracja Boga 
może w poszczególnych przypadkach mieć charakter bądź to bar-
dziej czystego uwielbienia, bądź to bardziej dziękczynienia, prośby, 
zadośćuczynienia…” (Rahner,Vorgrimler 1996: 352). Adoracja rozu-
miana w teologii jako podstawowy przejaw aktu religijnego w ogó-
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le (Rahner, Vorgrimler 1996: 2-3; Nadolski 2006: 40), odnoszący się 
wyłącznie do osoby Boga, jest tu rozumiana przede wszystkim jako 
uwielbienie, uczczenie, ale także w znaczeniu szerszym, obejmującym 
różne intencje wyrażane wobec Boga. Nie próbując ogarnąć wie-
loznaczności i złożoności problematyki teologicznej, trzeba zwró-
cić uwagę na odmienność czynności ofiarowania od pozostałych 
wymienionych intencji modlitewnych, co okazuje się w pewnym 
sensie zbieżne z wynikami analizy składniowej modlitw Dworskiego 
nabożeństwa. Ofiara jest środkiem służącym do przyjęcia określonej 
postawy wobec Boga, a w efekcie – jeśli zostanie przez Boga przyję-
ta – ma spowodować osiągnięcie pożądanej relacji między Bogiem 
a człowiekiem. Może być też rozumiana jako sposób wyrażania 
wobec Boga postawy adoracji, co wysuwa się na plan pierwszy 
w modlitwach mniej rozbudowanych.

Wymieniane w pracach z dziedziny teologii typy intencji mod-
litewnych, o czym była już mowa w. p. 3.1., są wynikiem założeń 
teologicznych, na których poparcie wskazuje się często źródła bi-
blijne (np. Chmielewski red. 2002). Ze względu na jego swoisty 
status często pomija się ofiarowanie jako jedną z wyliczanych in-
tencji.  Niewątpliwie ciekawym zagadnieniem językoznawczym 
byłoby przeprowadzenie badań empirycznych form czasowni-
kowych realizujących tę intencję, występujących w określonym 
korpusie tekstów modlitewnych, co pozwoliłoby ustalić sposób 
jej funkcjonowania i wyrażania w istniejących tekstach religijnych 
przeznaczonych dla wiernych. Warte zbadania byłyby oczywiście 
także relacje semantyczne i pragmatyczne w grupach form języko-
wych, służących wyrażaniu pozostałych intencji modlitewnych.

Jak widać, w modlitewniku Dworskie nabożeństwo jako towarzy-
szące ofiarowaniu (czy raczej będące efektem aktu ofiarowania) 
zostały uwzględnione i wyrażone wszystkie te postawy (intencje), 
które w cytowanym wyżej słowniku proponuje się objąć ogólną 
kategorią adoracji. Tego typu wielointencyjne teksty modlitewne, 
zawierające podobną konfigurację elementów, pojawiają się zwy-
kle w kontekście sakramentu Eucharystii, nawiązując do modlitw 
liturgicznych, których korzenie sięgają żydowskich modlitw berakot 
(Nadolski 1992: 18-20). W modlitewnikach ogólnych miejsce takich 
modlitw to najczęściej rozdziały zawierające modlitwy po komunii. 
Podobny zestaw elementów składa się na warstwę werbalną ga-
tunku w formie kolekcji, będącego jedną z form czci Najświętszego 
Sakramentu poza Mszą (Nadolski 2006: 42-47), zwanego Adoracją 
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Najświętszego Sakramentu. Jest to całość opatrzona tytułem i złożona 
zwykle z kilku odrębnych elementów, których tytuły są zarazem 
nazwami aktów illokucyjnych, np. Adoracja Chrystusa w Najświęt-
szym Sakramencie w modlitewniku Droga do nieba zawiera następu-
jące składniki: Modlitwa wstępna, Wiara, Uwielbienie, Przeproszenie, 
Nadzieja, Miłość, Komunia duchowa, Prośby (DDN 246-252), a tekst za-
tytułowany Godzina Święta (godzinna adoracja) zawiera: Wyznanie 
wiary, Uwielbienie, Dziękczynienie, Przeproszenie, Ofiarowanie, Modli-
twę przed błogosławieństwem (DDN, 253-258).

Szczególny kult dla Nayświętszego Sakramentu dodatkowo wy-
raża w tekście Dworskiego nabożeństwa nawiązanie do Czterdzie-
stogodzinnej adoracji, czyli czterdziestogodzinnego nabożeństwa 
(Nadolski 2006: 288-290), przez jezuitów praktykowanego od roku 
1556 na zakończenie karnawału i traktowanego jako wynagrodze-
nie (Nadolski 2006: 289). Fragment modlitwy umieszczonej w roz-
dziale pt. W czasie Zapustu dotyczy właśnie tego terminu adoracji:

Na uczczenie.Nayświętszego Sakramentu naywięcey w tym czasie zaniedba-
nego. (C-C6, s. 20)
Na podziękowanie.Za ustanowienie w tym czasie 40 godzinnego nabożeń-
stwa na cześć Nayś: Sakramentu. ( D-D6, s. 21)

Modlitwę zawierającą podobny zestaw i taką samą kolejność 
intencji jak w Dworskim nabożeństwie, przeznaczoną do odmówie-
nia podczas Mszy (po ofiarowaniu), znaleźć można w dziewiętna-
stowiecznym Nowym brewiarzyku tercyarskim – tu dla odmiany po-
jawiają się w funkcji celowej konstrukcje z przyimkiem dla. Intere-
sującym elementem są w tym tekście także określenia niektórych 
intencji przez dwa elementy synonimiczne (uwielbienie – oddanie 
czci, przebłaganie – zadośćuczynienie), co w połączeniu ze zdwojoną 
liczbą pozostałych składników grup imiennych znacznie wzboga-
ca spektrum wyrażanych treści:

Modlitwa z odpustem
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci tę ofiarę, którą Jezus, Syn Twój ukochany, zło-
żył Ci niegdyś z siebie samego na krzyżu, a teraz odnawia na ołtarzu. W imie-
niu wszystkich stworzeń i w zjednoczeniu ze wszystkiemi Mszy św. ofiarami, 
jakie były i będą na całym świecie spełnione, ofiaruję Ci ją dla uwielbienia 
najwyższego Twego Majestatu i oddania Ci czci należnej; dla podziękowa-
nia za niezliczone dobrodziejstwa Twoje; dla przebłagania Twojego gniewu 
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wywołanego grzechami naszemi i złożenia sprawiedliwości Twojej należnego 
za nie zadośćuczynienia; a nakoniec dla uproszenia łask Twych dla mnie, 
dla Koscioła św., dla całego świata i dla dusz w czyścu cierpiących.
(3 lat odpustu za odmówienie tej modlitwy podczas Mszy św. Pius IX. 1850 r.)
(NBT, s. 923-924)

5. Eucharystycznych inspiracji twórca Dworskiego nabożeństwa 
nie każe nam się domyślać. Zostały wskazane wprost w rozdziale 
zatytułowanym: Na Uroczystość Bożego Ciała. i przez Oktawę. (s. 62- 
-65), którego modlitwy nasycone są tematyką dotyczącą teologicz-
nych aspektów Nayświętszego sakramentu. Szczególnie interesujące 
z punktu widzenia budowy analizowanych tekstów modlitw są 
segmenty D2, D3, D4 na s. 63 oraz D1 na s. 65, zawarte w czte-
rech bezpośrednio po sobie następujących w obrębie rozdziału 
modlitwach. Segmenty te graficznie znajdują się jeden pod dru-
gim (ostatni z nich na następnym rozkładzie) w tej samej pionowej 
kolumnie otwieranej wyrażeniem Na podziękowanie. Ich zawartość 
świadczy o tym, że w strukturze modlitw starano się skumulować 
wszystkie typy intencji, świadomie nawiązując do wyjątkowej 
wielointencyjności wyrażanej zwykle wobec Eucharystii:

Na podziękowanie. Chrystusowi, że ten Sakrament ustanowił Ofiarą na 
uczczenie BOGA. (D+D2, s. 63),
Na podziękowanie. Ze ten Sakrament ustanowił Ofiarą na zadosyć uczy-
nienie BOGU. (D+D3, s. 63),
Na podziękowanie. Ze ten Sakrament ustanowił Ofiarą, na podziękowanie 
BOGU. (D+D4, s. 63),
Na podziękowanie. Ze ten Sakrament ustanowił ofiarą, na uproszenie 
BOGA. (D+D1,s. 65).

Przytoczone fragmenty z jednej strony pełnią oczywiście funk-
cję modlitewną, z drugiej strony, posługując się tymi samymi for-
mułami, które stanowią stały element konstrukcyjny tekstu, two-
rzą rodzaj metatekstowego komentarza demonstrującego odbior-
cy w sposób bezpośredni uzasadnienie budowy modlitw poprzez 
ich odniesienie do centrum katolickiego dyskursu religijnego. Jest 
to kolejny przejaw przemyślanej struktury modlitewnika i konse-
kwentnej realizacji założeń dotyczących projektowanego sposobu 
jej odbioru. Adresat modlitewnika oprócz realizacji podstawo-
wych zakładanych przez ten gatunek strategii odbiorczych (Żmi-
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grodzka 2003: 240) – przyswajania (lub porządkowania) wiedzy 
o sferze sacrum i właściwych wobec niej postaw oraz wykorzysta-
nia tekstów zawartych w modlitewniku we własnym akcie mod-
litewnym (osobistej próbie komunikacji z sacrum) – jest na różne 
sposoby zmuszany do refleksji nad samym tekstem, który trzeba 
analizować, powoli układać z oddalonych i oddzielonych od sie-
bie elementów, a także próbować zrozumieć głębszy sens mikro-
struktury modlitw i całej makrostruktury modlitewnika, sytuując 
je w szerszym kontekście na podstawie zawartych wewnątrz teks-
tu wskazówek. Wskazówki eksplicytnie uzasadniające strukturę 
modlitw i będące sugestiami dla właściwej ich interpretacji są – 
obok kształtu przestrzeni typograficznej i grafii, których funkcję 
próbowano już opisywać – jednym z elementów budowania świa-
domego i refleksyjnego sposobu lektury.
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Structural aspect and the illocutionary potential of  
the Dworskie nabożeństwo prayers

Summary

The article presents the model of text construction employed in 
368 prayers, which constitute the overall composition of the 18th 
century prayer book Dworskie nabożeństwo. The analysis focuses 
mostly on the syntactic aspect of the monosentential texts in con-
nection to the originally established typographic area of the book. 
Subsequently, consequences of structuring the text in a very spe-
cific way are pointed out; especially as far as the complexity of the 
illocutionary potential of the prayers is concerned. The attention is 
drawn to Eucharistic inspirations, which were the deciding factors 
for choosing the prayer intentions.

Keywords: religious discourse, prayer discourse, prayer, text 
structure, text pragmatics.
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W kręgu dawnej 
polszczyzny 

tom V

Małgorzata	Nowak
Katolicki	Uniwersytet	Lubelski,	Lublin

Niech Cię Bóg Wielki prowadzi  
i ścieżki Twoje prości! – akty mowy  
z komponentem sakralnym  
w rodzinnych listach Wincentego Pola

Listy prywatne, jakkolwiek poddane konwencji, to w dużej mierze 
teksty „autentyczne”, dające wgląd nie tylko w język ich twórcy, 
ale i jego wewnętrzy świat. Kierowana do najbliższej rodziny ko-
respondencja Wincentego Pola1 odsłania m.in. świat jego wiary – 
przynosi dane na temat duchowych przemyśleń i religijnych prak-
tyk. Językowymi wykładnikami tych treści są leksemy, frazemy 
i akty mowy kwalifikowane jako specjalistyczne, religijne – myśli-
my tu o takich jednostkach, jak np.: modlitwa, nowenna, msza święta, 
wola Boża, rządy opatrzności, Bóg ratował, Bóg ratuje i będzie ratował!

