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W kręgu dawnej 
polszczyzny  

tom II

Wstęp

W siedemdziesięcioletniej historii Katedry Języka Polskiego 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie badania historycznojęzykowe odgrywały istotną 
rolę. Trzeba tu przywołać znane nie tylko środowisku języko-
znawczemu prace profesorów: Leszka Bednarczuka, Edwarda 
Klisiewicza, Józefy Kobylińskiej, Jana Ożdżyńskiego, Marii Ra-
chwałowej, Marii Schabowskiej, Anny Spólnik, Edwarda Sta-
churskiego, Teodozji Rittel, Ludwiki Wajdy, Jana Zaleskiego czy 
Marii Zarębiny. Do tej chlubnej naukowej tradycji nawiązuje 
publikacja, którą z wielką przyjemnością oddajemy Czytelni-
kom. Do zaprezentowania wyników swoich badań dotyczących 
bardzo szeroko rozumianej historii języka zaprosiliśmy badaczy 
z różnych ośrodków akademickich w kraju. Ku naszej radości 
zaproszenie spotkało się z życzliwym przyjęciem, a jego efekt 
złożył się na dwutomową publikację, którą zatytułowaliśmy 
„W kręgu dawnej polszczyzny”. Jako granicę dawności wyzna-
czyliśmy rok 1939, tak więc nasi Autorzy objęli naukową refleksją 
zagadnienia ogólne i szczegółowe dotyczące języka polskiego we 
wszystkich prócz współczesności etapach rozwojowych. Złożo-
ne do druku artykuły podzieliliśmy na kilka grup tematycznych. 
I tak w tomie I publikujemy teksty dotyczące stylu i semantyki, 
języka religijnego i onomastyki. W tomie II umieściliśmy arty-
kuły dotyczące języka poszczególnych utworów bądź autorów, 
zagadnień leksykologicznych i leksykograficznych oraz frazeo-
logii. Mamy nadzieję, iż zgromadzone w tej publikacji materiały 
wzbogacą wiedzę o polszczyźnie czasów dawnych i wpiszą się 
w ogólnopolski nurt badań diachronicznych, których celowości 
nie ma potrzeby uzasadniać.
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Duże zainteresowanie Autorów zaproponowaną tematyką 
pozwoliło nam wyznaczyć konkretne zadanie na przyszłość – 
publikację pt. „W kręgu dawnej polszczyzny” będziemy chcie-
li uczynić wydawnictwem cyklicznym. Co dwa lata będziemy 
zapraszać przedstawicieli środowiska językoznawczego do po-
dzielenia się wynikami swoich badań.

Pozostaje nam, jakże miły, obowiązek podziękowania wszyst-
kim Autorom reprezentującym ośrodki naukowe w Polsce, 
w Czechach i na Białorusi. O przyjęcie szczególnych podzięko-
wań prosimy Państwa Recenzentów – prof. dr hab. Marię Wojty-
łę-Świerzowską i prof. dra hab. Stanisława Dubisza. Dziekanowi 
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra-
kowie dziękujemy za finansowe wsparcie.



Język�utworów��
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Mirosława�Białoskórska
Uniwersytet�Szczeciński,�Szczecin

Językowo-stylistyczne sposoby opisu 
ptaków w lirykach Leopolda Staffa

1. Leopold Staff to poeta, dramaturg i tłumacz, którego dorobek 
literacki przypada na kilka epok w literaturze polskiej. Jego twór-
czość poetycka składa się z siedemnastu tomików poezji i jedne-
go poematu liryczno-epickiego. Wśród ogromnej liczby wierszy 
pejzażowych tylko w 13 lirykach dedykowanych ptakom (patrz 
Źródła) odnajdujemy opisy: wróbli (3 wiersze), gołębi (2 wiersze), 
koguta i innego drobiu (2 wiersze) oraz w pojedynczych utwo-
rach opisy: jaskółek, skowronka (Białoskórska 2010: 21-30), słowi-
ka, jastrzębi, bociana, żurawi, pawia. Pominięto natomiast wier-
sze, w których elementy opisu ptaków weszły w skład językowej 
kreacji większych obrazów poetyckich.

Badacze twórczości poetyckiej Staffa (Kwiatkowski 1966; 
Krzyżanowski 1971: 120-135; Maciejewska 1973) podkreślają 
dużą umiejętność tworzenia opisów przyrody polskiej (ożywio-
nej i nieożywionej), dostrzegania jej istotnych cech ukazanych 
w świecie przedstawionym liryków za pomocą przekształceń 
semantycznych, odniesień kulturowych i utrwalonej w poczuciu 
społecznym symbolice. Celem artykułu jest zatem analiza języ-
kowych technik opisu ptaków z wykorzystaniem zjawisk gra-
matycznych polszczyzny początku XX wieku i figur stylistycz-
nych nadających wierszom charakter artystycznych obrazów1.

2. Wróblom poeta poświęcił najwięcej, bo trzy liryki: sonet 
Wróbel, wiersz Wróble wiosenne i panegiryk Do wróbla. Każdy 

1 Ekscerpcja pochodzi z dwutomowego wydania Poezji zebranych Leopolda 
Staffa, Warszawa 1967.
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utwór ma inną budowę wersyfikacyjną i stroficzną (różna liczba 
wersów i zgłosek w wersie, różna budowa wiersza). 

W językowym obrazie wróbla (sonet Wróbel) uwidocznione 
zostały typowe dla małego szarego ptaszka sposoby zachowań, 
tj.: hałaśliwość, zamieszkiwanie w bliskim sąsiedztwie człowie-
ka, obecność w urozmaiconej przestrzeni geograficznej i czasowej 
oraz stadny tryb życia (WEZ: 388-389). W planie tekstu te i inne 
cechy zostały wyrażone za pomocą różnorodnych środków języ-
kowo-stylistycznych, co zostanie ukazane na przykładach. 

Za pomocą czterowersowej apostrofy o budowie parataksy 
podmiot wiersza podkreśla przymioty wróbla – przyjaciela: 

Kochany wróblu mój, obywatelu
Czterech pór roku i świata całego,
Bywalcze wszystkich dróg, co wzdłuż pól biegą, 
I wszech podwórek włóczęgo bez celu! (Wróbel w. 1-4).

