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W kręgu dawnej 
polszczyzny 

tom VI

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.



Leksyka		
i	semantyka
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tom VI

Krystyna	Kowalik
Instytut	Języka	Polskiego	PAN,	Kraków

Właściciel ziemski i nazwy pokrewne 
w języku polskim w świetle  
wybranych opracowań  
leksykograficznych

Asumpt do zainteresowania się tym tematem dała lektura tek- 
stów poświęconych problematyce rezydencjonalnej, która jako 
obiekt badań przeżywa w ostatnim ćwierćwieczu swoisty rene-
sans. Dowodzą tego bardzo liczne publikacje o zróżnicowanym 
charakterze (Kwilecki 1998: 9–30). Wśród nich swoją wizualną 
atrakcyjnością wyróżniają się wydawnictwa albumowe i prze-
wodniki. Ukazują się liczne prace o charakterze dokumentacyj-
nym, opracowania przeglądowe, rejestry właścicieli, posiadłości 
i ich kondycji. Rozeznanie w stanie posiadania skutkuje nierzadko 
publikacjami o charakterze interwencjonistycznym. Osobny nurt 
stanowią monograficzne prace naukowe z różnych dziedzin, po-
wstałe na bazie zachowanych dokumentów, poświęcone interpre-
tacji utrwalonego w literaturze wizerunku świata, który w opinii 
badaczy w dużej mierze należy już do przeszłości1.

Celem artykułu jest analiza skromnego z przyczyn pozame-
rytorycznych wycinka materiału mieszczącego się w szerszym 
zagadnieniu pragmatyki postrzegania i charakterystyki obiek-
tów rezydencjonalnych, mianowicie języka opisu. Ten kierunek 
badań ma już sporą bibliografię, powstałą na bazie tekstów litera-
ckich (por. np. Kowalska 1995, Łęcki 1995, Wężowicz-Ziółowska 
1995, Szczukin 2006, Dziugiel-Łaguna 2007). Z tej perspektywy 

1  Niniejszy tekst powstał na marginesie prac nad tematem „Rezydencja 
ziemiańska – językowa charakterystyka obiektu w literaturze niefikcjonalnej”. 
Temat ten, jako mój indywidualny, realizuję w ramach IJP PAN w Krakowie.  
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teksty niefikcjonalne (Korwin-Piotrowska 2001, Zajas 2011), nie-
beletrystyczne nie budziły dotychczas większego zaintereso-
wania (teksty niefikcjonalne rozumiane tu szerzej nie tylko jako 
teksty dokumentu osobistego, ale i zgodnie ze stanowiskiem 
Lucjana Bilińskiego (1997) także teksty naukowe). Punktem wyj-
ścia jest rekonesans w zakresie dokumentacji słownikowej lek-
syki i jej konfrontacja z tekstami. Odniesieniem były tu publika-
cje poświęcone rezydencjom ziemiańskim, swoiste kompendia 
wiedzy na temat dziejów obiektów i fortun z nimi związanych  
(np. Aftanazy 1991, Przybyszewski 2017, Doliwa-Klepacki 2015- 
-2016 oraz Majątki wielkopolskie III 1996, IV 1996). Jak informują 
tytuły, reprezentują dość zwarte terytorium, prawie ciągły pas od 
ziem południowo-wschodnich, przez Świętokrzyskie po Wielko-
polskę. W miarę dostępu do źródeł archiwalnych autorzy starają 
się podać kompletne informacje o przeszłości obiektów i aktual-
nej ich kondycji. W przedstawianiu posiadłości w tych tekstach 
ważną pozycję zajmuje zatem historia miejscowości, koleje losów 
ich właścicieli i samych obiektów, wreszcie dokumentacja aktu-
alnego stanu tychże. Jest to swoista summa wiedzy historycznej, 
a zarazem świadectwo języka współczesnego, wykorzystanego 
na potrzeby opisu realiów kultury dworskiej od czasów najdaw-
niejszych po dzień dzisiejszy. 

W poniższym opracowaniu nie chodzi o pełną charakterysty-
kę właściwości wykorzystanych tekstów i użytego w kreowaniu 
wizerunku obiektów dworskich tworzywa językowego, ale o pe-
wien rekonesans w zakresie współcześnie funkcjonującej leksy-
ki z wąskiego pola wyrazowego (Pisarek 1967, Miodunka 1980, 
Kita, Polański 2005) o semantyce ‛właściciel ziemski’, tj. w ujęciu  
W. Pisarka pola parataktycznego, które tworzą wyrazy będące 
„tymi samymi częściami mowy” (Pisarek 1967: 497). Oglądowi 
podlegają także sieci powiązań jednostek synonimicznych oraz 
pragmatyka ich metaleksykograficznej (Żmigrodzki 2005) in-
terpretacji i opisu. W dotychczasowych opracowaniach spotyka 
się niektóre leksemy z tej grupy, ale raczej okazjonalnie, głównie 
w kontekście terminologii prawnej lub szeroko rozumianej prob-
lematyki ziemiańskiej (Kosowska, Jaworski 1995, Pośpiech 1989, 
Łaszkiewicz 1998, Ślusarek 2013). Pojęciem ziemian określa się 

tę kategorię społeczeństwa, którą potocznie nazywano „dziedzica-
mi”, a w literaturze zamiennie „obszarnikami” – z pejoratywnym 
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odcieniem znaczeniowym tego słowa, większymi właścicielami 
ziemskimi, posiadaczami gospodarstw rolnych typu folwarcznego, 
właścicielami majątków ziemskich, „obywatelami ziemskimi” (Kwi-
lecki 1998: 11). 

Dokumentacja leksykograficzna z wybranych słowników zawie-
rających materiał historyczny i dwudziestowieczny analizowana tu 
jest pod kątem zastosowanej strategii wyodrębniania i porządkowa-
nia znaczeń, ich definiowania oraz oceny statusu we współczesnej 
polszczyźnie. Refleksję ogranicza się do haseł wyrażonych poje-
dynczymi leksemami. Konstrukcje, w tym także werbo-nominalne 
(Żmigrodzki 2000), będą przedmiotem osobnego opracowania.

Dane leksykograficzne z dostępnych dwudziestowiecznych 
słowników polszczyzny ogólnej potwierdzają, że język polski 
dysponuje sporą grupą nazw osób, które łączy ogólne znacze-
nie ‛bycie właścicielem czegoś’ i nieco szerzej ‛ten, kto ma coś’. 
Składają się na nią zarówno wyrazy rodzime, jak i obcego pocho-
dzenia. Fakt ten istotnie wpływa na sposób formułowania defi-
nicji słownikowych (Żmigrodzki 2005: 127-150). Nazwy rodzime 
często opatrywane są definicjami strukturalnymi, sytuującymi 
objaśniany wyraz w odpowiednim gnieździe (słowotwórczo-)te-
matycznym z ewentualnymi synonimami. Definicje strukturalne 
są zdecydowanie rzadsze w wypadku nazw obcego pochodzenia, 
które częściej objaśniane są przez synonimy. Poniższy przegląd 
ogranicza się do wybranych (14) nazw, uznanych za podstawowe.

Pojęciem kluczowym jest tu wskazany w tytule artykułu właści-
ciel2. Leksem ten potwierdzony jest w polszczyźnie od Lindego (por. 
WSJP, s.v.). W SL definiuje się go w dwojaki sposób: ‛posiadający co 
własnością, do którego co należy prawem własności’ (w związku 
z pojęciem prawo i własność zob. Lizisowa 1995: 152-153, Szczepan-
kowska 2004: 63-116), z synonimiczną formą właśnik. SWil formę 
właśnik kwalifikuje jako daw., natomiast właściciel to ‛ten, co posiada 
co prawem własności, jest zupełnym panem jakiejś rzeczy’. Zgodnie 
z tradycją leksykograficzną w zdecydowanej większości słowników 
dwudziestowiecznych jest to wyraz posiadający wyłącznie jedno 
znaczenie. Tylko SWar definiuje go jako „ten, co jest panem czego”, 
dookreślając synonimami posiadacz, posesor. W SDor objaśniany jest 

2 Tu i dalej analizie poddane zostały tylko nazwy osób rodzaju męskiego, 
zrezygnowano natomiast z przywoływania ich odpowiedników żeńskich typu 
właścicielka, posiadaczka, dziedziczka itp.
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przez odwołanie do własności: „ten, kto ma jakąś własność”, z jed-
nym synonimicznym ekwiwalentem posiadacz. Uogólniając, można 
powiedzieć, że w większości późniejszych słowników definiowa-
nie polega na stylistycznych modyfikacjach schematu składnio-
wego „ten, kto...”. Ilustracja materiałowa dokumentuje podstawo-
we konstrukcje syntaktyczne, w jakich dana jednostka najczęściej 
jest używana, oraz rozszerza i aktualizuje nazwy obiektów, które 
mogą być czyjąś własnością. Z zamieszczonych cytatów wynikają 
eksplicytne użycia: być właścicielem gruntów, fermy, majątku. Cytaty 
potwierdzają możliwość użycia z określnikami atrybutywnymi, 
ale wyłącznie o charakterze terminologicznym: „wielcy właściciele 
ziemscy” i „prawy, prawowity właściciel”, także połączenia z czasow-
nikiem, ale o wąskim zakresie: „wejść w posiadanie majątku jako 
prawy właściciel”. SSzym, uzupełniając egzemplifikację o obiekty 
wskazujące jak wyżej na pewną konkretną przestrzeń (ogród, zie-
mia), dodaje pies, co sugeruje nową klasę obiektów (otwarte pyta-
nie, czy liczną?). SDun modyfikuje nieco definicję: ‛osoba, która ma 
jakąś własność, posiada coś na własność; posiadacz’. Nowością jest 
kwalifikator książk., jakim opatruje hasło. Definicję z SZgół można 
uznać za wielokrotną: pierwszy człon ‛osoba, która ma jakąś włas-
ność…’ nawiązuje do sformułowania podanego w SDun, drugi –  
‛…ma prawo do użytkowania i dysponowania czymś’ – zwraca 
uwagę na określone skutki wynikające z faktu posiadania czegoś, 
ale w sposób, który nie jest wystarczająco precyzyjny, bo – pomijając 
sformułowanie „ma prawo” (w związku z tym zob. Lizisowa 1996, 
Szczepankowska 2004: 69–77) – intuicyjnie wydaje się, że prawo do 
użytkowania czegoś mogą mieć też inne osoby niż właściciel (por. 
niżej), a „dysponowanie czymś” nie dość jasno informuje o zakresie 
tych możliwości. Cytaty i przykładowe użycia wskazują nowe kon-
teksty – można być właścicielem pewnych nieruchomości (kamie-
nicy, przedsiębiorstwa, firmy, majątku ziemskiego, gospodarstwa rolnego, 
domu, mieszkania, ogrodu) i majątku ruchomego (samochodu, włącznie 
z żywym inwentarzem; właściciel psa, kota). Pojedyncze określniki 
atrybutywne, jakimi został potwierdzony w przykładach, to przy-
woływane często w słownikach prawy, prawowity właściciel. 

Inne opracowanie zaproponowano tylko w WSJP. Wydzielo-
ne zostały dwa znaczenia: 1. ‛osoba, do której należy to, co zo-
stało wyrażone następującym rzeczownikiem’, z kolokacjami, tzn. 
z określnikami, które w danych korpusowych (NKJP) potwier-
dzone są przynajmniej pięciokrotnie (właściciel kota, psa; auta, 



15WŁAŚCICIEL ZIEMSKI I NAZWY POKREWNE W JĘZYKU POLSKIM

domu, kamienicy, lokalu, majątku, mieszkania, nieruchomości, samo-
chodu; firmy, przedsiębiorstwa; patentu)  i nowe, wcześniej pomija-
ne, niewyodrębniane znaczenie –  2. ‛mężczyzna, któremu można 
przypisać określoną cechę dotyczącą wyglądu lub budowy ciała’, 
z kolokacjami: „właściciel «jakiegoś» nosa, «jakichś» oczu”. Podane 
są też statystycznie uzasadnione określniki atrybutywne („prywat-
ny; były, obecny, poprzedni, wcześniejszy właściciel”). 

W tym miejscu warto zauważyć, że w opracowaniach słow-
nikowych brak egzemplifikacji przykładami potwierdzającymi 
częste w tekstach użycia wprost przez przywołanie nazwisk lub 
z nazwami własnymi majątków, posiadłości, typu:

Od następnych właścicieli, Barańskich, w 1885 r. nabył Chłopczyce 
Józef Jerzymowski… (Aftanazy 8: 29);
Pierwszym historycznie udokumentowanym właścicielem Pińczowa 
był Zbigniew Oleśnicki herbu Dębno [...] (Doliwa 2016: 248);
W II połowie XIX w. właściciele Międzygórza zmieniali się co kilka 
lat (Doliwa 2016: 199);
Kolejnymi właścicielami Mokrska Dolnego byli: Maciej i Józef 
Łąbędzcy, którzy w 1823 r. sprzedali je Stanisławowi Wężykowi, 
właścicielowi Kotlic [...] (Doliwa 2016: 201). 

Połączenie właściciel ziemski stanowi w WSJP oddzielne hasło 
nieciągłe z synonimem obszarnik i rzadziej występującymi warian-
tami: obywatel ziemski oraz posiadacz ziemski (jak w SSkor 1968). No-
tabene oba warianty jako frazeologizmy przywołane są ponadto 
w haśle przymiotnikowym ZIEMSKI. Brak w WSJP kwalifikatora, 
który by informował o szczególnym statusie tego hasła we współ-
czesnej polszczyźnie, sugeruje jego neutralny charakter, tymcza-
sem SSzym już go nie uwzględnia, a przypomnijmy, w SDor jedy-
ny cytat jest z Reymonta. 

Wyrażenie obywatel ziemski podane w SWar (zob. hasło OBY-
WATEL, zn. 4. posp. ‛właściciel nieruchomości’ obywatel miejski 
‛ir. kamienicznik’, obywatel wiejski, ziemski) wydaje się mieć sta-
tus „zwykłej” ilustracji kontekstu dla podstawowego rzeczowni-
ka, w SZgół z definicją ‛właściciel majątku ziemskiego; ziemianin’ 
odnotowany jest z kwalifikatorem dawny, w SDub  ma status hi-
stor. (z odesłaniem do ziemianin w zn. 2).

Słowniki dwudziestowieczne (oprócz SWar) odnotowują rów-
nież formację WSPÓŁWŁAŚCICIEL z kilkoma stylistycznymi wa-
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riantami definicji: ‛ten, kto... / osoba, która wspólnie z inną osobą 
jest właścicielem czegoś’ (w WSJP); „osoba, która jest właścicielem 
czegoś wspólnie z kimś innym” (w SZgół) z synonimem współużyt-
kownik; ‛ten, kto posiada jakąś rzecz wspólnie z kimś innym, osoba 
fizyczna lub prawna mająca udział w jakiejś własności’ (w SDub); 
„współwłaściciele czegoś, to ludzie, którzy wspólnie są tego właś-
cicielami” (w SBań); „ten, kto posiada jakąś rzecz wspólnie z kimś 
innym, osoba fizyczna lub prawna mająca udział w jakiejś włas-
ności’ (w SDor)]. Jak widać, tylko dwa słowniki uwzględniają 
w definicjach fakt, że współwłaścicielem może być osoba prawna, 
ale tylko SDub opatruje to hasło kwalifikatorem praw.

 
…w 1508 współwłaścicielem Chrobrza był Jan Chroberski … (Przy-
bysławski 41);
Miasto Rydzynę podzielono nie na dwie części faktyczne, tylko na 
działy idealne, tj. współwłaściciele dzielili się dochodami, a prawa 
i władzę nad miastem wykonywali wspólnie (Majątki IV: 137).
 
W WSJP podano bogatą, nawet szerszą niż w wypadku rze-

czownika właściciel, ilustrację dotyczącą obiektu jako współwłas-
ności, wyraźnie aktualizującą informację o użyciu tekstowym3. 

Leksem POSIADACZ również ma dokumentację od czasów sta-
ropolskich. Notowany w SXVI z odesłaniem do posiadca, posiedca, po-
siedziciel w SL z definicją ‛który co posiada’ i synonimami posesor, po-
sesyonat, ale bez cytatu, w SWil z analogiczną definicją uzupełnioną 
synonimem właściciel i frazą prawy właściciel. W SWar także właściwie 
bez przykładów użycia. Przywoływany w charakterze synonimu dla 
właściciel, traktowany jest podobnie w większości słowników jako 
hasło o jednym znaczeniu, zdefiniowane strukturalnie jako „ten, co 
posiada”. W SDor z modyfikacją definicji („ten, kto coś posiada”) po-
łączona jest dość bogata egzemplifikacja dotycząca obiektu posiada-
nia; są to zarówno obiekty okazałe pod względem wielkości, a także 

3 Znacznie rozbudowane przykłady kolokacji w haśle WSPÓŁWŁAŚCI-
CIEL w porównaniu z hasłem WŁAŚCICIEL są symptomatyczne – zdają się 
być swoistym znakiem realiów naszych czasów: „współwłaściciel działki, grun-
tu, posesji, terenu; domu, kamienicy, lokalu, mieszkania, obiektu, nieruchomości; agen-
cji, apteki, banku, biura, fabryki, fermy, firmy, gospodarstwa rolnego, holdingu, hur-
towni, kancelarii, klubu, księgarni, piekarni, przedsiębiorstwa, serwisu (aukcyjnego, 
samochodowego...), sieci (domów towarowych, sklepów...), sklepu, spółki, stacji, 
wydawnictwa, zakładu; baru, pubu, restauracji; pojazdu, samochodu”.
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nieraz o dużej wartości: „gospodarstwo, dom, lokal, kapitał, łódź, tron”, 
jak i przedmioty codziennego użytku: „sieć, podrywkę; kwiaty” (!). 
Jedyny określnik atrybutywny w tym kontekście to „nowy (posia-
dacz)”. Kolejne słowniki na swój sposób rozszerzają informację 
o obiektach będących w czyimś posiadaniu: SSzym uwzględnia 
w definicji element waloryzujący obiekt: ‛ten, kto coś posiada, ma na 
własność jakąś rzecz, zwykle mającą dużą wartość materialną’. Po-
dane przykłady podkreślają wykorzystany w definicji ekonomiczny 
walor rzeczy, którą ktoś posiada. W świetle danych z tego słownika 
można być posiadaczem (poza gruntami rolnymi) „domków jednoro-
dzinnych, samochodów”. Podobnemu celowi służy przykład z określ-
nikiem atrybutywnym: „Wielcy posiadacze ziemscy”. Nieco inną 
formułę definicyjną zaproponowano w SDun: ‛człowiek mający coś 
na własność, posiadający coś; właściciel’, uzupełnioną przykładami 
aktualizującymi przedmiot własności: „posiadacz działek budowla-
nych, zbiorów książek”. Pewną nowością w opisie jest podany przez 
SDub kwalifikator książk. Odmienną strategię przyjęto w WSJP – tak 
jak w wypadku rzeczownika właściciel (zresztą oba leksemy powią-
zane zostały relacją synonimii) ustalono dwa znaczenia wydzielone 
na podstawie tych samych kryteriów semantycznych, czyli: 1. „ktoś, 
do kogo należy to, co zostało nazwane sąsiadującym rzeczowni-
kiem” (posiadacz zwierzęcia; gruntu, nieruchomości; auta, pojazdu, sa-
mochodu; broni; komputera; paszportu; akcji, czeku, karty, konta, przedpła-
ty, rachunku, weksla; telefonu; koncesji, licencji) i 2. „osoba, której można 
przypisać określoną cechę, dotyczącą wyglądu, budowy ciała lub 
zdolności intelektualnych”. Jak się okazuje, właściciel i posiadacz mają 
wspólny zasób prawostronnych określników, ale tylko definicje 
w WSJP zwracają uwagę na ich semantyczną i składniową bliskość, 
być może – i funkcjonalną tożsamość obu leksemów. 

W uwzględnionych tekstach potwierdzony jest jednak słabiej 
niż właściciel:

Mikołaj, jako jedyny syn Piotra, [...] mógł się spodziewać przejęcia po-
zostałych rodzinnych majętności  odziedziczonych lub nabytych przez 
ojca. Prawdopodobnie po śmierci ojca [...] został ich jedynym dyspo-
nentem. Od tego momentu stał się wyłącznym posiadaczem zgroma-
dzonego rodzinnego majątku (Jusiak 83);
Obok całej rzeszy ubogich posiadaczy, wśród której wyróżniała się 
szlachta zagrodowa, byli też i właściciele kilkułanowych dziedzin 
(Lubczyński);
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[Gronowo] Własność posiadaczy szlacheckich: Grunowskich, Karmiń-
skich i Leszczyńskich (Majątki IV: 53).

Pewnym zaskoczeniem jest notowane przez słowniki hasło 
DZIERŻYCIEL ‛ten, kto dzierży, trzyma, posiada’ SL, SWil, SWar 
‛szczególnie czasowy’, z synonimami tenutariusz, też detentor. 
SDor definiuje wyraz synonimicznie ‛posiadacz’, opatrując kwa-
lifikatorem przestarz. dziś praw. SZgół rozróżnia termin z dziedzi-
nowym kwalifikatorem prawny ‛ten, kto faktycznie rozporządza 
czymś w czyimś imieniu, w czyimś interesie’ oraz znaczenie ogól-
ne ‛posiadacz, właściciel’ (dóbr na dalekich kresach) z kwalifikato-
rem przestarz. Spora dokumentacja w NKJP zdaje się potwierdzać 
zasadność takiego rozróżnienia (por. „Jednak już w przypadku 
właściciela zbiorowego, instytucjonalnego, posiadacza zależnego 
czy dzierżyciela dochodzi do rozbicia kompetencji i w różnych 
trybach podejmowane są różne decyzje”)4.

Przytoczone leksemy są dwoma różnymi typami słowotwór-
czymi tak z uwagi na różne wykładniki, jak i różną motywację –  
pierwszy o motywacji rzeczownikowej, dwa dalsze – czasowni-
kowej, jednak w obu wypadkach mamy do czynienia z podob-
ną definicją strukturalną. Jak wynika z uwzględnionych danych, 
w definicjach opisowych w charakterze członu objaśnianego uży-
wane są sformułowania „ten, kto / ten, co”, ewentualnie mniej 
więcej z taką samą częstotliwością „osoba, która… / do której… 
/ na którą” lub bezpośrednio wskazujące na cechy osoby: „mają-
ca, przejmująca, otrzymująca (coś), wchodząca (w coś)” i spora-
dycznie ‛mężczyzna, któremu…”. Wyjątkowo w tego typu defini-
cjach w charakterze członu objaśnianego występuje jakiś synonim 
(użytkownik, posiadacz, właściciel czegoś). Stwierdzone zróżnicowa-
nie definicji może świadczyć o poszukiwaniu precyzyjnej formuły 
semantyczno-strukturalnej dokumentującej znaczeniową ewolu-
cję analizowanych leksemów lub tylko o intuicyjnym rozumieniu 
ich semantyki przez poszczególnych leksykografów albo o zwy-
kłym unikaniu nawiązań do poprzedników.

Spośród wymienionych rzeczowników za prostsze seman-
tycznie jako bezpośrednie derywaty odczasownikowe jawią się 
posiadacz oraz dzierżyciel. O ich zróżnicowanym statusie we współ-

4 Por. dalej uwagi dotyczące genetycznie pokrewnego hasła DZIERŻAWCA 
(s. 14).
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czesnej polszczyźnie rozstrzyga odmienny status czasowników, 
od których są derywowane: neutralne posiadać wobec dzierżyć 
kwalifikowanego jako przestarz. bądź książk. (SDor). Natomiast 
właściciel, mimo że jest derywatem drugiego stopnia, bardziej eks-
plicytnie wiąże osobę z obiektem. Jest to o tyle istotne, że w oma-
wianej grupie są derywaty, dla których elementem motywującym 
jest właśnie nazwa obiektu. 

W niektórych objaśnieniach nazw osób z przedstawianego pola 
semantycznego poza użytym metajęzykowo leksemem rzecz wy-
stępują nazwy obiektów, między innymi: dobra, fortuna, majątek, 
majętność, obszar, posiadłość (ziemska), tenuta, własność, włości, ziemia 
(por. Zajda 2001: 127–141; w związku z włość zob. też Lizisowa 
1996: 153–156) oraz nadrzędne formy organizacyjne tych dóbr, jak 
dominium, latyfundium, klucz, ordynacja lub podobne. Trzeba jed-
nak zauważyć, że spośród przytoczonych nie wszystkie (bo tylko 
połowa z nich: obszar, ordynacja, własność, ziemia (ziemski), włości) 
stanowią podstawę derywatów nazywających posiadacza / właś-
ciciela czegoś lub przynajmniej na niego wskazują, tj. ziemianin, 
obszarnik, ordynat i przedstawiony wyżej właściciel. W poniższym 
opisie pomija się derywat włościanin nie z uwagi na kwalifikację: 
wychodzące z użycia (SDor), ale ze względu na znaczenie: ‛mieszka-
niec wsi trudniący się rolnictwem, wieśniak, rolnik; chłop’ (SDor). 

Derywat ZIEMIANIN, współcześnie używany w dwóch zna-
czeniach, potwierdzony jest w opracowaniach leksykograficz-
nych od staropolszczyzny z interpretacją bardziej rozbudowaną:  
SL podaje trzy znaczenia (mieszkaniec ziemi, ziemak; koło uprawy 
ziemi chodzący, uprawiacz ziemi, roli, rolnik; wolny sobie dzier-
żawca starodawny albo szlachcic urodzony tylko, a nie zasłużony 
Rzplitej, nobilis, primatus; SWil podtrzymując taką specyfikację, 
dodaje: figl. tytuł książki lub pisma periodycznego o rolnictwie, 
z których drugie i trzecie można wiązać ze współczesnym. Jeszcze 
SWar, utrzymując za powyższymi słownikami hierarchię i licz-
bę znaczeń, znaczenie ‛szlachcic, właściciel majątku ziemskiego, 
dziedzic, obywatel ziemski’ wymienia jako ostatnie. Wbrew Glo-
gerowi („W późniejszych czasach ziemianin oznaczał wyłącznie 
szlachcica” – Gloger IV: 495), słowniki powojenne stabilizują dwa 
znaczenia, ale w różnej kolejności: SDun, SZgół i SDub uznają za 
pierwsze znaczenie ‛mieszkaniec Ziemi’, natomiast SDor, SSzym, 
SBań i WSJP dają pierwszeństwo znaczeniu ‛właściciel majątku 
ziemskiego; obszarnik, dziedzic’. W większości słowników to 
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znaczenie traktowane jest jako neutralne, w SZgół jako dawne, 
SBań w definicji ostrożnie jako dawniej, w SDub kwalifikowane 
jest jako historyczne:

Dążeniem rodziców było odpowiednie przygotowanie Franciszka 
do przyszłej roli ziemianina. Ukończył więc gimnazjum w Poznaniu 
i szkołę rolniczą w Berlinie, odbył także praktyki gospodarcze w są-
siednich majątkach (Kwilcz 134);
Posiadał trudny charakter, dlatego stronił od towarzystwa nawet 
okolicznych ziemian (Gaj 54).

Kolejnym rzeczownikiem o znaczeniu ‛posiadacz’ jest OB-
SZARNIK. W SWil jeszcze go brak, notowany jest począwszy od 
SWar z jednym znaczeniem: ‛właściciel większych posiadłości 
ziemskich’  <od obszar>. Uwzględniany w późniejszych słowni-
kach, opatrywany bywa różnymi kwalifikatorami: w SWar słowo 
uważane jest za prowincjonalne, w SDub za historyczne, w SBań 
ostrożnie zwłaszcza dawniej. W objaśnieniach znaczenia wykorzy-
stywane są rzeczowniki właściciel (SDor, SZgół, WSJP), posiadacz 
(SDor, SSzym, SDub) wielkiego majątku ziemskiego, osoba posia-
dająca (SDun, SBań). Tylko WSJP podaje interpretację genetyczną, 
eksplicytnie wiążąc znaczenie z podstawą obszar: ‛właściciel duże-
go obszaru ziemi, przeznaczonej na cele rolnicze’ (z synonimem 
właściciel ziemski). Poza motywującym słowotwórczo znaczenie 
rzeczownikiem obszar, przywołanym tylko w SWar w dodatko-
wym komentarzu i eksplicytnie w definicji w WSJP oraz wyko-
rzystanym w definiowaniu znaczenia określeniem majątek ziemski, 
istotnym elementem definicji jest przymiotnik wielki, duży, który 
zwraca uwagę na element semantyczny intuicyjnie kojarzony 
z wyrazem obszar ‛ograniczona część przestrzeni, zwykle dużych 
rozmiarów’ (SDor), a niejako wbrew definicji zaproponowanej 
w WSJP (zn. 1: „ograniczona powierzchnia”):

…po zgonie matki Karoliny z Ponińskich otrzymał jej dożywotnią 
majętność w Rożubowicach z przyległościami w przemyskim. W ten 
sposób Hieronim ks. Lubomirski stał się jednym z najbogatszych ob-
szarników w ówczesnej Galicji (Gaj 57).  

Dalszym leksemem mieszczącym się w polu ‛właściciel’ jest 
ORDYNAT. Według SL, który jako pierwszy go notuje, jest to 
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‛pan ordynacyi, czyli majoratstwa’. Poza wyjątkowo podanymi 
w SWar dwoma znaczeniami, z pierwszym odwołującym się do 
obiektu posiadania „posiadacz majątku na prawach ordynacji” 
(drugie z odesłaniem do hasła ordynacja, nb. uwzględniającego 
sześć znaczeń), kolejne słowniki notują już tylko jedno znaczenie. 
W SDor: ‛posiadacz majątku stanowiącego ordynację”, w SSzym 
podobnie: ‛właściciel majątku stanowiącego ordynację”. W SDun 
oraz w SBań rozszerzono objaśnienie o informację dotyczącą chro-
nologii obiektu wykorzystanego w definicji: „dawniej...”. Jako 
dawny kwalifikuje go SZgół, zaś SDub jako histor.: 

Ponieważ małżeństwo ks. Jerzego Romana Lubomirskiego było bezpo-
tomne, Miżyniec, Boratycze, Gdeszyce i inne dobra, obejmujące łącznie 
11 folwarków, przeszły na jego brata Adama Franciszka Lubomirskie-
go (1852–1893), ordynata na Rozwadowie [...] (Aftanazy 8: 176);
Pod koniec życia wzięła sobie na wychowanie starszego bratanka 
męża, młodocianego Hieronima Adama z Miżyńca, który w 1887 r. stał 
się pierwszym ordynatem rozwadowskim (Gaj 37); 
Najstarszy syn Aleksandra Erwina Wielopolskiego – Zygmunt Kon-
stanty był ostatnim, XVI ordynatem chroberskim (Przybyszewski 45).

Częściej niż obiekt posiadania na powstanie i formę nazwy 
właściciela ziemskiego wpływały zmiany prawnego statusu ma-
jątku, które wymagały potwierdzenia tego aktu odpowiednimi 
dokumentami, a więc i stosownego, sformalizowanego języka 
pod groźbą nieważności dokumentu w razie jakichś procedu-
ralnych uchybień. Do słownictwa będącego pochodną przemian 
struktury majątkowej należą nazwy transakcji i powinności. Jest 
to rezultat nowej sytuacji, gdzie mamy do czynienia z dwoma oso-
bowymi podmiotami powiązanymi czynnością transakcji, której 
efektem jest zmiana statusu obiektu będącego przedmiotem owej 
transakcji. Te zależności znajdują odbicie w słownictwie wyko-
rzystywanym przy „obsłudze” transakcji, a w rezultacie i refleks 
w nazwie właściciela, np. dziedzic, spadkobierca, sukcesor, posesjonat, 
posesor, tenutariusz. 

Jedną z form zmiany statusu prawnego posiadłości jest dzie-
dziczenie. Podstawową nazwą osoby, mieszczącą się w seman-
tycznym polu rzeczownika właściciel, jest DZIEDZIC (Szczepan-
kowska 2004: 141–142), indywidualny lub zbiorowy:
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Wnuk Aleksandra Wielopolskiego – Zygmunt Maria Wielopolski 
(1862–1919), dziedzic Ostrowca Św., był bliskim współpracownikiem 
Romana Dmowskiego (Przybyszewski 45); 
Synem Tadeusza i Walerii Zawiszów oraz następnym i ostatnim 
z rodu męskim dziedzicem Kuchcic był Jan Kazimierz Zawisza… 
(Aftanazy 8: 126);
Najdawniejszymi znanymi dziedzicami Laszek Murowanych byli 
Tarłowie h. Topór (Aftanazy 8: 126).

Przejmuje on dobra mocą decyzji ich właściciela lub zgodnie 
z ustalonym prawem w wypadku braku dokumentu potwierdzają-
cego ostatnią wolę donatora. W definicji słownikowej poza znacze-
niem ‛posiadacz’ pojawia się właśnie dodatkowa informacja o sposo-
bie nabycia czegoś na własność. Leksem notowany jest nieprzerwa-
nie od staropolszczyzny (SStp: 1. ‛ten, kto dziedziczy, spadkobierca, 
heres, succesor’, 2. ‛właściciel (szczególnie ziemi), posiadacz, pos-
sessor). Dla polszczyzny szesnastowiecznej ustalono trzy znaczenia 
(syn z prawego łoża; posiadacz, właściciel [posiadłości ziemskiej]; 
panujący władca). SL notuje tylko jedno (‛dziedziczny pan jakichś 
dóbr’), w SWar natomiast z sześciu notowanych znaczeń czwarte to 
‛właściciel majątku ziemskiego, obywatel ziemski, pan’. Począwszy 
od SDor, podawane są dwa znaczenia rzeczownika dziedzic, ogól-
niejsze – 1. ‛osoba wchodząca w posiadanie czego, przejmująca co 
przez spadek; spadkobierca, sukcesor; następca, potomek’ oraz węż-
sze – 2. ‛właściciel posiadłości otrzymanej w spadku po przodkach; 
każdy właściciel majątku ziemskiego; ziemianin’. Pomijając w tym 
miejscu fakt, że druga definicja jest wielokrotna i wskazuje na osoby 
pozostające w różnych relacjach do przedmiotu posiadania, trzeba 
zauważyć, że w słownikach dwudziestowiecznych różna jest hierar-
chia tych znaczeń. Większość z nich – SDor, SDun, SDub, WSJP – 
uznaje za pierwsze znaczenie ‛osoba, która przejmuje jakieś wartości 
materialne lub duchowe od poprzednich pokoleń’ (spadkobierca, suk-
cesor), natomiast znaczenie ‛właściciel majątku ziemskiego w dawnej 
Polsce’ (ziemianin, obywatel ziemski) z uwagi na uwzględnione w defi-
nicji odniesienie do realiów z przeszłości traktuje jako drugie. Tylko 
SSzym proponuje uporządkowanie odmienne: 1. ‛właściciel mająt-
ku ziemskiego, ziemianin, obszarnik’ (w Polsce przed reformą rolną 
w 1944 r.): Chłopi pracowali na dziedzica; 2. ‛osoba przejmująca coś 
przez spadek, spadkobierca, sukcesor’: „W późnym wieku doczekał 
się dziedzica”. W leksykograficznym porządkowaniu niełatwych 



23WŁAŚCICIEL ZIEMSKI I NAZWY POKREWNE W JĘZYKU POLSKIM

do rozgraniczenia znaczeń z uwagi na nakładanie się pozajęzyko-
wej motywacji i zakresów użycia rzeczownika dziedzic, widać próby 
doprecyzowania różnic poprzez synonimy – spadkobierca, sukcesor, 
następca z jednej strony i z drugiej strony – częściej ziemianin, obywatel 
ziemski, incydentalnie obszarnik, a także czasem przez kwalifikatory 
(w SDub: książkowy w znaczeniu ‛sukcesor’, przestarz. w znaczeniu. 
‛obszarnik’).

SPADKOBIERCA, przywoływany jako synonim dziedzica, ma 
stosunkowo późną dokumentację słownikową, bo dopiero począw-
szy od SWil, gdzie objaśniony jest  synonimicznie: ‛dziedzic, sukce-
sor’. W większości późniejszych słowników również podawany jest 
z jednym znaczeniem bez kwalifikatora: SWar ‛ten, co bierze po kim 
spadek, dziedzic, sukcesor’. Podobnie w SDun: ‛ten, kto dziedziczy 
po kimś, ten, kto otrzymuje spadek; sukcesor’. Według SDor spadko-
bierca jest wyrazem z zakresu terminologii prawnej: ‛osoba, na którą 
przechodzi spadek po kim; sukcesor’. SSzym doprecyzowuje w spo-
sób charakterystyczny dla terminów specjalistycznych, podając: 
‛osoba fizyczna lub prawna, na którą przechodzi spadek po kimś, 
mocą ustawy lub testamentu; sukcesor’ („główny spadkobierca, 
spadkobierca majątku, mianować spadkobiercą”). W SZgół znacze-
nie pierwsze ‛osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca zdolność 
dziedziczenia, powołana do spadkobrania na podstawie testamentu 
lub ustawy’ syn. ‛sukcesor, dziedzic, następca’ kwalifikowane jest 
jako termin prawniczy. Znaczenie drugie ‛o osobie, która ma te same 
poglądy, ideały, co jej poprzednik’ traktuje się jako przenośne. Tę 
strategię opisu podtrzymuje SBań z eksplicytnie podanymi dwoma 
znaczeniami: 1. „spadkobierca jakiejś osoby lub jej majątku to ktoś, 
kto dziedziczy po niej majątek”, 2. „Spadkobiercą czegoś, co istniało 
w przeszłości, np. jakiejś tradycji, możemy nazwać osobę, instytucję, 
organizację, epokę w kulturze itp. ‛która przejęła to, rozwija i kon-
tynuuje’. Natomiast WSJP, proponując podobne rozróżnienie zna-
czeń, podaje inne ich uporządkowanie, pierwsze motywowane od-
niesieniem do realiów współczesnych (spadkobierca) ‛osoba, która 
przejmuje jakieś wartości materialne lub duchowe od poprzednich 
pokoleń’ i drugie – do historycznych (ziemianin) ‛właściciel majątku 
ziemskiego w dawnej Polsce’ (bez synonimów):

… trzeci syn Jerzy Roman uznany został za legalne dziecko. Po zgo-
nie swej matki był on pełnoprawnym spadkobiercą ojcowskiej fortu-
ny (Gaj 32);
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W 1788 r. jako właściciel majętności Krzycko Małe wzmiankowany 
jest Marcin Koterbski, … w 1821 Justitz-Commisarius Jan Eichstädt. 
W 1847 r. od jego spadkobierców majątek kupił Ernst Ludwik Win-
ning (Majątki  IV: 82);
Maciej Mielżyński, starosta kcyński i kasztelan śremski, … powięk-
szył także klucz pawłowicki, dokupując w 1685 r. drugą część Kąko-
lewa oraz w 1694 r. część Pawłowic, która znajdowała się w rękach 
spadkobierców Bojanowskich (Majątki IV: 119).

Leksemu SUKCESOR nie notuje SL, w SWar ma trzy (?) znacze-
nia: 1. ‛spadkobierca, dziedzic’, 2. posp. ‛potomek, dziecko, żart. 
następca tronu’. W późniejszych słownikach (poza SDun, gdzie 
ustalono jedno znaczenie) przeważnie podaje się dwa, a w naj-
nowszych nawet cztery znaczenia (SDub: a. ‛ktoś, kto obejmuje 
po kimś jakieś stanowisko, zwłaszcza następca tronu, b. ‛spadko-
bierca, dziedzic’, c. ‛następca, kontynuator rozwijający myśli, idee 
poprzednika, d. przen. ‛coś, co jest kontynuacją jakiegoś dzieła, 
myśli itp.’). Problemem jednak jest brak jednomyślności co do sta-
tusu tego leksemu we współczesnej polszczyźnie. Podawany jest 
dość regularnie jako synonim spadkobiercy, zarówno w znaczeniu 
‛spadkobierca, dziedzic’, jak i w znaczeniu ‛potomek, następca, 
zwłaszcza tronu’, jednak z różnymi kwalifikatorami. W SSzym 
w obu znaczeniach kwalifikowany jest jako wyraz przestarzały. 
W SDor i SDun znaczenie pierwsze uznaje za wychodzące z użycia. 
Inaczej w SZgół – tylko drugie znaczenie ‛następca’ opatrzone jest 
kwalifikatorem („zostawić sukcesora”), pierwsze natomiast ‛oso-
ba, która otrzymuje spadek’ bez kwalifikatora („główny sukcesor, 
wyznaczyć, wskazać sukcesora, nie mieć sukcesora”). W SDub 
wyraz uważany jest za książkowy. Tym kwalifikatorem w WSJP 
opatrzone jest znaczenie prawne ‛osoba lub organizacja, która 
przejęła prawa własności czegoś przysługujące spadkobiercy lub 
następcy’, podane jako trzecie spośród czterech znaczeń propono-
wanych dla tego rzeczownika.  

…w latach 1878–1886 majątek był w rękach sukcesorów po Józefie 
Szczepkowskim (Majątki III: 179).

Słowniki podają jeszcze dwa inne rzeczowniki oznaczające 
posiadacza, właściciela, w różny sposób uwikłanego w określo-
ną własność, mianowicie posesjonat i posesor. W SL (posesyonat) 
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i w SWil (posesjonat) to ‛posiadający dobra dziedziczne, osiad-
ły’. Podane w SWar pod wokabułą POSESJONAT ekwiwalenty,  
tj. ‛ten, co posiada dobra dziedziczne a. jego syn; dożywotnik; 
mąż posesjonatki a. dożywotniczki, dziedzic, posiadacz własności 
gruntowej, obywatel’ wskazują na kilka różnych pragmatycznych 
możliwości użycia tego rzeczownika. Spośród późniejszych słow-
ników notuje ten rzeczownik SDor, gdzie opatrzone kwalifikato-
rem przestarz. hasło posesjonat odnotowane zostało w znaczeniu 
węższym, mianowicie tylko jako ‛właściciel posiadłości ziemskiej 
lub nieruchomości miejskiej’ („posesjonat miejski”) bez określania 
sposobu nabycia majętności. Z taką definicją i kwalifikatorem po-
twierdza go SWOBań, wskazując łacińską proweniencję: possessio 
‛posiadłość’. Również taki status ma w SZgół (‛właściciel posesji – 
terenu, placu, majątku ziemskiego, zwykle wraz z zabudowania-
mi’), natomiast SDub (‛właściciel posiadłości lub  nieruchomości 
miejskiej’), rezygnując z odniesień do majątku ziemskiego, kwali-
fikuje jako książkowy. W SSzym, SDun, SBań hasła brak. 

Na rokach konińskich w 1420 r, Andrzej z Brzezia i inni posiadający 
części w Kościeszkach mieli wyznaczony termin limitacji w tychże 
Kościeszkach z Janem z Lichenia. Zatem Andrzej był już wówczas 
posesjonatem w tej wsi (Karczewska 142). 

W SL POSESOR to ‛mający co w aktualnym posiadaniu, 
w szczególności zaś Dzierżawca, [...] arendarz dóbr’. Wprawdzie 
osobnego hasła nie notuje Gloger, ale w artykule Dzierżawa wie-
czysta, cytując Volumina leg., podaje, że „sprawy juris colonarii do 
sądów Referendarskich należą, t.j. sprawy poddanych (włościan) 
przeciwko possesorom dóbr królewskich i wzajemnie” (Gloger II: 
104). W SWar poza informacją, że słowo wywodzi się z łacińskie-
go possessor, podane zostały dwa odrębne znaczenia, ogólne, bez 
precyzowania relacji między podmiotem a obiektem stanowią-
cym własność: 1. ‛mający co w aktualnym posiadaniu, posiadacz, 
właściciel’ oraz węższe, informujące o prawnych ograniczeniach 
dotyczących możliwości dysponowania obiektem: 2. ‛arendarz 
dóbr, dzierżawca’. Taką specyfikację znaczeń podtrzymuje też 
SDor, opatrując je jednak kwalifikatorem daw., podobnie jako arch. 
w SWOBań. W innych współczesnych słownikach polszczyzny 
ogólnej tego hasła brak (por. Horyń 2011: 47).
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Dziedzice Markowic byli powiązani z posesorami Rękawczyna (Kar-
czewska 91).
W powiecie konińskim żyła jedna rodzina herbu Rawicz; byli to przy-
bysze z Małopolski. Także i oni stali się posesorami na tym terenie 
dzięki dobremu małżeństwu, które zawarł stolnik kaliski Sięgniew 
z córką Leszczyca Stanisława Kiwały z Ostrowa (Karczewska 135).

W słownikach, poczynając od staropolskiego, notowany jest rze-
czownik DZIERŻAWCA. SWar odnotowuje jeszcze trzy inne for-
my historyczne (dzierżawiec, dzirżawca, dzirżewca) i trzy znaczenia, 
z których tylko pierwsze jest bez kwalifikatora chronologicznego:  
1. ‛ten, co trzyma czyjąś własność w dzierżawie, arendarz’, 2. ‛sta-
rosta bez władzy sądowej’ i 3. ‛właściciel, posiadacz, pan’. Dzier-
żawca pojawił się w charakterze synonimicznej definicji posesora. 
W SDor przywołany z definicją ‛użytkownik rzeczy lub prawa ma-
jątkowego uiszczający określoną umową opłatę w pieniądzach lub 
naturze, osoba dzierżawiąca co’, uwzględniającą jego motywację 
czasownikiem („instytucja dzierżawców dóbr królewskich”), ana-
logicznie SSzym. W SDun to ‛osoba, która wzięła coś w dzierżawę 
i w określonym czasie użytkuje cudzą rzecz lub prawo majątko-
we za umówiony czynsz’. Podobne elementy definicyjne – z po-
minięciem wskazującego na czasowe użytkowanie, wymienione 
zostały pod tym hasłem w SDub, które zyskało tu status terminu 
prawnego, choć niepopartego choćby jednym przykładem użycia. 
Sformułowanie definicji dzierżawcy w SZgół (‛ten, kto coś dzierża-
wi, kto użytkuje rzecz albo prawo majątkowe i uiszcza za to właś-
cicielowi określoną w umowie opłatę w pieniądzach lub naturze’) 
wprowadza nowy element, mianowicie eksplicytną relację z właś-
cicielem oddającym coś w dzierżawę. Z cytatów wynika, że moż-
na być dzierżawcą majątku, starostwa. Połączenie z rzeczownikiem 
starostwo można odczytać jako nawiązanie do SWar (znaczenie 2), 
gdzie oznaczono go symbolem informującym, że „mało używany”. 
Konstrukcja być dzierżawcą to jedna z najczęstszych, w jakich ten 
rzeczownik występuje w tekstach: 

Dzierżawcą majątku Bolowiec (185 ha) był Szymon Konarski h. Gryf 
(1879–1959)… (Przybyszewski 25); 
Krótkotrwałym dzierżawcą położonej w pobliżu Pińczowa Koperni 
był Bogdan Tomasz Winnicki  (1868–1944), absolwent gimnazjum 
w Pińczowie (Przybyszewski 143);
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W 2. połowie XVI w. dzierżawcą [Chotelu Czerwonego] był ks. To-
masz Płaza… (Przybyszewski 40).

WSJP nie potwierdza jedynie terminologicznego (prawnego) 
statusu rzeczownika dzierżawca, rozumianego szerzej niż w przyto-
czonych wyżej źródłach i stąd definiowanego nie tylko przez oso-
bowego, ale i instytucjonalnego użytkownika pewnych obiektów 
(„osoba lub instytucja, która na podstawie zawartej umowy i za 
określoną opłatą użytkuje dany obiekt”). W stosunku do poprzed-
nich opracowań słownikowych wyróżnia się bogatą egzemplifika-
cję połączeń zarówno z określnikami atrybutywnymi (aktualny, były, 
dotychczasowy, nowy, obecny, przyszły; długoletni, wieczysty; prywatny; 
legalny; oficjalny, potencjalny; drobni dzierżawcy), jak i przedmiotowy-
mi, informującymi o obiektach podlegających dzierżawie, którymi 
zwykle były folwark, gospodarstwo, nieruchomość, działka, ogólniejsze –  
grunty, ziemia; dobra, majątki, ale też bliższe współczesnym realiom – 
budynek, hotel, kino, kiosk, lokal, schronisko czy stok, parking.

W tej funkcji w tekstach naukowych występuje też TENUTA-
RIUSZ ‛w dawnej Polsce: dzierżawca, zwłaszcza dzierżawca kró-
lewszczyzny’ (SWOBań):

Jeszcze w 1455 r. Kościelecki wspólnie z Mikołajem Szarlejskim uzy-
skali od króla dzierżawę Świecia i Osieka z przyległymi wsiami. Od 
1456 r. Kościelecki był tenutariuszem nieszawskim (Karczewska 52).
Nowy starosta […] wystarał się u następcy Jana Olbrachta, jego brata 
Aleksandra, o konsens na wykupienie z rąk drobnych tenutariuszy 
długów królewskich, którymi były obciążone te wsie (Jusiak 102);
Z majątków […] osiągał wysokie dochody, które pozwalały mu na 
udzielanie pożyczek królowi pod zastaw starostw. Były to tenuty 
z określonymi zapisanymi sumami, które mogły być dziedziczone 
przez potomków tenutariuszy (Karczewska 52).

W SL tenutaryusz (w haśle pod wokabułą TENUTA) zdefinio-
wany jest jako ‛tenutę trzymający, dzierżący, dzierżawca’. W SWil 
notowany jest z dwoma znaczeniami: 1. ‛dzierżawca’, 2. ‛posia-
dający starostwo bez juryzdykcji’. SWar pomija znaczenie drugie, 
ale potwierdza trzy morfologiczne postacie tego leksemu, tj.: te-
nutarjusz, tenutarz, tenutor, z których dwie ostatnie stanowią hasła 
odsyłaczowe, jednak udokumentowane cytatami. W SDor tenutor 
(daw.) jest hasłem odsyłaczowym do tenutariusz (hist.), gdzie ścisłą 
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definicję rozbudowano komentarzem historycznym: ‛dzierżawca 
zwłaszcza królewszczyzny, obowiązany oddawać z tego mająt-
ku kwarty na wojsko; posiadacz starostwa’. Notabene definicję 
‛dzierżawca dóbr królewskich’ można odnaleźć również w haśle 
starosta jako odpowiednik starosty niegrodowego. Z późniejszych 
słowników polszczyzny ogólnej hasło tenutariusz uwzględnia tyl-
ko SZgół, z kwalifikatorem przestarzały i z synonimami dzierżawca, 
najemca. SBań, SDun, SDub nie notują. 

Z przytoczonych danych leksykograficznych wynika, że współ-
czesny język polski ma w ofercie dość bogaty zasób słów, które łączy 
znaczenie ‛bycie właścicielem czegoś’, zwłaszcza tu w odniesieniu do 
właściciela ziemskiego (por. Horyń 2011: 33–36). Są to w przeważa-
jącej większości wyrazy rodzime. Jednak co najmniej jedna trzecia to 
nazwy obcego pochodzenia, powiązane często z nazwami rodzimy-
mi relacją synonimii. Binominalny charakter słownictwa z omawia-
nego zakresu to dość typowa sytuacja dla języka prawnego, mimo 
że „Synonimia, a właściwie polileksja, tj. używanie różnych nazw 
tego samego pojęcia w danym akcie prawnym” jest uważane za zja-
wisko niepożądane (Szczepankowska 2006: 87). We współczesnych 
tekstach (popularno)naukowych z zakresu tematyki ziemiańskiej, 
inaczej niż w prawnych, zwłaszcza historycznych (por. Makarowa 
2017: 134–135), dominuje w tej funkcji leksyka polska. W odniesieniu 
do analizowanych leksemów kwalifikator specjalistyczny praw. był 
jednak wykorzystywany przez leksykografów stosunkowo rzadko 
(np. współwłaściciel, dzierżawca, dzierżyciel, spadkobierca, sukcesor), częś-
ciej zastępowany chronologicznym (przest., daw., histor.) (por. Kur-
kiewicz 2007). Skądinąd nie ułatwiają w tym rozeznania także pro-
fesjonalne słowniki z zakresu terminologii prawniczej (por. Leksykon 
prawniczy 1999, gdzie z omawianej tu leksyki objaśnione są posiadacz 
samoistny i posiadacz zależny). Genetyczne zróżnicowanie słownictwa 
istotnie wpływa na sposób formułowania definicji słownikowych. 
Jak wyżej wspomniano, nazwy rodzime często opatrywane są de-
finicjami strukturalnymi, sytuującymi objaśniany wyraz w odpo-
wiednim gnieździe (słowotwórczo-)tematycznym. Natomiast ten 
typ definicji jest zdecydowanie rzadszy, choć nie bezwyjątkowy, 
w wypadku nazw obcego pochodzenia, które często objaśniane są 
przez synonimy, aczkolwiek niektóre z tych nazw stają się z czasem 
na gruncie polskim przejrzyste strukturalnie w kontekście innych 
zapożyczeń wyrazów pokrewnych (por. ordynat – ordynacja,  posesjo-
nat – posesja, sukcesor – sukcesja,  tenutariusz – tenuta). 
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W definicjach opisowych w charakterze członu objaśnianego 
używane są sformułowania „ten, kto / ten, co”, względnie mniej 
więcej z taką samą częstotliwością „osoba, która… / do której… / 
na którą” lub bezpośrednio wskazujące na cechy osoby: „mająca, 
przejmująca, otrzymująca (coś), wchodząca (w coś)” i sporadycz-
nie ‛człowiek, mężczyzna, któremu…”. W tego typu definicjach 
w charakterze członu objaśnianego wykorzystywany jest jakiś 
synonim (posiadacz, użytkownik, właściciel czegoś), wyjątkowo jako 
element uzupełniający definicję strukturalną.

Trzecim elementem występującym w definicjach wyrazów po-
zostających w związku z obrotem majątkami jest właśnie nazwa 
obiektu, zwykle będącego przedmiotem transakcji. W zależności 
od sytuacji występują tu nazwy ogólne, typu wymienionych wy-
żej dobra, majętność, posiadłość, własność, włości, scheda, spadek itp. 
Nie są natomiast wykorzystywane notowane w dokumentach 
historycznych nazwy dóbr precyzujące ich genetyczne uwarun-
kowanie typu babizna, ojcowizna, macierzyzna itp. (Horyń 2011: 
146–152, Kobylińska 2013: 85–94) ani też nazwy szczegółowe, 
które tworzą „zespół typowych elementów, mogących wchodzić 
w skład jakichkolwiek posiadłości ziemskich. […] m.in.: role, pola, 
pastwiska, rzeki, strumienie, jeziora, stawy, sadzawki, bagna, 
lasy, […] dąbrowy, zarośla, zasiewy […] i dwory” (Pośpiech 1989: 
26). Te występowały w charakterze ilustracji użycia definiowa-
nych nazw, choć faktycznie nie wszystkie słowniki taką ilustrację 
zawierały. Jako językowa podstawa nazw wystąpiły tylko ziemia, 
obszar, ordynacja, posesja, tenuta, własność, włości (notabene derywat 
włościanin tu został pominięty z uwagi na jego znaczenie wycho-
dzące współcześnie poza pole semantyczne właściciela ziemskiego).  

Przedstawione tu leksemy, aczkolwiek potwierdzone w teks-
tach naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii kultu-
ry materialnej, mieszczą się w kategorii terminów występujących 
w tekstach aktów prawnych jako określenia podmiotów, mają-
ce status leksyki książkowej (np. właściciel, posiadacz) lub leksy-
ki prawnej (np. dzierżawca, obywatel, spadkobierca) (Choduń 2007: 
149–150). Obserwowane w analizowanej grupie leksemów zjawi-
sko wzajemnego oddziaływania słownictwa ogólnego i termino-
logii (terminologizacja i determinologizacja), obejmujące znaczny 
zasób leksyki polskiej, jest dobrze znane językoznawcom, ale jak 
zauważa D. Buttler, pisząc o osmozie leksykalnej, „W znacznej 
części przykładów trudno jest ustalić chronologiczne pierwszeń-
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stwo użyć terminologicznych lub ogólnonarodowych, a zatem – 
kierunek owych zapożyczeń wewnętrznych” (Buttler 1979: 59), co 
wydaje się dotyczyć bardziej słownictwa rodzimego i jego neose-
mantyzacji niż zapożyczeń. Konfrontacja dokumentacji słowniko-
wej w tym zakresie z danymi tekstowymi pokazuje, że o wystę-
powaniu omówionych nazw decydują oczywiście potrzeby nomi-
nacyjne, ale wpływa na to szereg czynników tak językowych, jak 
i pozajęzykowych, a także arbitralne decyzje badaczy. Z czynni-
ków pozajęzykowych na czoło wysuwa się chronologia faktów, 
których opis dotyczy, oraz geografia obiektów i ich właściwości, 
a także typ opracowania. Z językowych – w sytuacji, gdy jest możli-
wość wyboru, o użyciu rozstrzyga leksykograficzny status nazw –  
przynależność do słownictwa neutralnego bądź nacechowanego 
zakresowo i stylistycznie. I wreszcie rozstrzyga czynnik osobisty, 
decydują indywidualne preferencje autorów – utrzymywanie, 
powielanie pewnych schematów w przedstawianiu obiektów lub 
przeciwnie – unikanie językowej sztampy, co skutkuje zabiegami 
stylistycznymi polegającymi na wykorzystaniu ekwiwalentów: 
synonimów lub multiwerbizmów, konstrukcji wielowyrazowych.

Powyższy przegląd, choć potwierdza spory zasób środków ję-
zykowych oddających skomplikowane relacje, w jakich pozostają 
właściciel i posiadłość, a także w wyniku przekształceń struktury 
własnościowej – relacje między kolejnymi właścicielami danego 
majątku, daleko nie wyczerpuje zagadnienia. Unaocznia jednak 
problemy, jakie stwarza semantyczna interpretacja tych środ-
ków i ich opis leksykograficzny. Zestawienie materiału ze źródeł 
o zróżnicowanej chronologii pokazuje dość istotne zmiany w za-
kresie ich znaczenia i użycia nawet w przeciągu jednego wieku. 
Odrębny problem do szczegółowej analizy to zastosowana stra-
tegia opisu, wyodrębniania znaczeń, definiowania, egzemplifi-
kacji, kwalifikatorów. Przy pewnych zbieżnościach dają się tu 
zaobserwować dość istotne różnice w traktowaniu tych samych 
faktów przez poszczególnych leksykografów. Uwzględnienie 
w szerszym zakresie nowszych tekstów (także danych korpuso-
wych) umożliwi weryfikację wcześniejszych ustaleń i aktualizację 
egzemplifikacji przykładami nieprzypadkowymi, uzasadnionymi 
także statystycznie.
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Wykaz	skrótów

SBań – Inny słownik języka polskiego PWN, red. M. Bańko, Warsza-
wa 2000.

SDor – Słownik języka polskiego, t. 1-11, red. W. Doroszewski, War-
szawa 1958-1969.

SDub – Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1-6, red. S. Dubisz, 
Warszawa 2003.

SDun – Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, War-
szawa 1998.

SL –  S.B. Linde, Słownik języka polskiego, wyd. 2, Lwów 1854.
SSkor – S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1-2, 

Warszawa 1968.
SStp – Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 1, Warszawa 1953-

-1955; t. 2-9, Wrocław 1956-1987, t. 10-11, Kraków 1988-2002. 
SSzym – Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 

1978.
SWar – J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języ-

ka polskiego, t. 1-8, Warszawa 1953.
SWil – A. Zdanowicz i in., Słownik języka polskiego, Wilno 1861.
SWOBań – Wielki słownik wyrazów obcych, red. M. Bańko, Warsza-

wa 2005.
SZgół – Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgół-

kowa, Poznań 1994.
SXVI – Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 1-34, red. M.R. Mayeno-

wa, F. Pepłowski, Wrocław 1955-1994, od t. 35, red. K. Mrowce-
wicz, P. Potoniec i in., Warszawa 1994-2012.

WSJP – Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki 
(www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=1782, dostęp 28.02.2018).
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Landowner and related names in Polish in the light  
of selected lexicographical studies

Abstract

The article contains an analysis of the strategy of description of 
lexemes located in the semantic field of the term 'landowner' in 
contemporary and historical Polish language dictionaries. The 
method of defining meanings, their hierarchization in the case of 
wildcards and the rules of determining their current status were 
analyzed in detail. The material was confronted with selected 
scientific texts dealing with residential problems. Although na-
tive names dominate here and are more frequent in exploratory 
texts, due to the fact that it is a vocabulary belonging to a variety 
of general Polish, but also appearing in professional legal texts, it 
is familiar with the phenomenon of synonyms in the form of bor-
rowings, mainly from Latin. In addition, there are quite significant 
discrepancies in the interpretation of certain names in various dic-
tionaries, in particular as proposed definitions and in the applica-
tion of qualifiers, particularly chronological ones.

Keywords: Polish language, lexicography, lexicology, thematic 
vocabulary, landowner. 
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Nazwy pierwiastków i związków  
w dziewiętnastowiecznej  
nomenklaturze chemicznej 

Chemiia, tak się w czasach naszych, stała ulubioném zatrudnieniem 
prawdziwych miłośników umieiętności rzetelnych, iż pielęgnowa-
na we wszystkich częściach wykształconego świata, i w tysiącznym 
przerabiana ręku, doskonali się i wygładza bez przerwy a odmienia 
niemal bez przerwy (Śniadecki 1816: I) 

– tymi słowami Jędrzej Śniadecki rozpoczyna wstęp do trzecie-
go wydania Początków chemii, uzasadniając potrzebę wznowie-
nia, a przede wszystkim poszerzenia swojego dzieła. Pozostaje 
to w związku z szybkim rozwojem chemii w XVIII, a zwłaszcza 
w XIX wieku, na co bezpośredni wpływ miało wprowadzenie 
chemii do szkół na różnych poziomach, dzięki reformie zapo-
czątkowanej przez Komisję Edukacji Narodowej (Houwalt 1970: 
270). Pojawiła się wówczas potrzeba tworzenia pierwszych pod-
ręczników w języku polskim, a to implikowało adaptację termi-
nologii chemicznej do języka polskiego. 

Stanisław Gajda definiuje termin jako

jednostkę leksykalną użytą w specjalnej funkcji, która polega na tym, 
że leksem wyraża pojęcie naukowe, wytworzone (istniejące) w toku 
działalności naukowej lub nazywa obiekt będący przedmiotem zain-
teresowania w tej działalności (Gajda 1982: 314). 
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Samo pojęcie terminologii na potrzeby artykułu przyjmuję za Wa-
niakową, która definiuje ją w sposób binarny jako ‛zbiór termi-
nów′ oraz ‛naukę o terminach’ (Waniakowa 2003: 313).

W artykule opisane zostaną nazwy wybranych pierwiastków 
i związków chemicznych, motywacje nazwotwórcze towarzyszą-
ce ich powstaniu oraz rozwój tej nomenklatury w XIX wieku.

Pierwsze podręczniki do chemii w języku polskim pojawiły 
się pod koniec XVIII wieku, po wprowadzeniu reformy edukacji. 
Wypada jednakże zauważyć, że terminy chemiczne zaczęły po-
jawiać się już wcześniej. Pierwszym tekstem, w którym znajdu-
jemy fragmenty quasi-wykładu chemicznego w języku polskim 
jest Preparowanie eliksiru filozoficznego z 1586 roku, autorstwa praw-
dopodobnie Michała Sędziwoja. Znajdują się tam spolszczone na-
zwy operacji chemicznych, tj. amalgamować i sublimować (Mierze-
cki 1988: 12). Również w XVI-wiecznych Zielnikach (Herbarzach) 
oraz publikacjach z zakresu medycyny można odnaleźć nazwy 
substancji chemicznych w języku polskim. Są to przede wszyst-
kim terminy odnoszące się do metali oraz nomenklatura rozpo-
wszechniona w średniowiecznej alchemii (Mierzecki 1988: 12). 
W 1620 roku ukazało się tłumaczenie rozprawy z dziedziny me-
dycyny autorstwa Alexego Pedemontana, w którym twórca prze-
kładu – Sebastian Sleszkowski posługuje się następującymi termi-
nami: rtęć, siarka, śrebro, żywe srebro, złoto (Bąk 1984: 126), obecnymi 
w języku polskim już w XV wieku (Sstp VIII: 41, 162, 384, 348; XI: 
406). Pierwszym podręcznikiem chemicznym, o charakterze na-
ukowym, wydanym w języku polskim jest Nauka chymiczna sław-
nego Jakóba Spielmana z Łacińskiego na Polski Język przełożona przez 
Józefa Krumlowskiego z 1763 roku, jednak autor przekładu odwo-
ływał się do terminów obcych lub nazw o już usankcjonowanym 
statusie (Mierzecki 1988: 13; Biniewicz 1992: 11). 

W XVIII wieku, w dużej mierze dzięki Stanisławowi Konarskie-
mu, nastąpiła reforma oświaty, w której dużą wagę przykładano 
do nauk przyrodniczych, zrywając tym samym z tradycją schola-
styczną (Suchodolski 1972: 102). Kontynuowała to następnie Komi-
sja Edukacji Narodowej, która w 1775 roku powołała Towarzystwo 
do Ksiąg Elementarnych, mające za zadanie przygotowanie nowego 
programu oraz napisanie odpowiednich podręczników (Suchodol-
ski  1972: 125), co przyczyniło się do powstania i rozpowszechniania 
polskiej terminologii naukowej z wielu dziedzin, tj. np. z gramatyki, 
matematyki, logiki, fizyki i chemii (Karolczak 2014: 297).
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Największy wpływ na powstanie polskiej nomenklatury che-
micznej miał Jędrzej Śniadecki, który w 1800 roku wydał Początki 
chemii, w których zawarł własną propozycję terminów z uprawia-
nej dziedziny. Mówiąc o genezie powstania nowego podręczni-
ka, przytacza proste argumenty – z jednej strony chęć pomocy 
swoim uczniom, którzy nie zawsze znają języki obce, z drugiej 
możliwość wyeliminowania wieloznaczności terminologicznej na 
swoich wykładach. Podręcznik o typowo autorskim charakterze 
miał przede wszystkim przybliżyć wszystkim zainteresowanym 
najnowsze osiągnięcia (w jakimś stopniu już uporządkowane) 
z dziedziny chemii. Śniadecki we wstępie podkreśla, że nie jest 
on pierwszym twórcą nazw z zakresu opisywanej dyscypliny, po-
nieważ wiele zaczerpnął z ustaleń Ludwika Platera – podkancle-
rzego litewskiego (Śniadecki 1800: IV). Niestety, obecnie trudno 
jednoznacznie rozstrzygnąć, które terminy są autorstwa Platera, 
a które jego następcy, ponieważ pierwszy z badaczy nie pozosta-
wił po sobie żadnej publikacji (Estreicher 1939: 48; Mierzecki 1988: 
13, 1999: 437; Chodkiewicz 1816c: V).

W tym samym roku co Śniadecki, własną wersję terminologii 
chemicznej zaproponował  Wincenty Choynicki, jednak jego na-
zewnictwo nie miało wpływu na rozwój nomenklatury (Mierze-
cki 1988: 14), o czym świadczy fakt, że w 1816 roku, we wstępie do 
trzeciego tomu Chemii, Aleksander Chodkiewicz podaje jedynie 
trzech twórców nazw z zakresu chemii: Platera, Śniadeckiego oraz 
siebie (Chodkiewicz 1816c: VII). Późniejsi reformatorzy uznają re-
formy Chodkiewicza za nieprzydatne gramatycznie oraz nauko-
wo (Zdzitowiecki 1850: 34, PSCh 1853: 3).

Potrzeba i aspiracje uczonych do ujednolicenia terminologii che-
micznej doprowadziły w XIX wieku do wielu sporów, wśród któ-
rych pierwszym jest burzliwa dyskusja między Jędrzejem Śniade-
ckim a Aleksandrem Chodkiewiczem. Ostatecznie obaj chemicy de-
cyzję o wybraniu zaproponowanych przez siebie terminów pozosta-
wiają społeczeństwu (Kuśnierek 2017: 97). Następne lata przynoszą 
kolejne prace, w których badacze proponują własną nomenklaturę. 
Wśród nich można wymienić m.in. Wykład nomenklatury chemicznéj 
polskiéj i porównanie jéj z nomenklaturami łacińską, francuzką, angielską 
i niemiecką Filipa Neriusza Waltera z 1844 roku oraz Projekt do słow-
nictwa chemicznego1 z 1853 roku autorstwa licznych profesorów che-

1 Dalej skrót: PSCh.
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mii, nauk przyrodniczych, farmaceutów oraz doktorów medycyny 
(Mierzecki 1988: 17). Słabe kontakty między chemikami z różnych 
zaborów przyczyniły się do wykorzystania odmiennych wzorców 
terminologicznych w poszczególnych ośrodkach. Roman Mierzecki, 
powołując się na Tadeusza Estreichera, stwierdza, że w latach sześć-
dziesiątych XIX wieku każdy chemik operował własną nomenkla-
turą (Mierzecki 1988: 19). Sytuacja powoli się normowała i z czasem 
zaczęto dążyć do ujednolicenia terminologii, co przyczyniało się do 
kolejnych sporów, prowadzących jednakże do postępującej stabili-
zacji, a w efekcie – już w XX wieku – do stworzenia spójnej nomen-
klatury chemicznej. 

Najważniejszą kwestią w ustaleniu i wykreowaniu terminologii 
chemicznej było stworzenie odpowiednich nazw pierwiastków, któ-
re stanowią podstawę dla nazewnictwa poszczególnych związków. 
Na przestrzeni XIX wieku pojawiło się wiele pomysłów związanych 
z nominacją konkretnych pierwiastków. Zmiany te miały często 
charakter czysto językowy, nie zaś pragmatyczny, i wynikały z chę-
ci przedstawienia własnej propozycji. Widoczne jest to zwłaszcza 
w skróceniach, autorstwa Emila Czyrniańskiego, typu: mag (mag-
nez), lant (lantan) oraz tit (tytan) czy ur (uran) (Estreicher 1939: 85). 
Autorzy PSCh (1853: 21) otwarcie krytykują tę tendencję, która ich 
zdaniem prowadzi do dziwnych skojarzeń.

Podobnie jak ma to miejsce w astronomii, na co zwróciła uwa-
gę Waniakowa, w polskiej nomenklaturze chemicznej niewiele 
jest terminów czysto polskich (Waniakowa 2001: 385). Często są to 
adaptacje nazw obcych (zazwyczaj łacińskich, ewentualnie fran-
cuskich), choć w latach 40. pojawia się tendencja do przejmowania 
terminów zagranicznych oraz, w niektórych przypadkach, dosto-
sowywania ich fleksji do języka polskiego.

Przykładem wyrazu, którego polska forma jest kalką seman-
tyczną nazwy grecko-łacińskiej, jest stworzony przez Jędrzeja Śnia-
deckiego kwasoród, obecnie znany jako tlen. Autorem pierwotnej 
nazwy jest Antoine Lavoisier, który za najważniejszą cechę oma-
wianego pierwiastka uznał zdolność do tworzenia kwasów – stąd 
termin oxygenium (Mierzecki 1988: 32). 

Termin kwasoród był najbardziej powszechną nazwą tlenu aż do 
1853, kiedy to Jan Oczapowski zaproponował zmianę na obecnie 
używaną w polskiej nomenklaturze. Związane było to z odkryciem, 
że nie tylko sam tlen ma zdolność tworzenia kwasów, ale również 
inne niemetale, tj.: siarka, selen, chlor czy wodór (Walter 1844b: 26, 
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PSCh 1853: 63), zdaniem więc autorów PSCh, również i te ciała po-
winny nosić nazwę kwasorodu. Filip Neryusz Walter, przedstawia-
jąc własną propozycję terminologii chemicznej, nie zmienił jednak 
nazwy stworzonej przez Śniadeckiego, ponieważ, jak zauważył, 
we wszystkich nomenklaturach nazwa ta powstała, gdy uważa-
no, że tlen jest jedynym pierwiastkiem koniecznym do utworzenia 
kwasów (Walter 1844b: 26). Terminy stworzone na wzór oxyge-
nium wciąż funkcjonują w wielu językach bez zmian (ang. oxygen,  
fr. oxygène, hiszp. oxígeno, w niem. kalka Sauerstoff).