W niniejszym tekście stawiamy pytanie o status w familijnej 
korespondencji twórcy Mohorta takich aktów mowy2 jak błogo-

1 Korpus źródłowy stanowi 119 listów wydobytych ze zbioru LZN. Tworzą 
go listy Wincentego Pola (1807-1872) do pierwszej żony Kornelii z Olszewskich –  
listy opatrzone numerami: 46-60, 70, 80, 97, 106-107, 110, 121-124, 126, 151, 153-
158, 161, 163-164, 166,-167, 169-171, 222-223, łącznie 43; drugiej żony Anieli z Per-
raudów, Io voto Rościszewskiej – listy: 480-489, 491, 493-498, 500-513, 515-527, 
łącznie 44; syna Wincentego juniora – listy: 207, 210-211, 216-217, 238-240, 243, 
245-246, 249, 251, 253, 264-265, 284, 291, 293, 425, 428, 448, 451-452, łącznie 25; 
córek Julii i Zofii – list 236, zbiorczy list do wszystkich dzieci – 303 oraz listy do 
matki, Eleonory Polowej – listy opatrzone numerami 174, 178, 180, 244 i dopiski 
w liście 108, łącznie 5 tekstów.

2 Akt mowy rozumiemy jako „użycie wypowiedzenia przez konkretnego no-
siciela języka w konkretnej sytuacji” (EJO:26) obejmujący według Johna Langs-
hawa Austina aspekty lokucyjny, illokucyjny i perlokucyjny. Illokucyjna siła aktu 
mowy „wiąże się z intencją mówiącego i decyduje o tym, czy wypowiedzenie 
ma charakter twierdzenia, obietnicy, prośby, pytania itp.” (EJO:27).
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sławieństwo, życzenie z komponentem sakralnym oraz oddanie 
członka rodziny w boską opiekę. Pytanie to ująć można następu-
jąco: czy dla autora listów akty te to autonomiczne akty etykiety 
grzecznościowej (równoważne działającym na mocy konwencji 
podziękowaniom, pożegnaniom, gratulacjom itd.)3, czy akty reli-
gijne (sprawcze na mocy wiary), służące prymarnie uczestnictwu 
w rzeczywistości sakralnej4. 

Błogosławieństwa

Błogosławię Wam i oddaję Was Bogu! (LZN 236: 284),
Oddaję Cię mój Wicu Bogu i błogosławię Ci / Ojciec Wincenty (LZN 
207: 261),
Ściskam Cię i błogosławię, sercem kochający ojciec (LZN 246: 292),
Na samym wyjeździe odebrałem list od Pana Ostaszewskiego, który 
mię bardzo pocieszył, bo mi donosi, że się dobrze uczysz i prowadzisz, 
i że profesor z Ciebie zadowolony. Niech Cię Bóg wspiera i błogosławi 
na tej drodze! (LZN 243: 289),
Mój drogi Wiciu! / Kontent jestem z Twego listu i z Ciebie, żeś się prze-
zwyciężyć umiał, żeś umiał pojąć moje i własne Twoje położenie, że 
u Pana Limbergera nadal pozostajesz; to wszystko uspokoiło mię bar-
dzo i niech Ci Bóg za tę pociechę z serca błogosławi! (LZN 246: 291),
Niech Cię Bóg szczęśliwie prowadzi! (LZN 481: 495).

Przedstawione wyżej przytoczenia interpretować można jako 
wypowiedzi z błogosławieństwem implicite (czasownik błogo-
sławić w 1 os. l. poj. cz. teraźniejszego) oraz explicite („Niech Cię 
Bóg wspiera i błogosławi na tej drodze!”; „[…] niech Ci Bóg za 
tę pociechę z serca błogosławi!”, „Niech Cię Bóg szczęśliwie pro-
wadzi!”). Opierając się na danych słownika wileńskiego, przyj-
mujemy, iż w czasach Pola błogosławieństwo rozumiane było jako 

3 Autonomiczne akty grzeczności „orzekają o relacjach wyłącznie grzecznoś-
ciowych między partnerami interakcji werbalnych. Mają ustalone tradycyjnie 
formy (szablony i ich modyfikacje) i stosowane przez przeciętnych użytkowni-
ków języka jednoznaczne, potoczne nazwy” (Marcjanik 1992: 30). 

4 Jak podkreśla R. Grzegorczykowa: „Teksty językowe w aktach religijnych 
służą uczestnictwu w rzeczywistości sakralnej […] Istotą tych wszystkich aktów 
mowy (modlitw, aktów sakramentalnych, wyznań wiary, aktów uwielbienia) 
jest uczestnictwo w sacrum. W odróżnieniu od czynności magicznych, które wy-
wołują skutki materialne, sensem czynności sakralnych jest powodowanie skut-
ków duchowych” (Grzegorczykowa 2001: 80, 81).
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‘błogosławienie, dzięka, wychwalanie, dobrorzeczenie’ (Swil 1: 
90). Z formalnego punktu widzenia wyróżnikiem błogosławieństwa 
jako aktu mowy będzie perfomatywny czasownik błogosławić lub 
jego kontekstowy synonim (np. życzyć), mogący przyjmować po-
stać fraz (np. niech Cię Bóg chroni, zob. Domagała 2012: 113).

W tym miejscu należy powtórzyć uwagi odnotowane w litera-
turze przedmiotu, iż błogosławieństwo rozumiane jaki działanie 
językowe, w które wprzęgnięci są zarówno nadawca błogosła-
wieństwa i jego obiorca, jak i osobowo postrzegane sacrum – z jed-
nej strony gwarant przyobiecanych w akcie błogosławieństwa 
dóbr, a z drugiej wtórny odbiorca komunikatu („osoba trzecia”), 
1. ma na celu „sprowadzenie na adresata jakiegoś dobra” (Doma-
gała 2012: 113), 2. jest wyrazem wspólnych dla nadawcy i odbiorcy 
aktu przekonań „o istnieniu sakralnego porządku wszechświata” 
(Domagała 2012: 113), błogosławieństwo funkcjonuje jako perfor-
matyw w obrębie wspólnoty ludzi wierzących; 3. jest „nie tylko 
życzeniem dobra skierowanym do adresata, ale także wezwaniem 
Boga na świadka przyobiecanych dóbr” (Domagała 2012: 116). 
Błogosławieństwo jest wypowiedzią o funkcji sprawczej (stano-
wiącej) na mocy wiary, traktowane jako akt religijny jest aktem 
stwarzający stany w planie duchowym5.

W tym kontekście spójrzmy na list poety skierowany do swo-
jej matki: 

Najukochańsza Mamo Dobrodziejko!
Ze łzami w oczach poczynam ten list, bo mi żal, że nas Bóg tak roz-
rzucił po świecie i że dziś w dniu imienin Mamy Dobrodziejki, niko-
go z nas nie ma, prócz Stasia przy Mamie!
Mama najstarsza głowa w domu, a on najmłodszy, a już sierota, bo 
bez Matki. Racz Najukochańsza Mamo Dobrodziejko zlać na Jego gło-
wę błogosławieństwo dla nas wszystkich, a może Bóg raczy w miło-
sierdziu swoim wzgląd mieć na modlitwę Mamy Dobrodziejki i jego 
niewinność.
Do błogosławieństwa proszę dodać prośbę, żeby Bóg nas znowu ze-
brać raczył pod jednym dachem, bo uważam sobie to za niełaskę, że 

5 W tym względzie przypomina chrześcijańskie akty sakramentalne, zwią-
zane z posługą duchownych. Ich cechą charakterystyczną jest to, że związa-
ne z nimi przemiany duchowe „dokonują się Mocą Chrystusa, że to On jest 
Działającym, zaś kapłan pełni tylko funkcję szafarza tej Mocy, narzędzia, jakim 
posługuje się Chrystus […]” (Sambor 1988: 107).
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nas rozprószył. Więc racz Mama Dobrodziejka pobłogosławić krwi 
swojej z miłościwych macierzyńskich wnętrzności, to może przebła-
gamy Boga i siędziem znowu w spokoju duszy na ziemi i roli, jak 
to było za lat młodszych i szczęśliwych kiedyśmy żyli w Mariipolu, 
a Bóg raczył błogosławić pracą, pokojem duszy i tymi dziatkami, któ-
re nie są dziś przy mnie…
To same prośby, ale gdzie życzenia? i cóż ja mam życzyć Mamie Do-
brodziejce? Bóg Wielki i najmiłościwszy, a my w Jego wszechmoc-
nym ręku! Więc powiedzmy oboje: Niech się dzieje święta Jego wola! 
Na tym kończę, polecając siebie i dzieci moje, i rodzeństwo moje ła-
sce, sercu, modlitwie i błogosławieństwu Mamy i Dobrodziejki.
Do śmierci kochający i wdzięczny syn / Wincenty
Z Wiednia, dn. 17 lutego 1857 (LZN 244: 290).

Przywołany tekst odsłania świat rodzinnych celebracji – w in-
teresującym nas kontekście ukazuje zaś istotne dla błogosławień-
stwa połączenie aktu werbalnego z pozawerbalnym6, słowom bło-
gosławieństwa towarzyszą związane z nim gesty, ono samo zaś 
jest zlewane symbolicznie („Racz Najukochańsza Mamo Dobro-
dziejko zlać na Jego głowę błogosławieństwo dla nas wszystkich”). 
W podniosły kontekst sytuacyjny wpisuje się także język – moż-
na powiedzieć, sakralnie stylizowany. Akt błogosławieństwa –  
o który dla rodziny prosi poeta – uprawomocnia sankcja rodziciel-
ska, błogosławieństwo jest udzielane krwi swojej z miłościwych ma-
cierzyńskich wnętrzności („Więc racz Mama Dobrodziejka pobłogo-
sławić krwi swojej z miłościwych macierzyńskich wnętrzności”). 
Warto tu zaznaczyć, że kolokacja błogosławieństwo rodziców jako 
ilustracja hasła błogosławieństwo w Swil poprzedza błogosławień-
stwo kapłańskie. Z tego samego prawa korzysta Pol, błogosławią-

6 Por. definicję błogosławieństwa zwartą w Encyklopedii katolickiej ‘życzenie 
lub uzyskanie specjalnej przychylności Bożej dla jednostki lub wspólnoty po-
przez odpowiednie słowa lub symboliczne gesty sakralne’ oraz następujący 
komentarz: „Słowom błogosławieństwa towarzyszą często odpowiednie gesty, 
symbolizujące kontakt między udzielającym a otrzymującym błogosławieństwo. 
Jak się wydaje, mogą mieć one, podobnie jak czynności symboliczne proroków, 
moc niezależną od towarzyszących im słów, częściej jednak podkreślają je lub 
wyjaśniają. Do najczęstszych należy nałożenie rąk (Rdz 48,14) lub wzniesienie 
ich (Kpł 9,22) […]” (EK 2: 682, 683). J.L. Austin, pisząc o performatywach, podkre-
ślał wagę środków towarzyszących wypowiedzi –„ceremonialnych czynności 
niewerbalnych”, jak zaznaczał: „[n]iekiedy mogą one działać bez wypowiadania 
jakichkolwiek słów, a ich doniosłość jest całkiem oczywista” (Austin 1993: 622).
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cy swoje dzieci zarówno we własnym imieniu, jak i imieniu ich 
zmarłej matki: 

[…] Daj Ci Boże zdrowie i dobrą myśl, tego Ci życzę i z tym Ci błogo-
sławię, mój Wiciu, za siebie i za Mamę!” (LZN 249: 293)7.

W kontekście obyczajowym przywołajmy jeszcze fragment 
skierowanego listu poety do syna, Wincentego Pola juniora za-
wierający wzmiankę o błogosławieństwie umierającej głowy ro-
dziny oraz przekazaniu tegoż błogosławieństwa jej członkom:

„Wczoraj była rocznica śp. Babci naszej zejścia […] Jest tu Ciocia Wik-
cia i stryj Leon, o godzinie 9-tej odbyło się u Ks. Dominikanów nabo-
żeństwo żałobne za duszę Babci przed wielkim ołtarzem, poczem od-
dałem błogosławieństwo, które śp. Matka moja na moją złożyła gło-
wę, naprzód Stryjowi Leonowi, następnie Włodziowi synowi Stryja 
Józefa, a w końcu Cioci Wikci i jej dzieciom, zaraz po mszy świętej 
w kościele (LZN 284: 322-323).