Personifikacje: obywatelu / czterech pór roku i świata całego; by-
walcze wszystkich dróg; wszech podwórek włóczęgo wyrażają sposób 
życia, który cechuje: wędrowność w różnym czasie i nieograni-
czony zasięg geograficzny bytowania. Naddana wartość seman-
tyczna rzeczowników osobowych: obywatelu, bywalcze, włóczęgo 
w funkcji wołaczy podkreśla antropomorficzność wróbla, z kolei 
przydawki dopełniaczowe wskazują miejsca bytowania:

obywatelu – całego świata, czterech pór roku;
bywalcze – wszystkich dróg;
włóczęgo – wszech podwórek.

Do wyrażenia ponadczasowości wydarzeń w świecie przed-
stawionym posłużyły dwa archaizmy fleksyjne: czasownik biegą 
‘biegną’ i zaimek nieokreślony wszech ‘wszystkich’, użyty po raz 
pierwszy w pełnej postaci w trzecim wersie pierwszej zwrotki. 
Druga, również opisowa, zwrotka sonetu jest prośbą do Opatrz-
ności Bożej:

Niechaj cię moce Opatrzności strzegą/
Że mnie nawiedzasz, szary przyjacielu,
Których na ziemi tej jest tak niewielu,
Że kiedy zliczyć ich, nie ma żadnego (Wróbel, w. 5-8),
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by zachowała przy życiu obiekt przyjaźni, gdyż podmiot wier-
sza czuje się samotny wśród ludzi. W tej zwrotce mamy kolejny 
zwrot do adresata komunikatu, wyrażony metaforą w formie 
grupy nominalnej szary przyjacielu, w której przymiotnik szary 
konotuje znikomość, cierpienie, bezbarwność (SS: szary 408-409). 

Trzywersowa zwrotka refleksyjna jest wewnętrznym wynu-
rzeniem podmiotu wiersza, podkreśleniem jego samotności oży-
wionej obecnością ćwierkającego za oknem ptaka. W tych wer-
sach zawarta została kolejna cecha zachowań wróbli, tj. osiedla-
nie się w bliskim sąsiedztwie ludzi:

U okna mego siadasz w zmierzchu zimy, 
Co mą samotność i pustkę rozszerza,
„Cierp, cierp, cierp” – ćwierkasz i cierpliwie cierpię (w. 9-11). 

Poeta wykorzystał tu oryginalną onomatopeję w postaci 
trzech dźwiękonaśladowczych czasowników w trybie rozka-
zującym (cierp, cierp, cierp) dla przybliżenia dźwięku ćwierka-
nia tych ptaków. W dialogu wróbla – przyjaciela z podmiotem 
wiersza (wers 11) zastosowana została instrumentacja głoskowa 
polegająca na użyciu w nagłosach pięciu czasowników i przy-
słówka spółgłoski środkowojęzykowej, zwarto-szczelinowej ć.

Wiosną, gdy cała przyroda budzi się do życia, wróble groma-
dzą się w gęstych krzewach, gdzie urządzają zbiorowe donośne 
ćwierkania, trudne do wytrzymania dla ludzkiego ucha. Zjawi-
sko wrzaskliwych sejmików opisał Staff w pięknym językowo 
wierszu Wróble wiosenne. Każda z pięciu czterowersowych 
zwrotek pisanych ośmiozgłoskowcem rozpoczyna się anaforą 
wyrażoną rzeczownikiem wróble w funkcji podmiotu, zaś orze-
czenia tworzą w granicach wersu szereg trzech jednorodnych 
czasowników stanowych o znaczeniu ‘to, co się wypowiada w ja-
kimś natężeniu dźwięków’. Powtarzające się w wersach szeregi 
należą do grupy synonimów mówić. Tematem wiersza jest prze-
słanie skierowane przez spersonifikowane wróble do ludzi, by 
słuchali i patrzyli na to, co się w przyrodzie i wokół nich dzieje, 
zwolnili tempo życia w gonitwie za lepszą egzystencją, gdyż nie 
widzą przemijającego czasu i ulotnego piękna, które ich otacza. 

W zwrotce pierwszej mamy zapowiedź upomnień i nawoły-
wań, wyrażoną za pomocą onomatopei ćwierkćwierk i deklaracji 
zawartej w 4. wersie:
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Wróble wiedzą, wiedzą, wiedzą,
W rozkochanym gwarząc sejmie,
I przechodniom ćwierkćwierk o tym,
Bardzo chętnie i uprzejmie (w. 1-4).

W kolejnych zwrotkach wzrasta natężenie nawoływań adreso-
wanych do ludzi, co poeta sygnalizuje za pomocą szeregowo zesta-
wionych czasowników w nagłosach kolejnych zwrotek, czyli: 

Wróble prawią, prawią, prawią (w. 5, zwrotka 2);
Wróble krzyczą, krzyczą, krzyczą (w. 9, zwrotka 3);
Wróble wrzeszczą, wrzeszczą, wrzeszczą (w. 13, zwrotka 4);
Wróble drą się, drą się, drą się (w. 17, zwrotka 5 ostatnia).

Na podstawie tego wiersza możemy mówić o niezwykłej 
umiejętności czerpania przez poetę z bogatego zasobu słownictwa 
polskiego, czego przykładem są synonimy czasownika mówić 
o wzrastającej ekspresywności znaczeń i zmiennej intonacji głosu 
w funkcji impresywnej. Oto przykład zmiany emocjonalności wy-
powiedzi ze względu na intencję nadawcy przekazu słownego: 

- informowanie o stanie rzeczy: mówią, mówią, mówią – emo-
cjonalność neutralna,

- wzrastająca emocjonalność wypowiedzi wyrażona za po-
mocą czasowników stanowych w funkcji ekspresywnej: prawią; 
krzyczą; wrzeszczą, drą się. 

Kolejnym ciekawym zjawiskiem językowym jest sposób wy-
rażenia przyczyny zachowań wróbli, a w istocie celu przesłania 
zawartego w wierszu. Poeta zdynamizował apel o uwagę na 
zmiany zachodzące w przyrodzie, wprowadzając w tekst wier-
sza czasowniki ruchu, które wyrażają przemieszczanie się ludzi 
i czasowniki stanowe nazywające zachowania wróbli, np.:

- czasowniki czynnościowe: ludzie chodzą,/ gonią w życiu i po 
mieście (w. 7-8); człowiek słyszeć nie chce,/ za czym biega, czego szu-
ka (w. 15-16);

- czasowniki stanowe: nikt na ich głos nie baczy,/lekceważy je, 
omija/ i wściekają się z rozpaczy (w. 9-11); w las idzie ich nauka 
(w. 14).