Propozycje nowej nazwy dla kwasorodu pojawiły się jeszcze przed 
ogłoszeniem terminu Oczapowskiego. Autorzy PSCh wyróżnili:  
a) kisior autorstwa Józefa Bogdana Rogójskiego, który nazwę swą 
uzasadniał chęcią zakończenia nazw wszystkich pierwiastków nie-
metalicznych za pomocą sufiksu -or (Rogójski 1854: 27; PSCh 1853: 
13, Zawidzki 1911: 464); b) żywień lub też samo żyw wykreowany 
przez Radwańskiego w tłumaczeniu dzieła Wölera (Mierzecki 
1988, 70; PSCh 1853: 14). Autor, przedstawiając motywację terminu, 
wskazał na  najważniejszą cechę tlenu – uznał, że jest on potrzebny 
do życia (Estreicher 1939: 83). Uwagę na  nazwę kwasoród zwrócił 
również Seweryn Zdzitowiecki, uważając, że powinno się z niego 
usunąć cząstkę -ród, podobnie jak w wodoród czy saletroród, jednak 
uznaje kwasor za termin nieodpowiedni i aż do ogłoszenia PSCh 
(którego był współtwórcą) zachował nazwę Śniadeckiego (Zdzito-
wiecki 1850: 34, 49). Ostatecznie w języku polskim rozpowszechnił 
się termin tlen autorstwa Oczapowskiego. 

Oczapowski, tworząc nowy termin, uznał, że za pomocą tego 
pierwiastka „wszystkie ciała tleć, palić się i w proch obracać się są 
zdolne, bo wszystko, co jest palne, łączy się z tlenem” (PSCh 1853: 
66). Stworzył więc wyraz swój na bazie czasownika tlić. W roz-
prawie O tlenie, powołując się na zasady tworzenia terminologii 
naukowej Jana Śniadeckiego (1839), podał Oczapowski pięć po-
wodów, dla których nazwa przez niego stworzona jest lepsza od 
innych. Brzmią one następująco:

1) że istnieje w pobratymczych językach; 2) że w naszym języku nie 
ma dotąd żadnego znaczenia; 3) że w związkach z innemi ciałami 
nieprzypomina ani swego rodu ani kwasu; 4) że będąc pierworod-
nym nie ma żadnego pochodzenia; 5) że mając fizjonomję narodową 
jest dobitny, krótki, jasny i zrozumiały (PSCh 1853: 67).
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Po 1853 roku termin tlen zaczął stopniowo wypierać dawny 
kwasoród. Zamienność obu wyrazów oraz zanik pierwotnej nazwy 
widoczny jest w dwóch artykułach Bronisława Radziszewskiego 
z 1870 roku – w pierwszym z nich chemik wciąż notuje kwasoród, 
w drugim, oraz wszystkich późniejszych – pojawia się tlen (Radzi-
szewski 1870a: 1, 9; 1870b: 15).

Wraz z nową nazwą pierwiastka pojawiły się propozycje od-
miennej nomenklatury związków tlenowych. W miejsce niedokwa-
su bądź kwasorodku wprowadził Oczapowski tlenki, zamiast niedo-
kwasu zasadowego (kwasorodnika) tlennik oraz zamienił kwas kwaso-
rodny na tlenokwas (PSCh 1853: 70).

Słownik wileński notuje formy: kwasoród, żywień i tlen, choć 
pierwszeństwo wciąż daje nazwie Śniadeckiego, podając przy 
tlenie oraz żywieniu jedynie odsyłacz do kwasorodu (Swil I: 572,  
II: 1704, 2278).  Formy kwasoród i tlen są obecne również w słowni-
ku pod redakcją Witolda Doroszewskiego (SDor III: 1341). Słownik 
staropolski nie notuje żadnego z powyższych terminów.

Analogicznie do kwasorodu został utworzony przez Śniade-
ckiego termin wodoród, odnoszący się do współczesnego wodoru. 
Nazwa ta jest dosłownym tłumaczeniem grecko-łacińskiego hy-
drogenium. Podobnie jak w przypadku tlenu jest on aż do 1850 
roku, mimo propozycji zmiany nazwy, najczęściej używanym 
określeniem tego pierwiastka. Zarówno forma grecko-łacińska, 
jak i polska oznaczają, że ciało to tworzy wodę, co następnie zo-
stało poddane rewizji naukowej. 

Wśród nowych propozycji nazwy pojawiły się lżeń, autorstwa 
Radwańskiego, odnoszący się do lekkości gatunkowej pierwiast-
ka oraz wodor zaproponowany przez Seweryna Zdzitowieckie-
go, jednego z autorów PSCh, w 1850 roku (Estreicher 1939: 82; 
Mierzecki 1988: 36). Chemik, proponując tę nazwę, chciał zerwać 
z przeświadczeniem, że pierwiastek ten jest głównym składni-
kiem wody. Nie ominęła wodoru również tendencja do skracania, 
o czym świadczy postać wod obecna w niektórych publikacjach 
Radziszewskiego (1870a, 1870b, 1871, 1875).

Słownik wileński jest najdawniejszym słownikiem, który notu-
je wszystkie wspomniane wyżej terminy, pierwszeństwo dając 
podobnie jak w przypadku tlenu, nazwie stworzonej przez Śnia-
deckiego (Swil I: 602; II: 1883). Słownik pod redakcją Doroszew-
skiego notuje zarówno wodór, jak i dawną formę wodoród (SDor 
IX: 1207, 1208). 
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Ostatnim pierwiastkiem, który miał w sobie cząstkę -ród jest sa-
letroród, obecnie znany jako azot. Pierwotna polska nazwa, podob-
nie jak wcześniej omówione, jest kalką grecko-łacińskiego terminu 
nitrogenium oznaczającego ‛tworzący saletrę’ (Biniewicz 1983: 84). 
Termin azot funkcjonował już wcześniej w nomenklaturze fran-
cuskiej, ale nie był on brany pod uwagę zarówno przez Śniade-
ckiego, jak i chemików, tj. Chodkiewicza i Fonberga, ponieważ jak 
twierdził ojciec polskiej chemii: 

Autorowie nomenklatury francuzkiey dali mu nazwisko azotu, uwa-
żaiąc, że iest do życia i oddychania źwierząt niezdolny: co wszakże 
w ścisłém znaczeniu o wszystkich znaiomych gazach powiedzieć 
można (Śniadecki 1816: 140-141).

Termin saletroród niektórzy chemicy zaczęli zastępować azo-
tem jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku. Termin ten użył już 
Jan Kanty Krzyżanowski w 1827 roku (Krzyżanowski 1827: 65; 
Estreicher 1939: 50), a w 1830 roku Zdzitowiecki uznał, że nazwa 
zaproponowana przez Śniadeckiego jest niepotrzebna, ponieważ 
w obcej nomenklaturze funkcjonuje już odpowiedni termin (Zdzi-
towiecki 1830: 333). Skrytykowana została również sama budowa 
wyrazu, co wiązało się z tendencją do usuwania zakończenia -ród 
w nazwach pierwiastków. Morfem ten, pochodzący od greckiego 
słowa gennao – ‛rodzić’, został zaadaptowany do polskiej fleksji 
za pomocą derywacji paradygmatycznej. Ostatecznie termin azot 
został wprowadzony do polszczyzny w drugiej połowie XIX wie-
ku. Tym samym w miejsce saletranów wprowadzono azotany, a za-
miast kwasu saletrowego – azotowy. 

Leksemy te są nieobecne w Słowniku staropolskim, a słownik 
Lindego notuje jedynie termin saletroród (SL V: 186-187), zaś wi-
leński podaje aż trzy nazwy tego pierwiastka: azot, jako podstawo-
wy, oraz dusień i saletroród (Swil I: 39, 263, II: 1445). Słownik pod 
redakcją Doroszewskiego wymienia jedynie azot (SDor I: 271).

Rtęć jest jedynym z omawianych pierwiastków, który znany 
jest od starożytności. Już w 1620 roku, w tłumaczeniu rozpra-
wy Pedemontana, Sleszkowski napisał: „rtęć to iest żywe srebro, 
bom ie w przekładaniu tych ksiąg tym imieniem nazwał, według 
dawnego zwyczaju mówienia ludzi pospolitych” (za: Bąk 1984: 
126). Nazwa zaproponowana przez Sleszkowskiego została 
przejęta następnie przez Śniadeckiego, Chodkiewicza i Fonber-
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ga. U Krzyżanowskiego, Waltera i Zdzitowskiego (1850) wystę-
puje termin Merkuryusz (Merkurjusz) stworzony przez alchemi-
ków, którzy: „mieli go za pośrzedni pomiędzy złotem i srébrem, 
i dla téy podobno przyczyny dali mu nazwisko merkuryuszu, 
iako planety słońca naybliższey” (Śniadecki 1816: 337). Autorzy 
PSCh podali dwie nazwy Merkurjusz i żywe srebro (PSCh 1853: 
20). Termin rtęć znaleźć można już w publikacjach Józefa Bełzy 
(Estreicher 1939: 82).

Nieco inną motywację nazwy merkuriusz podaje Andrzej Bań-
kowski w Etymologicznym słowniku języka polskiego (2000). Ter-
min ten nie wywodzi od nazwy planety, a od rzymskiego „ru-
chliwego” boga Merkurego (Bańkowski 2000: 163). Podkreśla 
jednocześnie, że nie wiadomo, kto jest autorem metaforycznej 
nazwy opisywanego pierwiastka, ponieważ termin ten funkcjo-
nuje również w wielu językach, m.in. angielskim (mercury) oraz 
w większości języków romańskich (hiszp. mercurio, wł. mercu-
rio, pt. mercúrio, fr. mercure, rum. mercur). Bańkowski wskazuje 
ponadto potoczne pochodzenie nazwy żywe srebro oraz ludowe 
terminu (t)rtęć (Bańkowski 2000: 163). Wiesław Boryś termin rtęć 
wywodzi zaś z płnsł. *rъtǫtь ‛rtęć’, które zostało zaczerpnięte 
prawdopodobnie z  arabskiego uṭārid ‛rtęć’, wprowadzonego do 
języka polskiego za pośrednictwem tureckim (Boryś 2005: 525). 
Nie wyklucza również pochodzenia od litewskiego rìsti, ritù ‛to-
czyć’, riẽsti ‛wyginać, giąć, pochylać, kręcić, zwijać’ o praindoeu-
ropejskiej podstawie *r ̥t od pie. pierwiastka *ret- ‛uciekać, toczyć 
się’ – nazwa rtęć związana byłaby więc z wyglądem rozlanej rtę-
ci, która przybiera postać kulek (Boryś 2005: 525).

Słownik staropolski hasło rtęć definiuje jako ‛rtęć, żywe srebro, 
argentum vivum’ (Sstp VIII: 41). Słownik polszczyzny XVI wieku, 
notuje jedynie termin Merkuryjusz (ze względu na opracowanie 
do hasła Roztyrkność) w znaczeniu ‛rtęć, tzw. żywe srebro; ar-
gentum vivum’ (SpXVI XIII: 278-279). Słownik Lindego przy ha-
śle rtęć podaje terminy„tręć, żywe śrebro, merkuryusz”. Słownik 
wileński notuje rtęć i merkurjusz oraz przywołuje żywe srebro, a za 
podstawowy termin uznaje rtęć. Słownik Doroszewskiego podaje 
rtęć oraz merkuriusz (SDor VII: 1372, IV: 572).

Innym pierwiastkiem, który wywołał wiele sporów w związku 
ze swoją nazwą, jest węgiel. Śniadecki w Początkach chemii rozróż-
nił węgiel znany od starożytności oraz czystą substancję, którą na-
zwał węglikiem, co uzasadnił, pisząc:
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Znaiomy nam pospolicie węgiel nieiest czystym węglikiem (carbo-
nium), oprócz tego albowiem piérwiastku ma w sobie potaż, wodę 
i ziemie niektóre. Węglik zatém zwyczáyny węgiel, odiąwszy ziemie, 
wodę i potaż; trudno iednakże iest dla nas otrzymać go w tym stanie 
doskonałéy czystości (Śniadecki 1800: 77-78)

Jako pierwszy na to rozróżnienie zwrócił uwagę Lavoisier 
w 1788 roku, odkrywając, że z czystym węglem mamy do czynie-
nia w diamencie (Fierz-David 1958: 578), co następnie wykorzy-
stali polscy chemicy. 

Termin węglik przejęli następnie Chodkiewicz oraz Krzyżanow-
ski. Ignacy Fonberg, mimo że w większości przejął nazewnictwo 
profesora wileńskiego, w Słowniku wyrazów chemicznych (1827) od-
chodzi od terminu węglik na rzecz węgla. Może być to związane 
z nieporozumieniem wynikającym z niekonsekwencji terminolo-
gicznej Śniadeckiego, który choć nazywa czysty węgiel węglikiem, 
to związki pochodne derywuje od pierwotnej nazwy (Estreicher 
1939: 49), mamy więc do czynienia z węglanami, kwasem węglowym 
oraz gazem wodorodnym węglistym. Wyniknął z tego spór z Chodkie-
wiczem, który twierdził, że związki te są pochodnymi węglika, a nie 
węgla, więc w konsekwencji stworzył nazwy, tj.: węglikany, kwas 
węglikowy oraz gaz wodorodny węglikowy. Śniadecki jednak pozostał 
przy swoim nazewnictwie, które miało, jego zdaniem, tę zaletę, że 
wynikało z języka powszechnie używanego (Śniadecki 1817a: 388). 

Następną zmianą w nazewnictwie węgla była propozycja 
Zdzitowskiego, aby używać terminu węgel. Termin ten nie został 
przejęty przez polskich chemików, podobnie jak nazwa węglen 
zaproponowana przez Hieronima Łabęckiego w PSCh, w którym 
podano ponadto nazewnictwo pochodnych węgla, tj. węglek, wę-
glan oraz  kwas węglany (PSCh 1853: 74). Już Walter, a następnie 
Radziszewski, Schramm, Bandrowski i Tołłoczko stosują obecnie 
używany termin węgiel. 

W Słowniku staropolskim leksem węgiel występuje w pierwot-
nym znaczeniu – ‛czarna, łatwopalna substancja otrzymywana 
z drewna przez suchą destylację, carbo, ligni exusti frustum’ (Sstp 
X: 95). Podobnie jest w słowniku Lindego, który termin węgiel od-
nosi do substancji złożonej, a czysty pierwiastek nazywa węglikiem. 
Linde podaje ponadto nazwę wąglik (SL VI: 127). Słownik wileński 
na oznaczenie czystego pierwiastka stosuje przede wszystkim ter-
min węglik, choć wyróżnia ponadto: węgiel, węgel, węglen, węglor 
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(Swil II: 1829). W słowniku Doroszewskiego węglik występuje jako 
‛ciała stałe trudno rozpuszczalne, związki węgla z innymi pier-
wiastkami, głównie metalami; powstają przez ogrzewanie węgla 
z metalami lub ich tlenkami’ (SDor IX: 956), zaś w omawianym 
znaczeniu podany został węgiel (SDor IX: 952).

Miloš Dokulil zwrócił uwagę, że motywacja nadania nazwy 
desygnatowi może mieć charakter genetyczny, czyli odsyłać do 
cechy, która stanowi podstawę nazwania danego zjawiska. Mo-
tywacja rozumiana w ten sposób ukazuje, dlaczego określony 
wyraz otrzymał daną nazwę (Dokulil 1979: 149), co można zaob-
serwować w terminach, tj.  kwasoród, wodoród, saletroród oraz tlen. 
W przypadku nomenklatury chemicznej motywy te mogą ulec 
zredefiniowaniu, co związane jest z rozwojem nauki. Widoczne 
jest to zwłaszcza w przypadku terminu węgiel, którego nazwa wy-
stępuje już w Słowniku staropolskim, choć nie odnosi się tam do na-
zwy pierwiastka, a do substancji złożonej, co związane jest z od-
kryciem czystej postaci węgla przez Lavoisiera dopiero w 1788 
roku (Fierz-David 1958: 578). W Sstp występuje ponadto rtęć 
w znaczeniu odnoszącym się do pierwiastka. SpXVI notuje jedy-
nie termin merkuriusz. Pozostałe terminy są nieobecne we wspo-
mnianych słownikach, ponieważ pojęcia, do których się odnoszą 
wówczas nie zostały jeszcze odkryte. Kolejnym z omawianych 
pierwiastków jest wyodrębniony w 1661 roku wodór (Fierz-David 
1958: 577), którego żadna z przytoczonych nazw, podobnie jak 
już wcześniej wspomniane, nie jest obecna w SPXVII. Pozostałe 
pojęcia pojawiły się dopiero w XVIII wieku, dlatego występują 
dopiero w słownikach dzięwiętnastowiecznych. SL notuje saletro-
ród, rtęć, kwasoród, węglik, wodorod. Swil podaje azot  i saletroród, rtęć 
i merkurjusz, kwasoród i tlen, węglik oraz węgiel, węgel, węglen i wę-
glor, wodor, wodoród i wod. Obecność tych terminów w słownikach 
odzwierciedla pojawianie się ich w języku polskim. 

Wykaz	skrótów

Swil – Słownik języka polskiego, red. A. Zdanowicz, M. Bohusz 
Szyszka, J. Filipowicz, t. 1-2, Wilno 1861.

SDor – Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1-11, War-
szawa 1958-1969.

SL – Linde S. B., Słownik języka polskiego, t. 1-6, Warszawa 1807-1814.
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SPXVII – Elektroniczny Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVI-
II wieku, red. W. Gruszczyński, Kraków 1996-.

SpXVI – Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa,  
K. Mrowcewicz, F. Pepłowski, K. Wilczewska, Wrocław–War-
szawa–Kraków 1966-2012. 

Sstp –  Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, Wrocław–Kraków– 
–Warszawa 1953-2002.
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Names of Elements and Compounds in the 19th Century 
Chemical Nomenclature	

Abstract

The subject of the article is a description of development of the 
names of selected elements and chemical compounds in the 19th 
century and naming motivations of their creators. A huge interest 
in chemistry during that period was related to introduction of ed-
ucation reform by the Commission of National Education, which 
promoted life sciences. Numerous researchers realized the need to 
create coherent nomenclature in Polish, which would contribute 
to further development of that science in the country. The most 
important issue when formulating the nomenclature was to create 
appropriate names of elements, from which the names of individ-
ual compounds were then derived, therefore, the outline discusses 
changes in terms such as: oxygen, hydrogen, nitrogen, mercury 
and carbon as well as their derivatives. 

Keywords: chemistry, chemical elements, terminology, word for-
mation, Polish language in the 19th century.



W kręgu dawnej 
polszczyzny 

tom VI

Agata	Kwaśnicka-Janowicz
Uniwersytet	Jagielloński,	Kraków

Wokół analizy filologicznej  
dawnego tekstu – czym jest  
staropolska <danniza>?

Wśród staropolskich nazw miar, w których świadczona była dani-
na miodowa, jednym z najstarszych notowań Słownika staropolskie-
go jest XIII-wieczna dannica. 

Słownik staropolski podaje dannica ‛jakaś miara miodu, modus 
quidam mellis’: 

Ego Henricus... in introitu filiae meae in claustrum Trebniz contuli bea-
to Bartholomaeo eiusdem loci patrono LX dannizas mellis 1224 Haeus 
61; Praedictis autem mellificibus indulsi partem pensionis, solvet au-
tem, qui quatuor boves habet, VIII dannizas et qui duos habet, quatuor. 
Istud vero mel... cedat ad potum dominarum ib. 62 (SStp 2: 1956). 

Lekcję zapisu danniza jako polska dannica potwierdza również 
Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, który pod hasłem [dannica] 
s. danniza, -ae f. (vox Pol.) podaje znaczenie ‛rodzaj miary miodu; 
mellis mensura’, z odwołaniem do tego samego tekstu źródłowego 
z 1224 r., który cytuje Słownik staropolski (por.: CodSil(M) III p. 87  
(a. 1224): contuli ... loci patrone LX d-as mellis. Paulo infra p. 88: sol-
vet... qui quatuor boves habet, VIII d-as mellis. Cf. Somm. p. 830, ubi 
legitur damnisa et Słownik Staropolski s. v. dannica (SŁŚP 3: 15).

Ten sam materiał Słownika staropolskiego wykorzystuje też Słow-
nik prasłowiański, który podaje: stp. już w XIII wieku dannica ‛jakaś 
miara miodu’ i sprowadza nazwę dannica do danьnica 1. dial. płn. 
‛coś związanego z daniną’, dla porównania podając dłuż. danica 
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‛czynszowe pole lub łąka’, ros. arch. u Dala (DAHL) дáница ‛akt 
darowizny’, też dial. дáнница ‛posag’(SRNG). Danьnica interpre-
towana jest tu jako derywat od danьnъ z sufiksem –ica, z uwagą, 
że w materiale słowiańskim widać zmieszanie z identycznie zbu-
dowanym derywatem od danъ1 (partic. praet. pass.), czyli for-
mą danьnikъ ‛opłacający daninę podatek, tributarius’. SP notuje 
danьnikъ: ~ pol. dawne dannik ‛opłacający daninę; wasal, lennik’ 
od XVI wieku, cs. даньникъ  ‛tributarius’, buł. u Gerowa дáнник 
‛płacący daninę, podatek’; srus. даньникъ ‛ts.; zbierający daninę’. 
Jako odpowiednik południowy i wschodni podawana jest forma 
femininum danьnica: ~ bułg. u Gerowa  дáнниця f. do дáнник, ros. 
u Dala  дáнница ‛ts.’, ukr. дáнниця ‛ts.’, brus. дáннiца ‛ts.′, dla po-
równania stp. wyjątkowe daniec ‛dawca, dator’ (SStp: XV w., L., 
stąd czes. u Jungmanna danec ‛ts.’(SP II: 341).

Obserwowana tu przeciwstawność znaczeń: ‛to, co dotyczy 
daniny składanej panu; ten, który płaci tę daninę’ : ‛to, co jest da-
rem od pana’  charakterystyczne jest także dla nazw dań i danina, 
o czym pisze D. Buttler, charakteryzując zjawisko enantiosemii: 

z ogólnej treści rzeczownika danina ‛to, co dane’ rozwinęły się dwa  od-
cienie przeciwstawne: ‛to, co dane przez pana poddanemu wasalowi’, 
‛nadanie’ oraz – w okresie późniejszym – ‛to, co dane zwierzchności, 
czynsz, podatek, okup, haracz’, który ustabilizował się w języku jako 
jedyne znaczenie tego wyrazu. Warto dodać, że całkowicie paralelnie 
przebiegał rozwój semantyczny słowa dań (Buttler 1978: 213-214).

Poza przeciwstawnością znaczeń formy dannica, stanowiącą 
wynik jej rozwoju semantycznego, pytania i wątpliwości budzi izo-
lowany charakter formy staropolskiej, której znaczenie nie zostało 
potwierdzone w żadnym innym języku słowiańskim, stanowiąc 
dodatkowo przykład nieregularnego rozwoju semantycznego ‛to, 
co związane z daniną’ > ‛to, w czym danina jest świadczona’.

W sposób, który mógłby stanowić nawiązanie do możliwej se-
mantyki słowa dannica ‛to, co dane przez pana poddanemu, wasa-
lowi’ [por. wyżej ‛akt darowizny’] interpretują znaczenie i zapis 
nazwy danniza w analizowanym tekście łacińskim opracowania 

1 Danъ scs. данъ partic. praet. pass. od dati, w znaczeniu ‛dany’, (stp. od XIV 
wieku dan), też w funkcji adi. ‛ten, o którym mowa, przytoczony, odnośny, 
odpowiedni’ (SP II: 338).
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historyczno-prawne, które widzą w nim odniesienia do ‛donica’ 
w znaczeniu ‛miara miodu’ (por. Kutrzebianka 1938: 93, Modze-
lewski 1987: 92; Ferenc-Szydełko 1995: 49, 61: tu podaje wprost: 
„Od nazw naczyń wzięły swój początek także: donica miodu, któ-
rą wymieniono w akcie śląskim z 1224 r. jako dannizas mellis (KdŚ 
III: 296)”). Według nich w tym samym zapisie źródłowym cyto-
wanym przez Słownik staropolski chodzi o akt nadania księcia Hen-
ryka Brodatego, który w 1224 r. nadał (a właściwie potwierdził 
nadanie) klasztorowi w Trzebnicy 60 donic miodu, co zapisano 
w dokumencie słowami: 

Hoc ego Henricus gratia domini dux Zilesie cautius considerans scire 
uolo tam presentes quam posteros quod in introitu filie mee in claus-
trum Trebniz contuli beato bartholomeo eiusdem loci patrono LX. 
dannizas mellis et L. paruas plaustratas feni que mihi de Stant<e> in 
Milich prius pertinebant. (…)
Praedictis autem mellificibus indulsi partem pensionis, solvet autem 
qui quatuor boves habet VIII. dannizas et qui duos habet quatuor (…) 
(KdŚ III: 296).

W tłumaczeniu: 

W tym miejscu ja Henryk z łaski Bożej książę (lub pan) Śląska, starannie 
(rzecz) rozważywszy, chcę, żeby wiedzieli tak obecni (współcześni), 
jak potomni, że przy wstąpieniu córki mojej do klasztoru trzebnickiego 
przeznaczyłem błogosławionemu Bartłomiejowi, patronowi tego miej-
sca, LX. dannic/donic miodu i L. małych wozów siana, które wcześniej 
do mnie ze stanu [tj. ze świadczeń stacyjnych] w Miliczu należały. (…)
Wymienionych zaś pszczelarzy zwalniam z części opłaty, zapłaci bo-
wiem kto ma cztery woły VIII. dannic/donic, a kto dwa ma [woły] czte-
ry [dannice/donice zapłaci] (...).

Z tłumaczenia przedstawionego tekstu łacińskiego wynika, 
że dochód z daniny przekazany został przez Henryka Brodate-
go klasztorowi w Trzebnicy jako wiano córki Gertrudy przy jej 
wstąpieniu do klasztoru w 1212 roku. Według historyków, miód 
wchodził tu w ramy świadczenia zwanego stanem2 (Ferenc-Szy-

2 Stan ‛już od XII w. 1. powinność utrzymania panującego i jego dworu, 
urzędników oraz drużyny w drodze w czasie podróży po kraju, ciążąca na 
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dełko 1995: 49), co potwierdza  K. Modzelewski, podając: „Wroc-
ławska kapituła katedralna płaciła panującemu ze swej kasztela-
nii majątkowej w Miliczu ryczałt ze stanu w wysokości 60 donic 
miodu i 50 małych wozów siana rocznie” (Modzelewski 1987: 92), 
z odesłaniem do tego samego dokumentu (KŚl III, nr 296, 1224 r.) 
i z uwagą: „ale dochód nadany w 1212 r.” (tamże: 92). 

O donicy (urnie – mierze daniny w miodzie) wspomina również 
Słownik starożytności słowiańskich, podając, że donica miodu miary 
św. Wojciecha, tj. gnieźnieńska, posiadała w dobrach klasztoru 
w Trzebnicy na Śląsku w roku 1204 wartość 20 denarów. Wszyscy 
rolnicy, rybacy, myśliwi i niektórzy rzemieślnicy wiejscy (garnca-
rze, część łagiewników) dawali daniny w miodzie; nie dotyczyło 
to tylko bezsprzężajnych (małorolnych i bezrolnych). Wysokość 
daniny zależała od wielkości areału uprawnego, jak przy dani-
nach zbożowych. Pełnorolni, tj. posiadający sprzężaj 4 wołów, 
dawali w posiadłościach klasztoru trzebnickiego 1 donicę miodu, 
czyli w przeliczeniu ¼ całego obciążenia, resztę, czyli ¾ stanowiły 
daniny w zbożu (SSS III: 374). Interpretacja ta ma swe odniesienia 
we fragmencie tekstu badanego dyplomu z 1224 roku, w którym 
wysokość daniny uiszczanej w miodzie również uzależniona była 
od posiadanego sprzężaju, por. wyżej cytowany fragment: „Prae-
dictis autem mellificibus indulsi partem pensionis, solvet autem 
qui quatuor boves habet, VIII. dannizas et qui duos habet, quatu-
or” (AP Wrocław, sygn. rep. 125 nr 27).

O daninie dla klasztoru w Nienburgu na Łużycach uiszczonej 
w ilości jednostek czytanych jako 100 donic miodu (tłumaczenie 
łac. urna mellis) mowa jest także we „fragmencie nienburskim”  
z II poł. XII wieku, odnoszącym się do posiadłości nad Nysą 
i Lubst, nadanych w X wieku mnichom z Nienburga nad Soławą 
(Pieradzka 1949: 83-84). 

W ten sposób donica miodu jako miara świadczenia uiszczane-
go w produktach pszczelich mogłaby być jedną z najbardziej archa-
icznych nazw staropolskich, stanowiąc nawiązanie do znanej całej 
średniowiecznej Europie zachodniej miary, jaką była urna stosowa-
na do odmierzania ciał płynnych (por. Kutrzebianka 1938: 87)3. 

ludności wiejskiej, zamieniona następnie w daninę świadczoną także w pro-
duktach pszczelich (miodzie)’ (SStp 8: 1981).

3 Łac. urna, -ae 1. wł. dzban na wodę, II. przen. 1. naczynie w ogóle, garnek, 
2. urna a) do głosowania, b) na prochy, wreszcie c) jako miara płynów (około 13 
litrów) CATO Agr. 148, 1: quadragenae et singule u-ae dabuntur. COLUM. 12, 
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Możemy w tym miejscu zapytać, czy sposób tłumaczenia i in-
terpretacji zapisu łac. urna (mellis) w łacińskich dyplomach wysta-
wianych na obszarze państwa polskiego, w których tłumaczy się 
tę jednostkę miary jako ‛donica (miodu)’ jest jedynie częstym, ale 
nieuprawnionym zwyczajem translatorskim historyków zajmują-
cych się interpretacją wczesnofeudalnych stosunków prawnych 
(por. urna mellis provincialis ‛opolna donica miodu’, urna mellis 
capitalis ‛zagłowna donica miodu’ (Tymieniecki, Wojciechowski 
2004: 126); urna mellis ‛donica miodu’ (Wiszniewski II: 367), czy 
ma on swe podstawy językowe?

Czy także w nawiązaniu do tych tradycji translatorskich po-
jawiła się interpretacja (a także lekcja) stp. <danniza> jako [doni-
ca]? Dyskusyjna lekcja staropolskiego zapisu <danniza> wobec, 
co ważne, niejednoznacznej etymologii nazwy donica skłania do 
weryfikacji  lub nawet rektyfikowania (por. Wanicowa 2009: 25) 
tekstu staropolskiego oraz próby odpowiedzi na pytanie, czy ist-
nieją podstawy dla interpretacji stp. <danniza> jako ‛donica’? 

Dla przeprowadzenia takiego dowodu potrzebne są nam za-
równo argumenty językowe (kwestia rozwoju formalnego i se-
mantycznego formy donica), jak i dowody filologiczne, weryfiku-
jące grafię źródła, które mogłyby przemawiać za możliwością 
przyjęcia takiej interpretacji.

Argumenty	językowe	

Jeśli odniesiemy się do najstarszego materiału polskiego, Słow-
nik staropolski nie notuje w haśle donica znaczenia ‛miara miodu’. 
W późnym, bo z końca XV wieku, poświadczeniu pojawia się je-
dynie definicja ‛rodzaj naczynia, vas quoddam maius’: Donyczą vel 
thąrlką mutrale (pro mulctrale?) ca 1500 Erz 14; Vaszka vel donycza 
tina ca 1500 R XLVII 354 (SStp 2: 1956). 

Łac. mulctrāle ‛skopek’ (do którego doi się krowę) (SŁP 3: 2007, 
546) pojawiający się w cytacie jako synonimiczne określenie dla 
polskiej nazwy, stał się podstawą jednej z hipotez etymologicz-
nych nazwy donica wiązanej z dojnica, czyli ‛naczynie do dojenia 
mleka’ (SEB: 118). 

Na ten kierunek interpretacji wskazuje SP, umieszczając formę 
donica pod hasłem dojьnica ‛naczynie zwykle drewniane, do któ-

41: uvam conicies in u-am musti mellis. (SŁP 5: 2007, s. 499).
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rego doi się mleko, skopek, mulctra’, z uwagą: już w XV wieku 
w postaci donica (SP IV: 41). Za A. Brücknerem SP odnotowuje, że 
w XVI wieku poświadczone są dwie postaci donica i dunica (por. 
SPXVI: donica [15] : dunica [7]) , które np. u Reja stale się mieszają 
(SEBr 94). SP opowiada się za rodzimością wyrazu w nawiązaniu 
do poglądów F. Sławskiego, który wyprowadza – donica < dojni-
ca (Karłowicz SWO: 127-8), co w znaczeniu ‛naczynie do dojenia’ 
zachowane w gwarach, też u L. z XVIII w., również w znaczeniu 
‛miara, vasa, vasella’, stąd czes. u Jungmanna dojnice ‛naczynie, 
do którego się doi’ (SP IV: 41). Materiał słownika F. Sławskiego 
poświadcza ogólnosłowiański zakres formy: pol. donica ‛misa 
gliniana, wazonek’ od XV w., dial. też ‛cebrzyk, misa na mleko’;  
cz. dial. donice ‛misa do tarcia maku, doniczka’, dłuż. donica = doj-
nica ‛cebrzyk na mleko’, głuż. dójnica ‛cebrzyk na mleko’, ros. dial. 
dojnica ‛gliniane szerokie naczynie do dojenia’, ukr. dijnýcja ‛ce-
brzyk na mleko’, sch. dial. dôjnica ‛skopiec do dojenia’, w którym 
tłumaczy się rozwój formy od dojnica → donica nierzadkim zani-
kiem j przed spółgłoską (SES I: 155-156, por. także ostatnio pogląd 
W. Mańczaka: „zanik j w donica tłumaczy się nieregularnym roz-
wojem fonetycznym spowodowanym frekwencją” (PSE: 38). 

Słownik staropolski nie notuje hasła dojnica, ale poświadcza for-
mę adiectivum dojny ‛lacteus’: Vacce mulsiles al. doyne cum vitulis 
1452 AGZ XIV 343, która może stanowić dowód na funkcjonowa-
nie jeszcze w XV wieku zakładanej podstawy formy donica w po-
staci nieuproszczonej o jotę (por. proponowaną etymologię psł. 
*dojьnica ‛naczynie (drewniane), do którego się doi mleko, skopek’ 
(uproszczone do donica), od *dojьnъ ‛odnoszący się do dojenia, 
związany z dojeniem, służący do dojenia’, z przyr. *-ica tworzą-
cym m.in. rzeczowniki odprzymiotnikowe (SEB: 119).

Przyjmując podobną hipotezę rozwoju formy i umieszczając 
poświadczenia nazwy donica pod hasłem *dojьnica, autorzy ESSJ 
wykazują jednak interesujące różnice znaczeniowe, zwłaszcza 
zachodniosłowiańskich form notowanych z jotą i form ewen-
tualnie obrazujących jej zanik, por.: cz. dial. donice ‛makutra’, 
‛naczynie na kwiaty’ wobec dojnica ‛dojna krowa’; słowac. doj-
nica ‛dojna krowa, koza albo owca’ [wobec słowac. dial. dunica 
‛koszyk na zboże’, Gemer], wreszcie pol. donica ‛garnek, głębo-
ka miska’; dojnica ‛skopek, naczynie na mleko’; pol. dial. dunica 
‛gliniana miska’ (Szymczak, Doman. I: 157), por. także bezwy-
jątkowo wschodniosłowiańskie formy z jotą: ros. дойница, ukr. 
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дійниця,  dial. доjныц’а, brus. дaйнíца w znaczeniu ‛(drewniany) 
skopek na mleko’ (ESSJ 5: 1978, 56).

To zróżnicowanie może sugerować prasłowiański już rodowód 
formy donica wskazywany przez A. Bańkowskiego, który odrzu-
cał jako niezgodny z semantyką i chronologią związek z późnym, 
według niego, derywatem dojnica, który poprzez pomyłkę leksyko-
grafa został zmieszany z donica4. Badacz ten zwrócił uwagę na fakt 
reliktowego zachowania w językach zachodniosłowiańskich form 
bez joty: kasz. dënica ‛miska do ucierania tytoniu na tabakę’ (z –ë- 
interpretowanym jako pochodnym z –u-), słow. dial dunica, czes. 
dial. donice, głuż. dóńca, a także traktowaną jako dowód szerszego 
niegdyś zasięgu formy - rum. doniţa, uznaną za pożyczkę z języków 
słowiańskich (por. SP IV: 4, wg Bańkowskiego z płd.słow. °dunita). 
Polską postać donica z –on- zamiast spodziewanego –un- tłumaczy 
„częstą od 2 poł. XV w. zmianą notowaną zwłaszcza w toponimii” 
(ESBan I: 284), nie podając jednak materiału dowodowego. Bań-
kowski rekonstruuje formę do *dun-ica ‛misa do ucierania’ jako 
zdrobnienie od (niepoświadczonego) *duna, które prawdopodob-
nie znaczyło ‛misa kamienna (kamień wklęsły) do rozcierania ziar-
na na mąkę (kamieniem okrągłym)’, „dalej może z *dhouk-n-ā od 
adi. *dhouk-o-s ‛wklęsły’” (ESBan I: 284), które w SP łączone jest z ie. 
rdzeniem *dhoṷ- ‛głęboki, wyżłobiony’ (por. SP I: 96). 

A. Bańkowski, podobnie jak F. Sławski, odrzuca jako nieuza-
sadnione łączenie pol. donica z niem. Tonne  ‛beczka, tona’, które  
w komentarzu do hasła przywołuje Słownik prasłowiański jako pro-
pozycję odmiennej hipotezy interpretacyjnej V. Machka, wiążą-

4 Donica XV-2, w XVI jeszcze sporadycznie w pierwotnej postaci dunica 
(1532, 1560, 1564), dziś gw. [por. dunica ‛gliniana miska’ Szymczak, Doman. I: 
157] ‛misa ceramiczna do ucierania’ (w użytku kuchennym i aptekarskim) XV-
-XVI, źródło z końca XV jako synonim podaje tarłka. Bez wiarygodnych objaś-
nień. (…) Z powodów semantycznych komentarza wymaga pol.–łac. mulctrale 
= dunica u Bartłomieja Bydgoskiego (1532), [znaczenie ‛naczynie używane przy 
dojeniu, skopek; mulctrale’ BartBydg (2): mulctrale, dunycza BartBydg 93b; 
mutrale (!), dunycza BartBydg 95 notowane przez SPXVI tylko w tym źród-
le, por. SPXVI]. Czyżby on pierwszy pomylił donica z dojnica? Sprawa z tym 
nieprosta, por. mu(lc)trale = tarłka ok. 1500. W grę może wchodzić raczej po-
mieszanie słów łacińskich: por. łac. mulctrārium (u Wergilego), od mulctra, mulc-
trum ‛konew do dojenia’ oraz łac. mortārium ‛misa do ucierania, moździerz’ 
(z *molicārium, por. łac. mulcāre ‛tłuc’ (w stępie), z *mol-ic-āre, od molere ‛mleć’). 
Zresztą dyskusyjna jest i etymologia łac. mulctra, nie wykluczając homonimii: 
1. od mulgere ‛doić’ w znaczeniu ‛konew do dojenia’, 2. od mulcāre w znaczeniu 
‛stępa (do tłuczenia ziarna)’ (ESBan I: 284). 
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cego donica ‛misa do ucierania maku, makutra’, ‛naczynie do ho-
dowli kwiatów ozdobnych’ ze śrłac. donna, „co jednak kwestionu-
je wyjątkowość wyrazu w śrłac. (u Du Cagne’a III 180 1 przykład: 
donna, pro tonna ‛dolium’ [beczka]” (SP IV: 42). Ten kierunek po-
szukiwań pojawia się już u A. Brücknera, który wyprowadza doni-
ca od *dona, *duna, łącząc ją z niem. Tonne ‛beczka, baryłka’ (SEBr, 
WSNP II: 583), śr.-wys.-niem. tunne, tonne, staro-wys.-niem. tunna, 
uznane za zapożyczenie ze śrłac. tunna (Seebold-Kluge 1989: 732)5. 

Argumenty	filologiczne

Zapis polskiej glosy w tekście łacińskim literowanej jako <danni-
za> lub <damnisa>  

i jej lekcja dannica, uznana za postać hasła w dostępnych opraco-
waniach leksykograficznych opiera się na wtórnych wydaniach 
źródłowego tekstu rękopiśmiennego. 

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce cytuje zapis <danniza> 
dannica z Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae III, tempus: 
1221 – 1227, edidit: C. Maleczyński [Wrocław 1964] (CodSil III 85) 
oraz wskazuje Silesiacarum rerum scriptores aliquot adhuc inediti, ac-
cedunt codicis Silesiae diplomatici specimen et diplomatarium Bohemo-
-Silesiacum etc. edidit: F. W. de Sommersberg, Lipsiae: sumptibus 
Michaelis Huberti, Bibliopolae Wratislaviensis 1729, excerpsit: 
Kurek 1948 (Somm 830) jako drugie źródło pochodzenia tej formy 
z możliwością odczytania jej zapisu jako <damnisa>. 

Słownik staropolski w postaci hasła dannica opiera się na  
XIX-wiecznym wydaniu Urkundensammlung zur Geschichte des 

5 Za przyjęciem tezy Brücknera i Machka mogłyby w świetle zebranego ma-
teriału staropolskiego przemawiać notowane w terminologii bartniczej nazwy 
tunna ‛miara miodu w XIV w., którą przeliczano na 3 pokowy, na Śląsku zaś na 
6 pokow (być może tunna mała i duża)’, która odpowiadała garncowi,  naczyniu 
do przechowywania miodu, w Polsce środkowej i na Mazowszu znanemu pod 
nazwą olla, vas, tunna, puta, także kadź i wreszcie donica, które w swych mate-
riałach etnograficznych z północno-wschodniej Europy notuje T. Siudowska-
-Myzykowa (Siudowska-Myzykowa 1960: 45).
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Fűrstenthums Oels bis zum Aussterben der Piastischen Herzogslinie, 
herausgegeben von Haeusler Wilhelm, Breslau 1883, (Haeus 61, 
62) z przyjętą transliteracją <danniza>. Ten sam materiał Słownika 
staropolskiego cytuje także Słownik prasłowiański. 

Z przeglądu przywoływanych wydań krytycznych wynika, że 
zapis <dannizaʃ>, oddający wyraz polski z fleksją łacińską – koń-
cówką acc. pl. –as, transliterowany był w oparciu o jego dwukrot-
ne poświadczenie w jednym źródle rękopiśmiennym, funkcjonuje 
więc jak hapaks legomenon, co zmusza nas do przyjęcia wyjąt-
kowego charakteru tej formy. W próbie ustalenia grafii polskiej 
glosy <danniza> wszystkie dostępne nam opracowania krytyczne 
odnosiły się bowiem do tego samego średniowiecznego dyplomu 
łacińskiego, wystawionego z datą 1224 roku i odnoszącego się 
do posiadłości klasztoru w Trzebnicy na Śląsku.  Badania skanu 
oryginału pergaminowego, sygn. rep. 125 nr 27, własność AP we 
Wrocławiu pozwoliły jednoznacznie potwierdzić dwukrotny za-
pis formy <dannizaʃ>  

(LX dannizaʃ mellis) 

(VIII. dannizaʃ), 

jednoznacznie wykluczając jako błędną transliterację <damnisa> 
proponowaną w wydaniu Sommersberga.

Odrzucając możliwość błędnego odczytania formy, musi-
my przyjąć jako niewątpliwy zapis <danniza>. Czy wobec tego 
lekcja Słownika staropolskiego, która opiera się na literalnym od-
czytaniu zapisu jako dannica może budzić wątpliwości?  Czy 
istnieją powody, dla których wiarygodna mogłaby okazać się 
lekcja donica?
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Weryfikując tę hipotezę, musimy wykluczyć konwencje zapi-
su (grafia staropolska) i mieszanie a )( o6, które pozwoliłoby na 
możliwą lekcję donnica ( = donica) oraz, biorąc pod uwagę miejsce 
wystawienia dyplomu łacińskiego (Trzebnica na Śląsku), odrzu-
cić możliwość substytucyjnych wpływów niemieckich. Dyplom, 
z którego zapisy pochodzą, jest pisany pismem kaligraficznym 
(dukt prosty – bez kursywności i właściwych jej ligatur, wpły-
wających na wariantywność graficzną tych samych znaków [por. 
Trawińska 2014]), co wyklucza możliwość błędnej transliteracji 
(por. niżej wyraźnie różny sposób zapisu samogłosek a, o w na-
zwie Gandkowo [Gądkowo]), zapis nie przejawia też wyraźnych 
śladów substytucji.  

Możliwość lekcji substytucyjnego zapisu <danniza> jako donni-
ca = donica sugerowała XIX-wieczna praca W.A. Maciejowskiego, 
który pisząc o obciążeniach czynszowników w dawnym prawo-
dawstwie Słowian, mówił: „(…) bartnicy dawali donicę (w przy-
pisie: Niemcy piszą Danniza, u P. Stenzel, s. 62) miodu” (Macie-
jowski 1839: 209), co w tak sformułowanym argumencie mogłoby 
stanowić odwołania do znanej językowi niemieckiemu oscylacji 
samogłoskowej a↔o. 

Znaczna ruchliwość wokalizmu staroniemieckiego czy średnionie-
mieckiego uwarunkowana była nie tylko pochodzeniem samogłosek, 
ale i ich pozycją fonetyczną (morfem rdzenny – poboczny, nagłos-
-śródgłos-wygłos, sąsiednia sylaba z samogłoską przednią lub tylną), 
iloczasem oraz akcentem. Dlatego nieuzasadnione rodzimym podło-
żem dialektycznym wahania co do oznaczania polskich samogłosek 
(a↔e, i↔e, o↔u, o↔e, a↔o) są najczęściej, łącznie z innymi wahania-
mi konsonantycznymi, sygnałem procesów substytucyjnych wywo-
łanych przez dwujęzyczność terenową” (Rospond 1957: 10). 

Stąd takie procesy substytucyjne notowane w najstarszych dyplo-
mach śląskich interpretowane były jako wpływ niemieckiej oscy-
lacji a↔o: Gramolin = Kromolin (Rospond 1957: 11).

6 Uwzględniając miejsce powstania dokumentu trzebnickiego (Śląsk), mo-
glibyśmy założyć substytucyjne zapisy niemieckie, w których litera a mogła 
oznaczać inne samogłoski polskie, także o, co potwierdza bogaty materiał ono-
mastyczny najdawniejszej doby piśmiennej: Sarawin  1202 MPP XXIX = Żora-
wina m., Mirazlao 1238 FG 334, tj. Mirosław i., Talizlaua NekWr 23r = Tolisława 
(por. Dunaj 1975: 14).
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W badanym dokumencie z roku 1224 nie stwierdzamy wy-
raźnych śladów zapisów substytucyjnych. Jednym z nielicznych 
sygnałów substytucji polsko-niemieckich może być zapis Trebnjz 
Trzebnica (z=c), który możemy zinterpretować jako przykład adap- 
tacji graficzno-fonetycznej słowiańskich nazw stosowanej przez 
pisarzy i osadników niemieckich (Rospond 1957: 5). Jak wykazały 
badania najdawniejszych dyplomów i tekstów śląskich, 

(…) pisarze dokumentów fundacyjnych i lokacyjnych trzebnickich, 
przeznaczonych dla tego klasztoru założonego w roku 1202/3 wol-
ni byli od wpływów graficznych niemieckich. Mniszki posługiwały 
się siłami miejscowymi, polskimi, nieraz może kancelaryjnymi wroc-
ławskimi czy katedralnymi. Na przykład kanclerz magister Marcin 
(1200-1203, 1210-1212) był w latach 1203-1210 kapelanem księżnej Ja-
dwigi w klasztorze trzebnickim. Oryginał fundacyjny z roku 1203 za-
chowany w AP we Wrocławiu wolny jest od niemieckich nawyków 
pisownianych (...). W roku 1208 potwierdzono nadania, w których 
tekście pisarz nie ulega zbyt silnie niemieckiemu wpływowi graficz-
nemu, podobnie jak w zapisie dokumentu z roku 1218, który po-
twierdza poprzednie nadania dla Trzebnicy (1203, 1208). Kopiując je, 
pisarz–Ślązak notuje nazwy bez wahań wokalicznych czy konsonan-
tycznych (…). Wyjątkowo uległy jest wobec znaku niemieckiego z=c: 
na miejscu Trebnich = Trzebnica z poprzednich dokumentów używa 
już niemieckiego z=c: Trebnjz (4 razy). Są to jednak tylko wpływy 
graficzne niemieckie, ale nie substytucyjne dwujęzyczne graficzno-
-fonetyczne czy morfologiczne (Rospond 1957: 20-22).

Nowych dowodów filologicznych w ustalaniu lekcji zapisu 
<danniza> dostarcza jeszcze jedna cecha grafii badanego tekstu, 
która pozostaje w związku ze stanem fonetycznym polszczyzny 
XIII wieku. Jak wykazały również badania S. Rosponda (por. tak-
że Dunaj 1975), w najdawniejszych dyplomach śląskich w charak-
terystyczny sposób oznaczano samogłoski nosowe, które „dwu-
znakowano za pomocą am, an lub oznaczano jednym znakiem 
przez e, rzadziej a” (Rospond 1967: 19): am =ą Dambrossa MPJK 
IV, 17, 20 [Dąbrosza], Trambce MPKJ IV, 17 [Trąbka]; an=ą Zband 
MPKJ IV, 10 [Zbąd], Cranch MPKJ IV, 27 [Krąg], Pansa MPKJ IV, 
15 [Pąsa a. Pąsza]. 

Z analizy grafii dokumentów najstarszej doby piśmiennej 
w Polsce wynika, że w 1. poł. XIII wieku na Śląsku barwę konty-
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nuantu psł. ę w większości oznaczano literą e(N), w pozycji przed 
T zaznacza się już tendencja do dyspalatalizacji ę i jego identy-
fikacji z tylnym ǫ. Pojawiają się więc zapisy z a(N), świadczące 
o szerokiej wymowie tej samogłoski nosowej: Tranʃouo [Trzęso-
wo]; Wanzou [Wiązów, w XII w. Więzowicy] (Dunaj 1975: 34-35]. 
Jeśli chodzi o sposób oznaczania kontynuantu psł. ǫ, w dokumen-
tach śląskich przeważają zapisy typu a(N), fakultatywnie a//u(N), 
czyli oznaczające barwę tylnej nosówki przez a, wskazujące, że 
w polskim systemie wokalicznym występowało wówczas szero-
ko realizowane ą (Dunaj 1975: 61). O tym, że tylna samogłoska 
nosowa miała szeroką realizację w tym okresie świadczą nie tylko 
zapisy staropolskie, ale i zachodniolechickie sprzed XIV wieku, 
potwierdzające, że dawna nosówka tylna miała brzmienie ą (por. 
pisownię Dambsko, Gamba, Chomantowo w Bgn i późniejszych 
dokumentach łacińsko-polskich do XIV w., a Dambek, Zarne-
wanz, Scampe w dokumentach niemiecko-łacińskich z tego same-
go czasu odnoszących się do obszaru między dolną Odrą a dolną 
Łabą (por. Stieber 1979 [2005]: 47). 

Tekst analizowanego dyplomu łacińskiego z 1224 roku przyno-
si zapis nazwy miejscowej Gandkovo,  
 
 
 

 
który możemy czytać jako [Gądkowo], dziś Gądkowo Wielkie, 
Sulęcin, gmina Torzym, woj. lubuskie; lekcję tę potwierdza rów-
nież Dunaj 1975: 50, w którym grupa an może być interpretowa-
na jako sposób zapisu szerokiej realizacji nosówki tylnej. Czy ten 
wynik filologicznej analizy tekstu może mieć znaczenie w inter-
pretacji grafii glosy <danniza>?

Przyjmując możliwość interpretacji grupy an jako sposób ozna-
czenia szerokiej realizacji nosówki tylnej, możemy czytać zapis 
<danniza> jako ślad formy dąnica/dǫnica, w której oznaczono wtórną 
nosowość samogłoski, która powstała drogą rozwoju fonetycznego 
w sąsiedztwie spółgłoski nosowej, paralelnie, np. do stp. sąmnienie7: 

7 Materiał staropolski dla sumienie, sąmnienie, sumnienie poświadcza zapisy: 
«Anjeli święci dani nam» sϕ na osuecene nasego sϕmnena Kśw av 2, sim. ib. av 14. 
br 24 (…) przeczywko gych sampnyenyv (contra eorum conscientiam, Dział 2: prze-
dawcze swego samnyenya) y sprawyedlywosczy... czso czynyli stronye drvgey na 
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szamnena czlowecza ca 1420 R XXIV 82 (SStp 8: 1977-1981, 506). Moż-
liwe w XII i XIII wieku dla Śląska i Małopolski zapisy samogłoski 
nosowej *ǫ w postaci aN [także przez u (v), fakultatywnie u // a(N): 
Pugel (Pągiel) obok tego Dambo(r)osa (Dąbrosza)]: Dambe (Dąbie); 
Sandouel (Sądowel), Gandkowo (Gądkowo) (Dunaj 1975: 49-50), 
mogłyby zostać uznane za argument za przyjęciem zapisu <danni-
za> z lekcją stp. dąnica, w której grupa –an- stała się sposobem ozna-
czenia szerokiej realizacji tylnej samogłoski nosowej *ǫ8. Biorąc także 
pod uwagę notowane formy zachodniosłowiańskie ze śladem samo-
głoski u (jak słowac. dial. dunica, wyraz realnie poświadczony w Ge-
merze, powiat Lučenec) moglibyśmy zinterpretować je jako ślad 
brzmienia *dǫnica (z wtórną nosówką) już w dobie prasłowiańskiej9. 

ycząszenye Sul 54; Tedy slachcziczy podług sąmpnyenya gych (iuxta conscientiam 
ipsorum)... dzedziny... oszaczvyą Sul 72, sim. Dział 66; czyste *szompnyenye, libe-
rat 1466 R XXII 15; propriam conscienciam *sumneyne XV med. GlWroc 64 r (SStp 
8: 1977-1981, 506). Według koncepcji etymologicznych F. Sławskiego, powołującego 
się na B. de Courtenay, w formie sumienie mamy pierwotne u, bo to nie złożenie 
*sǫ+mьněti, ale dosłowne tłumaczenie łac. con-scientia (więc s-umienie), por. cz. s-
-vědomie, wrus. so-věstь (Sławski 1947: 270).

8 Wobec hipotezy nosowej realizacji stp. dǫnica/dąnica < *donica moglibyśmy 
spróbować wytłumaczyć XIX-wieczny komentarz W.A. Maciejowskiego, który pi-
sząc o obciążeniach czynszowników w dawnym prawodawstwie Słowian, mówił: 
„(…) bartnicy dawali donicę (w przypisie: Niemcy piszą Danniza, u P. Stenzel, 
s. 62) miodu” (por. wyżej). Wątek substytucyjnych zapisów polsko-niemieckich 
jest tu dosyć prawdopodobny, biorąc pod uwagę miejsce powstania dokumentu 
(Śląsk), po drugie wobec stwierdzonego w samej formie zapisu <danniza> śladu 
substytucji graficznych niem. z=c. Biorąc pod uwagę możliwość polsko-niemie-
ckich adaptacji na poziomie fonetyczno-fonologicznym, moglibyśmy odnieść do 
sposobów przejmowania niemieckich nazw miejscowych w języku polskim. Jak 
potwierdziły badania B. Czopek-Kopciuch, przejmowanie nieco abstrakcyjnych 
niem. a, ā jako pol. a, a/e, o/a, e; w [obecnej także w formie danniza] pozycji przed 
n/m jako pol. a, a/o, e, przy czym w piśmie w tej pozycji fonetycznej grupę [on], 
[en] oznacza się przy użyciu ą, ę, stąd wśrn., śdln. an ~ pol. an, ~ pol. an/ą skutkuje 
takimi substytucjami jak: Folsank/ Folsąg (niem. Vogelsang) – z przejęciem on< an 
jako ǫ, 126; Frydland/ Frydląd (sdln. Vrēdeland (gdzie an ~ pol. ą (w piśmie) [on], 
89; podobnie Landek/ Lądek (niem. Landeck) (Czopek-Kopciuch 1995: 51). Skoro 
niem. grupa an może być adaptowana przez pol. ą [on], mogła pojawić się tenden-
cja odwrotna, do identyfikowania pol. ą [on] z niem. an, co mogło doprowadzić 
do zapisywania pol. ą [on] przez Niemców/pod wpływem niemieckich adaptacji 
fonetyczno-fonologicznych jako an. 

9 Słowac. dial. dunica to wyraz realnie poświadczony, według słowackiego 
słownika gwarowego występujący w Gemerze (powiat Lučenec), ale w zna-
czeniu ‛koszyk do przechowywania nasion strączkowych lub zboża upleciony 
ze słomy’ – informacja dzięki uprzejmości Z. Babika, jak również propozycja 
wywodu i rekonstrukcji formy do postaci *dǫnica (korespondencja mailowa). 
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Przyjmując zapis <danniza> jako ślad nosowej realizacji *dǫnica 
(< psł. *donica), pol. donica, której pozbawiona nosowości postać 
mogła utrwalić się także pod wpływem zmieszania z formą doj-
nica (por. koncepcja A. Bańkowskiego), moglibyśmy przesunąć 
pierwsze notowania tej formy w materiale staropolskim na 1. poł. 
XIII wieku oraz uznać ją za dowód na rodzime pochodzenie ape-
latywu donica w języku polskim.
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Around the textual analysis of the former text –
what is Old Polish with <danniza>?

Abstract

The article constitutes the attempt to establish the lesson of the Old 
Polish record <danniza>, listed in 13th-century Silesian diploma. 
Towards the current lesson dannica, proposed by current lexico-
graphical studies, is interpreting the group - an- as the notation of 
the ǫ nasal vowel, considering the possibility of reading the form 
out as the track of the secondary Old Polish dǫnica nasality, more 
late donica.

Keywords: Old Polish lexis, textual analysis of the text.
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tom VI

Jolanta	Migdał
Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza,	Poznań

Słownikowe dzieje nazw świątyń 
chrześcijańskich

„Religia nie jest czymś nam obcym… Ona jest zawsze z nami: 
z jednymi świadomie; z innymi nieświadomie, mimo to jest za-
wsze obecna”. Te słowa Mahatmy Gandhiego wskazują na rolę 
religii w życiu każdego człowieka, niezależnie od tego, jaka re-
ligię wyznaje i co w ogóle pod pojęciem religii rozumie. Jednym 
z widocznych przejawów religii są miejsca kultu, budowle sa-
kralne, miejsca święte.

Czym więc są świątynie? 
Według Encyklopedii Katolickiej są to „budowle lub określo-

ne tereny, wyjęte z użytku codziennego, oddane na wyłączną 
własność Bogu oraz przeznaczone do sprawowania religijnego 
kultu” (EK 2013: 19, 3471). W tym miejscu przywołam jednak nie 
słownikowy opis świątyni, ale charakterystykę takiego miejsca 
zaprezentowaną w najpopularniejszym dzisiaj źródle informa-
cji, jakim nie tylko dla młodych ludzi jest internetowa Wikipe-
dia. Za autorami Wikipedii można stwierdzić, że świątynia to 
„miejsce kultu religijnego. W sensie szerszym, jest to każda bu-
dowla wzniesiona w celu sprawowania w niej wszelkiego rodza-
ju obrzędów religijnych. W sensie węższym, świątynią może być 
tylko taka budowla, która spełnia przynajmniej niektóre wyż-
sze funkcje kultowe (np. składanie ofiar), sprawowane jedynie 

1 W przypisach bibliograficzne dotyczących słowników wielotomowych, 
podaję datę wydania tomu, numer tomu i stronę.
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przez kapłanów. Świątynie są miejscami specjalnie przeznaczo-
nymi dla sprawowania takich obrzędów, jak modlitwa, śpiew, 
recytowanie świętych ksiąg, ślub czy pogrzeb. Jednak najważ-
niejszymi funkcjami świątyni (stanowiącymi o jej ważności jako 
miejsca świętego) są:
• przeświadczenie o niezależnej od człowieka, literalnej obec-

ności bóstwa w świątyni, która to obecność uświęca całe miej-
sce – w związku z tym świątynie są uważane za miejsca, gdzie 
człowiek może spotkać się z bóstwem bądź w ogólnym sensie 
mieć styczność z rzeczywistością duchową,

• składanie ofiar w celu przebłagania lub zjednania bóstwa 
z ludźmi bądź zapewnienia ludziom jego przychylności – ta 
posługa może być sprawowana jedynie przez wyznaczonych 
do tego celu kapłanów, którzy z tego względu są postrzegani 
jako pośrednicy między ludźmi a bóstwem.
Świątynie bardzo często są wyposażone w liczne obiekty 

służące wyłącznie kultowi religijnemu, np. ołtarze, wizerun-
ki bogów, aniołów lub świętych, relikwie, kadzielnice, świę-
ty ogień i inne. Ich obecność również czyni miejsce świętym i są 
one niezbędne przy wielu obrzędach. Ze względu na obecność 
bóstwa w świątyni, człowieka, który w niej przebywa, obowiązu-
je często ściśle określona etykieta zachowania się” (Wikipedia).

Świątynie mają różne nazwy, często uzależnione od wyzna-
nia, charakteru, typu budynku, funkcji lub nadanych godności.

Oczywiście najwięcej leksemów z zakresu leksyki religijnej 
w słownikach dotyczy religii chrześcijańskich, a wśród nich 
najliczniej reprezentowane jest słownictwo związane z katolicy-
zmem (zob. Migdał 2011). Większość polskiego społeczeństwa 
wyznaje właśnie tę religię, stąd taki rozkład materiału leksykal-
nego z tego zakresu w słownikach.

W tym artykule interesuje mnie historia nazw świątyń chrześ-
cijańskich zawarta w polskich słownikach ogólnych i etymolo-
gicznych. Rozważania dotyczyć będą najogólniejszych określeń 
budynków sakralnych w głównych wyznaniach chrześcijańskich 
występujących w Polsce. Analizę rozpocznę od leksemu kościół. 
Chcę od razu podkreślić, że interesuje mnie wyłącznie znaczenie 
dotyczące świątyni, nie zgromadzenia wiernych2. Kościół stanowi 
w polszczyźnie zapożyczenie z okresu przyjmowania chrześci-

2 Zastrzeżenie to dotyczy nie tylko hasła kościół, ale także cerkwi i zboru.
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jaństwa staroczeskiego kostel od łacińskiego castellum przez staro-
-górno-niemiecki kastel (Sławski 1958-1965: 2, 553-554; Boryś 2005: 
253; Długosz-Kurczabowa 2005: 240-241; Bańkowski 2000: 1, 803)3, 
poświadczone w tekstach od XIV wieku, od Kazań świętokrzyskich 
i Psałterza floriańskiego (Sstp 1960-1962: 3, 360-362). Leksem ozna-
czał w staropolszczyźnie ‛świątynię nie tylko chrześcijańską’. Zna-
czenie kościoła modyfikuje się w XVI stuleciu, oznacza on oczy-
wiście świątynię, ale autorzy Słownika polszczyzny XVI wieku in-
formują, że jest to ‛świątynia chrześcijańska, zwłaszcza katolicka’ 
(1850 użyć) (SPXVI 1978: 11, 57-62). To ograniczenie znaczeniowe 
nie jest jednak rygorystyczne, ponieważ leksem kościół nazywa też 
świątynię prawosławną (32 użycia) (SPXVI 1978: 11, 62), a nawet 
może odnosić się do biblijnego miejsca poświęconego czci Boga 
Jahwe (SPXVI 1978: 11, 63-66), świątyni muzułmańskiej (meczetu) 
(35 użyć) (SPXVI 1978: 11, 66), pogańskiej (SPXVI 1978: 11, 66-67). 
U Samuela Bogumiła Lindego jest jeszcze znaczenie bardzo ogól-
ne ‛świątynia’, ale cytaty mogą sygnalizować już zawężenie zna-
czenia do ‛świątyni chrześcijańskiej, zwłaszcza katolickiej’: „Sło-
wo kościół tylko katolikom służyć może, bo oni w kościołach wie-
le umarłych ludzi kości chowają” (Linde 1808: 1/2, 1094). Ogólne 
znaczenie bez zawężania do religii spotykamy jeszcze w Słowniku 
wileńskim, gdzie kościół zdefiniowany został jako ‛dom boży, świą-
tynia, zbór (protestancki)’ oraz jako ‛świątynia bałwochwalcza, 
bałwochwalnia, bożnica’ (Swil 1861: 1, 524). Jednak w kolejnych 
wiekach ugruntowuje się znaczenie kościoła jako ‛świątyni chrześ-
cijańskiej’ i trwa ono w słownikach do dzisiaj. Spójrzmy do ko-
lejnych zbiorów leksykograficznych: ‛świątynia chrześcijańska 
(szczeg. katolicka)’ (SW 1902: 2, 499-500), ‛świątynia (najczęściej 
o chrześcijańskiej, katolickiej)’ (DSJP 1961: 3, 1059-1060), ‛świąty-
nia, w której zbierają się i modlą chrześcijanie’ (PSWP 1998: 17, 
401-402), ‛budowla, w której chrześcijanie modlą się i w której 
odbywają się uroczystości religijne’ (ISJP 2000: 1, 691), ‛budynek 
(najczęściej z wieżą i dzwonami) w którym zbierają się i modlą 
się chrześcijanie)’ (SWJP 1998: 1, 418-419), ‛budynek, miejsce mod-
litwy chrześcijan, w którym odbywają się uroczystości religijne 
i odprawiane są msze święte, najczęściej wyposażony w ołtarz, 
chrzcielnicę, stalle, konfesjonał i organy’ (USJP 2003: 2, 271-272), 

3 O przesunięciach semantycznych w obrębie leksemu kościół, które dopro-
wadziły do wykształcenia się znaczenia ‛świątynia’ zob. Lisowski 1993. 
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‛budynek, miejsce modlitwy chrześcijan’ (Br 2005: 325) ‛budowla, 
w której odprawiane są msze święte i w której modlą się chrześci-
janie’ (WSJP). Jak widać z tego przeglądu, leksykografowie kościół 
wiążą z chrześcijaństwem, a zwłaszcza z katolicyzmem, nawet 
jeśli w definicji znaczeniowej nie piszą o tym wprost, jednak uzu-
pełniając definicje o informacje typu „odprawiane są msze świę-
te”, „wyposażony… w konfesjonał” jednoznaczne wskazują na 
wyznanie. Wprost natomiast pojawiła się taka informacja w Słow-
niku etymologicznym języka polskiego Franciszka Sławskiego, gdzie 
czytamy, że kościół to ‛świątynia (najczęściej chrześcijańska, kato-
licka, ale nie prawosławna czy katolickich obrządków wschod-
nich)’ (Sławski 1958-1965: 2, 553-554). 

Przejdźmy więc do budynku sakralnego w Kościołach 
wschodnich. Najczęściej nazywany jest ten obiekt cerkwią. 
I w tym miejscu – trochę na marginesie – chciałabym poczynić 
jedną uwagę. Kościoły wschodnie (prawosławny i greckokato-
licki) stanowią drugą pod względem liczebności wyznawców 
religię w Polsce. Tym bardziej więc dziwi brak nazwy cerkiew 
wśród leksyki określającej „Miejsca i przedmioty kultu” w Słow-
niku tematycznym języka polskiego (Kita, Polański 2002: 345-346)4. 

Cerkiew jest dla polszczyzny formą rodzimą, w zachodniej 
Słowiańszczyźnie stanowiącą pożyczkę z greki za pośrednic- 
twem dialektów starogermańskich (Lisowski 1993: 132; Sławski 
1952-1956: 1, 56; Boryś 2005: 54; Bańczerowski 2000: 1, 115-117). 
Cerkiew w znaczeniu ‛świątynia’ poświadczona jest w tekstach 
o proweniencji mazowieckiej dopiero w XV wieku (Sstp 1953-
-1955: 1, 218-219). W kolejnym stuleciu rzadko używano tego 
określenia, jako określenie ‛świątyni, kościoła’ zastosowano je 
35 razy, w tym 21 użyć dotyczy nazwania ‛świątyni obrządku 
wschodniego’. Znaczenie to wystąpiło głównie w tekstach zwią-
zanych z Rusią (Maciej Stryjkowski Kronika polska, Jan Kocha-
nowski Jezda do Moskwy). Warto też odnotować, że ośmiokrotnie 
cerkiew została użyta przez Marcina Bielskiego na oznaczenie 
synagogi (SPXVI 1968: 3, 159-160). Jak widać, nazwa cerkiew nie 
wyspecjalizowała się na oznaczenie kościoła prawosławnego czy 

4 W tej grupie zamieszczono m.in. nazwy świątyń różnych religii. Znala-
zły się tam następujące nazwy: bazylika, kaplica, katedra, kolegiata, kościół, meczet, 
pagoda, sanktuarium, sikhara, stupa, synagoga, świątynia (Kita, Polański 2002: 345-
-346). Świątyniom w religiach Azji poświęciłam osobne artykuły, zob. Migdał 
2015 i Migdał – w druku. 
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grekokatolickiego. W kolejnych wiekach znaczenie cerkwi raczej 
pozostaje bez zmian. W Elektronicznym słowniku języka polskiego 
XVII i XVIII wieku hasło nie jest jeszcze opracowane i znajduje 
się tylko w indeksie. Jeszcze dziewiętnastowieczni leksykogra-
fowie zamieszczają w swoich opracowaniach dość ogólne zna-
czenie cerkwi, ale już zaznaczają ukierunkowanie semantyki na 
obrządek wschodni. Samuel Bogumił Linde odnotowuje cerkiew 
w znaczeniu ‛kościół, szczególniej greckiego obrządku’ (Linde 
1807: 1, 227), bez zmian powtarzają tę definicję autorzy Słow-
nika wileńskiego (Swil 1861: 1, 142). Natomiast autorzy Słownika 
warszawskiego określają już jednoznacznie cerkiew jako ‛kościół 
wschodniego obrządku’, odnotowują jednak także jako drugie, 
zaznaczając, że jest to staropolskie znaczenie ‛w ogóle kościół’ 
(SW 1900: 1, 265). Dla leksykografów z XX i XXI wieku cerkiew 
oznacza już wyłącznie ‛kościół wyznania prawosławnego i ka-
tolickich obrządków wschodnich’ (DSJP 1958: 1, 820), ‛świątynię 
chrześcijańską: prawosławną bądź greckokatolicką (bizantyjsko-
-ukraińską)′ (PSWP 1995: 6, 234), ‛świątynię prawosławną lub 
greckokatolicką, zwykle zwieńczoną jedną lub wieloma kopu-
łami’ (ISJP 2000: 1, 157), ‛świątynię chrześcijańską obrządku 
wschodniego (prawosławnego lub greckokatolickiego)’ (SWJP 
1998: 1, 97), ‛świątynię chrześcijańską obrządku prawosławnego 
lub Kościołów wschodnich’ (USJP 2003: 1, 389-390; Br 2003: 79), 
‛świątynię chrześcijańską – prawosławną lub greckokatolicką)′ 
(WSJP). Jak widać z tego przeglądu, znaczenie cerkwi w ciągu 
ostatniego stulecia wyspecjalizowało się i ustabilizowało. 

Pozostały jeszcze do omówienia nazwy świątyń protestan-
ckich. Są dwa takie podstawowe określenia: kircha i zbór.

Zbór, podobnie jak cerkiew, jest wyrazem rodzimym, jest dzie-
dziczonym z prasłowiańszczyzny rzeczownikiem odczasow-
nikowym *sъborъ od czasownika *sъbьrati. Poświadczony jest 
w tekstach od wieku XIV (Sstp 1995-2002: 11, 276-277), jednak 
interesujące mnie znaczenie ‛świątynia, kościół’ zyskuje dopiero 
w XVI stuleciu (Boryś 2005: 733-734). Niestety nie jest opracowa-
ny (i opublikowany) tom Słownika polszczyzny XVI wieku z literą 
Z, trudno więc jest wskazać konkretne teksty szesnastowieczne, 
w którym ten leksem wystąpił w nowym znaczeniu. Chociaż 
Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku hasło od-
notowuje wyłącznie w indeksie, wynika z tego, że zbór znany jest 
polszczyźnie XVII i XVIII stulecia. Znaczenie ‛świątynia prote-
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stancka’ utrwala się w XIX wieku i trwa do dzisiaj, co dokumen-
tują kolejne słowniki języka polskiego, zarówno te dawne, jak 
i współczesne:
• Słownik języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego: ‛kościół 

niekatolicki, dysydencki, protestancki’ (Linde 1814: 6, 846);
• Słownik wileński: ‛kościół niekatolicki, dysydencki, protestan-

cki’ (Swil 1861: 2, 2182);
• Słownik warszawski: ‛kościół ewangielicki, dom modlitwy, kir-

cha’ (SW 1927: 8, 390-391);
• Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskie-

go: ‛kościół protestancki’ (SJPD 1968: 10, 935-936);
• Słownik współczesnego języka polskiego pod redakcją Bogusława 

Dunaja: ‛świątynia, kaplica protestancka’ (SWJP 1998: 2, 642);
• Inny słownik języka polskiego pod redakcją Mirosława Bańki: 

‛świątynia protestancka’ (ISJP 2000: 2, 1308);
• Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny pod redakcją Ha-

liny Zgółkowej: ‛budynek, w którym chrześcijanie wyznania 
protestanckiego zgromadza się na nabożeństwo, modlitwę, 
lekturę Biblii’ (PSWP 2004: 49, 96);

• Uniwersalny słownik języka polskiego pod redakcją Stanisława 
Dubisza: ‛świątynia protestancka’ (USJP 2003: 4, 936);

• Słownik 1000 tysięcy potrzebnych słów pod redakcją Jerzego 
Bralczyka: ‛świątynia protestancka’ (Br 2005: 993).
Trzeba jednak zauważyć, że do początków XX wieku możli-

we było używanie nazwy zbór na oznaczenie ‛budynku sakralne-
go, kościoła w ogóle’, co dokumentują ówczesne zbiory leksyko-
graficzne. W Słowniku języka polskiego Lindego jest to znaczenie 
‛budynek kościelny’ (Linde 1814: 6, 846), a w Słowniku wileńskim: 
‛budynek kościelny, świątynia Pańska’ (Swil 1861: 2, 2182).  Słow-
nik warszawski już jako staropolskie wskazuje znaczenie ‛dom 
Boży, kościół’ (SW 1927: 8, 390-391).