W świetle tych przytoczeń, formalne błogosławieństwa Win-
centego Pola zdają się być błogosławieństwami realnymi, nie 
tyle wymaganą konwencją formułą epistolarną, wprowadzającą 
do tekstu atmosferę grzeczności, ile wykładnikiem aktu wiary8, 
w którym do głosu dochodzi „egzystencjalna zależność stworze-
nia od Stwórcy” (EK 2: 682) i – zważywszy na komunikacyjną 
intencję – realizuje się funkcja sakralna. Za Dorotą Zdunkiewicz-
-Jedynak przyjmujemy, że szeroko rozumianym celem wypo-
wiedzi o funkcji sakralnej jest „wytworzenie stanu świadomości 
polegającego na intencjonalnym nastawieniu na Sacrum, zanu-

7 Na marginesie warto zaznaczyć uobecnioną w analizowanym materiale 
sankcję przyjacielską – Tadeusz Bieliński w liście Pola do żony Kornelii zamiesz-
cza następujący dopisek: „Pójdź Pani do Żony i znoście się z sobą, a co czynić 
mamy radźcie. Błogosławieństwo Boskie Wam i dziecióm Waszym zasyłam / 
Tadeusz” (LZN 153: 208).

8 Zorientować w religijnej postawie Pola może choćby następujący fragment 
listu ojca do syna: „Donoszę Ci o tym wszystkim [choroba Eleonory Polowej – 
babki adresata listu i jego brata Marka Stanisława – M.N.] – ufaj Bogu i w mod-
litwie, a przygotuj się w sercu na najgorsze, mówiąc: „Bądź, wola Twoja”. Wi-
działeś jak przy konającej matce Waszej, z poddaniem się w rządy opatrzności 
wymówiłem te słowa; odtąd nie będę się już szamotał z żadnym dopuszczeniem 
Pana Boga, ale z całej duszy sławię: „Bądź wola Twoja” (LZN 253: 297).
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rzenie się w rzeczywistości duchowej, uczestnictwo w Sacrum” 
(Zdunkiewicz-Jedynak 2014: 25). Błogosławieństwa wespół z pro-
totypowymi aktami sakramentalnymi tworzą odrębną sprawczą 
(mocą sacrum) grupę wypowiedzeń o funkcji sakralnej. Jak za-
znacza Zdunkiewicz-Jedynak: „[d]la człowieka wierzącego nie są 
one zwyczajem, wypowiada je on bowiem z wiarą, że przywołuje 
w ten sposób moc Sacrum, która jest w stanie zapewnić pomyśl-
ność osobom błogosławionym” (Zdunkiewicz-Jedynak 2014: 28).

Życzenia	z	komponentem	sakralnym

W Swil kluczowy dla aktu życzeń czasownik życzyć o rekcji komu 
czego, definiowany jest następująco ‘życzliwym być, sprzyjać 
komu, uczuciem zgadzać się, żądać aby coś kto otrzymał’ (Swil 
2: 1877). Synonimiczny charakter ma leksem winszować ‘składać 
powinszowanie, okazywać swą radość z powodu, iż komu dobrze 
się powiodło; wyrażać sprzyjanie, powinszowanie’ (Swil 2: 1864), 
wyjaśniany także (zn. 2a) jako ‘składać życzenia, wyrazić komu 
swą myśl, iż chcielibyśmy widzieć go szczęśliwym’. 

Lektura listów poety prowadzi do wniosku, że celebracja świąt 
kościelnych i prywatnych (np. imienin) była istotnym elementem 
rodzinnych rytuałów Polów. Życzeniom imieninowym w rodzi-
nie poety towarzyszyły wiązania9: 

Przyjm więc życzenia serca od nas wszystkich i dobre wiązania! 
(LZN 249: 293),
Gdybym Ci choć kwiatek mógł w tym dniu oddać [imieniny Anieli – 
M.N.] i na wiązanie złożyć – ale tego nie można (LZN 509: 528).

Pol senior, to, co ważne dla niego, zaszczepiał swoim dzieciom, 
dlatego też przypominał Wincentemu juniorowi: 

Pamiętaj też powinszować Babci, bo to w tym miesiącu Ś-tej Eleonory 
[…] (LZN 243: 289),

9 Swil czasowniki wiązać w interesującym nas sensie (w słowniku zn. 8, 
z kwalifikatorem fig[uaratywne]) wyjaśnia następująco ‘kogo v. komu co (na 
imieniny) składać co w upominku’ i opatruje komentarzem „wyrażenie wiązać 
pochodzi z dawnego, dziś jeszcze u ludu znanego zwyczaju okręcania czem, np. 
ręcznikiem, solenizanta” (Swil 2: 1886). Wiązanie (zn. 2 c) definiowane jest jako 
‘podarunek składany komu w dzień jego imienin lub urodzin” (Swil 2: 1886).
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Jutro imieniny Stasia, za tydzień Zosi, a za dwa tygodnie Julci; wypa-
da pamiętać o listach i wiązaniu (LZN 255: 298).

Na tle innych wypowiedzi o charakterze grzecznościowym 
w korespondencji Pola akty życzeń pojawiają się stosunkowo rzad-
ko, co motywowane być może kontekstowych brakiem okazji do 
winszowań. Zgodnie z przyjętymi założeniami, analizujemy tu te 
życzenia, które zawierają odwołanie do osobowego sacrum jako 
źródła i dawcy dobra pożądanego przez nadawcę dla odbiorcy ży-
czeń lub składane były w kontekście religijnym. Dobro to werba-
lizowane jest przez Pola jako błogosławieństwo Boże, łaski Boga lub 
[Boża] pociecha, zdrowie i jedność rodziny, samoopanowanie (władza nad 
sobą), miłość dla bliźnich, dobra woli, prostota i niewinności serca.

Uogólniająco można stwierdzić, że Polowskie życzenia, kumu-
lujące się w finalnych partiach listów, łączą się z innymi grzecz-
nościowymi wypowiedzeniami: 

[…] łamię się tu opłatkiem z Tobą, mój drogi Wiciu, życząc Ci wszel-
kiego dobra i błogosławieństwa Bożego (LZN 425: 448),
Listy Twoje odebrałem – dziękuję Ci za nie i życzę Ci nawzajem 
wszelkiego dobra i błogosławieństwa Bożego w drodze życia! (LZN 
284: 322),
Prosiłem Pana Tadeusza [Bielińskiego – M.N], żeby się z Tobą za 
nas przełamał opłatkiem i życzę Ci dobra wszelakiego na ten nowy 
rok: Władzy nad sobą, łaski Boga, miłości dla bliźnich, pobłażania, 
dobrej woli, prostoty i niewinności serca. Niech Cię Bóg Wielki pro-
wadzi i ścieżki Twoje prości! (LZN 211: 264),
Ściskam Cię, moja droga Anielciu uczuciem największego przywią-
zania i życzeniem abym z tym nowym latem Bóg nam zesłał pocie-
chę! (LZN 497: 517),
Ściskam Cię, mój drogi Wiciu i życzę tego, żeby nam się Bóg dozwolił 
zdrowo i szczęśliwie zobaczyć z sobą! […] (LZN 249: 294).

Potwierdzają się tu obserwacje badaczy XIX-wiecznej kore-
spondencji prywatnej, iż życzenia występują w stałych miej-
scach tekstu listowego i w przewidywalnej konfiguracji, obecne 
są w partiach wstępnych i korpusie, najczęściej jednak „stanowią 
obudowę aktów pożegnania (wraz z pozdrowieniami, przepro-
sinami lub słowami wdzięczności) […]” (Olma 2006: 171). W wy-
padku Pola za wypowiedzi stowarzyszone z życzeniami uznać 
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należy przede wszystkim błogosławieństwa oraz pożegnalne for-
muły przekazywania uścisków i ucałowań.

W kontekście wypowiedzeń łączących w sobie błogosławieństwo 
i życzenie dodajmy, że występujące w aktach życzeń elipsy (pomi-
nięcie performatywnego życzę) często utrudniają właściwą kwalifika-
cję aktu mowy10, gdyż akty te zachodzą na siebie. Cechuje je seman-
tyczna migotliwość – błogosławieństwa są wszak życzeniem dobra11. 
Synonimem błogosławić w Swil jest dobrożyczyć (Swil 1: 228).

Powierzenie	członka	rodziny	w	boską	opiekę

Akt oddania adresata listu w boską opiekę sytuowany zazwy-
czaj w finalnej partii tekstu w typowym dla Wincentego Pola 
kształcie konstruowany jest za pomocą zwrotu oddaję Bogu lub –  
statycznie częściej – polecam Bogu, polecając Bogu o zmiennym 
szyku. W miejsce osobowego sacrum (rzeczownika Bóg) wpro-
wadzane jest też wyrażenie Boska opieka, rejestrujemy także ory-
ginalne zestawienie Bogu i Jego łonu:

Ściskam Cię mój Wiciu i oddaję Bogu! (LZN 211: 246),
Ściskam Cię mój drogi i oddaję Bogu! Sercem kochający Ojciec 
(LZN 255: 298),
Ściskam Was i oddaję Bogu! Jeżeli chodzicie do kąpieli, miejcie 
uwagę na Stasia! Całuję Was wszystko czworo, moje drogie dzieci. / 
Kochający Ojciec / Wincenty (LZN 303: 339),
Bogu Was oddaję moje drogie anioły i ściskam Was i całuję po mi-
lion razy […] (LZN 97: 143),
Bądź zdrowa moja Duszo! Ściskam Cię wraz z dziećmi i z całym 
domem Boskiej oddaję opiece! (LZN 158: 214),

10 Marceli Olma, analizujący korespondencję Józefa Ignacego Kraszewskie-
go do Władysława Chodźkiewicza, umieszczone w zakończeniu tekstu listo-
wego życzenia zawierające formuły religijne traktuje jako „życzenia w funkcji 
zwrotów pożegnalnych” (Olma 2006: 171), w zbiorze przykładów umieszczając 
m.in. następujące: „Niech Cię Bog błogosławi w tym Roku i zawsze”; „Niech ci 
Bóg błogosławi i pokrzepia” (Olma 2006: 172). 

11 Według Austina wyrażaniu życzeń służy m.in. błogosławić. Zob. uwagi 
nt. zachowaniowców (w oryginale behabitives), jednej z klas wypowiedzi wydzie-
lonych na podstawie kryterium mocy illokucyjnej, objaśnianych następująco: 
„[z]achowaniowce obejmują pojęcie reakcji na zachowanie i losy innych osób 
oraz pojęcie postaw i wyrażanie postaw wobec czyjegoś przeszłego lub przy-
szłego postępowania” (Austin 1993: 704).
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Dzieci całują Twe rączki i nóżki, ja Cię ściskam i polecam Bogu! 
(LZN 222: 273),
Julcia pozdrawia Cię, ja Cię ściskam serdecznie i polecam Bogu 
(LZN 451: 467),
Pozdrów przyjaciół i uściskaj dzieci ode mnie. Bogu Was polecam 
i żegnam, do zobaczenia! (LZN 110: 152),
Ściskam Cię od serca, moja droga Anielciu i oddaję się przywiąza-
niu Twojemu, polecając Cię Bogu (LZN 504: 524),
[…] teraz ściskam Cię od serca i polecam Boskiej Opiece! (LZN 
243: 290),
Bądź zdrowa, droga moja Anielciu, Bogu i Jego łonu polecam i Cie-
bie, i drogi życia naszego (LZN 500: 520).

Osobami powierzanymi Bogu są jego najbliżsi – w tekście syg-
nalizuje je zaimek osobowy, grzecznościowo zapisywany wielką 
literą, Cię / Ciebie, Was, w kontekście rejestrujemy waloryzujące 
adresata listu określenia (mój drogi, moja droga, moja Duszo, moje 
drogie anioły). Pol oddający Bogu członków rodziny, oddaje Mu 
także sam siebie: 

Jak na teraz nie mam Ci nic więcej droga duszo moja do powiedzenia 
i polecam się tylko łasce Boga, prosząc aby Cię prowadził w tej dro-
dze i szczęśliwie przyprowadził do mnie (LZN 527: 542).

W świetle źródeł akty te należy traktować jako rytualne, sta-
łe dla nadawcy korespondencji, a nie odtwarzane, choć w nim 
aktualizowane, na użytek konkretnego listu12. Inaczej mówiąc, 
pierwotnym ich kontekstem życiowym jest kontekst pozalistowy, 
modlitewny: 

Jak Ciebie Bogu polecam, tak Cię i dziś polecam, bo obawiam się, że 
tak wielkie wysilenie odezwie się na miejscu (LZN 483: 498).