Pointę zawiera ostatnia, piąta, zwrotka, z której wynika, że 
człowiek marnuje życie na ciągłej gonitwie za czymś i nie potrafi 
tego zmienić: 
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Wróble drą się, drą się, drą się
W oszalałym pasją tłumie,
Że ich bęcwał jeden z drugim,
Jakby ogłuchł, nie rozumie (w. 17-20).

W tok wiersza poeta wprowadził, rzadko spotykane w jego 
lirykach, kolokwializmy typowe dla polszczyzny potocznej, jak 
nazwa osobowego nosiciela cechy bęcwał ‘grubas, kloc, bałwan, 
pień, człowiek ociężały, niezgrabiasz’(SW: I, 141) i sparafrazo-
wane, dobrze znane polszczyźnie przysłowie: w las idzie nauka 
‘na marne’ (SFJP: I, 490)2. 

Panegiryk Do wróbla jest zestawieniem na zasadzie kontra-
stu zalet skowronka i słowika, by na ich tle wyartykułować ce-
chy szarego, niepokaźnego wróbla, który jest ceniony za skrajnie 
inne przymioty. Utwór ma budowę trzynastozgłoskowca po-
dzielonego na trzy czterowersowe zwrotki.

Pierwsze dwie zwrotki zaczynają się anaforą wyrażoną archa-
izmem fleksyjnym nie przeto ‘nie dlatego’ i zawierają zalety skow- 
ronka (w. 1-4) oraz słowika (w. 5-8), zwrotka trzecia (w. 9-12) poś- 
więcona jest wróblowi, o którym czytamy:

Lecz czczę cię, wróblu, w skromnym tym panegiryku
Przeto, że nie masz innych cnót, zalet i chwały.
Wszędobylski, bezczelny, głodny uliczniku,
I w szarej swej beztrosce gwiżdżesz na świat cały (w. 9-12).

Tekst rozpoczyna apostrofa do wróbla wzbogacona deklaracją 
o proweniencji biblijnej w formie zwrotu czczę cię. Wers drugi uza-
sadnia taki wybór słowami: nie masz innych cnót, zalet i chwały, które 
można znaleźć w prezentacji skowronka i słowika. Ostatnie dwa 
wersy to opis w żartobliwym tonie zachowań wróbla (przymiot-
niki: wszędobylski, bezczelny, głodny), wskazanie na jego miejskie 
bytowanie (wołacz uliczniku, w pierwszym wierszu wróbel był 
włóczęgą) i uzasadnienie wyboru oraz dodatniej waloryzacji ptaka 
(w szarej swej beztrosce gwiżdżesz na świat cały). Tu poeta wykorzy-
stał stały związek frazeologiczny gwizdać na kogo, na co w znacze-
niu ‘lekceważyć kogo, co, nie liczyć sie z kim, z czym’ (SFJP: I, 274). 

2 Postać kanoniczna tego przysłowia to: nauka nie poszła w las ‘nie poszła na 
marne, odniosła skutek’. 
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3. Gołębie poeta wyróżnił w dwu wierszach: Ptaki miłości 
i wojny oraz Gołębie. W tradycji i kulturze europejskiej gołąb 
cieszy się bogatą symboliką świecką i chrześcijańską. Obok zna-
czeń egzystencjalnych jest ptakiem pokoju i miłości (SS: gołąb 
99-100), czego przykłady znajdujemy w Biblii, literaturze, ma-
larstwie i rzeźbie. Gołąb z gałązką oliwną w dziobku już w sta-
rożytnej Grecji i na Wschodzie był symbolem bezpieczeństwa 
i pokoju, dlatego otaczano go szacunkiem i dbano, by nie stała 
się mu krzywda. Biały gołąb jest symbolem pokoju, zdrowia, ła-
godności, dobroci i Trójcy Świętej. 

W wierszu Ptaki miłości i wojny na zasadzie antynomii dobro –  
zło zestawione zostały białe gołębie – symbol dobra i pokoju z jas- 
trzębiami symbolizującymi „dzikość, okrucieństwo, drapieżność, 
wojowniczość, zniszczenie, śmierć” (SS: jastrząb, 121). Pierwsze 
wersy wszystkich czterech pięciowersowych zwrotek są powtó-
rzeniami frazy w trybie rozkazującym: Wypuść z swej izby białe 
gołębie (w. 1, 5, 9, 13) i razem z wersem drugim rozpoczynającym 
się od spójnika by (oprócz trzeciej zwrotki, gdzie mamy paratak-
sę) tworzą zdania podrzędnie złożone okolicznikowe celu:

by je ujrzały moje jastrzębie (w. 2);
by je ścigały moje jastrzębie (w. 7);
wnet się oswoją moje jastrzębie (w. 12);
by je zabiły moje jastrzębie (w. 17).

Z kolei w wersach od trzeciego do piątego zawarta została 
logiczna kolejność zdarzeń, której zakończenie musiało być tra-
giczne: gołąb dla jastrzębia zawsze jest i był tylko pożywieniem:

Wnurzyły wypoczęty szpon w ptaki twe śnieżne,
Krwią ciepłą posiliły swe żądze drapieżne
I syte odleciały w bój, w gony3 bezbrzeżne!... (w. 18-20).

W planie tekstu dostrzegamy przykłady wykorzystania róż-
norodnych technik obrazowania językowego. Symetrycznie wy-
stępujące w pierwszych dwu wersach czterech zwrotek zjawisko 
hipotaksy i parataksy pozwoliło odtworzyć układ przyczynowo-
-skutkowy wydarzeń zakończonych pointą (wersy 18-20). Tworzy 

3 Gon – wyraz rzadki ‘gonitwa’ (SW: I, 871).
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ją układowe zdanie współrzędnie złożone z trzech zdań składo-
wych łącznych, w których czasowniki: wnurzyły ‘zanurzyły, zato-
piły’ (SW: VII, 670), posiliły, odleciały oddają tragizm sytuacji. 