Na podstawie informacji od użytkownika języka, który jest 
członkiem Kościoła luterańskiego („świadomym językowo”), 
muszę jednak stwierdzić, że dzisiaj „nie używa się terminu zbór 
(choć można go spotkać w różnych publikacjach5). Zbór to zgro-
madzenie wiernych. A oficjalnie budynek, gdzie odbywają się 
m.in. nabożeństwa, nazywano i dziś też nazywa się kościołem. 
Można dodać, że protestancki”.

5 Zob. NKJP.
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Podobna sytuacja dotyczy ostatniej nazwy, którą chciałabym 
przywołać,  odnoszącej się do świątyni protestanckiej – do kirchy. 
Kircha jest zapożyczeniem z języka niemieckiego Kirche (WSWO 
2005: 627) od greckiego kyriake (PSWP 1998: 16, 179). Najpraw-
dopodobniej wyraz ten dociera do polszczyzny późno, bo do-
piero w XIX wieku. Poświadcza go dopiero Słownik wileński, de-
finiując jako ‛kościół luterański lub kalwiński’ (Swil 1861: 1, 490). 
Znaczenie to jest jedynym, trwałym znaczeniem tego leksemu. 
W kolejnych, późniejszych słownikach leksykografowie odnoto-
wują hasło kircha bez semantycznych modyfikacji jako ‛kościół 
luterański lub kalwiński’ (SW 1902: 2, 341), ‛kościół protestancki’ 
(DSJP 1961: 3, 690; USJP 2003: 2, 108; Br 2005: 291), ‛protestan-
cka świątynia’ (PSWP 1998: 16, 179), ‛kościół protestancki, zbór’ 
(SWJP 1998: 1, 376). Warto jednak zauważyć, że leksykografowie 
mają kłopot z tym leksemem. Problem ten polega na określeniu 
charakteru tego słowa. W Słowniku języka polskiego pod redakcją 
Witolda Doroszewskiego hasło kircha zostało opatrzone kwalifi-
katorem potoczny, który to kwalifikator powtórzony został przez 
autorów Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny pod re-
dakcją Haliny Zgółkowej i Uniwersalnego słownika języka polskiego 
pod redakcją Stanisława Dubisza. Co ciekawe, i co w tym kontek-
ście nie powinno dziwić, hasło kircha zostało także odnotowane 
w Słowniku polskich leksemów potocznych  z definicją ‛kościół pro-
testancki’, zilustrowaną cytatem z powieści Andrzeja Kuśniewi-
cza Strefy, wydanej w roku 1971 („a na próg domu wyszła panna 
Wójtówka, cioteczna naszego Konrada, stanęła w progu, patrząc 
na mnie pod słońce, zachodziło za kirchę”) (SPLP 2006: 4, 131). 
Ta potoczność wydawała mi się jednak wątpliwa, tym bardziej 
że w Wielkim słowniku wyrazów obcych pod redakcją Mirosława 
Bańki, z roku 2005, hasło kircha opatrzone zostało zgoła innym 
kwalifikatorem – chronologicznym – przestarzały (WSWO 2005: 
627). I znów poprosiłam o pomoc luterankę, która jednoznacznie 
stwierdziła, że „dziś używa się go [nazwy kircha] bardzo rzadko, 
ma nawet lekkie nacechowanie negatywne. Po drugie wcześniej 
używany był w języku potocznym. I powtórzę to, o czym już 
wspomniałam, że oficjalnie budynek, gdzie odbywają się m.in. 
nabożeństwa, nazywano i dziś też nazywa się kościołem. Można 
dodać, że protestancki”.

Przyglądając się leksykograficznej historii  ogólnych nazw bu-
dynków sakralnych głównych religii chrześcijańskich w Polsce, 
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można stwierdzić, że współcześnie najbardziej powszechnym 
i pojemnym określeniem jest kościół. Leksem ten stał się podsta-
wową nazwą świątyni chrześcijańskiej niezależnie od wyznania. 

I na koniec – zamiast podsumowania – przywołam chińskie 
przysłowie, które mówi, że „kapłan może uciec, ale świątynia 
musi zostać”. Chociaż funkcjonuje ono w innej kulturze i religii, 
doskonale oddaje rolę, jaką w życiu każdego człowieka spełniają 
budowle sakralne, miejsce święte, niezależnie od tego, do które-
go wyznania i obrządku należą i jakich określeń używamy, aby 
je nazwać.
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Dictionary History of the Names of Christian Churches
Abstract

The article treats of the history of the names of churches in major 
Christian denominations in Polish lexicography. The history of 
the lexemes: kościół (church), cerkiew (Orthodox church), zbór and 
kircha (Protestant church) has been traced in dictionaries. On the 
basis of such queries, it can be concluded that the most universal 
and inclusive is the word kościół (church). Nowadays, this lexe-
me has become the primary name of a Christian temple regard-
less of denomination. 

Keywords: lexicography, temple, church, Orthodox church, 
Protestant church. 



W kręgu dawnej 
polszczyzny 

tom VI

Liubou	Padporynava
Białoruski	Uniwersytet	Państwowy,	Mińsk

Motywacje semantyczne polskich 
i łużyckich fitonimów ze rdzeniem 
*svin-

Motywację fitonimów utworzonych od nazw zwierząt cechuje do-
syć stabilna regularność i powtarzalność modeli motywacyjnych. 
Niezależnie, od nazwy którego ze zwierząt zostały utworzone na-
zwy roślin, można się spodziewać, że znacząca ich część będzie 
motywowana podobieństwem do zwierzęcia i części jego ciała, od-
działywaniem na zwierzę (np. leczniczym czy toksycznym), tym, 
że rośliny stanowią pokarm zwierzęcia itp.1. To, że motywacja fi-
tonimów utworzonych od nazw zwierząt obejmuje takie modele 
motywacyjne, jest logiczne i oczywiste, ponieważ w tych modelach 
przejawiają się obserwacje nad wyglądem i zachowaniem zwierząt 
pozwalające wyróżnić je wśród innych. Takie modele motywacyjne 
oparte są na opozycji konkretne zwierzę  – inne zwierzęta.

Z drugiej strony w fitonimii bardzo regularnie występują na-
zwy utworzone według modelu przymiotnik dzierżawczy, utwo-
rzony od nazwy zwierzęcia + samodzielny fitonim/nazwa przedmiotu/
substancji: kozie mydło, mysi jęczmień, krowia pszeńca itp. Utworzony 
od nazwy zwierzęcia składnik pełni funkcję niezupełnej identycz-
ności (Dylewska-Kupisz 1979): sygnalizuje, że roślina, której na-

1 Rozważania na temat nazw roślin o rdzeniach *koz-, *myš-, *korv-, zawie-
rają artykuły Semantyka morfemu rdzeniowego *koz- w zachodniosłowiańskich dia-
lektalnych nazwach roślin (Padporynava 2016), Zmiany semantyki morfemu rdze-
niowego *myš- a zmiany motywacji zachodniosłowiańskich fitonimów dialektalnych 
(Padporynava 2017), Zmiany semantyki morfemu rdzeniowego *korv- a zmiany mo-
tywacji zachodniosłowiańskich fitonimów dialektalnych (Padporynava 2018).
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zwę stanowi cały fitonim, jest gorsza od rośliny lub przedmiotu, 
których nazwa jest jednym ze składników fitonimu, może wy-
stępować jako ich namiastka dzięki podobieństwu właściwości, 
wyglądu zewnętrznego itd. Opisany wyżej model motywacji jest 
oparty na globalnej opozycji człowiek – zwierzęta w ogóle: opozycji 
wszystkiego, co jest związane z człowiekiem (czyli roślin, przed-
miotów, substancji, które mają samodzielne nazwy), co jest lepsze, 
a wszystkiego, co jest związane ze zwierzętami w ogóle, co jest 
gorsze. Jedynym warunkiem, który ma spełniać morfem rdzenny 
zawarty w przymiotniku dzierżawczym jest ogólnokategorialna 
przynależność tych rdzeni do tzw. rdzeni zwierzęcych.

Głębsza analiza właściwości roślin, których nazwy są utwo-
rzone od nazw zwierząt, pozwala jednak twierdzić, że w każdym 
przypadku istnieje przynajmniej jeszcze jedna, nieuwzględniona 
dotychczas wspólna cecha, mimo że motywacja ich nazw jest op-
arta na różnych opozycjach. W przypadku fitonimów o rdzeniu 
*koz- taką cechą jest wpływ roślin na funkcjonowanie centralnego 
układu nerwowego człowieka, działanie pobudzające czy uspoka-
jające, chociaż nazwy roślin o takim działaniu są motywowane też 
podobieństwem do kozy i jej części ciała, wpływem na zdrowie 
kozy, tym, że te rośliny stanowią paszę dla kóz oraz podobień-
stwem do innych roślin/przedmiotów/substancji. W przypadku 
fitonimów o rdzeniu *korv- taką cechą jest obecność dużych okrą-
głych części (liści, kwiatów albo owoców). W przypadku morfe-
mu rdzennego *myš- taką cechą jest to, że znacząca liczba roślin 
o nazwach zawierających dany rdzeń to rośliny okrywowe i pną-
ce. Wydaje się więc, że semantyka tych morfemów rdzennych ma 
potencjał, który pozwoliłby danym właściwościom roślin reali-
zować się językowo i zostać cechami motywacyjnymi fitonimów. 
Realizację językową danych właściwości można obserwować np. 
we frazeologii, językowym obrazie zwierząt oraz etymologii ich 
nazw. Warto podkreślić, że w takim przypadku motywacja fitoni-
mów (działaniem na układ nerwowy człowieka, okrągłością i du-
żym rozmiarem, okrywowością i in.) opiera się na opozycji czło-
wiek – konkretne zwierzę (koza, krowa, mysz i in.). Dana opozycja 
pozwala przejawiać te cechy, które zasadniczo różnią człowieka 
(zachowanie, rozmiary i kształty, sposób poruszania się i in.) od 
konkretnego zwierzęcia.

Podstawę do rozważań w niniejszym artykule stanowią pol-
skie i łużyckie historyczne nazwy 16 roślin, które zawierają rdzeń 
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*svin-: Anthemis cotula L. (górnołuż. swinjacy žebjeŕ), Athamanta L. 
(pol. świniak), Chenopodium L. (pol. świnia rzepka, świni mord, gór-
nołuż. swinjaca pólšica), Cicuta L. (pol. świnia wesz), Conium macu-
latum L. (pol. świnia wesz, świni kopr), Daucus carota L. (pol. świnak, 
świnia, świni chleb), Foeniculum vulgare Mill. (pol. świniak), Hyose-
ris L. (pol. świnia sałata), Laserpitium latifolium L. (pol. świnak, świ-
narz, świni kopr, świni koprz), Lathyrus tuberosus L. (pol. świni chleb, 
świński chleb), Ledum palustre L. (pol. świnie bagno, świniacze bagno), 
Meum L. (pol. świniak), Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. (pol. świni 
kopr), Senecio Sarracenicus L. (pol. świnie kadzidło), Solanum L. (pol. 
świni orzech, świni kasztan, górnołuż. swinjace borło, swinjace borłoh), 
Stachys palustris L. (dolnołuż. swinina rěpa). Przytoczone nazwy 
zostały wynotowane ze słowników, których wykaz znajduje się 
na końcu artykułu – zob. Wykaz źródeł. 

Pierwotna analiza motywacji nazw danych roślin pozwala twier-
dzić, że są one motywowane podobieństwem części roślin do paso-
żytów świń (wszy), wpływem na stan zdrowia świń, spożywaniem 
przez świnie, wykorzystywaniem w hodowli świń oraz podobień-
stwem do innych roślin/przedmiotów/ substancji.

Nazwa Conium maculatum L. pol. świnia wesz motywowana jest 
podobieństwem czerwonobordowych podłużnych plamek  na 
łodydze do pasożytujących na świni wszy (por. nazwę naukową 
pol. szczwół plamisty albo łac. epitet gatunkowy maculatum [Clifford 
2007: 179]). Roślina Cicuta L. należy do tej samej rodziny selerowa-
tych, co Conium maculatum L. (Губанов 2003: 625), jest podobna 
do niej, co pozwala twierdzić, że nazwa Cicuta L. pol. świnia wesz 
została przeniesiona z Conium maculatum L. Nazwa Chenopodium 
L. pol. świni mord, jak podaje S.B.Linde w swoim „Słowniku...”, 
jest motywowana tym, że świnia ginie po zjedzeniu danej rośliny: 
„ziele od którego świnie zdychają” (Linde 1812: 489). Literatura bota-
niczna zawiera informacje, według których niektóre gatunki Che-
nopodium L., np. Chenopodium hybridum L., dla świń są szczególnie 
niebezpieczne (Губанов 2003: 96). 

Nazwy Anthemis cotula L. (górnołuż. swinjacy žebjeŕ), Athamanta 
L. (pol. świniak), Daucus carota L. (pol. świnak, świnia), Foeniculum 
vulgare Mill. (pol. świniak), Laserpitium latifolium L. (pol. świnak, 
świniarz), Meum L. (pol. świniak) są motywowane zastosowaniem 
w leczeniu chorób, tradycyjnie kojarzonych w kulturze i językach 
zachodniosłowiańskich ze świnią. Do takich chorób należą z jed-
nej strony schorzenia gardła, szyi i gruczołów na szyi świń, koni 
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i niekiedy człowieka: pol. świnie wrzody ‘zauszne, zauszyce, bo-
lączki pod gardłem, szkrofuły, świnie guzy, bo świnie temi wrzo-
dami często niemogą’ (Linde 1812: 489),  świnka ‘choroba gardła, 
opuchnięcie szyi i podgardła’ (Karłowicz 1915: 790), czes. swinky 
‘scrofulae2’ (Jungmann 1838: 408). Z drugiej strony rdzeń *svin- za-
wierają nazwy takich schorzeń, jak: krosty, wrzody czy czyraki: 
pol. świniak ‘wyrzut na ciele, krosta’, ‘wrzód wielki, w ciele ukry-
ty, objawiający się z początku na zewnątrz przez zapalenie ciała’, 
‘morówka, guz’ (Karłowicz 1907: 370), kasz. sv’ińåk ‘czyrak’ (Sych-
ta 1972: 203). W leczeniu różnego rodzaju wysypek, wrzodów i in-
nych uszkodzeń i stanów zapalnych skóry stosuje się Anthemis co-
tula L. (Буданцев 2001: 71) i Daucus carota L. (Анненков 1878: 123). 
Z kolei Athamanta L., Foeniculum vulgare Mill., Laserpitium latifolium 
L. i Meum L. przypominają wyglądem Daucus carota L., należąc do 
tej samej rodziny selerowatych, co pozwala przypuścić, że moty-
wacja ich nazw jest identyczna motywacji nazw Daucus carota L. 

Spożywaniem przez świnie są motywowane nazwy roślin 
paszowych: Lathyrus tuberosus L. pol. świni chleb, świński chleb 
(Анненков 1878: 187; Губанов 2003: 446) oraz Daucus carota L. pol. 
świni chleb (Губанов 2003: 628). Nazwy Solanum L. górnołuż. swin-
jace borło, swinjace borłoh (górnołuż. borło, borłoh m.in. ‘łoże, ściół-
ka’) najprawdopodobniej są motywowane tym, że roślina mogła 
być wykorzystywana jako ściółka dla świń w chlewie (por. nazwę 
Solanum dulcamara L. ros. подживотник), ponieważ zawiera sub-
stancje, zwalczające pasożyty, w tym pasożyty zwierząt domo-
wych (Анненков 1878: 334).

Jak widać, motywacja podobieństwem do pasożytów świń oraz 
wpływem na stan zdrowia świni, wykorzystywaniem roślin w ho-
dowli świń jest oparta na tych cechach, które wyróżniają zwierzę Sus 
domestica L. wśród innych zwierząt: specyficzne pasożyty i choroby, 
zjadanie pewnych roślin – czyli na opozycji świnia – inne zwierzęta.

Kolejna grupa fitonimów: pol. świnia rzepka, świni kopr, świni 
koprz, świni orzech, świni kasztan, świnia sałata, świnie kadzidło oraz 
górnołuż. swinjaca pólšica, dolnołuż. swinina rěpa – to nazwy mo-
tywowane podobieństwem roślin do innych roślin/przedmiotów/
substancji. Ich motywacja, jak już pisano wyżej, jest oparta na opo-

2 Por. nazwy rośliny Scrophularia nodosa L. czes. swinj kořeň, swinský kořeň (Jun-
gmann 1838: 408; Machek 1954: 211) oraz słow. sviňka (Machek 1954: 211), któ-
re tak samo, jak nazwa łacińska, są motywowane zastosowaniem danej rośliny 
w leczeniu spuchniętego gardła, wysypki na gardle itd. (Machek 1954: 211).  
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zycji człowiek – zwierzęta w ogóle.  Wśród tych fitonimów można 
wydzielić utworzone od nazw roślin (pol. rzepa, koper, sałata, gór-
nołuż. pólšica, dolnołuż. rěpa), owoców (pol. orzech, kasztan) oraz 
od nazwy substancji (pol. kadzidło).

Rzepę (Brassica L.) i pol. świńską rzepkę Chenopodium L. pozwa-
la porównywać do siebie to, że obydwie rośliny należą do mało 
wymagających i mają jadalne części podziemne (por. czes. masný 
kořeň (Bartoš 1906: 193) dla Chenopodium bonus Henricus L.). Jed-
nak w odróżnieniu od Brassica L. Chenopodium L. nie jest rośliną 
uprawną i ma mniejszą wartość odżywczą (Губанов 2004: 19; 
Губанов 2003: 91-100). Rzepę i Stachys palustris L. (dolnołuż. swini-
na rěpa) zbliża obecność podziemnych bulw (Encyclopedia of life). 
Jednak bulwy Stachys palutris L. nie są spożywane przez człowie-
ka, o czym świadczy obecny w jego nazwie rdzeń *svin-. Utożsa-
mianiu rośliny Chenopodium L. (górnołuż. swinjaca pólšica) z łobodą 
(górnołuż. pólšica ‘Atriplex L.’) sprzyja znaczące podobieństwo liści 
(Губанов 2003: 82-87). Jednak Chenopodium L., jak już wspomina-
no wyżej, jest rośliną trującą (Atriplex L. zaś może być spożywa-
na przez ludzi), na co wskazuje morfem rdzenny *svin-. Osobna 
grupa roślin jest porównywana do kopru (Anethum L.): pol. świni 
kopr Conium maculatum L., pol. świni kopr i świni koprz Laserpitium 
latifolium L., pol. świni kopr Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. Rośliny 
Anethum L. i Conium maculatum L., Laserpitium latifolium L., Peuceda-
num cervaria (L.) Lapeyr. zbliża do siebie przynależność do rodziny 
selerowatych i podobna budowa kwiatostanu (Губанов 2003: 601-
-602). Składniki o rdzeniu *svin- sygnalizują jednak, że Conium ma-
culatum L., Laserpitium latifolium L., Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. 
w odróżnieniu od Anethum L. nie nadają się do jedzenia czy wręcz 
są trujące (np. Conium maculatum L. [Губанов 2003: 627]). Podsta-
wowym kryterium porównania sałaty (Lactuca L.) i pol. świniej sa-
łaty Hyoseris L. jest budowa liści niektórych gatunków tych roślin 
(np. Lactuca serriola L. [Encyclopedia of Life] i Hyoseris radiata L. 
[Encyclopedia of Life]). Różnicę, którą podkreśla rdzeń *svin-, sta-
nowi to, że Hyoseris L. nie jest spożywana przez ludzi. Porównać 
do orzechów roślinę Solanum L. o nazwie pol. świni orzech pozwala 
obecność okrągłych owoców (Губанов 2004: 168-169). Porówna-
nie to jednak opiera się na podobieństwie kształtu owoców, a nie 
na podobieństwie składu, wartości odżywczych czy zastosowa-
nia: owoce niektórych gatunków Solanum L., np. Solanum nigrum 
L., są trujące (Губанов 2004: 169). Podobnie do nazwy pol. świni 
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orzech została utworzona inna nazwa Solanum L. pol. świni kasztan. 
Pol. świnie kadzidło Senecio sarracenicus L. jest porównywana do ka-
dzidła na podstawie tego, że niektóre gatunki Senecio L. to rośliny 
miododajne, a więc pachnące (Губанов 2004: 474, 477), lecz nie 
wydzielają takiej substancji, jaką jest kadzidło.

Głębsza analiza właściwości rozpatrywanych roślin wykazu-
je, że wspólną dla nich cechą jest zawartość olejków eterycznych 
i intensywny zapach: przyjemny czy nieprzyjemny, odurzający 
(Machek 1954: 157, 169; Анненков 1878: 58, 145-146, 172, 246; Бу-
данцев 2001: 35, 36, 353;  Губанов 2003: 91, 93, 96, 440, 444-446, 
628; Губанов 2004: 22, 169, 327, 474, 477). O tym, że semantyka 
morfemu rdzennego *svin- może pozwolić tej właściwości realizo-
wać się językowo i zostać cechą motywacyjną fitonimów, świad-
czą m.in. wyniki badania językowego obrazu świni w polskich 
gwarach (Rak 2007: 83-88) i w języku polskim na tle innych języ-
ków (Wtorkowska 2014; Bawej 2016). Według tych badań świnia 
dla człowieka (a raczej w przeciwieństwie do człowieka, w opo-
zycji świnia – człowiek) jest przede wszystkim zwierzęciem brud-
nym, niechlujnym, z czym bezpośrednio wiąże się nieprzyjemny 
zapach, smród. Biorąc pod uwagę, że jedną z cech, które można 
przypisać świni w przeciwieństwie do człowieka, jest smród, 
można twierdzić, że fitonimy zawierające rdzeń *svin- mogą być 
motywowane nieprzyjemnym (a raczej po prostu intensywnym) 
zapachem roślin i ich części. Daną tezę potwierdzają m.in. nazwy 
Ledum palustre L. (pol. świnie bagno, świniacze bagno). Do nazw opar- 
tych na modelu świni/świński + samodzielny fitonim dane nazwy 
należą jedynie pod względem formalnym. Samodzielny fitonim 
bagno nazywa tę samą roślinę Ledum palustrę L., a więc morfem 
rdzenny *svin- nie sygnalizuje w danym przypadku niższej ja-
kości czy namiastkowości jednej rośliny względem drugiej. 
Podstawą użycia składnika o rdzeniu *svin- w danym fitonimie 
jest natomiast dążenie do podkreślenia tego, że roślinie Ledum 
palustre L. jest właściwy odurzający zapach (Губанов 2004: 22). 
Mogłoby to spowodować powstanie takiej nazwy, jak np. śmier-
dzące/pachnące bagno, w której składnik bagno byłby motywowa-
ny miejscem występowania rośliny Ledum palustre L., a składnik 
śmierdzące/pachnące podkreślałby nieprzyjemny zapach. Nazwy 
takiego typu istnieją dla rośliny Ledum palustre L. np. w języku 
rosyjskim: душистый багунъ (Анненков 1878: 189). Wśród roślin 
o intensywnym zapachu, które posiadają nazwy, podkreślające 
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tę cechę motywacyjną, znajdują się m.in. Anthemis cotula L. (pol. 
śmiardło, ros. вонючая ромашка [Анненков 1878: 208]), Athaman-
ta L. (niem. Weihrauchwurz, gdzie Weihrauch ‘kadzidło’ [Анненков 
1878: 58]), Chenopodium L. (słow. mrlík voňavý [Šesták 2001]), ros. 
душистая лебеда, благовонная марь, вонючая трава, вонючая лебеда 
(Анненков 1878: 95), Cicuta L. (ros. вонючая трава [Анненков 
1878: 98]), Conium maculatum L. (pol. bzducha, górnołuż. blečkaty 
smjerduš [Rostok], ros. вонючка [Анненков 1878: 105]), Hyoseris L. 
(czes. razilka smrdutá [Šesták 2001], serb. смрдика [Анненков 1878: 
172]), Solanum L. (ros. бздника, бздюха [Анненков 1878: 334]), Sta-
chys palustris L. (niem. Stinknessel [Анненков 1878: 341]).

Podsumowując powyższe rozważania, można wnioskować, 
że w zależności od podstaw motywacji można wyodrębnić trzy 
grupy modeli motywacyjnych opartych na trzech opozycjach: świ-
nia – inne zwierzęta, człowiek – zwierzęta w ogóle, człowiek – świnia. 
Na opozycji świnia – inne zwierzęta, której podstawą są obserwacje 
człowieka nad zwierzęciem Sus domestica L. i szczegółowa wiedza 
o tym zwierzęciu, jest oparta motywacja podobieństwem wyglądu 
roślin pasożytów świni (wszy), toksycznym i leczniczym oddzia-
ływaniem roślin na świnie, wykorzystywaniem roślin w hodowli 
świń oraz zjadaniem roślin przez świnie. Na opozycji człowiek – 
zwierzęta w ogóle, której podstawą jest postrzeganie zwierząt jako 
istot niższych, jest oparta motywacja podobieństwem roślin do 
innych roślin (rzepy, kopru, sałaty), owoców (orzecha, kasztanu) 
oraz substancji (kadzidła), względem których te rośliny są gorsze. 
Na opozycji człowiek – świnia, której podstawą jest zestawienie cech 
człowieka i zwierzęcia i wynikające z tego zestawienia przypisy-
wanie świni niechlujności, brudu i nieprzyjemnego zapachu, jest 
oparta motywacja intensywnym zapachem roślin i ich części. Na 
skutek coraz większego precyzowania i uszczegółowienia wiedzy 
o zwierzęciu Sus domestica L., a zatem większego zawężenia se-
mantyki morfemu rdzennego *svin-, oraz w warunkach globalno-
ści opozycji człowiek – zwierzęta w ogóle motywacja intensywnym 
zapachem roślin staje się stopniowo nieaktualna i słabo odczyty-
wana i zastępowana przez bardziej aktualne, świeższe modele.
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Semantic motivation of selected Polish and Sorbian phytonyms 
with root morpheme *svin- and its transformations

Abstract

The article is devoted to the semantic motivation of selected Polish 
and Sorbian phytonyms with root morpheme *svin-. The author 
draws attention, that except such motivational signs as similarity 
to the pig’s parasites, using for the treatment of pig’s diseases, tox-
ic effects on pig’s, eating of the plants by pigs, using the plants in 
pig farming and similarity to another plants, objects and substanc-
es there is another one motivational sign, which may be realized 
linguistically in the semantics of the root morpheme *svin- (this 
sign is an intensive smell of plants). The article also contains the 
author’s suggestions of the reasons of replacement of this motiva-
tional sign by another.

Keywords: phytonymy, semantic motivation, Polish, Sorbian. 



W kręgu dawnej 
polszczyzny 

tom VI

Jana	Raclavská
Uniwersytet	Ostrawski,	Ostrawa

Nazwy rzemiosł i rzemieślników  
w dawnej polszczyźnie cieszyńskiej

Wstęp

Rozwój rzemiosła na terenie dawnego Księstwa Cieszyńskiego 
wiąże się z kolonizacją jego terenów oraz sprowadzaniem fa-
chowców reprezentujących potrzebne profesje do powstających 
tam od drugiej połowy XIII w. gmin miejskich (Bakala 1992: 27). 
Najstarszą z nich był Cieszyn, siedziba kasztelana, o której pierw-
sze wzmianki znajdujemy już w dokumencie papieża Hadriana 
z roku 1155 (Popiołek 1939: 11, Kocych 1957: 67), ale jako osied-
le z prawem miejskim jest Cieszyn udokumentowany dopiero 
od roku 1290. Prawdopodobnie już  w latach siedemdziesiątych  
XIII w. przybyła tam pierwsza fala osadników przeważnie nie-
mieckojęzycznych (Bakala 1992: 27), co wpłynęło znacząco na tam-
tejsze stosunki językowe, zwłaszcza słownictwo rzemieślnicze. 
Stopniowo powstawały dalsze siedziby o charakterze miejskim –  
Frysztat, Bogumin, Bielsko, Skoczów, Frydek. Około roku 1430 
powstało miasto Jabłonków na granicy między Śląskiem a daw-
nymi Węgrami (Popiołek 1939: 16).  Zamożniejszą część osadni-
ctwa miejskiego w Cieszyńskiem tworzyła w XIII i XIV w. prze-
de wszystkim ludność niemiecka i jej potomkowie. Z biegiem 
czasu ze względu na przewagę miejscowej ludności słowiańskiej 
wzrastała liczba mieszkańców nieniemieckich (Žáček 1992: 28). 
Jako uwagę warto przytoczyć słowa historyka Jaroslava Bakali, 
który twierdzi, że do połowy XV w. w miastach  Śląska Cieszyń-
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skiego nie dochodziło do żadnych konfliktów etnicznych nawet 
w czasach wojen husyckich (Bakala 1992: 28)1.

Osadnictwo wsi beskidzkich udokumentowane jest od XV w. 
Chodziło przede wszystkim o osadnictwo wewnętrzne. Przy-
wilej na jedno z pierwszych wójtostw wydał książę cieszyński 
Wacław w roku 1435, a stało się tak w Nawsiu (Popiołek 1939: 
24). Tak zwana kolonizacja wołoska Beskidu Śląskiego przebie-
gała w wieku XVI. Ludność wołoska2 przyniosła na tereny Cie-
szyńskiego swoje zwyczaje pasterskie i związaną z nimi termi-
nologię. Interesujący jest fakt podany przez Franciszka Popiołka 
odnoszący się do problematyki rzemiosła szewskiego: 

Ponieważ robili konkurencję szewcom miejskim Księstwa Cieszyń-
skiego, wyrabiając sami lub dając siedlakom do wyrobienia skóry ze 
swego bydła lub skupując skóry i wywożąc skóry do innych ziem, 
dlatego książę Wacław zakazał Wałachom handlu skórami i pozwo-
lił im kupić do roku tylko 3 skóry na obuwie dla siebie i rodziny 
(1547) (Popiołek 1939: 31). 

Gospodarka wałaska przyniosła w Beskidy nową formę gospo-
darowania, oprócz pasterstwa, którym zajmowano się latem, 
osadnicy trudnili się w zimowych miesiących tkactwem i szy-
ciem odzieży. 

Rozwój	rzemiosła	w	dawnym	Księstwie	Cieszyńskim

Stosunkowo szybki rozwój miast w Księstwie Cieszyńskim od 
drugiej połowy XVI w. nie wpłynął od razu na ich strukturę gos- 
podarczą, większość z nich zachowywała charakter rolniczo-
-rzemieślniczy z wysokim udziałem produkcji rolnej. Rzemiosło 

1 Ważne jest wspomnieć również o częstych zmianach przynależności pań-
stwowej Śląska Cieszyńskiego. W okresie wczesnego średniowiecza przypusz-
czalnie przez pewien czas wchodził w skład Państwa Wielkomorawskiego. Po 
jego rozpadzie dały znać o sobie konflikty między Przemyślidami a polskim pań-
stwem Piastów. W drugiej połowie X w. Śląsk znajdował się pod panowaniem cze-
skim. Około roku 990 Mieszko I odebrał Czechom Śląsk. Wiek XI oznacza już stałe 
przyłączenie Cieszyńskiego do państwa polskiego. Trudna sytuacja Polski w XIV 
wieku zmusiła Kazimierza Wielkiego do zaniechania roszczeń do Śląska (w tym 
również Cieszyńskiego) na rzecz państwa czeskiego. 

2 Chodziło o ludność pochodzenia romańskiego migrującą z Półwyspu Bał-
kańskiego w poszukiwaniu pastwisk dla swego bydła.



87NAZWY RZEMIOSŁ I RZEMIEŚLNIKÓW W DAWNEJ POLSZCZYŹNIE

jednak zyskiwało coraz większe znaczenie. Na podstawie urba-
riusza dominium frydeckiego spisanego w roku 1580 w mieście 
Frydku pracowali: rzeźnicy, szewcy, kowale, sukiennicy, garnca-
rze, jeden cyrulik i dwaj młynarze (Žáček 1992: 34-35). W grani-
czącym z ówczesnymi Węgrami miasteczku Jabłonkowie w XVIII 
w. pracowali tkacze, farbiarze, krawcy, kapelusznicy, szewcy, co 
związane było z dostawą surowca z pobliskich podgórskich wio-
sek. Oprócz tego metryki parafialne podają: rzeźników, młynarzy, 
kowali, garncarzy, słodownika, grabarzy, szklarzy, cyrulika i le-
karza chirurga (Szyprc 1983: 187-188). Na podstawie dawnych do-
kumentów cechowych i urbarzy można stwierdzić, że w samym 
Cieszynie w XVI w. były cechy: tkaczy, piekarzy, kożuszników, 
kapeluszników, garncarzy, szklarzy, szewców, rzeźników, ircha-
rzy, krawców, murarzy, kaflarzy, mydlarzy, pończoszników, sto-
larzy, bednarzy, kowali, rusznikarzy, zegarmistrzów, winiarzy, 
słodowników, grzebieniarzy, powroźników, złotników, malarzy, 
konwisarzy i wytwórców instrumentów muzycznych (Szpyrc, 
Szymik 1995: 9). Specyficznymi rzemieślnikami z Cieszyńskiego 
byli tzw. sanetrorze, czyli producenci saletry potasowej służącej 
do peklowania mięsa przed dalszą obróbką. Ludzie ci wyjeżdżali 
na Węgry, gdzie pracowali około dziewięciu miesięcy, by na zimę 
wrócić do kraju (Broda 1958: 170-171, Kadłubiec 1983: 175). Przy-
bysze z Węgier natomiast trudnili się kastarcją bydła i byli w tutej-
szym języku nazywani miszkarzami, inni przynosili umiejętność 
pracy ze szkłem i metalami, a byli to szklorze i druciorze. Cho-
dziło o wędrownych rzemieślników najczęściej z okolic Czadcy 
i Żyliny (dzisiejsza Słowacja), którzy naprawiali różne naczynia 
i trudnili się też tworzeniem własnych wyrobów artystycznych 
(Kadłubiec 1983: 176).

Nazwy	rzemiosł	i	profesji	w	świetle	zabytków	językowych	
z	Cieszyńskiego

Dawny zasięg wytwórczości na Śląsku Cieszyńskim nazywany 
rzemiosłem będzie obejmować zajęcia inne niż rolnictwo, oparte na 
kwalifikowanej pracy i technice ręcznej (Szpyrc, Szymik 1995: 5). Ze 
względu na specyfikę regionu do rzemiosł będziemy zaliczać rów-
nież taką działalność, która nie odbywa się wyłącznie w warszta-
cie właściciela, ale w domostwach osób mających zapotrzebowanie 
na pewien rodzaj pracy. Za Ewą Młynarczyk podajemy, że chodzi 
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o tzw. „rzemiosła usługowe, których specyfikę stanowi wykonywa-
nie rozmaitych prac niezbędnych do funkcjonowania przeciętnego 
gospodarstwa domowego, wymagających jednak specjalistyczne-
go sprzętu lub specyficznych umiejętności” (Młynarczyk 2013: 13). 
Dawne urbarze i metryki dotyczące mieszkańców Śląska Cieszyń-
skiego podają najczęściej łacińskie lub niemieckie nazwy profesji, 
np. zawód tkacza w metrykach kościelnych podawano w formie 
niemieckiej Weber lub łacińskiej textor, czy figulus na określenie 
garncarza (Szpyrc, Szymik 1995: 15, 54). Fakt ten nie dziwi, biorąc 
pod uwagę niejednorodnie etniczny charakter regionu, wielokrot-
ne zmiany przynależności państwowej i z tym związaną wielość 
języków urzędowych. Nazw rzemiosł używanych przez tutejszą 
ludność należy szukać w źródłach pośrednich, a to przede wszyst-
kim w nazwach osobowych mieszkańców tworzonych często na 
podstawie wykonywanego zawodu lub późniejszych tekstów pi-
sanych na potrzeby miejscowej ludności w jej języku. W okresie od 
1621 do 1722 roku w urbarzach pojawiły się utworzone od zawo-
dów nazwiska: Cieślar, Kolarz, Uhlarz, Kowala, Kowal, Młynarz, Ko-
larz, Tkacz, Kaleta, Sedlaczek, Garnczorzik, Szlosarz, Tkaczyk, Tokarczyk, 
Kalita, Bednarz (Popiołek 1939: 235-262). W tych samych źródłach, 
w nielicznych przypadkach jednak, możemy znaleźć nawet nazwy 
wykonywanych przez mieszkańców zawodów: Pettr masarz (rzeź-
nik), Szymon tokarz, Krzysztoff sklarz, Mazur młynarz (Popiołek 1939: 
236). Publikacja Nazwiska cieszyńskie (Milerski 1996) zawierająca li-
stę nazwisk wyekscerpowanych z dokumentów urzędowych XVI 
i XVII w. podaje ponadto jednostki takie, jak: Balwierz, Bednarz/Bed-
norz, Browarnik, Ceglarz, Ganczarz/Ganczor/Garcarz, Gorzalnik/Gorzol-
nik, Kłobucznik (kapelusznik), Kolorz, Kominiorz, Kopidoł (grabarz), 
Kowol, Kożusznik, Krawiec/Krejczy, Kucharz/Kuchorz, Kuśnierz, Łazieb-
nik (łazienny), Malarz/Malyrz, Mieczerz/Mieczyrz, Mietlorz, Młynarz, 
Mydlarz, Piekar/Piekarz, Piernikarz, Pilarz/Pilorz, Piwowarczy, Przę-
dziok, Puszkarz, Putniarz/Putniorz, Rękawiczarz, Rymarz, Rzemieniarz, 
Salentarius/Sanetrnik/Santarius (producent saletry), Siedlarz/Siodlarz/
Siodłak, Sitarz, Sładek/Słodownik (piwowar), Smolarz/Smolorz, Stolarz, 
Studniarz/Studniorz, Sukienik/Sukiennik, Szklarz/Szklorz, Ślosarz/Ślu-
sarz, Tesarz (cieśla), Tkacz/Tkocz, Tokarz, Wałcharz/Wałchorz (folusz-
nik), Wapiennik/Wopiennik, Węglarz/Węglorz, Wieszczor (wróżbita), 
Winiorz, Złotnik (Milerski 1996: 63).  Formy te ujawniają pewne zja-
wiska językowe występujące w dawnej polszczyźnie. Formy z su-
fiksem –orz wskazują na zachowanie zwężenia á pochylonego i jego 
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realizację jako o, np.: Bednorz, Kowol, Szklorz, Tkocz itp. Podobny 
proces widzimy i w formach Wopiennik, Gorzolnik. W formie Mie-
czyrz obserwujemy występowanie é pochylonego w pozycji przed 
r. Odnotowujemy też zachowanie w niektórych nazwiskach e bez 
przegłosu Siedlarz czy Mietlarz. Z zapisów nazwisk w urbarzach 
wynika, że dawni urzędnicy nie potrafili oddać wszystkich elemen-
tów fonetycznych tutejszego języka, stąd nazwiska odzawodowe 
zapisywane były różnie. W urbariach czeskich z 1577 roku widzi-
my: Czyhlarz (Ceglarz), Pekarz (Piekarz), Pernykarz (Piernikarz), Sed-
larz (Siodlarz) (Milerski 1996: 37). 

Właściwe nazwy rzemiosł i zawodów w polskojęzycznych za-
bytkach ze Śląska Cieszyńskiego pojawiły się w drukach i rękopi-
sach powstających w kręgu cieszyńskich ewangelików. Bogatym 
źródłem nazw rzemieślniczych jest wydana w Brzegu w roku 1716 
przez Jana Muthmana książka-poradnik Wierność Bogu i Cesarzowi 
czasu powietrza morowego należąca...3. Jan Muthman, pastor protes-
tancki, reaguje w swym dziele na tragiczne w skutkach zjawisko 
zarazy dżumy. Książka podzielona jest na dwie części, co wido-
czne jest już w samym tytule – Wierność Bogu i Cesarzowi. Pier- 
wsza część zawiera informacje dotyczące choroby, jej rozwoju i szer-
zenia się wśród ludności, jak również sposobów ochrony przed 
zarazą. Druga część dzieła zawiera streszczenia zaleceń urzędów ce-
sarskich, których należało przestrzegać w czasie moru. Już w przed- 
mowie autor przyznaje, że informacje czerpał z niemieckich in-
strukcji i zarządzeń opracowywanych na podstawie łacińskich 
pism medycznych. Ze względu na fakt, że każda z profesji miejskich 
miała swoje zadania podczas zarazy dżumy, znalazła się w książce 
spora lista nazw rzemiosł i zawodów występujących w pierwszej 
połowie XVIII w. na terenach Księstwa Cieszyńskiego. Z profesji 
rzemieślniczych i usługowych wymieniani są (podaję w oryginal- 
nej pisowni dokumentu): doktorowie, aptykarze, balwierze, łaziebnicy, 
cyrulikowie, distilatorowie (destylatorzy), dryjacznicy (sprzedawcy ziół 
i preparatów leczniczych), jubilirze (jubilerzy) (Muthman 1716: 23). 
Szczególnie interesująca jest forma M l.m. rzeczownika kat podana 
jako kacia (Muthman 1716: 23), która prawdopodobnie powstała na 
tle gwarowym (Wronicz 1983: 179). Dawna postać wyrazu grabarz 

3 Na stronie tytułowej widnieje napis: Wierność Bogu i Cesarzowi czasu powie-
trza morowego należąca a podana przez Jana Muthmana Sługę Ewanieliey przi kośćiele 
Jezusowym przed Cieszynem. Drukował w Brzegu Gottfried Tramp 1716.
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w formie kopidoł, świadcząca o zachowawczości dawnych jednostek 
leksykalnych w polszczyźnie cieszyńskiej, była wielokrotnie użyta, 
co ze względu na treść książki jest w pełni zrozumiałe. Kopidołów 
oskarżano o praktyki zabobonne. Tak było i u Muthmana: „Waruy 
śię Czarow: Rożne są przykłady, co takich czasow ludzie bezboż-
ni, osobliwie kopidołowie czynili. Wolę milczeć, niż je wyliczać“ 
(Muthman 1716: 54). Kopidołowie znali też rzekomo różne spodoby 
leczenia moru: „Zaś dn. 10. Sept. przyszedł z Wrocławia chudobny 
chromy krawczyk do Juliusburku prosząc aby go do Olesznice puś-
cili, prawiąc, ze mu Dziad jego, ktory był kopidołem, albo grabką 
w Dańsku na śmiertelnej pośćieli objawił, co czasu moru pewnie 
pomoże.“ (Muthman 1716: 22)  Z tekstu Muthmana dowiaduje-
my się ponadto, że cyrulika na początku XVIII w. nazywano bal- 
wierzem4: „…d. 4. Sept. trże Balwierczykow z Wrocławia do Olesz-
nice byli przyszli…“ (Muthman 1716: 22), myśliwego myśliwcem: 
„w kształcie myśliwca chodził“ (Muthman 1716: 31), w tym samym 
znaczeniu funkcjonował również nimrod: „onemu piekielnemu Nim- 
rodowi…“ (Muthman 1716: 31). Mamy też w tekście Muthmana ko-
wala: „Oćiec jego Valentin kowalem był“ (Muthman 1716: 78). Cała 
gama rzemiosł i zawodów znajduje się w paragrafie 8 części II naz-
wanej Wierność Cesarzowi należąca, czasu moru. Muthman w niej wy-
mienia następujące profesje (w oryginalnej pisowni): dyrektorowie 
zdrowia, duchowni a spowiednicy, medikowie, chirurgowie, aptykarze, 
balbierze, łaziebnicy, inspektorowie wachy a wacha sama (strażnicy), jał-
mużnicy, szpitalni dozorcowie, kościelni i scholarowie, pocztarze (listo-
nosze), posłowie (posłańcy), gospodarze, gospodynie, uliczni mistrzowie, 
z zawodów rzemieślniczych wymienia następujące: rzeźnicy (w na-
wiasie autor podaje ze względu na powszechniejsze użycie termin –  
masarze), piekarze, krawcy, Goldschlager (złotnicy), kursznierze (kuś- 
nierze), garbierze, pargaminiarze, balwierze, łaziebnicy, stolarze, gościnni 
(czes. hostinští), karczmarze, miejscy kucharze, markmistrzi, szrotarze 
i zawody związane ściśle z okresem epidemii dżumy:  opatrownicy 
domów zapowietrzonych, szperownicy domów zarażonych, inspektorowie 
garantanów chore a trupy noszący (Muthman 1716: 93-94). Nazwy rze-
miosł i profesji zdradzają różnorodność wpływów języków  urzę-
dowych lub mowy ludności napływowej oddziaływujące na spo-
soby porozumiewania się ludności miejscowej. Oprócz wyraźnych 

4 Balbierz według Słownika języka polskiego dawniej oznaczał fryzjera wyko-
nującego także zabiegi felczerskie (sjp.pwn.pl, dostęp dnia: 2.2.2018).
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bohemizmów, np. pocztarz (listonosz, w czeskim – pošťák), łaziebnik 
(łazienny, w czeskim dawniej – lazebník), poseł (posłaniec, w czes- 
kim – posel), odnotowujemy występowanie w oryginalnej pisow-
ni złotnika – Goldschlager czy spolszczonej wersji wacha – straż (der 
Wache – strażnik) i z łacińskiego scholar. Elementy polszczyzny re-
gionalnej pojawiają się w postaci pochylenia é: aptykarze czy braku 
przejścia grupy -ir w -er: jubilirze. 

W odróżnieniu od tekstu Muthmana w badanych rękopisach 
pochodzących z XVIII i XIX wieku5 pojawiło się niewiele nazw 
rzemiosł. Odnotowano młynarza, krawca i mistrza piekarskiego. 
Profesje usługowe były przywołane w wypracowaniach ucz- 
niów, chodziło o woźnicę (zapisano w formie: woznice), praczkę 
(zapisano w formach: proczka, práczki) i karczmarza (zapisano 
w formie: karczmarz lub częściej kaczmarz).

Cały niemalże zestaw rzemiosł i profesji znajdujemy nato-
miast w tekstach poetyckich Adama Sikory (1819-1871), tkacza 
i poety ludowego związanego z Jabłonkowem. W Pieśni XVIII, 
która znalazła się w zbiorze nazwanym Pieśni nabożne, mamy 
następujących rzemieślników: krawiec, szewc, powroźnik, kolarz, 
kowal, ślusarz, młynarz, piekarz, kożusznik, masarz, garbarz, grzebie-
niarz, siodlarz, rzemieniarz, cieśla, mularz, stolarz, tokarz, bednarz, 
garncarz, piernikarz, farbierz, kłobucznik, sznurkarz, sukiennik, tkacz, 
obrusarz6, szklarz, godziniarz, golacz, mydlarz (Sikora 1930: 64-75.) 
Pomimo wszelkich starań autora, by tekst stworzyć w polszczy- 
źnie literackiej, przenikają doń formy gwarowe, np. występujący 
już wcześniej u Muthmana masarz (rzeźnik), dalej kłobucznik, (kape-
lusznik) czy godziniarz (zegarmistrz). Użyta nazwa mularz prawdo-
podobnie zachowała się jeszcze z języka staropolskiego. 

Z badań terenowych i informacji uzyskanych z nich dowia-
dujemy się ponadto, że w Cieszyńskiem istniały profesje szędzie-
larzy (Broda 1959: 119), blejchorzy, czyli blicharzy rzemieślników 
zajmujących się zagęszczaniem i wybielaniem płótna (Szpyrc, 
Szymik 1995: 16), szwoczek, czyli krawcowych (Szpyrc, Szymik 
1995: 25) i piecorzy zajmujących się budową i naprawą pieców 
piekarskich (Szpyrc, Szymik 1995: 34).

5 Badano kazania rękopiśmienne i wypracowania uczniów gimnazjum ewan-
gelickiego w Cieszynie złożone w Archiwum im. B.R. Tchammera w Cieszynie.

6 Obrusarz, to obruśnik, podaje T. Ereciński w pozycji Prawo przemysłowe 
miasta Poznania (Ereciński 1934: 46).
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Podsumowanie

Peryferyjność Śląska Cieszyńskiego i nieustanne zmiany zwierzch-
nictwa miały wpływ na tutejsze stosunki językowe. Jak wynika 
z powyższych danych, nazwy rzemiosł i zawodów funkcjonują-
ce w polszczyźnie cieszyńskiej w XVIII i XIX w. miały nierzadko 
swoje źródło w języku czeskim lub niemieckim. Częste migracje 
ludności i procesy kolonizacyjne przyczyniły się do tego, iż lek-
syka dotycząca nazw zawodów i ich wykonawców nosi piętno 
języka przybyszów czy urzędników zapisujących dane do doku-
mentów urzędowych. Zwrócić uwagę należy jednak na fakt, że 
nazwy rzemiosł i profesji najczęściej mają źródło polskie i często 
zachowują elementy dawnej polszczyzny. 
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The Names of Crafts and Craftsmen in The Old 
Cieszyn Silesian Language

Abstract

The paper presents the names of professions that were used in 
the Duchy of Cieszyn during 18th and 19th centuries. The object 
of the analysis were names formed from the names of professi-
ons found in official documents and technical lexis from Cieszyn 
Silesia in printed and written forms and the names of crafts in 
Adam Sikora‘s poetic texts. The research showed that the names 
of crafts and professions were influenced by the languages of 
the migrant population and official languages – mainly German 
and Czech. The most frequent are the names of the professions 
with polish source and often include elements of the old polish 
language. 

Keywords: Names of Crafts, Polish Language in the 18th and 
19th Centuries, Cieszyn Silesian Dialect, Language contact.
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Podhalańska	Państwowa	Wyższa	Szkoła	Zawodowa,	
Nowy	Targ

Dzieje polskiego dubletu 
leksykalnego pokój i mir

Trwałość, przemiana i nowość 
ujmowane są zatem diachronicznie 
wzdłuż znaczeń i użyć językowych 
tego samego słowa.

Reinhart Koselleck

Słowa Reinharta Kosselecka (Kosseleck 2012: 141), obrane jako 
motto mojego artykułu, oddają specyfikę badań nad zmiennoś-
cią zasobu wyrazowego języka, a także nad przemianami jego 
pojęciowego rezerwuaru. Odniesienie się do aspektów trwania 
i zmienności leksyki pozwala na ocenę jej historycznych uwa-
runkowań i zrozumienie aktualnego stanu. Inaczej mówiąc, 
obserwacja znaczeń zaświadczonych w poszczególnych okre-
sach rozwojowych języka oraz sposobów używania jednostek 
leksykalnych, zrekonstruowanych na podstawie zachowanych 
tekstów, może przyczynić się do wyjaśnienia problemów histo-
rycznoleksykalnych słów poprzez odtworzenie ich procesu hi-
storycznojęzykowego.

Przedmiotem rozważań są losy polskich jednostek leksykal-
nych pokój i mir, głównych eksponentów pojęcia POKÓJ w histo-
rii polszczyzny. Zaznaczę jednak, że moim celem nie jest języ-
koznawczy, diachroniczny opis wymienionego pojęcia politycz-
no-społecznego (realizacja takiego zadania wiązałaby się z ko-
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niecznością opracowania odrębnej monografii)1, lecz refleksja 
nad pewnym zjawiskiem leksykalnym, które – określę to w tym 
miejscu ogólnie – odnosi się do zmian w zakresie sposobu obec-
ności w języku polskim dwóch – jak można założyć – dubletyw-
nych jednostek leksykalnych, zatem par leksemów o odmiennej 
etymologii, lecz wyrażających tę samą treść znaczeniową (por. 
Żmigrodzki 2005: 175), „elementów języka używanych zamien-
nie w tej samej funkcji” (EJO 1993/2003: 128). 

Warto wspomnieć, że szereg interesujących ustaleń na temat poję-
cia POKOJU przytoczyła Beata Raszewska-Żurek przy okazji badań 
poświęconych pojęciu ZGODA w czasach staro- i średniopolskich 
(Raszewska-Żurek 2016: 78–86). W opracowaniu autorka próbowa-
ła określić relacje pojęć ZGODA i POKÓJ i stwierdziła – zgodnie 
z opinią Krystyny Kleszczowej (Kleszczowa 2010: 388) oraz autorów 
pracy Humanizm w języku polskim. Wartości humanistyczne w polskiej 
leksyce i refleksji o języku (Humanizm... 2010) – że mogą się w pewnym 
stopniu pokrywać, a jednostki leksykalne je wyrażające „mogą od-
nosić się do zbliżonych pojęć” (Ibidem: 78-79). Ponadto lingwistka 
zaznaczyła, że już w staropolszczyźnie pojęcie POKOJU cechowało 
się złożonym charakterem i dzieliło się na POKÓJ INDYWIDUAL-
NY i POKÓJ SPOŁECZNY (Raszewska-Żurek 2016: 80). Przytoczo-
ne uwagi jeszcze dobitniej utwierdzają mnie w przekonaniu, że po-
jęciowej analizie POKOJU należałoby poświęcić odrębne studium.

Do zainteresowania się historią wskazanych w tytule leksemów 
skłoniły mnie dwa powody. Pierwszy z nich dotyczy odmiennego 

1 Pojęcie POKÓJ doczekało się licznych opracowań politologicznych. Bogata 
literatura w tym zakresie uzmysławia, że interesująca mnie wartość jest złożo-
na konceptualnie, a jej sposób pojmowania zależy od przyjętych założeń, uzna-
wanych doktryn ideologicznych, politycznych i filozoficznych. W ujęciu spe-
cjalistów z zakresu nauk o polityce POKÓJ przede wszystkim jest rozumiany 
jako dynamiczny stan stosunków pomiędzy państwami, na który mają wpływ 
relacje pomiędzy narodami, prerogatywy interesów poszczególnych narodów, 
a także rozwój cywilizacyjny (por. Stańczyk 2003: 140-141). „W sensie potocz-
nym – pisał Józef Kukułka – pokój jest przeciwieństwem wojny. W sensie filo-
zoficznym i etycznym jest on bezwzględnym dobrem ludzi, narodów i państw, 
ponieważ brak pokoju prowadzi do niszczenia życia ludzkiego i przeczy uzna-
niu absolutnej wartości człowieka. W sensie zaś politologicznym pokój jest na-
jogólniejszym warunkiem żywotnych procesów rozwoju jednostek ludzkich, 
grup społecznych, ludzkości” (Kukułka 1984: 225). Niepełna (z konieczności) 
lektura opracowań politologicznych pozwala uznać, że w naukach społeczno-
-politycznych POKÓJ charakteryzuje się trzema zakresami odniesienia. Jest 
pojmowany jako proces społeczny (1), wartość (2) oraz stan bez wojen (3).
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statusu jednostek leksykalnych w dawnej i współczesnej polszczyź-
nie. Okazuje się bowiem, że w najdawniejszym języku polskim 
poddane analizie wyrazy funkcjonowały obok siebie jako synoni-
my i cechowały się mniej więcej podobną frekwencją użycia. Współ-
cześnie leksem mir wycofał się, zaś pokój umocnił jako wieloznaczny 
znak językowy, nazywający przede wszystkim ‛oddzielne pomiesz-
czenie w budynku, w którym się mieszka’ (definicja za WSJP), zaś 
odniesienie wskazujące na ład społeczny, prawny i polityczny, naj- 
istotniejsze w dziejach polszczyzny, ustaliło się współcześnie jako 
poboczne wobec wymienionego wcześniej. Drugą przyczyną po-
budzającą apetyt poznawczy było stwierdzenie, że wśród języków 
europejskich jedynie polszczyzna i język rosyjski wykształciły dwa 
leksemy na oznaczenie tej samej przestrzeni desygnacyjnej (por. 
pol. pokój, mir, ros. покой, мир; brus. cвет, ukr. свiт, cz. pokoj, słc. 
mier, bułg. мир, chorw. mir, serb. мир, słwn. mir; łac. pax. fr. paix, 
hiszp. paz, portug. paz, wł. pace; ang. peace, duń. fred, niem. Frieden, 
norw. fred., szwedz. fred). W związku z wymienionymi powoda-
mi chciałbym zastanowić się nad przyczynami wykształcenia się 
u zarania polszczyzny dwóch tożsamych znaczeniowo jednostek 
leksykalnych i późniejszego rozpadu dubletu na skutek powolnego 
zanikania wyrazu mir.

Polskie leksemy pokój i mir są pochodzenia rodzimego. Jak po-
daje SEBor, przestrzenie znaczeniowe rzeczownika pokój wywo-
dzą się od prasłowiańskiej formy *pokojь ‛stan spoczynku, odpo-
czynku, spokój, pokój’, spokrewnionej z czasownikiem przedrost-
kowym *po-čiti ‛odpocząć, spocząć’. Maria Wojtyła-Świerzowska 
w pracy Prasłowiańskie abstraktum. Słowotwórswo. Semantyka wiąże 
ponadto słowiański wyraz ПОКОИ z terminologią odnoszącą 
się do kultu zmarłych. Sądzi, że analizowany leksem jest spo-
krewniony z prasłowiańską formą *kojiti w znaczeniu ‛karmić’, 
szczególnie zaś ‛powodować stan błogości, nasycenia, bezruchu,  
np. w odniesieniu do (małego) dziecka > karmić’. 

I jeśli w tej sytuacji – pisze Wojtyła-Świerzowska – przypomnieć 
sobie obyczaj rytualnego karmienia przez Słowian dusz zmarłych 
(obyczaj żywy do dnia dzisiejszego, korespondujący ze szczegól-
nym kultem zmarłych przodków […]), to jasnym się stanie, że 
*pokojь duše (dušę) miało pierwotnie sens zgoła nie metafizyczny 
i odnosiło się do czynności fizycznego z a s p o k a j a n i a  g ł o d u 
d u s z y  jadłem i napojem (Wojtyła-Świerzowska 1992: 124). 
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Z kolei rzeczownik mir o rozbudowanej semantyce w dziejach 
polszczyzny pochodzi od prasłowiańskiego leksemu *mirъ defi-
niowanego ostensywnie jako ‛spokój, cisza, zgoda, pokój’. Dla 
obu prasłowiańskich form omawianych jednostek leksykalnych 
można podać ich praindoeuropejskie podstawy. W wypadku 
słowa *pokojь wskazuje się na pokrewieństwo z pie. pierwiast-
kiem *keḭ > *koḭ ‛spoczywać’, zaświadczonym także w polskim 
czasowniku koić o pierwotnej semantyce ‛powodować, że ktoś 
(coś) spoczywa, jest w stanie spoczynku, uspokojenia’. Z kolei 
prasłowiański *mirъ jest wywodzony od pie. rdzenia *meḭ / *moḭ / 
*mī ‛drogi, miły, przyjemny, łagodny’, obecnego także w słowach 
miły i miłość2. Oba przykłady zaświadczają więc, że już u progu 
rozwoju omawianych jednostek leksykalnych mogła wykształ-
cić się pomiędzy nimi relacja synonimii oraz że u podstaw ich 
ewolucji leżała semantyka w jakimś stopniu powiązana z odnie-
sieniami hedonistycznymi.

W dobie staropolskiej oba leksemy w podstawowym zakresie 
semantycznym wykazują związki ze znaczeniami prasłowiań-
skimi. W ramach definicji umieszczonych na pierwszym miej-
scu, pokój został opatrzony eksplikacją ‛brak trosk, kłopotów, 
zamieszania, spokój, bezpieczeństwo, pomyślność, szczęście, 
wytchnienie, odpoczynek’, mir natomiast posiada wartość ‛po-
kój, bezpieczeństwo, pomyślność, szczęście’. W ujęciu redak-
torów artykułów hasłowych w Sstp obie jednostki leksykalnie 
pokrywają się zatem semantycznie w znacznym zakresie. Choć 
uznane zostały za synonimy, to na podstawie analizy konteks-
tów użycia można zauważyć interesującą repartycję, będącą wy-
nikiem dominant stylistycznych tekstów, w których występowa-
ły. Można więc przypuścić, że funkcjonowanie dwóch znaków 
językowych na oznaczenie tego samego (podobnego?) zakresu 
dentotacyjnego było wynikiem odczuwania przez ówczesnych 
użytkowników języka zróżnicowania stylowego obu leksemów, 

2 Na marginesie warto dodać, że w polszczyźnie nie wykształciło się konkret-
ne znaczenie rzeczownika mir ‚świat’, obecne w języku rosyjskim. Aleksander 
Brűckner uważa, że powstanie wspomnianej wartości jest wynikiem „pogańskiej 
przenośni”. Badacz pisał: „Już w cerkiewnym ma [mir – uzup. KW] i (obce nam) 
znaczenie ‚świata’ (Ruś dzieli na piśmie zupełnie dowolnie dwoma różnymi zna-
kami: mir ‛pokój’, mir ‛świat’, ‛gmina wiejska’), bo «świat» i «gmina» obejmowały 
tylko tych, co pod mirem, tj. ‛pokojem’, żyli; więc chrześcijaństwo nie oddziałało 
tu wcale; to jeszcze pogańska przenośnia” (SEBr).
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kwalifikowania ich do odmiennych rejestrów polszczyzny. Przy-
pomnę w tym miejscu trafną uwagę, sformułowaną już pod ko-
niec XIX wieku przez Adama Stanisława Krasińskiego, autora 
jednego z pierwszych polskich słowników synonimów:

Ile język jaki ma wyrazów na jedno wyobrażenie, tyle naród roz-
różnia rozmaitych jego odcieni, które według swoich pojęć, obycza-
jów, stopnia wykształcenia, a nieraz i według właściwej sobie logiki 
wyraża. Wspólność znaczenia jest cechą synonimów, między któ-
remi zachodzi zawsze bliższy, lub dalszy stopień pokrewieństwa. 
[…] Obfitość wyrazów i odmian gramatycznych stanowi matery-
alne bogactwo języka, synonimy zaś dowodzą już jego bogactwa 
moralnego, bo w nich widać pracę ducha t. j. że myśl narodu mu-
siała głęboko zastanawiać się nad przedmiotem, jeżeli nietylko  
odróżniała wyraźnie rozmaite odcienie jednego pojęcia, ale każdy 
z nich umiała wydać w swoim języku i osobnym odróżnić go wyra-
zem (SSS: t. 1, 6-7).

I w istocie charakter tekstowych poświadczeń analizowanych 
jednostek leksykalnych może potwierdzać przytoczoną uwa-
gę. Rodzaje tekstów staropolskich, w których odnotowano tak 
pokój, jak i mir pozwalają na pewne domniemanie zróżnicowa-
nia ich nacechowania stylistycznego spolaryzowanego na osi: 
przynależny polszczyźnie opracowanej (pokój) – przynależny 
polszczyźnie nieopracowanej (mir). Wspomniana odmienność 
najwyraźniej daje się uchwycić na podstawie statystyki wystę-
powania obu jednostek leksykalnych w Rozmyślaniu przemyskim 
i staropolskich psałterzach. Biorąc pod uwagę podstawową se-
mantykę (oznaczoną w Sstp cyfrą 1), przykłady użycia wyra-
zu pokój zaczerpnięte z zabytku wymienionego na pierwszym 
miejscu stanowią zaledwie 6,5% ogółu kontekstów. Zgoła ina-
czej przedstawia się sytuacja egzemplifikacji słowa mir, gdyż po-
świadczenia pochodzące z najstarszego zachowanego polskiego 
apokryfu to aż 60% wszystkich cytatów dokumentujących pry-
marny zakres semantyczny. Równie interesujący jest rozkład 
statystyki egzemplifikacji psałterzowych. Oto bowiem zasób 
przykładów użycia analizowanych słów pochodzących z dwóch 
najdawniejszych polskich zbiorów psalmów – Psałterza floriań-
skiego i Psałterza puławskiego – jest proporcjonalnie odwrotny. Cy-
taty dokumentujące użycie słowa pokój w całościowym zbiorze 
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poświadczeń pierwszego znaczenia to niespełna 24%, zaś lekse-
mu mir – zaledwie 4%. Czy jest to przypadek?

Wskazane zróżnicowanie co do zakresu występowania anali-
zowanych leksemów w dwóch typach wypowiedzi może sugero-
wać ich stylistyczne ograniczenie, które zapewne było związane 
z charakterem tekstów, ich przeznaczeniem i zakładanym odbior-
cą. Apokryficzny tekst Rozmyślania przemyskiego sytuuje się w kręgu 
tekstów narracyjnych inspirowanych wątkami biblijnymi, lecz – jak 
wiadomo – nie był zaliczany do uznanych przez Kościół przekazów 
kanonicznych. W portalu internetowym staropolska.pl Roman Ma-
zurkiewicz pisał, że staropolskie apokryfy miały „zaspokajać poboż-
ną ciekawość prostych wiernych” (Mazurkiewicz: online), dlatego 
można przyjąć, iż w warstwie słownictwa mogły być dostosowane 
do potrzeb niewymagającego odbiorcy. I choć badania nad stylem 
najobszerniejszego staropolskiego tekstu prozatorskiego czekają do-
piero na realizację (por. m.in. Rojszczak-Robińska 2010: 65), już dziś 
badacze – ze względu na takie fakty, jak swoboda przekładu, mniej-
sza restrykcja wobec tekstowych, obcych podstaw, opieranie się na 
kilku źródłach – podkreślają jego zróżnicowanie w tym zakresie, 
obecność kilku warstw, m.in. płaszczyzny potocznej. Możliwe więc, 
że dostosowywanie języka do oczekiwań przeciętnego użytkowni-
ka języka wpływało na wybory leksykalne, warunkowało koniecz-
ność posługiwania się słowami mniej uczonymi, takimi, których Sta-
ropolanin używał podczas codziennej komunikacji. Stąd też zakres 
semantyczny ‛pokój, bezpieczeństwo, pomyślność, szczęście’ mógł 
być oznaczany jednostką leksykalną mir, niewykluczone, że odczu-
waną wówczas jako nieerudycyjna, codzienna właśnie.

Powyższe uwagi może potwierdzać frekwencja wyrazów po-
kój i mir w Psałterzu floriańskim i Psałterzu puławskim, w których 
statystyki występowania interesujących mnie słów są odwrotne 
w stosunku do ich rozkładu w Rozmyślaniu przemyskim. Teksty 
tego rodzaju były przeznaczone dla innego typu odbiorców. 
Domniemywa się, że najstarszy zbiór psalmów był sporządzo-
ny dla królowej Jadwigi i pełnił funkcję modlitewnika. Pozycja 
adresata wymagała więc większej dbałości o formę tekstu, po-
sługiwania się językiem wyrafinowanym i artystycznym. Bada-
nia historycznojęzykowe nad zabytkiem dowodzą wyraźniejszej 
dbałości o kształt wypowiedzi, posługiwania się wzorowym ję-
zykiem, co na płaszczyźnie leksykalnej owocowało dobieraniem 
słów dostojnych i dystansowaniem się wobec wyrazów potocz-
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nych (Rospond 1985: 47-48). Dlatego przeważająca w nich jed-
nostka leksykalna pokój mogła przynależeć do opracowanej war-
stwy języka i być odczuwalnie opozycyjna stylistycznie wobec 
synonimicznego odpowiednika mir.

Mimo ustalania się ograniczenia stylistycznego obu obser-
wowanych jednostek leksykalnych w podstawowym zakresie 
odniesienia, w niektórych kontekstach staropolskich można za-
uważyć rywalizację form. Przykładowo warto podać, że w psał-
terzach łaciński leksem pax oddawano za pomocą jednostki pokój. 
Tylko jedno staropolskie poświadczenie dokumentuje rozbież-
ność. We fragmencie psalmu 71., w trzecim wersecie o łacińskiej 
podstawie suscipiant montes pacem populo, w poszczególnych 
psałterzach zastosowano odmienne synonimy:

Przyjmicie gory pokoj ludu a pagorkowie sprawiedlność (KTS, Fl 71, 3),
Przymcie gory mir ludu a padoły sprawiedlność (KTS, Puł 71, 3).

Przywołane przykłady mogą zaświadczać z jednej strony 
stylistyczną oboczność form, z drugiej – ich semantyczną toż-
samość funkcjonalną, skoro występują w identycznych konteks-
tach. Także inne staropolskie poświadczenia dokumentują rywa-
lizację obu wyrazów. Kwestia ta dotyczy tekstów tłumaczonych 
na język polski, w których obok siebie podano dwa wyrazy bli-
skoznaczne. Przykładowo w Rozmyślaniu przemyskim spotykamy 
kontekst: 

By... żydowska ziemia... mir i pokoj miała, dostojnie mi się widzi, by ten 
człowiek nam przeciwny od naszego odpisan kraja (Sstp, Rozm 583).

Możliwe, że w podanym cytacie mamy do czynienia z glosą, 
z sytuacją, w której do tekstu głównego pisarz „wciągnął” lek-
sem pierwotnie nadpisany nad wcześniejszą wersją tekstu. War-
to też zauważyć, że pojawianie się w bezpośrednim sąsiedztwie 
jednostek leksykalnych pokój i mir mogło być efektem sposobu 
tłumaczenia staropolskich dzieł. O wielkiej dowolności w tym 
zakresie pisano już w studiach nad dziejami staropolskich za-
bytków (por. Belcarzowa 1981; Leńczuk 2013). Mariusz Leńczuk 
sygnalizował, że dowolność dotyczyła nie tylko miejsca umiesz-
czania polskich odpowiedników w tekście, lecz także dostoso-
wywania „pod względem odpowiedniości gramatycznej i se-
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mantycznej […] do ich łacińskiej podstawy” (Leńczuk 2013: 71). 
Spostrzeżenie to potwierdzają staropolskie użycia obserwowa-
nych słów:

Ale syn, jen się tobie urodzi, będzie mąż przepokojny, a ja jemu uczynię 
pokoj od wszech nieprzyjacioł jego wokoł..., a mir, a pokoy (pacem et 
otium) dam Izraelu we wszech dnioch jego (Sstp, BZ I Par 22, 9),
Za mir, za pokoj pro pace et tranquillitate (Sstp, XV med. Zab 523, 
sim. ca 1455 JA XIV 505).

W pierwszym z powyższych cytatów użyto leksemu pokój 
jako odpowiednika łacińskiego otium, zdefiniowanego w Elektro-
nicznym słowniku łaciny średniowiecznej w Polsce jako ‛czas wolny 
od obowiązków’ i ‛spokój, pokój’. Z kolei w drugim kontekście to 
samo słowo stało się odpowiednikiem łacińskiej formy tranqui-
llitas3, antonimu intranquillitas ‛niepokój, zamieszki’. Przykłady 
potwierdzają więc spostrzeżenie przywołanego już Mariusza 
Leńczuka:

W wielu miejscach zachowywano jedynie wartość semantyczną 
tłumaczonego wyrazu, ale samo słowo oddawano tak, jakby pisarz 
chciał odtworzyć jedynie jego ogólne znaczenie, bez szczegółowego 
zagłębiania się w sens łacińskiej modlitwy (Leńczuk 2013: 73).

Przytoczone spostrzeżenia mogą ponadto prowadzić do kil-
ku wniosków dotyczących niniejszego tekstu. Skoro leksemu 
pokój używano jako odpowiednika łacińskich synonimów słowa 
pax ‛pokój’, można założyć, że był nienacechowany stylistycznie, 
powszechniejszy i nadrzędny wobec słowa mir, a także mógł być 
pojemniejszy znaczeniowo. Dodatkowo tego typu użycie może 
być sygnałem powolnego specjalizowania się semantycznego rze-
czownika mir.