Formalnie przedstawione akty kontynuują znaną już w śred-
niowieczu formułę Bogu poruczam (Cybulski 2003: 67). Wedle 
Marka Cybulskiego w dobie średniopolskiej: „[z]wrotów Bogu 
poruczam (polecam, oddaję itp.) używała osoba kończąca rozmowę 

12 W podobny sposób traktować można przesyłane listownie życzenie: 
„Bądź zdrów, mój drogi! Raz jeszcze Cię ściskam od serca i życzę Ci wszelkie-
go dobra, jak zawsze, tak i w dniu naszego patrona!” (LZN 249: 294).
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i oddalająca się od rozmówcy. Zwroty te padały po stosownych 
wyrazach aktualizujących już, teraz, tedy, zatym, wtym i in.” (Cy-
bulski 2003: 67). Reguła ta ma zastosowanie także w II poł. XIX w., 
akty powierzeń łączą się z aktami pożegnań (do zobaczenia) i prze-
kazywania uścisków i ucałowań – ich sumujący charakter podkre-
śla wyrażenie raz jeszcze, w ciągach tych statystycznie akt oddania 
zajmuje pozycję finalną. Za typowy dla wykładnikiem aktualiza-
cji kończenia korespondencyjnej rozmowy uznać należy czasow-
nik kończę:

Pożegnaj wszystkich przyjaciół i krewnych od Mamy począwszy, 
a kończąc na małym Tadziu! Bogu ich oddaję i ściskam ich i was od 
serca raz jeszcze (LN 171: 230),
A ja jeszcze raz ściskam wraz z dziećmi. Bywaj zdrowa, moja droga 
Kornelciu, ucałuj dzieci ode mnie! Bogu Was polecam (LZN 170: 229),
Ściskam Was, do zobaczenia i polecam Bogu (LZN 126: 181),
Ściskam Cię, moja droga i oddaję Bogu i kończę, bo okazja do Kra-
kowa odchodzi (LZN 223: 274),
Na tym kończę, ściskając Was od duszy i polecając Bogu (LZN 154: 
209).

Zdaniem Cybulskiego formuła Bogu oddaję „do połowy XVII w. 
wyrażała wyższość nadawcy, w końcu zaś tego stulecia zalecały 
ją podręczniki korespondencji mieszczańskiej, zwłaszcza kupie-
ckiej (polecano np. stosować ją w wekslach), niezależnie już od 
stosunków łączących korespondentów (Cybulski 2003: 69). W li-
stach Pola jest ona – jak można przyjąć – sygnałem relacji bliskiej. 
Wobec stwierdzeń: „[t]rzeci typ, to jest Bogu polecam (zalecam), był 
rzadki” (Cybulski 2003: 70), przyjąć należy, że statystycznie do-
minujące u Pola Bogu polecam dowodzi albo jego indywidualnych 
stylistycznych upodobań, albo przeobrażeń systemu.

Wnioski

Pol-epistolograf w familijnej korespondencji często błogosławił, po-
wierzał członka rodziny w boską opiekę, nieco rzadziej życzył do-
bra, bezpośrednio odwołując się do rzeczywistości sakralnej. Przy-
jąć można, że korespondencja prywatna stanowiąca element we-
wnątrzrodzinnej komunikacji stanowi odbicie języka wykorzysty-
wanego przez Pola w sferze kontaktów familijnych. Uwagę współ-
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czesnego odbiorcy Listów z ziemi naszej zwracają przede wszystkim 
akty błogosławieństwa i powierzenia adresata boskiej opiece. Akty 
te w finalnych partiach listów zagęszczają się, łączą, petryfikują, ale 
nie do końca konwencjonalizują, to jest wypowiedziom z performa-
tywem błogosławię czy formułą Bogu polecam / oddaję nie można jed-
noznacznie przypisać wyłącznie grzecznościowego znaczenia ‘żeg-
nam’, ‘pozdrawiam’ i widzieć w nich wyłącznie życzenia w funkcji 
zwrotów pożegnalnych. Dla poety akty te, mimo iż podlegające fra-
zeologizacji i konwencjonalizacji (najsilniej, jak się wydaje, konwen-
cja działa na życzenia13), intencjonalnie pozostają aktami religijnymi 
(sprawczymi na mocy wiary), łączącymi się z działającymi na mocy 
konwencji społecznej autonomicznymi aktami etykiety grzecznoś-
ciowej, ale w pełni ich nie równoważącymi.

Frekwencja i charakter aktów o genetycznie modlitewnym charak-
terze w korespondencji Pola rozpatrywane być winny jako tekstowa 
cecha indywidualna, będąca konsekwencją światopoglądu poety14. 
I tu znajdą zastosowanie wyrażone względem poezji Pola uwagi An-
toniego Kazimierza Dudka OFM: „Pierwiastki religijne współtworzą 
światopogląd ideowy Pola, który na tle innych poetów tego okresu 
jest chyba najbardziej stanowczy w manifestowaniu przywiązania 
do tradycyjnego, konserwatywnego pojmowania wiary i radykal-
nego przestrzegania jej wyznaczników. Ta tendencja w opinii wielu 
badaczy sytuowała go w kręgu obskurantyzmu, ksenofobii i nudne-
go schematyzmu. W istocie twórczość ta ujawnia przede wszystkim 
dojrzałość psychiczną człowieka dotkniętego krzywdzącymi prze-
życiami […] oraz niezłomność przekonań aktywnego intelektualnie 
indywidualisty i uczciwego człowieka” (Dudek 2015: 530).

13 Por. „Życzę Ci Świąt wesołych, posełam opłatek” (LZN 238: 285).
14 W kontekście przywołać można uwagę M. Olmy nt. listów Kraszewskie-

go do Chodźkiewicza: „Składający życzenia pisarz sięga niezwykle często po 
formuły religijne, i, co nader ciekawe, czyni to nie tylko w kontekście świąt 
kościelnych” (Olma 2006: 171) czy korespondencji rodzinnej Pawlikowskich: 
„Zwroty życzące o charakterze religijnym trafiają się prawie wyłącznie w li-
stach Heleny Pawlikowskiej, Mieczysław bowiem unikał wszelkich deklaracji 
światopoglądowych, w korespondencji reprezentantów młodszego pokolenia 
tego typu wyznania też są sporadyczne” (Olma 2014: 295). 
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Wykaz	skrótów

EJO – Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wroc-
ław 1993.

EK – Encyklopedia katolicka, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk,  
Z. Sułowski, t. 2, Lublin 1985.

LZN – Listy z ziemi naszej. Korespondencja Wincentego Pola z lat 1826-
1872. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył Z. Sudolski, War-
szawa 2004.

Swil – Słownik języka polskiego, red. A. Zdanowicz, M. Bohusz 
Szyszko, J. Filipowicz, W. Tomaszewicz, B. Trentowski, t. 1-2, 
Wilno 1861. 
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Let the Great God Lead You and Straighten Your Ways! – 
Speech Acts with a Religious Component 

in Wincenty Pol’s Family Letters 
Abstract

The text asks about the status that such speech acts like blessings 
(„I bless you and leave you in God’s care!”; „Let God lead you in 
happiness!”), wishes with a religious component („[...] I wish you 
all the best and God’s blessing in your life!”), or leaving a family 
member in God’s care („I give you my hugs, dear Wincenty, and 
leave you in God’s care!”; „[...] Now I hug you from all my heart 
and leave you under God’s care!”) have in Wincenty Pol’s family 
letters. Source analysis leads the author to a conclusion that these 
speech acts are treated by the poet as religious acts (performative 
by the power of faith), even though they undergo phrase lexical-
ization and conventionalization. These religious acts merge with 
acts of social etiquette through the power of a social convention, 
yet they never turn into the latter completely. 

Keywords: speech acts, blessing, wishes, leaving in God’s care, 
private correspondence, Wincenty Pol.
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Leksyka obcego pochodzenia  
w listach familijnych  
Stanisława Chlebowskiego

Stanisław Chlebowski (1835-1884) herbu Poraj jest dziś niemal 
całkowicie zapomnianym malarzem obrazów historyczno-ba-
talistycznych z dziejów Turcji oraz scen rodzajowych o tema-
tyce orientalnej. Znajomością jego dosyć obszernej korespon-
dencji prywatnej kierowanej do matki i sióstr pochwalić się 
mogą chyba tylko nieliczni pasjonaci dawnej epistolografii 
poszukujący w niej świadectw obyczajowości minionych wie-
ków lub wzmianek o życiu osobistym artysty, którego bio-
gram opublikowany w Polskim słowniku biograficznym jest ty-
leż zdawkowy co nieścisły. Tymczasem rzeczony zbiór listów 
rodzinnych liczący 469 jednostek posiada niezaprzeczalne 
walory poznawcze w zakresie warsztatu twórczego, cech cha-
rakterologicznych, wrażliwości i smaku estetycznego autora, 
ale także warunków życia w Krakowie, Stambule czy Pary-
żu oraz kondycji społecznej popowstaniowej emigracji pol-
skiej. Nade wszystko jednak rozpatrywane teksty pozostają 
interesującym źródłem wiedzy o języku osobniczym artysty-
-malarza1. Celem obecnego szkicu będzie analiza warstwy 
leksykalnej korespondencji koncentrująca się na słownictwie 

1 Słownictwo wyekscerpowane z korespondencji Chlebowskiego było już 
przedmiotem lingwistycznej refleksji, miała ona jednak na celu rekonstrukcję 
zawartych w języku listów obrazu Orientu i autoportretu malarza-orientalisty 
(por. Olma 2017 oraz tegoż, w druku).
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obcej proweniencji2. Winna ona pokazać, na ile nadawca ulegał 
wpływom języków i kultur, z którymi miał styczność w czasie 
wieloletniego pobytu poza krajem, oraz udzielić odpowiedzi na 
pytanie, na ile jego idiolekt wpisuje się w nurt polszczyzny ogól-
nej 2 połowy XIX stulecia.

Zacząć chyba wypada od zwięzłej prezentacji sylwetki auto-
ra listów, który urodził się w Pokutyńcach na Podolu, a nauki po-
bierał w Odessie, Petersburgu i Monachium. W 1864 roku młody 
artysta w poszukiwaniu inspiracji twórczych trafił do Stambułu, 
gdzie przebywał przez 12 lat, pełniąc funkcję nadwornego malarza 
sułtana Abdul-Aziza. Początkowo wraz z Chlebowskim zamieszki-
wała w Stambule jego rodzina (matka i dwie siostry), która z bliżej 
nieznanych, być może politycznych, przyczyn doznała poważnych 
strat majątkowych i opuściła Podole, nie mogąc tam później po-
wrócić3. W 1876 roku Chlebowski pracujący na utrzymanie rodziny 
przeniósł się na stałe do Paryża, tutaj zainwestował w budowę pra-
cowni i domu oraz ożenił się z utalentowaną plastycznie, poznaną 
w Krynicy rodowitą krakowianką, Marią z Mikułowskich. Ostatnie 
lata życia sparaliżowany malarz spędził z najbliższymi w Krakowie, 
umierając w wieku zaledwie 49 lat. Wieloletnią rozłąkę z matką i sio-
strami rekompensować miała Chlebowskiemu prowadzona w języ-
ku polskim ożywiona korespondencja familijna, która od niedawna 
jest przechowywana w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie4. 

Wpływy	ukraińskie	i	rosyjskie

W rozpatrywanych listach nie brak wpływów języków wscho- 
dniosłowiańskich, które pozostają w bezpośrednim związku z kre-
sowym pochodzeniem ich autora. Dostrzec je można w obrębie 

2 Nie uwzględnia się tutaj wszystkich dostrzeżonych w korespondencji 
wyrazów zapożyczonych (zwłaszcza tych najdawniejszych i dobrze przyswo-
jonych przez polszczyznę) ani utworzonych przez autora listów formacji dery-
wowanych od wyrazów obcego pochodzenia. Zostanie im poświęcony, podob-
nie jak leksyce rodzimej oraz utartym połączeniom wyrazowym w idiolekcie 
Chlebowskiego, odrębny artykuł (w przygotowaniu).

3 W jednym z listów Stanisław ostrzega matkę osiadłą wraz z córkami 
w Krakowie przed groźbą aresztowania w przypadku przekroczenia przez nią 
granicy rosyjskiej celem odwiedzenia krewnych na Ukrainie. 