W wierszu poeta zastosował słownictwo nacechowane 
w funkcji symbolicznej, ekspresywnej i stylistycznej na tle leksy-
ki neutralnej nienacechowanej. Na szczególną uwagę zasługuje 
szereg synonimiczny: jastrzębie (4x), latawce (1x), skrzydlacze (1x), 
ptaki (2x). Rzeczowniki: ptaki, jastrzębie są nazwami nienacecho-
wanymi o znaczeniu ogólnym (ptaki) i szczegółowym (jastrzębie). 
Rzeczowniki latawce, skrzydlacze to indywidualizmy artystyczne 
poety o budowie derywatów semantycznych: latawce ‘te, które 
latają’ (derywat odczasownikowy) i skrzydlacze ‘te, które mają 
skrzydła’ (derywat odrzeczownikowy) – jako cechy jedne z wie-
lu w budowie ptaka – jastrzębia. Z kolei dla nazwania gołębi wy-
korzystane zostały: epitet białe gołębie (4x), metafora przymiotni-
kowa ptaki miłości (1x) i peryfraza nazwy gołębie o budowie gru-
py nominalnej ptaki śnieżne (1x). Kolor biały/śnieżny w kulturze 
chrześcijańskiej jest między innymi oznaką czystości, niewin-
ności, uczciwości, przyjaźni (SS: biały 22-23). Jastrząb, zgodnie 
z jego symbolicznym znaczeniem, został określony, jako ptak – 
morderca, metaforą przymiotnikową ptak wojny.

Funkcję poetycką odnajdujemy w licznie występujących epi-
tetach rozwiniętych i strukturach werbalnych o znaczeniach 
przeniesionych, gdzie na poetyckość wyrazu wpływają rzadko 
używane w języku polskim początku XX wieku rzeczowniki 
z obrzeża językowego lub chronologicznie przestarzałe. Wystę-
pują one w zwrotkach od drugiej do czwartej w trzech końco-
wych wersach i zawierają opis miejsc i działań jastrzębi, np.: 

- W słodkiej ciszy upieszczeń4, za gajów rubieżą5,
Skrzydlacze me swą dzikość i okrutność śmierzą6 (zwr. 2, w. 3-4);
- Ptaki me piją z twoimi u jednej krynicy7,
(..) Długie szczęście je nuży, trawią się w tęsknicy8 (zwr. 3, w. 3 i 5).

4 Upieszczenie – wyraz rzadki ‘pieszczoty’ (SW: VII, 323).
5 Rubież – wyraz stp. ‘granica, kresy, skraj, brzeg, zrąb, kraniec’ (SW: V, 759).
6 Śmierzyć – wyraz rzadko używany ‘uśmierzać, koić, łagodzić, uspokajać, 

poskramiać’ (SW: VI, 742). 
7 Krynica ‒ ‘źródło, zdrój, stok, struga’ (SW: II, 585).
8 Tęsknica – wyraz rzadko używany ‘tęsknota’ (SW: VII, 58).
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Wyraz krynica był już w XIX w. poetyzmem semantycznym 
(Skubalanka 1995: 25)9, wykorzystanym przez poetę w rymach 
żeńskich dokładnych, które kończą wersy od 3. do 5. w zwrot-
ce trzeciej: krynicy / źrenicy / tęsknicy. Rzeczownik rubież należał 
w czasach L. Staffa do archaizmów leksykalnych, w tekście poety-
ckim pełni funkcję stylistyczną. Pozostałe przykłady (gon, upiesz-
czenie, śmierzyć, tęsknica) znajdowały się na obrzeżach polszczyzny 
początku XX wieku, czyli przeszły do słownictwa biernego użyt-
kowników języka, w wierszu pełnią funkcję ekspresywną.

W tomiku Wysokie drzewa znajduje się sonet Gołębie, który 
jest opisem doznań z pobytu we Włoszech, gdzie poeta przeby-
wał kilkakrotnie w swym życiu twórczym i gdzie gołębie cieszą 
się nieprzemijającą sympatią oraz poszanowaniem ludzi. W obu 
trzywersowych zwrotkach refleksyjnych sonetu mamy opis pla-
cu w Kampanili, na którym stado gołębi wystraszone dźwiękami 
trąb zrywa się w powietrze:

Wtem zagrzmiały orkiestry dętej instrumenty,
Złote w słońcu, jak wieże i jak Marek Święty,
I nagle z Prokuracyj i z Dożów Pałacu
Tłum gołębi z łopotem zrywa się wzwyż placu,
Niby dźwięki z trąb w nieba buchające blaski
I darzące się same hucznymi oklaski (w. 9-14).

Nakreślony obraz jest dynamicznym opisem zajścia, jakie się 
rozegrało w scenerii zabytkowych budowli i pomników, któ-
re stanowią tło dla planu pierwszego. Oto wygrzewające się 
w słońcu gołębie zrywają się do lotu na dźwięki orkiestry dętej. 
Poeta za pomocą rozwiniętego do dwóch wersów porównania 
z łącznikiem wewnętrznego zespolenia niby ukazuje w członie 
określanym: tłum gołębi z łopotem zrywa się wzwyż placu, czego 
efektem jest szum, czyli dźwięk nieokreślony. Człon określający 
zawiera synestezję, gdyż mamy dźwięki z trąb i światło, to jest 
w niebo buchające blaski. Dźwięki z trąb i blaski przemieszczają się 
w układzie wertykalnym, dlatego lot w górę ptaków ma wymiar 
sakralny, co mieści się w ogólnej symbolice gołębi.

9 Chodzi tu o „nazwy przedmiotów estetycznie wartościowych, najczęściej 
pięknych”, do których należą nazwy kamieni szlachetnych, minerałów i in-
nych pięknych elementów natury.
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4. Kogut i inne ptactwo domowe są tematem dwu sonetów 
z tomiku Ścieżki polne, który w całości jest apoteozą wsi ukazanej 
w atmosferze zauroczenia piękną przyrodą nieożywioną, ludź-
mi i innymi elementami pejzażu wiejskiego. W sonetach Kogut 
i Drób odnajdujemy zarówno ptactwo domowe, jak i niektóre 
gatunki dzikich ptaków żyjących w symbiozie z drobiem, dla 
których wspólnym zagrożeniem był jastrząb. 

Kogut z sonetu pod tym samym tytułem został opisany za 
pomocą wielu barw i światła, czego przykładem są dwa cytaty, 
jakby klamrą spinające tekst wiersza:

Purpurowego hełmu uwieńczony chwałą, 
W ogniu piór, gdzie grą wszystkich odcieni się przędzie
Gama barw, (w. 1-3);
Stojąc na złotym gnoju, blaskami połyska
Jakby czerwony płomień nocnego ogniska,
Co przygasa w obliczu wschodzącego słońca (w. 12-14).