Już w staropolszczyźnie bowiem wykształciły się znaczenia 
wtórne obu analizowanych wyrazów, motywowane pierwotną 
ogólną semantyką wskazującą na ‛spokój’, ‛zgodę’ i funkcjono-
wały w obrębie dawnej polszczyzny prawnej. Można tak stwier-
dzić, ponieważ sensy tego typu zostały opatrzone w większości 

3 Elektroniczny słownik łaciny średniowiecznej w Polsce nie zawiera odrębnego 
artykułu hasłowego tranquillitas.
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kontekstami pochodzącymi z rot sądowych oraz kodeksów praw. 
Pokój o wartości ‛stan spokojnego, niekwestionowanego posiada-
nia’ przeważa jeszcze pod względem liczebności cytatów nad wy-
razem mir ‛stan niekwestionowanego posiadania, wykonywania 
swoich uprawnień’. Jednak odwrotną sytuację zaświadcza doku-
mentacja materiałowa zakresu o politycznym charakterze ‛przy-
mierze, przyjaźń, układ o przyjaźni’, a także odniesienie prawne 
‛porządek publiczny’ – bogatsza w wypadku leksemu mir, który 
dodatkowo został opatrzony definicją ‛gwarancja albo stan bez-
pieczeństwa, stan szczególnej ochrony prawnej’. 

Można więc przyjąć, że leksem mir stopniowo zaczął przyjmo-
wać pozycję terminu polityczo-prawnego, co wpłynęło na ustalenie 
się jego linii rozwojowej. I choć w polszczyźnie XVI wieku znajduje-
my odniesienia dotyczące stosunków między ludźmi (17 poświad-
czeń), to jednak przeważają przykłady użycia charakterystyczne 
dla języka prawnego (29 poświadczeń). SPXVI zawiera dwie de-
finicje opatrzone kwalifikatorem prawny. Pierwsza z nich o postaci 
‛w stosunkach między państwami, panującymi narodami: układ, 
przymierze, pokój, rozejm’ wskazuje więc na zgodne relacje pomię-
dzy dwiema stronami w świetle ustalonej umowy gwarantującej 
przyjaźń, zgodę i nienaruszanie własnych interesów:

My i ziemia nasza i szlachta i Bojarowie i wszystka ziemia Mołdawska prz-
sięgamy […], z najeśniejszem panem […] królem polskiem […] i z Radami 
[…] i wszystkiemi poddanemi jego królewskiej miłości dobry mir i pokój 
i dobre sąsiedztwo (SPXVI, LibLeg 6/159),
Bo (był) mir między Iwanem królem Chacorskim a między domem Chawera 
Kieniejskiego (SPXVI, BudBib Iudic 4/17). 

Drugi prawny zakres rzeczownika mir w SPXVI został zde-
finiowany jako ‛trwały, prawnie zagwarantowany stan spokoju 
i bezpieczeństwa, także stan spokojnego, niekwestionowanego 
posiadania’. Eksplikacja wskazuje zatem na pewien ład społecz-
ny, bezpieczeństwo warunkowane posiadaniem przywilejów.

Restrykcje semantyczne to nie jedyne ograniczenie dotyczące 
leksemu mir w tym okresie. U progu doby średniopolskiej ów rze-
czownik przyjmuje bowiem wyraźnie recesywną pozycję wobec 
swojego synonimu pokój, który w źródłach SPXVI został odnoto-
wany aż 3606 razy. W ogólnym znaczeniu ‛spokój, stan bez za-
kłóceń, wstrząsów, niepomyślnych wydarzeń’ leksem w zasadzie 
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jest zbieżny semantycznie z ogólnymi sensami staropolskimi, jed-
nak po raz pierwszy pojawia się odcień, będący novum w stosun-
ku do wcześniej zaświadczonych wartości. Wyodrębnienie się go 
to efekt coraz częstszego namysłu renesansowych myślicieli nad 
kwestiami społecznymi i politycznymi, zapewne związanymi 
z ówczesną wewnętrzną sytuacją Korony Polskiej i prowadzony-
mi przez nią walkami z Moskwą o utrzymanie interesów księstwa 
litewskiego na wschodnich rubieżach, a także uwikłanie w kon-
flikt z Tatarami i zabieganie o wpływy na terytorium Mołdawii. 
Potwierdza to szereg poświadczeń, szczególnie zaś:

Wysłuchał ich Pan Bóg/ i oboję rzecz łaskawie dał/ i pokój od Tatarów […] 
(SPXVI, SkarŻyw 159, 503),
Item dokand między Królem jego miłością, a panem wojewodą i z ziemia-
mi Koroną polską, a ziemią Mołdawską trwa pokój […] (SPXVI, LibLeg 
6/157v),
właśnie jakoby ten [Pretwic] był przyczyną/ że między waszą królewską 
miłością a Turkiem dojść pokój nie może (SPXVI, OrzJan 87).

Efekty wspomnianej refleksji były utrwalane w tekstach zaan-
gażowanych społecznie, komentujących zagadnienia istotne z per-
spektywy panującego wówczas światopoglądu, a także z pozycji 
osób, którym na sercu leżało dobro Rzeczpospolitej. Wyszły spod 
pióra znamienitych humanistów, m.in Marcina Bielskiego, Marci-
na Czechowica, Sebastiana Fabian Klonowica, Jana Achacego Kmi-
ty, Marcina Kromera, Stanisława Orzechowskiego, Mikołaja Reja, 
Piotra Skargi. Nie dziwi więc fakt, że w szesnastowiecznych pis-
mach leksem pokój coraz częściej zaczął się pojawiać w sąsiedztwie 
przeciwstawień: wojna, sprawa wojenna, bój, bojowanie, niepokój, wal-
ka, bitwa, zbroja. Występowanie wyrazu w takim otoczeniu musiało 
wywrzeć wpływ na jego semantykę i przyczynić się do ustalania 
wartości ‛czas, kiedy nie ma wojny’. W konsekwencji powstało 
wiele połączeń wyrazowych, takich jak pokój stoi, stanie pokój, poko-
ju bronić, pokój ma być bronion, dzierżeć pokój, pokój jednać, pokój mieć, 
miłować pokój, kochać się w pokoju, pokój opowiedać, pokój (po)stanowić, 
poprzysiąc pokoju, pokoju prosić, żądać, szukać, radzić o pokoju, o pokoju 
rokować, pokój utwierdzić itd., które, jak można założyć, są świade-
ctwem wzmacniania się aksjologicznej pozycji leksemu.

Pokój rozumiany jako stan bez wojen stał się istotnym odniesie-
niem także w późniejszych stuleciach. Elektroniczny słownik języka 
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polskiego XVII i XVIII wieku przytacza szereg wyjątków z pamiętni-
ków Jana Chryzostoma Paska, dokumentujących tę wartość:

Pytał o wszystko z jakiem dziełem jadą Posłowie? Powiedziałem że chcą 
pokoju (SPXVII, PasPam 174),
Uczyniwszy Pokój z Moskwą [...] zaczynamy szczęśliwie wojnę domową 
(SPXVII, PasPam 187v),
Teraz częstował was Czarnecki pokojem [...] pogardziliście (SPXVII, Pa-
sPam 61)
Król tedy Szwedzki [...] począł o pokój traktować (SPXVI, PasPam 73).

Także SL dostarcza podobne konteksty, wśród których naj-
bardziej wyraziste są te, w których pokój pojawia się w sąsiedz-
twie swojego antonimu wojna lub jego synonimów:.

Choćby najdłużej trwała wojna, na koniec pokój stanie, a ten pokój trwać 
będzie, póki jedna z partyj zerwać go nie zechce (SL, Zab. 13, 80),
Nie wie co to pokój, kto wojny nie skosztował (SL, Rys. Ad. 44),
Rozruchów tu żadnych się nie bojem, Ale zgoła w swych państwach sie-
dzim za pokojem (SL, Groch. W. 398).
Wojna dlatego bywa czyniona, aby ludzie za pokojem siedzieć mogli, i od 
sąsiadów przenagabania żadnego nie ponosili (SL, Star. Woj. A.)

Warto wspomnieć, że w SL pojawiło się jedno poświadczenie 
leksemu mir na oznaczenie społecznego ładu przeciwstawiane-
go wojnie: Ja przyjdę sam, za tyle nieszczęść, z sprawcy wojny Wziąć 
zemstę, żebym światu wrócił mir spokojny (SL, Min. Ryt. 1. 141) oraz 
cytat, na podstawie którego można by zrekonstruować znaczenie 
‛poważanie’: W sługach swoich przystojność chce mieć nienaruszoną, 
a sam onej mir wypowiada (SL, Pilch. Sen. 244), które – na prawach 
odrębnej wartości semantycznej – pojawi się w polszczyźnie 50 
lat później. Niemniej uboga dokumentacja tego słowa potwier-
dza wycofywanie się go z języka, którego to procesu nie po-
wstrzymały nawet utworzone sztucznie przez Samuela Bogumi-
ła Lindego composita nieudokumentowane cytatami: miroczyńca 
‛zgodziciel’, miroczynny, mirodarny ‛pokój darujący’, mirodawca 
‛dający pokój’, mirołomca ‛naruszyciel pokoju’, mirołomność, miro-
noszec, miroposłaniec, miroposłaństwo, mirotworca.

Redaktorzy SWil już wprost zakwalifikowali mir jako wyraz 
nieużywany, choć w źródle tym na ostatnim miejscu podano 
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wartość ‛znaczenie, powaga’ udokumentowaną zdaniem: Mieć 
mir u kogo. Przytoczony zakres znaczeniowy pojawił się także na 
piątym miejscu w SW  i – co istotne – bez kwalifikatora chrono-
logicznego, podczas gdy pozostałe zakresy znaczeniowe taki po-
siadają. Definicję ‛zachowanie, znaczenie, poważanie, powaga, 
wzięcie, wziętość’ poświadczają w tym słowniku cytaty:

Wielki mir miała na Podgórzu całym (SW, Pol.),
Książę w wielkim mirze u szlachty zostawał (SW, Pol.),
Straciłeś cały mir w tym towarzystwie (SW, bez lokalizacji),
Nie miał miru u przełożonych dla swego charakteru nieugiętego (SW, Biał.).

Omawianą w tym miejscu wartość rzeczownika mir odno-
towały także, jako podstawową, późniejsze słowniki – SJPDor, 
PSWP oraz USJP, choć dwa ostatnie źródła kwalifikują ją do uży-
cia książkowego. Na podstawie dokumentacji materiałowej za-
mieszczonej w SJPDor można jednak stwierdzić, że semantyka 
‛uznanie, poważanie, szacunek ogółu’ mogła być dziewiętnasto-
wieczną innowacją, utrzymującą się w polszczyźnie do połowy 
XX stulecia. Świadczą o tym daty wydania tekstów, z których 
pozyskano materiał egzemplifikacyjny (Pamiętniki Kazimierza 
Chłędowskiego, wyd. 1843–1880; Nafta Sewera (Ignacego Macie-
jowskiego), wyd. 1894; Cudowne dziecko Włodzimierza Perzyń-
skiego, bez daty wydania, tekst ukazał się w wydawnictwie Ge-
berthnera i Wolffa funkcjonującym w latach 1857–1950; Wyrąba-
ny chodnik Gustawa Morcinka, wyd. 1948).

Wspólne losy leksemów pokój i mir kończą się na przełomie XX 
i XXI wieku. WSJP notuje bowiem tylko pierwszy z nich. I choć moż-
na zapewne przyjąć, że mir znany jest części użytkowników języ-
ka należących do średniego i starszego pokolenia jako historyzm, 
wyraz książkowy lub anachronizm, to jednak dla młodszych Po-
laków jest nieznany. Jego pozycji nie zmienia funkcjonujący wciąż 
w polszczyźnie frazeologizm mieć mir u ludzi, wyrażenie prawne 
naruszenie miru domowego, a także liczne słowiańskie złożone imio-
na osobowe przechowujące w ramach jednej z podstaw ów wyraz, 
np.: Sławomir, Dobromir, Gniewomir, Cieszymir, Kazimierz (daw. Kazi-
mir), Mirosław, Radomir, Krzesimir i inne. Podstawowy zakres seman-
tyczny zachowanego elementu duetu synonimicznego, jaki ustalił 
się w toku ewolucji leksykalnej, jest odmienny od omówionych do-
tychczas w niniejszym artykule. Dziś wskazuje przede wszystkim 
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na ‛oddzielne pomieszczenie w budynku, w którym się mieszka lub 
pracuje’ (WSJP). Nie jest to znaczenie zupełnie nowe, bowiem doku-
mentowały je już Sstp i SPXVI. Wtedy jednak nie było powszechne 
ze względu na funkcjonującą w szerszym zakresie jednostkę leksy-
kalną komnata, wywodzącą się od średniołacińskiej formy caminata / 
camnata ‛pokój ogrzewany kominkiem, dom’.

Zmiany, jakie dokonały się w obu przeanalizowanych polise-
micznych wyrazach, są efektem ich rywalizacji w dziejach polszczy-
zny. W zależności od dostępnych danych materiałowych i przyję-
tych koncepcji poszczególnych słowników, zrekonstruowane zna-
czenia układały się w odmiennej hierarchii. Przeobrażenia, które 
dokonały się w tym zakresie można ze współczesnej perspektywy 
określić jako polegające na zmianach dominanty semantycznej, wa-
runkowanej różnymi czynnikami zewnętrznymi, a chyba przede 
wszystkim występowaniem w odmiennych kontekstach (por. But-
tler 1978). Przypomnę, że w XVI wieku wyraz pokój zaczął ulegać 
przeobrażeniom na skutek pojawiania się w cytatach w sąsiedztwie 
swoich antonimów, co doprowadziło do ukształtowania się odcie-
nia znaczeniowego ‛czas, stan bez wojen’, niewyróżnianego jeszcze 
w dobie staropolskiej. Mir – na skutek coraz częstszego odnotowy-
wania w ortylach, kodeksach praw i rotach sądowych – zaczął tracić 
swój podstawowy sens ‛pokój, bezpieczeństwo, pomyślność, szczęś-
cie’ i przesuwał się w kierunku słownictwa prawnego. Współczes-
ne znaczenie słowa pokój odsyłające do pomieszczenia w budynku 
to ponadto efekt przesunięć polegających na zarzuceniu znaczenia 
abstrakcyjnego na rzecz jego konkretnego odpowiednika.

Opisana ewolucja dwóch jednostek leksykalnych to także 
konsekwencja ogólnojęzykowych tendencji rozwojowych o cha-
rakterze teleologicznym. Do takich bowiem Danuta Buttler zali-
czyła redukcję szeregów synonimicznych (por. Ibidem). Zresztą 
i Jurij Apresjan stwierdził, że w wypadku konkurowania dwóch 
bliskoznacznych środków języka, z systemu zostaje usunięty 
znak niefunkcjonalny, redundantny i nieodgrywający w komu-
nikacji istotnej roli (Apresjan 1980: 287). Rzeczownik mir nie mógł 
przetrwać, ponieważ zaczął się ograniczać stylistycznie i utracił 
swoją wyrazistość znaczeniową na rzecz umacniającego się sło-
wa pokój, zyskującego dodatkowo silną wartość aksjologiczną, 
będącą czynnikiem wpływającym na jego stabilną pozycję.
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Wykaz	skrótów

EJO – Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, 
Wrocław 1993/2003.

ESŁŚP – Elektroniczny słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, 
http://scriptores.pl/elexicon/ (dostęp dnia: 10.10.2017).

PSWP – Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgół-
kowa, Poznań 1994-2005.

SEBor – Boryś W., 2008, Słownik etymologiczny języka polskiego, 
Kraków.

SEBr – Brűckner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kra-
ków/Warszawa 1927/1985.

SJPDor – Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warsza-
wa 1958-1969.

SL – Linde S.B., Słownik języka polskiego, Warszawa 1807-1814.
SPXVI – Słownik polszczyzny XVI wieku, red. R. Mayenowa i in., 

Wrocław–Warszawa–Kraków 1966-nadal.
SPXVII – Elektroniczny słownik polszczyzny XVII i XVIII wieku, red. 

W. Gruszczyński, https://sxvii.pl/ (dostęp dnia: 10.11.2017).
SSS – Krasiński A.S., Słownik synonimów polskich, t. 1-2, Kraków 

1885.
Sstp – Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, Wrocław–Warsza-

wa–Kraków 1953-2002.
SW – Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński,  

W. Niedźwiedzki, Warszawa 1900-1927.
SWil – Słownik języka polskiego, red. A. Zdanowicz i in., Wilno 

1861.
USJP – Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, War-

szawa 2003.
WSJP – Wielki słownik języka polskiego, red. P. Żmigrodzki, http://

www.wsjp.pl/ (dostęp dnia: 15.09.2017).
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The lingual history of two Polish synonyms pokój and mir
Abstract

The aim of the article is the history of two synonyms pokój and 
mir and the attempt to answer the question: why did the pair of 
synonyms fall apart? The analyses showed that, despite the orig-
inal identity of both synonyms, their sense started to change as 
far back as the Old Polish age, when in different texts, their usage 
started to gain different stylistic markedness. In consequences 
the lexeme pokój was confirmed as the lingual sign which means 
“room, the place where one lives” and mir resolve into a forgot-
ten word, which is used as historicism by the old generation lan-
guage users.

Keywords: peace, history, lexis, lexicology, synonym.
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Leksyka związana z rodziną  
w dawnej prasie górnośląskiej

Rodzina od wieków odgrywa najważniejszą rolę w procesie 
socjalizacji człowieka. Kształtuje podstawowe wartości w ży-
ciu dziecka, zapewnia realizację potrzeby miłości. Zagadnienie 
właściwego wychowania, ze względu na jego istotność, nie-
jednokrotnie podejmowała prasa adresowana do rodziców. Jej 
twórcy prezentują wzorcowy model rodziny oraz przekazują 
wskazówki i rady wychowawcze. Przedmiotem mojego artyku-
łu jest charakterystyka pola leksykalnego i wizerunku tej pod-
stawowej jednostki społecznej w wybranych czasopismach uka-
zujących się na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX wieku. 
W kręgu mojego zainteresowania będzie problematyka związa-
na z leksemami: rodzina (i nazwy jej członków), dom oraz matka. 
Niniejszy artykuł ma charakter sygnalny, wskazujący obszary 
potencjalnych szczegółowych analiz.

Materiał źródłowy stanowią wybrane numery czasopisma 
„Rodzina” z lat 1886-1910 oraz czasopisma „Monika” z lat 1886-
-1888. „Rodzina. Pismo poświęcone wychowaniu i nauce domo-
wej” była dołączana m.in. do czasopisma „Katolik”. Był to kilku-
stronicowy bezpłatny dodatek „poświęcony wychowaniu i nauce 
domowej”, co zarysowuje profil i cel czasopisma. Główne działy 
to odcinkowe opowiadania, fragmenty powieści, wskazówki i po-
rady (dział „Praktyczne rady”), wiersze itp. „Monika. Tygodnik 
dla rodziców o chrześcijańskim wychowaniu dziatek” ukazywał 
się w latach 1886-1888. Jak stwierdza Grzegorz Michalski: 
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Zawarte w nim rady dla rodziców, które miały pomagać w wycho-
waniu dzieci, brały swój początek z religii i wiary katolickiej oraz 
nauczania Kościoła, a także utrwalonej na Śląsku obyczajowości, że 
dom rodzinny to miejsce, w którym pielęgnuje się odwieczne warto-
ści i normy oraz nie dopuszcza się do poniechania tradycji przodków 
(Michalski 2014: 123). 

Materiał leksykalny został wyekscerpowany z artykułów poradni-
kowych. Wybór źródeł został podyktowany faktem, że są to czaso-
pisma dedykowane rodzicom, więc obecność tematyki związanej 
z rodziną jest w nich nieporównywalnie wyższa w stosunku do 
periodyków ogólnych, skupionych głównie wokół spraw politycz-
nych, gospodarczych, kulturalnych, społecznych i innych. Celowo 
pominięto także prasę dla dzieci, w której, ze względu na założone-
go adresata i wychowawczy charakter pisma, dominuje jednoznacz-
nie pozytywny wizerunek rodziców, a zatem i rodziny. Wybór cza-
sopisma poświęconego tej tematyce pozwala w większym stopniu 
scharakteryzować specyfikę życia rodzinnego zawartą w słowni-
ctwie i stanowi reprezentatywny przykład prasy w tym zakresie. 
Moim celem jest wskazanie pola leksykalnego związanego z rodzi-
ną połączone z prezentacją językowego obrazu rodziny. Zaobser-
wowaną leksykę traktuję jako element językowego obrazu świata, 
stanowiącego „zawartą w języku interpretację rzeczywistości, którą 
można ująć w postaci zespołu sądów o świecie” (Bartmiński 1999: 
104). Obraz rodziny zostanie wzbogacony obserwacjami zawartymi 
w socjologicznych opracowaniach poświęconych rodzinie śląskiej.

Rodzina w dawnej prasie górnośląskiej obrazowana jest dy-
chotomicznie. Z jednej strony jest to związek małżeński kobie-
ty i mężczyzny, w związku z czym eksponowane są role męża 
i żony. Akceptowalną formą małżeństwa była relacja usankcjono-
wana prawnie poświadczona ślubem kościelnym: 

Związek małżeński zawarty bez błogosławieństwa Kościoła, czyli „dzikie 
małżeństwo”1, albo jak mówią „małżeństwo na wiarę”, jest lekceważe-
niem religii i podeptaniem zasad moralności2. (R3 1904, nr 11: 43).
1 Wszystkie wyróżnienia (pogrubienia tekstu) w cytowanych fragmentach 

pochodzą od autorki artykułu.
2 We wszystkich przytoczonych materiałach źródłowych zachowano orygi-

nalną pisownię.
3 Rozwinięcia zastosowanych skrótów znajdują się na końcu artykułu.



113LEKSYKA ZWIĄZANA Z RODZINĄ W DAWNEJ PRASIE GÓRNOŚLĄSKIEJ

Wyrażenie dzikie małżeństwo jest synonimem współczesnego po-
tocznego życia na kocią łapę, nieusankcjonowanego prawnie niefor-
malnego związku dwóch osób. Obecnie wyrażenie nie funkcjonuje 
w języku, można znaleźć jedynie niemieckie tłumaczenie wilde Ehe 
(dosłownie: dzikie małżeństwo: wilde – dziki; die Ehe – małżeństwo), 
uznane za przestarzałe i przetłumaczone jako ‘konkubinat’ (pl.
pons.com). Podobnie przestarzałe jest drugie z określeń – małżeń-
stwo na wiarę – niemające poświadczeń we współczesnych języko-
wych aktualizacjach. Krytyka nieformalnych związków, widoczna 
w omawianej prasie, jest odzwierciedleniem przekonań panujących 
wśród ludności śląskiej, o czym pisze Irena Bukowska-Floreńska: 

Negatywnie też ocenia się tych, co żyją ze sobą bez ślubu, czyli na 
kryka. […] W świadomości Ślązaków zawarcie małżeństwa jest samo 
w sobie świadectwem stabilizacji pozycji społecznej młodych (Bu-
kowska-Floreńska 2007: 63, 69).

Z drugiej strony wyraz rodzina dotyczy rodziców i dzieci, co 
stanowi prymarną definicję tego leksemu w słownikach (‘grupa 
społeczna złożona z małżonków i ich dzieci’ – SJP). W tym zna-
czeniu najczęściej pojawia się on w analizowanych czasopismach. 
Rzadko można odnaleźć synonim familia – błogosławiona familia, 
gdzie się tak zachowuje niedziela i święto! (M 1886, nr 52: 358). Ro-
zumienie rodziny jako zbioru rodziców i dzieci potwierdza także 
pole leksykalne wyrazu, które można podzielić na kilka podsta-
wowych sfer: 

• Członkowie rodziny – leksemy podstawowe matka, ojciec, dzie-
cko; inni członkowie rodziny (np. babcia, dziadek) są wymieniani 
sporadycznie, przez to dominującym modelem rodziny jest ro-
dzina jednopokoleniowa.

Wymienione wyrazy charakteryzują się najwyższą frekwencją 
w badanym materiale, ale pojawiają się także inne określenia, 
najczęściej wartościujące. Matka określana jest za pomocą słów: 
matusia, matuchna, matula, rodzicielka, w przypadku ojca wy-
stępuje wyraz tatko. Często podkreślany jest również związek 
rodzica z dzieckiem (odnoszący się głównie do uwarunkowań 
biologicznych): własna matka, ojciec własny. Najwięcej określeń 
synonimicznych można zaobserwować w przypadku dziecka, 
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wielokrotnie zastępowanego wyrazem dziatki. Pojawiają się też 
określenia deminutywne, pozytywnie waloryzujące – dziecina, 
dziecię, a także leksem dzieciak, występujący najczęściej w kon-
tekście negatywnych zachowań. Najbardziej rozbudowane 
pole leksykalne stanowią wyrazy wskazujące na zróżnicowa-
nie wiekowe dzieci, np.: malec, maleństwo, drobne dzieci, młoda 
istota, młode pokolenie, młodzieniec, młodzież, dorosła młodzież. Na-
turalnym podziałem jest określanie płci dziecka: chłopiec, chło-
pak, dziewczyna, dziewczę.

• Podkreślenie więzi rodzinnej (węzły rodzinnej miłości, rodzinne 
ognisko, kółko rodzinne):

Ta piśmienna rozmowa jedyny w tym razie sposób wzajemnej zamiany myśli 
podtrzyma i zacieśni węzły rodzinnej miłości i będzie młodym osobom 
tarczą przeciw pokusom i niebezpieczeństwom, pociechą w smutku i osłodą 
życia. (R 1904, nr 3: 12);
I niestety to jedno słowo, jakże często staje się zerwaniem jedności życia 
rodzinnego, ten jeden wyraz zrujnuje niekiedy całą wiarę żony i popchnie 
ją na drogę fałszywą i błędną, popchnie do zniewagi rodzinnego ogniska.  
(R 1903, nr 10: 40);
Jednak i wtedy nawet, gdy w kółku rodzinnem najlepsze panują stosunki, 
gdy rodzice rozdzielają pomiędzy siebie sumiennie swe obowiązki wycho-
wawcze, gdy spełniają je z miłością – znają oni zazwyczaj swe dzieci tylko 
w domu […]. (R 1898, nr 9: 70).

Wskazane wyrażenia ukazują istotność i nierozerwalność rela-
cji rodzinnych w życiu jednostki, nierzadko determinujących 
jej dorosłe życie. Trwałość relacji w rodzinie objawia się oka-
zywaniem uczuć i tworzeniem wspólnoty. Ich językowymi 
wykładnikami są przymiotniki pozytywnie wartościujące oraz 
zaimki dzierżawcze, realizujące my inkluzywne, np.:

Może mi odpowiecie kochani rodzice, że nie łatwo znaleźć takie rodziny 
zacne i godne szacunku. (R 1904, nr 3: 12);
W ten sposób czas zimowy może przynieść cenne korzyści dzieciom na-
szym. (R 1904, nr 23: 92).

Budowanie wspólnoty między twórcami czasopism a odbior-
cami generuje ich wzajemną więź, ukonstytuowaną wspólną 
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perspektywą oraz założonym celem – ideą dobrego wychowa-
nia dzieci, opartego na tradycyjnych wartościach.

• Przymiotniki pozytywnie wartościujące rodzinę i jej członków 
(np. zacny, religijny): 

Otóż, jeśli radością i skarbem życia naszego jest przynależność do zacnej 
rodziny, również wielkim szczęściem jest przynależność do narodu, który 
słynie w świecie jako dobry, szlachetny i mądry. (R 1906, nr 22: 3); 
Służba w zacnej, religijnej rodzinie przynosi dziewczętom nieocenione ko-
rzyści. (R 1904, nr 3: 3).

Przymiotnik zacny, słownikowo znaczący ‘godny szacunku 
i zaufania’ (SJP), koreluje sferę powagi i dostojności, a także 
rangi rodziny w życiu człowieka. Kontekst religijny nawiązuje 
do chrześcijańskiego profilu analizowanych czasopism.

• Metaforyczne określenia dotyczące rodziny, wyznaczające 
sposób postrzegania i ważność tej jednostki społecznej. Pierw-
szym z nich jest utożsamienie rodziny z ojczyzną. Taki sposób 
pojmowania rodziny można zaobserwować w następujących 
przykładach: 

A więc naród każdy, to jakby ogromna rodzina ludzi, mówiących 
jednym językiem, czyli naród polski – to ogromna rodzina Polaków.  
(R 1906, nr 22: 3);
Tak samo człowiek nie znający swojej wielkiei rodziny, to jest ojczy-
zny, jest w pośród wielkiego świata sierotą, smutnym i niepewnym jutra.  
(R 1906, nr 22: 3).

Synonimiczne traktowanie rodziny jako ojczyzny z jednej stro-
ny podkreśla więź ludzi zamieszkujących dany kraj, a z dru-
giej wyzwala charakter patriotyczny. Warto również zwrócić 
uwagę na pojawiające się przymiotniki określające, które pod-
kreślają liczebność wspólnoty narodowej, czyli wielka, ogromna. 
Wyrazem patriotyzmu i symbiozy sfery domowej ze sferę na-
rodową może być wierszyk zamieszczony w jednym z nume-
rów czasopisma „Rodzina”:

Jestem polskie dziecko – Boże Tobie chwała,
Polka mnie zrodziła, Polka wychowała,
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Z macierzyńskiej piersi święty zapał ssałem,
Od ojca przykłady cnoty odbierałem. (R 1895, nr 6: 41).

Inne metaforyczne określenie rodziny to mały światek pracy 
i walki o byt:

Oto kobiety, które spełniają swe trudne zadanie w rodzinie i które o szczęś-
ciu rodziny stanowią. Bo tak jest rzeczywiście. Jeżeli bowiem kobieta spełnia 
w rodzinie tyle i tak ważnych czynności, to czyż nie mamy jej uważać za 
twórczynię szczęścia i pomyślności tego małego światka pracy i walki 
o byt, jakim jest każda rodzina robotnicza. (R 1902, nr 14: 4).

Wyrażenie koreluje podstawowe zakresy aktywności do-
mowej rodziny. Jednocześnie wyraz walka jednoznacznie 
unaocznia wysiłek wkładany w codzienne funkcjonowanie 
i utrzymywanie rodziny.

• Związek życia rodzinnego z życiem religijnym. Istotnym krę-
giem leksykalnym dotyczącym słowa rodzina oraz nazw jej po-
szczególnych członków jest sfera religijna. Warunkowane jest 
to nie tylko specyfiką życia społecznego, ale w dużej mierze ka-
tolickim profilem czasopisma („Rodzina” to dodatek do czaso-
pisma „Katolik”), krzewiącego chrześcijańskie wartości i pod-
kreślającego rolę religii w życiu, a także socjalizacji człowieka. 
Często pojawiającym się wyrażeniem na łamach dawnej prasy 
adresowanej do rodziców jest leksem chrześciański. Badania ste-
reotypu domu, poczynione przez Grażynę Sawicką, owocują 
konkluzją, że „DOM polski to z jednej strony DOM słowiań-
ski, z drugiej zaś chrześcijański” (Sawicka 1997: 27). Wyraz ten 
można odnaleźć np. w wyrażeniach chrześciańscy małżonkowie, 
rodzice chrześcijańscy, będących synonimami dobra i miłości: 

A jednak powinniby chrześciańscy małżonkowie być przepełnieni ku so-
bie wielką miłością i gotowością do poniesienia wszelkich ofiar, jak owe po-
gańskie małżeństwo! (R 1904, nr 15: 60); 
Św. Józef, wzór dla rodziców chrześciańskich. (R 1902, nr 2: 1);
Bądźcie przekonani, że to jest koniecznie potrzebne; aby działać własne zba-
wienie; potrzeba, aby być dla dzieci rodzicami chrześcijańskimi, t.j. do-
brymi. (M 1886, nr 51: 358).
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Przytoczone fragmenty pokazują, że użyte określenie wyzna-
cza sposób zachowania rodziców, a zarazem metodę wycho-
wywania dzieci. Potwierdza to też zdanie:

Bo widzisz! język matki pobożnej lub ojca poczciwego był dłótem, który 
ten kamyczek ociosał, a takie dłóto to szczególniej dobre. (R 1895, nr 1: 2).

Pobożność warunkuje właściwe wychowanie dziecka. Nie bez 
znaczenia jest też tutaj lokalny zasięg czasopisma. Tradycyjna 
rodzina śląska funkcjonowała w oparciu o wiarę: 

Religijność jest głęboko zakorzenioną potrzebą indywidualną i rodzinną 
Ślązaków, a praktyki religijne stanowią naturalny element życia codzien-
nego wszystkich grup wiekowych (Bukowska-Floreńska 2007: 171).

W krąg leksyki związanej z rodziną wpisuje się także dom, 
czyli najważniejsza przestrzeń funkcjonowania domowników. 
Zwracając uwagę na prototypowe znaczenia leksemu dom, a więc  
1) rzecz, 2) instytucja, 3) miejsce i 4) ludzie (Sawicka 1997: 29), moż-
na stwierdzić, że wskazane modele metaforyczne stanowiące jądro 
znaczeniowe domu w różnym stopniu są realizowane w przypadku 
omawianego materiału prasowego. Ze względu na poradnikowy 
charakter wielu artykułów i propagowanie rodzinnych wartości 
pierwsze z modelowych ujęć (dom jako rzecz, budynek) jest rzad-
ko obecne w dawnej prasie. Najczęściej eksponowaną wartością jest 
DOM, czyli ludzie. Dom rodzinny w potocznym postrzeganiu jawi 
się jako miejsce bezpieczne, sielankowe, wypełnione miłością i ro-
dzinnym klimatem. Odwzorowanie tych wartości można odnaleźć 
w omawianych czasopismach, obserwując metafory domu wartoś-
ciujące pozytywnie. Powiązane ze wspomnianym kontekstem reli-
gijnym jest traktowanie domu jako świątyni: 

Mężowie mają obowiązek dbać o to, aby żona nie przykrzykła sobie domu i ro-
dzinnego ogniska, lecz żeby uważała sobie dom i rodzinę za świątynię, w któ-
rejby Panu Bogu w szczególniejszy sposób służyć mogła. (R 1904, nr 21: 82).

Traktowanie przestrzeni domowej w ten sposób wyzwala jej 
metafizyczny charakter. Można również rozpatrywać to określenie 
w kontekście konotacji sakralnych. Takich powiązań możemy się już 
doszukiwać w Słowniku polszczyzny XVI wieku, w którym jednym ze 
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znaczeń przenośnych leksemu dom jest ‘niebo, raj jako mieszkanie 
Boga, przyszłe mieszkanie wieczne człowieka’ (SXVI). Istotnym na-
wiązaniem jest także określenie domu mianem raju na ziemi:

Więcej łagodności, więcej wyrozumiałości, mężowie, a zakwitnie pokój 
w domu, który dla żony stanie się rajem na ziemi. (R 1904, nr 21: 83).

Dom rodzinny utrwalony jest jako przestrzeń arkadyjska. 
Współczesne znaczenie wyrażenia raj na ziemi w potocznych ak-
tualizacjach nie konotuje wielu nawiązań do przestrzeni domu 
czy relacji rodzinnej. Obecnie określenie to występuje najczęściej 
w kontekście turystycznym – opisuje egzotyczne wyspy rekla-
mowane przez biura podróży: Wyspy jak raj na Ziemi - najpiękniej-
sze wyspy świata! (www.wakacyjnipiraci.pl); Karaibski raj na ziemi 
(podroze.onet.pl). Pozytywne wyobrażenia odnoszą się do pięk-
nych i malowniczych zakątków świata. 

Wśród metafor odnoszących się do domu można wskazać tak-
że negatywne sposoby obrazowania przestrzeni domowej. Dom 
zostaje nazwany np. szkołą zepsucia:

Tak więc pierwszym gorszycielem dziecka bywa często rodzony ojciec, brat 
starszy, krewny, gość lub domownik – a dom rodzicielski staje się szkołą 
zepsucia. (R 1906, nr 2: 7).

Taki sposób nazwania wzbudza pejoratywne konotacje, ale moż-
na stwierdzić, że jest to efekt poradnikowego nurtu artykułów zawar-
tych w czasopiśmie „Rodzina”. Część z nich ma charakter przestróg 
i ostrzeżeń, przez co negatywny obszar leksyki wzmaga perswazyj-
ny ton autorów i ma na celu właściwe postępowanie rodziców.

Ważną grupę leksemów stanowi także pole leksykalne związane 
z wyrazem matka. Można z niego wyekscerpować kilka grup lek-
semów obrazujących główne role matki w funkcjonowaniu rodziny 
i życiu dziecka. Zasadne będzie ich porównanie z badaniami Jerze-
go Bartmińskiego nad polskim stereotypem matki (Bartmiński 2008).

Wśród najważniejszych pól semantycznych można wymienić:

• Słownictwo odzwierciedlające funkcję wychowawczą: 
czasowniki: wychowywać, wpoić, pouczyć, naprawić; rzeczowniki: 
karmicielka, nauczyciel; metonimiczne wyrażenie: czujne oko, por.: 
Żona robotnika ma dużo pracy przed sobą. Jest ona matką i karmicielką 
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swych dzieci, sama je wychowuje, bo na piastunki ani nauczycielki jej nie 
stać. (R 1902, nr 14: 4);
Błogosławione matki, które od najwcześniejszych lat wpoiły w dzieci zamiło-
wanie i nawyknienie do pracy! (R 1905, nr 11: 44);
Najpierwszym i najlepszym nauczycielem religii jest dla dziecka własna mat-
ka. (R 1891, nr 12: 95);
Ale poznać Go samo jeszcze nie zdoła bez pouczenia matki. (R 1891, nr 12: 95);
Czujne oko matki, łatwiej niż inne dostrzeże w córce to złe, które z początku 
da się naprawić, a co gdy się zaniedba, przyprawić ją może o nieszczęście – do-
czesne, a może i wieczne. (R 1901, nr 6: 48).

• Realizację potrzeby miłości: 

Kochająca matka stara się dziatkom swoim sprawić wesele, życzy im roz-
rywki i niewinnej zabawy. (R 1888, nr 12: 94);
Dziecko, mając przez matkę wszczepioną miłość dla niej, ma takową 
zarazem i dla innych osobliwie dla ludzi, w których widzi cnoty, bo te cnoty 
matka nauczyła w nich kochać. (R 1890, nr 11: 85);
Nie do miłości też w ogóle ku dzieciom pragnę w tej chwili zachęcić matki, 
lecz wykazać im raczej, jak miłość ta ku dzieciom powinna być powszechna, 
nadzmysłowa i ofiarna. (R 1893, nr 12: 1).

Rola matki w tym zakresie jest dwuaspektowa – oznacza za-
równo bezwarunkową miłość do dzieci, jak i aspekt edukacyj-
ny – uczy miłości, co powiązane jest z funkcją wychowawczą.
 

• Pozytywne cechy charakteru (moralność, delikatność, godność, 
pracowitość, cierpliwość, bogobojność):

Po większej części moralność rodziny jest odbiciem moralności matki. Mo-
ralność żony, jej delikatność, godność połączona ze słodyczą charakte-
ru, nie może zostać bez wpływu na męża. To też robotnik, skoro ma zamiar 
wstąpić w związki małżeńskie powinien ciągle mieć na myśli, że bogabojna, 
pracowita, moralna żona tylko zdoła mu zapewnić spokój i szczęście na 
całe życie. (R 1902, nr 14: 4);
Najwymowniejsze zaś słowa nie uczą dzieci i sług tak przekonywająco cnoty 
cierpliwości, panowania nad sobą, jak przykład cierpliwej matki i pani; żaden 
z domowników nie waży się wobec niej wybuchnąć gniewem, a dla męża cierp-
liwa żona stwarza raj ziemski przy ognisku domowem. (R 1903, nr 11: 44).
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• Negatywne cechy charakteru (nierozsądność, wyrodność):

Jedzcie dzieci, żebyście były mocne i zdrowe – tak niejedna matka nieroz-
sądna zachęca dzieci swoje do przeładowania się – a jaki zwykle bywa sku-
tek? Dzieci zazwyczaj nędzne, a często chore. (R 1891, nr 3: 18-19);
Wyrodna tylko matka może śmiać się i żartować z dziecka płaczącego […]. 
(R 1891, nr 10: 76-77).

Warto również podkreślić, że pole leksykalne związane z wi-
zerunkiem matki, a także obu rodziców często uwydatnia ne-
gatywne cechy, przez co obraz rodziny nie jest jednoznacznie 
pozytywny, np.: 

Widziałem nieraz takich nierozsądnych rodziców, co dziecku wszystko 
dawali, co tylko zechciało. (R 1903, nr 19: 76);
Do tych to błędów należy i ten, że rodzice dziś sądzą, iż z oddaniem dzieci do 
szkoły kończy się dla nich wszelki obowiązek dalszego pouczania religijnego. 
(R 1895, nr 1: 1);
Ponieważ i po dziś dzień wielu rodziców, idąc za pożądliwością oczu 
i hołdując materyalnemu duchowi czasu, w te sidła szatańskie wpadły 
i „służą mamonie” […]. (R 1895, nr 9: 65-66);
Do gospodarczego wozu, na którym toczy się byt wasz materyalny, zaprzę-
gacie pychę i płochość, samolubstwo i zbytek. (R 1910, nr 19: 3).

• Relacja i więź z dzieckiem: rzeczowniki bliskość, troska, czasow-
nik rozumieć.

Bliższą dzieciom zazwyczaj jest matka; w ciągłej trosce o potrzeby 
dzieci, rozumie ona lepiej dzieci swe od ojca. (R 1901, nr 2: 15). 

W tym miejscu warto wspomnieć o podkreślanym w prasie 
zróżnicowaniu więzi matki i ojca z dziećmi. Ojciec jawi się 
jako mniej zaangażowany w wychowanie i budowanie relacji 
z dzieckiem: 

Bo jeżeli się rozejrzymy, iluż to ojców zadaje sobie ten trud i poświęca sobie 
czas na to, by dzieci swe poznać? Zanadto pochłania ich praca, karczmy, 
karty lub inne zajęcia, by mogli znaleźć czas i ochotę do takiej nudnej pracy 
i niezabawnego zajęcia. (R 1898, nr 9: 70).
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Wskazany przykład rodzi negatywne konotacje. Taki sam wy-
dźwięk mają porady zalecające mężczyznom rezygnację z al-
koholu czy agresji, np.: 

Wstrzemięźliwości przeciwnie owocem jest spokój duszy, rzeźwość, czer-
stwość i zdrowie ciała i to błogie życie w cichem szczęściu na łonie rodzi-
ny, u boku żony i dziatek, które szanują i kochają trzeźwego męża i ojca.  
(R 1898, nr 9: 70).

Przymiotnik trzeźwy okazuje się synonimem zapewnienia ro-
dzinnego szczęścia. Mniejsze zaangażowanie ojca w wychowanie 
dzieci wynika jednak przede wszystkim z utrwalonego podziału 
ról społecznych – kobiety funkcjonującej w przestrzeni domowej 
i zarabiającego na utrzymanie rodziny mężczyzny, np.: 

W czasie, gdy ojciec rodziny oddaje się cały zarobkowej pracy, matka w ci-
chych ścianach domowych spełnia wdzięczne i ważne zadanie. (R 1909, nr 9: 4).

Realizacja tej funkcji wpisuje się w tradycyjny model śląskiej 
rodziny: 

Kobieta w tradycyjnej górnośląskiej rodzinie pełniła jedynie funkcję 
domowo-rodzinną, która sprowadzała się do prowadzenia gospo-
darstwa i wychowywania dzieci (Piłat-Borcuch 2013: 39).

Wymienione pola leksykalne zarysowują główne profile doty-
czące roli matki w życiu dziecka i funkcjonowaniu rodziny. Jerzy 
Bartmiński w badaniach nad stereotypem matki (Bartmiński 2008) 
wskazał spektrum cech ją identyfikujących – kochająca, opiekuńcza, 
wyrozumiała, dobra, troskliwa, czuła, uczuciowa, zapracowana, ciepła, 
oddana. W analizowanym materiale przewagę liczebną uzyskują 
właściwości: kochająca, opiekuńcza i dobra, co pokrywa się z poczy-
nionymi badaniami, wskazując tym samym podstawowe role 
matki w życiu dziecka. Bartmiński nie odnotował negatywnych 
elementów wizerunku matki, co w przypadku analizowanej prasy 
burzy jednoznacznie pozytywny obraz rodzicielki.

W dawnej prasie wyeksponowana zostaje także opozycja mat-
ka : macocha. W kontekście przykładów można zaobserwować pe-
joratywną warstwę znaczeniową leksemu macocha, słownikowo 
utrwaloną w przymiotniku macoszy – ‘macosze jest to, co uważa-
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my za charakterystyczne dla macochy, np. niesprawiedliwe trak-
towanie pasierbów’ (ISJP), a także w wyrażeniu po macoszemu ‘tak, 
jak macocha; niesprawiedliwie, źle’, czy w potocznym frazeolo-
gizmie być od macochy ‘być pomijanym, traktowanym gorzej niż 
inni’ (SJP). W przytoczonym przykładzie nieprzychylne postępo-
wanie macochy zdaje się naturalne, przez co czasami również to 
ojciec jest postrzegany negatywnie: 

Serdecznie żal mi się zrobiło pewnej dziewczynki, która na pytanie moje, 
coby dostała na „Gwiazdkę”, ze łzami w oczach odpowiedziała „Nic!” Mia-
łać ona wprawdzie macochę, ale to bynajmniej nie uniewinnia nieczułego 
i wcale zamożnego jej ojca. (R 1897, nr 4: 26);
W wielu znów razach i matka sama temu jest winna, że w domu taka nie-
zgoda i tyle niepokoju. Zamiast żeby dzieci męża z pierwszego małżeństwa 
z całą miłością do serca przygarnęła i z troskliwością macierzyńską niemi się 
zajęła i poświęciła się dla nich, odpycha je od siebie, nie dba o nie i jakby 
z obcemi się obchodzi […]. (R 1893, nr 12: 2).

Pole leksykalne związane z rodziną tworzy dychotomiczną siat-
kę wartości i antywartości. Sferą ich generowania jest proces wycho-
wywania dzieci. Sposób jego realizacji skutkuje obecnością pozy-
tywnych lub negatywnych wartości w życiu człowieka. W zakres 
pierwszej grupy można wpisać m.in. miłość, religijność, dobroć, mo-
ralność, pracowitość, dom rodzinny. Spektrum wymienionych cech 
jest odzwierciedleniem przekonań panujących na Górnym Śląsku: 

Dawny system wychowania w rodzinach śląskich opierał się na świado-
mym przygotowaniu dzieci do przyszłego życia dorosłego, w którym 
trzeba podjąć pracę w kopalni lub zakładzie przemysłowym, prowa-
dzić oszczędne, pracowite i bogobojne życie. […] Umocnienie i oparcie 
psychospołeczne stanowiła tu zawsze wiara w Boga, cześć dla świętych 
pańskich (Bukowska-Floreńska 2009: 75). 

Jako antywartość można postrzegać brak zaangażowania w socjali-
zację dzieci, objawiający się: po pierwsze nieobecnością wpojonych 
wartości pozytywnych, a po drugie – nierozsądkiem i dawaniem 
złego przykładu swoim dzieciom (np. nadużywanie alkoholu przez 
ojca czy brak pobożności). Tworzenie grupy antywartości nie zawsze 
stanowi sposób obrazowania rodziny, ale może być ukazaniem po-
tencjalnych zagrożeń dobrego życia rodzinnego. W ten sposób pełni 
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funkcję ostrzegawczą, przestrzegającą przed konsekwencjami nie-
właściwych postaw rodzicielskich. 

Reasumując powyższe rozważania, można stwierdzić, że 
wskazane pola leksykalne – rodzina, dom, matka powiązane są 
z podstawowymi funkcjami rodziny i jej członków. Chociaż pole 
znaczeniowe rodziny w przeważającym stopniu budują leksemy 
o pozytywnym wartościowaniu, co pokrywa się z utrwalonym 
w polszczyźnie stereotypem rodziny (zob. np. Bielińska-Gardziel 
2009), można jednak wyodrębnić także wyrazy nacechowane pe-
joratywnie. Pojawiające się nazwy deminutywne i zmetaforyzo-
wane określenia podkreślają więź rodzinną, a nawiązania do sfery 
religijnej łączą sferę wychowania i życia rodzinnego ze światem 
wiary. Warto również podkreślić zaobserwowane akcenty patrio-
tyczne, uwydatniające polskość omawianych czasopism. Identy-
fikacja Ślązaków z ojczyzną i przywiązanie do niej poświadczają 
tożsamość narodową i patriotyzm mieszkańców tego regionu.

Wykaz	skrótów

ISJP – Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 1-2, Warszawa 
2000.

M – „Monika. Tygodnik dla rodziców o chrześcijańskim wycho-
waniu dziatek” (1886-1888).

R – „Rodzina. Pismo poświęcone wychowaniu i nauce domowej” 
(1886-1910).

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

SXVI – Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa,  
t. 1-(36), Wrocław–Warszawa–Kraków 1966-(2012). 
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Lexis related to family in old Upper Silesian press
Abstract

The subject of the article is a characteristics of a lexical field related 
to family and a presentation of an image of the family in several 
magazines published in Upper Silesia at the turn of 19th and 20th 
centuries. Selected issues of the magazines “Family” and “Moni-
ka” constituted source material. In the article the elements of the 
aforementioned lexical field have been analysed, including names 
of family members, positive adjectives, vocabulary emphasising 
family bonds, metaphorical terms related to family. The subject 
of the observations is also related to the semantic fields of home 
and mother, which are inseparably linked with the family, charac-
terized primarily by lexis and metaphors. All observations have 
proved basic areas related to the role and function of the family as 
well as its members, i.e. educational, domestic and religious. 

Keywords: old Upper Silesian press, lexical fields, family, home, 
mother.
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Koń jaki jest, każdy widzi – wyraz koń 
(i formy pokrewne) w polskiej  
leksyce i onomastykonie 

1. W tytule artykułu celowo umieściłam słynną definicję konia ks. 
Benedykta Chmielowskiego (1700-1763) z „Nowych Aten”1, które 
były swoistym kompendium wiedzy o otaczającym go świecie. 
Autor żył w Rzeczypospolitej XVIII wieku, stąd widoczne osa-
dzenie jego encyklopedii w barokowej tradycji. Przybliża ona 
w znacznym stopniu stan umysłu człowieka, który żył 300 lat 
temu. Przytoczona powyżej sentencja, mieszcząca się w typie de-
finicji ostensywnej, otwiera dość obszerne hasło poświęcone ko-
niowi (Chmielowski 1746: 475-476). Przywołanie tych słów jest 
zapowiedzią osadzenia moich rozważań w szerszej perspektywie 
antropologicznej, a dokładniej antropologii historycznej, której 
centrum stanowią człowiek i historia kultury (Le Goff 2015). 

Rzeczywistość bez konia — przyjaciela człowieka od zarania 
dziejów, towarzysza doli i niedoli, nieodłącznego kompana na po-
lach bitewnych — była już niewyobrażalna od czasów średniowie-
cza. Udomowienie dzikich koni nastąpiło przypuszczalnie ok. 8-6 
tys. lat p.n.e. w Azji i Europie, hodowla najwcześniej rozwinęła się 
na stepach Azji Środkowej, następnie w Azji Mniejszej, Grecji i Rzy-
mie i od IV w. n.e. w Arabii. Podziału koni dokonujemy najczęściej 
ze względu na typ budowy i rasę. W średniowiecznych źródłach 
nie występują rasy koni, wyróżnia się tylko ich typy ze względu na 

1 Pełny tytuł brzmi: Nowe Ateny Albo Akademia Wszelkiey Scyencyi Pełna : Na 
Rozne Tytuły, iak na Classes Podzielona, Mądrym dla Memoryału, Idiotom dla nauki, 
Politykom dla praktyki, Melancholikom dla rozrywki Erygowana, Lwów 1746.
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przypisywane im cechy. Konie w Słowiańszczyźnie, podobnie jak 
i w całej Europie przede wszystkim odgrywały ogromną rolę bojo-
wą. Słowianie już od przełomu VI/VII w. wykorzystywali oddziały 
konne w toczonych walkach, ale również w rabunkowych wypra-
wach mających na celu pozyskiwanie niewolników. Handel ludźmi 
zapewne był ważnym źródłem finansowania powstającej monarchii 
Mieszka I i jego następców w XI wieku (Urbańczyk 2015). Głównym 
ośrodkiem handlu końmi i niewolnikami była (według relacji Ibra-
hima ibn Jakuba) czeska Praga. Cała Słowiańszczyzna rozwinęła na 
szeroką hodowlę koni, w Polsce i Czechach głównie w dobrach ksią-
żęcych. W państwie piastowskim już na przełomie X/XI w. zaczęto 
prowadzić hodowle koni bojowych, były one większe i silniejsze od 
koni domowych (Sssł II 454). Pierwsze konie robocze pojawiły się 
w drobnych  gospodarstwach rycerskich dopiero  w drugiej poło-
wie XII wieku, wcześniej nie znajdowały zastosowania w rolnictwie. 
Wspomina o nich Statut łęczycki z 1180 r. w związku zmarnowaniem 
chłopskiego inwentarza przez użytkowników podwód. Dokument 
trzebnicki z 1204 r. normował świadczenia wedle liczby zaprzęgów 
w gospodarstwie, przyjmując za jednostkę sprzężaju parę wołów 
lub konia. Pojawienie się koni wydaje się najbardziej uchwytną 
oznaką poprawy wyposażenia w siłę pociągową gospodarstw drob-
norycerskich i chłopskich (Modzelewski 1987: 239). Konie były bez 
wątpienia szybsze niż powszechnie używane woły w zaprzęgach 
ciągnących radło, ale były zwierzętami o wiele bardziej wymagają-
cymi, i przede wszystkim droższymi. W Księdze henrykowskiej (ko-
niec XIII w. i początek XIV), z której pochodzi pierwsze całe zdanie 
w języku polskim („daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”), znajdujemy 
poświadczenia cen koni, wołów i innych zwierząt: 

Lecz ponieważ pomienieni młodzieńcy Bogusza i Paweł przyciśnięci 
byli nadmiernym ubóstwem ... opat z Henrykowa — by tym chętniej 
przyjęli źreb w Ochli — dal im 2 konie za 3 grzywny, 4 woły za 2 i pół 
grzywny, 2 krowy za 1 grzywnę, każdemu po 5 świń za 3 wiadrunki,  
5 owiec za 8 skojców […] (Modzelewski 1987: 150). 

Powszechniej konie robocze zaczęto dopiero wykorzystywać 
w nowych gospodarstwach w osadach zakładanych na prawie nie-
mieckim. Pośrednio świadczy o tym zanik nazwy renty feudalnej 
powołowe w pierwszych dziesięcioleciach XIV w., zostaje ona zastą-
piona w dokumentach terminem poradlne, bardziej odpowiednim 
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do zmienionych realiów (Modzelewski 1987: 67). Konie występo-
wały również w powszechnych wśród Słowian rytuałach związa-
nych z wiarą w bóstwa domowe. Głowy końskie stanowiły bardzo 
często, jak potwierdzają wykopaliska archeologiczne, ofiary zakła-
dzinowe umieszczane pod belkami fundamentowymi chat i pod 
wałami grodzisk. Ten rytuał miał na celu zapewnienie domowni-
kom przychylności bóstwa. Praktyki zakładzinowe były powszech-
nie stosowane między X a XII wiekiem (Gieysztor 1982: 215-240).

2. Tematem mojego artykułu jest próba prześledzenia losów 
trzech apelatywów: nadrzędnego hiperonimu koń, hiponimów ko-
była i klęcz // klacz tworzących szereg synonimiczny, określających 
żeńską płeć oraz form pochodnych jako wyrazów motywujących 
powstanie wielu nazw w onimii polskiej, głównie w antroponimii 
i toponimii. Przypisany pograniczny charakter onomastyki w ob-
rębie językoznawstwa zachęca do badań o charakterze interdyscy-
plinarnym. W szerszej perspektywie historycznej onimy przynale-
żą do faktów historycznych o źródłowym statusie (Topolski 2009). 
Przedstawiony dualizm generuje metody badawcze onimów, z jed-
nej strony wykorzystuje się metody filologiczne (znak językowy), 
posiłkując się często metodą retrogresywną, wykorzystywaną w ba-
daniach historycznych, polegającą na rekonstrukcji faktów na pod-
stawie źródeł od nich późniejszych. Wykorzystanie tej metodologii 
w wielu wypadkach pozwala uzupełnić stan naszej wiedzy związa-
nej z okresem przedpiśmiennym polszczyzny. Nazwy własne w uję-
ciu diachronicznym stanowią kategorię wtórną w stosunku do ape-
latywów, indywidualizując jednostkowe obiekty (osoba, miejsce), 
w niewielkim stopniu podlegają zmianom i dlatego zachowują czę-
sto dawniejszy stan języka. W związku z tym dociekania będą doty-
czyć zarówno warstwy apelatywnej, jak i proprialnej języka. Wyko-
rzystana przeze mnie metodologia leksykalno-semantyczna bazuje 
na znaczeniu apelatywnych jednostek leksykalnych, z uwzględnie-
niem ich polisemii i przesunięć znaczeniowych. Nazwy własne zo-
stały poddane analizie opartej na interpretacji genetyczno-motywa-
cyjnej onimów (Borek 1987, 2002), z uwzględnieniem perspektywy 
antropologicznej2.

2 Podobną metodologię badawczą zastosowałam w dwóch wcześniejszych 
artykułach: Dziad i formy pochodne jako wyrazy motywujące w onimii polskiej, 
„Onomastica” LVII, 2013, s. 163-171; Skot – wardęga – bydło w polskiej leksyce 
i onomastykonie, „Polonica” XXXVI, 2016, s. 67-75. Wydaje się, że jest ona naj-
bardziej odpowiednia w tego typu opracowaniach.
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3. Etymony koń, kobyła i *klękь genetycznie zakotwiczone są 
w prasłowiańskim zasobie leksykalnym, czyli przynależą do tzw. 
warstwy rezydualnej języka polskiego, na którą składają się wyra-
zy odziedziczone z wcześniejszych okresów rozwoju językowego 
(tzw. residua; Boryś 2007: 532). W języku polskim, według wyliczeń 
Tadeusza Lehra-Spławińskiego, funkcjonuje ok. 1700 wyrazów po-
chodzenia prasłowiańskiego (Walczak 1995: 51); należy przyjąć, że 
w epoce przedpiśmiennej ten odsetek był znacznie wyższy. Do tej 
pory nie powstało żadne monograficzne opracowanie poświęcone 
przywoływanym apelatywom. W l. 70. prace badawcze w tym ob-
szarze podjął J. Bal, ale nie zostały one ukończone3, dysponujemy 
tylko opracowaniami hasłowymi w słownikach etymologicznych. 
Koń i kobyła są to leksemy bez pewnej etymologii, zarówno psł. *konь 
i psł. *kobyla, pozostają z sobą w nie do końca objaśnionej łączno-
ści. Wskazuje się na ich związek etymologiczny z psł. *komon ‛koń’, 
z łac. caballus ‛koń, zwłaszcza roboczy lub wałach, szkapa’, gr. kabal-
les ‛koń roboczy’, ale wzajemny stosunek wymienionych form jest 
niejasny. Przeważa hipoteza, że psł. *konь  jest formą skróconą od 
*komonь. Bardzo wątpliwa jest pie. rekonstrukcja prapostaci *kabo(n) 
(SESŁ II 446-447; SEBor 241, 248; SEBań I 738-739, 791). Samą psł. 
formę* kobyla czasami uznaje się za derywat z suf. -la od psł. rzecz. 
*koby, określającego samicę konia i wyprowadzanego z niepewnej 
rekonstrukcji prapostaci, podobnie jak psł. *kamy, tylko wtedy przy-
rostek -y nie mógłby być wskazywany jako tworzący nazwy samic 
(SEBor 241). Trzeci interesujący nas apelatyw klacz, w stp. klacza jest 
zapożyczeniem ze wschsł. w znaczeniu kobyła. Oczekiwaną polską 
postacią byłaby klęcza, taką formę znamy z gwary podegrodzkiej 
i mamy utrwaloną w średniowiecznych małopolskich onimach. Jest 
ona wyprowadzana z psł. dialektalnego *klęča (< *klęk-ja) ‛coś zgię-
tego, wykrzywionego, kobyła’ SESł III 216-218; też od psł. *klękъ 
‛zginać’ (ten sam rdzeń w klęczeć) ESSJ X 28-33. Możemy założyć, że 
była to forma pierwotna i wcześniejsza, która została wyparta przez 
postać wschsł. klacz. Wymienione apelatywy (koń, kobyła) w prasło-
wiańszczyźnie były monosemantyczne, dopiero na gruncie języka 
polskiego nabrały charakteru polisemicznego; podstawowe (czyli 
prototypowe) znaczenia uległy rozszerzeniu, powstały modyfikacje 

3  Cząstkowe wyniki badań autor przedstawił na posiedzeniu Komisji Języ-
koznawstwa przy Oddziale PAN w Krakowie, zob. Prasłowiańskie nazwy koni, 
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. Polska Akademia Nauk. Od-
dział w Krakowie, t. XX/2, Kraków 1976, s. 334-335.
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semantyczne. Słownik staropolski notuje ap. koń w podstawowym 
znaczeniu od XIV w. (1386), oprócz tego objaśnienia, notuje również 
ten apelatyw w znaczeniu ‛kupa, stos’ (1241); dziki koń ‛wielbląd’ 
(1500) Sstp III 331-334. W staropolszczyźnie notowane są również 
formy pochodne takie jak: konarz, (1243) Sstp III 325, koniuch, koniusz, 
konnik (XV) Sstp III 330-331 – nomina agentis określające ministeria-
łów, czyli ‛ludność służebną zajmującą się hodowlą koni książęcych’ 
i formę koniuszek w znaczeniu ‛pasterz’ (poza służebnością), mamy 
również poświadczenia następujących urzędów: koniuszy, podkoniu-
szy (XV), wcześniej konarski w znaczeniu ‛urzędnik sprawujący nad-
zór nad stajniami lub stadninami koni książęcych też królewskich’ 
Sstp III 325 (1228). Odnotowany jest ap. konica ‛stajnia dla koni’ Sstp 
III 326 (1386 – znaczenie lokatywne) i hipokorystykum koniczek 
‛mały koń’ (1471). Należy również wspomnieć o licznych fitoni-
mach z morfemem koń-, też z przymiotnikiem w odmianie prostej 
koni (konik, koniochrom, konikowie Sstp III 330)4. W SpXVI oprócz tych 
wymienionych leksemów pojawiają się ciekawe poświadczenia zło-
żeń: konionośny, koniopłoch, koniowłosy, koniostrach; można przytoczyć 
również formę koniokrad, znaną mi osobiście z dokumentów z XVII 
wieku. Te composita pozostają poza moim obszarem zainteresowa-
nia. Warto wspomnieć o odnotowanej w Sstp nazwie pospolitej ko-
monica ‛koniczyna’ Sstp III 322, w której utrwalony jest pierwotny 
leksem psł. *komon na określenie konia, poza tym mamy poświad-
czenia tego leksemu tylko w średniowiecznej onimii. Dopiero w XIV 
wieku w staropolskim zasobie leksykalnym zostaje poświadczony 
leksem kobyła i ma on już charakter polisemiczny na gruncie języka 
polskiego, pojawiają się trzy znaczenia: 1. pierwotne ‛samica konia’ 
(1386); 2. ‛zastawa drewniana wzbraniająca wstępu do osady’, po-
świadczona również forma synonimiczna kobylenie (XV); 3. ‛kupa 
siana, stóg’ (1389) Sstp III 307-309. W wyniku przesunięć i rozszerzeń 
w obrębie znaczeń tego leksemu, już we wczesnym stadium pol-
szczyzny (przedpiśmiennym) otrzymujemy te trzy znaczenia w sta-
ropolszczyźnie. Do pierwszego znaczenia nawiązują bezpośrednio 
derywaty kobylnik ‛pasterz stada końskiego’ (1281), kobylica ‛maska 
na podobieństwo konia, z którą chodzą w czasie zapustów’ i stąd 
kobylnicy jako forma synonimiczna do kuglarzy Sstp III 307 (XV w.). 

4 W druku znajduje się bardzo ciekawa publikacja, poświęcona temu zagad-
nieniu: L. Padporynava, Zmiany semantyki morfemu rdzeniowego *koń- a zmiany 
motywacji zachodniosłowiańskich fitonimów dialektalnych, w: Przeszłość w języku za-
mknięta, Częstochowa 2018.
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Na szczególną uwagę zasługuje staropolski zwyczaj obchodzenia 
domów z kobylicą (tzn. z końską czaszką na żerdzi) w zapusty. Mo-
żemy się tutaj dopatrywać reliktowych zachowań wywodzących się 
z dawnych praktyk zakładzinowych i mających na celu zapewnie-
nie domownikom przychylności bóstw domowych. Ten zapustowy 
obyczaj był surowo zwalczany przez władze kościelne, por. SEBań 
II 738. W staropolszczyźnie odnotowane są również formy kobyłczę, 
kobyłka w znaczeniu ‛szarańcza’ Sstp III 309. Przymiotnik kobyli wy-
stępuje w nazwach zestawionych różnego rodzaju roślin (kobyla rze-
żucha, kobyla mięta, kobyla stopa, kobyli szczaw Sstp III 307). Trzeci inte-
resujący nas leksem klacz, klacza w znaczeniu ‛kobyła’ Sstp III 281 zo-
staje zapożyczony z ukraińskiego do polszczyzny dopiero w XV w., 
niestety nie mamy poświadczeń słownikowych polskiej (małopol-
skiej?) formy klęcza, która została tylko utrwalona w onimach. 

Reasumując: w języku staropolskim istniał szereg leksykalny 
(onomazjologiczny): koń – kobyła – klacz, w którym dwa elemen-
ty (koń, kobyła) były oddziedziczone z prasłowiańskiego zasobu 
leksykalnego (tzw. residua) i pozostawały w ścisłym, ale nie do 
końca jasnym związku etymologicznym, para kobyła – klacz od XV 
w. określające płeć – tworzyły dublet synonimiczny. W wypadku 
tych apelatywów możemy mówić o synonimii absolutnej, która 
odbierana jest jako zakłócenie normy, skutkujące zachwianiem 
równowagi w systemie leksykalnym (Nagórko 1998: 329). Jak pi-
sze Kleszczowa, zgodnie z dynamiką przekształceń języka, takie 
pary są eliminowane (2012: 245). W naszym wypadku doszło do 
przeprofilowania o charakterze negatywnym, leksem kobyła za-
pewne już w okresie średniopolskim nabywa ujemny odcień zna-
czeniowy. Komponent pejoratywny zaczyna odgrywać istotną 
rolę w semantyce tego wyrazu. Znajduje to już odzwierciedlenie 
w słowniku Lindego, w którym podane jest przenośne znaczenie 
kobyła ‛jako babsko głupie i niezgrabne’ (II 1033). Proces polegają-
cy na przeprofilowaniu znaczeń prototypowych uwarunkowany 
jest w znacznym stopniu czynnikami antropologicznymi i kultu-
rowymi (Tabakowska 1995: 49). Para kobyła – klacz, która przetrwa-
ła do XXI wieku, egzystuje w wyraźnej opozycji, chociaż definicje 
słownikowe są takie same.

4. W tej części zostanie przedstawiony materiał onomastyczny 
będący egzemplifikacją poruszanych wyżej kwestii. Wnioski pły-
nące z analizy toponimów i antroponimów pozwolą również uzu-
pełnić i doprecyzować zarysowany wcześniej obraz. Najliczniej-
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sze ślady w onimii polskiej pozostawiły leksemy koń i kobyła wraz 
z formami pochodnymi, w mniejszym stopniu klęcza/klacza. Apela-
tywy te stały się podstawą motywacyjną wielu toponimów i antro-
ponimów. Wydaje się, że najwcześniej w toponimii zaistniały w na-
zwach miejscowych typu służebnego. W wypadku osad o nazwach 
służebnych historycy mówią o szczególnej sytuacji gospodarczo-
-osadniczego uniformizmu (Modzelewski 2000: 9), która wygene-
rowała określony typ nazw. Początkowo funkcjonowały one w sy-
tuacji dualizmu nazewniczego, określały zarówno ministeriałów, 
jak i osady przez nich zamieszkane. Pod względem formalnym 
przynależą one do wyrazistej semantycznie kategorii nomina agen-
tis. Historycy przyjmują (na podstawie metody retrogresywnej), że 
system osad służebnych powstał w państwie wczesnopiastowskim 
w drugiej połowie X w. (czyli za rządów Mieszka I) i na początku 
XI wieku. W związku z czym należy przyjąć, że w toponimach Ko-
narze/ Konary (27) i Kobylnicy/Kobylniki (16) zostały spetryfikowane 
stare (może powstałe jeszcze na gruncie prasłowiańskim) nazwy 
wykonawców czynności – konarz i kobylnik. Słownik staropolski 
notuje synonimiczną formę słowotwórczą konnik do konarza, nie 
jest ona potwierdzona w onimii. W staropolskim antroponimie Ko-
bylarz (1215) SSNO III 35 został również utrwalony synonimiczny 
wariant słowotwórczy kobylarz, formy tej nie notuje Sstp. W topo-
nimii Polski wschodniej występują nazwy miejscowe Koniuchy, 
które są motywowane przez apelatyw proweniencji wschodniej ko-
niuch (Ruś – SESł II 420-421). Ze względu na położenie pograniczne 
trudno te nazwy wiązać z siecią osad służebnych, z drugiej strony 
mamy miejscowość Koniusza (1212) pod Krakowem motywowaną 
ap. koniusz (forma polska) lub n. os. Koniusz z suf. -ja. 

Do nazw służebnych wypada zaliczyć też nazwy Kobylany i Klę-
czany, w podstawach tych nazw tkwią nietypowe ze względu na 
budowę słowotwórczą nazwy wykonawców: kobylanin i klęczanin, 
zawierające złożony przyrostek -anin pochodzący z psł. *-janinъ / 
*-ěninъ. Sufiks ten był wykorzystywany głównie do tworzenia etno-
nimów i derywatów odtoponimicznych. O. Trubačev jako pierw-
szy zwrócił uwagę na trudności związane z prawidłową analizą 
modelu *-janinъ, *-ěninъ i wskazał kilkanaście przykładów staroru-
skich wyrazów o innej funkcji i semantyce niż etnika, które mieściły 
się w typie nomina agentis (1984). W wypadku przywoływanych 
przeze mnie nazw – na możliwość innej interpretacji jako pierw-
szy wskazał K. Rymut (1975). W słowniku staropolskim występuje  
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13 derywatów odrzeczownikowych z suf. -anin, trzy z nich są od-
czytywane przez autorki Słowotwórstwa języka doby staropolskiej 
(1996) jako formacje zawodowe. Jeżeli chodzi o podstawę nazwy 
Klęczany to został w niej utrwalony ap. klęcza, nazwy te występują 
tylko w Małopolsce. 

Przywołane powyżej przykłady w obrębie jednej kategorii sło-
wotwórczej – nazw wykonawców czynności potwierdzają tezę 
o dużej wariantywności słowotwórczej początkowego stadium 
polszczyzny. W toponimii polskiej odnajdujemy liczną grupę 
nazw utworzonych bezpośrednio od apelatywów koń i kobyła, 
na określenie miejsc, gdzie hodowano lub wypasano konie, i tak 
mamy potwierdzone nazwy Kobyla (1377), Kobylne (1462), Kobylsko 
(1418), Kobylec (dwie miejscowości – 1360, 1397), Kobylanka (1377), 
Kobylarnia (dwie miejscowości – 1883, 1846), Końskie (trzy miejsco-
wości – 1218, 1424, 1470-1480) NMP V.