4 Dokumenty dotyczące życia i twórczości S. Chlebowskiego trafiły do Bi-
blioteki Jagiellońskiej wraz z zakopiańskim archiwum rodziny Pawlikowskich 
z Medyki.
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kolejnych podsystemów językowych, począwszy od fonetyki (ot, 
chociażby stylizowana przez malarza na język ukraiński formuła 
inicjalna kilku jego listów: Sestra moja myła), poprzez fleksję i słowo-
twórstwo (spora frekwencja form deminutywnych i hipokorystycz-
nych, w tym również derywatów fundowanych na bazie zruteni-
zowanej, np. do Sibirku, zubcie, sestryczka, papenka), a skończywszy 
na składni (np. U stracha wielkie oczy). Najczęściej jednak wpływy 
języków ukraińskiego i rosyjskiego, będące pokłosiem wzajem-
nych i długotrwałych kontaktów językowych i kulturowych pol-
skiej szlachty z ruskim ludem (Umińska-Tytoń 2001: 92), później też 
z rosyjską administracją, trafiają się w warstwie leksykalnej listów. 
Dostrzeżone w jej obrębie rzeczowniki o proweniencji ruskiej nie-
rzadko odsyłają do realiów kresowych, czasowniki zaś (wraz z de-
rywatami prefiksalnymi) odnoszą się do prozaicznych czynności 
i zachowań towarzyszących relacjom międzyludzkim5: 

bajdykować <ukr. bajdykowaty> ‛wałęsać się, próżniaczyć się’; 
SWar bez kwal., SDor daw., SWO brak: Bo roboty mam dużo, więc 
nie można bajdykować – 23 IX 1872; Jak będę powracać do Stambułu 
to na statku będę sobie odpoczywać i bajdykować, wtedy do Was ob-
szernie napiszę – 25 IV 1874; Dzisiejszym dniem zupełnie się chwalić 
nie powinienem, bo go zmarnowałem, przehulałem i przebajdykowa-
łem znakomicie – 26 VI 1878; Bardzo i mi się podobało pobajdyko-
wać u Was – 9 I 1879; …aż mię złość porywa za każdy dzień przebaj-
dykowany albo nieużyty po prostu na malowanie – 8 VII 1874

buńdiuczyć się <ukr. bund’uczits’ja> ‛zachowywać się buń-
czucznie; pysznić się, srożyć się, gniewać się’: SWar notuje bez 
kwal., SDor daw. reg. wsch., notuje Zaleski (1998: 35), SWO brak: 
Jeżeli w muzeum nie ma manekina, albo jeżeli by Dyrektor zbuńdiu-
czył się i wynająć nie chciał – 24 IX 1878

chodotaj <ros. chodataj> ‛orędownik, pośrednik’; SWar, SDor 
i SWO brak; SEBrück podaje, że cerkiewny chodataj to ’ten, co za-
biega, chodzi, potrafi wszystko załatwić’: Oto adwokat, chodotaj 
Kijowski, listami swojemi spać mi nie daje – 18 III 1878

dwornia <ukr. dvirn’a, brs. dvorn’a> ‛służba dworska’ SWar 
bez kwal., SDor daw., SWO brak: …i ruszam sobie w świat […] 
a tak prosto do Egiptu, gdzie na mnie oczekuje najprzód gościnny Sefer, 

5 Przytoczone tutaj cytaty zachowują pisownię oryginału, dając wyobrażenie 
o nawykach graficznych i kulturze epistolarnej autora, w tym również o różnym 
stopniu przyswojenia wyrazów obcego pochodzenia w jego idiolekcie.
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potem cała jego bardzo życzliwa dla mnie dwornia – 11 II 1875; …i tak 
się śmiać zacząłem, że się zbiegła cała moja dwornia – 3 V 1872 

hałaburda <ukr. hałaburda> ‛awantura, bijatyka, kłótnia’; SDor 
i SWO opatrują kwal. daw., SWar notuje tylko znaczenie osobowe 
‛awanturnik, krzykacz’: Robiłem hałaburdę w redakcyi Harolda – 
19 VI 1870

harmider <prawdopod. ukr. harmider, z pers. yārmidion = kłó-
cić się albo osm.-tur. harāmi = rozbójnik + dere = dolina „dół roz-
bójniczy” – miejsce przy drodze do Carogrodu, w którym w XVI 
w. napadano na podróżujących’> ‛zgiełk, hałas, wrzawa, zamie-
szanie’; SWar, SDor i SWO notują bez kwal.: Ot jakiego harmideru 
i kłopotu narobił mi list Gani – 27 III 1878; Nic nie ma lepszego jak się 
rozgniewać i harmideru narobić – 5 VII 1878

harmiderować ‛robić harmider, hałasować’ od rzecz. harmi-
der; SDor i SWO brak, SWar bez kwal.: Dotąd od niej nie odebrałem 
nawet listu. Co mi bardzo braknie, bo będę miał legalny pretekst okrut-
nie naharmiderować na nią listownie – 1 I 1878; Żona harmideruje, 
spać krzyczy już od 9 tej wieczór – 19 III 1880; Jak to doskonale i poży-
tecznie kiedy się naharmideruje na moje panie i zaraz się zjawiła od-
powiedź i już list przyszedł zwykłą drogą nie na Niemirów – 15 X 1877

harukać się <ukr. garukat’s’ja>; SDor i SWO brak, Kurzowa 
(1985: 167) podaje halukać w znacz. ‛krzyczeć na kogoś, zastra-
szać’ i hałakać ‛mówić głośno’; SWar notuje w postaci hałakać 
w znacz. ‛mówić bez namysłu, krzykliwie; pokrzykiwać, wrzesz-
czeć’: A zatem chwytam pióro do ręki i korzystając z tego że moi ro-
botnicy poszli na śniadanie a ja mogę się na chwilę z nimi nie harukać 
i piszę do Was te słów kilka – 8 VII 1874

hołomszyć <ukr. hołomszyty dosł. = zagolić> ‛bić, okładać ra-
zami bez żadnego ładu, męczyć, dusić, dręczyć’; SDor i SWO 
brak, SWar notuje, podaje też Kurzowa (1985: 424): …to zaraz te-
legram do Luda, aby bił i hołomoszył bez litości – 23 XII 1877; …za 
to powiedzenie to warto ją hołomoszyć aż do śmierci – 20 XI 1877; …
dziś mam się doskonale a siły mam tyle, że do śmierci bym mógł wyho-
łomoszyć Szwarkę, gdyby mi takowa teraz w ręce wpadła – 25 XI 1877

kutia <ukr. kutiá z n.-gr. kukki, kukkia = bób od gr. kókkos = pestka, 
ziarno> ‛tradycyjna potrawa wigilijna, zwłaszcza na Litwie i Rusi, 
przyrządzana z gotowanej pszenicy, kaszy lub ryżu, zwykle z do-
datkiem maku, miodu, bakalii’; bez kwal. notują SWar i SWO, SDor 
przestarz.: …aby wigiliję sowitą wyprawić – z karpiem z rodzynkami, oko-
niem, z jajami i kutją – 12 XII 1870; …aby wyprawić wielkie święcone ze 
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szczupakiem, kutią i prosięciem chudym – 23 III 1871; Dobrze się najem 
na Wigiliję, czego i Wam życzę, tylko czy będzie tam co jeść u Was - może 
zamiast ryb i kutii – rzepa pieczona – 24 XII 1874

opołczenie <ros. opołczenije> ’powszechna mobilizacja’; SWar, 
SDor i SWO brak; notuje Umińska-Tytoń (2001: 92): Wieść, że Mo-
skale wszyscy bez wyjątku, mieszkający w Paryżu, zawezwani zostaną aby 
powracali do Rossyi i wstępowali do opołczenia – 22 IV 1877

patłaty <ukr. patłátyj> ‛mający długie, potargane włosy’; SDor 
i SWO brak, notują SWar, Kurzowa oraz Kostecka-Sadowa (2013: 
156): …dobrodziej sułtan przed trzema dniami wielce zadowolniony z dzi-
kich patłatych koni jakie mu wysmarowuję na obrazach – 27 V 1870

pieszkom <ros. pieszkom, ukr. piszki> ‛pieszo, na piechotę’; SDor 
notuje w postaci pieszkami a. pieszką z kwal. daw., bez kwal. notują 
SWar i Kurzowa (1985: 216), nie notuje SWO: Wracam do domu piesz-
kiem – niemal godzina drogi – 2 V 1879; A w szarym wieczorze, nim mnie 
sługa ma nakarmić, to biegam pieszkiem po parku – 13 XI 1879; Inaczej 
chyba że pieszkiem do Krakowa pójdę – bd

podorożna <ros. podorożnaja> ‛dokument urzędowy, mocą któ-
rego stacje pocztowe obowiązane były dawać konie podróżnemu; 
pieniądze dawane na drogę’; SWar bez kwal., SDor przym. daw. p. 
podorożne, SWO brak: …bo na początku stoi drukowanemi wielkimi lite-
rami […] tak jak na każdej podorożnej i na każdym pasporcie – 8 III 1871

pokupka <ros., ukr. pokupka> ‛zakup, sprawunek’; SWar brak, 
SDor daw., dziś reg., SWO brak: …sługi mają za pryncypium tyle kraść 
na robieniu pokupek dla domu, ile to może ujść oka panów – 2 II 1880

prykaszczyk <ros. prikazczik> ‛rządca, ekonom’; nie notują 
SWar, SDor i SWO: Pisze mówiąc  o jakiemś tam hotelowym pry-
kaszczyku, który się zniechęcił i nic nie robi – 1 XII 1874 

sowietnik <ros. sowietnik> ‛urzędnik w carskiej Rosji, radca’; 
SDor hist., SWar i SWO brak: …dałem jej godność i tytuł mego sekre-
tarza: powiernika i tajnego sowietnika – 21 IX 1877

szmyrgnąć <ros. szmygat’> ‛przebiegać tu i tam, krzątać się, 
kręcić się, szmyrgać’; SDor reg., SWar tylko szmygnąć ‛pomknąć’, 
SWO brak: …a potem ja szmyrgnę cichaczem żeby zobaczyć czy też 
Paryż stoi na dawnem miejscu, czy też Bismarck jego gdzie nie prze-
niosł i na niemiecki kopyt przerobił – 9 VI 1872

wyłabudać się <ukr. vyłabudat’s’ja> ‛z trudnością wydostać się, 
wybrnąć, wyzwolić się z jakiejś biedy’; SDor z kwal. reg., żart., 
SWar bez kwal., SWO brak, Kurzowa notuje również, twierdząc, 
iż w dialekcie lwowskim czasownik ów odznaczał się dużą po-
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tocznością, a małą „elegancją”, ale jako pojemny znaczeniowo był 
słowem dość poręcznym i często w potocznej mowie używanym 
(1985: 197): Jestem trochę w tarapatach, ale jakoś się wyłabudam – 17 
III 1876; Tylko przez Mahometa i przez najusilniejszą pracę mogę się tro-
chę wyłabudać z kłopotów – 13 XI 1877; Ja mam tyle roboty koniecznej, 
nim trochę się wyłabudam z moich interesów – 20 VII 1880