Impresjonistyczny obraz koguta tworzą metafory: ogień piór 
i gama barw wszystkich odcieni. Ogień jest jednym z prototypów 
barwy czerwonej, a zatem kogut ma czerwone pióra, które poły-
skują paletą barw pod wpływem światła słonecznego. Poetycki 
opis uzupełnia grzebień na głowie ptaka, wyrażony metaforą 
przymiotnikową purpurowy hełm, czyli intensywnie czerwony. 
Czerwony kogut był w kulturze europejskiej (np. w Grecji) du-
chem ognia, symbolem słońca (Na Bliskim Wschodzie), świtu, 
błyskawicy (SS: kogut 149-151). 

Kolejne fragmenty zawierają wyliczenie ważnych obowiąz-
ków, jakie pełnił ten ptak w gospodarstwie wiejskim. Zapowie-
dzią jest porównanie zawarte w wersach 5- 6, po czym następuje 
uzasadnienie czujności snu w poczuciu, by nie przespać wscho-
du słońca. Zatem kogut:

- Dogląda  biegu słońca pod niebios powałą. (w. 4);
- I czujny jak sumienie Piotrowe noc całą 
Śpi bacznie, w budziciela strażniczym urzędzie,
By przed brzaskiem otrąbić hejnału orędzie,
Ażeby słońce pory wschodu nie przespało (w. 5-8);
- Hasłem nadziei wita ranek pracy (w. 10).
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Poeta opisuje dobrze znane dawniejszym mieszkańcom wsi 
obowiązki koguta, wyrażone za pomocą struktur werbalnych: 
dogląda biegu słońca; śpi bacznie; wita ranek (trzy personifikacje). 
Pozytywną waloryzację zalet oddają synonimy stylistyczne 
o budowie metafor: budziciel w strażniczym urzędzie (w. 6); ze-
gar wsi, zwiastun trudu, prorok niepogód (w. 9), co znajdowało 
odzwierciedlenie w wierze i zwyczajach, gdyż człowiek żył 
w symbiozie z przyrodą, nauczył się ją obserwować i odczyty-
wać stany jej zachowań. 

Ważnym uzupełnieniem znaczenia roli koguta w gospodarstwie 
jest jego opieka nad kurami, co w sonecie Drób zyskało wymowę:

Nie leni się kur harem z kogutem – sułtanem
Wiodącym o korali swych krasę10 poswarki11 
Z indykiem, który pęka z gniewu, parawanem
Ogona zakrywając perliste pantarki12 (w. 5-8)

Zestawienie bliźniacze kogut – sułtan konotuje rolę jedynego 
władcy, gospodarza, opiekuna nad gromadą, czyli haremem kur. 
Wiejskie podwórko w gospodarstwie rolnika było zawsze peł-
ne oswojonego i dzikiego ptactwa, o czym informuje czytelnika 
poetycki opis sytuacji: 

Ku ziarnu, które z hojnej sypnięto im miarki, 
Co tchu wiosłują ziemią, stadem rozgęganem,
Gęsi i śpieszą kaczki jak rozchwiane barki,
Napełniając podwórze zgubionych piór tanem (w. 1-4).

W obu zwrotkach opisowych (w. 1-8) wymienione zostały na-
zwy drobiu i ich przymioty, wyrażone za pomocą następujących 
figur stylistycznych:

- personifikacja: kogut – sułtan/ wiodący o korali swych krasę po-
swarki/ z indykiem; 

- animizacja: gęsi, co tchu wiosłują ziemią, stadem rozgęganem;
- porównanie: śpieszą kaczki jak rozchwiane barki;
- personifikacja: indyk, który pęka z gniewu;

10 Krasa ‒ ‘uroda, piękno’ (por. Białoskórska: 2014). 
11 Poswarka ‒ ‘sprzeczka’ (SW: IV, 774).
12 Pantarka ‒ ‘perliczka’ (SW: IV, 40).
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- metafory przymiotnikowe: stado rozgęgane, tan zgubionych 
piór, parawan ogona (indyka), perliste pantarki.

Dynamicznie rozwijającą się scenę spożywania złotego ziarna 
i srebrnych jagieł (w. 13) uzupełnia wróbli bractwo (w. 10) i rzesza 
gołębi (w. 11). Punkt kulminacyjny opisanego zdarzenia mieści 
się w wersach 12 i 14 sonetu:

Wtem na wsze strony przestrach rozmiata je nagły,
Bowiem (...)/ Przemknął rozpiętym łukiem modry cień jastrzębia.

Poeta scenę walki ptaków o rozrzucone na podwórku ziarno 
(układ horyzontalny obrazu) uzupełnił widokiem przelatujące-
go górą drapieżnika, który przemknął (czasownik dokonany) roz-
piętym łukiem (okolicznik sposobu wyrażony grupą nominalną). 
Układ wertykalny lotu jastrzębia wyraża metafora przymiotni-
kowa modry cień. 

5. Drobne ptactwo dzikie (jaskółka, skowronek, słowik). 
Ośmiowersowy wiersz Jaskółki, pisany trzynastozgłoskowcem, 
jest pochwałą wolności, górnych lotów, swobody (SS: jaskółka 
119-121). Cechy te zostały wyrażone w apostrofach rozpoczyna-
jących obie zwrotki:

Jaskółki górne, w wolnym szybujące locie (w. 1),
O, wysokie wietrznice, poczekajcie chwilę. (w. 5).

W grupach nominalnych: jaskółki górne, wysokie wietrznice per-
spektywę wysokości wyrażają dwa przymiotniki synonimiczne: 
górne, wysokie, z kolei para rzeczowników jaskółki – wietrznice 
kontekstowo tworzy dublet semantyczny, stylistycznie urozma-
icający tekst. Forma trybu rozkazującego czasownika w drugiej 
osobie pluralis poczekajcie jest zapowiedzią życzenia, wyrażone-
go przez podmiot wiersza w dwu ostatnich wersach:

By odetchnąć głęboko, z okna się wychylę
I, wolny jak wy, z wami zagwiżdżę, poświszczę (w. 7-8).

Przyczynę zwrotu do adresatek komunikatu wyjaśnia rów-
noważnik zdania: by odetchnąć głęboko po całodziennym wysił-
ku twórczym. Chwilę wytchnienia, poczucie wolności wyraża 
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zespolenie czasowników dewerbalnych: zagwiżdżę, poświszczę 
(z wami), gdy wychylę się z okna.