Jeżeli chodzi o antroponimię staropolską to również mamy 
bardzo dużą grupę nazw motywowanych leksemami koń i kobyła. 
Wśród nich są nazwy osobowe, które powstały w wyniku onimi-
zacji apelatywów, takie jak Koń (1335), Kobyła (1290), antroponimy 
odzawodowe Koniusz (1136), Koniuch (1442), też Konarski (1336) 
czy Kobylarz (1409) SSNO III. Antroponimy te  przed okresem wy-
tworzenia się kategorii nazwisk dziedzicznych funkcjonowały na 
pograniczu nomen proprium a nomen appellativum (Rymut 2003: 
9-12). Wymienione nazwy osobowe znajdujemy w podstawach 
wielu średniowiecznych toponimów, przynależących głównie do 
kategorii nazw dzierżawczych typu Konin(o), Kobylin(o), Kobyłczy-
no, Konikowo, Koniusza, Koniuszyn, Konarzewo, Konarskie, również 
patronimicznych: Kobylice, Kobyłczyce i Konarzyce; rodowych — 
Konarze, Kobylaki, Kobyły i Kobyłki, zob. NMP V. Antroponimy były 
tworzone również przy użyciu dodatkowych sufiksów nazwo-
twórczych prostych lub złożonych, można wymienić m. in. na-
stępujące formy: Konikowicz (1267), Kobyłka (1136), Kobylic (1271), 
Konina (1393), Konik (1407), Koniuszko (1424), Koniuszczek (1434), 
Kobylusz (1409), Kobylina (1484), Kobyłczyc (1399) SSNO III.  Liczną 
grupę w tych średniowiecznych zasobach stanowią nazwy oso-
bowe pochodzenia odmiejscowego z przyrostkami nazwotwór-
czymi -ski i -owski: Konowski, Konarzewski, Koniński, Koniuszewski, 
Konojedzki (Koniecki, Konecki), Konopatski, Konotopski, Kobyleński, 
Kobyliński, Kobylopolski i Kobyłowłocki. Jednakże trzeba zauważyć, 
że w okresie staropolskim funkcjonuje ograniczona liczba dery-
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watów sufiksalnych (ok. 10 w wypadku każdego omawianego 
apelatywu). Znaczny przyrost formacji sufiksalnych następuje 
w okresie średniopolskim (kształtowanie się nazwisk), z tego cza-
su pochodzą takie współczesne nazwiska, jak: Koniarczyk, Kobylar-
czyk, Koniorek, Kobylarek RymSEN I 419, 435. 

Jak sygnalizowałam wcześniej, composita stanowiły znaczny 
odsetek wśród staropolskich derywatów słowotwórczych i to za-
równo w planie apelatywnym, jak i proprialnym (toponimicznym 
i antroponimicznym). W antroponimii staropolskiej poświadczone 
są liczne, złożenia z interesującymi nas leksemami: Koniskora, Kono-
płat (: *platiti ‛płacić’), Kuninoga, Łomikoń (: *łomiti ‛łamać’), Morzykoń 
(: *moriti ‛zadawać śmierć, zabijać’), Odrzykoń (: *o-derti ‛o-drzeć’), 
Pasikoń, Połkoń, Zabijkoń, fem. Odrzykoniowa, Cieszykobyła i Wędziko-
była SEMot I 118 i 113. Są to imiona o charakterze przezwiskowym, 
utworzone na gruncie polskim i odwołujące się do starego dzie-
dziczonego z prasłowiańszczyzny wzorca słowotwórczego imion 
złożonych. W staropolszczyźnie występują również następujące 
nazwy osobowe w formie zestawień: Kobyla Głowa, Biały Koń, Kęsy 
Koń, Łysy Koń, Stary Koń i Młoda Konina SEMot I 113, 118 . Również 
w toponimii odnajdujemy liczne przykłady ojkonimów tego typu: 
Kobyla Głowa, Kobyla Góra, Kobyla Łąka (w wyniku uniwerbizacji po-
wstała forma Kobylanka), Kobyla Wieś, Kobyla Wola i Kobyla Jata (: jata 
‛szałas, namiot’ > ‛miejsce uboju kobył’) – w wyniku uniwerbizacji 
powstała forma Kobylatka, Kobyle Błoto, Kobyli Las, Kobyli Ług, Kobyli 
Kąt, Kobyle Włóki NMP V. Na szczególną uwagę zasługują nazwy 
Kobyle Pole i Kobyli Grunt; które stanowią relikty tzw. prawa kobyle-
go pola (‛ius et libertas campi iumentorum’). Wzorce organizacyjne 
najprawdopodobniej zostały zapożyczone z monarchii Przemyśli-
dów jeszcze za czasów pierwszych Piastów. Właścicielowi ogro-
dzonej ziemi, na której były hodowane rozrodcze klacze przysłu-
giwała służebność gruntowa, która uprawniała go w zimie do wy-
puszczania kobył na grunty sąsiadów. Na ziemiach polskich prawo 
to obowiązywało do końca XV wieku (Sssł 433-434).  Apelatyw koń 
mamy poświadczony w następujących toponimicznych złożeniach, 
które pierwotnie określały mieszkańców, później dopiero miejsce 
(tzw. przezwiskowe nazwy rodowe od n. os. Konojad): Konojady  
(2 wsi w Wielkopolsce – 1380, 1425) dziś Konojad; Konojedzko z suf. 
-sko (Kujawy – 1325), w wyniku przekształceń fonetycznych i zmia-
ny rodzaju powstała współczesna forma Koneck. Bezpośrednio 
miejsca określały następujące formy zestawione: Konopat, Konopaty 
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(: padać), Konotop, Konotopa, Konotopie i Konotopiska (: topić), Konorzat-
ka (: rząd ‛ozdobna uprząż wierzchowca’ SEBor 531), Końskowola. 

Chciałabym zwrócić uwagę na dwa ojkonimy – Konotop i Kono-
pad, w wypadku tych nazw możemy mieć do czynienia z konceptu-
alizacją metaforyczną albo realnoznaczeniową. Konie w monarchii 
piastowskiej od XII w. były wykorzystywane w systemie transpor-
towo-komunikacyjnym państwa piastowskiego opartego na po-
sługach prawa książęcego, głównie na trzech powinnościach zwa-
nych podwodą, powozem i przewodem (Modzelewski 1987: 95). Były to 
niezwykle uciążliwe powinności, zwłaszcza podwoda. W tym kon-
tekście wspomina o koniach Statut łęczycki z 1180 r., w wielu przy-
padkach kończyło się to śmiercią zwierząt z powodu znacznego 
przeciążenia fizycznego. Uwzględniając realia fizjograficzne ziem 
polskich w tym czasie i położenie tych konkretnych miejscowości, 
można dopuścić motywację realnoznaczeniową nazw.

Wcześniej wspominałam, że zarówno ap. koń i kobyła pocho-
dzą z pierwotnej psł. formy *komonь. Ten leksem jest utrwalony 
w starym antroponimie Komon SSNO III 59, który jest notowany 
w źródłach dopiero w 1436 roku, ale mamy jego wcześniejsze po-
świadczenie w mazowieckim toponimie Komonino (nazwa dzier-
żawcza) od końca XIV w.  NMP V 92. Są to jedyne proprialne po-
świadczenia tego leksemu, który był jeszcze żywotny w okresie 
kształtowania się języka polskiego. Przynależał do warstwy rezy-
dualnej, ale zniknął z polskiego zasobu leksykalnego, zastąpiony 
przez formę synonimiczną koń. 

Jeżeli chodzi o formy klęcza/klacza to możemy powiedzieć, że 
ich reprezentacja w polskim onomastykonie jest nieliczna. Leksem 
klęcza oprócz przywołanych małopolskich toponimów, występuje 
jako podstawa kilku polskich nazwisk (możliwe też pochodzenie 
od podstawy klęczeć), które notowane są dopiero w okresie śred-
niopolskim. Mam na myśli takie formy, jak: Klęcza, Klęcz, Klen-
czor, Klęczka, Klenczon, Klenczar RymSEN I 409. Jeżeli przyjmiemy 
założenie, że frekwencja i geografia współczesnych nazwisk jest 
wypadkową procesów odbywających się nie tyle w planie syn-
chronicznym, ile diachronicznym, oczywiście uwzględniając 
czynnik losowy, to analiza współczesnych danych może stanowić 
podstawę do rozważań o charakterze historycznym. Z podanych 
nazwisk funkcjonuje tylko forma Klenczon, jest zanotowanych 30 
nosicieli skupionych w Polsce środkowej; przy takiej ilości danych 
nie możemy orzec czy leksem klęcza miał charakter ogólnopolski, 
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czy tylko dialektalny – małopolski. Ostatni z opisywanego sze-
regu zapożyczony leksem klacza, współcześnie klacz pojawia się 
w XVI w. w północnomazowieckiej nazwie zestawionej jako człon 
rodowy Klacze. Zapewne z powodu późnego zapożyczenia tej 
ukraińskiej formy do języka polskiego mamy też niewiele antro-
ponimów motywowanych tym apelatywem,  możemy przytoczyć 
notowane w okresie średniopolskim: Klacza – 1691, Klacz – 1748, 
i następujące współcześnie funkcjonujące derywaty: Klaczak, Kla-
czek, Klaczenko, Klaczoń, Klaczy, Klaczyk, Klaczyński, Klaczka, Klaczko, 
Klaczkiewicz, Klaczkowski, Klacko, Klacek Snazw V. W sumie w Pol-
sce te nazwiska nosi mniej niż 1000 osób, są one równomiernie 
rozłożone na terenie całego kraju.

5. Dokonany w artykule przegląd materiału służyć miał głów-
nie ilustracji przyjętej tezy, że kategoria priopriów w ujęciu dia-
chronicznym rozwijała się w ścisłej zależności od rozwoju sfery 
apelatywnej. Nazwy własne jako jednostki leksykalne są zawsze 
kategorią wtórną w stosunku do apelatywów, indywidualizu-
jąc jednostkowe obiekty (osoba, miejsce), w niewielkim stopniu 
podlegają zmianom i dlatego zachowują często dawniejszy stan 
języka. W momencie nominacji nazwy te posiadały znaczenie lek-
sykalne, zrozumiałe dla ówczesnych użytkowników języka, po-
nieważ wyrastały z leksyki danego języka. Dlatego współcześnie 
zbiór onimów możemy potraktować jako potencjalne złoże służą-
ce rekonstrukcji wielu zapomnianych leksemów. 

Z drugiej strony nazwy własne powstają w wyniku określo-
nej konceptualizacji rzeczywistości otaczającej człowieka (miejsca 
i ludzie). W każdym procesie nominacyjnym można wyróżnić 
trzy etapy: prenominacyjny, w którym dokonujemy wyboru mo-
tywu nazwy, faza druga to nadanie kształtu językowego, a w trze-
ciej  następuje utrata podstawowego znaczenia kategorialnego ze 
względu na jednostkowy desygnat (Šramek 1988: 19-34). W wy-
padku omawianych nazw główny motyw nazewniczy był zwią-
zany z koniem. 

Po stworzeniu listy rankingowej nazw miejscowych motywo-
wanych jednostkami leksykalnymi określającymi zwierzęta, na 
pierwszej pozycji znalazła się kobyła, na drugim miejscu koń. To 
pokazuje, jak doniosłą rolę pełniło to zwierzę w życiu człowieka 
i naszego społeczeństwa, począwszy od wieków średnich.
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Wykaz	skrótów

Słowniki
ESSJ – O. Trubačow, Etimologičeskij slovar’ slavjanskich jazykov, 

Moskwa 1975 i nn. 
NMP – Nazwy miejscowe Polski, Historia. Pochodzenie. Zmiany, red. 

K. Rymut i inni, Kraków 1996 i nn.
RymSEN – K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymo-

logiczny, t. 1-2, Kraków 1999-2001.
SEBań – A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego,  

t. 1-2, Warszawa 2000.
SEBor – W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 

2005.
SEBr – A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 

1927.
SEMot I – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw 

osobowych, opr. A. Cieślikowa, Kraków 2000.
Snazw – K. Rymut, Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używa-

nych, t. 5, Kraków 1993. 
SESł – F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 1-5, Kra-

ków 1952-1982.
Spsł – Słownik prasłowiański, red. F. Sławski, Wrocław1974 i nn.
SpXVI – Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa i in.,  

Wrocław 1966 i nn.
SSNO – Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszycki i in., 

t. 1-7, Wrocław 1965-1987.
Sssł – Słownik starożytności słowiańskich, red. W. Kowalenko, G. La-

buda, T. Lehr-Spławiński, t. 1-8, Wrocław 1961 i nn.
Sstp – Słownik staropolski, red. Urbańczyk S. i in., t. 1-9, Wrocław 

1953-2002.

Skróty	językowe
ap.– apelatyw
psł. – prasłowiański
gr. – grecki
pie. – praindoeuropejski
rzecz. – rzeczownik
wschsł. – wschodniosłowiański
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The word horse (and related forms) in polish lexis 
and onomastics

Abstract

In the paper, I describe and analyse the three words: koń (horse), 
synonymous chain klęcz//klacz (mare) and kobyła (yawd) from the 
angle of its etymology. These lexemes come from Proto-Slavic. 
Both koń and kobyła are the lexemes with unknown etymology, 
although Proto-Slavic konь and kobyla seem to be entwined. Many 
place and personal names are motivated by these words. A paral-
lel analysis of appellatives and onyms confirms the high word-for-
mative variantive quality of the early stages of the Polish language.

Keywords: historical anthropology, appellative, proper name, 
motivation, etymology.
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Język potoczny we Fraszkach  
Jana Kochanowskiego1

O tym, że język potoczny ma swój udział w tekstach Jana Kocha-
nowskiego, badacze twórczości poety pisali już wcześniej. Stanisław 
Windakiewicz zauważył w roku 1930 „Jan z Czarnolasu usiłował 
zbliżyć swój język poetycki do języka potocznego” (Windakiewicz 
1947: 186).1 O języku potocznym Kochanowskiego wspomina też 
Wiktor Weintraub w wydanej po raz pierwszy w roku 1932 pra-
cy doktorskiej Styl Jana Kochanowskiego w rozdziale Budowa zdania 
dotyczącym składni w tekstach Kochanowskiego. Punktem wyj-
ściowym są Apoftegmata, które autor rozprawy przedstawia jako 
przykład „mowy potocznej autora”, wskazując na „wielki odskok 
między mowa potoczną a poetycką” i dowodząc, jak wielki wysiłek 
musiał włożyć poeta w składniową kompozycję tworzonej przez 
siebie „mowy poetyckiej” w porównaniu z tą potoczną z Apoftegma-
tów (Weintraub 1977: 43-48). Na styl potoczny Fraszek Kochanow-
skiego zwraca też uwagę Aleksander Wilkoń, pisząc: 

Fraszki często kreują świat językowy wypowiedzi osobistej, familiar-
nej, przyjacielskiej, nie pozbawionej jednak (poza wyjątkami) okre-

1 Autorka jest członkiem zespołu, ktory w ramach grantu „Dokończenie Sej-
mowego wydania Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego” opracowuje pod kie-
rownictwem Macieja Edera t. 3 zawierający fraszki. Zajmuje się pogłębionym 
komentarzem językowym mającym, według założeń M.R. Mayenowej, przyb- 
liżyć dzisiejszemu odbiorcy język, którym się posługiwał odbiorca z czasów 
Kochanowskiego (Mayenowa 1983: 45-48).
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ślonych norm kulturowych. Normy te blokują typ mowy nazbyt po-
tocznej czy wręcz rubasznej” (Wilkoń 2004: 122), 

zauważa jednak nieco dalej 

nie dajmy się jednak zwieść poecie: dobitne akcenty potoczności nie 
są bynajmniej świadectwem tego, że poeta pisał mową potoczną. Ba-
dacze języka artystycznego zdają się dość nagminnie nie odróżniać 
języka potocznego od stylu potocznego... Nie odróżniają mowy au-
tentycznej od jej artystycznego obrazu (Wilkoń 2004: 127). 

My także będziemy zwracać uwagę nie tyle na mowę potoczną Fra-
szek, lecz jak zaznaczono w tytule naszej pracy, na mowę potoczną 
we Fraszkach, czyli na jej użycie celem odpowiedniej stylizacji, z ak-
centem na słowo użycie. Przez język potoczny rozumiemy język 
mówiony, którym posługują się ludzie w sytuacji codziennego, 
nieoficjalnego komunikowania się – mówioną nieoficjalną polszczy-
znę, jak nazwał ją Mariusz Frodyma (s. 48). Podobnie jak Władysława 
Książek-Bryłowa autorka prototypowej pracy O potoczności „Ogro-
du fraszek” Wacława Potockiego, która wskazując na trudność w roz-
różnieniu warstwy semantycznej antropologiczno-kulturowej od 
stylistyczno-komunikacyjnej, omawia tytułowy problem we wspo- 
mnianej książce w obu aspektach (Książek-Bryłowa 2001), my rów-
nież postaramy się spojrzeć na interesujące nas zagadnienie w po-
dobny sposób. Mając świadomość, podobnie jak Artur Rejter, że 

Jedną z podstawowych trudności związanych z badaniami nad 
leksyką ( i językiem w ogóle) epok dawnych jest kwestia orzekania 
o nacechowaniu stylistycznym danego wyrazu [...] Jest to problem 
niepośledniej wagi, gdyż decyduje o zaliczeniu danego przykładu do 
korpusu badawczego (Rejter 2006: 73), 

posłużyliśmy się doświadczeniem życiowym, które pomogło 
w ustaleniu tego, co należy do słownictwa związanego z codzien-
nością życia. W pierwszej części pracy pokażemy więc słownictwo 
związane z realiami życia postrzeganego z antropocentrycznego 
punktu widzenia, dotyczące spraw codziennych. W drugiej części 
natomiast przeprowadzimy analizę strukturalną wybranej fraszki 
Marcinowa powieść. Novum naszego opracowania jest omówienie  
leksyki występującej tylko we Fraszkach, a nie występującej w po-
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zostałych utworach poety. Ze względu na oczywiste ograniczenia 
artykułu nie zakładamy wyczerpania tematu. 

Leksyka	potoczna

E. Sławkowa w przeglądowym artykule Kierunki badań nad twór-
czością pisarzy pisząc o metodzie ilościowej analizy słownictwa 
twórczości poety, która wymaga słowników frekwencyjnych do-
tyczących danego okresu, zauważa 

O ile badacze współczesnych tekstów poetyckich dysponują taką 
pomocą – ponieważ współczesna poezja polska doczekała się takie-
go opracowania (zob. Zgółkowie 1992), o tyle potencjalni autorzy 
studiów o leksyce tekstów dawniejszych znajdują się w dużo gorszej 
sytuacji. Poza Słownikiem polszczyzny XVI wieku, uwzględniającym 
dane o frekwencji haseł leksykalnych, słownikami języka Paska 
i Mickiewicza oraz indeksem wyrazów Wizerunku Reja i frekwen-
cyjnych haseł Lalki, nie mają do dyspozycji żadnych innych źródeł 
(Sławkowa 2011: 23). 

Od tego czasu sytuacja się nieco zmieniła, gdyż oprócz wymie-
nionych możliwości dysponujemy ukończonym w 2012 SPJK, 
który umożliwia na przykład badanie leksyki wybranego teks-
tu przez porównanie go z innymi tekstami tego samego poety. 
I tą metodą postanowiliśmy się posłużyć. SPJK obejmuje 8807 
leksemów (Sieradzka-Baziur 2012: 243), spośród których wy-
odrębniliśmy około 600 występujących wyłącznie we Fraszkach. 
(Zwracamy uwagę na słowo „wyłącznie”, gdyż w naszych roz-
ważaniach zasadniczo pomijamy te leksemy, które występują 
zarówno we Fraszkach, jak i w innych utworach poety.) Dają się 
one pogrupować w pewne pola znaczeniowe i w tej części pracy 
przykładowo pokażemy kilka z nich. Fraszki Kochanowskiego 
były przeznaczone dla  środowiska dworskiego i w tym środo-
wisku powstały. Były to utwory biesiadne, których  sposób prze-
kazu był pierwotnie ustny, także pisany w formie rękopiśmien-
nej, jak i drukowany (Duska 2016: 287). Związane były z życiem 
codziennym dworu, o czym pisze sam poeta

Ja ináczéj nie piszę, jeno jáko żyję,
Pijáné moje rymy, bo i sam rad piję.
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Nie mierzi mię biésiádá, nie mierżą mię żárty,
Podczás i czepiec – więc téż pełné tego kárty.

O swych rymiéch (III 19)

Wśród realiów życia codziennego na dworze najliczniej repre-
zentowane są charakterystyczne dla Fraszek osobowe nazwy włas-
ne, które najczęściej nazywają adresatów poszczególnych utworów 
(Duska 2016: 289). Nie będziemy tu cytować poszczególnych fra-
szek, gdyż zajęłoby to zbyt dużo miejsca. Możemy natomiast wska-
zać 23 imiona z nazwiskami, występujące w 30 cytatach: Zofija Bo-
nerowna (III 66), Andrzej Bzicki (II 27), Paweł Chmielowski (II 56), 
Mikołaj Firlej (I 26, III 73), Jóst Glac (I 29, III 53), Piotr Kłoczowski 
(II 26), Jadam Konarski (III 69), Erazm Kroczewski (III 48), Wojciech 
Kryski (I 64, I 65), Mikołaj Mielecki (I 45), Wacław Ostroróg (III 64), 
Jędrzej Patrycy (II 34, II 47, II 55, II 61), Grzegorz Podlodowski (II 
63), Stanisław Porębski (II 57), Krzysztof Sienieński (I 39), Hanna 
Spinkowa (III 71), Stanisław Struś (III 49), Mikołaj Trzebuchowski 
(II 37), Andrzej Trzecieski (II 80), Stanisław Wapowski (III 24), Mi-
kołaj Wolski (III 77), Stanisław Zaklika (II 102), Jędrzej Żelisławski 
(I 71), 40 imion: Adryjan (II 75), Aleksander (II 65), Anna (II 77, II 
91), Baltazar (I 72), Barbara (I 37), Bartosz (II 45), Franciszek (II 105), 
Hanna (I 5, I 9, I 62, II 66), Jadwiga (II 2), Jakub (I 30), Jan (I 78, II 
18, III 20, III 30), Jędrzej (I 28), Jóst (II 55), Konrat (I 25, I 94), Łazarz 
(II 52), Magdalena (III 28), Marcin (I 59, II 59, III 85), Marek (III 59), 
Matusz (I 49), Paweł (I 10, I 73, III 23, III 42), Petryło (II 11), Piotr (II 
17, III 57), Reina (III 19), Stanisław (I 63, II 15, II 62, III 45), Zofija (III 
47) w tym 13 zdrobniałych: Frącek (III 60), Kachna (I 35, I 69, III 40, 
III 44), Kasia (III 40), Michnik (III 65), Mikołajec (II 44), Mikosz (III 
8), Pawełek (I 48), Stachniczek (II 33), Staszek (I 68), Staś (II 82), To-
mek (III 40), Walek (I 38), Wojtek (I 36, I 40) oraz 13 samych nazwisk 
występujących w 17 cytatach: Barzy (I 28), Bekwark (II 63), Chmura 
(I 91, I 92), Gąska (II 82, III 79), Głoskowski (III 68), Kos (I 31), Ko-
zioł (II 16, III 70), Łazicki (I 28), Montan (II 69), Sobiech (II 5), Ślasa  
(I 95), Węda (II 64), Wysocki (I 96). W większości przypadków nazwy 
osobowe są częścią tytułu informującego, do kogo są skierowane 
lub o kim będzie mowa w danej fraszce, często też są bezpośred-
nim zwrotem do kogoś. Oprócz nazw osobowych postanowili-
śmy też przykładowo pokazać i omówić kilka pól składających się 
z apelatywów, czyli nazw pospolitych, wyróżniających się dość 
liczną reprezentacją leksemów. Za ciekawe uznano na przykład 
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pole seksualizmów, a także pola związane z finansami, wyglądem 
zewnętrznym człowieka oraz ze słownictwem religijnym. Bardzo 
liczne pole dotyczące seksualizmów zostało już wcześniej poka-
zane i omówione w pracy Joanny Birczyńskiej (Birczyńska 1984). 
W cytowanych poniżej fragmentach fraszek wyodrębniono przez 
podkreślenie interesujące nas leksemy, przy czym dla oszczędności 
miejsca nie oddajemy podziału na wersy, początek wersu zazna-
czając, jak w druku, wielką literą.

Pierwsza grupa słów dotyczy finansów i obejmuje leksemy nazy-
wające pieniądze. Są to: dudki (2 razy) „Pokryłeś dudki w gębę, czy-
niąc tę postáwę, Żeś przegrał [...] Więc ci téż dosiągł [biskup] pięścią 
gęby, Że z niéj dudki wypádły – dziękuj, że nie zęby” (Do opata III 
15,3-6)2, szeląg (2 razy) „Szeląg dam od wychodu” (Na ucztę I 90, 1), 
„Pierwejem záwżdy szeląg nád potrzebę chował” (FgMost 2, 1), mo-
neta „Á dziwniéj, jáko cięży [kaleta] wydawszy monétę” (Do Plutá 
II 4, 4), pieniążki „Jesli dármo masz té książki Á z pełná w wácku 
pieniążki, Chwalę twą rzecz, gościu brácie” (Do gościa I 1, 1). Warto 
tutaj zwrócić uwagę na to, że leksem pieniążki występuje 1 raz obok 
38 przykładów leksemu pieniądze, którego w tym opracowaniu nie 
bierzemy pod uwagę, gdyż jest on realizowany w wielu innych 
utworach Kochanowskiego, a my, jak już zaznaczyliśmy, zajmuje-
my się tymi, które występują wyłącznie we Fraszkach. Do leksemów 
nazywających pieniądze możemy jeszcze zaliczyć leksem liczmany 
„Ále kto ustáwicznie leży nád liczmany, Tylko tego słuchájąc, gdzie 
przedájné łany” (Ná łákomé  I 46, 5). Dość licznie wystepują leskse-
my dotyczące przechowywania pieniędzy, które są  synonimami 
sakiewki, są to: kaleta (3 razy) „Dziwna rzecz, jáko ciężko czczą nosić 
kálétę” (Do Plutá II 4, 3), „Tomku złoty, twojá wié kálétá, Skąd do-
stáłá tego pásá Grétá” (Ofiara II 51, 3), „Trudno wytrwáć o jednéj du-
szy człowiekowi. Bo jedná ma być w ciele, á druga w kálécie, Krom 
téj trudno, krom owéj źle żyć, jáko wiécie” (O duszy III 34, 3), wacek 
(3 razy) „Jesli dármo masz té książki Á z pełná w wácku pieniążki, 
Chwalę twą rzecz, gościu brácie” (Do gościa I 1, 1), „Ten próżny wácek, 
Pluto, poświęciłem tobie, Już tám miéj i pieniądze, i ten wácek sobie” 
(Do Plutá II 4, 1-2), mieszek (2 razy) „Słysz, mam ja zégar w miész-
ku, który póki bije, Póty téż i gospodarz, co go nosi, pije” (Na tenże  

2 Transkrypcja według Macieja Edera do wydania Fraszek wspomnianego 
w poprzednim przypisie; lokalizacja: rzymska cyfra oznacza nr księgi arabskie 
nr fraszki, po przecinku nr wersu.
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[= most warszewski] II 108, 3), „Á náwet miészek próżny – toć wy-
sługá mojá Á nátenczás, miłości, ze mnie korzyść twojá” (Do miłości 
III 33, 25) oraz pytel „Ále się i dworstwo zmiéni, Kiedy w pytlu hro-
szá néni” (O sobie I 24, 4), i taszka „Wiész, coś mi winien, miéjże się do 
tászki” (Do Jóstá I 29, 1). Wśród leksemów dotyczących wydawania 
pieniędzy są frazy czasownikowe, wśród których możemy wyróż-
nić zwrot ciągnąć rzemień ‘wydawać pieniądze’ „Wiárę uprzéjmą nie 
dar sobie ważą, W miárę nie názbyt ciągnąć rzemień każą” (Raki I 14, 
8) oraz bardziej luźne połączenia wyrazowe, takie jak: dać co z tászki 
„Ále jesliś dał co z tászki, Nie kupiłeś, jedno frászki” (Do gościa I 1, 
5) oraz komu grosz gotować ‘być zmuszonym do zapłacenia komuś’ 
„Płácze Márek – nie przeto, że świát zostáwuje, Ále że dzwonnikowi 
grosz jeden gotuje” (O Marku III 59, 2). Także luźnym połączeniem 
jest fraza czasownikowa dotycząca liczenia pieniędzy mieć z rachun-
ku sprawę: „lecz z ráchunku miał ksiądz inszą spráwę” (Do opátá III 
15, 4). Z finansami wiążą się też połączenia wyrazowe dotyczące 
ich braku. Są to frazy rzeczownikowe: próżny wacek: „Ten próżny 
wácek, Pluto, poświęciłem tobie” (Do Pluta II 4, 2); mieszek próżny: 
„Jam przegrał, ja, miłości, tyś plác otrzymáłá [...] Á náwet miészek 
próżny – toć wysługá mojá Á nátenczás, miłości, ze mnie korzyść 
twojá” (Do miłości III 33, 25); czcza kaleta „Dziwna rzecz, jáko ciężko 
czczą nosić kálétę” (Do Pluta II 4, 3); frazy czasownikowe: co z utratą 
przychodzi „Grá téż częściéj z utrátą niż z zyskiem przychodzi” (Ná 
frászki II 39, 2); przyść ku utracie „Chwalę twą rzecz, gościu brácie, Bo 
nie przydziesz ku utrácie” (Do gościa I 1, 4); przegrać pieniadze w karty 
„Dopiéro chcę pisáć żárty, Przegrawszy pieniądze w kárty” (O sobie 
I 24, 2), w pytlu hrosza neni „Ále się i dworstwo zmiéni, Kiedy w pyt-
lu hroſzá néni” (O sobie I 24, 4). Jest też fraza dotycząca posiadania 
długu być komu co winien „Wiész, coś mi winien, miéjże się do tászki” 
(Do Jósta I 29, 1). Z finansami wiąże się też słownictwo dotyczące ku-
powania: kupno „Ále jesli nikt kupnem nie przyczyni Żywotá sobie” 
(Z Anákreontá I 76, 5), kupić „Nie kupiłeś, jedno frászki.” (Do gościa 
I 1, 6), a także  wykorzystująca grę słów fraza czasownikowa co stoi 
siła ‘coś dużo kosztuje’ „Że co nie stojąc, przedsię stoi siłá” (Do Pe-
tryła II 11, 6). Do tego pola należą też leksemy nazywające chciwość 
w postaci fraz czasownikowych takich jak: garnąć zewsząd „Ów się 
w dziale, mym zdániem, dał oszukáć márnie, Co nigdy syt nie bę-
dzie, chocia zewsząd gárnie” (Ná łákomégo II 10, 6) czy ustawicznie 
leżeć nad liczmany „Ále kto ustáwicznie leży nád liczmany, Tylko tego 
słuchájąc, gdzie przedájné łany” (Ná łákomé I 46, 5).
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Drugim wybranym przeze mnie polem semantycznym jest to, 
które obejmuje leksemy wiążące się z zewnętrznym wyglądem 
człowieka, a dotyczą one wzrostu, koloru włosów, ubrania. Pod-
kreśla się zbyt niski wzrost, stosując w tym przypadku osobliwe 
porównanie „By miał mądzie jáko sam, tedy przedsię máłé” (Do 
Marciná I 54, 4), brak włosów na głowie ukazuje leksem łysy „Bár-
toszu łysy á z hiszpáńską brodą” oraz w dalszym ciągu tej samej 
fraszki łysina „Ále pánienki ná cię niełáskáwy [...] Co jesli ták jest, 
szkodáć i urody, I téj łysiny, i téj czystéj brody” (Do Bártoszá II 45, 
1-6). Negatywnie postrzegany kolor włosów, taki jak rudy nazywa-
ją leksemy: przymiotnik w funkcji rzeczownika lisowaty „Lisowáty 
przy biésiedzie Pił z kuszá práwie sporégo” i w tej samej fraszce 
fraza rzeczownikowa broda krokosowa „Ták iż tylko brodę z niego 
Widáć było krokosową” (Do sąsiádá III 18, 2-5). Podobnie jest też 
postrzegany siwy kolor włosów, wyrażony przez frazy rzeczow-
nikowe: śrebrna broda „Nowy to fortél á máło słychány: Ná śrebrną 
brodę grzebień ołowiány” (Ná grzebień  I 22, 2) oraz  śrebrne w głowie 
nici „Dáléj co będzie? Śrébrné w głowie nici” (Do gór i lásów III 1, 
17). Obie frazy są niewątpliwie poetyzmami, ale interesuje nas tu 
nie tyle zabieg stylistyczny, co semantyka wskazująca na siwiznę. 
W tym polu znajdują się również części garderoby, są to nakrycia 
głowy takie jak: bieret „I pod piérzem szpetny stároświetski biéret” 
(Ná Bárbárę I 37, 20), czapka „á ten czapkę stráci” (O żywocie ludz-
kim I 101, 7), wianeczek „Ten wianeczek ruciány piękna Grétá wiłá” 
(Ná wieniec II 7, 1), czepiec „Nie mierzi mię biésiádá, nie mierżą mię 
żárty, Podczás i czepiec” (O swych rymiéch III 17, 4), podwika „Ále i ná 
dobrą myśl masz fortelów wielé: Wino, lutnią, podwikę” (Do dok-
torá II 87, 4) oraz „Po sukni znam żáłobę, znam i po podwice”( Do 
Káchny III 40, 1). W dwóch pierwszych przykładach czepiec i podwika 
są użyte w znaczeniu przenośnym jako synonim kobiety. Nazwy 
ubrań: maszkara ‘wyszukany strój dworski’ „Wprawdzieć nie było 
kosztu ná mászkáry” (Do St<ánisłáwá> Wapowskiégo III 24, 8), droga 
purpura „Śmierć nie zna złotá i drogiéj purpury” (O tymże [Kosie] 
I 32, 3), czerń ‘czarny żalobny strój’ „Dwór wszystek w czérni prze 
cię, Kryski, chodzi” (Epitáfijum Wojc<iechowi> Krysk<iému> I 64, 2), 
delija ‘wierzchnia, ozdobna szata męska’ „Kołniérzli to u delijéj” 
(O kołniérzu III 16, 2), giermak szary ‘długi męski ubiór z futrzanym 
kołnierzem zapinany na pętlice i guzy’ „Szczęśliwé czásy, kiedy 
giermak száry Był ták poćciwy, jáko ty dzisiejszé Jedwabné bra-
my coraz kosztowniejszé” (Do St<ánisłáwá> Wapowskiégo III 24, 5), 
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sajan ‘długi do pół uda ubiór męski’ „Jesli mi w rewerendzie, czy 
lepiéj w sájanie” (Do Piotrá Kłoczowskiégo  II 26, 3), suknia szachowana 
‘zwierzchnie ubranie zdobione wzorem w kratę’ “Nád nim miásto 
proporcá suknią száchowáną Záwieśmy” (Nagrobek Gąsce III 79, 11), 
gzło ‘kobieca koszula’ „Kiedy gospodarz... wznióswszy gzłá, nákrył 
dłonią cisá” (O flisie III 86, 12), famurały ‘spodnie okrywające bio-
dra i uda wkładane pod zwierzchnią szatę’ „bo miał bindasz ták 
dostały, Że by był nie wlazł w żadné fámurały”( O gospodyniéj I 55, 
10), szarawara ‘szarawary, długie szerokie spodnie, które dotarły do 
Polski z Persji przez Turcję’ „tákże miedzy spáry, W grosz ugodził, 
dobywszy krzoski z száráwáry” (O flisie III 86, 16). Nazwy fragmen-
tów ubrań jak rękaw „Więc temu rękaw urwą” (O żywocie ludzkim 
I 101, 7), „Już pod Operyjaszem nie będziesz hárcował Áni glótów 
z rękawá sypał ná chłopiętá” (Nagrobek Gąsce III 79, 3). Nazwy akce-
soriów takich jak facelet ‘chustka do nosa’ „Fácelét łzámi nápojony 
[...] Toć wysługá mojá”(Do miłości III 33, 23), haftka „tákem w dzieci 
zniszczał srogo. Wszytki mi śmierć pożárłá: jedno śmierć połknęło, 
Háftkę lichą połknąwszy” (Epitáf<ijum> dziécięciu III 93, 4), oraz fra-
zy rzeczownikowe: włoskie zaponki „Rozkłádam swé towáry cudzo-
ziemcom wszelkim [...] tu włoskié zaponki,” (O frászkách III 39, 7), 
wzorki „Możesz odpróć i té wzorki Ná Bárbárę I 37, 17, jedwabne bra-
my ‘jedwabne ozdobne obszycie odzieży’ „kiedy giermak száry Był 
ták poćciwy, jáko ty dzisiejszé Jedwabné bramy” (Do St<ánisłáwá> 
Wapowskiégo III 24, 7), paciorkowy biczyk „Czyście ták námá z pacior-
kowym biczykiem” (Ná Bárbárę I 37, 18), obrączka ze złota „Fácelét [...] 
W nim obrączká ze złotá, upominek płony [...] Toć wysługá mojá” 
(Do miłości III 33, 24), czarne pierścionki ‘pierścionki zdobione czarną 
emalią’ „Sám dáléj półhátłasié i czarné pierścionki” (O frászkách III 
39, 8), grzebień ołowiany „Nowy to fortél á máło słychány: Ná śrebrną 
brodę grzebień ołowiány” (Ná grzebień  I 22, 2). Są też leksemy na-
zywające materiały, z których była szyta odzież, takie jak: bisiór, kof-
ter, półhatłasie: „Rozkłádam swé towáry cudzoziemcom wszelkim: 
Tu bisiór, tu koftery [...] Sam dáléj półhátłásie” (O frászkách III 39, 
7-8). Są też leksemy nazywające czynności związane z przygotowy-
waniem ubrań jak odpróć „Możesz odpróć i té wzorki” (Ná Bárbárę 
I 37, 17), oraz ze strojeniem się jak przystroić „Áby weń [we wieniec] 
nádobnégo Klimká przystroiłá.” (Ná wieniec II 7, 2).

Kolejne pole obejmuje słownictwo związane z Kościołem i wia-
rą. Jak widać z poniższych przykładów słownictwo to w większości 
przypadków nie dotyczy ducha, lecz spraw zewnętrznych, które 
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często podlegają krytyce. Obejmuje ono takie obszary jak budowla 
i tu wyrażenie przyimkowe u św. Frącka ‘w kościele Franciszkanów’: 
„Kto w mych frászkách, już może nie zaźrzéć by kąská Biskupom, 
którzy stoją u świętégo Frącká” (Do starosty III 60, 4), leksem kapitu-
ła nazywający jednostkę organizacyjną Kościoła: „jutro zásie cichy 
Ksiądz w kápitule” (Do gór i lásów III 1, 12), nazwy funkcji kościel-
nych takich jak: legat rzymski „Stárostá jednéj pániéj rozkazał objáwić, 
Że legatá rzymskiégo u niéj miał postáwić” (O gospodyniej I 74, 2), ka-
pellan (3 razy, w tym 1 raz w tytule) „ále kápellaná Domá nie nálezio-
no, bo pilnował dzbaná” i w tej samej fraszce „Á mój dobry kápellan 
ná ono łájánié: „Jeszczemci się dziś nie kładł” (O kápellanie II 19, 1 i 5), 
opat (3 razy, w tym 1 raz w tytule) „tylko że nie z mnichy W száréj 
kápicy, á z dwojákim płátem I to czemu nic, jesliże opátem” (Do gór 
i lasów  III 1, 14), „Wiédzże potym, opácie, jáko gráć z biskupy” (Do 
opátá  III 15, 1), prałat (4 razy) „I to być musi do frászek włożono, 
Jáko práłatá jednégo uczczono” (I 58, 2), „Á práłatowi by kąská nie-
miło, Bo co raz, to go bábá pocáłuje” (I 58, 12), „Pytano káznodzieje: 
«Czemu to, práłacie, Nie ták sámi żywiecie, jáko náuczacie?» (Á miał 
domá kuchárkę)” (O kaznodziei II 25, 1), dzwonnik „Płácze Márek –  
nie przeto, że świát zostáwuje, Ále że dzwonnikowi grosz jeden 
gotuje” (O Marku III 59, 2), stroju liturgicznego: rewerenda „Jesli mi 
w rewerendzie, czy lepiéj w sájanie” (Do Piotrá Kłoczowskiégo II 26, 3), 
ornat „Przyjdzie potym [kapellan] nierychło w czerwonym ornacie” 
(O kápellanie II 19, 3), czynności związanych z sakramentami: spo-
wiadać się „Jesli nie grzészysz, jáko mi powiádasz, Czego się, miła, 
ták często spowiádasz” (Na nabożną I 21, 2), bierzmować się w prze-
nośnym znaczeniu ‘podlegać onimizacji’ „Nie tyś to, o Zofija, nie ty 
ná mą wiárę, Któréj ja przed siedmią lat pomnię w sercu miárę [...] 
krom imięniá nie mász nic dawnégo, Biérzmuj się, prościę przebóg, 
á zbądź już i tego” (Do Zofijej III 47, 12), krzcić ‘poświęcać przed-
mioty związane z kultem i nadawać im imiona’ „Á przedsię tám 
się ciśniesz, kędy rozdawáją. Á jesli jeszcze z niczym odjedziesz do 
żony, Jákobyś wodę święcił álbo téż krzcił dzwony” (Na heretyki III 
22, 10). Warto dodać, że leksem ten o negatywnie wartościowanym 
znaczeniu występuje głównie w języku innowierców (zob. SPXVI  
t. 11, s. 297). Do wyodrębnionej tu grupy leksemów należą też nazwy 
nabożenstw: msza „Trwáłá tám chwilę tá miła biesiádá, Áż ksiądz 
zámieszkał i mszéj, i obiádá” (O księdzu I 54, 4), „Królowa do mszéj 
chciáłá, ále kápellaná Domá nie náleziono, bo pilnował dzbaná” 
(O kapellanie II 19, 1), „Księże, nie bądź ze mszą długi” (O drugim [ka-
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pellanie] II 20, 2), „Po co wy, heretycy, w kościele bywacie [...] Jesli 
zła w oczu wászych msza i procesyja”, (Na heretyki III 22, 3), „Tu sytá 
wieku leży Rózyná, Lecz tylko wieku, ále nie winá. Nie stoi o mszą 
áni o dzwony” (Nagrobek Rózynie III 55, 3), procesyja cytat i lokalizacja 
dwa wersy wyżej, letanije śpiewać „I kápłanów się wystrzégaj, Ráczéj 
sámá záwżdy létánije śpiéwaj” (Na Barbarę I 37, 12), nazwy innowier-
ców: heretyk (2 razy) i luteran „Coć wymyślili ci heretykowie? (Bo ták 
filozof luteraná zowie)” (O Łazarzowych księgach II 52, 1-2), „Po co 
wy, heretycy, w kościele bywacie” (Na heretyki III 22, 1). Za charak-
terystyczne dla tego pola we Fraszkach uznajemy jeszcze leksemy ka-
znodzieja i kazanie (choć nie do końca spełniają one przyjęte przez nas 
na wstępie kryteria, gdyż można jeszcze odnotować użycie ich po  
1 razie w poemacie Zgoda w wierszu 141. i 70.): „Pytano káznodzieje: 
«Czemu to, práłacie, Nie ták sámi żywiecie, jáko náuczacie?» (Á miał 
domá kuchárkę) [...] Kázániu się nie dziwuj, bo mam pięćset ná nie” 
(O kaznodziei II 25, 1-4), „Onáć to częsć kazánia, część niepospolita, 
Słucháczom niepojęta, káznodziei skryta” (Do gościá III 50, 3-4), „Zá 
twem długiem kazániem, księże káznodziejá, Gody chciał mieć go-
spodarz” (Do káznodzieje III 61, 1).

Analiza	strukruralna	fraszki	Marcinowa powieść

Język potoczny jest też głównym tworzywem Marcinowej powieści, 
którą można scharakteryzować jako fraszkę sytuacyjno-opisową, 
zdialogizowaną (Wilkoń 2004: 126), tego samego typu, co po-
wszechnie znana i często omawiana fraszka O doktorze Hiszpanie. 
Oto tekst całej fraszki:

„Bá, jeszcze raz, Marcinie!” Więc powiem, ták było:
Kilká osób ná jednę salę się złożyło,
Káżdy z żoną. Wieczerzą potym odpráwiwszy,
Szli spáć – ledwie się skłádli, kiedy co waśniwszy
Ná drugié ták záwoła: „Pánowie, czás wsiádáć!”.
Á ci téż... (ále o tym nie trzebá powiádáć).
Po máłéj chwili zásię tenże się ozowie,
Co i piérwéj straż trzymał: „Czás wsiádáć, pánowie!”.
Á pánowie do siodeł. Ujechawszy milę,
Posłucháli onégo „Postój koniom chwilę!”,
Á jeden zátym usnął. On znowu: „Pánowie,
Czás wsiádáć!”. Wszyscy inszy stali przedsię w słowie,
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Á tego żoná budzi: „Miły, nie słyszycie?
Już tám drudzy wsiádáją, wierę rychło śpicie”.
Á ten chrapi, choć nie śpi. „Miły, bá, słuchajcie,
Już tám drudzy wsiádáją – ej, jużże wsiádajcie
Áż was diabli pobiorą!”. Áli drudzy: „Szkodá
Odjéżdżáć towárzyszá, wielka rzecz przygodá,
Pomóżmy mu w złym rázie á záłóżmy swoje”.
„Diabeł cię niechaj prosi, niech już ciągną moje.
Miła, ty się nie przeciw – pokarmiwszy koni 
Á jutro ráno wstawszy, będziem tám, gdzie oni”.

Marcinowa powieść (III 85)

Powyższa fraszka ma strukturę dialogową. Dialog przejawia 
się na dwóch płaszczyznach: po pierwsze dialog między nadaw-
cą utworu zwanym inaczej podmiotem czynności twórczych (STL 
392) a wykreowanym przez niego Marcinem – i stąd tytuł Marci-
nowa powieść, po drugie dialog między bohaterami tej powieści. Na 
marginesie wyjaśnimy tylko, że tytułowa powieść znaczy tyle, co 
‘opowieść, opowiadanie, historia’ (SPJK, 2008: 143). Fraszka ta jest 
w zbiorze Kochanowskiego jedynym tego typu utworem  przeno-
szącym narrację z podmiotu czynności twórczych na inną osobę, 
która jest właściwym nadawcą opowieści stanowiącej treść omawia-
nej fraszki. Podmiot czynności twórczych zwraca się do tytułowego 
Marcina, używając wypowiedzenia eliptycznego, zaczynającego się 
od charakterystycznego dla dialogu wskaźnika nawiązania konsy-
tuacyjnego Bá, dającego wrażenie dalszego ciągu jakby wcześniej 
prowadzonej rozmowy. Składnia tego typu występuje jeszcze  u Ko-
chanowskiego w innych Fraszkach (I 74, 3, I 79, 6,  II 20, 3), Satyrze 
(287) i Zuzannie (167)3. Marcin odpowiada krótkim zdaniem złożo-
nym podrzędnie „Więc powiem, ták było”, które rozpoczyna wskaź-
nik nawiązania konsytuacyjnego więc. Zdanie nadrzędne „Więc 
powiem” kończy dialog między podmiotem czynności twórczych 
a narratorem, zdanie podrzędne „ták było” jest wstępem do właś-
ciwej opowieści. Opowieść ta charakteryzuje się zwięzłą narracją, 
w której naprzemiennie występują krótkie zdania oznajmujące lub 
oznajmienia oraz formy dialogowe, także eliptyczne, należące do 
drugiej z wymienionych wcześniej płaszczyzn dialogu. Właściwa 
historia rozpoczyna się zwięzłym opowiadaniem przy użyciu kilku 

3 Lokalizacja według zasad przyjętych w SPJK.
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czasowników w czasie przeszłym „Kilká osób ná jednę salę się złoży-
ło, Káżdy z żoną. Wieczerzą potym odpráwiwszy, Szli spáć – ledwie 
się skłádli, kiedy co waśniwszy Ná drugié ták záwoła”. Ostatni cza-
sownik záwoła mający formę czasu praesens historicum wprowadza 
we właściwą akcję, ożywia ją i przyspiesza. Ten fragment utworu 
ogranicza się wyłącznie do przedstawienia niezbędnych informacji 
mających znaczenie dla dalszej akcji: kilka par małżeńskich zebrało 
się w jednej sali, zjedli, kolację, położyli się spać i jeden z nich coś 
głośno powiedział. Po tym wprowadzeniu następują krótkie dyspo-
zycje wydawane przez owego „trzymającego straż“ nieformalnego 
przywódcę grupy: „Pánowie, czás wsiádáć!”, „Czás wsiádáć, páno-
wie!”, „Postój koniom chwilę!”, „Pánowie, Czás wsiádáć!” mające 
formę eliptyczną. Dyspozycjom tym towarzyszą formy eliptyczne, 
także charakterystyczne dla ustnej wypowiedzi, komentujące wy-
darzenia i zarazem rozwijające narrację: „Á ci téż”, „Á pánowie do 
siodeł”, „On znowu”, „Áli drudzy”. Dialog toczy się też między 
małżonkami, początkowo jednostronny, gdyż mężczyzna na żonine 
„Miły, nie słyszycie? Już tám drudzy wsiádáją, wierę rychło śpicie” 
nie odpowiada i „chrapi, choć nie śpi”, żona jednak nie rezygnuje, 
prosząc „Miły, bá, słuchajcie, Już tám drudzy wsiádáją” i grożąc „ej, 
jużże wsiádajcie Áż was diabli pobiorą!” Do dialogu włączają się 
inny mężczyzna, deklarują pomoc w imieniu wszystkich „Szkodá 
Odjéżdżáć towárzyszá, wielka rzecz przygodá, Pomóżmy mu 
w złym rázie á záłóżmy swoje”. Wtedy zagrożony małżonek odpo-
wiada najpierw temu, który się odezwał „Diabeł cię niechaj prosi, 
niech już ciągną moje” a potem żonie „Miła, ty się nie przeciw – po-
karmiwszy koni Á jutro ráno wstawszy, będziem tám, gdzie oni”, 
co stanowi pointę i szczęśliwe zakończenie całej historii. Oprócz 
występujących w pierwszym wersie wskaźników nawiązania Bá 
i Więc w omawianym utworze występują inne charakterystyczne 
dla składni potocznej i typowe dla jej odmiany mówionej struktury 
tekstowe, jak powtarzający się, umieszczony na początku rozwijają-
cych akcję zdań lub wypowiedzi eliptycznych wskaźnik zespolenia 
tekstowego Á: „Á ci téż”, „Á pánowie do siodeł”, „Á jeden zátym 
usnął”, „Á tego żoná budzi”, „Á ten chrapi” (por. Kucała 2001: 104), 
zaimki wskazujące: „Á ci téż”, „ále o tym nie trzebá powiádáć”, 
„tenże się ozowie”, „Posłucháli onégo”, „On znowu”, „Á tego żoná 
budzi”, „będziem tám, gdzie oni” oraz zaimki uogólniajace: „Á je-
den zátym usnął”, „Kilká osób”, „Káżdy z żoną”, „Wszyscy inszy”, 
„Ná drugié ták záwoła”, „Już tám drudzy wsiádáją” (2 razy), „Áli 
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drudzy”. Rzeczowniki oraz przymiotniki w funkcji rzeczownika 
w wołaczu „Marcinie”, „pánowie” (3 razy), „miły” (2 razy), „miła”. 
W wykrzyknieniu zniecierpliwionej małżonki „ej, jużże wsiádajcie 
Áż was diabli pobiorą” celem wyrażenia charakterystycznej dla ję-
zyka potocznego ekspresji został użyty wykrzyknik ej, połączony 
z partykułą jużże wzmacniającą wyrażone w rozkaźniku życzenie 
„wsiádajcie”, zakończone przekleństwem spotęgowanym kolej-
ną partykułą „Áż was diabli pobiorą”. Podobnym przekleństwem 
„Diabeł cię niechaj prosi” rozpoczyna się  riposta małżonka oburzo-
nego żartobliwą propozycją swoich towarzyszy.

Artykuł ten, wobec przytoczonych we wstępnej części pracy 
uogólnionych opinii na temat potocznego języka Jana Kochanow-
skiego przez wcześniejszych badaczy jego twórczości, jest próbą 
rozwinięcia tego tematu i wskazania na konkretne przejawy użycia 
tego języka we Fraszkach. SPJK pozwolił na wyodrębnienie słowni-
ctwa występującego wyłącznie w tym zbiorze utworów. Na tej pod-
stawie pokazano kilka najbardziej  charakterystycznych leksykal-
nych pól  semantycznych. W drugiej części pracy przeprowadzono 
analizę strukturalną jednej z fraszek, badając ją pod kątem najbar-
dziej potocznej formy wypowiedzi, którą stanowi dialog. Zwrócono 
też uwagę  na występujące w tej fraszce płaszczyzny dialogowe oraz 
na  charakterystyczne dla ustnej wypowiedzi wskaźniki nawią-
zania, powtarzający się na początku krótkich, często eliptycznych 
wypowiedzi wskaźnik zespolenia tekstowego A, wykrzyknienia, 
partykuły wzmacniające i przekleństwa. Dalsze staranne badania 
elementów języka potocznego użytego przez poetę w zbiorze Fra-
szek może przynieść ciekawe rezultaty. 
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Colloquial language in Jan Kochanowski’s Fraszki
Abstract

The article is aimed at elements of colloquial language in Jan Ko-
chanowski’s Fraszki. Word field concerned finances, appearance 
and peculiarity religious vocabulary are present as to analysis of 
one dialog structure epigram.

Keywords: Jan Kochanowski, Fraszki special epigrams, colloquial 
language, vocabulary, word field, structure of literary work.
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Językowe sposoby wartościowania 
w tekstach publikowanych na łamach  
„Monitora”

Wstęp

Świat wartości, wśród których żyje człowiek, jest uwarunkowa-
ny jego aktualnymi potrzebami: egzystencjalnymi, poznawczy-
mi, estetycznymi, moralnymi itp. Jest on wtórny w stosunku do 
naturalnego i społecznego środowiska człowieka. Świat warto-
ści nie jest jednolity, składa się bowiem z różnych układów war-
tości. Ich aktualny zestaw i hierarchia zdeterminowane są przez 
systemy społeczne, w których funkcjonują – wartości obiektyw-
ne – oraz przez pragnienia i postawy poszczególnych jednostek –  
wartości subiektywne (Sztumski 1992: 14-17).

Wśród różnych typologii wartości1 można wskazać podział 
na wartości autoteliczne, będące celem samym w sobie, i in-
strumentalne, które stanowią środek do ich osiągnięcia, a także 
wartości deklarowane i realizowane. Ze względu na kryterium 
stabilności wyróżnić można wartości trwałe, przekazywane 
z pokolenia na pokolenie, oraz wartości efemeryczne, zmienia-
jące się pod wpływem mody czy doraźnych potrzeb (Sztumski 
1992: 18-21; Puzynina 1997: 272). Ponadto tworzące układ war-
tości mogą mieć różnych zasięg społeczny oraz zróżnicowany 
stopień akceptacji społecznej w danej zbiorowości (Sztumski 
1992: 30).

1 Szerzej na ten temat pisze m.in. J. Puzynina (1992: 29-49).
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Pod pojęciem wartość2 rozumiemy, za J. Puzyniną (1992: 69), 
‘to, co jest dobre’, gdzie „to może oznaczać cechy, stany rzeczy, 
działania, osoby, przedmioty”, wartościowanie zaś przywołana 
badaczka definiuje następująco: 

[…] zasadniczo czynność psychiczna człowieka, polegająca na 
stwierdzaniu, jakie (i w jakim stopniu) wartości pozytywne lub ne-
gatywne […] właściwe są – zdaniem osoby wartościującej – danym 
cechom, zachowaniom, stanom rzeczy, a pośrednio przedmiotom 
(Puzynina 1992: 83).

A zatem wartościowanie to sąd o tym, że coś jest dobre lub złe 
pod jakimś względem. Werbalizację sądu wartościującego stano-
wi zdanie wartościujące (Laskowska 1992: 26).

Obok funkcji integracyjnej, inspiracyjnej i zabezpieczającej 
wartości są przede wszystkim istotnym czynnikiem kształtują-
cym zachowania ludzi w danej społeczności i wzmacniają sy-
stemy społeczne od wewnątrz (Sztumski 1992: 33). Wskazuje 
się także na funkcję normalizującą (wartości służą normalizacji 
poprzez funkcję diagnostyczną, dyferencjacyjną, hierarchizują-
cą, korygującą, kontrolną, selekcyjną) oraz tożsamościotwórczą 
(pozwalają na zakodowanie w umysłach ludzi określonych war-
tości, a uwewnętrznione normy i sposoby ich realizacji kształtu-
ją tożsamość kulturową jednostek) (Jazownik 2007: 27-29).  Wy-
mienione tu funkcje wskazują niezbicie, że wartości odgrywają 
ważną rolę w życiu każdego człowieka i każdej wspólnoty, dla-
tego wartościowanie nazywa się narzędziem społecznego wła-
dania (Kurczab 2012: 16).

Celem niniejszego szkicu jest wstępna charakterystyka spo-
sobów wartościowania w tekstach publicystycznych publiko-
wanych na łamach „Monitora”. Czasopismo, założone przez 
Ignacego Krasickiego, Franciszka Bohomolca i Adama Kazi-
mierza Czartoryskiego przy wsparciu króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, redagowane było na wzór angielskiego „The 
Spectator”, drukowane w latach 1765-1785. W latach 1765-1767 

2 Wartości i wartościowanie są zagadnieniem, które podejmowali przedsta-
wiciele różnych dyscyplin naukowych, w tym językoznawstwa (m.in. Puzy-
nina 1984, 1986, 1992, 1997, 2004, 2005; Laskowska 1992, 2008; Awdiejew 1994; 
Małyska 1996; Wieczorek 1999; Sokólska 2008; Jaros 2008; Krauz 2008; Sobstyl 
2009; Język a kultura, t. 3: Wartości w języku i tekście 1991). 
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„Monitor” realizował szlachecko-magnacki program ośrodka 
królewskiego (Aleksandrowska 1984: 684). Celem działań było 
wychowanie „oświeconego” człowieka, dobrego gospodarza, 
postępowego obywatela (Suchodolski 1956: 26). Propagowane 
przez partię królewską wartości stanowić miały siłę sprawczą 
codziennego działania obywateli ówczesnej Rzeczypospolitej. 
Wychowanie „ku wartościom” związane było z postawą socjo-
centryczną nakierowaną na dobro ogólne, dobro społeczności 
(Puzynina 1997: 273). 

„Monitor” krytykował feudalizm szlachecki i magnacki, 
sarmackie zacofanie, postulował nowy wzór osobowy oświe-
conego szlachcica, któremu przeciwstawiano obraz szlachcica 
wiejskiego: siedzącego w długach, wyzyskującego bezdusznie 
chłopów, tracącego majątek przez niedbalstwo, próżnowanie 
i zbytki. Zadaniem ówczesnych publicystów było, przeciw-
działając ideałom życia wygodnego, podporządkowanego 
własnej przyjemności,  wykształcić i wychować „oświeconych 
patriotów”, umiejących godzić dobro indywidualne z dobrem 
zbiorowości, zdolnych do obrony ojczyzny i do pracy dla niej, 
tolerancyjnych:

Urodzony on ieft z wielkiey familii, ale tey wielkości w niczym nie 
pokazuie, iak tylko we wfpomaganiu niżfzych. Ofadzony na wy-
fokim ftopniu, każdemu daie wolny przyftęp do fiebie. Z ludźmi 
uczonemi y poczciwemi, niżfzego niż on ftanu, tak chętnie y mile 
przeftaie, iak zrownemi fobie. Prawa oiczyfte ściśle zachowuie, jak-
by był prywatnym człowiekiem, przeciwko Religii swoiey nigdy 
nie gada, choć wiele xiąg w obcych ięzykach czytał. Duchownych 
fzanuie, y nie wftydzi fię z nimi przeftawać […] 258; Czynić dru-
gim dobrze, bydź raczey poczciwym człowiekiem, niż fię chcieć ni 
pokazać, znofić niedoftatek wfpaniale, krzywdy cierpliwie, czynić 
dobrze nieprzyjaznym, fzacować nadewfzyftko dobro publiczne, 
iemu fwe dobra, życie, y honor nawet poświęcić, ieft to prawdziwie 
bydź wielkim  y godnym wfzelkiego fzacunku 354.

Proponowano ponadto myślenie racjonalne, w którym nie 
powinno się tracić tożsamości historycznokulturowej. Wnikliwa 
obserwacja życia i historia podsuwały budujące lub negatywne 
przykłady, które miały działać na wyobraźnię czytelnika i wska-
zywać mu, co jest dobre, a co złe.
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Szczegółowa analiza tekstów drukowanych na łamach „Moni-
tora” pozwoli wskazać mechanizmy wartościowania stosowane 
przez publicystykę w drugiej połowie XVIII wieku i środki wyra-
żające oceny3 (sądy). Wyrażanie sądów może mieć charakter eks-
plicytny bądź implicytny. Jadwiga Puzynina wskazuje na różne 
jednostki kodu językowego, które służą wartościowaniu, a miano-
wicie: wyrazy, związki frazeologiczne, konstrukcje słowotwórcze, 
formy fleksyjne, konstrukcje składniowe, a także środki fonolo-
giczne i tekstowe. Te ostatnie mogą być oparte na konotacjach lub 
implikaturach (tj. fakultatywnych wnioskach kontekstowych), do 
których badaczka zalicza ironię, metaforę i porównanie4. 

W analizie uwzględnione zostały jednostki samodzielnie war-
tościujące i opisowo-wartościujące5 (wartościowanie prymarne), 
jak również oceny konotacyjne (wartościowanie sekundarne) (Pu-
zynina 1992: 9), w przypadku których wniosek wyprowadzany 
jest przez odbiorcę na podstawie asocjacji kulturowych (Małyska 
1996: 317) opartych na mniej lub bardziej ustabilizowanych ste-
reotypach, przybierających często postać konotacji charaktery-
stycznych dla większości użytkowników języka, jak i dla pew-
nej grupy społecznej zawartych w pojedynczych wyrazach, jak 
i połączeniach leksemów czy też zdaniach. Podstawą właściwego 
odczytania tego typu ocen obejmujących niedefinicyjne składni-
ki znaczenia wyrazu jest wspólna dla nadawcy i odbiorcy wie-
dza o świecie (Laskowska 1992: 115; Sokólska 2008: 248). Dzięki 
temu wypowiedź publicystyczna podporządkowana jest nie tylko 
funkcji informacyjno-poznawczej, ale także funkcji ekspresywno-
-impresywnej. Podstawę materiałową stanowi jeden rocznik „Mo-
nitora”, a mianowicie teksty opublikowane w roku 1767.

3 Terminy wartościowanie i ocenianie traktowane są synonimicznie, podob-
nie jak czyni to E. Laskowska, choć jak sama badaczka zauważa, wyraz wartoś-
ciowanie jest określeniem szerszym, ogólniejszym (Laskowska 1992: 20).

4 Por. J. Puzynina, Problemy wartościowania w języku i w tekście, „Etnolingwi-
styka” 16, s. 185-186. Podobne rozróżnienie wprowadza E. Laskowska, Wartoś-
ciowanie w języku potocznym, Bydgoszcz 1992, s. 21.

5 Jednostki opisowo-wartościujące to wyrazy „obejmujące swoją treścią ele-
ment czy też elementy semantyczne, ze względu na które wyraz jest nacecho-
wany pozytywnie lub negatywnie”, tzn. że wartościowanie nie jest elementem 
definicyjnym tych leksemów (Puzynina 2004: 185).
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Sposoby	wprowadzania	wartości	w	tekstach	publicystycznych	
drukowanych	na	łamach	„Monitora”

Wyrażanie wartościowań w badanym roczniku „Monitora” obejmuje:
A. wartościowanie systemowe, w którym składnik wartoś-

ciujący wpisany jest w konwencjonalne znaczenie środków języ-
kowych (Małyska 1996: 316). Na jednostki systemowe składają 
się w badanym roczniku:

a) środki leksykalno-frazeologiczne, tj. wyrazy definicyjnie 
(czysto) wartościujące (element oceny jest definicyjny, obligato-
ryjny; ich sens uszczegóławiają konteksty), np. złe wychowanie 
602, zły Pan 17, dobre obyczaie 741, dobrych autorow czytanie 750, do-
brego obywatela 703, oraz opisowo wartościujące i oparte na kono-
tacjach (Puzynina 1986; 1992: 118-124), w których składnik oceny 
związany jest z asocjacjami kulturowymi, np. dom 25, pracowitość 
111. Główny trzon stanowi słownictwo aksjologiczne, podlega-
jące etyce społecznej i/lub indywidualnej, zawierające składnik 
pozytywnej lub negatywnej oceny, tj.:

– wyrazy określające zachowania ludzkie i ich rezultaty:

przemarnował 6; praca 640; piiańftwo 216; obżarftwo, opilftwo 311; 
zdrada 220; wyftępki 63; mścić fię 62; fkażenie honoru bliźniego 279; 
dążyć do zguby 3; krzywda 43; ludzkiey wiekomney nabyli fławy 12; 
chwalebne poftępki 11; napaśći y gwałt 845; wyftępki 63; poniżenie znie-
nawidzianey ofoby 847; knować zdrady 229; fpofobiąc fię do dobrego 6; 
porożnić i pokłocić 11; zdzierftwa 19; fzkalował 61; znieważać 61; mścić 
fię 62; kłamftwo 226; szacunek 125; lekce ważyć 143; bić, męczyć, więzić  
y kaleczyć 19; niefnafki 25; ratować 30; chlubić fię 34; pomsty 42; znie-
ważał 44; dobroczynność 51; dobrodzieiftwo 51; pomfta 59; prześlado-
wanie 62; bałamuctwo 635; złodzieiftwo 414; obmowa 523, prywata 407;

– wyrazy określające cechy i postawy ludzkie: 

dofkonały 294; uczciwość 302; chciwość mienia 333; nikczemne ła-
komftwo 334; pilność 12; popędliwość 42; zapalczywość 23; rozumny 
y poczciwy 42; mądry, głupi 56; pracowity 267; nieochoczy, niepilny, 
niedbały 301; niedbałość 301; Mierność y fkromność 504; Podeyrzenie, 
zazdrość, nienawiść, gniew 25; mądrość 474; cnota ludzkości 297; po-
lor y ludzkość 28; pracowitość 111; pożytecznych oyczyźnie obywa-
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telow 133; prywata 407; fprawiedliwość, męftwo, wielkość i fława 64; 
wdzięczność 4; zazdrość, kłamftwo, obłuda, podeyrzenie 226; pycha, 
chytrość 227; cnotliwy 50; zuchwałość 309; zapalczywość y zajadłość 
58; zgryzota 7; hoyność 53; chytrość 58; podłość 82; cierpliwość 98; 
roftropność 105; poczciwy 349; zazdrość 515; ftarowność y pracowi-
tość 268; przywara 225; niedofkonałości 275; zły y niecnotliwy 277; 
człek złośliwy 56; mądry przezorny 322; zdzierftwa 19; trofkliwość 19; 
gniewliwy 22; przywara 225; niedofkonałości 275; rozrzutny 311; wfpa-
niałości ferca 656; światło rozumu 19; miłość ku bliźniemu 54;

– określenia ludzi będące nosicielami pewnych cech: 

złodziey 56, ofzczerca 44, dziwak 498, matacz, podchlebca, ladaco, 
łakomca 10; famochwalec 501, prożniak 3, fzalbierz 388, łotr 411, 
zdrayca 522 piiak 522;

– określenia stanowiące cele zachowań ludzkich: 

dobro powszechne kraiu 301; dobre imię 279; dobre obyczaje 606; po-
żytek włafnego domu y całego […] kraiu  158;  prawem utwierdzić 213.