Zapożyczenia	orientalne

Trwający dwanaście lat pobyt Stanisława Chlebowskiego na 
Wschodzie zaowocował sporą liczbą wpływów orientalnych w jego 
idiolekcie. Niektóre z nich znane były już polszczyźnie wieków 
wcześniejszych, a w XIX stuleciu wręcz należały do leksyki rece-
sywnej lub rzadko używanej, zachowując jeszcze znaczną żywot-
ność w języku malarza. Wyekscerpowane z listów rzeczowniki to 
zapożyczenia konieczne, gdyż pozwalały one piszącemu informo-
wać odbiorców o stosunkach społecznych i wyznaniowych oraz 
o realiach życia w Stambule czy w Egipcie, wyliczać gromadzone 
do celów artystycznych elementy bizantyjskiej garderoby, nazywać 
spożywane posiłki lub egzotyczne podarunki wysyłane rodzinie:

bajram <tur. baīram z pers. = święto po ramazanie> ‛uroczy-
ste święto mahometańskie’; bez kwal. notują SDor, SWar i SWO: 
Trzeba było zrobić sułtanowi na Bajram siupryzę, a siupryzę na to aby 
dał bakczysz – 13 XII 1871; Bajram, moje panie, bajramek sobie dziś 
mamy – 13 XII 1871

bakczysz <tur. bachszysz, z pers. bächszisz = podarek, łapów-
ka> ‛datek, napiwek, łapówka, dar’; SWar i SWO bez kwal., SDor 
pot.: W Turcyi nic bez bakczyszu zrobić nie można – 4 VI 1872; Je-
śli ten interes szprytnie nie urządzi to bakczysza nie ma – 18 VII 
1874; Żałuję żem Szwarce bakczysz obiecał bo niewarta bestyja – 3 
XII 1874; A Szwarce powiem, że ponoś ona bakczyszów ode mnie ani 
liźnie – 24 III 1875

bazar <pers. bāzār = targowisko> ‛plac albo pomieszczenie ze 
straganami lub budkami, gdzie się sprzedaje różnorodne towa-
ry; targ, targowisko’, SWar, SDor i SWO bez kwal.: …o owych 
kałamarzykach perskich nie zapomnę, ale to trzeba tej okazyi, abym 
mógł kiedyś sam być na bazarze – 1 V 1871; …nie mogłem otrzymać  
z pałacu nawet jeden dzień urlopu, czego tak pragnąłem, żeby pójść na 
bazar i Wam tureckich drobiazgów nakupić – 20 II 1872; …pokażę mu 
bazar na Stambule – 24 II 1871 
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burnus <ar., z gr. bírrós = rodzaj płaszcza> ‛długie, szerokie 
okrycie z kapturem, bez rękawów, zwykle z grubej wełny, no-
szone przez Arabów’ bez kwal. notują SWar, SDor i SWO: Toż 
dla Gani wedle jej rozkazu jedzie burnus biały kosmaty Bruśniański do 
kąpieli – 12 VII 1872

chałwa <tur. halwa, z ar.> ‛wyrób cukierniczy w postaci twar-
dej, słodkiej, drobnowłóknistej masy z roztartych z cukrem 
i miodem orzechów, maku lub innych tłustych ziaren, o różno-
rodnym smaku i aromacie’; SWar, SDor i SWO bez kwal.: Pągosio 
chciał koniecznie, abym Wam coś przez niego posłał, ale że ja patryjocie 
nie ufam, to nie mógłbym mu powierzyć nic innego, jak dwa małe pu-
dełeczka zawierając […] jedno hałwę, a drugie Rachatlukum – przypo-
mnijcie sobie stambulskie przysmaki – 10 II 1872

fez <tur. fes od nazwy miasta Fez w Maroku> ‛męska czer-
wona czapka w kształcie ściętego stożka zakończona czarnym 
chwostem; mycka noszona pod zawojem, rozpowszechniona 
przeważnie w krajach muzułmańskich’; bez kwal. notują SWar, 
SDor i SWO: Posełam w tym pakieciku fezy czerwone – 24 II 1871; 
Jednocześnie z tym listem wyprawiam przez pocztę dwa małe paku-
neczki, z których pierwszy zawiera pierścioneczek z turkusem i bry-
lancikami dla Szpilki,  drugi fez i myckę dla wuja Br. – 12 VII 1872; 
W wagonie do Wiednia znalazłem się w towarzystwie ludzi w fezach –  
zaraz więc po turecku mówić zacząłem, co ich uradowało – 9 I 1879

feredżyja <tur. ferādże, feredże> ‛suknia wierzchnia nieprze-
pasana, długi płaszcz noszony niegdyś przez kobiety w Turcji’; 
SWar, SDor i SWO notują tylko w postaci ferezja, pierwszy ze 
słowników opatruje kwal. staropolski a drugi daw.: Posłałem już 
Geromowi kilka starych feredżyi i rozmaitych łachmanów, o które on 
mnie prosił – 5 V 1874

firman <tur., z pers. färmān> ‛rozporządzenie, zezwolenie, 
przywilej wydany przez władcę w dawnej Turcji’ bez kwal. no-
tuje SWar, SDor daw. oraz SWO podają też postać oboczną fer-
man: Prosił mnie abym mu pokazał wnętrze Stej Zofiji – wyrobiłem 
firman i poszliśmy – 18 X 1874

hamał <tur., ar. hammāl> ‛tragarz, robotnik wykonujący pracę 
fizyczną’; SDor i SWO brak, SWar notuje jako mało uż.:  Noszą 
i noszą mnogie hamoły rupiecie moje z pracowni do nowo najętego pa-
łacu – 22 IX 1871; A ja sobie wezmę hamała, z którym umówię się żeby 
służył jak się jemu podoba – 12 VII 1870; List dziś hamał nie odniesie 
na pocztę – 1 V 1871; A jutro rano ma przyjść Francuz stolarz i mecha-
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nik, trzydziestu hamałów i dopiero zaczniemy podnosić płótno. […] 
Mój Francuz wielki majster a hamali wiele mają siły – 1 VI 1874

harem <tur. harem, z ar. haram = zakazane, święte> ‛część domu 
bogatego muzułmanina zamieszkałego przez kobiety (żony, na-
łożnice), do której wzbroniony jest wstęp obcym mężczyznom; 
żony nałożnice bogatego muzułmanina’, bez kwal. notują SWar, 
SDor i SWO: Wice-król w tych dniach ma podobno też przenieść się do 
Aleksandryi z całym haremem, gdzie zabawi czas jakiś – 1 V 1874;  Że-
bym to ja tylko miał czas do Was przyjechać to bym zrobił porządek po tu-
recku, harem do jednej stancyjki – 1 V 1874; I gdybym ją złapał a posa-
dził raz do mego haremu to tam bym ją trzymał na chlebie i wodzie czas 
nieskończony – 20 III 1874; Marynieczkę wiozę do mego haremu – bd

imam <ar. imām = idący na czele, przywódca> ‛uczony du-
chowny mahometański, przełożony meczetu kierujący modlitwą, 
zwierzchnik kościoła mahometańskiego’; bez kwal. notują SWar, 
SDor i SWO: Jak imam na minarecie wyglądać będę – 8 VII 1874; Pa-
szowie, imamy i inne stworzenia całują w tronowej sali pięty sułtana –  
25 VI 1872

jaszmak <tur. jaszmak> ‛zasłona noszona przez kobiety ture-
ckie, okrywająca twarz i szyję; czarczaf’; SDor daw., SWar i SWO 
bez kwal.: A czasami z pod jaszmaka wygląda turczynka – 28 III 1872

kufia <tur.> ‛nakrycie głowy w postaci odpowiednio złożo-
nego kwadratowego kawałka płótna, przytrzymywanego przez 
odpowiednią opaskę; zwykle białe, biało-czarne lub biało-czer-
wone, noszone przez Arabów, kufija’ notuje tylko SJPInt, brak 
w SWar, SDor oraz SWO: Dwie kufije (chustki arabskie) jedna dla 
Lusi a druga dla Kamilki – 12 VII 1872 

kysmet <tur. quismet, z ar.> ‛u muzułmanów: nieuniknione 
przeznaczenie, nieodwracalny los’; SWar brak, SDor kult., SWO 
bez kwal.: Najlepiej czekać jaki będzie Kysmet – 10 VI 1870; Fortuna, 
fortuna mną rządzi. Nie moja wina we wszystkim, lecz kysmet i fatal-
ność bawią się ze mną jak kotka z myszką – 12 I 1874

makat <osm.-tur. makat ‛obicie, przykrycie sofy’, z ar. mak’ad 
= siedzenie, poduszka> ‛wzorzysta tkanina jedwabna, przetyka-
na złotem i srebrem do zawieszania na ścianach lub nakrywania 
mebli; rodzaj niewielkiego kilimka z płótna, wełny itp., hafto-
wanego przeważnie ręcznie w różne wzory, często ozdobionego 
kolorowymi frędzlami’; SWar notuje w postaci makat, opatrując 
kwal. mało uż., u SDor oraz w SWO tylko w postaci makata: Ma-
kat jedwabny, pluszowy kaszański dla przybicia na ścianie – 3 V 1875
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mameluk <ar. mamluk = niewolnik> ‛żołnierz dawnej straży 
przybocznej sułtanów i bejów, tworzonej pierwotnie z niewol-
ników’ SWar bez kwal., SDor i SWO z kwal. hist.: Pasza egipski 
siedział na nim i modlił się i potem znowu siedział i patrzył jak mame-
luków mordowali – 30 IV 1872

manguł <tur. mangal> ‛kadzielnica, fajerka’; SWar podaje man-
gał jako mało uż., SDor i SWO brak: Nogi grzeję nad mangułem – 8 
III 1871; …wolę sobie siedzieć w pracowni, koło manguła nogi grzać –  
13 XII 1871

meczet <tur. mesdżid, mesdżet z ar. masdżid = miejsce oddawa-
nia czci> ‛świątynia muzułmańska’; bez kwal. notują SWar, SDor 
i SWO: Sułtan i wszystko co żyje pojechało do Stambułu do meczetu – 
18 XI 1871; Chciałbym całe życie na zimę do Kairu przyjeżdżać […] dla 
cudownych arabów, arabek, bachurów, ulic, meczetów i słońca które 
tu cudowanie świeci – 1 V 1874

minaret <tur. mināre z ar. manāra = miejsce, gdzie jest ogień 
lub światło> ‛wysoka wieża meczetu, z której muezin wzywa 
muzułmanów na modlitwę’; bez kwal. notują SWar, SDor i SWO: 
Jak imam na minarecie wyglądać będę – 8 VII 1874

padyszach <tur. pādiszāh z per. pādszāch dosł. opiekun-król> 
‛tytuł dawnych sułtanów tureckich, szachów perskich; władca 
noszący ten tytuł’; bez kwal. notują SWar, SDor i SWO: Niech już 
padyszach gniewa się jak  zechce, ale urlop albo on mi da albo ja dam 
go sam sobie i adieu – 9 V 1872; Wąsami mrugać będzie Wujaszek 
jak zobaczy taki chudy prezencik, ale padyszach lepszego nie dał – 14 
VIII 1870; Od dwóch tygodni mieszkamy wraz z moim padyszachem 
w nowo ukończonym pałacu w Czyrganie – 29 V 1872

rachatłukum <tur.> ‛wschodni wyrób cukierniczy, w postaci 
słodkiej masy z cukru, soków owocowych, orzechów, migdałów 
i krochmalu, krajanej w kostki’; SWar, SDor i SWO bez kwal.: 
Pągosio chciał koniecznie, abym Wam coś przez niego posłał, ale że ja 
patryjocie nie ufam, to nie mógłbym mu powierzyć nic innego, jak dwa 
małe pudełeczka zawierające […] jedno hałwę, a drugie Rachatlukum –  
przypomnijcie sobie stambulskie przysmaki – 10 II 1872

ramazan <tur., z ar. ramadan> ‛dziewiąty miesiąc w muzułmań-
skim kalendarzu księżycowym; także: ścisły post, przestrzegany 
w tym miesiącu przez muzułmanów, trwający od wschodu do za-
chodu słońca; ramadan’; SWar bez kwal., SDor kult., SWO rel.: Cały 
Ramazan żyłem po psiemu …– 13 XII 1871; …bo to teraz Ramazan, 
w dzień nic nie jedzą, a w nocy za to uczty i harmider – 18 XI 1871
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simit <tur. simit> ‛obwarzanek obsypany sezamem’; SWar, SDor 
i SWO brak: …w dzień w pałacu nawet simitta niema – 13 XII 1871

sułtan <tur. dosł. władca, z ar. sultān = panowanie> ‛tytuł panu-
jącego w niektórych krajach muzułmańskich, zwłaszcza w Turcji; 
panujący noszący ten tytuł’; SWar, SDor i SWO bez kwal.: Sułtan 
przyjmuje moją dymissyję i kazał aby mię obrachowano – 23 IX 1872; Cią-
gle odbieram listy ze Stambułu, że Sułtan posyła, posyła do mnie do domu, 
aby mnie zawołali koniecznie do pałacu – 25 IV 1874

tyftyk <tur. tiftik = wełna z kozy angorskiej> ‛tkanina wełnia-
na, jedwabna lub bawełniana; ubiór, obicie z tej tkaniny; przy-
krycie na konia, najczęściej jedwabne, barwy szkarłatnej, prze-
tykane złotem’; SWar bez kwal., zarówno SDor i SWO podają 
z kwal. daw.: Nie mógł znaleźć kawałków tyftyku – 16 IX 1870