Zwiastunem wiosny i pierwszych prac rolników w polu jest 
przylot skowronków. W wierszu Przeczucie skowronka przyro-
da przygotowuje się do wiosny. Wykładnikami tego stanu są 
w trzyzwrotkowym liryku następujące zjawiska wyrażone:

- za pomocą zdań oznajmujących, zawartych w strukturze 
wersów pierwszej zwrotki: Wesoły szał ogarnia drzewa (w. 1); Ga-
łęzie biorą się w uściski (w. 4); 

- za pomocą dwóch zdań złożonych współrzędnie zawartych 
w zwrotce drugiej: Chmury w miłosny kłąb się plotą / I błękit spośród 
nich wyziera (w. 5-6) oraz: I ukradkowe słońca złoto /Na chwilę błyś-
nie i umiera (w. 7-8).

Zwrotka trzecia jest wyrazem przeczuć skowronka, dla którego 
upersonifikowany wiatr wskazuje miejsce na gniazdko: Ale wiatr 
robi już porządek / I wstrząsa liśćmi uwiędłemi (w. 9-10) – zdanie 
współrzędnie złożone łączne oraz Wskazując, gdzie wśród skib i grzą-
dek / Skowronek ma mieć gniazdko w ziemi (w. 11-12) – imiesłowowy 
równoważnik zdania podrzędnie złożonego dopełnieniowego.

W kulturze europejskiej słowik i skowronek należą do zwiastu-
nów wiosny. Słowik ponadto „symbolizuje anielskość, marzenia, 
przeczucie szczęścia, słodycz, miłość” (SS: słowik 390-391). W wier-
szu wolnym pt. Słowik poeta przywołał inną cechę szarego, nie-
pokaźnego ptaszka, a mianowicie jego piękny głos, która to umie-
jętność w znaczeniu przenośnym określa głos wybitnych śpiewa-
czek sopranowych, nazywanych słowikami opery. W liryku Staffa: 
Dziewczyna w wieczornym salonie/ Wiosennym głosem / Nutą słowiczą, 
/ Śpiewała z miłosną słodyczą, / Z majowym patosem (w. 2-6). 

Tematem pierwszej zwrotki jest piękny śpiew dziewczyny, 
przyrównany do głosu słowika za pomocą następujących me-
tafor przymiotnikowych, które wyrażają przymioty jej śpiewu: 

- wiosenny głos – świeży, czysty;
- nuta słowicza – anielski śpiew;
- miłosna słodycz – pieśń miłosna;
- majowy patos – uniesienie, ekspresja.
Aby nadać całości wiersza lekką żartobliwą formę, w dru-

giej zwrotce podmiotem wydarzeń staje się kot, któremu śpiew 
dziewczyny skojarzył się z głosem słowika, dlatego: Skoczywszy 
jej na ramię / Zajrzał do gardła, / Szukał słowika (w. 12-14). 
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6. Większe ptaki (bocian, żuraw, paw). Wiersze Bocian i Ciąg 
żurawi pochodzą ze zbiorku Ścieżki polne zaś sonet Pawie zna-
lazł się w tomiku Łabędź i lira. W tradycji i kulturze polskiej bocian 
jest ptakiem oczekiwanym przez ludzi i wciąż często spotyka-
nym w krajobrazie współczesnej wsi. Rokrocznie wczesną wios-
ną pary bocianów przylatują do tych samych miejsc i zajmują 
gniazda usytuowane wysoko na słupach, dachach zabudowań 
gospodarskich, nieczynnych kominach domów, a ludzie poma-
gają im w rekonstrukcji siedlisk, gdzie spokojnie mogą wycho-
wać młode. Ptak ten jest symbolem „wiosny, zwiastuje szczęście, 
dobrą wróżbę, płodność” (SS: bocian, 28-29), w wierszu Staffa jest 
postacią pierwszoplanową scenki rodzajowej, która rozgrywa 
się na podwórzu chłopskiej zagrody. 

Pierwsze wersy trzynastozgłoskowego wiersza z rymami pa-
rzystymi żeńskimi aa, bb, cc i tak dalej, zawierają opis zachowań 
bociana i lokalizację jego bytu:

Syty żab i lazuru, w którym na stodole
Na jednej nodze stoi, na piastowym kole,
Zdziwiony i ciekawy, w gładkim spłynął locie
Na dziedziniec zagrody, ujrzawszy na płocie
Jakieś postacie barwą pokrewne i bliźnie (w. 1-5).

Cel taki zrealizował poeta, stosując nagromadzenie walory-
zowanych dodatnio epitetów: piastowe koło; gładki lot; postacie bar-
wą pokrewne, bliźnie w połączeniu z elipsą łączników orzeczenia 
imiennego: (był) syty żab i lazuru; (był) zdziwiony i ciekawy. Nie-
liczne połączenia werbalne złożone z orzeczenia czasownikowe-
go i okolicznika sposobu: stoi na jednej nodze, spłynął w gładkim 
locie sygnalizują wykonywaną czynność, zaś imiesłowowy rów-
noważnik zdania ujrzawszy na płocie/ jakieś postacie barwą pokrew-
ne i bliźnie określa cel spłynięcia na dziedziniec zagrody.

Jeszcze większe uzewnętrznienie pozytywnego stosunku 
podmiotu wiersza do adresata przedstawia opis wyglądu i po-
stawy bociana, 

Który stąpa z powagą gminnego pisarza,
Zmaczawszy końce skrzydeł w czerni kałamarza
I jak ów pióro w zębach, dziób nosi zbyt długi,
Z góry stawiając kroki, wzdęty od zasługi (w. 13-16).
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Emocjonalność wypowiedzi nadawcy komunikatu została 
wyrażona nie wprost za pomocą dwu oryginalnych porównań 
i peryfrazy. W porównaniu: który stąpa z powagą gminnego pisa-
rza wprowadzono w strukturę porównania okolicznik sposo-
bu z powagą, o budowie wyrażenia przyimkowego, w miejsce 
przysłówka poważnie. To wymusiło pominięcie ze względów 
wersyfikacyjnych wskaźnika zespolenia wewnętrznego (jak), by 
zachować trzynastozgłoskowe metrum wiersza. Drugie porów-
nanie: jak ów pióro w zębach, dziób nosi zbyt długi ma przestawny 
szyk ze względów rymotwórczych: długi / zasługi i jest rozwi-
nięte o kolejne dwie cechy postawy: z góry stawiając kroki, wzdęty 
od zasługi. Z kolei peryfrazą nazwy atrament jest struktura nomi-
nalna czerń kałamarza.

W opisie humorystycznej scenki rodzajowej, z udziałem bo-
ciana w roli głównej, zastosowane zostały zjawiska składniowe, 
semantyczne i leksykalne, często w funkcji ekspresywnej, co 
wpłynęło na pogodny nastrój wiersza.