Szczególne miejsce wśród środków leksykalnych zajmują 
aliofiktonimy (Świerczyńska 1999: 122), czyli nazwiska znaczące 
zbudowane według struktury i norm obowiązujących w nazew-
nictwie osobowym, ale posiadające dodatkowe walory seman-
tyczne – bohaterowie otrzymują nazwiska odpowiadające ich 
zapatrywaniom czy działaniom „współpracowników” pisma, 
uwypuklają wady lub zalety nosicieli, np.: 

Bezftronnicki 321, Bogacka 286, Exmiłośnikiewicz 128, Gachowfki 
282, Ludziolubfki 528, Łacinopolfki 184, Makarońfki 678, Marno-
trawfki 398, Modnicki 264, Nieguftowfki 628, Obłudnicki 495, Pię-
krzycka 864, Piiakiewicz 520, Prawdomowiec 144, Przyganicki 867, 
Rzetelnicki 96, Rzetelfki 667, Umizgalfka 96, Szkolnicki 424, Sekta 
Niczegiftow, Aprzeciftow 235, Starufzkiewiczowa 285, Śmiałecki 
409, Trofkliwfki 348, Wdzięcznicka 405, Wymyślnicka 285;

b) środki słowotwórcze:
 – stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przysłów-

ków; formy syntetyczne i analityczne stopniowania stanowią 
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wykładniki wartościowania preferencyjnego, porównawczego 
(Puzynina 2004: 186), np.:

[…] pofpolftwo ma więcey rozumu, niż godnie urodzeni 382; Hoyność 
ieft cnota y naypotrzebnieyfza, y naymilfza rodzaiowi ludzkiemu 50; 
Wszystkie Narody na to fię zgadzają, że madrość ieft naipiękniejfzą 
zaletą człowieka […] 473; Mierność y fkromność we wfzyftkich rze-
czach, a naybardziey w pokazywaniu fwoiego rozumu popłaca 504; 
Ten u naf naygrzecznieyfzy, kto naydowcipniey umie drugiego oczer-
nić 274; Więcey u naf bałamuctwa cudzoziemfkie ważą, niźli naypoży-
teczieyfze dzieła w Polfzcze urodzone 635; nayziadliwfza w ludziach 
nikczemnego próżnowania zaraza 270; nayokropnieyfzych spuftofze-
niow 268; Niewdzięczni (rodzay ludzi naygorszy na świecie) 69;

– augmentatywa i deminutywa, wprowadzające wartościo-
wanie nacechowane emocjonalnie (Laskowska 1992: 111), np.: 

niewieściucha 813; lekkomyślne żarciki, historyiki nieużyteczne 598;

c) środki składniowe (Puzynina 1992: 116-118), spośród 
których wymienić należy:

– powtórzenia wyrazów autosemantycznych i spójników, 
przy czym wykorzystywano zarówno ich walor ekspresywny, jak 
i perswazyjny. Ten środek stylistyczno-składniowego kształtowania 
tekstu sygnalizował odbiorcy treści ważne informacyjnie, np.:

[…] miłość włafna zaślepia, zaślepionych z drogi powinności fprowa-
dza, fprowadzonych w tyfiącznych zanurza bezprawia przepaści 860; 
To za cel maią ci, którzy dofkonałe młodym chcą dać wychowanie: 
mało oni fzacuią naukę, ieśli do cnoty nie prowadzi. Wolą człowieka 
dobrego, niż uczonego: a ukazując młodym, cokolwiek ftarożytność 
miała naylepfzego, ftaraią fię ich uczynić dobremi fynami, dobremi 
oycami, dobremi przyiaciołmi, y dobremi obywatelami 742; Człowiek 
tym iadem zarażony [zazdrością – V.J.], zdaie fię chcieć tego, żeby żad-
nych cnot, żadnych zafług, żadnych dofkonałości nie było na świecie 
228; To za cel maią ci, którzy dofkonałe młodym chcą dać wychowanie: 
mało oni fzacuią naukę, ieśli do cnoty nie prowadzi. Wolą człowieka 
dobrego, niż uczonego: a ukazując młodym, cokolwiek ftarożytność 
miała naylepfzego, ftaraią fię ich uczynić dobremi fynami, dobremi oy-
cami, dobremi przyiaciołmi, y dobremi obywatelami 742;
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– eksklamacje, które są albo emotywnym dopełnieniem in-
nych środków językowych – ich celem jest wywołanie na odbior-
cy wrażenia, zjednania jego przychylności, albo pełnią funkcję 
emocjonalnych komentarzy6 do wypowiedzeń oznajmujących, 
w obrębie których wskaźnikami ocen emotywnych są odpo-
wiednio nacechowane leksemy wartościujące. np.: 

Moy Boże, pomyśliłem, także każdy nie bacząc fwoich przywar, cu-
dze fłabości poftrzega! 797; Gdyby fama praw Bofkich y ludzkich 
miłość wymierzała kary na przeftępcow; o iakie te pomierne w ufta-
nowieniu, iak łagodne w wykonaniu, iak fkuteczne w poprawieniu 
ich były! […] w iey płaszczyk odziana miłość włafna […] rzadko też 
między winą a ukaraniem iey należytą zachowa miarę 848; Iuż fześć 
miefięcy miia, iak za mąż pofzła, iefzcze męża kocha! 162; Milczenie, 
cnoty oraz niecnoty opończą! 224; […] okropne fkutki wielomowno-
ści! 220; […] nikt nad tego więcey nie umie, kogo fama cnota otwiera 
y zamyka ufta. Wieluże takowych znaydziemy Katonow! 221;

– pytania retoryczne, które pełnią dodatkowo funkcję emo-
tywno-perswazyjną (Boniecka 2000: 202),  oddziałują na uczucia 
i przekonania odbiorcy np.:

Jeft iednak tylu, którzy śmieią twierdzić, iż [przodkowie – V.J.] mie-
li więkfzą fzczerość, rzetelność, fprawiedliwość, męftwo, odwagę  
y wfpaniałość ferca, a my co mamy? 400; Czy może bydź ten dekret 
fprawiedliwy; który mu chciwość pomfty y gniew układa? 412; Ktoż 
u nas teraz, zwłafzcza z ludzi godnieyfzych czyta xiążki oyczyftym 
ięzykiem napifane? 635; […] kto może iakiey rzeczy nauczyć fię, nie 
mayąc do niey ochoty? 427;

– zdania oznajmujące stanowiące sądy asertoryczne, które 
nierzadko przybierały formę uogólnień, sugerujących, że system 
wartości nadawcy jest zgodny z systemem odbiorcy, np.:

Na zbytki wfzyfcy narzekamy 770; Urażać fię łatwo, ieft […] rzecz 
nieprzyftoina na człowieka rozumnego 57; Naywiękfza ieft dofkona-
łość człowieka, fzczęście y niefzczęście rownym znofić umyfłem 81; 

6 J. Puzynina zauważa, że wartościowanie może mieć charakter czysto emo-
cjonalny (Puzynina 1984: 69).
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[…] rzetelna prac nafzych korzyść, raczey na przyzwoitym używaniu 
dobr osiągnionych, a niżeli na gromadzeniu y ofiągnieniu ich należy 
336; Można w pośrzodku bogactw bydź fkromnym 791; „puszczenie 
winy […] ieft znakiem ludzkiey natury” 60; Hoyność yeft cnota y naipo-
trzebnieyfza, y naimilfza rodzaiowi ludzkiemu 50; „Pomfta ieft rzecz 
nieludzka” 59; Kto fię rozumem y miłością ku Panu rządzi, ten w każ-
dey okoliczności ftara fię to czynić, co fię Panu podoba 24; Moc prawa, 
furowość urzędów wftrzymuie wyftępki y gromi; y obywatelfkie tym 
beśpieczeńftwo ieft opatrzone […] 234; Szczęśliwość człowieka zawifła 
na wewnętrzney ferca y umyfłu fpokoiności 513; Żaden prożnuiąc nie 
ftaie fię wielkim człowiekiem: mufi długo i pilnie pracować, kto chce 
zarobić sobie na miłość i fzacunek wiekow naftępuiących 12;

lub powinnościowe z predykatami typu (nie) powinien, (nie) musi, 
(nie) należy, (nie) trzeba. Wyrażane w ten sposób oceny są uzna-
wane jako sądy obiektywne, np.: 

Nie powinniśmy tedy brać miary hoyności nafzey z tego, co daiemy, 
ale z chęci umyfłu nafzego, y potrzeby tego, komu daiemy 54; Ża-
den prożnuiąc nie ftaie fię wielkim człowiekiem: mufi długo y pilnie 
pracować, kto chce zarobić sobie na miłość y fzacunek wiekow naf-
tępuiących 12;[…]  gniew y zapalczywość rozumem wftrzymywać 
y powściągnąć powinniśmy 23-24; […] trzeba dobro publiczne nad 
prywatne przekładać 741; […] powinniśmy ziomkow nafzych zachę-
cać do pifania po Polfku, abyśmy nafz ięzyk wzbogacili, y wydofko-
nalili 640; […] nie należy gardzić y teraz takiemi ludźmi, którzy żyią 
ofzczędnie y pomiarkowanie 785; gniew y zapalczywość rozumem 
wftrzymywać y powściągnąć powinniśmy 23-24;

– zdania rozkazujące, np.:

Tak czyń z drugim, iak chcefz żeby z tobą czyniono… 295; „Żyimy niżfze-
mi iakbyśmy chcieli, żeby z nami wyżfi żyli 20; Bydź Architektem 
fwey fławy 482; Przywiążmy ferca nafze do cnoty, a nie będziemy 
fię na cnotę ufkarżali 349; Nie bądźmy tedy zbyt chciwi długiego 
życia przeciągu: używaymy tego dobrze, który nam ieft zamierzo-
ny, a będziemy żyć długo 16;

– zdania warunkowe, w których tryb przypuszczający może 
implikować wartościowanie, np.:
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Gdyby on lepiey był lata fwe ftrawił, sposobiąc fię się do dobrego, 
znalazłby wzgląd  na fiebie […] 6; Y naychwalebnieyfze dzieła fą 
nam omierzłe, ieźli ich dobroć serca nie zaleca 354;

– zdania przeciwstawne, w których występuje nacechowanie 
wartościujące o przeciwstawnych znakach, np.: 

[…] nie na fzumnych tytułach, ale na cnocie prawdziwy zafzczyt y 
wielkość nafza zależy 592; […] człowiek nie żyie tylko dla fiebie, ale 
też y dla fpołeczeńftwa ludzkiego […] 741; Więcey u naf bałamu-
ctwa cudzoziemfkie ważą, niźli naypożyteczieyfze dzieła w Polfz-
cze urodzone 635; […] nie bogactwa, nie honory, nie rozkofzy, ale 
fama tylko cnota fzczęśliwym czyni człowieka 348;

– antytezę, np. [zeszyt XXI zawiera opis damy, która zacho-
wuje się inaczej niż zgnuśniałe mieszkanki Warszawy: jest natu-
ralna, kocha męża, nie zajmuje się sobą]: 

Słowem ta Imć, którą przed W.M. Panem ofkarżam, y przez niego 
upomnieć chcę, w mieście gdzie wyborności fą w używaniu, proftym 
bardzo we wfzyftkich okolicznościach poftępuie fpofobem. Przykłady 
tylu Dam powietrzem Warfzawfkim, to ieft naywykwinieyfzym tchną-
cych zawftydzić by ią y do naśladowania pobudzić powinny 168;

– bezpośrednie zwroty do odbiorcy, apostrofy: 

Oddziel poważne cnoty od nieznośnych wyftępkow 525; Stawam 
tedy przed fądem twoim Prześwietna Kommifyo Obyczayow… 
234; Obchodź fię z fwemi niewolnikami po ludzku i wefoło 21-22;

B. wartościowanie tekstowe, w którym istotna jest nie tylko 
znajomość kodu leksykalnego, ale także pragmatycznego rozu-
mianego jako kontekst językowy, wspólna dla nadawcy i od-
biorcy wiedza o świecie, umiejętność wnioskowania (Małyska 
1996: 318). Środki tekstowe, na które składają się między innymi:

a) tropy stylistyczne uwypuklające najczęściej podobień-
stwa, przy czym wykorzystywano zarówno te utarte jak i nie-
skonwencjonalizowane (Puzynina 1992: 125-130), a spośród nich 
zwłaszcza takie figury, jak:
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– metafora (i jej odmiany: animizacja i personifikacja), np.: 

iad gniewu 42; Takowi ludzie [obmówcy – V.J.]  truciznę cukrem 
zaprawuią 278; Rozum ieft lekarz który ufiłuie wyprowadzić nas 
z błędu 479; próżnowania zaraza 271; Miłość włafna […] tłumi i ćmi 
zdrowego rozsądku promyki 290; Wrodzone rozfądku ifkierki, za-
wfze fą w nafzey naturze, y mogą znowu bydź wzniecone przez 
oświecenie rozumu 602; Kara y nadgroda fą to dwie naizdolnieyfze 
ręce, ktoremi Pańftwa wfzyftkie, y zgromadzenia ludzkie w rząd-
nym uftanowieniu fwoim nayfkuteczniey utrzymywane, y od wfze-
lakiej nieporządności zachowane bywaią 844; ślepa zapalczywość 
58; zdrowy rozfądek 123; zdrowego rozfądku promyki 290; Trony 
i purpury maią fwych molow [utrapienia – V.J.], które ie gryzą 98;

w tym wyrazy o znaczeniach traktowanych jako metaforyczne 
oraz derywaty oparte na metaforycznych znaczeniach podstaw, 
np. oczernić 278, ogołacać 270, przeyrzał 5,  fpuftofzenie 270. Zda-
niem T. Dobrzyńskiej, metafory wartościujące7, zwłaszcza te 
dobrze zakorzenione w osobistym doświadczeniu przeciętnego 
odbiorcy, są środkiem perswazyjnym często wykorzystywanym 
w tekstach publicystycznych;

– porównanie, przy czym w członie porównującym występu-
ją najczęściej skojarzenia odnoszące się do znanych powszechnie 
realiów przyrodniczych i kulturowych, np.: 

[…] bez ludzkości człowiek jak jeż – zamyka się w sobie 298; Do-
bre powodzenie człowieka, ieft na kfztałt Syren głosu, który go 
naypierw ufypia, a potym z cnot, fławy i prawdziwych przyiacioł 
odziera 87; Obmowca […] podobny do choruiącego na żółtacz-
kę, któremu wfzyftko, co widzi żółte fię wydaie 277; Sława ieft na 
kfztałt zwierciadła 710; Jako głupi ieft, kto konia kupując, bardziej 
fię fędzeniu, niż koniowi przypatruie; tak nierozumnie czyni, kto 
człowieka z urodzenia lub fzaty fądzi 21; iak uprzywileiowani cu-
dzego dobra łupieżcy, wyrobkami innych żyiąc, sfą krwawe prace 
ich, y na kfztałt płonnych w ogrodach chwaftow, daremnie mieyf-

7„Metafora odsłania więc nie tylko pewne oblicze rzeczy lub zjawiska, ale 
z reguły ukazuje swój przedmiot odniesienia w pewnej perspektywie aksjolo-
gicznej, narzucając tym samym odbiorcy określoną perspektywę wartościują-
cą” (Dobrzyńska 1995: 203).
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ce zaftępuią, y potrzebną pożytkuiącym drzewom wilgoć y okrafę 
zabierają 272; Wielki człek, ieft na kfztałt wielkiego źwierza, ktory 
nie dba na małych pfow fzczekanie 59; Obmowa albowiem ieft na 
kfztałt złodzieia: czyni bliźniemu tę fzkodę potajemnie, ktoreyby fię 
w oczy czynić nie odważył 277;

– oraz ironia, którą w badanych tekstach mogą wprowadzać 
deminutywa, sygnalizując wartościowanie negatywne (Sarnow-
ski 1991), np.:

Słuchałem pilnie owego Paniątka […] gdyby nie to, że w fpofobach 
polowania grube porobił omyłki […] kiedy w naywiękfzym długie-
go gadania rozpędzie z tym fię chlubił, że Niedźwiedzia iamnicz-
kami zafzczuł, że Łofia w fiatkach zaplątanego chłopi patyczkami 
zabili […] 386;

b) odniesienia intertekstualne, reprezentujące intertekstual-
ność właściwą (Nycz 1990: 99), bowiem ogół kontekstów, które 
odbiorca powinien odczytać, interferowanych jest bezpośrednio, 
a składają się na nie: 

– aluzja, przybierająca najczęściej formę nawiązań biblijnych, np.:

Poddani zaś ziemiańfcy w fwoim fzczęściu zawiśli od lofu, iakiego ten 
da im Pana, czyli frogiego, czyli łafkawego. Jeżeli frogiego, na tego nie 
maią fpofobu, ani wolności ufkarżyć fię przed nikim, tylko w cichym 
ięczeniu przed famym Bogiem. Co ieden zagraniczny wendrownik 
uważając w Polfzcze, w opifaniu iey, nazwał piekłem […] 210; 

– cytat, przy czym cytowanie bezpośrednie wprowadzane 
jest na różne sposoby: zwykle w tłumaczeniu z wyodrębnieniem 
kursywą lub w cudzysłowie, niekiedy w języku oryginału źró-
deł, np.:

W cudzym oku źdźbło widziemy, a w nafzymy belki nie możemy 
doyrzeć 290; Niech taki fłucha naftępuiącey wielkiego cnot nauczy-
ciela Seneki nauki. „Kto z natury ieft fkłonny do gniewu, niech 
przeftaie nayczęściey z ludźmi fpokoinemy, y umiarkowanemi 
w fwych namiętnościach” 47; ”Chwalebna ieft rzecz, mowi Seneka, 
ludzkość ludzkością, dobrodzieyftwa dobrodzieyftwami wypłacać 
[…]” 59; […] Kato, za świadectwem Plutarcha częfto mawiał, iż cu-
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dzym wyftępkom łatwo powinniśmy wybaczać, a nafzym nigdy 60; Ob-
mawiać drugich, ieft niepoczciwość, fłuchać obmowy ieft podłość oftatnia 
mowi Boileau 279.

Wnioski	końcowe

Przeprowadzone analizy pozwalają na wyciągnięcie pewnych 
wniosków ogólnych, które wymagają jednak dalszych weryfika-
cji. Przede wszystkim należy zauważyć, że w badanym roczniku 
„Monitora” sądy wartościujące pojawiają się explicite (w zda-
niach z kwalifikatorem ogólnym typu X jest czymś dobrym/złym) 
lub są implikowane bądź ukryte w presupozycjach. Orientacji 
aksjologicznej podporządkowano różne środki językowe: syste-
mowe (leksykalne, morfologiczne i syntaktyczne) oraz tekstowe 
(m.in. powtórzenie, metafora, ironia, porównanie, aluzja, cytat). 
Bardzo chętnie sięgano po wypowiedzi znanych postaci histo-
rycznych. W ten sposób obok autorskich pojawiają się wartoś-
ciowania przytaczane lub referowane8. Służyły one wyrażaniu 
wartościowania nie wprost samych autorów, a ponadto cytat 
wzmacniał siłę dowodową i funkcję perswazyjną wypowiedzi. 
Podobnie jak liczne egzempla, bowiem: 

Przykłady wielkich ludzi bardziey naf do dzieł chwalebnych za-
palaią, niż naydowcipniefze Filozofow nauki 653; Starzy Grecy  
y Rzymianie znali fię dobrze na ludziach. Wzywali pofpolftwa do 
rad fwoich, pytali go o zdanie w obieraniu Konfulow y Wodzow, 
w układaniu dekretow […], w nakazywaniu lub znoszeniu podat-
kow […] 379.

Oceny w badanych tekstach dotyczą zjawisk, sytuacji, cech, 
nigdy konkretnych ludzi, a opisywany stan rzeczy miał być od-
bierany jako negatywny lub pozytywny na podstawie jedno-
znacznych sądów asertorycznych. 

8 Według ustaleń Jadwigi Puzyniny: „Nadawca zdania wartościującego nie 
zawsze jest jednocześnie podmiotem wartościującym. Może biernie przekazy-
wać czyjeś wartościowania, może je w różny sposób referować lub przytaczać, 
może je przy tym zniekształcać bądź ustosunkowywać się do nich z pewnym 
dystansem, czasem wręcz ironicznie. Będąc subiektem wartościowania, nadaw-
ca może chcieć nadawać swoim wypowiedziom pozory pełnej obiektywności, 
identyfikować się z jakąś grupą ludzką, może też uczciwie, czasem z naciskiem 
podkreślać subiektywność swoich ocen” (Puzynina 1992: 131).
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J. Puzynina ustaliła (1984: 72-73, 77; 1997: 284-285), że dla języka 
współczesnej prasy charakterystyczne są oceny wyrażane w kon-
statacjach odautorskich jako predykacje lub presupozycje. Sądy 
wartościujące mogą być też cytowane bądź bywają składnikami 
zdań powinnościowych i warunkowych. W ten sposób zdania oce-
niające niezawierające żadnych wskaźników subiektywności mogą 
być odczytywane jako oceny obiektywne, właściwe większości 
ludzi lub przedstawicielom określonych kręgów kulturowych. Te 
uwagi potwierdza także badany rocznik „Monitora”, np.:

Wfzyfcy fię na to zgadzaia, że rozum czyni różnicę człowieka od byd-
lęcia 370; Wszystkie Narody na to fię zgadzają, że madrość ieft naipięk-
niejfzą zaletą człowieka […] 473; [...] ciężkie naftały czafy, że złego od 
dobrego rozeznać trudno 522; Młodzi potrzebuią […] Monitora wier-
nego y ustawicznego, albo patrona, ktoryby przed niemi utrzymywał 
fprawę prawdy, uczciwości y fprawiedliwości […] 747; Bicie ludzi 
pod władzą nafzą zoftaiących, częftokroć gorfzemi ich czyni […] 24; 
Nam fię nic nie powodzi , bo na oślep wfzyftko czyniemy 443.

Cechą wspólną tekstów publicystycznych współczesnych 
(Puzynina 1984: 70; Małyska 1996: 316-320) i dawnych jest korzy-
stanie z wartościowania leksykalnego, które zawiera predykat 
wartościujący lub opisowo-wartościujący. Innym sposobem jest 
wykorzystanie konotacji. Znamienną cechą badanego rocznika 
„Monitora” jest kumulowanie ewoluatywów (leksyki wartoś-
ciującej i wartościująco-opisowej w formie rzeczowników, przy-
miotników lub przysłówków), np.:

odważna, długa y niezmordowana pracowitość ludzka 111; wfpa-
niałego i dobroczynnego serca 52; Opatrzni, y roftropni do dzieci 
fwoich przywiązani rodzice 133; Poiedynek zaś ieft rzecz fromotna 
y haniebna 406; Żaden prożnuiąc nie ftaie fię wielkim człowiekiem: 
mufi długo i pilnie pracować, kto chce zarobić fobie na miłość y 
fzacunek wiekow naftępuiących 12; Uciążliwe, niefprawiedliwe po-
winności poddanych 195; Podeyrzenie, zazdrość, nienawiść, gniew 
y niefnafki przefzkadzaią wzajemnie do życia pomyślnego 25.

Ponadto tym, co wyróżnia język aksjologiczny publicystyki 
drugiej połowy XVIII w., są charakterystyczne dla tego okresu 
metafory, np.:
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światło rozumu 19; wiek oświecony 19; powfzechna ziomkow fwo-
ich matka oyczyzna 134.

Autorzy tekstów publicystycznych drukowanych na łamach 
„Monitora” pragnęli, aby proponowane wartościowanie stało się 
ważnym elementem konsolidacji i identyfikacji grupowej, sposobem 
na budowanie więzi łączących jednostkę ze społeczeństwem w celu 
realizowania dobra wspólnego. Propagowane wartości składać się 
miały na kompetencje obywatelskie, które pozwalałyby nowoczes-
nemu szlachcicowi brać czynny udział w budowaniu bezpieczeń-
stwa społecznego w wymiarze wspólnotowym. Dlatego publikacje 
w badanym roczniku „Monitora” są tekstami perswazyjnymi. Ich 
celem było zapoznanie czytelnika z określonym systemem warto-
ści, które powinny zostać zinternalizowane i stać się wartościami nie 
tylko uznawanymi (Puzynina 1997: 271-272), ale przede wszystkim 
realizowanymi. Poczynione spostrzeżenia stanowią przyczynek do 
dalszych badań nad językowymi sposobami wartościowania stoso-
wanymi przez publicystykę w drugiej połowie XVIII wieku.
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Linguistic methods of attributing value in texts 
published in “Monitor”

Abstract

The subject of the hereby article are the linguistic methods of 
attributing value in texts published in “Monitor” in 1767. In 
the researched year of “Monitor”, value judgements appear in 
an explicit manner (in sentences with a general qualifier of the 
X is something good/bad type), or are implied. They may also be 
hidden within presuppositions. Various linguistic measures, 
including systemic (lexical, morphological, and syntactic) and 
text (repetition, metaphor, irony, simile, allusion, quote, among 
others) ones, have been subordinated to the axiological orienta-
tion. Statements by well-known historical figures were readily 
employed. As a result, quoted or referred attributions of value 
appear beside original ones. The observations made constitute 
a contribution to further research on the linguistic methods of 
attributing value employed by the journalistic writings of the 
second half of the 18th century.

Keywords: value, attributing value, axiological language, jour-
nalism.





W kręgu dawnej 
polszczyzny 

tom VI

Jolanta	Klimek-Grądzka
Katolicki	Uniwersytet	Lubelski	Jana	Pawła	II,	Lublin

Pierwszym obowiązkiem każdego 
Polaka-Osadnika jest niezapominanie 
języka polskiego – publikacje  
emigracyjne wobec języka polskiego 
(XIX/XX w.)

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 22 kwietnia 1920 r. 
przy Ministrze Pracy i Opieki Społecznej powołano do istnienia 
Urząd Emigracyjny. Wśród jego zadań znalazły się „wszystkie 
sprawy związane z emigracją, imigracją, remigracją oraz opieką 
nad wychodźcami” (Fiktus 2008: 113), a szczególnie 

zbieranie i udzielanie informacji zainteresowanym instytucjom i oso-
bom o stosunkach panujących w państwach obcych odnośnie do moż-
liwości rozwoju ruchu emigracyjnego, sprawy związane z przejazdem 
emigrantów, opieką nad nimi w czasie podróży, przeciwdziałanie 
szkodliwej propagandzie i nielegalnemu werbunkowi oraz ochrona 
praw i interesów emigrantów w miejscu pracy (Fiktus 2008: 113). 

W tak rozumiane zadania urzędów wpisuje się – prowadzona 
również we wcześniejszych dziesięcioleciach, choć oczywiście 
w innym zakresie – działalność wydawnicza. Przez publikacje 
emigracyjne, którym w niniejszym opracowaniu chcę się przyj-
rzeć, rozumiem trzy typy tekstów: 

1) publikacje urzędowe adresowane do przygotowujących 
się do emigracji1; 

1 Seria Mała Biblioteczka Emigranta Polskiego, na którą złożyły się Wskazówki 
dla wychodźców do Kanady, Wskazówki dla wychodźców do Francji, Wskazówki dla wy-
chodźców do Argentyny, Wskazówki dla wychodźców do Brazylji, Wskazówki dla wychodź-
ców do Australji, Wskazówki dla wychodźców do Urugwaju i skrócona wersja w cyklu 
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2) sprawozdawcze i naukowe publikacje nt. emigrantów;
3) publikacje przeznaczone dla emigrantów, ułatwiające 

przesiedlenie i aklimatyzację – podręczniki do nauki języka pol-
skiego, słowniki polsko-obcojęzyczne itp. 

Prawodawca w przywołanym akcie z 1920 r. (art. 2j) zredefi-
niował funkcjonujący w polszczyźnie leksem i wychodźców uzna-
no za nową kategorię osób pracujących za granicą  (Fiktus 2008: 
114). Celem kolejnego rozporządzenia – z 1927 r. – było rozdzie-
lenie zakresów użycia słów emigrant i wychodźca2: „Art. 1 zawie-
rał definicję pojęcia emigrant – był nim 

obywatel polski, który opuszcza lub opuścił terytorium Rzeczypo-
spolitej w poszukiwaniu pracy, lub dla jej wykonywania, lub w ce-
lach osadnictwa, albo też udając się do swego małżonka, krewnych 
i powinowatych, którzy już wyemigrowali poprzednio. 

Za emigranta była uważana również każda osoba, 

opuszczająca terytorium Rzeczypospolitej, lub przebywająca poza tym 
terytorium razem z emigrantem, a będąca członkiem jego rodziny. 

Ponadto Urząd Emigracyjny mógł traktować jako emigrantów rów-
nież osoby podróżujące statkiem w klasie II, III lub na tzw. ,,mię-
dzypokładzie” – niezależnie od celu podróży” (Fiktus 2008: 119). 

Wiadomości o (…) do użytku wychodźców. Książeczki opracowane są według jednego 
schematu i zawierają dane dotyczące geografii, ustroju politycznego i systemu ad-
ministracyjnego, walut i pieniędzy, miar i wagi, komunikacji, przemysłu, rolnictwa, 
zarobków, zakresu pomocy konsularnej, sposobów przekazywania pieniędzy do 
Polski, a także liczebności i rozmieszczenia Polaków i Rusinów w poszczególnych 
prowincjach i miastach, polskich parafii i kościołów, polskiego szkolnictwa, stowa-
rzyszeń polskich i czasopism wydawanych po polsku (szerzej na temat struktury 
i treści tych publikacji piszę w: Emigracja z przewodnikiem w ręku – „Wskazówki dla 
wychodźców do Kanady” (1929), w druku).

2 Zaczerpnięta z serii publikacji Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego i Pol-
skiego Syndykatu Emigracyjnego przywołana w tytule opracowania nominacja 
Polak-osadnik,  odnosi się do osadnika rozumianego jako ‘ten, kto się osiedlił 
lub kogo osiedlono na terenach objętych osadnictwem; kolonista’ (SJPD), ten, 
‘którym ziemię pustą osadzają, kolonista’ (SWil: 925). W poddawanych analizie 
tekstach znacznie częściej pojawiają się nominacje wychodźca i emigrant, także za-
wierające komponent znaczeniowy ‘ten, kto wyjeżdża w poszukiwaniu pracy’. 
Słownik języka polskiego Witolda Doroszewskiego w wychodźcy widzi ‘tego, kto 
opuszcza własny kraj, zwykle na zawsze; emigranta’.
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Dyskurs patriotyczny formujący się, jak pokazały badania 
Mirosławy Siuciak (2016), już od 2. połowy XVIII wieku, w XIX 
stuleciu ugruntował się wokół wartości nadrzędnych składają-
cych się na tożsamość narodową. Ta stabilizacja aksjologiczna 
znalazła wyraz m.in. w Programie szkoły narodowej dla dzieci wy-
chodźców polskich (Paryż 1841). We wstępie do niego czytamy: 

Dziesiąty rok już upływa, jak jesteśmy poza Ojczyzną, na obcej zie-
mi, a między nami młodsze nasze pokolenie, albo dziećmi przybyłe 
do Francyi, albo na ziemi francuzkiej zrodzone. Pokolenie to jest, 
jak my, polskie, ma zasilić przyszłość naszej Ojczyzny; powinno 
być całkiem narodowe: ono tymczasem zmuszone, w braku szkoły 
właściwej, korzystać ze szkół francuzkich, uczyć się w języku ob-
cym; wzrasta pod wpływem nienarodowych wyobrażeń, odwy-
ka od rodzinnego języka, nabywa cudzoziemskiego ducha, utraca 
swoję polskość właśnie ze strony, która jest najżywotniejszą wszel-
kiej narodowości; jednem słowem ginie dla Polski (PSN: 2). 

Na narodowość składają się, zdaniem wielu autorów, przede wszyst-
kim język i wyobrażenia narodowe oraz duch narodowy – nośni-
kiem tych dwóch jest język. Leksem narodowość pojawia się w słow-
nikach warszawskim i Doroszewskiego i definiowany jest jako 
‘ogół właściwości, odróżniających jeden naród od drugiego’ (SWar, 
3: 147), ‘ogół cech właściwych danemu narodowi, charakterystycz-
nych dla niego, odróżniających jeden naród od innych’ (SJPD). Ta-
kiemu sensowi towarzyszy w leksykonie Doroszewskiego m.in. 
eksplikacja z Kumoszek na Parnasie Adama Bara (1947) potwierdza-
jąca przekonanie o fundamentalnym dla dyskursu pojmowaniu roli 
języka: „Język jest (…) jedną z najważniejszych cech narodowości, 
a zarazem jedną z najpewniejszych jej ostoi” (SJPD).

Troska o język – podstawowy składnik tożsamości narodowej3 – 
ujmowana jest w analizowanych tu tekstach emigracyjnych przede 
wszystkim w kategoriach obowiązku – pierwszego lub narodowego. 
Emigranci zobowiązani są do zachowania/niezapominania języka 
polskiego i wychowywania dzieci po polsku/w duchu polskim, por. 
Wskazówki dla wychodźców… i Wiadomości o (…) do użytku wychodźców:

3 „Prześladowano jego język, zabraniano nim mówić i pisać, malutkie dzieci 
karano, gdy niem przemawiały, szydzono z niego nielitościwie, a po stu kilku-
nastu latach takiego tępienia, język ten dzisiaj jest cudniejszym i sławniejszym, 
niż był w czasach niepodległości kraju” (Szwajkart 1906: 478)
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Pierwszym obowiązkiem każdego Polaka osadnika jest niezapo-
minanie języka polskiego i obyczaju polskiego oraz utrzymywanie 
łączności z krajem, z rodziną, którą pozostawił i z rodakami, którzy 
wraz z nim pracują na obczyźnie. Ci zaś, którzy sprowadzili swe ro-
dziny, dbać winni o wychowanie dzieci po polsku. (WDK: 60),

Pierwszym obowiązkiem każdego Polaka, przebywającego w obcym 
kraju, jest zachować swój język i używać go wszędzie, gdzie tylko 
można nim porozumieć się, oraz utrzymywać łączność z krajem ojczy-
stym, z rodziną, którą zostawił i z rodakami, którzy wraz z nim pracują 
na obczyźnie. Ci zaś, którzy sprowadzili swe rodziny, powinni dbać 
o wychowanie dzieci w duchu polskim. (WOA: 71-72),

Narodowym obowiązkiem każdego Polaka, mieszkającego 
w obcym kraju, jest zachować swój język oraz utrzymywać łączność 
z krajem ojczystym, z rodziną, którą zostawił i z rodakami, którzy 
wraz z nim pracują na obczyźnie. Ci zaś wychodźcy, którzy sprowa-
dzili swoje rodziny, powinni dbać o wychowanie dzieci w duchu 
polskim. (WOU: 11).

Kierowane wielokroć do wyjeżdżających w celach zarobkowych 
z Polski zalecenia – w warstwie stylistycznej przybierające kształt 
albo imperatywów, albo konstrukcji powinnościowych (winni, po-
winni) – dotyczące podtrzymywania kontaktu z językiem polskim, 
nakazów, by dzieci mówiły po polsku, korzystały z polskich szkół, 
wpisują się w szeroko rozumiany dyskurs patriotyczny, por.:

Na skutek starań Rządu Polskiego, pracodawcy francuscy zobowią-
zali się zapewnić naukę polską dzieciom robotników o ile w jednej 
miejscowości jest co najmniej 65 dzieci w wieku szkolnym. Dzięki 
temu przydzielono do szkół prywatnych, utrzymywanych przez 
pracodawców, nauczycieli polskich. Rodzice powinni dokładać 
wszelkich starań, aby dzieci ich uczęszczały do szkół i kursów, 
a w młodszym wieku do ochron i przedszkół polskich. (…) Wy-
chodźcy polscy dbać powinni o dostarczenie szkołom podręczni-
ków, pomocy szkolnych i bibljoteczek, dbać by dzieci ich z miłoś-
cią i uszanowaniem pielęgnowały polską mowę, pieśń i obyczaj 
polski, starając się jednocześnie o dokładne poznanie języka fran-
cuskiego i innych przedmiotów nauki. (WWF: 61-62), 
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Dzieci posyłaj do szkół polskich. A wszędzie, gdzieby cię los zapę-
dził, pamiętaj zawsze o obowiązkach swych wobec ojczyzny swej, 
Polski! (Okołowicz 1912: 31-32).

O traktowaniu języka jako niezbywalnego składnika tożsa-
mości narodowej najdobitniej świadczą kierowane do emigran-
tów pouczenia i przestrogi, w których wskazuje się długofalowe 
skutki zaniku języka:

Pamiętać należy, że dziecko, które ulegnie wynarodowieniu, staje 
się obcem nietylko dla kraju, ale i dla rodziny, zatracając jedno-
cześnie dwie najcenniejsze cechy charakteru ludzkiego – wierność 
Ojczyźnie i cześć dla Ojców swoich (WWF: 61-62),

„Kochani bracia i siostry, pielęgnujcie wy przynajmniej ten język oj-
czysty teraz w domu, żeby dzieci, gdy wyjdą ze szkoły, aby tym języ-
kiem porozumieć się mogły z wami, bo z tego co się w szkole nauczą 
nie wiele im zostanie, a jakby jeszcze i ojczysty język zapomniały, to 
nie wiem, jakby się z wami rozmówiły…” (za: Badeni 1889: 15).

Bezpośredni związek wyzbycia się języka z wynarodowieniem 
potwierdza słownikowa definicja leksemu: wynarodowić ‘pozba-
wiać narodowości, ducha narodowego, zacierać język, obyczaje, 
wspomnienia historyczne, aby człowiek lub naród zapomniał 
o swej udzielności i zlał się z innem państwem’ (SWil: 1985). Bliski 
znaczeniowo jest mu czasownik cudzoziemszczeć ‘stawać się cudzo-
ziemskim, przekształcać się na sposób cudzoziemski’ (SWil: 177), 
gdzie cudzoziemski to po prostu ‘obcy, cudzy’ (SWil: 177), por.:

polskie te towarzystwa, to tak w Anglii, jak we Francyi, w Niem-
czech, w Ameryce, jak wszędzie, gdzie znaczniejsza liczba wy-
chodźców się znajduje, jeden z najsilniejszych wałów obronnych 
przeciw zcudzoziemczeniu: że wielu jedynie z ich pomocą może 
się czegoś dowiedzieć o kraju, przypomnieć sobie choć od czasu do 
czasu, jak polska książka lub dziennik wygląda, jaki dźwięk wydaje 
polska mowa (Badeni 1890: 22).

Język w analizowanych publikacjach jawi się jako namiastka 
ojczyzny i w związku z tym obdarzany jest najwznioślejszymi 
uczuciami, np.:
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Więc i w głębi Niemiec między polskimi górnikami i wyrobnikami 
dwa widoczne odcienia: i tutaj biali i czerwoni, którzy równą po-
dobną miłość czują dla tego, co im całą niejako ojczyznę przed-
stawia, dla rodzinnego języka; a choć innymi idą drogami: jedni 
wytrawniej niejako, drudzy goręcej, mniej rachując się z okolicznoś-
ciami, wśród których żyją, miłość tę swą objawiają,— to na szczęś-
cie na niechętne stronnictwa jeszcze się nie podzielili, nie kłócą się 
jeszcze, kto lepiej swój język kocha; nie słychać okrzyków: Wstyd 
egoistom! — wstyd szaleńcom! (Badeni 1889: 13-14).

Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie traktowana 
jest jako kompetencja niezbędna każdemu Polakowi. Polszczy-
zna to język, w którym przekazywane są „najelementarniejsze 
wiadomości” – jak pisze we wstępie do Elementarza polskiego (…) 
do użytku jeńców Jan Zborowski:

Książeczkę tę przeznaczamy w pierwszym rzędzie dla tych roda-
ków, którzy, ukończywszy szkołę niemiecką, nie mieli sposob-
ności dostania do ręki książki polskiej, któraby ich zapoznała 
z abecadłem polskim i dała najelementarniejszych wiadomości, 
jakie każdy Polak posiadać winien. Życzeniem jednakowoż au-
tora i wydawców byłoby, by ta książeczka znalazła się nie tylko 
w rękach tych rodaków, którzy przynajmniej po niemiecku czytać 
i pisać umieją, ale by dotarła również i do tych, którzy wogóle tej 
cennej i niezbędnej w życiu codziennym umiejętności nie posia-
dają. Wielkie zasługi około analfabetów, znajdujących się naszym 
środowisku, mogą położyć ci rodacy, którzy, znają choć cokolwiek 
język polski, podejmą się roli nauczyciela, a przez to przyczynią 
się w wielkiej części do zwycięstwa naszej świętej idei narodowej 
(Zborowski 1918: 3).

Lektura elementarza eksplicytnie potwierdza deklarację ze 
wstępu – „najelementarniejszymi wiadomościami” są 

pokrótce opowiedziane dzieje naszej Ojczyzny od czasów najdaw-
niejszych aż do chwil ostatnich. Osobne ustępy podają ogólne wia-
domości o ziemiach polskich i o tym wszystkim, co się na nich znaj-
duje. Uzupełnieniem tego są tu i ówdzie rozrzucone wiersze i ustę-
py o treści moralno-patrjotycznej” (Zborowski 1918: 3). 
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Zapowiadane przez wydawców elementarza Zborowskiego 
„wiersze i ustępy” również podnoszą kwestie językowe. Nie 
stroniąc od emocjonalności4, formułuje się wezwania i ostrzeże-
nia, w których występowanie przeciw polszczyźnie ujmowane 
jest w kategoriach grzechu ciężkiego, np.:

Ojców mowę czcić należy! 
Kto się wstydzi ojców mowy, 
ten ma rozum niezdrowy! 
kto ojczystą mowę spodli, 
próżno się codziennie modli! 
kto się wyprze ojców wiary, 
nie uniknie piekieł kary! (Zborowski 1918: 20-21).

W świetle wypowiedzi typu 

Szanuj i kochaj Polskę. Nie wstydź się swego pochodzenia i ro-
dziny. Nie zmieniaj nigdy swego nazwiska” (Carr 1912: 72)

daje się zrekonstruować schemat tożsamości: miłość do kraju → 
używanie języka polskiego → utrzymanie polskiego nazwiska. 
I odwrotnie: konsekwencją zaniku języka jest zmiana nazwiska, 
a w dalszej kolejności zmiana tożsamości narodowej: 

Z ciężką pracą i materyalną nędzą łączy się stokroć gorsze 
niebezpieczeństwo i złe: zatrucie ducha, którego pierwszym 
symptomatem, zapomnienie lub wyrzeczenie się ojczystej 
mowy, za czem ślad w ślad idzie zazwyczaj utrata dobrych 
obyczajów, czasem i wiary (Badeni 1889: 11).

Warto w tym miejscu przywołać także gorzką refleksję J. Ba-
deniego o polskich emigrantach w Anglii:

W ogóle przyjąć można, że mieszka tu stale około trzech tysięcy Po-
laków, pewna liczba Litwinów, słabo lub zupełnie po polsku nie-
mówiących, i dość znaczna liczba żydów, przyznających się chętnie 
i częściej, niżli się to zdaleka zdawać mogło, do polskiej narodowo-

4 Mocno perswazyjna czytanka Miłujmy mowę ojczystą w elementarzu dla jeń-
ców Zborowskiego (1918: 30-31). Perswazyjny także wiersz Mowa polska (1918: 121).
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ści. Z drugiej strony nie brak polskich parobków i dziewczyn, któ-
rzy (…) figurują w statystycznych spisach jako żydzi i żydówki, 
aż ostatecznie, nie widząc nigdy kościoła, mowy swej nie słysząc, 
wciąż w żydowskich kołach się obracając, istotnie za żydów, sami 
nie wiedzą kiedy i jak, zaczynają się uważać. Żydzi przybierają na-
zwiska polskie: Kaschauer zwać się każe Kaszawskim; Linauer, Li-
skim; natomiast polskie Dzięcioły przerabiają się w Dancingerów; 
w dziwacznych, z angielska żydowskich nazwiskach nikt odgadnąć 
nie potrafi naszych Magd i Marysiek (Badeni 1890: 5).

Źródła nt. emigrantów odnotowują zanikanie języka polskie-
go niezależnie od długości pobytu poza krajem. Bez względu na 
charakter publikacji jest to wartościowane negatywnie, a autorzy 
nie unikają wypowiedzi emocjonalnych, por.: 

pewna wreszcie choć drobna garstka, zdala od wszelkich politycz-
nych i socyalnych teoryj się trzymając, pracuje rozumnie i energicz-
nie na kawałek chleba, przychodzi do majątku, ale nieraz niestety! 
w drugiem, a bywa, że i w pierwszem pokoleniu, zapomina ojczy-
stej mowy, dobrze jeszcze, jeźli nie wyrzeka się katolickiej wiary” 
(Badeni 1890: 4). 

Nie wszyscy emigranci z Polski uznają wartość ojczystego języka –  
część wyzbywa się polszczyzny, uznając ją za kod gorszy (zdra-
dzający pochodzenie?), część – co w kontekście przekroju spo-
łecznego emigrujących nie dziwi – nigdy nie opanowała czytania 
i pisania po polsku, a tym samym na emigracji ma jeszcze bardziej 
ograniczony dostęp do nośników kultury i tożsamości5, m.in.: 

[Polacy] spotykają się po szynkach, lecz pomijając już smutną 
okoliczność miejsca, wstydząc się używać publicznie swego języ-
ka, mówią między sobą po angielsku. Pism polskich nie czytują, 
o kraju nic nie wiedzą, zajmują ich tylko sprawy osobiste i miejsco-
we” (Badeni 1890: 21). 

W r. 1892 Szulc zawiadomił prospektem Polaków w Kurytybie 
o zamiarze wydawania czasopisma „Wiarus Polski”. Zapowiedź 

5 „Istotne z punktu widzenia utrzymania tożsamości jest to, że zanik znajo-
mości języka ojczystego zmniejsza szanse na uczestnictwo w kulturze symbo-
licznej” (Sękowska 2011: 217).
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ta spotkała się ze sceptycznym przyjęciem w gronie rodaków, 
których nieliczna garstka w tym mieście umiała czytać po polsku 
(Wójcik 1968: 261).

We wstępie do słownika polsko-portugalskiego ks. Jan Rzy-
mełka pisał: 

Po języku poznaje się narody – język decyduje o przynależności do 
narodu i do ojczyzny i skoro język zamiera i ginie, wtedy i człowiek 
wynaradawia się i ginie dla swojego narodu i ojczyzny. Języka nic 
nie zastąpi w zakresie przywiązania do ojczyzny – kraju swojego 
i swych przodków pochodzenia” (Stańczewski 1925: 1). 

Z tego powodu wyrażana jest w dyskursie emigracyjnym ko-
nieczność chronienia polszczyzny jako dobra zagrożonego: 

jak polską tę niejako wyspę, która w środku Niemiec się uformowała, 
można i należałoby ochraniać przed grożącym ze wszech stron zale-
wem niemczyzny i protestantyzmu, przed zobojętnieniem dla kato-
lickiej wiary i obyczaju, ojczystej ziemi i języka?” (Badeni 1889: 5), 

a sam język traktowany jest w kategoriach skarbu: 

Jak uchronić można, jak uchrania od zaguby, jeśli już nie od ska-
żenia, pewna przynajmniej liczba wychodźców polskich w Niem-
czech, skarb rodzinnego języka?” (Baden 1889: 15), 

podobnie jak miłość do kraju: 

nie wyrzekniemy się najdroższego skarbu naszej duszy, miło-
ści Polski, i w najdalszym kraju, do którego nas los zaniesie, nie 
przestaniemy być tem, do czego nas Opatrzność Boża powołała, to 
jest – Polakami” (Caro 1911: 38-39).

Niebezpieczeństwem zagrażającym językowi polskiemu za 
granicą jest nie tylko miejscowa polityka językowa i oświato-
wa preferująca język miejscowy, ale także obojętność Polaków. 
Z ubolewaniem przyjmowane jest swego rodzaju tchórzostwo 
Polaków, którzy nie potrafią (lub nie chcą) upomnieć się o prawo 
do polskiej szkoły – jako wzór stawiani są Niemcy, por.:



182 JOLANTA KLIMEK-GRĄDZKA

Mają słuszność Niemcy, gdy się z nas wyśmiewają… Oni inaczej 
radzą sobie. Gdy przyjdą w nasze strony, to muszą mieć zaraz nie-
mieckie szkoły, a kiedy Polacy przyjdą tutaj, to się żadne dziecko 
polskiej szkoły nie doczeka, ani też Polacy nie mają tyle odwagi 
takiej szkoły żądać, iżby ich dzieci w niej rozumiały. Polak jest 
i pozostanie ciemnym w głowie i musi płacić za niezrozumiałe ćwi-
czenia, a dać dzieci swoje bić niepotrzebnie, tylko z tej przyczyny, iż 
nie mogą cudzego języka pojąć. (Badeni 1889: 12).

Obok emigrantów wciąż posługujących się polszczyzną, przeka-
zujących ją kolejnym pokoleniom, wysyłających dzieci do polskich 
szkół, a nawet rozbudowujących za granicą swoje kompetencje 
w zakresie polszczyzny, publikacje wymieniają tych Polaków, któ-
rzy z własnej woli rezygnują z używania ojczystego języka, a także 
tych, którzy swoim postępowaniem – deprecjonując język i używa-
jących go – zniechęcają innych do mówienia po polsku, por.:

Nie wszyscy zapewne winni, co po polsku zapomnieli, lub zwol-
na zapominają; ale wszyscy bardzo pożałowania godni. Skarżą się 
też gorzko biedacy z początku, że się z Niemcami rozmówić nie 
mogą; potem, że łatwiej im już po niemiecku, niż po polsku mó-
wić; choć sądząc z listów, nie mówią, a w każdym razie nieraz nie 
piszą ani po niemiecku, ani po polsku, ale jakimś trzecim, dla nie-
wtajemniczonych niezrozumiałym językiem, którego, co prawda, 
wynalazek zawdzięczyć głównie należy dzisiejszemu szkolnemu 
systemowi w Prusach. (Badeni 1889: 11),

Co rzeczywiście i wstydzi i smuci, to, że w środku między owymi 
białymi i czerwonymi znajduje się pewna liczba szarych — ludzi 
nieraz dobrych, ale słabych, lękliwych, w trudnych warunkach 
zostających, którzy dziś po polsku już prawie nie umieją, lub 
co gorzej, mniej chętnie używają rodzinnej swej mowy i chełpią 
się z tego, że się trochę po niemiecku poduczyli; a dzieci ich za 
lat parę, kilkanaście, kto wie, czy się z tego chełpić nie będą, że 
mówią wyłącznie językiem niemieckim, że zrównali się w tym 
względzie z swymi dozorcami i panami. (Badeni 1889: 13-14).

Badacze emigracji – nie tylko językoznawcy – zwracają uwagę 
na zmieniające się kompetencje językowe, zwłaszcza młodszych 
pokoleń, emigrantów z Polski. Również oni sami, jak pokazują 
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studia Jana Badeniego nad wychodźcami do Niemiec i Anglii, 
reflektują nad znajomością języka przodków:

Jak ja sei nei mam Markocic, ze tu ludze my muwjo: tosc ty nei jezdes 
Polakom, tylko Neimcym; po polsku nei umisz dopze gadasc. O kocha-
na redakcya, jaka to zalosc co ja mam ze Ojcec Dzadek i pra Dzadek nej 
umjeli po nejmecku a ja to po Polsku nei mogę“. (…) Ten „Pul Poliak pul 
Neimjesc”, jak sam się podpisał, poznał swą biedę i zaradzić jej pragnie, 
czytając polskie gazetki i książki „co Dzein a jy choc Godzyne ja k neima 
dłuży casu”. To też list jego zrozumieć przynajmniej można; trudniej 
dopytać się sensu w listach paru innych Polaków, którzy sami podobno 
nie rozumieją i nie czują żałości, ,,że po polsku nie mogą”, ale dlatego 
właśnie tem bardziej pożałowania są godni. (Badeni 1889: 14-15).

Emigranci z Polski, którzy zachowali język mimo upływu lat i na-
uczyli dzieci języka, są z tego wyraźnie dumni. Wskazują przy tym 
nie tylko źródła swojej wiedzy, ale także opozycjonują się względem 
tych wychodźców, którzy języka zapominają, por.:

Ja już pracuję blisko dziewięć lat w Niemczech, a jeszcze polskiego 
języka nie zapomniałem, a moje dziatki go także używają, chociaż 
wszystkie w Niemczech rodzone. Niejeden z naszych ziomków 
górnoszląskich, przebywszy tu dwa albo trzy lata, to mówi, że już 
dobrze po polsku nie potrafi, że mu się język szmatle; dzięki Bogu, 
tego o sobie powiedzieć nie mogę, bo nie tylko, że nic nie zapo-
mniałem, ale nawet jeszcze lepiej się w języku polskim wydosko-
naliłem, bo pilnie czytam polskie pisma i gazety (Badeni 1889: 12).

Jak pisał Jan Badeni, zadanie podtrzymywania wartości kon-
stytutywnych dla dyskursu tożsamościowego – narodowości 
i języka6 – spoczywało nie tylko na jednostkach, ale także insty-
tucjach, w tym na prasie i stowarzyszeniach, por.: 

Gazety i stowarzyszenia polskie starają się przedewszystkiem 
o utrzymanie narodowości, języka; wielkie i cenne to dobra, lecz 
prócz nich strzec i pilnie chronić muszą wychodźcy innych, z do-
brami temi ściśle zresztą związanych, a wyższych jeszcze i zacniej-
szych skarbów: moralności i wiary (Badeni 1889: 19).

6 Por. Siuciak 2016: 89-90.
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Zawiązany w 1899 r. we Lwowie Związek Kolonjalny Wy-
dawniczo-Wywozowy stawiał sobie za cel „nawiązanie stosun-
ków handlowych z Paraną i krzewienie polskiej oświaty wśród 
osadników parańskich” (Okołowicz 1920: 395). Wśród zadań 
realizowanych przez Polskie Towarzystwo Emigracyjne było 
również prowadzenie wypożyczalni książek dla emigrantów, 
a także publikacja tygodnika Praca, który za sprawą niewielkiej 
ceny (4 halerze) docierał do wielu odbiorców (Okołowicz 1920: 
398; na temat prasy polonijnej w USA zob. Paczkowski 1992). 
Andrzej Paczkowski stwierdza, że 

funkcje społeczne prasy wychodźczej są znacznie szersze niż rodzi-
mych wydawnictw periodycznych, gdyż obok tych zwykłych wy-
pełniać też musi (lub powinna) także i te, które wynikają z przebie-
gu procesu adaptacji najpierw, a asymilacji później (1992: 101). 

W świetle wypowiedzi zawartych czy to w tekstach użytkowych 
skierowanych do emigrantów, czy to w opracowaniach im po-
święconych, wskazać należy jeszcze jedną funkcję polskiego 
czasopiśmiennictwa emigracyjnego. Wychodząca w kraju prasa 
adresowana do emigrantów, jak również prasa polonijna pełniły 
funkcję dydaktyczną poprzez umożliwianie kontaktu z językiem 
polskim i wspierającą utrzymanie tożsamości narodowej, ale 
także informacyjno-ludyczną bez podtekstów narodowo-patrio-
tycznych. Polscy osadnicy za oceanem dzięki czasopismom pol-
skim mieli dostęp do „informacji politycznych i „potocznych”, 
artykułów popularnonaukowych i powieści w odcinkach, „poe-
zji narodowych” i „stopy pieniężnej”, a także (…) „ogłoszeń, czy-
li adwertajsments”” (Paczkowski 1992: 103). Imperatyw sięgania 
po prasę polską pojawia się w publikacjach różnego typu, np. 
Kalendarzu emigracyjnym Okołowicza: „Wypisz sobie z kraju ga-
zetkę polską, abyś miało co czytać w święta i w niedzielę” (Oko-
łowicz 1912: 29), „Każdy robotnik, przebywający na obczyźnie, 
jeśli umie czytać, powinien korzystać z bezpłatnej wypożyczalni 
książek Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego” (PAK: 22-23) –  
co w kontekście doniesień na temat upadku moralnego wy-
chodźców z Polski7 odczytywać można także jako wskazówkę 

7  Por.: „ani jedna dziewczyna nie wraca taką z Prus, jak tam pojechała. Już 
po roku robi się z niej pusta pożądliwa kokietka, a po kilkoletnim tamże pobycie, 
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na temat sposobu spędzania wolnego czasu. Zadanie edukowa-
nia w zakresie języka spoczywa nie tylko na rodzinie czy miej-
scowej szkole, ale także na Polakach pozostających w kraju. To 
ci ostatni przedstawiani są jako źródło poprawnej polszczyzny. 
Redaktorzy Wieści z Polski nakazują swym czytelnikom w Polsce:

Listy do rodaków na obczyźnie należy pisać bardzo starannie i czytel-
nie, bez błędów ortograficznych, i unikać trudnych wyrażeń. Młodzież 
bowiem polska na obczyźnie nieraz z trudnością czyta po polsku, ma 
też czasem trudności językowe w zrozumieniu treści listów, i to także 
jest jednym z powodów, że niekiedy (dosyć często) nie odpowiada na 
listy, z Polski otrzymane. Komisja Korespondencyjna zapowiada, że 
listy, niedbale i niestarannie lub nieczytelnie napisane albo zawierają-
ce zbyt dużo błędów ortograficznych, będzie zwracała wysyłającym. 
Młodzież bowiem polska w ojczyźnie, która uczęszcza do szkół, z taką 
troską i pracą nauczycieli i władz szkolnych prowadzonych, nie może 
kompromitować tych szkół swą niestarannością językową i niedbal-
stwem w pisaniu listów, na obczyznę wychodzących. Naodwrót listy 
te powinny nieraz dla młodzieży polskiej na obczyźnie stanowić 
żywe lekcje języka polskiego, dobrego stylu i prawidłowej pisowni, 
dziś w Polsce ustalonej (WP, 1930, nr 2, s. 63).

Nakazowi uczenia dzieci języka polskiego towarzyszą w pub-
likacjach adresowanych do osób planujących wyjazd za ocean 
praktyczne wskazówki dotyczące miejsca osiedlenia, tak by two-
rzyły się – wzajemnie wspierające i motywujące, także do uży-
wania polszczyzny – skupiska polonijne, np.:  

Należy osiedlać się w pobliżu osad zamieszkałych przez rodaków, 
aby mieć możność nauki dla dzieci w mowie ojczystej, oraz należy-
tego zorganizowania się (WDK: 32),

Przedewszystkiem udawać się należy do tych państw, gdzie jest już 
wielu naszych rodaków, w tych państwach do tych stanów, gdzie 
są nasi w tych stanach, czyli prowincyach, iść do tych miast czy wsi, 
w których się swoich zastanie (Caro 1911: 38).

to już cała skończona ladacznica. I cóż z tego, że niejedna zarobiła nawet ładny 
grosz, kiedy straciła .moralność i poczucie uczciwości” (Okołowicz 1920: 391).
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Wskazywane w publikacjach o charakterze poradnikowym 
etapy aklimatyzacji w nowym miejscu odzwierciedlają hierar-
chię wartości wyznawanych przez Polaków. Priorytetem jest 
oczywiście znalezienie zatrudnienia – a tym samym zrealizo-
wanie celu wyjazdu, na drugim miejscu – co także podkreślają 
publikacje emigracyjne, zwłaszcza Wskazówki dla wychodźców… –  
osiedlenie się, kupno lub wynajęcie domu czy mieszkania. Ko-
lebką, a zarazem zagraniczną ostoją języka polskiego, jest dom. 
Wiersz Franciszka Dzierżykraja Morawskiego (1783–1861), za 
sprawą aktualizacji toposu progu – miejsca granicznego, oddzie-
lającego to, co obce i wrogie, od tego, co swojskie i przyjazne – 
wskazuje jeszcze jedną funkcję domu polskiego: chronienie pol-
skiej niepodległości:

W polskich domach to się mieści, 
Mowy polskiej arka święta; 
Póki w polskich komnat ściany, 
Gwar obczyzny nie zawita, 
Poty próg nasz nieskalany, 
Póty Polska niezdobyta 
(Franciszek Dzierżykraj Morawski, Stańczewski 1925: 1).

Równie kategorycznie co na zachowanie języka i tożsamości 
polskiej wskazywano w publikacjach emigracyjnych na koniecz-
ność zdobycia kompetencji w zakresie języka kraju emigracyjne-
go. Za każdą z kompetencji językowych stoi jednak inna moty-
wacja. O ile zachowanie polszczyzny motywuje się względami 
tożsamościowymi i emocjonalnymi, o tyle poznanie języka kraju 
osiedlenia motywowane jest stricte pragmatycznie – wymaga 
tego prawo, tylko znając język miejscowy, można znaleźć lepiej 
płatną pracę, porozumieć się z otoczeniem, poznać literaturę fa-
chową, ustrzec się przed oszustami: 

i gdy będziesz się już mógł obyć bez tłumacza, gdy nie będziesz 
musiał posługiwać się dziećmi dla objaśnienia tego, co ci potrze-
ba, będziesz jak niemy człowiek, który nagle mowę odzyskał. Prze-
staniesz czuć się upośledzonym, staniesz na równi z otoczeniem. 
Będziesz miał na swe usługi wszystkie sposobności, jakie kraj 
ten ofiaruje. Zawodowa szkoła stanie dla ciebie otworem, masz 
sposobność zdobyć wyższe wynagrodzenie, nowe horyzonty ot-
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worzą się dla twych ambicyi. Język angielski daje więcej ponad 
możność porozumienia się z otoczeniem. Stanowi on wstęp do 
amerykańskiego życia i obywatelstwa (Carr 1912 :16),

Ta znajomość kraju i języka jest dużo ważniejsza w Argentynie, niż 
w innych, zwłaszcza europejskich krajach (…) Pszenicę zżyna się 
maszynami, do których obsługi potrzebny robotnik znający rzecz 
i znający język (Jordan 1912: 11),

Nauczyciele muszą znać język portugalski, bo jakkolwiek w szko-
łach polskich nauka odbywa się po polsku, to jednak muszą być 
lekcje języka portugalskiego, bo wymaga tego prawo brazylijskie 
i względy życiowe (WOB: 43).

Postulaty utrzymania języka, nazwiska i tożsamości nie sto-
ją w sprzeczności z aklimatyzacją i asymilacją w nowym kraju. 
Przeciwnie – wierność krajowi pochodzenia manifestująca się 
w języku i kulturze odczytywana jest jako cecha pozytywna, po-
żądana również z perspektywy nowej ojczyzny, por.: 

Miłość ojczystego kraju nie wygasła pośród Polaków, stali się oni 
jednak dobrymi i wiernymi obywatelami swej nowej ojczyzny. Za-
pamiętali oni sobie słowa Tomasza Siemiradzkiego: „Im kto jest lep-
szym Polakiem, tym lepszym będzie Amerykaninem” (Carr 1912: 27),

Cechą każdego narodu jest jego mowa ojczysta. Anglicy mówią po 
angielsku, Włosi po włosku, Rosjanie po rosyjsku, Niemcy po nie-
miecku, a Polacy po polsku. Niemiec, chociaż nauczy się francuskiej 
mowy, nie przestaje być Niemcem, a kto urodził się z polskich rodzi-
ców, pozostaje Polakiem, chociażby nauczył się jak najlepiej mówić 
po niemiecku (Zborowski 1918: 30).

Ujawniane w XIX- i XX-wiecznych tekstach adresowanych do 
emigrantów i im poświęconych centralne miejsce języka potwier-
dza słuszność opinii J. Smolicza, który „był zwolennikiem tezy, że 
kultura polska jest językocentryczna – w hierarchii wartości grupy 
plasuje się na pierwszym miejscu” (Smolicz za: Sękowska 2011: 214). 
Monika Gabryś-Sławińska, w konkluzji analizy obrazu języka jako 
wartości wyłaniającej się z „Tygodnika Ilustrowanego” stwierdza, iż 
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zmiany w sposobie traktowania języka [od języka jako wartości fun-
damentalnej, poprzez język jako wartość autonomiczną, po język 
jako instrument – dop. JKG] wskazywałyby (…) nie tylko na realizo-
waną przez redakcję politykę informacyjno-ideową, lecz świadczy-
łyby również o przewartościowaniu dokonującym się w zbiorowej 
świadomości (2016: 291). 

Materiał poddany przeze mnie analizie na potrzeby niniejszego 
opracowania tej ewolucji nie potwierdza – język polski w publika-
cjach adresowanych do emigrantów, i ich samych opisujących –  
tak w 1. połowie XIX wieku, jak i trzech dekadach wieku XX – 
nieustannie jawi się jako wartość fundamentalna, stanowiąca in-
tegralny składnik tożsamości narodowej, a więc zasługująca na 
ochronę i ocalenie.

Wykaz	skrótów

PAK – Polsko-amerykański kalendarz dla wychodźców na rok 1910, 
Kraków 1910.

PSN – Program szkoły narodowej dla dzieci wychodźców polskich, Pa-
ryż 1841.

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

Swar – Karłowicz J., Kryński A.A., Niedźwiedzki W., Słownik ję-
zyka polskiego, t. 1-8, Warszawa 1900-1927.

SWil – Słownik języka polskiego, red. A. Zdanowicz, B. Bohusz 
Szyszka, J. Filipowicz, t. 1-2, Wilno 1861. 

WDK – Wskazówki dla wychodźców do Kanady, Warszawa 1929.
WOA – Wiadomości o Argentynie do użytku wychodźców…, Warsza-

wa 1937.
WOB – Wiadomości o Brazylii do użytku wychodźców…, Warszawa 

1937.
WOU – Wiadomości o Urugwaju…, Warszawa 1937.
WP –  „Wieści z Polski” 1930, z. 2. 
WWF – Wskazówki dla wychodźców do Francji, Warszawa 1928.
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The prime obligation of each Polish-Settler is to preserve his language – 
émigré publications on the Polish language (19th-20th centuries)

Abstract

The article discusses statements and opinions concerning the 
Polish language as presented in a selection of publications ad-
dressed to the Polish emigres, which describe their language be-
haviour and their use of Polish. All these remarks underline an 
imperative that the emigres approach the language as the main 
component of the Polish national identity, which is why it de-
serves protection, care and preservation. To reach these objec-
tives, one needs to use Polish in everyday communication, read 
Polish press titles and stay in touch with the native country, 
choose Polish neighborhoods for settlement, keep the original 
Polish surnames and raise children in harmony with the Polish 
national identity.

Keywords: emigration, language, language awareness, national-
ity, axiology.
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Katarzyna	Konczewska
Towarzystwo	Miłośników	Języka	Polskiego,	Grodno

Nazwy roślin w cyklu  
Elizy Orzeszkowej  
Ludzie i kwiaty nad Niemnem

Kali waźmie na wieki, nia pamahuć leki

Botaniczne	pasje	Elizy	Orzeszkowej

Eliza Orzeszkowa, znana przede wszystkim jako pisarka, była tak-
że prekursorką badań etnokulturowych na Grodzieńszczyźnie. 
Zakres zainteresowań autorki Nad Niemnem był niezwykle szeroki: 
polska gwara szlachecka i białoruska ludowa, etnografia, antropo-
logia. Orzeszkową można uznać również za prekursorkę polskiej 
etnobotaniki1, chociaż, jak zauważa Marek Styczyński, „mimo bli-
sko stuletniej historii etnobotaniki jako dziedziny studiów, w na-
szym kraju […] nie używa się powszechnie tego terminu” (Styczyń-
ski 2016: 309). Zainteresowania autorki niezwykle ciekawego cyklu 
esejów Ludzie i kwiaty nad Niemnem, opublikowanego na łamach 
„Wisły” w latach 1888-1891, nie ograniczyły się do zwykłego zbie-
rania ziół. Orzeszkowa była świadoma tego, że rośliny oraz ich rola 
w ludowym systemie wiedzy o świecie stanowią ważny element 
obrazu kultury. Tak więc jej eseje, a także Zielniki są nie tylko war-
tościowymi zbiorami roślin nadniemeńskich, notabene nie w pełni 
zidentyfikowanych, ale również cennym źródłem wiedzy o kultu-

1 Pojęcie etnobotanika po raz pierwszy zostało użyte w 1895 r. przez Johna W. 
Harshbergera, botanika uniwersytetu w Pensylwanii. Obszerne studium o et-
nobotanice w Polsce wraz z bibliografią przedstawił Piotr Klepacki (Klepacki 
2007: 191-245). 
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rze pogranicza, zarówno szlacheckiej, jak i chłopskiej. Zwracał na 
to uwagę Józef Jodkowski, który w dwudziestoleciu międzywojen-
nym zapoczątkował na szeroką skalę badania nad historią i kultu-
rą Grodzieńszczyzny. Stwierdzał między innymi, że Orzeszkowa 
„wiele uwagi poświęciła roślinom krajowym, które skrzętnie zbie-
rała, suszyła, starała się poznać ich właściwości, jako też nazwy 
dane im przez lud miejscowy” (Jodkowski 1929: 50).

Dociekając początków zainteresowań botanicznych Elizy 
Orzeszkowej, autorzy niezbyt licznych artykułów o jej botanicz-
nych pasjach zgodnie wymieniają przede wszystkim grodzieński 
okres życia pisarki. Jednak nikt nie wspomina o pewnym, czy nie 
pierwszym, momencie zetknięcia się młodej Elizy z roślinami mia-
nowicie leczniczymi. Otóż w latach 1850-1878 matka Elizy Orzesz-
kowej Franciszka primo Pawłowska, wspólnie z drugim mężem 
Konstantym Widackim, była właścicielką majątku Rumlówek, sie-
dziby nad Niemnem, którą kupiła za sumę posagową. Tu właśnie 
w 1857 r. spędzała czas po powrocie z pensji w Warszawie przyszła 
pisarka2. W majątku była wówczas plantacja ziół leczniczych pro-
wadzona w latach 1828-1849 przez drugiego właściciela Rumlów-
ka3, Jakuba Rumela, w którego posiadaniu znajdowała się trzecia 
grodzieńska apteka, przy ulicy Soborowej4. Właśnie na jej potrzeby 
założył w Rumlówku uprawę ziół. Eliza Orzeszkowa, kilkakrotnie 
odwiedzając ten majątek, z pewnością miała z nią styczność.

Gorliwe pochylenie się nad odezwą Józefa Rostafińskiego 
z 1883 r., „upraszającą o zbieranie materiałów do historii i ho-
dowli i użytków roślin” (Rostafiński 1883: 1), rozwinęło pasje 
badawcze pisarki, tym bardziej że łono natury temu sprzyjało. 
Zmuszona do osiedlenia w Grodnie5 od 1870 r., Eliza Orzesz-
kowa w okresie letnim wyjeżdżała na wieś. Nie było to jednak 
spowodowane „pauzą podczas wesołego życia wakacyjnego 
uniemożliwiającego pracę pisarską”, jak twierdzi Anna Kleiber 
(Kleiber 2009: 291), tylko nieznośnością grodzieńskiego powie-
trza, które latem szczególnie było dotkliwe. Miejscem pierwsze-

2 Wspomina o tym także Józef Jodkowski (Jodkowski 1929: 47). 
3 Pierwszym właścicielem Rumlówka i jego założycielem na początku XIX w.  

był Ignacy Lachnicki, wicemarszałek grodzieński, publicysta i filozof, członek 
łoży masońskiej.

4 Obecnie ul. Sowiecka 7.
5 Kwestie pobytu Elizy Orzeszkowej w Grodnie przez pryzmat wygnanie/

dom rozważała Halina Bursztyńska (Bursztyńska 2011: 65-73).
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go wiejskiego pobytu pisarki w 1878 r. była Kwasówka, gdzie 
mieszkała przyjaciółka z lat dzieciństwa Melania Buchowie-
cka. Następnie w latach 1879 i 1880 odpoczywała w Świsłoczy6 
w dworku Moniki Kopczewskiej, która jako żona rządcy Wanda-
lina Pusłowskiego, pierwszego właściciela miejscowości, prze-
bywała tam na dożywociu. Lepiej poznać i dłużej obserwować 
ludność wiejską oraz jej zwyczaje Eliza Orzeszkowa mogła, wy-
jeżdżając przez kilka następnych lat do Miniewicz. Chętnie po-
wracała do tej miejscowości nad Niemnem, w jednym z listów 
do Jana Karłowicza zwierzając się: 

Wiejski kąt, choć najęty, milszym mnie jest daleko od tego miasta, 
w którym osadziły mnie losy. [...] Brak umysłowego i artystycznego 
użycia tu wynagradza się ciszą, spokojem, a nade wszystko naturą 
piękną, bo nie potrzebując nawet wychylać się przez okno, z głębi 
pokoiku mego widzę Niemen i za Niemnem bór sosnowy i wszyst-
ko, co jest nad tym i dokoła tego (Orzeszkowa 1954-1981, III: 25). 

Od 1890 r. Eliza Orzeszkowa przez kilka lat wynajmowała domek 
w Poniemuniu7. W listach do przyjaciół zastrzegała jednak, że jej 
pobyty na wsi mają służyć nie tylko poprawianiu zdrowia: 

Chcę koniecznie poznać dobrze Rusinów, na których morzu my tu 
jesteśmy wyspami, dużo o nich pisać i nawet zabrać z nimi trochę 
stosunków (Orzeszkowa 1954-1981: III: 139). 

Wierna swemu rzetelnemu podejściu do każdego poczynania, 
starała się dowiedzieć na temat ludu białoruskiego jak najwięcej, 
na przykład w liście do Iwana Franki pytała o książkę, która by 
nauczyła o „jeografii tej ziemi, którą zamieszkuje lud białoruski” 
(Orzeszkowa 1938, II: 254).

6 Świsłocz wieś; bliżej Puszczy Białowieskiej znajduje się druga miejscowość 
o tej nazwie, dawne miasteczko Świsłocz, w którym niegdyś działało słynne 
gimnazjum; wsród jego absolwentów byli m.in.: J.I. Kraszewski, R. Traugutt, 
K. Kalinowski.

7 Majątek Poniemuń-Żukowicze koło Hornicy, poznaczony jeszcze na mapach 
z lat 20. XX w., nie zachował się do naszych czasów. Często bywa mylony z posiad-
łością Poniemuń koło Grodna, gdzie znajdowała się letnia rezydencja Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, dzisiaj część Grodna. Więcej o miejscowościach na Gro-
dzieńszczyźnie związanych z Elizą Orzeszkową zob. Konczewska 2012: 172-181.
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Właśnie w trakcie pobytu na wsi pisarka zaczęła interesować się 
także światem roślin. Informacja o pierwszych próbach układania 
zielnika8 pojawia się w 1887 r. w liście do Jana Karłowicza: 

Mam dotąd w Zielniku swoim dwieście kilka roślin co jest bardzo 
mało […]. Ludowe nazwy tych roślin są wszystkie. […] Przy tym 
lecznicze i gospodarskie znaczenie tych roślin jeszcze także nie w peł-
ni jest mi znanym (Orzeszkowa 1954-1981, III: 81). 

Rok później w liście do Edmunda Jankowskiego Orzeszkowa do-
nosiła: 

Pomiędzy innymi przedmiotami zajęłam się też zeszłego lata botani-
ką ludową, to jest wynajdywaniem nazw nadawanych przez lud tu-
tejszym roślinom oraz znaczeń, podań itp. do nich przywiązywanych. 
[…] Mam nadzieję, że jeśli mi nic ważnego nie przeszkodzi, zdobędę ich 
sporo. […] Mam jednak wielką trudność: […] nie umiem do mnóstwa 
roślin przyłączyć nazw ich polskich i łacińskich, bez których znowu na-
zwy ludowe, po większej części rusińskie, żadnego dla nauki nie będą 
miały znaczenia (Orzeszkowa 1954-1981, IX: 86-87). 

Podczas pobytu Orzeszkowej w Poniemuniu w 1891 r. zrodził 
się pomysł kolejnego zielnika, o którym w liście do Stanisława 
Krzemieńskiego pisała: 

Marzę o zrobieniu na rok przyszły dla jakiego etnograficznego zbioru 
wzorowego zielnika z flory tutejszej, z dwoma punktami widzenia 
wykonanego: botanicznego i ludoznawczego, czyli stosunku ludu do 
roślinnego państwa określającym (Orzeszkowa 1954-1981, I: 315). 

W trzy lata później, relacjonując pobyt w tymże Poniemuniu Mi-
chałowi Bałuckiemu, przyznawała: 

Oddawałam się swojej pasji botanicznej i całemi dniami łaziłam po 
świecie zbierając kwiaty i trawy, z których każdy znam z imienia, 
sposobu życia, stosunki z ludźmi, specjalnie z ludem (Orzeszkowa 
1954-1981, I: 232-233). 

8 Zielniki Elizy Orzeszkowej szczegółowo omawiam w artykule Zielniki Elizy 
Orzeszkowej jako dziedzictwo kulturowe pogranicza (w trakcie procesu redakcyjnego). 
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W liście do Jana Karłowicza zwierzała się: 

W przerwach pomiędzy pisaniem i po jego ukończeniu zajmowa-
łam się bardzo żywo i gorliwie światem roślin, botanizowałam, ze 
specjalnym celem poznawania stosunku ludu naszego do otaczają-
cej go natury. Zbierałam rośliny, dopytywałam się u wieśniaków, 
jak je nazywają, do czego używają, jakie do nich wiążą podania etc. 
(Orzeszkowa 1954-1981, III: 78). 

Sporządzanie zielników niezwykle zbliżyło pisarkę z miej-
scową ludnością, z którą wiele obcowała, spędzając sporo czasu 
na rozmowach. W liście do Leopolda Méyeta relacjonowała: 

Zielnik swój o sto nowych okazów wzbogaciłam, z chłopami, nade 
wszystko z chłopkami, długie godziny przegawędziłam (Orzeszko-
wa 1954-1981, II: 39). 

Zauważona podczas tych długich rozmów wrażliwość chłopów 
białoruskich na świat natury niezwykle pisarkę zaskoczyła: 

Ciekawą jeszcze i, jak mniemam, niezupełnie czy nieogólnie znaną 
rzeczą jest to, że lud nasz zna każdą najdrobniejszą roślinkę, nazy-
wa każdą, często bardzo malowniczo i dosadnie, szuka i zna włas-
ności każdej. Kobiety przewyższają pod tym względem mężczyzn, 
ale i wśród tych ostatnich są tacy, którzy w tym kierunku nauczy-
cielami być mogą (Orzeszkowa 1954-1981, II: 39).