Zapożyczenia	francuskie

Galicyzmy, których obecność w idiolekcie Chlebowskiego z pew-
nością nie pozostaje w bezpośrednim związku z jego pobytem 
w Paryżu, ale z wykształceniem i przynależnością społeczną 
malarza, stanowią kolejną, dosyć liczną grupę zapożyczeń. Są to 
najczęściej nazwy pojęć abstrakcyjnych odnoszących się do relacji 
interpersonalnych, w tym oczywiście zachowań etykietalnych: 

akord <fr. accord, wł. accordo> ‛zgoda, przyzwolenie, umowa’; 
SWar mało uż., SDor i SWO daw.: Ma akord do nich napisać – 22 IV 1871

awansować <fr. avancer> ‛posuwać się naprzód, zbliżać się, 
podchodzić’: SWar bez kwal., SDor przestarz., SWO daw.: …dla 
mnie każden dzień już drogi bo lata awansują i ze mnie będzie już 
prędko starzec – 27 IX 1877; Obraz mój awansuje – 26 VIII 1874; 
Warneńczyk już wisi na ścianie, Sobański awansuje na sztalugach – 
11 IV 1874; Jestem zmęczony, za to robota awansuje jak na żelaznej 
drodze lokomotywa – 27 III 1874 

awantaż <fr. avantage> ‛przewaga, zysk, korzyść’; SWar bez 
kwal., SDor rzad., SWO bez kwal.: Oni ze swymi bachurami cackają 
się, więc wszystko co nie jest absolutnie na ich awataż , zaraz wezmą 
za plotkę albo za obmowę – 10 I 1878; Awantarz wielki tego pomiesz-
kania będzie – 10 VIII 1878

baliwernie <fr. baliverne od prowans. baiuverno ‛iskra’) ‛wypo-
wiedzi, których nie można traktować serio; niestworzone rzeczy, 
androny, banialuki’; SWar, SDor i SWO brak: A ta mi wypisuje 
baliwerye, że to moja zasługa – 7 V 1878
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dekonfitura <fr. deconfiture = zamieszanie, klęska, porażka> 
‛zakłopotanie, zmieszanie, zawstydzenie, porażka’; SWar bez 
kwal., SDor daw., SWO brak: I jakaż dekonfitura, jak rozpakowaw-
szy ten pakiet opieczętowany i rekomendowany zamiast niespodzianki 
wielkiej wartości znalazłem broszurkę Łuszczkiewicza – 14 III 1879; 
Całą noc koło niej tuptałem, a rano pobiegłem do miasta by przywieźć 
doktora Ramlowa – otóż dekonfitura, Ramblow gdzieś pojechał do Spa 
czy do Nicei – 29 VIII 1880; …bo wyobraźcie sobie moją dekonfiturę, 
jak przyjechawszy do Paryża, zastają pustki w mieszkaniu znajomego 
mi konsula – 26 I 1880

dekurażować <fr. décourager> ‛odbierać komu odwagę, ener-
gię; zniechęcać, zrażać kogo’; SWar mało uż., SDor rzad., przestarz., 
SWO brak: Niech to jednak Was nie dekurażuje, szukajcie nieustan-
nie – 9 IV 1871

desert <fr. dessert> ‛słodkie danie, słodycze, owoce podawane 
na końcu posiłku’: SWar mało uż. w tej postaci, SDor daw., SWO 
brak w tej postaci: … a listy wasze nadeszły jako desert do uczty – 10 
V 1881; …jedna potrawa – mięso, bifsztyk lub kotlet, ale prócz tego nic 
– najmniejszego nawet dessertu, wieczorem o 7 obiad – zupa i jedna 
potrawa – mięso lub ryba i znowu na dessert gorące pocałunki – 1 III 
1880; …zajadam zupę, jedną potrawę, dessert i wino – 15 IX 1870

drogman <fr. drogman, wł. dragmanno z ar. tàrdżuman> ‛tłu-
macz przy poselstwach i konsulatach na Wschodzie’; SWar i SDor 
bez kwal., SWO brak: Wszystko to przez nikczemnego gałgana drog-
mana – 28 XI 1875; A to wina łajdaka drogmana – 28 XI 1875

dusery <fr. douceur = słodycz> ‛pochlebstwa, słodkie słówka, 
komplementy’; SWar bez kwal., SDor i SWO przestarz.: …jeśli 
wielkie honory i dusery będą mi robić – 25 VIII 1878

ekskuza <fr. excuse> ‛tłumaczenie się, usprawiedliwienie, 
przeproszenie’; SWar bez kwal., SDor i SWO przestarz.: Na 
wszystko znajdzie się exkuza – 30 VII 1877

karesować od rzeczownika karesy <fr. caresse, z wł. carezza 
= pieszczoty, czułości, umizgi> ‛pieścić kogo, być dla kogo czu-
łym, troskliwym, nadskakiwać komu’; SWar bez kwal., SDor 
przestarz.: …Maryńka wraca, a to tyran babka, zaraz z nią trzeba się 
karesować i pisać zabrania – 10 III 1880 

komeraż <fr. commérage> zwykle w lm. ‛złośliwe plotki, ob-
gadywanie; intrygi, nieporozumienia’; SWar i SDor bez kwal., 
SWO przestarz.: Cieszy mnie że Szwarka zajmuje się śród swoich in-
tryg i komerażów moim manekinem – 22 VII 1879; …a potem oni 



266 MARCELI OLMA

tam na prowincyi z nudów wymyślają sobie rozmaite plotki i komera-
że – 1 V 1871

kondiuta <fr. conduite> ‛zachowanie się, prowadzenie się’; 
SWar bez kwal., SDor przestarz a. żart. SWO przestarz.: A ładne to 
wychowane, uczucia i konduita panien naszych – 6 II 1876; Po pro-
stu mnie zgorszył swoją konduitą – bd; Jeszcze raz wypiszę program 
konduity mojej i zamiary jej wykonania – 21 V 1879; To hasło mojej 
konduity w tej podróży – 16 VII 1879; …potrzebuję od Was ploteczki 
o jego konduicie, abym wiedział czy łaskawie czy z kijem w ręku mam 
go przyjąć jak do mnie powróci – 21 XII 1874 

pamfil <fr. pamphile, z gr. pámphilos = ulubiony przez wszyst-
kich> ‛dama atutowa w grze w mariasza’: SWO bez kwal., SDor  
daw., karc., SWO daw.: To jest mój panfil i ja na niego ciągnę kabałę – 
7 III 1875

patynek <fr. patin> ‛pantofle na drewnianych podstawkach, 
wykonane z kosztownych tkanin i bogato zdobione; używane 
w XV-XVIII w.’; SWar bez kwal., SDor przestarz., SWO daw.: Nie-
jedną parę patynków wydepcze biegając za swoimi komisami do anty-
kwariusza – 21 XI 1872; Posyłam wam trochę grosza […] po 10 Nap. 
każdej pannie na patynki – 30 VI 1870

pendant <fr. pendant> ‛rzecz lub pojęcie uzupełniające, two-
rzące wraz z innymi symetryczną a. harmonijną całość; odpo-
wiednik’; SWar podaje, iż jest to wyraz, którego należy unikać, 
SDor i SWO bez kwal.: Ja jej zrobię obrazinkę małą na pendant, do 
tej, którą oni u mnie kupili parę lat temu i dobrze zapłacili – 4 III 1881

resurs <fr. ressources = zasoby pieniężne> ‛środek zaradczy, 
kwota pieniężna, potrzebna na pokrycie niezbędnych wydat-
ków, kosztów’; SWar mało uż., SDor i SWO przestarz.: Muszę fał-
dów przysiedzieć więcej jak kiedykolwiek, bo innych resursów jak moja 
praca nie mam – 21 I 1880

siurpryza <fr. surprise> ‛niespodzianka’ SWar bez kwal., SDor 
i SWO daw.: Za kilka dni skończę moje obrazki które sułtanowi na siupry-
zę maluję – 30 V 1872; Zobaczymy jaka będzie siurpryza – 30 IV 1872

wojuaż <fr. voyague> ‛podróż’; SWar bez kwal., SDor i SWO 
notują z kwal. przestarz.: Co tam moje wojuażerki na wojuażu pora-
biają? – 20 VIII 1878

żena <fr. gêne> ‛żenada’; SDor z kwal. daw., SWar i SWO brak: 
…ci panowie są tak grzeczni i kontenci ze wszystkiego, że pomimo to, 
że są cudzoziemcy i nigdy nie miałem z nimi poufałych stosunków, nie 
mam najmniejszej żeny w przyjmowaniu ich – 16 V 1875
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Zapożyczenia	łacińskie:

Latynizmy wykorzystywane przez nadawcę listów w znacznej 
części odnoszą się do procesów psychicznych, zdecydowanie 
rzadziej zaś czynności i poddawanych wartościowaniu osób:

admiracja <łac. admiratio> ‛podziw, uwielbienie’; SWar bez 
kwal., SDor i SWO przestarz.: Sufit zawsze wzbudza admiracyję 
wielką we wszystkich zwiedzających naszą chatynkę – 11 II 1880

aprobacja <łac. approbatio> ‛aprobata, uznanie za dobre, zatwier-
dzenie, pochwała, zgoda na co’; SWar bez kwal., SDor i SWO prze-
starz.: List drogich Gani i Luda odebrałem i bardzo rad jestem, że w nim 
znajduję zupełną aprobacyję podróży matki do Paryża – 3 VIII 1880

desperacja <łac. desperatio> ‛utrata nadziei, rozpacz’; SWar 
bez kwal., SDor i SWO przestrz.: Ciągłe boleści krzyżaków moich tyle 
mi zmarnowały dni, że aż mię desperacja porywała – 13 I 1880; …
żebyście tu byli i wiedzieli w jakich ja jestem tarapatach co do wypłat 
bez liku za dóm ukończony, to byście byli w desperacyi – 17 IV 1880, 

ekskursja <łac. excursio> ‛wycieczka, wyprawa’; SWar bez 
kwal., SDor przestarz., dziś rzad., SWO daw.: Ale czemuż i Wy choć 
na czas krótki jakiej exkursyi nie zrobicie – 12 VIII 1878; Zmęczyłem 
się i parę godzin czasu straciłem na tę exkursyją przeklinając moich 
patryjotów – 22 I 1879; …za to odbyłem  ekskursyję do Bebeku i to mi 
się cudownie udało w ostatnią Niedzielę – 19 VI 1870

eskulap <łac.  Aesculapius, z gr. Asklepiós (w mit. Bóg uzdrowi-
ciel)> ‛lekarz’; SWar żart., SDor przestarz., dziś żart., SWO przestarz., 
dziś iron.: Nasz eskulap ma tą zaletę, że nie jest blagier – 24 VII 1877

egzaminować <łac. examino = badam> ‛zbadać wybadać’; 
SWar i SDor daw., SWO brak w tym znacz.: Panna Wanda łaziła po 
schodach i cały dom wyexaminowała – 15 III 1879; Czy wyexami-
nowaliście posłany Wam planik? – 12 VIII 1878; Mahometa mojego 
wyexaminował, jak lekarz pacięta – 25 XI 1877

fabryka <łac. fabrica = warsztat rzemieślniczy> ‛budowa; 
wznoszenie, stawianie budowli; większa robota wykonywa-
na przez różnych rzemieślników’; SWar bez kwal., SDor daw., 
SWO brak w tym znacz.: …robotnicy stukają mi nad głową jak gdy-
by w piekle, fabryka w domu moim jeszcze nie ustała, ale już ma się 
ku końcowi – 11 VI 1874; Przez trzy dni miałem i siebie prawdziwą 
fabrykę w pracowni – 26 V 1878; Ogromna była u mnie wczoraj fa-
bryka – 5 V 1878; Nie chcę żeby Marynieczce w pierwszej chwili przy-
jazdu dokuczała fabryka w domu – 29 XI 1879
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frukt <łac. fructus> ‛owoc’, zwykle w lm., SWar bez kwal., 
SDor daw., SWO przestarz.: …słodka potrawa obstalowana w cukierni 
gdzieś także w błocie zagrząść musiała, […] konfiturami i fruktami 
musieliśmy ją zastąpić – 24 XII 1872

fuma <łac. fumus = dym> ‛pycha, próżność, zarozumiałość, 
grymasy, dąsy, fochy’ SWar i SDor bez kwal., SWO brak: Wizyta 
matki i Szwarki odbędzie się po prostu bez wystawy, fumów i kosztu 
– 3 VIII 1880; Oni żyją bardzo porządnie, ani żadnej fumy głupiej 
i przepychów – 23 VI 1881