W nostalgicznym tonie pieśni Ciąg żurawi, z refrenem Żura-
wie! Żurawie! (w. 4, 8, 12, 16, 20), wyrażony został smutek spowo-
dowany jesiennym odlotem ptaków:

W jesiennym niebie, pochmurnym wieczorem,
Wędrownym kluczem w odlotnej wyprawie
Ciągną wysoko z żałosnym klangorem13

Żurawie! Żurawie! (w. 1-4).

Do opisu zjawisk późnojesiennej pogody wykorzystano nagro-
madzenie połączeń rzeczownikowo-przymiotnikowych: jesienne 
niebo, pochmurny wieczór, wędrowny klucz, odlotna wyprawa, żałosny 
klangor z czasownikiem czynnościowym w trzeciej osobie pluralis 
ciągną i przysłówkiem w funkcji okolicznika miejsca wysoko. In-
dywidualizm artystyczny odlotna (wyprawa) ‘związana z odlotem’ 
trafnie wpisuje się w jedenastozgłoskowe metrum wiersza.

Zwrotka trzecia wyraża za pomocą trzech porównań emocjo-
nalne stany zachowania przyrody w związku z odlotem żurawi: 

Płyną jak długie westchnienie bez końca,
Jak jęk ogromy ziemi w łkań zadławie,

13 Klangor ‒ ‘głos żurawi’ (SW: II, 347).
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Jak krzyk rozpacznej tęsknoty do słońca...
Żurawie! Żurawie! (w. 9-12).

W członach określających porównania rzeczowniki abstrakcyj-
ne nazywają stany doznań umysłowych: (długie) westchnienie, jęk 
(ogromny), krzyk (tęsknoty rozpacznej). Smutek i żal wywołane od-
lotem pięknych i dostojnych żurawi wynikają z utrwalonej w kul-
turze narodowej symboliki, gdyż „żuraw symbolizuje wzniosłość, 
nieśmiertelność, szczęście; podróż, wędrówkę, taniec, wiosnę, po-
ranek, deszcz”. (SS: żuraw, 508). W czwartej zwrotce smutek i tęsk-
notę za odlatującymi ptakami odczuwają ludzie (pastuch) i zwie-
rzęta (krowy) żyjące w symbiozie z całą przyrodą:

Uniesie pastuch, o kij wsparty, głowy,
Długo za nimi pozierając łzawie
I porykując łby odwrócą krowy.
Żurawie! Żurawie! (w. 13-16).

W sonecie Pawie zawarty został opis parku w stylu francuskim, 
po którym przechadzają  się dwa pawie. W zwrotkach opisowych 
park jest stylizowany na modne ogrody magnackie o regularnie 
przystrzyżonej roślinności (w strzyżonym twoim parku stożki i szpa-
lery w. 1), z pięknymi fontannami (gdzie ziać przestały wodą z paszcz 
trytony cztery w. 3) i antycznymi rzeźbami (z odbitą ręką wznosi się 
posąg Cerery/z trawnika w cierpkich mirtów zielonej oprawie w. 5-6). 
Pawie w kulturze polskiej kojarzone są z próżnością i zarozumia-
łością, czego przykładem są funkcjonujące do czasów współczes-
nych frazeologizmy: dumny jak paw ‘pyszny, zarozumiały’; stroić 
się w pawie pióra ‘udawać kogoś lepszego, szlachetnego’. 

Trzecia zwrotka ukazuje pięknego dostojnego ptaka, którego 
rozpostarty w kształcie wachlarza ogon lśni wszystkimi kolora-
mi tęczy:

Jeden, zielony w zmiennych tęcz barwnej zamieszce,
Legł niedbale na mchami zapuszczonej ścieżce,
Jak szal jedwabny, co ci spadł z ramion w przelocie (w. 9-11).

Kolor piór pawia wyraża metafora: zielony w zmiennych tęcz bar-
wnej zamieszce, czyli w zielonym kolorze z wielobarwnymi jak tęcza 
okami w piórach ogona. Rzeczownik zamieszka w znaczeniu ‘mie-
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szanina, plątanina, gmatwanina, pomieszanie, powikłanie’ (SW: 
VIII, 174) należał w polszczyźnie ogólnej początku XX wieku do 
wyrazów już rzadko używanych, wychodzących z użycia, w wier-
szu pełni funkcję stylistyczną. Pozycję leżącą pawia określa rozwi-
nięte porównanie o budowie zdania złożonego podrzędnie: legł nie-
dbale (..)/ jak szal jedwabny, co ci spadł z ramion w przelocie. W członie 
określającym niedbałe ułożenie się ptaka na ścieżce przyrównane 
zostało do jedwabnego szala spadającego z ramion kobiety.

Biały paw uzupełnia modernistyczny obraz parku, by w czwar-
tej zwrotce sonetu stać się symbolem epoki, gdyż wyraża: „sym-
bolizm, modernizm i dekadencję” (SS: paw, 305-306):

Drugi, śnieżny, nad stawem na nimf usiadł grocie,
A ogon jego spływa bujny i wspaniały
Ku nieruchomej wodzie, jak wodospad biały (w. 12-14).

Przymiotniki śnieżny (w. 12), zielony (w. 9), bez wskazanego 
nadrzędnika paw w związku składniowym, przyjmują naddane 
znaczenia kontekstowe, wpływają na kondensację wypowiedzi 
i rytmizują tekst. Dzięki temu rzeczownik paw mógł wystąpić 
jednostkowo w wersie ósmym (jedynym śladem życia są dwa two-
je pawie), jako zapowiedź opisu ptaków w zwrotkach trzeciej 
i czwartej, co kolejny raz dowodzi dużych umiejętności poety 
w swobodnym posługiwaniu się różnorodnymi formami syste-
mu języka polskiego. W opisie ogona występują waloryzowane 
dodatnio przymiotniki bujny i wspaniały oraz porównanie poety-
ckie ogon jego spływa (..)/ ku nieruchomej wodzie jak wodospad biały. 

Poeta w zwrotki refleksyjne sonetu wprowadził synonimy 
nazw barwy zielonej i białej, by urozmaicić wypowiedź, a tym 
samym, zapobiec obniżeniu wartości estetycznej wiersza, np.:

- barwę zieloną w trzeciej zwrotce wyrażają przymiotnik zie-
lony oraz metafora na mchami zapuszczonej ścieżce, w której im-
plicytna wartość semantyczna rzeczownika mech konotuje zieleń 
(mech jest zielony);

- barwę białą w czwartej zwrotce wyrażają przymiotnik śnież-
ny, jako prototyp barwy białej i zawarty w porównaniu przy-
miotnik biały, będący podstawową nazwą tego koloru.