Pracę nad poszczególnymi etapami układania zielników pisar-
ka szczegółowo relacjonowała etnografowi Janowi Karłowiczowi: 

Roślin w zielniku jest 84; to wszystko, co tego lata zebrać mogłam, 
ale oryginalność niektórych nazw i wiadomości o czynionych z rze-
czy tych użytkach wynagradzają nieco szczupłość liczby. Białoru-
skie nazwania wypisane są w rękopisie z takimi odstępami, aby 
przy nich polskie i łacińskie umieścić było można (Orzeszkowa 
1954-1981, III: 89). 

Wnikliwa analiza listów pisarki pozwala na stwierdzenie, że 
przy sporządzaniu Zielników korzystała także z konsultacji in-
nych ówczesnych wybitnych botaników i folklorystów, między 
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innymi: Antoniego Ślósarskiego, Jerzego Aleksandrowicza, Wi-
tolda Wróblewskiego.

Z napisu na jednym z zielników (tak zwanym poznańskim), na-
desłanym z Grodna przez Marię Obremską na ręce doktora Francisz-
ka Chłapowskiego, można wnioskować, że pisarka objęła badaniami 
dość obszerny teren: Miniewicze, Poniżany, Hladowicze, Kowszów, 
Poniemuń, Horny, Kołpaki; są to miejscowości usytuowane nad 
Niemnem, po lewej stronie traktu z Grodna do Łunny. Świat roślin 
nadniemeńskich tak zafascynował Elizę Orzeszkową, że snuła plany 
o kontynuacji i poszerzeniu swych poszukiwań przyrodniczych: 

Myślę także o napisaniu odezwy do pań wiejskich na Litwie, aby 
w różnych stronach kraju zgromadzały je (kwiaty) do odpowied-
niego obrobienia. Może choć kilka znajdzie się chętnych do tej robo-
ty, a w takim razie złożyć by się mogła rzecz dość poważna (Orzesz-
kowa 1954-1981, III: 89).

Cykl	Ludzie i kwiaty nad Niemnem

Wyniki swoich badań i obserwacji pisarka przedstawiła w cyklu ese-
jów Ludzie i kwiaty nad Niemnem, które się ukazały w latach 1888-1891 
w czterech częściach, w trzech tomach (II, IV, V)  „Wisły”. Na łamach 
tego pisma ukazywały się wówczas liczne publikacje etnograficzne 
oraz doniesienia z różnych stron kraju dotyczące kultury ludowej. 
Orzeszkowa nie była odosobniona w swej pasji; zainteresowanie 
medycyną ludową i ziołolecznictwem, niezwykle popularne w dru-
giej połowie XIX w., owocowało wieloma publikacjami. W 1886 r. 
w Krakowie ukazały się Wskazówki do zbierania właściwości ludowych 
Romana Zawilińskiego, a 1891 r. w Kemptenie (Bawaria) – książka 
Tak żyć potrzeba. Wskazówki i rady dla zdrowych i chorych autorstwa Se-
bastiana Kneippa, proboszcza bawarskiego, w tłumaczeniu na język 
polski J.A. Łukaszkiewicza. Pozycja zawierała nie tylko rady doty-
czące zdrowego sposobu życia i leczenia najrozmaitszych chorób, 
ale także szczegółowe opisanie ziół i sposobów ich zastosowania. 
Informacje o wykorzystywaniu ziół w medycynie ludowej były za-
warte także w słownikach9. 

9 Na przykład Słownik Wileński Aleksandra Zdanowicza posiada nieraz spo-
re akapity dotyczące zarówno szczegółowego opisu ziół, jak i wszelkich sposo-
bów ich wykorzystania.
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Ziemia grodzieńska, na której zbierała rośliny Orzeszkowa, 
była szczególnie inspirująca pod względem badań etnograficz-
nych. W 1877 r. Michał Federowski pisał o niej, jak rownież innych 
powiatach Zachodniej Białorusi, iż „dla badań etnologicznych 
trudno o wdzięczniejsze niż tutaj pole” (Fed.: IX), jednocześnie 
zaznaczając, że tereny te „ze wszystkich dzielnic dawnej Polski 
Białoruś wraz z Rusią Litewską najmniej pod względem etnolo-
gicznym zbadane zostały” (Fed.: VII). Badacz podkreślał bliskość 
folkloru zachodniobiałoruskiego z folklorem „sąsiedniego Ma-
zowsza” (Fed.: VIII), zauważał także, że „wpływ polszczyzny na 
dialekt zachodnio-białoruski jest nierównie silniejszy, uwydatnia 
się on we wszystkich białoruskich powiatach guberni grodzień-
skiej” (Fed.: XI). Zwracał uwagę, że: „znajomość ziół leczniczych 
między ludem na Rusi Litewskiej jest bez porównania większa, 
aniżeli w innych okolicach naszego kraju. Nierzadko natrafiałem 
tutaj na takich, którzy umieli rozróżnić i nazwać całe setki prze-
rozmaitych roślin, objaśniając przy tym poszczegółowo o włas-
nościach leczniczych każdej z osobna” (tamże). Poczynione przez 
niego obserwacje, iż „lud tutaj po dawnemu wierzy w cudowną 
skuteczność wielu bardzo roślin, a całe zastępy t. z. znachorów 
leczą ludzi i ich dobytek, przeważnie za pomocą ziół w tajemni-
cy zachowywanych zamawiań” (Fed.: 417), potwierdziła później 
w trakcie swych dociekań Orzeszkowa: „Wiara w środki niby 
niezawodne, a najcześciej bezskuteczne, pomimo bezskuteczno-
ści ich utrzymuje się przez wieki” (Orzeszkowa 1890: 702). Doty-
czyło to zarówno chłopów, jak i szlachty; Federowski zauważał: 
„Miejscowa szlachta zaściankowa pod względem zabobonności 
w niczem się nie różni od ludu, podzielając bowiem jego głęboką 
wiarę we wszelkie nadprzyrodzone siły i zjawiska, stosuje się za-
wsze i wszędzie z całą ścisłością do tego samego, co i on, zwycza-
jem odwiecznym uświęconego kodeksu” (Fed.: VIII-IX). Należy 
jednak brać pod uwagę, że lecznictwa ludowego nie można uznać 
wyłącznie za zabobony, ponieważ nie tylko było dość skuteczne 
w leczeniu chorób skórnych bądź ran i dolegliwości żołądkowo-
-jelitowych, ale także dostarczyło naukowcom materiału do re-
welacyjnych odkryć (por. Kuchnowicz 1954: 173). O pewnej sku-
teczności medycyny ludowej w leczeniu pewnych dolegliwości 
świadczą między innymi niesłabnąca do dziś popularność zioło-
lecznictwa oraz przekazywanie z pokolenia na pokolenie przepi-
sów na zbieranie i przyrządzanie ziół.
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Osoby znające się na leczeniu ziołami w społeczności wiejskiej 
były otaczane szacunkiem, ale także mitem „czarodziejstwa”. Fe-
derowski przytacza legendę spod Szydłowic – wsi nad Niemnem 
niedaleko od tych miejscowości, gdzie bywała Orzeszkowa – wy-
jaśniającą, jak pozyskać wiedzę o roślinach leczniczych: „Aby 
poznać własności lecznicze wszystkich ziół, należy węża upie-
czonego zjeść, po czym same już zioła takiemu człowiekowi mó-
wić będą, na jakie skutkują choroby” (Fed.: 417). W ówczesnych 
czasach leczeniem na wsi zajmowali się znachorzy, baby zielarki, 
guślarze zamawiacze (szeptuchy), owczarze (biegli w składaniu 
złamanych kości), czarownice. W esejach Orzeszkowa wyraźnie 
odróżnia wiedźmę i lekarkę (znacharkę), jednocześnie wyjaśniając, 
na czym ta różnica polega, i przedstawiając czytelnikowi Lucię 
z Hledowicz, Hanulkę Wysocką z Poniżan oraz Katarzynę Karau-
kową z Horn, jak rownież wiedźmę Słaboszychę. 

O ile zawarte w omawianym cyklu materiały etnograficzne 
i językowe, jak na przykład przysłowia białoruskie, wyrazy gwa-
rowe bądź spostrzeżenia antropologiczne, są niezwykle ciekawe 
i cenne10, o tyle przedstawione nazwy roślin budzą pewne za-
strzeżenia. Z listów pisarki nie wyłania się cały warsztat jej pracy. 
Wiemy, że konsultowała terminologię, świadoma swej niedosta-
tecznej wiedzy botanicznej, jednak nie wiemy, z jakiej dostępnej 
literatury korzystała. Biorąc pod uwagę, że zazwyczaj poważnie 
podchodziła do tematów, za które się zabierała – czy to w odnie-
sieniu do chłopów białoruskich, czy też Żydów – można przy-
puścić, że tym razem także zwróciła się do literatury przedmiotu, 
tym bardziej że była ona już w miarę dostępna. Przypomnijmy, 
że pierwsze zielniki (herbarze) polskie ukazały się w latach: 1532, 
1542, 1595, 163111. Zawierały regestry roślin, nawet setki gatun-
ków, razem z dokładnymi opisami, rycinami oraz sposobem za-
stosowania. Już w XVIII w. w Polsce istniała obszerna literatura 
tego gatunku, dostępna w dworach, na plebaniach i w klaszto-
rach. Wspomniany już Słownik Wileński, niezwykle szczegółowo 
opisujący zarejestrowane rośliny, rownież był dostępny. Jednak 
wnikliwe studia nad przedstawionym w „Wiśle” botanicznym za-

10 Redaktorzy „Wisły” zaznaczali: „Szanowna autorka podaje nazwy bia-
łoruskie przeważnie w postaci spolszczonej, tak jak je Polacy nadniemeński 
wymawiają. Są one tem godniejszym uwagi, że w obszernym słowniku biało-
ruskim Nosowicza zaledwie kilka z nich się znajduje” („Wisła”, II: 5).

11 Szczegółowo opisuje je Barbara Ogrodowska (Ogrodowska 2012).
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sobem leksykalnym pozwalają na spostrzeżenie, że sporo w nim 
jest nieścisłości, a czasem wręcz błędów. Być może wynika to stąd, 
że zioła lecznicze miały zazwyczaj kilka gatunków (zob.: Chodur-
ska 2003), a Orzeszkowa do weryfikacji wysyłała czasem tylko ja-
kąś część rośliny, nie całość, co utrudniało identyfikację; czasem 
w ogóle podawała wyłącznie same nazwy ludowe. Jadwiga Wa-
niakowa, która podjęła się trudu ukazania pochodzenia polskich 
gwarowych nazw dziko rosnących roślin zielnych na tle słowiań-
skim, podkreślała: 

Gwarowe nazewnictwo botaniczne jest dziedziną w wysokim stop-
niu złożoną. Jednym z podstawowych problemów jest niezwykła ob-
fitość materiału wynikająca przede wszystkim z wielości gatunków 
i różnorodności motywacji nazw (Waniakowa 2012: 189). 

Na nieścisłości w nazewnictwie Orzeszkowej zwróciła uwagę 
Krystyna Szcześniak w publikacji Zbiór fitonimów Elizy Orzeszko-
wej (Szcześniak 2008: 86-97). Należy jednak podkreślić, że Orzesz-
kowa była świadoma tego, iż zarejestrowane przez nią nazwy nie 
są bezdyskusyjne. Tu należałoby zwrócić uwagę na metody ba-
dawcze pisarki. Ewa Kamińska, pisząc o wykorzystanych przez 
Orzeszkową w trakcie sporządzania zielników metodach badaw-
czych, zaznacza: 

W badaniach ludoznawczych uznawała jedynie autentyczne źródła 
informacji (relacje wiejskich zielarek), przeprowadzała samodziel-
ne poszukiwania roślin, które określane w języku białoruskim na-
zwami ludowymi, przesyłała następnie do naukowej weryfikacji 
specjalistów w zakresie botaniki (Kamińska 1986: 45). 

Barbara Kuźnicka wskazuje, że Orzeszkowa 

jako rozmiłowany etnograf-amator fascynowała się nazewnictwem 
ludowym, jego pochodzeniem i znaczeniem użytkowym. Poszuki-
wała podobieństw nazw ziół, a także zwierząt w podaniach i legen-
dach (Kuźnicka 2006: 76). 

Pragnę jednak zwrócić szczególną uwagę na jeszcze jedną niezwy-
kle ważną i nowatorską jak na tamte czasy, wręcz prekursorską 
dla socjolingwistyki metodę wykorzystaną przez Orzeszkową, 
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a mianowicie weryfikację istniejącej sytuacji deklarowanej przez 
bezpośrednich, zainteresowanych jej uczestników12. Pisarka ujęła 
to w sposób następujący: 

Wiadomości, które w tym roku posiadałam od jednych, trzeba będzie 
na rok przyszły sprawdzić u innych, bo […] są warianty tych samych 
mniemań i nawet nazwy (Orzeszkowa 1954-1981, III: 81). 

Jej przypuszczenia co do wariantywności niektórych nazw oka-
zały się słuszne, ponieważ po dokonaniu weryfikacji stwierdziła, 
że: „Lekarka ze wsi Horny stosuje w chorobach środki, nieznane 
lekarce z odległych o mil trzy Hledowicz” (Orzeszkowa 1891, V: 
239). Zresztą w ówczesnych stosunkach, wobec braku jakiejkol-
wiek komunikacji i przyzwyczajenia chłopów do nieporuszania 
się poza obrębem wsi, taka sytuacja wcale nie dziwiła (zob. Kuch-
nowicz 1954: 83). W związku z pozyskanymi nowymi informacja-
mi Orzeszkowa zweryfikowała poprzednie dane, co uwzględniła 
w ostatniej części cyklu esejów: 

Wydaje mi się rzeczą godną uwagi, że o trzy miłe od miejscowości, 
w której dotąd ludowe nazwy roślin zbierałam, niektóre spomiędzy 
ich są już zupełnie inne. Na dwieście kilkadziesiąt nazw zmianie tej 
ulega 28 (Orzeszkowa 1891, V: 238). 

W t. II „Wisły” w 1888 r. zostały umieszczone dwie części ese-
ju. W pierwszej Orzeszkowa nie prowadziła statystyki co do liczby 
wymienionych roślin. Dokonała tylko ich względnego podziału na 
cztery grupy. Do pierwszej zaliczyła rośliny „wyrażające zewnętrz-
ne cechy roślin” (Orzeszkowa 1888, II: 5); ta grupa obejmuje 26 ro-
ślin. Druga grupa to rośliny „czarodziejskie” (Orzeszkowa 1888, II: 
8), 18 roślin. Trzecią grupę stanowią nazwy, które, według pisarki, 
powstały „z podań, mniemań i obserwacji, tak jednak zatraconych, 
że dziś w ustach ludu odnaleźć je bardzo trudno” (Orzeszkowa 
1888, II: 9); są w niej 54 rośliny. W drugiej części eseju, zamieszczonej 
w tymże II tomie, Orzeszkowa podaje dokładną liczbę roślin, jakie 
„zdobyła tego lata” (Orzeszkowa 1888, II: 694), jest ich 83. Trzecia 

12 Postulat ten jako niezwykle ważny dla badań na pograniczach kulturo-
wych i językowych wskazał w 2001 r. Walery Czekman, jeden z prekursorów 
badań polszczyzny kresowej na terenie Białorusi (Чекмонас 2001: 89).
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część eseju, opublikowana w IV tomie, zawiera poznaczone przez 
pisarkę 35 „nowych nazw, przez chłopów tutejszych nadawanych 
roślinom” (Orzeszkowa 1890, IV: 1), zaś czwarta, z piątego tomu 
„Wisły”, – 40. Łącznie pisarka wspomina o „dwustu kilkudziesię-
ciu” (Orzeszkowa 1891, V: 238) uzbieranych przez nią nazwach. 

Przedmiot	i	stan	badań

Przyjrzyjmy się zatem pierwszej grupie odnotowanych nazw ro-
ślin13 w zestawieniu z materiałem zarówno polskim, jak i białoru-
skim14. Powstałe dotąd publikacje ukazywały przeważnie motywy 
przyrody w utworach Orzeszkowej (Chwedczuk 2000: 167-176; 
Jezierska 2011: 1-12; Kolińska 1996: 182-183; Spólnik 1994: 239-243; 
Spólnik 1997: 239-248) lub tylko w nieznacznym stopniu omawia-
ły słownictwo botaniczne (Kielak 2004). Pierwszą i przez dłuższy 
czas jedyną publikacją15 dotyczącą mianowicie cyklu esejów Ludzie 
i kwiaty nad Niemnem była rozprawa Ewy Kamińskiej16 (Kamińska 
1986: 25-88), stanowiąca przykład badań interdyscyplinarnych wy-
korzystujących wiedzę z zakresu farmacji, etnografii, historii litera-
tury i botaniki. Autorka sporządziła zestawienie opisanych przez 
Orzeszkową roślin, jednak bez dokonania analizy ich nazw, przyta-
czając tylko jeden białoruski wariant gwarowy dla poszczególnych 
roślin. Krystyna Szcześniak we wspomnianym artykule poświęco-
nym fitonimom Elizy Orzeszkowej materiałem porównawczym 
uczyniła białorusko-polsko-rosyjsko-łaciński słownik botaniczny 
Zośki Weras (Ludwiki Sawickiej-Wojcik)17. Moim zdaniem, warto 
przywołać także dzieła Michała Federowskiego i Pawła Szejna, któ-

13 Ze względu na ograniczoną objętość artykułu jego przedmiotem będzie 
tylko pierwsza grupa nazw roślin; pozostałe zostaną omówione przeze mnie 
w następnych publikacjach. 

14 Wśród nazw roślin przeanalizowanych przez Annę Spólnik (Spólnik 
1997: 239-248) są tylko trzy nazwy z tej grupy. 

15 Pomijam cenny, aczkolwiek nigdy nieopublikowany rękopis profesora 
botaniki Bolesława Hryniewickiego (1875-1963) opisujący wiedzę botaniczną 
Orzeszkowej. 

16 Pragnę podziękować prof. Annie Tyrpie z IJP PAN za umożliwienie prze-
czytania tego artykułu, dostępnego jedynie w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, 
Dokumentów Życia Społecznego i Zbiorów Muzycznych Biblioteki Jagiellońskiej.

17 Słownik ukazał się  w 1924 r., jednak spuścizna Zośki Wieras (1892-1991), 
zarówno literacka, jak i naukowa, została odkryta dopiero w 1961 r. przez Ar-
sieniego Lisa i do tej pory nie jest należycie spożytkowana.
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re powstawały w latach życia Orzeszkowej. Federowski spośród in-
nych miejscowości zbadał także „wszystkie niemal okolice powia-
tu wołkowyskiego”, mianując go „sercem Rusi nadniemeńskiej” 
(Fed: XIX); część tego powiatu w różnych czasach należała także do 
powiatu grodzieńskiego, a wiele miejscowości graniczyło z tymi, 
gdzie spędzała letnie okresy i prowadziła swe badania Orzeszkowa. 
W miarę ukazywania się esejów Orzeszkowej w „Wiśle” Federow-
ski podawał je w wykazie bibliograficznym do swego dzieła. Trzeci 
tom materiałów etnograficznych Pawła Szejna, w którym znajduje 
się krótki wykaz roślin leczniczych, ukazał się już po śmierci bada-
cza, jednak strony 481-518 (Шейн 1902), czyli także listę roślin, re-
dagował profesor ówczesnego Uniwersytetu Warszawskiego Jefim 
Karski, który pochodził z miejsc bardzo dobrze Orzeszkowej zna-
nych – z wioski Łasza pomiędzy Indurą a Suchą Doliną (miejscem 
zamieszkania Dziurdziów) i niewątpliwie był obeznany z miejsco-
wymi nazwami ziół. Tak więc materiał zawarty w III tomie Szejna 
można uznać za jak najbardziej wiarygodny.

Nazwy	roślin.	Pierwsza	grupa18

Asot stropstwo wiązanka nazw, wyrażających zewnętrzne cechy 
roślin.

Fed. 167, ZW – асот (Sonchus arvensis).
Babie lato (Chamaenerion) rozkwita w jesieni ciemno-szafirowym 

kwiatem, czepiają się go często pajęczyny jesienne.
Żadne z cytowanych źródeł nie poświadcza
Chmielniczek (Trifolium agrarium) delikatny na kształt chmielu wi-

jący się po krzakach.
Fed. 423: Chmielniczak, u szlachty – Chmielniczek. Według Fe-

derowskigo, koło Świsłoczy roślinę tę wykorzystywano przy 
obrzędach związanych z pochowaniem: „Kab złyje prystupu ni 
mieli da mierca, to pakul leżyć na ławi, trieba czasto kuryć zieljem 
ćwienconym, a najbardziej katkami, chmielniczkam i nitupiczam” 
(s. 320). „U nas u poduszku miercu kładuć ludzi da siena kryszku 
świenconaho nitupiczu, katkou i chmielniczku, kab miercu złyje 

18 Na potrzeby artykułu nazwy podaję w porządku alfabetycznym, obok 
zamieszczam określenia Orzeszkowej. Należy zauważyć, że K. Szcześniak 
w Słowniku (Szcześniak 2008: 121-134) sporządzonym na podstawie Słownika 
Zośki Wieras i fitonimów w materiałach E. Orzeszkowej, jako hasła wymienia 
nie wszystkie z omawianych tu nazw roślin. 
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nie dakuczali” (s. 320). SW (I: 286) z identyczną nazwą łacińską 
poświadcza nazwę ludową Chmielniczek, Chmielnik v. Kotki. SStp 
(I: 239) poswiadcza XV- wieczną nazwę Chmielnik, Chmielnica, jed-
nak z łacińskim odpowiednikiem Prunella vulgaris L. L –, SWil –.

Chwoszczaj (Chwoszcz, Chwoszczka, gatunek skrzypu) nagie ło-
dyżki niby ogonki.

SStp (I: 272) poświadcza XV-wieczną formę Chwoszczki.  
L (I: 2278) odnotowuje Chwoszczka, ros. Хвощ, w tym jako zie-
le „używane od stolarzów do błądzenia swoich robót”. Fed. nie 
poświadcza, SWil (I: 161) Chwoszczka z łacińską nazwą Equisetum 
hyemale. W tym słowniku roślina została opisana bardzo szcze-
gółowo: „łodygę ma niek(iedy) poł łokciową, nieco gałęzistą, 
pochwy na wierzchu i ze spodu czarne, kłos jajowaty, czarny; 
rośnie w lasach i na łąkach wilgotnych; używa się do polero-
wania drzewa, rogu, metali z powodu zawierającej się w nim 
krzemionki”. SW (I: 310) Chwoszczaj. Nazwę tę omówiła Anna 
Spólnik (Spólnik 1997: 243-244).

Dzierewianka (Cykoria polna, Cichorium intybus). Łodyga twarda, 
trudne do złamania

W ostatniej części cyklu, po weryfikacji nazewnictwa, Orzesz-
kowa podaje inną nazwę tej rośliny: Czarezplecznik, precyzując 
także nazwę łacińską: Cichorium intibus (V: 238). 

Fed. 426: Dzierawianka, u szlachty – Dzierewianka, Drzewianka. 
Przy tym podaje inną nazwę łacińską, niż Orzeszkowa: Potentilla 
tormentilla, Schrh. W okolicach Łyskowa (początek Puszczy Biało-
wieskiej) wykorzystywano tę roślinę w następujący sposób: „Na-
ciąg spirytusowy z korzeni o zapachu przypominającym żywicę, 
wzmacnia podobno żołądek i piersi”. Zaś roślinę o nazwie Podróż-
nik, stosowaną na Rusi Czerwonej „w chorobach wątroby, mniej 
na żółć” (57, 2/2: 1256), Federowski opatruje łacińską nazwą Ci-
chorium intybus. Formę Drzewianka poświadcza SStp (II: 202). SWil 
podaje Drzewianka (I: 258) jako gatunek rośliny z rodzaju Srebrnika 
(Tormentilla), dawniej Pępawa, opisując w następujący sposób: „ko-
rzeń ma prawie drzewiasty, gruby, sokiem czerwonym napełnio-
ny, łodygi cienkie, listki lśniące, kwiatki żółte”.

ZW: pięciornik, kurzę zielę (łacińską nazwa Potentilla tormentilla)
Dziereza (Widłak, Dzieraza, Dzierzega, Lucopodium elevatum) po-

zór ma czegoś porozdzieranego, drze odzież. 
Fed. 426: Dzieraza, u szlachty – Nicpotem. Lycopodium clavatum, 

L. Wykorzystanie w okolicach Łyskowa i Świsłoczy: „U nas to za-
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usiody baby pad osień źbirajuć dzierazu, suszać, a pośle z tych 
wiłaczkau strasajuć pył (zusim jak muka), to juon nadto chutko 
hoić usielakije rany i kali czasom dziciaci skuoraczka spryje, to 
tak samo im zasypujuć”. L –, SWil (I: 280) poświadcza Dzieraza v. 
Widłak goździsty, łacińską nazwa Lycopodium clavatum). SW –. ZW 
obok nazwy białoruskiej дзераза, бабiн мур podaje polskie widłak, 
babimór (Lycopodum clavatum). 

Dzwonczyki (Dzwonek jednostronny, Campanula rapunculoides)
Fed. nie poświadcza. SStp (II: 342) rejestruje Zwonczek (Dzwo-

neczek) jako Dziurawiec zwyczajny, z łacińskim odpowiednikiem 
Hypericum perforatum. L (I: 624) poświadcza Dzwonek jako „rodzaj 
roślin zamykający przeszło czterdzieści gatunków”, z których je-
den mianują Szyjne ziele, ponieważ ma pomagać na bóle gardła. 
SWil (I: 288) podaje Dzwonecznik v. Ziębłokrasa, łacińskie Calandri-
na. Z łacińską nazwą Campanula wymienia Dzwonek, opisując 12 
jego gatunków, w tym z liściem gładkim 4 i z liściem szorstkim 
6, w tym Campanula rapunculoides. SW (I: 665) odnotowuje roślinę 
Dzwonecznik v. Ziębłokrasa bez podania łacińskiego odpowiednika. 

Hnidy (nazwy polskiej i łacińskiej nie mam) Mały krzaczek, obsypa-
ny drobnymi biało-żółtawymi kwiatkami.

W ostatniej części cyklu, po weryfikacji nazewnictwa, Orzesz-
kowa podaje inną nazwę tej rośliny: Raśnik, a także polską nazwę: 
Gwiazdownica trawiasta, ale jednak nadal bez odpowiednika łaciń-
skiego (V: 238). 

Fed. nie poświadcza. SW (I: 46) podaje za Kraszewskim Hnid-
nik, z ukr. Hnydnyk. 

Hołubiejnik (Miodunka, czasem Krzywoszyj, Anchusa arvensis). Dla 
określenia tej rośliny według barwy trzeba było znacznej spostrzegawczości, 
bo tam nawet, gdzie gromadnie ona porasta, co bardzo rzadko się zdarza, 
z bliska tylko dostrzec można prześliczny istotnie błękit kwiatków jej tak 
drobnych, jak główka szpilki i ukrytych w kieliszkach, utworzonych z liści.

SWil (I: 667) poświadcza Miodunka (Anchusa) v. Farbownik, Wo-
łowi język. Wsród kilku gatunków tej rośliny wymienia Anchusa 
arvensis, roślinę, która „koronę ma drobną, blado-błękitną” i jest 
nazywana Krzywoszyj polny. SW (II: 51) odnotowuje Hołubiejnik v. 
Miodunka polna, z łacińskim odpowiednikiem Anchusa arvensis, za-
znaczając formę Hałubiejnik jak białoruską. 

Kartoflanik – liście do kartofli podobne.
Fed. nie poświadcza. Ciekawe, że Orzeszkowa nie podaje na-

zwy łacińskiej ani żadnej innej, zaś SW (II: 282) odnotowuje formę 
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Kartoflanik v. Kartofelnik z łacińską nazwą Solanum nigrum a ludo-
wą Psianka, powołując się na Orzeszkową. SWil (I: 475) natomiast 
pod hasłem Kartofelnik, Kartoflanik podaje tylko określenie „nać od 
kartofli, zielone ścięte kartoflowe łodygi z liśćmi”. 

Kozine brody (nazwy polskiej i łacińskiej nie wiem) – obrócona do 
dołu, bardzo dokładnie podobieństwo do brody kozła przypomina.

W ostatniej części cyklu, po weryfikacji nazewnictwa, Orzeszko-
wa podaje inną nazwę tej rośliny: Cybulnik oraz polską nazwę: Zaw-
ściąg pospolity, jednak nadal bez odpowiednika łacińskiego (V: 239). 

Fed. nie poświadcza. Szejn odnotowuje roślinę o nazwie Ko-
zij rost, inaczej Ibunka, łacińska nazwa Veronica Beccabunga, którą 
leczono przewlekły kaszel. SW (II: 511) podaje kilka nazw roślin 
pod hasłem Kozia broda: Aron, Goździeniec, Szczotlicha, Tawuła z ła-
cińską nazwą Clavaria fusca. Linde (II: 475) za Krzysztofem Klu-
kiem poświadcza Koziorożec v. Medica jako „jedno z z najpożytecz-
niejszych ziół na łąki siane; listy ma podobne do koniczyny”. SWil 
(I: 537) odnotowuje nazwę Kozia broda (Corynephorus canescens) dla 
rośliny zwanej Szczotlicha biaława, ale także jako nazwę pospolitą 
rośliny Tawała szerokoliściowa (Spiraea ulmaria) oraz jako drugą na-
zwę Aronka plamistego (Arum maculatum). 

Kubeczki (Campanula rotundifolia)
Fed. nie poświadcza. SW (II: 616) odnotowuje nazwę Kubeczki 

v. Kołpaki z identyczną, jak u Orzeszkowej, nazwą łacińską.
Lipka (Przytulja lepczyca, Galium uliginosum) – obrośnięta włoska-

mi, które pozostawiają lepkie ślady 
Fed. nie poświadcza. SWil (I: 592) odnotowuje nazwę Lipka 

w odniesieniu do  Komonicy swojskiej, zwanej także Lisim ogonem. 
SW (II: 746) podaje nazwę Lipiennik jako roślinę z rodziny storczy-
kowatych.

Markounik (Trzebula leśna, Chaerofyllum sylvestre) przy potarciu 
wydaje zapach marchwi. U szlachty zagrodowej: Marchewnik.

Fed. nie poświadcza. SWil (II: 1726) odnotowuje nazwę Trzebula 
v. Trybula leśna, albo Blekot pospolity. SW (I: 879) podaje nazwy róż-
nych gatunków roślin pod hasłem Marchewnik, ale jako pospolitą na-
zwę odnotowuje Trybula leśna, a jako łacińską – Anthriscus silvestris.

Maślanka (nazwy polskie, o łacińskiej nie wiem) – pozostawia na 
palcach płyn podobny do tłuszczu. Kwiat żółty, lśniący. 

Żadne z wymienionych źródeł nie poświadcza tego wyrazu.
Mołoczaj (pod Grodnem – Nicennica jesienna, Leontodon autumna-

lis) – kiedy ta roślina obficie znajdzie się w paszy, krowy więcej mleka dają.
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SStp (VIII: 500) jako Nicennica polna poświadcza nazwę Suchot-
ki z łacińskim odpowiednikiem Filago arvensis. SWil (I: 757) od-
notowuje Niciennica (Apargia) albo Lwi ząb. Wsród jedenastu wy-
mienionych przez autorów słownika gatunków jest wymieniona 
Nicennica jesienna, jednak z łacińskim odpowiednikiem Apargia 
autumnalis: „rośnie na łąkach i około dróg, na pół łokcia wysoka, 
korzeń ma niby ugryziony, drobnowłóknisty, liście pierzasto-
dzielne, kwiatki żółte, ma dwie odmiany”. 

Niedźwiedzie ucho – gatunek wielkiej dziewanny, której liście ogrom-
ne, włochate i miękkie przypominają uszy dużego kosmatego zwierzęcia.

Fed. nie poświadcza. Szejn (Шейн 1902: 494) odnotowuje na-
zwę Niedźwiedzie ucho v. Carskij skipietr, z łacińską nazwą Verbascum 
tapsus; jest to roślina, za pomocą której leczą bydło od robaków: 
zganiają je w stronę wschodu słońca, kładą na nią kamień i mó-
wią: „Nie puszczę cię dopóty, dopóki robaki z bydła nie powyła-
żą”. L (III: 327) poświadcza nazwę Niedźwiedzia stopa v. Barszcz plo-
ny oraz Niedźwiedzia łapa v. Barszcz. SWil. (I: 764) wymienia nazwę 
Niedźwiedzia łapa (Heracleum sphondylium) na oznaczenie rodzaju 
Barszczu, a także Niedźwiedzie ucho jako nazwę Pierwiosnka łyszcza-
ka i Niedźwiedziego uszka. 

Podróżnik (Babka, Plantago media) – tylko kwiat, całość nazywa 
się Babka.

Fed.: 419 poświadcza tylko Babka, podaje także inną nazwę ła-
cińską: Plantago major. W okolicach Świsłoczy była wykorzystywana 
w sposób następujący: „świeże listki tej rośliny przykładane bywają 
do rozjątrzonych ran i wrzodów, jako mające własność wyciągania 
zaognień”. W okolicach Mścibowa wykorzystywano ją na uśmierze-
nie bólu: „też listki z solą utarte, przyłożone do członków wywich-
niętych, ból mają tamować”. Fed.: 437 podaje także nazwę Padaroż-
nik, ale z łacińską nazwą Armeria vulgaris Willd. lub Geum urbanum L. 
z uwagą: „Parany dobro pić ad żywata”. Paweł Szejn (Шейн 1902: 
492) z nazwą łacińską Plantago major podaje jako nazwę ludową По-
путник большой «бабка» – Podróżnik wielki „babka”19: „Lud używa 
przeciw krwawej biegunce, febrze, a także jako opatrunek do ran”. 

Prawdopodobnie zaszło nieporozumienie dotyczące wielkości 
rośliny. Babka średnia miała łaciński odpowiednik Plantago media, 
zaś Babka wielka (gładka) – Plantago major. Oskar Kolberg wymie-

19 Wszystkie tłumaczenia z rosyjskojęzycznego wydania Pawła Szejna zo-
stały wykonane przez autorkę artykułu.
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nia Babkę jako lek „na rany i stłuczenia” w Krakowskiem (Kolbierg 
VII: 129) oraz Chełmskiem (Kolberg XXXIV: 183). Zwróćmy uwa-
gę, że w takim samym celu wykorzystywano babkę na innych te-
renach europejskich. Sebastian Kneipp, bawarski proboszcz i au-
tor książek o lecznictwie, wzmiankuje, że „wieśniacy używają 
babki jako lekarstwa przy zarażeniu (Kneipp 1891: 317). SStp (VI: 
272) wymienia Podróżnik z łacińską nazwą Plantago maior, babka 
zwyczajna. L (I: 40) odnotowuje nazwę ziela Babka i podaje rosyj-
skie warianty jako Попутник, Колосеница, zaś przy haśle Podróż-
nik v. Cykorya (IV: 241) zaznacza: „Ogrodowego podróżnika ko-
rzeń zażywa się od niektórych jako kawa”. Jednak Cykoria Podróż-
nik posiada łacińską nazwę Cichorium intybus. SWil (I: 42) określa 
Babkę jako „rodzajową nazwę rośliny należącej do klasy czwartej, 
rzędu jednosłupkowego”. Babkę średnią, Plantago media, rosną-
cą na piaszczystych polach uprawnych, określa jako Pchle ziele, 
Płesznik; zaś Babkę wielką, Plantago major, rosnącą około dróg i na 
ścieżkach, jako Skołojrza. Natomiast nazwa Podróżnik (II: 1075) jest 
podana jako określenie Brodawnika mieczowatego, inaczej: Mniszek, 
Świnie mlecze, Pąpawa, dziś Dmuchawiec oraz jako dawna nazwa ro-
śliny Cykoria zwyczajna, łac. Cichorium intybus. SW (I: 78) wymienia 
różne gatunki tej rośliny, ale nie poświadcza żadnej przytoczonej 
wyżej nazwy gwarowej.

Rohula (Ostróżka polna, Delphinium Consolida, w powiecie lidz-
kim – Rogulka), w zbożu gęsto znajdujący się kwiatek fioletowy, z wy-
dłużonymi w kształt rogów listkami.

Fed.: 430 z taką nazwą łacińską (Delphinium Consolida L.) podaje 
inną nazwę ludową: Kaziołczyki, Kaziołki, u szlachty – Koziołki; „Pa-
rany kaziołczyki każuć, szto nadto pamocny babam ad kłuocia. 
Jeny najbuolsz u życi rastuć”. SWil. (I: 936) z łacińskim odpowied-
nikiem Delphinium Consolidum podaje nazwę Ostróżka. Wsród kilku 
gatunków tej rośliny wymienia Ostróżkę polną, zwaną też Sroczka, 
„a u ludu, główne na Litwie, Rohulka”, która „łodygę ma półtorasto-
pową, kwiaty fioletowo-błękitnej gronach, rośnie między zbożem”. 
Nazwę omawia Anna Spólnik (Spólnik 1997: 244-245).

Serdecznik (Alchemilla vulgaris) Szlachta zagrodowa nazywa Gęsie 
łapki. Liście ogólnym kształtem przypomina rysunek serca, a rozłożeniem 
tkanek błony nóg ptactwa wodnego. 

W ostatniej części cyklu, po weryfikacji nazewnictwa, Orzesz-
kowa podaje nazwy tej rośliny jako Serdesznik i Paproć (jedna 
z czterech paproci) z inną nazwą łacińską: Spirea filipendula. 
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Fed.: 441 poświadcza Sardecznik, Kazielczyki, u szlachty – Ser-
decznik, łać. Dianthus deltoides L.; „Ostudzony napar ma skutecz-
nie oddziaływać przeciw bólu i nienormalnemu biciu serca” 
(ok. Świsłoczy), „Napar lub odwar tak z kwiatu, jako z łodyg 
i liści, zalecają pić w chorobach piersiowych” (ok. Szydłowic). 
SStp (VIII: 154) odnotowuje Serdecznik v. Kokornak powojnikowy, 
jednak z łacińską nazwą Aristolochia clematitis. L (V: 245) po-
daje formę Serdecznik, zaznaczając, że „ziele to dolegliwościom 
serdecznym, osobliwym jest lekarstwem”. Słownik poświad-
cza także kilka innych nazw tej rośliny: serdeczny korzeń, jeleni 
korzeń czarny, jelenie oko, ptasze gniazdo, polna marchew, świniak, 
a także – za Klukiem – gęsia stopa (L V: 245). SWil. (II: 1469) no-
tuje Serdecznik z łacińskim odpowiednikiem Leonurus. Wsród 
jego gatunków pospolitych wymienia roślinę o nazwie Gęsia 
stopa v. Lwi ogon, która „rosnę koło płotów, odznacza się nie-
przyjemnym zapachem”.

Skrzypica (Silene inflata, na Mazowszu Skrzypek) kwiatek nikły, 
liljowaty, przy ściśnięciu w palcach wydający lekkie skrzypienie. 

Fed.: 432, 433 z identyczną nazwą łacińską podaje inną nazwę 
ludową: Laskauka (ok. Świsłoczy), Laskawica (ok. Mścibowa), Łuska-
wica (ok. Szydłowic); „Napar z tej rośliny (z liści i kwiatów) radzą 
pić w zatrzymaniu uryny”; „Laskawica nadto dobra ad uduchi”; 
„U łuskawicy dobro kupać dzieci, katoryje douho ni mohuć cha-
dzić, bo jena nadto macuje nuożki”. L (V: 303) podaje Скрипица 
jako rosyjską nazwę skrzypu. 

Suchowiejka albo Natupnik (Nieśmiertelnik, Elichrysumi arena-
rium) środek przeciw suchotom.

Fed.: 436 podaje inną nazwę łacińską: Helichrysum arenarium 
DC, Senecio vernalis WK. Wśród nazw ludowych wymienia za-
równo Suchawieja v. Suchotnik w sokólskim, jak i Nietupicz v. 
Nieśmiertelnik ok. Słonimia. Jako zasięg wykorzystania wskazuje 
stosowanie zioła na suchoty, a także na lęki dziecięce, w leczeniu 
zwierząt oraz jako ochronę przed burzą: „Matki używają nietu-
piczu z pieralotnikiem do podkurzania dzieci przelęknionych 
(„ad pierapalachau”). Podkurzają nim również w chorobliwych 
przypadłościach zwierzęta domowe, a podczas burzy na ogień, 
w tym celu naumyślnie rozniecany, rzucają”. SWil. (I: 774) notuje 
nazwy: Suchykwiat (Xeranthemum), Radostki (Elischrysum, o żół-
tych kwiatkach), Kacanka (Gnaphalium arenarium) oraz Szarotka 
piaskowa (o pomarańczowych kwiatkach). 
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Szalużki (Malva rotundifolia) – nazwa od nadniemenskiej szlachty 
zagrodowej, która tę roślinę nazywa Szelążki (Szelężnik) z powodu gu-
ziczków nasiennych przypominających pieniążki. 

W ostatniej części cyklu, po weryfikacji nazewnictwa, Orzesz-
kowa podaje inne nazwy tej rośliny: Bryzhuniec i Smaktuszki (po-
nieważ podają dzieciom do smoktania jako lek na kaszel), zaś Sze-
lążnik przytacza  jako nazwę polską. 

Fed.: 444: Szależki, u szlachty – Szelążki; „Listki tej tak pospolitej 
rośliny przykładane do ran, wyciągają z nich zaognienie”. SWil. 
(II: 1629) wymienia Szelężnik (Rhinanthus), którego jeden z gatun-
ków, większy, nosi pospolitą nazwę Dzwoniec. 

Szelestucha (Tobołki polne, Thlaspi arvense). Kiedy nasiona tej trawy 
stają się dojrzałe, torebki, w których są zawarte, nabierają barwy złotawej 
i przy najlżejszym dotknięciu bardzo przyjemnie dla ucha szeleszczą. 

Fed. nie poświadcza, L (V: 681) podaje tylko formę Tobołki v. 
Kaletki. SWil. (II: 1706) odnotowuje nazwę Tobołki jako pospolitą 
nazwę rośliny Tasznik polski (Thlaspi arvense) odznaczającej się przy 
potarciu nieprzyjemnym czosnkowym zapachem, inaczej zwaną 
Kaletki. Nazwę omawia Anna Spólnik (Spólnik 1997: 246-247).

Wołoszaj albo Kotki, Kataszki (Trifolium arvense, u ludu pol-
skiego Kotki albo Koteczki; gatunek koniczyny) kwiat włochaty, szata 
barwa i miękkością włosa przypominający sierść kocia.

Fed.: 430 poświadcza tylko tę drugą nazwę: Kotki, Katki, Kitki, 
Kiciuki. Odnotowuje, że w okolicach Świsłoczy wykorzystywano 
je przeciw piorunom: „Katkami świenconemi na Zielnu trieba ku-
ryć u chaci, jak chmara nadchodzić” (s. 259), a w okolicach Ły-
skowa – jako nawozy w hodowli ogórków: „Trieba narwać kiciu-
kou (v. kitkou in. katkou) na rżysku, da i pasypać pa hurkoch, jak 
ćwituć, to ni buduć ćwiści pustaćwietam, ale z zawieziu” (s. 375). 
Oskar Kolberg podaje nazwę Koteczki, Kotki w Przemyskiem dla 
rośliny stosowanej „na krwawą biegunkę” (Kolberg XXXV: 234). 

Żupnik (Ostromlecz, Euphorbia) – kształt liścia przypomina ząb wy-
jęty z korzeniem. 

Fed. (435) z łacińską nazwą Euphorbia helioscopia podaje ludową 
nazwę Miesiacznik, u szlachty – Miesięcznik; „Kali miesiac dzicia 
nahlanie (rznięcie, biegunka), to najlepsz padkurywać jeho tym 
zieliam albo i kupać u juom”. SWil. (I: 934) wymienia Ostromlecz 
(Euphorbia cyparissias): „roślina obfitująca w ostrą żywicę, gummę 
sprzężystą i właściwą ekstraktową substancję, które w jej mlecz-
nym soku się znajduje”.
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Z przytoczonego zestawienia nasuwa się wniosek, że zareje-
strowane przez Elizę Orzeszkową nazwy roślin nadal wymagają 
weryfikacji, w tym z pogłębionym wykorzystaniem białoruskich 
źródeł gwarowych, szczególnie grodzieńskich, tym bardziej że 
gwarowa białoruska leksyka grodzieńska jest na Białorusi jedną 
z najlepiej opracowanych (Konczewska 2016: 109-123). 

Percepcja	cyklu	na	Białorusi

Na Białorusi cykl esejów Orzeszkowej z „Wisły”, mimo że zawie-
ra niezwykle ciekawe materiały dotyczące zarówno gwar białoru-
skich, jak i białoruskiej paremiologii i leksyki botanicznej, nie jest 
do tej pory szeroko znany, ponieważ nigdy nie ukazał się w ca-
łości. Pierwsze tłumaczenie wydano w 2000 r. w tomie Dzieł Wy-
branych Orzeszkowej w wydawnictwie Biełaruski Knihazbor; była 
to jednak dość znacznie skrócona jego wersja, do tego skrótów 
dokonano w niedający się logicznie wytłumaczyć sposób. W 2012 
r. z inicjatywy grodzieńskiej apteki-muzeum, posiadającej kilka 
kart z albumu florystycznego autorstwa Orzeszkowej, ukazało 
się oddzielne dwujęzyczne wydanie (polskie i białoruskie) eseju, 
ale również w wersji skróconej. Jako podstawowe zastrzeżenie do 
tych tłumaczeń, pomijając nieuzasadnione skróty i mankamenty 
strony językowej, należy wskazać znaczne zubożenie zaprezen-
towanego przez Orzeszkową zasobu nazw roślin i przysłów bia-
łoruskich, które podano w wersji literackiej, a nie gwarowej, jak 
to zrobiła pisarka, zaś rezygnacja z łacinki w zapisie zniekształci-
ła ich formę pierwotną. Zwróciła na to uwagę również Krystyna 
Szcześniak, wygłaszając referat Wartości utracone w przekładzie na 
język białoruski „Ludzi i kwiatów nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej 
(18.10.2016 r., UŁ). Temat został poruszony także podczas dysku-
sji na posiedzeniu Sekcji Dialektologicznej KJ PAN (25.11.2016). 
W związku z powyższym zamierzam przygotować publikację, 
która by zawierała pełne tłumaczenie na język białoruski cyklu 
Ludzie i kwiaty nad Niemnem z zachowaniem pieczołowicie odnoto-
wanych przez Orzeszkową nazw roślin i zasobów paremiologicz-
nych. Wydanie zostanie uzupełnione o suplement, w którym się 
znajdą: indeks fitonimów z ich odpowiednikami w wersji gwaro-
wej białoruskiej poświadczonej przez Orzeszkową, wersji gwaro-
wej odnotowanej w Słowniku botanicznym Zośki Wieras oraz wersji 
gwarowej słownictwa zebranego w trakcie moich eksploracji te-
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renowych, a także zestawienie ich z wersjami polskimi i łaciński-
mi; skany wybranych stron Zielników znajdujących się w różnych 
instytucjach na Białorusi i w Polsce; aktualne zdjęcia miejscowo-
ści koło Grodna, które odwiedzała Orzeszkowa. Całość zostanie 
opatrzona wstępem przybliżającym czytelnikowi świat nadnie-
meński i los spuścizny botanicznej pisarki. Planowana publikacja 
nie tylko zapozna białoruskiego czytelnika z Orzeszkową-pisarką 
i Orzeszkową-badaczką, ale także wzbogaci gwarowe słownictwo 
botaniczne, ukaże bogatą kulturę kresową i stanie się ważnym og-
niwem badań nad wielokulturową spuścizną pogranicza.
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Names of plants in the cycle of Eliza Ozheshko 
People and flowers on the Neman

Abstract

The article presents Eliza Ozheshko as not only a writer, but also 
a precursor of ethnocultural studies in the Grodno region, as well 
as a precursor of Polish ethnobotany. Forced to live in Grodno, 
Ozheshko often spent time in the sub-localities where she began 
her botanical studies. Their results the writer presented in the cy-
cle of the essay “People and flowers on the Neman”. The subject 
of the article is the plant names collected by it, which still require 
verification, in comparison with the lexicographic material both 
Polish and Belarusian.

Keywords: Eliza Ozheshko, People and flowers on the Neman, names 
of plants, herbariums.
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Rozrywka i zabawa we fraszkach 
Wacława Potockiego

Celem niniejszej rozprawy jest charakterystyka leksyki o tematyce 
rozrywkowo-zabawowej,  zarejestrowanej w Ogrodzie nie plewionym 
Wacława Potockiego (1621–1696). Z XVII-wiecznego zbioru fraszek 
liczącego około dwóch tysięcy drobnych utworów żartobliwych, 
wybrałam kilkaset reprezentatywnych jednostek (wyrazów i/lub 
ich połączeń), które poddałam następnie analizie leksykalno-seman-
tycznej1. Ze względu na zmiany znaczeniowe terminów wymienio-
nych w tytule pracy, pragnę nadmienić, iż w staropolszczyźnie zaba-
wa, poza  – dzisiejszą – rozrywką, przyjemnym spędzaniem czasu, 
krotochwilą, słowo to oznaczało również zajęcie, pracę, czynność, 
a także: opóźnienie, zawadę, przeszkodę (Dziechcińska 1981: 6)2.

1 Ze względu na ograniczenia objętościowe artykułu, niemożliwe jest 
przedstawienie w nim wyników pełnej analizy lingwistycznej wyekscerpo-
wanej leksyki. W wypadku większości pól prezentacja polega więc jedynie na 
wyliczeniu tworzących te pola jednostek, ewentualnym ich objaśnieniu oraz 
osadzeniu tychże wyrazów w kontekście badanych tekstów.

2 Zgodnie z definicją ESXVII, zabawa to: ‛1. rozrywka; 2. przen. walka’ (https://
sxvii.pl/, dostęp dnia: 10.11.2017). Jeśli chodzi o rozrywkę, to wymieniony słownik 
nie rejestruje tego hasła. Według SXVI natomiast, rozrywka to m.in. inteligencja, 
bystrość; umiejętność, zdolności; myśl, pomysł; niezgoda, kłótnia. (por. SXVI: 36, 
445–446). W ujęciu XX-wiecznej socjologii, „zabawa jest dobrowolną czynnością 
lub zajęciem wykonywanym w pewnych ustalonych granicach czasu i przestrzeni 
według dobrowolnie przyjętych, lecz bezwarunkowo obowiązujących reguł, jest 
celem sama w sobie, towarzyszy jej zaś uczucie napięcia i radości oraz świadomość 
<odmienności> od <zwyczajnego życia>” (Huizinga 2007: 51–52).
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„Konik, chartek, ptaszek” – tak w trzech słowach Mikołaj Rej 
określił główne źródła rozrywki renesansowego człowieka poczci-
wego (Maliszewski 2010: 102). Jak w takim razie sto lat później po-
strzegał to samo zjawisko poeta barokowy (i pośrednio też – jemu 
współcześni)? Czym zatem, według Wacława Potockiego, była za-
bawa oraz jaki model rozrywki preferował on w swoich wierszach? 
Ze względu na dystans czasowy uniemożliwiający współczesnym 
badaczom udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na powyższe 
pytania, wyniki przeprowadzonej analizy radziłabym traktować 
orientacyjnie. Celem artykułu nie jest bowiem odtworzenie pełnego 
obrazu omawianych zjawisk i ukazanie sposobu ich funkcjonowa-
nia w XVII wieku, lecz jedynie wskazanie rejonów rzeczywistości 
(nierzadko naznaczonych subiektywizmem), wokół których grupu-
je się leksyka zarejestrowana w utworach średniopolskiego pisarza.

Słownictwo	z	zakresu	rozrywki	i	zabawy	w	polach	semantycznych

Z wybranych fraszek Ogrodu nie plewionego wyekscerpowałam łącz-
nie 300 jednostek leksykalnych, na które złożyło się 265 rzeczow-
ników (88%) oraz 35 połączeń wyrazowych (fraz i wyrażeń) (12%). 
Zebrane słownictwo przyporządkowałam następnie do odpowied-
nich, tj. zgodnych ze znaczeniem kontekstowym leksemów, 11 pól 
semantycznych3. Podstawę zastosowanego podziału stanowiła 
w tym wypadku klasyfikacja autorstwa Andrzeja Markowskiego, 
grupująca współczesną leksykę wspólnoodmianową (Markowski 
1990). Ze względu na historyczność badanego materiału, pomocni-
czo korzystałam również z pracy Stanisława Dubisza poświęconej 
układowi tematycznemu słownictwa staropolskiego (por. Dubisz  
2005: 134-140). Na potrzeby własnych analiz przejęte schematy od-
powiednio zmodyfikowałam.

3 „Pole semantyczne = leksemy, których znaczenia zbudowane są ze składni-
ków podobnych, ułożonych w różne kombinacje, lub też takie, w których główny 
trzon składników semantycznych jest wspólny, a różnice stanowią poszczególne 
element, tworzą pole semantyczne” (por. Wiśniewska 2010: 39; Grzegorczykowa 
2010: 122). W pracy terminów pole semantyczne, pole tematyczne oraz krąg tematyczny 
używam synonimicznie (zamiennie). Podstawę przeprowadzonych analiz stano-
wił w tym wypadku trzytomowy zbiór Dzieł W. Potockiego w opracowaniu Lesz-
ka Kukulskiego (Potocki: 1-3, 1987). Ze zgromadzonych tam fraszek wybrałam 
kilkaset jednostek leksykalnych (rzeczowników i połączeń wyrazowych), które 
w kontekście badanych utworów uznałam za reprezentatywne dla ówczesnego 
makropola tematycznego <Rozrywka, zabawa> .
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 <Goście, gościnność> (15 leksemów)
„Rzeczpospolita szlachecka wydaje się wielkim, niekończącym 

się, gwarnym zebraniem towarzyskim [...]. „Gość w dom, Bóg 
w dom!” mawiano, otwierając szeroko wrota i serca dla przyby-
sza” (Bystroń 1994: 151-152). Wacław Potocki jako reprezentant 
tego „gościnnego” środowiska wiele swoich fraszek poświęcił 
właśnie na opisy wizyt mniej lub bardziej wyczekiwanych gości4. 
W jego przepastnym Ogrodzie nie plewionym pełno jest więc aneg-
dot o gospodarzach i gospodyniach, którzy już od gościńca (‛dro-
gi prowadzącej do dworu’) witali przybyłych do nich z wizytą 
krewnych, znajomych, sąsiadów, a także pozostających w podróży 
obieżyświatów i innych galantomów ‛światowców’. Te regularne 
spotkania w gronie przyjaciół, które upływały dawnej szlachcie 
na długich konwersacyjach ‛rozmowach’, prowadzonych zazwy-
czaj przy wystawnym ziemiańskim obiedzie, bardzo wzmacniały 
więź stanową łączącą panów braci. Do ważnych elementów staro-
polskiej gościnności, poza pocałunkami, uściskami i wzajemnymi 
ukłonami, należały również konwencjonalne formuły grzecznoś-
ciowe, w których bardzo często występował leksem Bóg, podkre-
ślający charakter optatywny tychże pozdrowień (por. Boże daj 
zdrowie, Bóg zapłać, Bóg żegnaj). Mimo ogromnej życzliwości, 
z której słynęli nasi staropolscy przodkowie, każda taka przecią-
gająca się gościna nie była jednak mile widziana. I nawet najosob-
liwszy przyjaciel, jeśli nie zmieniał noclegu przez tydzień lub dłu-
żej, licząc na darmowy wikt i wczas (‛wypoczynek’), to stawał się 
wówczas dla gospodarza uciążliwym importunem (‛natrętem’), 
równie kłopotliwym jak nieświeża ryba, która „dalej [niż trzy dni] 
już powszednieje i smak traci”5.

<Uczty, jedzenie> (43)
„Ówczesna obyczajowość polska uznawała przede wszystkim 

typ szczęścia oparty na wrażeniach podniebienia. Lubiano dużo 
i dobrze zjeść oraz wypić” (Kuchowicz 1975: 14). Z opinią autora 
Obyczajów staropolskich nie sposób się nie zgodzić – zwłaszcza 

4 Wyrazy zapisane kursywą i pogrubioną czcionką reprezentują wyekscer-
powany materiał. W tzw. nawiasach „łapkowych” (‛ ’) umieściłam definicje 
objaśniające znaczenie jednostek leksykalnych, które dla współczesnego czy-
telnika mogą okazać się niezrozumiałe.

5 29 (F). Post tres saepe dies vilescit piscis et hospes, ni sale sit conditus ac specialis ami-
cus <Trzy dni gość, trzy dni świeża w domu moim ryba>, w. 2 (Potocki 1987: 2, 23).
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w odniesieniu do wierszy Wacława Potockiego. W próbie 300 
leksemów wyekscerpowanych z Ogrodu... pole nazw potraw 
osiągnęło wysoką frekwencję (14%). Wśród 43 jednostek przy-
porządkowanych do kręgu <Uczty, jedzenie>, oprócz ogólnych 
nazw posiłków (antypast ‛przystawka’ Cerera ‛jedzenie, strawa’, 
gody ‛uczta, przyjęcie’, papinka ‛papkowaty deser’, słodycze 
‛słodkości, łakocie’, wieczerza ‛kolacja’, wety ‛deser podawany 
na końcu obiadu’ i in.) znalazły się także określenia konkretnych 
potraw i produktów spożywczych. Nie ulega wątpliwości, iż 
nasi przodkowie hołdowali tradycyjnej kuchni staropolskiej, któ-
rej głównym składnikiem było mięso. Na sutych ucztach i ban-
kietach nie mogło więc zabraknąć wykwintnych dań mięsnych, 
polewanych tłustą juchą ‛sosem do pieczystego’ i przyprawia-
nych obficie korzeniami ‛przyprawami korzennymi’, pieprzem 
lub innym importowanym cymentem ‛przyprawą’ (flaki, gęś 
w powidłach, gołobiątka w pałkach, jarząbek, kruszki ‛flaczki’, 
pieczeń zrazowa, schab, szołdra ‛szynka’). W odróżnieniu od ce-
nionych rodzimych warzyw i owoców, włoskie chwasty (‛jarzy-
ny, włoszczyzna’) nie cieszyły się uznaniem wśród przedstawi-
cieli szlachty. Sam poeta także nie krył swojej niechęci do delicyj 
‛przysmaków, specjałów’ podawanych na biesiadzie u pewnego 
Włocha. Kiedy ten ostatni wytrząsał skorupy ślimaków, zajadał 
się zuppenwasserem ‛wodnistą zupą’, blomuziami ‛galaretami’, 
kaulefijorami ‛kalafiorami’, wróblami i ostrygami, jego gość nie 
mógł nawet patrzeć na owo plugastwo (‛paskudztwo’), wyglą-
dając z utęsknieniem kapłona w rosole i wołowej wędzonki. 
Nic dziwnego, że niejeden Sarmata opuszczał taką cudzoziem-
ską cześć ‛ucztę’ na czczo. Podobny los spotkał również gosz-
czącego u „roślinożernego” Włocha szlachcica, który zaraz po 
powrocie do swojej gospody, głodny jak wilk, krzyczy od pro-
gu: „Dawaj[cie] po włoskiej uczcie kapustę z bigosem!”6. Należy 
zaznaczyć, że nie wszyscy mogli wówczas na co dzień zajadać 
się cielęciną, kanarem ‛cukrem trzcinowym dobrego gatunku’, 
parmezanem, raczkami ‛upieczonymi rakami’ i szafranem. Wy-
mienione produkty stanowiły w XVII wieku prawdziwy specy-
jał ‛przysmak’ i, podobnie jak zagraniczne alkohole, były do-
stępne jedynie dla zamożnej części społeczeństwa. Podgórska 
biedota musiała zadowolić się śliżami ‛rybami słodkowodnymi 

6 56. (N). Bankiet włoski, w. 62 (Potocki 1987: 2, 35).
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gorszego gatunku’ i kozią żętycą ‛serwatką z mleka koziego’, 
gdyż mięso widziała tylko kilka razy w roku. Dzieci chłopskie 
jedyną okazję do zasmakowania kiełbasy miały w okresie bo-
żonarodzeniowym, w czasie kolędowania po pańskich dworach 
z tzw. turoniem (Bogucka 2016: 207).

<Picie, pijaństwo> (20)
„Owo zgoła pijana Polska zwać się może,/Piją wszyscy, bi-

skupi i senatorowie,/A piją do umoru; pija i prałaci,/Żołnierze, 
szlachta, w miastach, we dworach i we wsiach” – tym cytatem 
z Ogrodu nie plewionego jeden z badaczy dawnych obyczajów 
rozpoczyna rozdział swojej książki poświęcony staropolskiemu 
pijaństwu (Kuchowicz 1957: 175). Na podstawie wyników prze-
prowadzonej analizy należy stwierdzić, że w czasach W. Poto-
ckiego zjawisko nadużywania alkoholu było bardzo powszech-
ne. Autor Moraliów, choć sam doceniał chwile spędzone w miłym 
towarzystwie, przy flaszy wybornego Bachusa ‛wina’, to w jego 
wierszach ludzie niekontrolujący ilości spożywanego alkoholu 
byli przyrównywani do bezrozumnych zwierząt, których na-
zwy – w odniesieniu do człowieka – konotują jednoznacznie ne-
gatywne wartości: „Nie chleba z ludźmi, ale z świnią godzien 
gówna./Kto często rozum w głowie gorzałką zalewa,/Niech jada, 
niech spać chodzi z wieprzami do chlewa”7. Jeśli chodzi o nazwy 
trunków, którymi raczyli się współcześni Potockiemu, to oprócz 
najpopularniejszych, tj. piwa i wódki (zwanej też gorzałką lub 
z łacińska akwą i akwawitą), na pańskie stoły trafiały ponadto 
wina importowane z różnych zakątków świata (kanarsek ‛wino 
kanaryjskie’, rywuła ‛słodkie wino z włoskiego Rivoglio’, mał-
mazyja ‛wyborne wino kreteńskie’, muszkateła ‛wino muszka-
tołowe’, petercyment ‛wino hiszpańskie’). Podobnie jak w wy-
padku luksusowych produktów żywnościowych (por. pole 2), 
zarówno smak słodkich madziarów ‛win węgierskich’, jak i ro-
dzimych, aczkolwiek kosztownych miodów i lipców ‛lipcowych 
miodów pitnych’, znali jedynie najbogatsi. Biedacy upijali się 
gorzałeczką owsianą, lurą ‛lichym, słabym winem’ i równie 
marną brahą. Największym uznaniem wśród polskiej szlachty 
cieszyły się jednak wina węgierskie, z których ulubionym był 
niewątpliwie węgrzyn. Widocznie obfite spożywanie trunków 

7 51. (F). Do pijanice, w. 8–10 (tamże: 2, 32).
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przez naszych „bratanków do szklanki” na dobre upowszechni-
ło w XVII-wiecznej Polsce stereotyp Węgra o „mocnej głowie”, 
skoro posłużył się nim podgórski pisarz w jednej ze swoich iro-
nicznych fraszek (nazwa Węgierka)8.

<Muzyka, taniec> (35)
„Blisko siebie muzyka pospolicie z trunkiem./Kto milczy po go-

rzałce, po skrzypkach nie chodzi/W taniec”9 – stwierdza Potocki 
w jednej ze swoich kpiarskich fraszek. Rzeczywiście, w dawnych 
czasach muzyka i taniec stanowiły nieodłączny element wszyst-
kich zabaw oraz spotkań towarzyskich. Jeśli chodzi o tę pierwszą, 
koniecznie musiała być głośna, żywa i skoczna, łatwo wpadająca 
w ucho, a przede wszystkim – nadająca się do tanecznych pląsów. 
W wiejskich karczmach popularny był hajduk ‛szybki taniec góral-
ski’, mniej wprawieni tancerze wywijali zaś rozmaite hołubce ‛figu-
ry polegające na okręcaniu się pary wokół siebie’, sprynce ‚skoki, 
susy’ i inne ruskie dzioki ‛podskoki, wygibasy’10. Jak żwawe skoki 
były domeną młodzieży, tak ludzie starsi preferowali tańce trady-
cyjne, wolne i bardziej „dostojne”. Dlatego też wesoła i energicz-
na galarda11, ‛skoczny taniec dworski pochodzenia włoskiego lub 
francuskiego’ mało kiedy spotykała się z aprobatą przedstawicieli 
starszego pokolenia. Jeśli chodzi o określenia specjalistyczne z za-
kresu śpiewu, w badanym materiale zarejestrowałam gorg ‛śpiew 
koloraturowy’ oraz trel ‛śpiew o tonacji wysokiej, towarzyszący 
zwłaszcza tańcom’. Podobnie jak wymieniona już galarda oraz 
sarabanda ‛starohiszpański powolny taniec dworski’ – są to wy-
razy pochodzenia włoskiego, będące świadectwem oddziaływania 
tego języka na XVI-XVII-wieczną polszczyznę. Największy udział 
italianizmów wystąpił jednak w zbiorze nazw instrumentów mu-

8 Por. 201. Węgierka (tamże: 1, 286, w. 3-4). We wspomnianej fraszce tytułowa bo-
haterka, w odróżnieniu od skarżącej się na ból głowy Polki, odpowiada tej drugiej: 
„Wieręm, ja więcej piła wczora/Niźli wy, luba pani, a przeciem nie chora”.

9 169. Trunek i muzyka dowcip ostrzą, w. 10-12 (tamże: 2, 80).
10 Według Jadwigi Bobrowskiej, z treści fraszki Włoch po polsku tańcuje (Po-

tocki 1987: 1, 246) wynika, iż taniec zwany kozakiem, w czasach Wacława Poto-
ckiego był wykonywany przez mężczyzn, a wymienione w treści wiersza ruskie 
dzioki oznaczają sam taniec bądź jedną z jego figur (por. Bobrowska  1987: 74).

11 Wśród sześciu nazw dworskich tańców obcych zarejestrowanych w teks-
tach W. Potockiego, galarda występuje najczęściej (pięciokrotnie). Pozostałe 
tańce niepolskie wymieniane przez poetę to saltarello, balletto, kurant, gawot i sa-
rabanda (por. Bobrowska 1987: 43).
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zycznych (wł. kornet ‛róg’, sztort ‛głośna piszczałka’, trąba, wi-
jola ‛instrument smyczkowy’), w którym pojawiły się ponadto 
zapożyczenia z innych języków (m.in. łac. cytra ‛instrument szar-
pany’, organy, niem. drumla ‛prymitywny, metalowy instrument 
perkusyjny’). Na wymienionych instrumentach grywali zazwyczaj 
członkowie nadwornych orkiestr, składających się z zawodowych 
muzykantów i wokalistów ‛śpiewaków’. Wykształcenie muzyczne 
miały również osoby śpiewające w kościelnych chórach, w których 
przodownikiem był zawodowy kantor, a akompaniowali mu pro-
fesjonalni organiści. Amatorami w zakresie muzyki pozostawali 
natomiast grajkowie z prowincjonalnych kapel, do których przyj-
mowano głównie wiejskich skrzypków, dudziarzy i gęślarzy. In-
strumenty tych muzykantów, najczęściej drewniane, również były 
proste, niewyszukane, wręcz prymitywne (gusłka ‛małe skrzypce’, 
dudy12 ‛instrument dęty’, multanki ‛drewniany instrument pisz-
czałkowy’, oktawka ‛góralski instrument smyczkowy’, piszczałki). 
Swój zespół grający miało również dawne wojsko. Tam, oprócz bi-
jącego w bębny dobosza, ważną pozycję zajmowali trębacze i gra-
jący na kotłach (‛miedziane bębny obite skórą, w które uderzano 
pałkami’). Na podstawie wyników analizy słownictwa wierszy  
Wacława Potockiego można stwierdzić, że muzyka i taniec w życiu 
naszych przodków odgrywały bardzo ważną rolę, gdyż nie tylko 
zapewniały im rozrywkę (funkcja ludyczna), stanowiły nieodłącz-
ny element wielu obrzędów (funkcja magiczna), lecz także integro-
wały bawiących się ludzi, sprzyjając zawieraniu przez nich nowych 
znajomości – zwłaszcza tych o charakterze matrymonialnym (funk-
cja społeczna).

<Gry, zabawy> (20)
Na wstępie warto nadmienić, że w XVII wieku zabawę nazywa-

no również grą, igraszką, zabawką, a nieodłącznymi jej elementa-
mi były śmieszne figle ‛psoty’, szprynce ‛psikusy’ i inne wymyślne 
sztuki ‛sztuczki’. I choć W. Potocki krytycznie oceniał nadmier-
ną, „nieobyczajną” skłonność do żartów ‛kawałów, dowcipów’ 
(najbardziej drażnili go błaznujący starcy), jego fraszki obfitują 
w nazwy różnych zabaw towarzyskich, do których, zresztą, przy-

12 Dudy stanowiły wówczas najpopularniejszy instrument akompaniujący do 
tańca (zwłaszcza na wsi oraz w środowisku szlacheckim). Ważną rolę dud po-
twierdza również ich wysoka frekwencja w utworach W. Potockiego, gdyż jest to 
instrument najczęściej wymieniany przez tego poetę (Bobrowska 1975: 38).



222 KATARZYNA SORNAT

znawał się sam pisarz: „Ja warcaby albo gram karty na pokoju” 
(Dybek 2000: 392). Bohaterowie Ogrodu nie plewionego także prefe-
rowali wymienione formy rozrywki, a o popularności tych ostat-
nich świadczą zarejestrowane w próbie nazwy gier karcianych, 
z których wszystkie stanowią zapożyczenia z języków obcych (fr. 
farao ‛faraon, karciana gra hazardowa’, niem. flus ‛tryszak’, niem. 
pasz ‛gra, do której używano polskich kart’ , fr. pikieta ‛gra karcia-
na dla dwóch osób’). I jeśli w karty „rżnięto” na salonach (znana 
jest anegdota o królu Zygmuncie Trzecim, który dzięki sprytowi 
pokonał grających z nim w flusa senatorów13), chłopom uciechę 
sprawiała gra w kości, to mieszczanom najwięcej rozrywki dostar-
czała faryna. Zwolenników tej odmiany loterii fantowej określano 
często mianem utracyjuszów, gdyż niejeden gracz stracił na niej 
cały swój majątek. Obserwatorów miejskich igrzysk ‛widowisk’ 
nazywano z łaciny spektatorami ‛widzami’, a tych zbytnio cie-
kawskich – dziwowidzami ‛gapiami’. Poeta podgórski ze wszyst-
kich form rozrywki (oprócz literatury oczywiście) najwyżej cenił 
szachy, grę umysłową pochodzenia perskiego, którą, wzorem 
Jana Kochanowskiego, ukazywał w swoich utworach jako alego-
rię życia ludzkiego („Cóż jest świat? Szachownica. Właśnie mu to 
służy./A ludzie co są? Szachy rozmaitej struży”14).