infamis <łac. dosł. mający złą sławę> ‛człowiek skazany na 
utratę czci i praw obywatelskich’ SWar i SDor bez kwal., SWO 
daw.: Ot infamis Dygasiński – 3 X 1877; Infamis nasz szambelan 
takiego jeszcze nigdy nie było – 25 VII 1872 

instalacja <łac. śrdw.-łac. installatio = wprowadzenie na 
urząd> ‛wprowadzenie kogoś na urząd; urządzenie się’; SWar 
bez kwal., SDor przestarz., SWO daw.: Jestem w pięknych illuzyjach 
co do mojej przyszłej instalacyi – 12 VI 1878

komis <łac. commissum = rzecz powierzona, zlecona> ‛zlece-
nie, polecenie, dyspozycja’; SWar bez kwal., SDor daw., SWO bez 
kwal.: Mały komis i polecenie – 24 I 1879; Szwarce komisa moje ar-
tystyczne wkrótce przeszlę – 13 IV 1879; Odebrawszy list Wasz ostat-
ni zaraz spełniam komisa – 28 VII 1879; Teraz mam do was komis 
bardzo ważny, który nie nagli – 2 VIII 1870; Spodziewam się że dobrze 
spełnisz ten komis – 9 I 1879

koncept <łac. conceptus> ‛pomysł, plan’; SWar bez kwal., SDor 
daw., SWO przestarz.: …aż ja wymyślę nowy koncept – 26 X 1875

konfuzja <łac. confusio> ‛zakłopotanie, zmieszanie, zawsty-
dzenie, wstyd’; SWar bez kwal., SDor i SWO przestarz.: Na próżno 
ze sobą wozić solitera – to też konfuzja nieopisana – 21 V 1879

progenitura <p. łac. dosł. mające się urodzić> ‛potomstwo, 
dzieci’; SWar bez kwal., SDor przestarz., dziś żart., SWO prze-
starz.: …to bym żył po królewsku, byłoby gdzie i żonę i progeniturę 
lokować – 26 IX 1877; A że para dobrze dobrana to zapewne szczęśliwi 
będą i ich progenitura świat zdobić będzie – 12 VI 1878; Marynia […] 
progeniturę swoją na świat wydała – 10 II 1872

prywacja <łac. privatio> ‛odmawiania sobie czego, obywanie 
się bez czego; wyrzeczenie’; SWar bez kwal., SDor przestarz., 
SWO daw.: …z kłopotami i prywacyjami żyjemy – 24 III 1880

seduktor <łac. seductor> ‛zwodziciel, uwodziciel’; SWar mało 
uż., SDor daw., SWO brak: Ta biedna istotka powie, żem, oszust, 
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łgarz, seduktor, infamis, fircyk, szarlatan, blagier i największy hun-
cwot jakiego ziemia wydała – 6 X 1877

sukcesja <łac. successio> ‛dziedzictwo, zwł. w odniesieniu do 
dóbr materialnych; spadek, spuścizna’; SWar brak, SDor wych. 
z uż., SWO przestarz.: Taka już nasza dola, ja od stryja a Marynia od 
rodziców ja sukcessyje a ona posag, to chyba na tamtym świecie odbie-
rzemy – 1 III 1880; Ale teraz ta obiecana sukcesyja i posag dla Maryni 
albo nigdy rąk naszych nie dojdzie – albo kiedyś zjawi się jak musztarda 
po obiedzie – 7 VII 1880

sukcesor <łac. successor> ‛spadkobierca, dziedzic’: SWar bez 
kwal., SDor wych z uż., SWO przestarz.:…zachowam go jako klejnot 
i w testamencie zapiszę go wraz z niektórymi rupieciami starymi moim 
sukcesorom – 26 X 1876

suponować <suppono = podkładam> ‛przypuszczać, domyślać 
się’; SWar mało uż., SDor daw., SWO przestarz.: Tak przynajmniej 
suponuję – 7 III 1878

turbacja <łac. turbatio> ‛zmartwienie, niepokój, troska; kłopot, 
trud’; SWar bez kwal., SDor przestarz. dziś gw., SWO daw.: Ale 
zamiast pociechy samej turbacyi list Wasz mnie nabawił – 15 III 1878

Zapożyczenia	z	innych	języków	obcych

Notowane niekonsekwentnie przez leksykony zapożyczenia z in-
nych języków obcych w listach Chlebowskiego trafiają się rzadko:

bachur <hebr. bāchūr = młodzieniec> ‛dziecko, zwłaszcza ży-
dowskie; o dziecku z odcieniem niechęci; niesforne, niegrzeczne 
dziecko’ SDor, daw., SWO bez kwal.: Mężczyzna, niewiasta i ba-
chur 12 letni – 15 VI 1881; Bogusławscy przyjechali tu z bachurem 
– 14 IX 1870

barkarolla <wł. barcarola> ‛liryczna pieśń gondolierów we-
neckich; przypominający ją utwór muzyczny’; SWar bez kwal., 
SDor muz., SWO bez kwal.: Ona się moczy w morzu […] z innymi 
chłopcami tańczy  w wodzie trzymając się za ręce i śpiewając jakieś 
barkarolle – 11 VIII 1880

brygant <wł. brigante = rozbójnik, bandyta>; SWar bez kwal., 
SDor daw., SWO hist.: Być może, że ich tam na górach bryganty zała-
pią i może aż jutro rano nam za wykupem oddadzą – 21 XI 1874 

pod chejrem <żyd. xairem = klątwa rabina> ‛pod słowem ho-
noru, na pewno’ SWar, SDor i SWO brak; notuje Kurzowa (1985: 
217): Odebrałem, prosząc, aby paka z Tryjestu była wysłana Grande 
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Vitesse - Co mi święcie przyrzeczono pod chejrem, bo expedytor Żyd – 
9 VI 1872; Pod chejrem przysięgaliśmy to sobie z Marynieczką, w So-
botę rano już się wziąć do roboty – 15 VI 1881

tenuta <wł. tenuta = mienie, folwark, dzierżawa> ‛czynsz 
dzierżawny’; SWar bez kwal.,  SDor praw., SWO brak: Im więcej 
grunt i budowa będą kosztować tym większą tenutę rocznie płacić będę 
zmuszony – 28 V 1878; Tylko by się część kapitału za dom spłaciła, 
co by ulgę ogromną zrobiło dla corocznej tenuty, która jest dla mnie 
ogromnie uciążliwa – 23 XI 1879

traktier, traktiernia <niem. traktieren = ugaszczać> ‛restau-
racja niższego rzędu; jadłodajnia’ SWar bez kwal., SDor i SWO 
daw.: Co do pożywienia to te na dwoje pod okiem oszczędnej gospodyni 
w domu kosztowałoby tyle samo co w traktierze – 19 III 1878; …czy 
też wy zawsze będziecie jadać w traktierni myszy i szczury siekane 
zamiast uczciwego mięsa? – 22 IV 1871 

Podsumowanie

Wyekscerpowane z listów rutenizmy niekonsekwentnie noto-
wane w słownikach języka polskiego lub opatrywane przez nie 
kwalifikatorami historycznymi zaliczyć wypada do kolokwia-
lizmów, zbliżających rozpatrywane teksty do wypowiedzi ust-
nych zachowujących piętno niegdysiejszej odmiany kresowej. 
Turcyzmy używane przez Chlebowskiego to typowe egzotyzmy, 
a zatem wyrazy nazywające odległe realia, przynależą więc one 
do zapożyczeń koniecznych. W zdecydowanej większości znane 
są leksykonom, które informują czasem o ich niskiej frekwen-
cji w polszczyźnie (mało uż.) lub operują kwalifikatorem kult. 
odsyłającym do materialnych i niematerialnych (duchowych, 
symbolicznych) wytworów i elementów kultury bizantyjskiej. 
Galicyzmy występujące w korespondencji świadczą z całą pew-
nością o wykształceniu i ogładzie piszącego, znajomość języka 
francuskiego wyniesiona być może z domowej edukacji przy-
szłego artysty, a pogłębiona w czasie jego studiów w Paryżu, 
była z pewnością bardzo przydatna w środowisku sułtańskie-
go dworu6, w trakcie wyjazdów Chlebowskiego ze Stambułu do 

6 W archiwum Biblioteki Jagiellońskiej oprócz korespondencji prowadzonej 
w języku polskim znajdują się listy pisane przez Chlebowskiego po francusku 
a nawet alfabetem arabskim, najpewniej po turecku.
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Kairu oraz w jego kontaktach z malarzami francuskimi. Zwraca 
jednak uwagę fakt, że wiele spośród zestawionych tutaj galicy-
zmów uchodziło naówczas za rzadko używane lub przestarzałe. 
Analogicznie przedstawia się sytuacja dostrzeżonych w listach 
latynizmów, które już naówczas ustępować musiały wyraźnie 
swoim rodzimym odpowiednikom. Lektura całej koresponden-
cji dowodzi, iż Chlebowskiemu dopisywało poczucie humoru, 
z czym wiązać się mogło posługiwanie przez niego leksema-
mi odbieranymi wtedy jako staromodne. O zabarwieniu styli-
stycznym niektórych zapożyczeń (eskulap, progenitura, konduita) 
przekonują słowniki, wiele form obcojęzycznych, z natury neu-
tralnych, nabiera w listach kontekstowo znaczenia żartobliwe-
go (sowietnik, bakczysz, harem, patynki). Wyrazy przejęte z innych 
języków dostrzec można w listach sporadycznie, zwraca jednak 
uwagę fakt, iż, posługując się nimi, piszący sięgał do odchodzą-
cych w przeszłość pokładów polszczyzny.

Dokonane zestawienia dowodzą, że udział leksemów obce-
go pochodzenia w rozpatrywanej korespondencji jest znaczący. 
Jako takie musiały też być istotnym komponentem prezentowa-
nego tu idiolektu, który czerpał z bogactwa regionalnej odmiany 
polszczyzny południowokresowej, nosił znamiona języka ów-
czesnych warstw wykształconych, dla potrzeb nominatywnych 
sięgał po liczne zapożyczenia konieczne i przechowywał niema-
ło dawnych, obcojęzycznych lecz eleganckich odpowiedników 
rodzimych, nienacechowanych form wyrazowych. Frekwencja 
i różnorodność zamieszczonych tu rutenizmów, orientalizmów, 
galicyzmów i latynizmów nie pozostaje w sprzeczności z kształ-
tem językowym badanych listów. Za sprawą podejmowanej 
przez piszącego tematyki, wykorzystywania przezeń nierzad-
kich kolokwializmów, sugestywnych porównań oraz wyrazów 
i konstrukcji emotywnych (zwłaszcza żartobliwych) listy te no-
szą piętno typowego dla komunikacji familijnej stylu potoczne-
go warstw wyższych epoki rozbiorowej. Daje on wyobrażenie 
o kulturze epistolarnej nadawcy a jednocześnie rzuca światło na 
kulturę i zwyczaje językowe środowiska rodzinnego, z którym 
artysta-malarz pozostawał przez wiele lat w ożywionych kon-
taktach korespondencyjnych.   
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Wykaz	skrótów

PSRP – Podręczny słownik rosyjsko-polski, red. J.H. Dworecki, War-
szawa 1975.

SEBr – A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kra-
ków 1927. 

SDor – Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1-11, War-
szawa 1958-1969.

SUM – Słowar ukrainskoj mowy, red. B. Grinczenko, t. 1-4, Kijów 
1907-1909.

SWar – Słownik języka polskiego (tzw. warszawski), J. Karłowicz, 
A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1-8, Warszawa 1900-1927.

SWO – Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, wyd. 16, War-
szawa 1988.

SKop – W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcoję-
zycznych, wyd. 10, Warszawa 1989.
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The lexicon of foreign origin in Stanisław Chlebowski's 
family letters

Abstract

The basis of the article is nearly 500 family letters of the Polish 
painter, the Orientalist Stanisław Chlebowski. The aim of the 
analysis is to show the influence of foreign languages on the au-
thor’s lexical system, determine the origin of foreign words, their 
meaning and vitality in the Polish language of the second half of 
the nineteenth century. Such an approach is supposed to bring 
an answer to the question regarding the language culture of the 
social environment that the artist-painter came from and kept 
the correspondent contacts with.

Keywords: Stanisław Chlebowski, letters, foreign words, family 
language.