<Śmiech, żart> (20)
Jak wiadomo, tam gdzie jest dobra zabawa, tam również poja-

wiają się śmiech, radość, uciecha. Mimo trudnej sytuacji społeczno-
-politycznej, w której znajdowała się XVII-wieczna Rzeczpospolita, 
naszym staropolskim przodkom nie można odmówić bynajmniej 
żartu ‛poczucia humoru’, trefności ‛skłonności do żartów’ i dobrej 
myśli ‛wesołości, żartobliwości’. W towarzystwie cenili oni przede 
wszystkim ludzi błyskotliwych, inteligentnych, których domeną 
były dowcip ‛zmyślność, zdolność do przedstawiania rzeczy w spo-
sób zabawny’, łagodny humor ‛usposobienie, charakter’, koncept 
‛dowcip, błyskotliwość’. Współcześni Wacławowi Potockiemu uni-
kali zaś melancholików i wiecznych ponuraków, oburzających się 
na czyjeś zbyt śmiałe odżartowanie ‛odwzajemnienie czyjegoś żar-
tu’, zwane też potocznie moskiewską odpowiedzią ‛odpowiedzią 
krótką i z głupia chytrą’. A potrzeba wesołości, beztroskiej krotofili 

13 Por. 90. (N). Król żywy za malowanego (Potocki 1987: 1, 241).
14 40 (P). Człowiek igrzysko Boże <Szachy>, w. 1-2 (tamże: 2, 28).
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‛rozrywki, uciechy’ w tamtych czasach była ogromna i dotyczyła 
wszystkich warstw społeczeństwa, bez względu na status czy miej-
sce zamieszkania. Jeśli chodzi o mieszkańców prowincji, to tym 
najwięcej rozrywki dostarczali frantowie, wędrowni komedianci, 
którzy w zamian za darmowy nocleg, zabawiali gości wiejskiej kar-
czmy dowcipami i kpiarskimi piosenkami. Na miejskich placach 
dawali popisy zręcznościowe przechodni kuglarze ‛magicy, sztuk-
mistrze’ oraz opłacani na specjalne okazje trefnisie ‛zawodowi we-
sołkowie’. Najwyższą pozycję w tej „żartownej hierarchii” zajmo-
wał błazen królewski, który bawił władcę oraz jego otoczenie bar-
wnymi anegdotami i dykteryjkami, a przede wszystkim – swoim 
śmiesznym wyglądem i zachowaniem. I choć w XVII w. tradycyjny 
urząd błazeński zaczął powoli wygasać, a z czasem zupełnie zastą-
pił go „typ dworzanina-wesołka, który się już strojem od innych 
nie wyróżnia” (Bystroń 1994: 243), wśród fraszek Ogrodu nie plewio-
nego można odnaleźć jeszcze wiersze, w których pojawia się postać 
nadwornego trefnisia – „potomka” słynnego Sowiźrzała ‛postaci 
złośliwego błazna-psotnika; uosobienia mądrości ludowej i rubasz-
nego humoru’. Jednym z takich utworów jest konceptowa narra-
cja Dwaj błaznowie, której tytułowymi bohaterami Wacław Potocki 
uczynił znanego z historii Słowikowskiego oraz niejakiego Cygana 
(por. „Jechał do wojewody kasztelan krakowski. Tu Cygan był za 
błazna, a tam Słowikowski [...]. Cieszyli się panowie, ale nikt nie wie-
dział,/Czy tamten lepiej zadrwił, czy ten odpowiedział”15).

<Literatura, piśmiennictwo> (48)
Jak podkreśla autorka Kulturalnej polszczyzny XVII wieku, 

„bardziej powszechne niż w XVI wieku teksty drukowane i rę-
kopiśmienne docierały [wówczas] do wcale licznego grona czy-
telników i słuchaczy. Wiek XVII zapoczątkował bowiem szacu-
nek dla informacji oraz potrzebę czytania i pisania” (Wiśniewska 
1994: 9). Opinię lubelskiej badaczki potwierdzają wyniki anali-
zy wierszy konceptowych W. Potockiego. W przyjętej próbie 
materiału słownictwo związane z literaturą i piśmiennictwem 
utworzyło dość liczny, 48-elementowy zbiór leksemów. Pod 
względem stylistycznym wyrazy i wyrażenia przyporządko-

15 177 (N). Dwaj błaznowie, w. 1-2, 15-16 (Potocki 1987: 2, 83). Słowikowski –  
nadworny trefniś wojewody krakowskiego, Stanisława Lubomirskiego (w la-
tach 1638-1649); Cygan – błazen przebywający na zamku kasztelańskim Stani-
sława Koniecpolskiego (w latach 1633-1646).
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wane do pola <Literatura, piśmiennictwo> w większości repre-
zentują retoryczny wariant komunikacyjno-stylowy ówczesnej 
polszczyzny. Za ten stan rzeczy odpowiada nie tylko „ambitna” 
tematyka i konwencja wybranych do analizy wierszy, lecz także 
obca geneza wyekscerpowanych z nich jednostek – przeważnie 
grecka (biblijoteka ‛księgozbiór’, epitafium, lira ‛poezja’) i łaciń-
ska (dyskurs ‛rozmowa, rozprawa’, dysputa ‛dyskusja’, history-
ja ‛dawna opowieść; legenda’, tren i in.)16. Jeśli chodzi o nazwy 
osobowe pospolite umieszczone w omawianym kręgu, to wska-
zują one na typowe sytuacje nadawczo-odbiorcze występujące 
między uczestnikami XVII-wiecznej kultury literackiej. Okre-
ślenia te można połączyć w pary ze względu na różne relacje 
semantyczne (np. autor – czytelnik, poeta – pisorym ‛poeta, pi-
sarz’) lub genetyczne (pol. słuchacz – łac. audytor, pol. mów-
ca – łac. orator). Z kolei zarejestrowane w próbie nomina pro-
pria pozwalają dokładnie ustalić zakres źródeł, z których autor 
Argenis ‛Argenidy’ i Ogrodu ‛Ogrodu nie plewionego’ czerpał 
inspiracje do swoich utworów (por. Biblia: Dawid ‛autor Psal-
mów’, Pismo Święte; literatura obca: Cycero ‛Cyceron; poeta, 
filozof rzymski’, Naso ‛Owidiusz’, Przemiany, Homer, Ilijada, 
Ezop ‛bajkopisarz grecki’, Marcyjalis ‛Marcjalis, łaciński autor 
epigramatów’, Plutarch ‛pisarz, historyk, mówca grecki’, Seneka 
‛retor, poeta rzymski’ oraz literatura rodzima: Jan Kochanowski, 
Fraszki ‛zbiór fraszek Kochanowskiego’, Kochowski ‛Wespazjan 
Kochowski, poeta barokowy’). Trzecia podgrupa leksemów wy-
stępująca w polu <Literatura, piśmiennictwo> zawiera nazwy 
popularnych, chętnie uprawianych (zwłaszcza w epoce baroku) 
gatunków literackich i paraliterackich (m.in. amory ‛romanse’, 
epitalamium, fraszka, gadka ‛zagadka’, kazanie, list, oracyja 
‛uroczysta przemowa’, paszkwil ‛tekst oszczerczy’, rym ‛wiersz’, 
wiersz, żartowne dzieje ‛utwory o tematyce rozrywkowej’), 
a także nazwy przedmiotów i pojęć związanych bezpośrednio 
z literaturą (księga, papier, atrament, wena ‛natchnienie twór-
cze’ i in.). Obecne w materiale słowa druk oraz prasa ‛drukarnia’ 
świadczą z kolei o upowszechnianiu się XVII stuleciu pisma dru-
kowanego, które wsparło dominujący jeszcze wówczas obieg rę-

16 Jeśli chodzi o pochodzenie wyodrębnionych wyrazów (i wyrażeń), to za 
„obce” jednostki retoryczne uznałam zarówno zapożyczenia leksykalne, jak i za-
pożyczenia w zakresie budowy strukturalnej (pisorym jako wyraz (kompozycja) 
oparty na grecko-łacińskich wzorcach słowotwórczych) (Dubisz 2005: 219).
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kopiśmienny17. We fraszkach Ogrodu... zjawisko przekazywania 
przez autorów swoich dzieł do druku wielokrotnie spotyka się 
z ostrą krytyką W. Potockiego, zatroskanego postępującą ewa-
luacją wartości poezji, o której „być albo nie być” coraz częściej 
decydował wyłącznie popyt wydawniczy („Fraszki pisząc sam-
bym się swoją ręką pobił,/Albobym jak Zabłocki na mydle zaro-
bił;/Półgrzywny za papieru librę dawszy, głupi”) (Dybek 2000: 
394).

<Stosunki przyjacielskie i towarzyskie> (10)
Nieporównywalnie mniejsza niż w czasach obecnych dostęp-

ność różnorodnych form rozrywki sprzyjała rozkwitowi staro-
polskiej przyjaźni i miłości. Wacław Potocki także wiele wierszy 
Ogrodu nie plewionego poświęcił na opisy prawdziwej przyjaźni, 
opartej na wzajemnym szacunku i oddaniu dwojga ludzi (por. 
„Szklana przyjaźń, ledwie wiatr wionie na nię raźniej,/W nie-
nawiść się z stołowej obraca przyjaźni”18; „W równi przyjaźń 
najlepsza”19). W analizowanym zbiorze fraszek dużo miejsca zaj-
mują również mało wybredne teksty o niewiernych małżonkach, 
a zwłaszcza – o zbyt „rześkich” połowicach. Wyekscerpowany 
materiał stanowi zatem podstawę do tego, by nie zgodzić się 
z opinią Jana Stanisława Bystronia, piszącego o sporadyczności 
zdrad popełnianych przez średniopolskie żony20 (Bystroń 1994: 
135). W Ogrodzie... pełno jest ponadto kąśliwych fraszek krytyku-
jących nadmiernie chutliwe wdowy, łase na komplementy mało 
rozgarniętych żołnierzy, którzy szli do leciwych pań w komendy 
‛zaloty, konkury', licząc głównie na zagarnięcie ich pomężow-
skiego majątku. Równie krytycznie pisarz ziemiański odnosił się 
do podstarzałych wdowców, którzy w przypływie niepohamo-
wanych afektów ‛namiętności’ i palącej Wenery ‛chuci, poząda-

17 Więcej o przyczynach i skutkach „rękopiśmiennictwa” barokowego pisze 
A. Karpiński (Zob. Karpiński 2003).

18 237 (P). Stołowy przyjaciel, w. 7-8 (Potocki 1987: 2, 107).
19 249 (F). Przyjaźń możnego z uboższym, w. 1 (tamże: 2, 111).
20 Trzeba przyznać jednak rację autorowi Dziejów obyczajów polskich, kiedy 

pisze on, że: „[...] wierność małżeńska mężczyzn była dość problematyczna 
i większej do niej nie przywiązywano wagi” (Bystroń 1994: 135). Przytoczona 
opinia tłumaczyłaby nieobecność w zebranej próbie nazw odnoszących się do 
zdradzających mężów, którzy, w odróżnieniu od niemoralnie prowadzących 
się kobiet, nie byli wówczas ztego powodu piętnowani.
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nia’, słali dziewosłęby ‛swatów’ do młodych dziewcząt i panien. 
Te ostatnie – zwłaszcza w kontaktach z adorującymi je kawale-
rami – okazywały się mistrzyniami intryg i ciętej riposty. Choć 
nie gardziły prezentami i innymi cennymi faworkami ‛podarun-
kami w dowód sympatii’, to ostatecznie odprawiały wszystkich 
zalotników z kwitkiem. Jeśli zachowanie wobec kobiety było 
grubiańskie i prostackie, nazywano je wówczas wołoskimi za-
lotami i, jak łatwo się domyślić, przekreślało ono dalsze starania 
mężczyzny o rękę grzecznej (‛urodziwej’) dziewki21.

 <Łowy, zwierzęta> (29)
Jak podkreśla autor Z dziejów obyczajów polskich, staropolska 

szlachta wyjątkowo pasjonowała się łowiectwem, a polowanie 
stanowiło dla jej przedstawicieli najwyżej cenioną „pańską” za-
bawę (Kuchowicz 1957: 169). Wartość myślistwa dostrzegał tak-
że Wacław Potocki, w którego wierszach nawet władcy okazują 
się oddanymi pasji strzelcami ‛myśliwymi’, gotowymi błądzić 
po lasach podkrakowskiej Puszczy Niepołomickiej w poszuki-
waniu grubego zwierza22. To ulubione miejsce wypraw daw-
nych myśliwców obfitowało bowiem w niedźwiedzie, dziki, sar-
ny i jelenie, choć mniej wymagający szczwacze (‛ludzie biorący 
udział w nagance na zwierzynę podczas polowania′) zadowa-
lali się też tutejszymi przepiórkami, kwiczołami, jemiołuchami, 
kuropatwami, bekasami i zającami. W okresie ataków dzikiej 
zwierzyny na okoliczne domostwa, całe wsie zasadzały się też 
na wilki i duszące drób liszki ‛lisy’. Zamiłowanie szlachty do ło-
wiectwa przejawiało się w dwojaki sposób: oprócz specjalistycz-
nej gwary (kot ‛zając’, ćwik ‛wytresowany ptak łowczy’) było nią 
szczególne przywiązanie panów braci do psów gończych. Każdy 
polujący szlachcic utrzymywał na swoim dworze psiarnię ‛po-
mieszczenie przeznaczone dla psów myśliwskich’, w której ho-
dował cenione w tym fachu ogary, wyżły i charty. Oprócz sfory 
‛gromady psów myśliwskich’ i wytrzymałych koni, na wyprawy 
do lasu sokolnicy zabierali również drapieżne ptaki łowne, takie 
jak krogulce, jastrzębie, rarogi, sokoły, gdyż te najlepiej nadawa-
ły się do układania (‛tresury’).  

21 Por. 81 (D). Białogłowa do orzechu (Potocki 1987: 2, 43).
22 Por. 177 (N). Omyłka myśliwska (tamże: 1, 278).
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<Święta, uroczystości> (45)
Jak podaje M. Bogucka, w dawnej Polsce dni świąteczne stano-

wiły około 1/3 roku, a  obyczaj spędzania wolnego czasu (zwłasz-
cza na wsi) kształtowały wówczas karczma i kościół (Bogucka 
2016: 202). I choć staropolska ludność na co dzień ciężko praco-
wała, siódmą część  tygodnia przedstawiciele wszystkich warstw 
społecznych przeznaczali na  odpoczynek i na mszę. Mimo wy-
znania ariańskiego, do którego przez większość życia przyzna-
wał się Wacław Potocki23, poglądy radykalnych antytrynitarzy 
na obecność świąt w Kościele (m.in. zniesienie wolnych niedziel 
i pochwała nieustannej, mrówczej pracy) wyraźnie kłócą się z wi-
zją niedzieli świętej, utrwaloną w wierszach poety ziemiańskiego. 
Pozytywnie oceniani bohaterowie Ogrodu... poświęcali bowiem 
ostatni dzień tygodnia na „zbożny” odpoczynek i lekturę ewan-
gelii. W polu gromadzącym słownictwo tematycznie związane 
ze świętowaniem znalazło się 45 leksemów, będących nazwami 
różnych świąt i uroczystości bądź nazwami ich elementów. Jeśli 
chodzi o określenia ogólne dni świątecznych, to w staropolszczyź-
nie, oprócz święta, funkcjonowały także jego synonimy, m.in. 
fest, pompa i wyrażenie święte dni. Najliczniejszy, 14-elemen-
towy zbiór heortonimów24 w omawianym kręgu tematycznym 
utworzyły nazwy świąt kościelnych, z których większość stano-
wią związki dwu- lub kilkuwyrazowe. Niektóre z tych konstruk-
cji mają w zebranej próbie swoje jednowyrazowe odpowiedniki, 
stosowane przez pisarza ziemiańskiego zamiennie (Boże Naro-
dzenie – Gody, Wstępna Środa – Popielec, Zmartwychwstanie 
Pańskie – Wielkanoc). Ważnym dniem świątecznym w dawnej 
Polsce był dzień świętego Marcina (11 XI), który wraz z nowym 
rokiem liturgicznym rozpoczynał w Kościele katolickim czas ad-
wentu. Dzieci z niecierpliwością oczekiwały 6 grudnia, gdyż na 
świętego Mikołaja otrzymywały od rodziców drobne podar-

23 W 1658 roku została wydana konstytucja nakazująca arianom przejście na 
katolicyzm. W wyniku prześladowań, które dotknęły W. Potockiego oraz jego 
rodzinę, poeta ostatecznie zdecydował się na konwersję i wybrał katolicyzm 
(ok. 1665 r.). Jego żona, też arianka, do końca pozostała przy swoim wyznaniu, 
narażając się tym na ostracyzm i nietolerancję ze strony środowiska katolickiej 
szlachty (Książek-Bryłowa 2009: 12).

24 Heortonim ‛nazwa typu chrematonimicznego desygnująca święto religij-
ne lub świeckie’ (https://onomastyk a.uni.lodz.plstrona-glowna/terminologia-
-polska (dostęp dnia: 19.11.2017).
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ki. Dorośli odwiedzali przyjaciół z kolędą ‛życzeniami, poda-
runkiem noworocznym’ przeważnie w Nowy Rok. Od Bożego 
Narodzenia do Wstępnej Środy trwał huczny karnawał, zwany 
inaczej mięsopustem lub bachusowym świętem. W tym czasie 
urządzano najwięcej zbytków ‛hulanek, potańcówek’ i zabaw 
w całym roku. Szlachta po dworach organizowała kuligi i licz-
ne bale maskowe, czyli maszkarady. W karnawale odbywało się 
również dużo ślubów, wesel, krzcin ‛chrzcin’ i innych uroczy-
stości rodzinnych. Nieodłącznymi elementami wszystkich tego 
typu imprez, oprócz śpiewów, tańca i muzyki, były obżarstwo 
i pijaństwo. Mięsopust kończyły zapusty ‛ostatnie dni karna-
wału; ostatki’, po których następował upływający pod znakiem 
„postnego śledzia” Popielec. Wielkanoc poprzedzała Niedziela 
Palmowa, nazywana dawniej Niedzielą Kwietnią. Podobnie jak 
dzisiaj, oszukańczym żartom i psikusom sprzyjał 1 kwietnia, 
czyli Prima Aprilis. Po uroczyście obchodzonym Zmartwych-
wstaniu Pańskim kolejną okazją do świętowania były Zielone 
Świątki, a następnie – Boże Ciało z uroczystymi procesyjami. 
Dorośli, zwłaszcza na wsi, hucznie obchodzili w sierpniu imie-
niny Bartłomieja (24 VIII) oraz święto Matki Bożej, zwane też 
świętem Matki Boskiej Zielnej (15 VIII). Z tej okazji w mniejszych 
miasteczkach odbywały się liczne jubileusze ‛odpusty’ i kierma-
sze, podczas których młodzież strzelała prochem kupionym na 
straganach, a starsi szli w tych dniach bawić się do gospody. 
Mieszczanie, choć w trochę innych okolicznościach niż ludność 
wiejska, również lubili świętować. W Krakowie uroczystościami 
o charakterze masowym były tryumfy ‛pochody na cześć wiel-
kich zwycięstw’ oraz koronacyje nowych władców, w trakcie 
których podziwiano pełne splendoru ‛świetności, blasku’ orsza-
ki królewskie, kawalkaty ‛kawalkady’ jeźdźców paradujących 
w barwnych forgach (‛pióropuszach’) oraz gwardyje ‛gwardie’ 
dworzan ubranych w drogie aksamity25.

<Miasto, wieś> (15)
Jeśli chodzi o występujące w próbie nazwy elementów prze-

strzeni wiejskiej, to bohaterowie fraszek W. Potockiego w celach 
zabawowych zazwyczaj udawali się do karczmy, zwanej również 
gospodą, wiechą i austeryją, w której czekały na nich ulubione 

25 Por. 458. Na Niedzielę Kwietnią (Potocki 1987: 1, 386).
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formy rozrywki – taniec, gra w karty i, oczywiście, alkohol. Jak 
już wspomniano w poprzednim punkcie (por. pole <Święta, uro-
czystości>), drugim ważnym miejscem rozrywki na XVII-wiecznej 
prowincji pozostawał kościół, umożliwiający wspólnocie wier-
nych udział w cotygodniowych nabożeństwach. Ponadto ludność 
wiejska szczególnie rozmiłowana była w lokalnych odpustach, 
z których słynęły Niegowić i Łapanów. Mieszczanie występujący 
na kartach Ogrodu nie plewionego także preferowali „uciechy ba-
chusowe”, oferowane im przez krakowskie szynki ‛knajpy’ i bro-
wary ‛piwiarnie’. Krowodrza z licznymi zamtauzami ‛domami 
publicznymi’ i burdelami, ulice Grodzka i Tworzyjańska (‛Flo-
riańska’) ze znaną winiarnią u Śmidy – to główne miejsca, w któ-
rych kwitło (zwłaszcza nocne) życie towarzyskie dawnej stolicy. 
W ciągu dnia jednak większość ludności Krakowa ciężko praco-
wała, a kontaktom międzyludzkim sprzyjał w tym mieście oży-
wiony handel. W przyrynkowych jatkach ‛budkach rzeźniczych’ 
kupowano świeże mięso, pod sukiennicami ‛kramami z materia-
łami tekstylnymi’ zaopatrywano się w sukno, na większe jarmar-
ki i trety ‛targi’ jeżdżono do Tarnowa i Krosna, modlono się zaś 
w miejskiej farze ‛głównym kościele parafialnym’. Ci, którym nie 
wystarczały już piękne belwedery ‛pałace widokowe na wznie-
sieniu’ w Warszawie i na krakowskim Wąwelu (‛Wawelu’) oraz 
oferowane w tych miastach atrakcje, szukali przygód w domach 
publicznych Wiednia i Paryża. Jednak, jak przekonuje autor Dys-
kursu o kurwach, były to działania bezsensowne, gdyż „Cycki bęb-
nom, owę rzecz równać do magierki,/Dostanie na Krowodrzy, 
byle chciał u Gierki”26.

Podsumowanie

Celem głównym opracowania było ustalenie, jaki obraz zabawy 
i rozrywki wyłania się z fraszek Wacława Potockiego. Przegląd 
11 kręgów tematycznych, w których umieszczono 300 leksemów 
wyekscerpowanych z wierszy tego poety, pozwala potwierdzić 
tezę o dominującym ludyczno-zabawowym charakterze dawnej 
kultury (Maliszewski 2010: 102). Lektura pięcioczęściowego Ogro-
du nie plewionego, zbioru kontynuującego nurt staropolskich silva 
rerum, dowodzi również tego, że niemożliwe jest opisywanie zja-

26 418. Dyskurs o kurwach, w. 11-12 (tamże: 1, 367).
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wiska XVII-wiecznej zabawy bez uwzględnienia takich zagadnień, 
jak gościnność, ucztowanie i alkohol, muzyka i taniec, śmiech, 
gry i zabawy towarzyskie, twórczość literacka, miłość i przyjaźń, 
polowania czy wreszcie – czas świąteczny sprzyjający wszyst-
kim wymienionym formom rozrywki (a wręcz je warunkujący)27. 
Na podstawie wyekscerpowanego materiału można stwierdzić, 
że W. Potocki, mimo swojej szlacheckiej proweniencji, wykazy-
wał bardzo dużą wiedzę na temat życia przedstawicieli innych 
warstw społecznych. W jego wierszach o tematyce rozrywkowo-
-zabawowej, obok obrazów wystawnych uczt ziemiańskich pełno 
jest anegdot o weselach chłopskich córek, opisów miejskich fe-
stów i królewskich polowań na dzika, a także relacji z uroczystych 
tryumfów na cześć znanych wodzów. Aby wykazać się elokwen-
cją i erudycją, pisarz sarmacki sięgał w tym celu po terminologię 
grecko-łacińską lub po słownictwo innych języków, również ucho-
dzących wówczas za elitarne. W utworach Wacława z Potoka duża 
jest zatem liczba wyrazów pochodzenia włoskiego i francuskiego, 
będących nazwami gier karcianych, nazwami tańców i instrumen-
tów muzycznych oraz nazwami wykwintnych potraw, które wraz 
z latynizmami i grecyzmami z zakresu terminologii literackiej re-
prezentują retoryczny wariant komunikacyjny XVII-wiecznej pol-
szczyzny (Dubisz 2007: 66). W odróżnieniu od zapożyczeń z greki 
i łaciny, leksemy o rodzimej proweniencji to przeważnie wyrazy 
potoczne, aksjologicznie neutralne (gospodarz, karczma, mięso, strze-
lec i in.) bądź nacechowane: dodatnio (m.in. miłość, dowcip, dobra 
myśl, wesołość, uciecha) albo ujemnie (wołoskie zaloty, obżarstwo, pi-
jaństwo). Analiza kilkuset leksemów wyekscerpowanych z fraszek 
średniopolskiego zbioru nie tylko pozwoliła odtworzyć autorski, 
subiektywny obraz tytułowej rozrywki utrwalony w słownictwie 
wybranych wierszy, lecz także pomogła ona ustalić hierarchię 
wartości naszych XVII-wiecznych przodków w obrębie tej ważnej 
sfery życia, którą stanowi różnie pojmowana zabawa. Bo gdyby 
nie brak umiaru w jedzeniu i piciu współczesnych W. Potockiemu, 
ich nadmierna chutliwość, awanturniczość, skłonność do hazar-
du, z drugiej zaś strony – ich gościnność, uznanie dla muzyki, tań-

27 „Święta, uroczystości rodzinne, polowania, sejmiki, odwiedziny sąsiedz-
kie stwarzały okazję do ucztowania i oddawania się różnym, zazwyczaj niewy-
magającym zbytniego wysiłku intelektualnego, rozrywkom” (Bobrowska 1987: 
26). Tak więc ludyzm „stanowił charakterystyczną cechę obyczajową tamtych 
czasów” (Kuchowicz 1975: 342).
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ca i literatury czy, wreszcie, zamiłowanie do myślistwa – prawdo-
podobnie nigdy nie powstałby pięcioczęściowy Ogród nie plewiony. 
Skoro więc Mikołajowi Rejowi, moraliście i wielkiemu poprzed-
nikowi Wacława Potockiego, półtora wieku wcześniej nadano ty-
tuł praeceptōris Poloniae28 (‛nauczyciela Polaków’), twórca Moraliów 
bezsprzecznie zasłużył sobie na miano baroca praeceptōris Poloniae 
(‛barokowego nauczyciela Polaków’).

Wykaz	skrótów

Słowniki	i	encyklopedie
ESXVII – Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku, 

red. nauk. W. Gruszczyński, Warszawa 2004- (dostęp online).
SJPD – Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1-11, War-

szawa 1958-1969.
SXVI – Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa,  

F. Pepłowski, t. 1-36, Wrocław–Warszawa 1966-.
USJP – Uniwersalny słownik języka polskiego, red. nauk. S. Dubisz, 

t. 1–6, Warszawa 2003.

Pozostałe	skróty
(D) – dyskurs, (F) – fraszka, fr. – francuski, frekw. – frekwen-

cja, i in. – i inne, m.in. – między innymi, łac. – łaciński, muz. – 
muzyczny, (N) – narracja, niem. – niemiecki, np. – na przykład, 
og.– ogółem, pol. – polski, por. – porównaj, (P) – przypowieść, 
tj. – to jest, wł. – włoski, zob. – zobacz.
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Entertainment and fun in Wacław Potocki's epigrams
Abstract

 
The article describes the vocabulary with fun and entertainment, 
included in the lines in the Ogród nie plewiony written by Waclaw 
Potocki (1621–1696). The semantic analysis were 300 words (265 
nouns and 35 phrases), that are placed in the relevant, compatible 
with their context, 11 thematic fields. On the basis of an analysis 
of the vocabulary we can see, that the impossible is a description 
of a 17th-century fun without taking into account issues such as 
hospitality, feasting and alcohol, music and dancing, laughter, 
social games, literary production, love and friendship,hunting, 
as well as the public holidays and celebrations. The thematic di-
versity of the present vocabulary also confirmed a large erudi-
tion Waclaw Potocki, who despite his noble origin, as the author 
of epigrams had knowledge about living representatives of all 
contemporary to him social groups.

Keywords: semantic field, entertainment, fun, vocabulary, Wac-
ław Potocki.





W kręgu dawnej 
polszczyzny 

tom VI

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

O porównaniach z komponentem 
odsyłającym do antyku w twórczości 
Józefa Korzeniowskiego

Znany XIX-wieczny dramatopisarz i prozaik Józef Korzeniowski 
jako filolog i wykładowca m.in. Liceum Krzemienieckiego i uniwer-
sytetu kijowskiego (Literatura polska 1984: 478-479) czerpał z kultury 
antyku. W powieściach tego autora wyraźnie zauważamy porów-
nania, które autor wykorzystuje do kreowania językowego i kultu-
rowego obrazu świata, co wydaje się naturalną konsekwencją jego 
wykształcenia i zamiłowań, jak również poszukiwań artystycznych. 
Z pewną dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że jest to jeden 
z elementów edukacyjnych skierowanych do czytelników, których 
pisarz starał się kształtować, wskazując odpowiednie wzorce.

Konstrukcje porównawcze z komponentem odsyłającym do 
antyku, których odnajdujemy niewiele (w 10 badanych utwo-
rach powieściowych jest ich 43), mające charakter erudycyjny, 
wskazują na wyjątkowy umiar pisarza w przywoływaniu tak do-
brze znanej mu mitologii, historii i sztuki starożytnej. Zapewne 
dlatego, że odbiorcami powieści były nowe warstwy nie zawsze 
starannie wykształconych ludzi, jak rzemieślnicy czy kobiety, co 
podkreśla J. Bachórz: 

Społeczną ramą koniunkturalną przełomu rozwojowego, jaki się za-
czął przed powstaniem listopadowym, było włączenie się do odbio-
ru literatury szerszego audytorium szlacheckiego oraz nowych śro-
dowisk czytelniczych, zwłaszcza inteligencji zawodowej, a od poło-
wy stulecia także rzemieślników. Istotny wpływ na rozszerzanie się 
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rynku powieściowego miały – podobnie jak na Zachodzie – procesy 
emancypacyjne w środowisku kobiecym i aspiracje kobiet z warstw 
średnich do udziału w życiu publicznym (Bachórz 2009: 735). 

Banalność niektórych porównań można interpretować jako 
budowanie mostów porozumienia między pisarzem/narratorem 
a czytelnikiem, natomiast elementy oryginalne, zaskakujące po-
budzaniu jego wyobraźni i próbie skłonienia go do dociekań.

Stąd celem niniejszej pracy będzie próba analizy porównań 
z komponentem odsyłającym do antyku grecko-rzymskiego w twór-
czości prozatorskiej J. Korzeniowskiego, co stanowi element badań 
nad idiostylem tego twórcy, w tym szczególnie konstrukcji porów-
nawczych w jego powieściach. Porównanie rozumiem jako 

dwuczłonową konstrukcję semantyczna sprzęgniętą wewnętrznie za 
pomocą wyrażeń jak, jako, jak gdyby, na kształt, podobny, niby itp. oba 
człony odznaczają się przy tym pewną wspólną cechą semantycz-
ną, motywującą porównanie i stanowiącą jego podstawę tzw. tertium 
comparationis. W wyniku porównania przedstawione zjawisko zostaje 
zinterpretowane poprzez pryzmat zjawiska, z którym je zestawiono” 
(Słownik terminów literackich 1988: 376-377), 

a dzięki wskazaniu podobieństwa do innego zjawiska uwydatnione 
zostają właściwości opisywanego zjawiska1. 

Badania będą się koncentrowały na konstrukcjach kompara-
tywnych, w których komponent leksykalny2 występuje w członie 
określającym lub jest z nim tożsamy. Dla egzemplifikacji powyż-
szej próby, w referacie zostały przytoczone fragmenty tekstów 
z analizowanego utworu. Materiał został wyekscerpowany z 10 
powieści: Spekulant, Kollokacja, Wędrówki Oryginała, Emeryt, Nowe 
wędrówki Oryginała, Garbaty, Druga żona, Ofiara i sumienie, Tadeusz 

1 Jak zauważa D. Kozaryn: „Badania prowadzone przez współczesnych 
językoznawców, zmierzające do uwypuklania odniesień między językiem 
a aspektami kulturowo – społecznymi i kognitywnymi, wskazują jednak na 
powszechność występowania komparatywności, zarówno jako samej czynno-
ści obecnej w procesie poznawania i kategoryzowania rzeczywistości pozajęzy-
kowej, jak i w postaci kategorii językowej tę czynność umysłową odzwiercied-
lającej” (Kozaryn 2009: 135). 

2 Za J. Ścibek uznaję, za komponent leksykalny część składową komparacji, 
jedno – lub wielowyrazową (Ścibek 2013: 99-12).
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Bezimienny, Wdowiec3, opublikowanych w jedynym dotąd zbio-
rze dzieł wszystkich Józefa Korzeniowskiego pod kierunkiem 
redakcji „Kłosów” w Warszawie w latach 1871-1872 (tomy 1-4).

Analiza	formalna4 

Porównania z komponentem odsyłającym do antyku grecko-
-rzymskiego:

Liczba	
porządkowa Tytuł	powieści Liczba	porównań

1.	 Nowe	wędrówki	Oryginała 9

2.	 Ofiara	i	sumienie 8

3.	 Tadeusz	Bezimienny	 7

4.	 Wdowiec 6

5.	 Emeryt 5

6.	 Kollokacja 2

7.	 Wędrówki	Oryginała 2

8.	 Garbaty	 2

9. Druga	żona 1

10. Spekulant 1

W 10 analizowanych powieściach odnajdujemy 43 porówna-
nia z komponentem odsyłającym do kultury starożytnych Grecji 
i Rzymu. Tak mała ich liczba może wskazywać na dużą ostroż-
ność pisarza – erudyty, przy tym starannie wykształconego pe-
dagoga na stosowanie odwołań wymagających rozwiniętych 
kompetencji kulturowych czytelników. Najwięcej porównań 
tego typu wyekscerpowano z powieści Nowe wędrówki Oryginała, 
najmniej, bo po jednym, z powieści Druga żona oraz z pierwszej 
powieści Korzeniowskiego Spekulant.

3 Powieści te były drukowane w latach: Spekulant – 1846; Kollokacja – 1847; 
Wędrówki Oryginała – 1847; Emeryt – 1849; Nowe wędrówki Oryginała – 1851; Dru-
ga żona – 1851; Tadeusz Bezimienny – 1851-1852; Garbaty – 1853; Wdowiec – 1854-
1855; Ofiara i sumienie - 1859 (J. Bachórz 1979: 11).

4  Metodę przyjmuję za J. Ścibek (Ścibek 2013: 99-12).
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Ubogo przedstawia się repertuar wskaźników zespolenia. Naj-
wyższą frekwencję ma neutralny stylistycznie zaimek jak, który 
w konstrukcjach komparatystycznych wystąpił 34 razy, np.

Gdy zaś rok później (...) ożenił się z hrabianką Rozalia P ***, pani 
Pokrzywicka, sądząc się haniebnie i po dwakroć wyprowadzoną 
w pole, skoczyła jak furya i poprzysięgła panu Klemensowi dozgon-
ną nienawiść (TB 52)5.

Korzeniowski zaledwie siedmiokrotnie stosuje inne łączniki po-
równawcze, w tym: trzykrotnie jakby, a jednostkowo: wyrażenie 
przyimkowe na kształt, frazę można porównać do, np.: 

Lecz żądze człowieka są nieograniczone. Można je porównać do owego 
potwora z kilkoma paszczami, z których każda łaknie pokarmu. Gdy się jed-
na napcha i nakarmi, druga w ten moment otwiera się i o pożywienie 
woła. Pan Klemens, jako amator, który już przestał nabywać (TB 19), 

jak również funktory skorelowane tak... jak, jak... tak oraz rów-
nie... jak, co ilustruje cytat: 

Gdy go jednak wyegzaminował, gdy się pokazało, że nic nie umie, 
że źle czyta i pisze, że nic nie umie, że źle czyta i pisze, że tabliczka 
Pitagorasa równie mu obca, jak lira tego filozofa i ego złote wyrzeczenia, 
chciał go z razu oddać do blacharza lub do lakiernika (E 306–307).

Zgodnie z badaniami B. Greszczuk: 

Indicativus podaje treść realną, rzeczywistą, pewną, natomiast coniun-
ctivus – nierzeczywistą, hipotetyczną: możliwą lub nierealną, pomyśla-
ną, wyobrażeniową, przypuszczoną, oczekiwaną lub wątpliwą. Porów-
nania z jak, jako należą do indykatywnych, podczas gdy coniunctivus 
jest wprowadzany nie przez każde jakby,  jakoby (Greszczuk 1981: 45).

Ze względu na odwołania do sfery tekstowej oraz pozateks-
towej, kulturowej, porównania możemy podzielić na tekstowe 

5 Po cytacie podaję skrót powieści oraz numer strony z wydania powieści uży-
tego do badań. Stosuję też następujące skróty: Spekulant – S; Kollokacja – K; Wędrówki 
Oryginała – WO; Emeryt – E; Nowe wędrówki Oryginała – NWO; Druga żona – DŻ; 
Tadeusz Bezimienny – TB; Garbaty – G; Wdowiec – W; Ofiara i sumienie - Ois.
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i asocjacyjne. Tekstowymi nazywamy takie  konstrukcje porów-
nawcze, w których oba człony są elementami tekstu (Mikołajcza-
kowa, Mikołajczak 1996: 73.).

Zdaniem S. Mikołajczaka: 

W porównaniach tekstowych napięcie niemal nie istnieje, porów-
nanie jest puste, tautologiczne, ich człon porównujący odnosi pod-
stawę porównania do wiedzy wypływającej z tekstu i do wiedzy 
o bohaterach, akcjach, zdarzeniach stanowiących elementy składo-
we tkanki utworu (Mikołajczak 2001: 93-94). 

Wśród analizowanych nas konstrukcji komparatywnych odnaj-
dujemy – co oczywiste – jedynie porównania asocjacyjne, które 
są właściwym środkiem stylistycznym współkształtowania tkan-
ki językowej utworu (Mikołajczakowa, Mikołajczak 1996:  74). 
W analizowanych konstrukcjach porównawczych pisarza odwo-
łuje się przede wszystkim do wiedzy projektowanego czytelnika. 
Dzięki nim opis świata przedstawionego staje się bardziej pla-
styczny, jednocześnie bardziej wyrazisty i konkretny, a przy tym 
otwierający możliwość indywidualnej interpretacji.

Wykładniki klasyczne możemy następująco sklasyfikować ze 
względu na źródło nawiązań:
1. Tradycja grecka:
A) postaci mitologiczne i literackie: Ajaks, Apollo/Apollin, Endy-

mion6, Herakles, feniks, furia, Ganimedes, Helena, Herkules, muza, 
nimfa, Niobe, syrena, Meduza, Penelopa,  potwór z kilkoma paszcza-
mi ‘Hydra’, Sfinks, druga Penthesilea7, Tomiris8, Zenobia9,

6 Endymion ‛piękny, młody ukochany bogini książyca Selene a. Artemidy, 
myśliwy a. pasterz, którego Zeus na prośbę Selene obdarzył wieczną młodoś-
cią, urodą i nieprzespanym snem’ (Kopaliński 1987: 255).

7 Penthesilea ‛mit. piękna królowa Amazonej, córa Aresa, która na wieść 
o śmierci Hektora przybyła z wojskiem na odsiecz Troi, a potem została zabita 
w pojedynku przez Achillesa’ (Kopaliński 1987: 849).

8 Tomiris ‛królowa Msagetów, która pokonała Cyrusa w 529 r. p.n.e.’ (Wiel-
ka ilustrowana encyklopedja powszechna 1929-1938, t. 10: 67). 

9 Zenobia ‛żona Odenatusa z Palmyry (poł. III w. n. e. ) po którego śmierci 
objęła rządy w imieniu niepełnoletnich synów. Dzięki niepospolitemu talen-
towi politycznemu i strategicznemu prowadziła zwycięskie wojny z wodzami 
rzymskimi, rozszerzając swą władzę na Egipt i Azję, tak ze opanowała niemal 
cały Wschód. Cieszuła się uznaniem i sympatią poddanych’ (Mała encyklopedia 
kultury antycznej 1990: 800-801). 
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B) postaci związane z historią i kulturą: Archimedes, Fidiasz, filozof, 
C) artefakty związane z historią i kulturą: lira. 

2. Tradycja rzymska:
A) postaci mitologiczne i literackie: Diana, Jowisz, Wulkan, bogini 

mądrości i bojów ‘Minerwa’, Minerwa, 
B) postaci związane z historią i kulturą: Gallowie, gladiator, Hora-

cy, Marek Tulliusz10, Numa11, senatorowie rzymscy,

C) artefakty związane z historią i kulturą: kurulne krzesła, miecz 
Brennusa12,

D) artefakty związane z mitologią: nić Ariadny.

3. Tradycja grecka i rzymska: 
A) postaci mitologiczne i literackie: Eneasz, Omfala, 
B) miejsca związane z kulturą: Palmira13, Troja, 
C) artefakty związane z kulturą: głowa starożytna, posąg, sta-

rożytny snycerz.

Klasyfikacja ze względu na prowieniencję wykładników lek-
sykalnych związanych z tradycją klasyczną wskazuje na domi-
nację słownictwa zakorzenionego w tradycji mitologicznej, prze-
de wszystkim greckiej. W mniejszym stopniu natomiast pisarz 
stosuje elementy leksykalne związane z historią i kulturą oraz 
odwołuje się do mitów i literatury rzymskiej. 

W analizowanym materiale rolę komponentów odsyłających 
do antyku grecko-rzymskiego pełnią przede wszystkim nomina 
propria postaci mitologicznych, w tym mitologii greckiej, jak Mi-
nerwa, Ganimedes, Apollo, Niobe, Endymion, Penelopa, Meduza, Hele-

10 Marek Tulliusz ‛utopiony na rozkaz Tarkwiniusza Pysznego za zdradę 
tajemnicy państwowej’ (Mała encyklopedia kultury antycznej 1990: 766).

11 Numa ‛bajeczny drugi król Rzymu, Sabińczyk z Cures, panował rzekomo 
715-672. Miał być twórcą kultu starorzymskich bóstw państwowych’ (Wielka 
ilustrowana encyklopedja powszechna 1929-1938, t. 11: 225).

12 Brenneus ‛na wpół legendarny wódz galijskiego plemienia Sennonów, który 
w 390 a. 387 pne. Miał pokonać Rzymian nad rzeką Allią. Według Plauta miał wy-
krzyknąć Biada zwyciężonym, dorzucając swój miecz na szale z odważnikami przy 
ważeniu złota na okup, gdy Rzymianie uskarżali się na przewyższający umówioną 
wagę ciężar odważników’ (Mała encyklopedia kultury antycznej 1990: 121).

13 Palmira ‛starożytne miasto na Pustyni Syryjskiej’ (Mała encyklopedia kultu-
ry antycznej 1990: 822).
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na oraz rzymskiej, np. Jowisz, Diana, Herkules, Wulkan, filozofów, 
władców, ważnych osobistości i artystów, jak Archimedes, Fidiasz, 
Horacy, Numa, Marek Tulliusz, Brennus. Nazwy te funkcjonują sa-
modzielnie, np. „Ale to już tak w mojej familii. Kobiety wszystkie 
śliczne jak Heleny, oprócz mnie, rozumie się – dodała śmiejąc się. 
– A wierne, powiadam ci, hrabio, jak Penelopy” (W 306), czasem 
z dookreślającymi je epitetami, np. o pozytywnych konotacjach, 
jak dobroduszny Wulkan, co egzemplifikuje przykład: 

i tak z parę godzin siedział, przechodząc myślą wszystkie okolicz-
ności (...) i wyszukując powodów (...), że to jest dziecko jego żony, 
a on przez lat dziesięć, jak dobroduszny Wulkan, kołysał je, karmił 
i odziewał (TB 94). 

Nazwy własne można również odnaleźć w wyrażeniach z przy-
dawką dopełniaczową, np. nić Ariadny. 

Komparansy zawierają także apelatywy występujące samo-
dzielne, jak: syrena, muzy, senatorowie rzymscy, filozof, gladiator, 
co ilustruje przykład: „Milcz, stary satyrze! Krzyknęła wów-
czas Helena, odrzucając kołdrę i uwalniając śliczne swe ręce do 
swobodnego ruchu, jak gladiator gotujący się do śmiertelnej walki” 
(NWO 98), a także dookreślone przez epitety przymiotnikowe, 
np. precyzujące wygląd, jak nimfa złotowłosa czy podkreślające 
stan, jak furia rozsrożona, czy cechy charakteru, np. mściwe furie. 

Ponadto w analizowanym materiale odnajdujemy peryfrazy 
wchodzące w skład porównań, np. potwór z kilkoma paszczami 
‛Hydra’; bogini mądrości i bojów  ‛Minerwa’.

Analiza	semantyczna

Porównania wyizolowane z powieści Józefa Korzeniowskiego 
uwypuklają przede wszystkim cechy człowieka i jego zachowanie, 
współkreując wizerunki bohaterów. To bowiem człowiek znajduje 
się w centrum uniwersum przedstawionego badanych utworów. 
Natura pełni natomiast rolę drugorzędną: urealistycznia świat 
przedstawiony i w niewielkim stopniu buduje nastrój dzieła. Zda-
niem B. Mikołajczakowej i S. Mikołajczaka: 

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

W analizowanym zbiorze znajdujemy porównania zarówno banal-
ne, jak i zaskakujące obrazowością, nacechowane erudycją.

Środki stylistyczne z komponentem antycznym zawartym 
w komparansie skupiają się w trzech polach tematycznych, w tym: 
charakteryzujących człowieka, charakteryzujących naturę oraz zali-
czonych do typu sentencjonalnego. 

1. Porównania charakteryzujące człowieka
Najliczniejszy zbiór tworzą konstrukcje, w których przedmiotem 
porównania jest człowiek, a których celem jest uwydatnienie 
jego cech fizycznych, psychicznych i przeżyć. Przez ich zastoso-
wanie autor albo hiperbolizuje zalety, albo deprecjonuje wady 
postaci, w tym wypadku sięgając po kontrast między obiektem 
określanym i określającym.

A. Porównania charakteryzujące wygląd postaci
Dzięki porównaniom autor idealizuje urodę zarówno kobiet, jak 
i mężczyzn. Korzeniowski podkreśla fizyczne piękno, wdzięk 
i zmysłowość bohaterek, których zarówno cechy charakteru, jak 
dzielność, odwaga, stałość, jak i walory ciała budzą podziw i za-
zdrość otoczenia (por. J. Żurawska-Chaszczewska 2015). 

Pisarz w konstrukcjach porównawczych z komponentem odsy-
łającym do antyku grecko-rzymskiego hiperbolizuje pożądane ce-
chy kobiecego ciała, przywołując stereotypowo konotujące wielką 
urodę starożytne boginie, np. 

Czy to pan do kazania się zabiera? – rzekła panna Barbara, modrooka 
jak Minerwa, i silna ciałem i głową, jak bogini mądrości i bojów” (WO 
295)/ „I w rzeczy samej czarująca. Oko żywe, ciemne, pełne ognia, 
figurka kształtna, i urobiona jak u Dyany, chód elastyczny, na com już 
wówczas uwagę twą zwrócił; a ty przez trzy miesiące marzysz tylko 
o niej, jak jaki romansowy mazgaj” (G 62-62). 

W tym celu autor wyzyskuje również porównanie literackie, od-
wołując się do mitologicznych postaci kontujących piękno fizyczne, 
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np. „Ale to już tak w mojej familii. Kobiety wszystkie śliczne jak Hele-
ny, oprócz mnie, rozumie się – dodała śmiejąc się” (W 306). 

Analogia ta – mało oryginalna, ale znana – wzbogaca opis, wy-
raźnie akcentując cechy pożądane.

Znakomitą kondycję fizyczną, zdrowie i umiejętności jeź-
dzieckie bohaterki potęguje Korzeniowski, wprowadzając kon-
strukcję komparatywną w wypowiedzi starca, wychowanego na 
literaturze starożytnej. Przydaje ono jednocześnie tej wypowie-
dzi naturalności, bowiem nieco przesadzony komplement wy-
rażony porównaniem stanowi cechę idiolektu tej postaci: „Ale 
kiedy aśćka raczyła, jako druga Penthesilea, albo owa sławna Tomiris 
przygalopować po takiej drodze, to i pod dach mój wejdziesz 
i odpocząć pod nim raczysz” (W 461).

Ponadto w opisie bohaterek odnajdujemy odniesienie do 
antycznej rzeźby jako konotującej piękno, precyzujące wygląd 
bohaterki, a jednocześnie uwydatniające gust i elegancję kobie-
ty: „z głową ubrana w kwiaty i utrefioną nakształt głów starożyt-
nych marmurów” (Ois 319), jak również uplastyczniające obraz: 
„Hrabia (...) od razu postrzegł Hieronimę, i przypatrując się tym 
pysznym formom, jakby dłutem starożytnego snycerza wyrobionym, 
(...) nie żałował, ze przyszedł” (W 305-306). 

Jeden raz wśród wyekscerpowanych konstrukcji kompara-
tywnych z odwołaniem do antyku odnajdujemy porównanie 
uwydatniające szpetotę fizyczną i duchową bohaterki. Przywo-
łanie złowrogiej mitycznej postaci potęguje tu brzydotę gryma-
su:  „W miarę czytania, twarz jej przybierała wyraz straszliwy, 
jakby wyraz lica Meduzy, która spojrzeniem zabija” (Ois 325).

Z kolei piękno męskiego ciała zostaje wyeksponowane przez 
zestawienie bohaterów z postaciami mitologicznymi uosabiają-
cymi siłę, urodę, męstwo, przede wszystkim z Herkulesem i Apol-
lem, np. „Urobiony był jak Apollin, silny jak Herkules, a spał cicho 
jak dziecko” (NWO 197) oraz Endymionem: „Nie dosyć, ze słu-
chał filozofii niemieckiej i piękny jak Endymion” (Ois 308). 

Autor umiejętnie wprowadzając w tok narracji konstrukcje 
porównawcze wykpiwa zarozumiałość, czy wręcz megalomanię, 
postaci przez skontrastowanie szpetnego, wątłego męskiego ciała 
z wyglądem mitologicznego Herkulesa, gdy młody, niezbyt uro-
dziwy, zaniedbany wierszokleta mówi o sobie: „Zasnę jak Herkules 
u nóg Omfali” (S 19). Jednocześnie to porównania odzwierciedla 
niewielką wiedzę i takiż talent powiatowego poety.
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B. Porównania charakteryzujące cechy wewnętrzne bohaterów
Interesującą grupę stanowią w badanym zbiorze porównania 
odnoszące się do charakteru postaci i ich przeżyć. 

Odnajdujemy tu konstrukcję mającą hiperbolizować ogólne 
zalety, jak: „odmłodniała prawie tem ruchem, tem postanowie-
niem, że młodzieńcowi swemu, o którym wszystkim pisała i mó-
wiła, jak o jakim feniksie młodzieży, wynajdzie żonę, którąby się 
poszczycić mogła” (E 353), która jednocześnie potęguje zarówno 
ogólne wrażenie krystalicznego charakteru bohatera, jak i suge-
ruje czytelnikom bezgraniczne przywiązanie krewnej. Podobnie 
w wypowiedzi starca Łaguny o młodej damie: „To jest skarb, nie 
dziewczyna, i jeżeli taką była owa sławna królowa Zenobia, to się, 
mosanie, nie dziwuję wcale, że na pustyni wybudowała takie miasto, 
jak Palmira” (W 463), pochwała jest uwypuklana przywołanie 
starożytnej królowej i jej wielkiego dzieła oraz potęgowana tym, 
że mówi ją – co wynika z tekstu – człowiek nienawidzący kobiet. 

Z kolei w porównaniu kobiety do wabiącej śpiewem na śmierć 
syreny, Korzeniowski relatywizuje uczucia bohatera i jego nie-
jednoznaczny stosunek do pociągającej go nieznajomej: 

Pan Roman podniósł na nią oczy i kombinując ten głos i to nazwa-
nie siebie po imieniu (...) z wyrazem jej twarzy spokojnym i jakby 
ironicznym; sam nie wiedział, czy ta kobieta zdolna czuć cokolwiek, 
czy to kokietka zręczna, piękna, ale zimna jak lód, i niebezpieczna jak 
syrena (E 400).

Autor przez zastosowanie w comparatum odwołania do kultu-
ry antycznej hiperbolizuje poszczególne zalety, np. odwagę i po-
święcenie: 

Wtedy oddawszy tłómoki z rzeczami zakrystyanowi, który przybiegł 
na ich ratunek, sama z pomocą sług, wzięła nieprzytomną sobie bab-
kę, i wyniosła ją z ogarniających pokój płomieni, jak drugi Eneasz, który 
z nieocenionym ciężarem na plecach, gorejąca Troję opuszczał (G 102), 

oraz negatywne, np. próżność: 

Już najprzód przez ten wzgląd, że mu dano imię Marek, był próżny jak 
Marek Tulliusz, krzykliwy jak on, i wszystko, co się tylko robiło w sferze 
jego działania, sobie jedynie przypisywał (E 305-306).
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Marny poeta i taki sam muzyk Jakub adorowany przez wątpli-
wego wykształcenia szlachtę z kollokowanej wsi, wykpiony zostaje 
przez porównanie do uzdolnionego artysty, wybrańca bogiń: 

W nagrodę zaś tak czynnego udziału, jaki miał pan Jakób w szczęśli-
wem dojściu do skutku zbawiennego dzieła, a bardziej z tego względu, 
że jako syn muz, zdolniejszym był do pióra od innych, jednomyślnie 
obrany był na sekretarza związku (K 265), 

natomiast nieuctwo, nieokrzesanie, prostactwo Marcina z powieści 
Emeryt autor potęguje i wyszydza w porównaniu: 

Gdy go jednak wyegzaminował, gdy się pokazało, że nic nie umie, że 
źle czyta i pisze, że nic nie umie, że źle czyta i pisze, że tabliczka Pita-
gorasa równie mu obca, jak lira tego filozofa i jego złote wyrzeczenia, chciał 
go z razu oddać do blacharza lub do lakiernika (E 306-307).

C. Porównania charakteryzujące zachowanie postaci 
Niektóre porównania z powieści Kollokacja zawierają wyraźną de-
precjację zachowań mieszkańców kollokowanej wsi, np. zestawienie 
pragnącego przewodzić grupie szlacheckiej Płachty, który jednocześ-
nie tchórzliwie pozwala, aby chciwy prezes postawił pod jego domem 
owczarnię, zostaje zestawiona z szaleństwem bohaterskiego Ajaksa: 

Ale że z natury nie był bardzo odważny, a więcej kroił na dyplomatę, 
nie rzucił się więc, jak Ajaks między owce, ale postanowił także udać się 
do prezesa z perswazyą i wymową (K 261). 

W kreowaniu bohaterów Korzeniowski posługuje się ironią, 
humorem, np. w Nowy wędrówkach Oryginała domysły plotkarki 
zostają porównane z odkryciem Archimedesa, co potęguje efekt 
komiczny, a co ilustruje przykład: 

Uważałyście, jak się zaczerwieniła, gdy książę wymówił jego na-
zwisko? Przeniknęłąm do natychmiast – zawołała gospodyni domu, 
klaszcząc w ręce z radości, jak Archimedes w wannie” (NWO 252), 

natomiast w utworze Druga żona powolność dawnego wojsko-
wego wobec stanowczej i jędzowatej połowicy wyszydza autor 
przywołaniem starożytnego króla: 
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Co to? czy kto przyjechał? – zapytał, i oczy jego, jakby już nałogo-
wym sposobem w każdem ważniejszem zdarzeniu, zwróciły się ku 
drzwiom żony, gdzie biedny pułkownik udawał się po radę i decy-
zyą, jak Numa do owego lasu, którego bóstwem durzył pastuchów co mieli 
być panami świata (DŻ 287).

Bezruch przywołujący bezradność i cierpienie oddaje autor po-
równaniem starej, znękanej Apolonii, opłakującej utratę krewnej, do 
mitycznej królowej Niobe, której 14 dzieci zabili Apollo i Artemida: 

Trzymając i tuląc do siebie obłąkaną dziewczynę, patrząc w niebo, 
którego pomocy i łaski żebrała, stała nade drogą, jak posąg Nioby, co 
straciwszy wszystko, co miała najdroższe, tuliła do piersi swej ostatnią isto-
tę, co macierzyńskiemu sercu jej tyle przynieść miała pociechy (NWO 274). 

Porównanie uplastycznia i konkretyzuje obraz pogrążonej 
w bólu kobiety. 

Konstrukcje komparatywne dynamizują opis zachowań bo-
haterów; przez spotęgowanie ruchu pisarz przemawia do wyob-
raźni i wiedzy czytelnika sugerując mu jednocześnie wady i za-
lety bohaterów. Piękna, egoistyczna bohaterka odrzuca starego, 
rozpustnego męża gestem porównanym przez narratora do wo-
jowników walczących na arenach: 

Milcz, stary satyrze! Krzyknęła wówczas Helena, odrzucając kołdrę 
i uwalniając śliczne swe ręce do swobodnego ruchu, jak gladiator go-
tujący się do śmiertelnej walki, 

co obrazuje napięte stosunki między małżonkami i jednocześnie 
uwypukla wrażenie nienawiści kobiety (NWO 98).

Kilkakrotnie autor przywołuje obraz furii, współtworząc obraz 
ruchu, np. „Przeląkł się on sam siebie i uciekł, jakby go mściwe furye 
ścigały” (TB 257) oraz sięgając „w głąb” postaci, które są złe i na zło 
zasługują, jak bohaterka powieści Ofiara i sumienie, która mszcząc się 
na kochanku, doprowadza do śmierci jego żony. Jej wypowiedź jest 
zarówno elementem samopoznania, jak i zapowiedzią zemsty: 

Wzgardziłeś mną opamiętaną, nie chciałeś cnotliwej żony, będziesz 
wiec miał kochankę, która jak furya uczepi się boku twego, i każdy kie-
lich podany ci inną dłonią, rzeczną rozkoszą zatruje (Ois 326).
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Z kolei bezmyślność i złe serce matki, zajętej sobą, a obojętnej 
wobec córki, Korzeniowski uwydatnia przywołaniem roboty Pe-
nelopy, ucieleśniającej cnotliwą żonę: 

Wszyscy trzej we frakach, w białych chustkach na szyi i w białych 
kamizelkach, wyczesani, podfryzowani, jak na bal, otaczali ów stół 
okrągły przed kanapą, gdzie leżała ta sama poduszeczka atłasowa 
z piaskiem, i przypięta do niej owa nieśmiertelna siatka, która mar-
szałkowa widać jeszcze nie skończyła, i którą, jak druga Penelopa, 
może w nocy podpruwała, aby jej nigdy nie skończyć” (Ois 356). 

Służalczość jednych, pożądanie takiego zachowania u innych 
wskazuje autor porównaniu w opisie zachowania wiernego sługi: 

Francuz (...) tylko jej usługiwał, równie przy obiedzie, jak przy śnia-
daniu i wieczornem posiłku. (...) zawsze się tak ubierał, jak go opi-
saliśmy, i kiedy pani była w swoim pokoju, siedziała na tem krześle 
przy drzwiach sali, jak Sfinx pilnujący nieruchomie świątyni, w której 
znajdowało się bóstwo (TB 64).

2. Porównania charakteryzujące świat przyrody
Kolejną grupę tematyczną stanowią porównania z comparandum 
należącym do pola znaczeniowego ‘natura’. Zaliczymy tu zale-
dwie trzy porównania.

Konstrukcja porównawcza z komparatem mitologicznym 
służy ukazaniu kolorytu ziemi zadniestrzańskiej, uwypuklając 
jej piękno wprowadzeniem postaci nimfy jako uosobienia wdzię-
ku, czaru, młodości, co egzemplifikuje przykład: 

Cztery okna z drugiej strony (...), dają cudny widok na dolinę dnie-
strową, na rozległą Zadniestrzańską okolicę, na kręty bieg tej wspa-
niałej rzeki i na ową wyspę oblaną jej ramionami i wynurzającej się, 
jak nimfa złotowłosa z pośrodka krzyształów ruchomego zwierciadła 
(NWO 59).

Podobnie przywołanie mitycznej istoty, feniksa, uwypukla za-
równo piękno wiosennej szaty natury, jak i nieustanny ruch 
w przyrodzie, cykliczność powracających pór roku i dzięki nim 
odradzającej się roślinności: 
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przypatrywała się z rozkoszą tej rozmaitości barw, w jaką jesień 
stroi lasy, lub tej grze kolorów, które słońce wydobywa ze śniegów, 
i fantastycznemu prawie widokowi drzew, wiosek i dolin, pokry-
tych tym białym całunem, z pod którego natura na wiosnę, jak feniks 
odrodzony, powstaje młoda i świeża, pełna życia i miłości (W 460).

Natomiast jeden raz Korzeniowski potęguje wrażenia wizualne, 
stosując porównanie płomienia do furii w opisie pożaru. Zestawie-
nie obu desygnatów, wiążących się z zagrożeniem i cierpieniem 
ewokują w tekście nastrój grozy, korespondujący z pisarską próbą 
wykreowania w powieści Nowe wędrówki Oryginała14 nastroju grozy:

Zerwał się ks. Pilecki, przyszedł do okna i załamał ręce, widząc 
wszystkie już dachy w ogniu, patrząc z przerażaniem, jak wiatr, 
który nagle powstał, szarpie płonące gąty i daleko zanosi, jak blask 
wewnątrz budynku coraz się rozszerza, i płomień, jak furya rozstro-
żona, zagatruje wnętrza głównego mieszkania i zagraża niebezpie-
czeństwem życiu jego mieszkańców (NWO 224).

3. Porównania zaliczone do typu sentencjonalnych
Za B. Mikołajczak przyjmuję, że zaliczone do tej grupy porówna-
nia „określają przede wszystkim uczucia miotające dusza czło-
wieka, takie jak gniew, głupstwo, zdrada, rozkosze, mądrość, 
ogólnie życie itp.” (Mikołajczak 1976: 111). W powieściach Korze-
niowskiego odnajdujemy je zarówno w partii dialogowej, gdzie 
oddają przemyślenia i przeczucia postaci, np. 

Dosyć, przestań! – zawołał pan Adam ponuro – wiem dobrze, coby 
mnie czekało, i wzdrygam się na samą myśl tej chwili, która mnie 
nie odstępuje, jak furya, i straszy co moment, jak widmo, którego 
widoku nie zniosę (Ois 389), 

jak i w wypowiedzi narratora, gdzie mają charakter ogólnych roz-
ważań i o świecie i ludzkiej naturze, np. 

Lecz żądze człowieka są nieograniczone. Można je porównać do owego 
potwora z kilkoma paszczami, z których każda łaknie pokarmu. Gdy się jed-

14 J. Bachórz ocenia tę powieść jako „fantastyczną i zarazem pełną pretensji 
pod adresem współczesności” (Bachórz 1979: 95).
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na napcha i nakarmi, druga w ten moment otwiera się i o pożywienie 
woła. Pan Klemens, jako amator, który już przestał nabywać (TB 19) 

lub wypowiedzi skierowanych do czytelnika, np. 

Jak Jowisz odkrył niegdyś Arlekinowi, którego pokochał, sekret swojej 
wszechmocności, polegający na tem, że mu się nigdy nie zachciewało tego, 
czego nie mógł; tak i ja z przywiązania i życzliwości, odkrywam sekret 
mojego państwa i dostatków (WO 300).

Podsumowując. W tkance językowej powieści Józefa Korze-
niowskiego zauważamy różnorodne porównania, w tym odwo-
łujące się do antyku grecko-rzymskiego. Dzięki nim autor stara 
się zobrazować projektowanemu czytelnikowi wygląd, cechy cha-
rakteru i zachowanie bohaterów, uplastycznić obraz natury – wy-
kreować językowy i kulturowy obraz świata powieści.  Jak trafnie 
ujmują to B. Mikołajczakowa i S. Mikołajczak: 

Porównanie jest w tej funkcji środkiem stylistycznym szczególnie przy-
datnym, gdyż wpisane w jego istotę określanie jednego przedmiotu 
przez zestawianie go z innym umożliwia wprowadzenie pożądanych 
kontekstów kulturowych (Mikołajczkowa, Mikołajczak 1996: 70).

W tym wypadku trzeba jednak dodać – porównanie jest również 
środkiem dla pisarza trudnym, gdyż musi on wziąć pod uwagę wie-
dzę i wyobraźnię czytelników, bowiem to ich zadaniem jest uchwy-
cenie i ocenienie podobieństwa między przywołanymi obiektami.

Najwięcej porównań dotyczy człowieka – jego wyglądu, prze-
żyć i zachowań, choć w opisie wyglądu postaci mają przeważają 
konstrukcje o charakterze pozytywnym, hiperbolizujące zalety 
fizyczne bohaterów, a zwłaszcza bohaterek, natomiast w języko-
wej kreacji cech odnoszących się do sfery przeżyć oraz komuni-
kacji niewerbalnej odnajdujemy porównania o różnym charakte-
rze, w tym wprowadzające efekt komiczny, urozmaicające tekst. 

Nieliczne porównania charakteryzujące naturę współtworzą pla-
styczną wizję świata przedstawionego oraz dopełniają nastrój dzieła. 
W powieściach znanego profesora nie zabrakło porównań o charakte-
rze sentencjonalnym, bowiem elementy napomnień, przykłady właś-
ciwego postępowania, wskazówki dla czytelników są dobrze widocz-
ne w jego utworach prozatorskich. W powieści Emeryt czytamy: 
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Jest-to niemały przywilej pisarza powieści, że wspólnikiem jego 
w pracy opowiadania i opisów, jest nie oko czytelnika, ale jego ima-
ginacya; że zatem może polegać na jej sile i dzielności, i być pewnym, 
iż ona mu daleko lepiej usłuży, niżby to zrobiły słowa i obrazy przez 
niego skreślone (E 355).

Wprowadzenie realiów świata antycznego, odwołania do mi-
tologii pozwalają wzbogacić wiedzę i wyobraźnię czytelników 
zarówno XIX-wiecznych, jak i współczesnych. 
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wydanie zupełne, pod kierunkiem redakcyi „Kłosów”, Warsza-
wa 1871, t. 2, s. 269-503.

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

Bibliografia

Bachórz J., 1979, Realizm bez „chmurnej jazdy”. Studia o powieści 
Józefa Korzeniowskiego, Warszawa.

Bachórz J. i Kowalczykowa A. (red), 2009, Słownik literatury pol-
skiej XIX wieku, Wrocław.

Czachorowska M, 2012., Porównania z komponentem florystycznym 
w twórczości Bolesława Prusa, w: „Studia Językoznawcze. Syn-
chroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny”, t. 11, 
Szczecin, s. 47-54. 

Fros H., Sowa F., 1982, Twoje imię. Przewodnik onomastyczno – ha-
giograficzny, Kraków. 

Greszczuk B., 1981, Z historii konstrukcji porównawcych z jako, jakoż 
itp., „Język Polski”, R. LXI, z. 1-2, s. 49-53.

Grzędzielska M., 1971, Małe i wielkie metafory, „Pamiętnik Litera-
cki”, R. 62, z. 4, s. 94-111.

Grimal R., 1990, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław – 
Warszawa – Kraków.  

Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W., red., 1900-1927, Słow-
nik języka polskiego, t. 1-8, Warszawa.

Kawyn S., 1978, Józef Korzeniowski. Studia i szkice, Łódź.
Kopaliński W., 1987, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa. 
Kopaliński W., 1990, Słownik symboli, Warszawa.
Korzeniowski J, 1871., Spekulant, w: Dzieła Józefa Korzeniowskiego, 

wydanie zupełne, pod kierunkiem redakcyi „Kłosów”, Warsza-
wa, t. 1, s. 1-148.

Korzeniowski J., 1871, Kollokacya, w: Dzieła Józefa Korzeniowskiego, 
wydanie zupełne, pod kierunkiem redakcyi „Kłosów”, Warszawa,  
t. 1, s. 149-291.

Korzeniowski J., 1871, Wędrówki Oryginała, w: Dzieła Józefa Ko-
rzeniowskiego, wydanie zupełne, pod kierunkiem redakcyi „Kło-
sów”, Warszawa, t. 1, s. 292-433.



252 JOWITA ŻURAWSKA-CHASZCZEWSKA

Korzeniowski J., 1871, Nowe wędrówki Oryginała, w: Dzieła Józe-
fa Korzeniowskiego, wydanie zupełne, pod kierunkiem redakcyi 
„Kłosów”, Warszawa, t. 2, s. 1-283.

Korzeniowski J., 1871, Emeryt, w: Dzieła Józefa Korzeniowskiego, 
wydanie zupełne, pod kierunkiem redakcyi „Kłosów”, Warsza-
wa, t. 2, s. 284-498.

Korzeniowski J., 1871, Garbaty, w: Dzieła Józefa Korzeniowskiego, 
wydanie zupełne, pod kierunkiem redakcyi „Kłosów”, Warsza-
wa, t. 3, s. 1-237.

Korzeniowski J. 1871, Druga żona, w: Dzieła Józefa Korzeniowskie-
go, wydanie zupełne, pod kierunkiem redakcyi „Kłosów”, War-
szawa, t. 3, s. 238-304.

Korzeniowski J., 1871, Ofiara i sumienie, w: Dzieła Józefa Korze-
niowskiego, wydanie zupełne, pod kierunkiem redakcyi „Kło-
sów”, Warszawa, t. 2, s. 305-419.

Korzeniowski J., 1871, Tadeusz Bezimienny, w: Dzieła Józefa Korze-
niowskiego, wydanie zupełne, pod kierunkiem redakcyi „Kło-
sów”, Warszawa, t. 4, s. 1-268.

Korzeniowski J., 1871, Wdowiec, w: Dzieła Józefa Korzeniowskiego, wy-
danie zupełne, pod kierunkiem redakcyi „Kłosów”, Warszawa,  
t. 2, s. 269-503.

Kowalski P., 1998, Leksykon znaki świata. Omen, przesąd znaczenie, 
Warszawa-Wrocław.

Kozaryn D., 2009, Porównanie w języku Mikołaja Reja (na przykła-
dzie porównań z łącznikiem by w Wizerunku własnym człowie-
ka poczciwego), w: Język pisarzy jako problem lingwistyki, red.  
T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa, s. 135-147.

Kurkowska H., Skorupka S., 1959, Stylistyka polska. Zarys, War-
szawa.

Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, 1984, t. 1, Warszawa.
Mała encyklopedia kultury antycznej, 1990, Warszawa.
Mikołajczak B., 1976, Porównania w Faraonie Bolesława Prusa, „Stu-

dia Polonistyczne” III, s. 105-114.
Mikołajczak S., 2001, Porównania w powieściach historycznych Hen-

ryka Sienkiewicza, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Ję-
zykoznawcza” VIII (XXVIII), s. 87-112.

Mikołajczakowa B., Mikołajczak S., 1996, Porównania w „Quo va-
dis” Henryka Sienkewicza – nierocznicowe uwagi w stulecie wyda-
nia, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 
III, s. 67-90.



253O PORÓWNANIACH Z KOMPONENTEM ODSYŁAJĄCYM DO ANTYKU

Skorupska-Raczyńska E., 2009, Obraz ludowej religijności w powieś-
ciach chłopskich Elizy Orzeszkowej, w: Język doświadczenia religij-
nego, red. E. Skorupska-Raczyńska, G. Cyran, t. 2, Szczecin,  
s. 295-312.

Słownik języka polskiego, wydany przez M. Orgelbranda, 1861,  
t. 1-2, Wilno.

Sławiński J., 1988, Słownik terminów literackich, red., Wrocław– 
–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź. 

Ścibek J., 2013, O porównaniach z komponentem odsyłającym do antyku 
grecko-rzymskiego w Beniowskim Juliusza Słowackiego, w: Tekst –  
akt mowy – gatunek wypowiedzi, red. U. Sokólska, Białystok,  
s. 99-121.

Walczak B., 1989, Powieść XIX i XX wieku – obraz języka doby nowo-
polskiej, „Polonistyka” 9, s. 664-673.

Walczak B., 2014, Tekst artystyczny jako podstawa źródłowo – mate-
riałowa na gruncie historycznych subdyscyplin językoznawczych, 
w: Tekst artystyczny w badaniach lingiwstycznych, red. E. Sko-
rupska-Raczyńska, M. Maczel, J. Żurawska-Chaszczewska, 
Gorzów Wielkopolski, s. 219-232.

Wielka ilustrowana encyklopedja powszechna, Kraków 1929-1938,  
t. 1-25.

Wierzbicka A. Porównanie – gradacja – metafora, „Pamiętnik Lite-
racki”, t. LXII, z. 4, s. 127-147.

Witkowska A., 1986, Literatura romantyzmu, Warszawa.
Zarębina M., 1991, Porównania w „Anielce” i „Placówce” Bolesława 

Prusa, „Polonica” , t. XV, s. 131-144.
Żurawska-Chaszczewska J., 2015, Językowa kreacja kobiecego ciała 

w powieściach Spekulant i Kollokacja Józefa Korzeniowskiego, w: 
Współczesny i dawny obraz kobiety w języku i literaturze, Szcze-
cin, s. 381-393.

Of comparisons including components referring to antique 
in the writings of Józef Korzeniowski

Abstract

The goal of this work is the attempt to analyse comparisons in-
cluding references to Greek and Roman antique appearing in the 
works of Józef Korzeniowski, which constitutes a valid element 
of research devoted to the author’s idiolect.
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The following paper presents formal and semantic analysis 
of comparative constructions excerpted from ten novels. It com-
prises of  indicators of conjunction  and shows the lexical classi-
fication of classical exponents. Stylistic means focused on three 
fields were analysed: characteristics of man, characteristics of 
nature, and of sententional type.

It was noticed that comparisons emphasize the features of 
man and his/her bahaviour, creating the images of heroes. Na-
ture on the other hand plays a secondary role, makes the present-
ed world look more realistic and to some extend contributes to 
the general “mood” of a text. Comparisons of a sententional type 
indicate patterns of behavior to follow for readers. 

Keywords: Józef Korzeniowski, comparison, idiolect, style.