7. Wnioski końcowe. W wybranych do analizy wierszach 
poeta nakreślił dziesięć poetyckich obrazów ptaków różno-
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rodnych pod względem wyglądu, cech osobniczych i miejsca 
w świecie przyrody ożywionej. W opisach wykorzystał chwyty 
stylistyczne na wielu poziomach organizacji tekstu. Do najważ-
niejszych technik językowego obrazowania należą:

- na płaszczyźnie leksykalnej
• stosowanie słownictwa powszechnie znanego w pol-

szczyznie końca XIX i połowy XX wieku; 
• wykorzystanie słownictwa z obrzeży języka: innowacji 

leksykalnych: latawce, skrzydlacze ‘jastrzębie’ –derywaty 
semantyczne; wyrazów wychodzących z użycia: upiesz-
czenie ‘pieszczoty’, śmierzyć ‘łagodzić’, tęsknica ‘tęsknota’; 
archaizmów leksykalnych: rubież ‘granica, skraj, brzeg’, 
poswarka ‘sprzeczka’;

• używanie nacechowanych ekspresywnością implicytną 
lub eksplicytną rzeczowników: wróbel – włóczęga, ulicz-
nik; kogut – budziciel; jaskółka – wietrznica oraz przymiot-
ników: wszędobylski, bezczelny na określenie wróbla;

• posługiwanie się zestawieniami bliźniaczymi, np. kogut-
-sułtan w celu kondensacji znaczeń członów zestawienia;

- na płaszczyźnie składniowej
• dominacja parataksy i hipotaksy nad składnią zdania po-

jedynczego;
• posługiwanie się paralelizmami syntaktycznymi, np. w na-

głosach każdej z pięciu zwrotek zaczynających się od rze-
czownika wróble (Wróble jesienne) znajduje się zestawienie 
szeregowe czasowników: wiedzą, wiedzą, wiedzą / prawią, pra-
wią, prawią / krzyczą, krzyczą, krzyczą / wrzeszczą, wrzeszczą, 
wrzeszczą / drą się, drą się, drą się;

• stosowanie anafory np. nie przeto w pierwszych wersach 
kolejnych zwrotek wiersza Do wróbla; lub czasownika wy-
puść w wierszu Ptaki miłości i wojny;

• wykorzystywanie apostrof w zwrocie do wróbla: Kochany 
wróblu mój; Bywalcze wszystkich dróg (Wróbel); do jaskółek: 
jaskółki górne / o, wysokie wietrznice (Jaskółki);

- na płaszczyźnie semantycznej
• częste stosowanie znaczeń przeniesionych w metaforach 

przymiotnikowych, np. białe gołębie ‘niosące pokój’, ptaki 
śnieżne ‘gołębie’, ptaki wojny ‘jastrzębie’ (Ptaki miłości i woj-
ny); ogień piór ‘barwy czerwonej’, purpurowy hełm ‘czerwony 
grzebień’ (Kogut) itp.;
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• używanie dwuwyrazowych metafor, w których człon 
określający jest wyrażony przydawką dopełniaczową, 
np.: zegar wsi, zwiastun trudu, prorok niepogód, (Kogut) itp.;

• przewaga porównań poetyckich nad potocznymi, w których 
rzeczowniki w komparansach są pojęciami abstrakcyjny-
mi: (żurawie) płyną jak długie westchnienie bez końca,/ Jak jęk 
ogromny ziemi w łkań zadławie,/ Jak krzyk rozpacznej tęsknoty do 
słońca,(Ciąg żurawi) itp.;

- organizacja foniczna tekstu
• zastosowanie onomatopei w celu naśladowania głosu pta-

ków, np. w wierszu Wróbel: „Cierp, cierp, cierp” – ćwierkasz 
i cierpliwie cierpię – wyeksponowanie spółgłoski zwarto-
-szczelinowej miękkiej ć, półotwartej r i zwarto-wybucho-
wej p; w wierszu Jaskółki wyrazy zagwiżdżę, poświszczę ze 
względu na skumulowanie spółgłosek szumiących ż, dż, 
sz, cz, ś emitują głos jaskółki.

Z analizy warstwy tekstowej wierszy wynika duża spraw-
ność językowa poety, wrażliwość na piękno i potrzebę urozma-
icania zasobu słownictwa polskiego, umiejętność dostosowania 
wypowiedzi do potrzeb odbiorcy, dobre wyczucie doboru róż-
norodnych elementów systemu języka ze względu na podjęty 
temat oraz ogromna wrażliwość na piękno przyrody ożywionej 
i nieożywionej. Cechy te świadczą o wysokim kunszcie warszta-
tu artystycznego Leopolda Staffa, co starano się pokazać w ana-
lizowanych przykładach wierszy.
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Lingual-stylistic ways of describing birds  
in the poetry of Leopold Staff

Abstract

On the basis of thirteen poems of Leopold Staff the article pres-
ents linguistic creations of ten birds (sparrows, pigeons, rooster 
and other poultry, swallows, larks, nightingales, hawks, storks, 
cranes and a peacock) against a background of rural Polish na-
ture at the turn of XIX – XX century. Form the analysis of the 
textual layer of the poems Staff’s wide linguistic efficiency stems 
out, as well as his sensitivity to beauty and the need of a diver-

14 W wykazie źródeł podaje się tytuł wiersza, tytuł tomiku, rok wydania 
tomiku.
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sion of Polish vocabulary resources, the ability of adjusting the 
utterance to the need of the receiver, good feeling as far as the 
choice of diversified elements of the language system in the giv-
en subject is concerned and his immense sensitivity to the beau-
ty of animate and inanimate nature. These features attest Staff’s 
high art technique, what remained the main focus in the analysis 
of sampled poems. 

Keywords: literary language, poet’s idiolect, birds.
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Potoczność jako środek perswazji  
w obrokach duchownych do  
Żywotów Świętych Piotra Skargi

Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu, na każdy dzień przez cały 
rok, wybrane z poważnych Pisarzow i Doktorow Kościelnych. Do któ-
rych przydane są niektore duchowne obroki y nauki przeciw kacerstwom, 
przyłém kazania krótkie na te święta które pewny dzień w miesiącu mają. 
Przez X. Piotra Skargę Soc<ietatis> Iesu zebrane, na język polski prze-
łożone i za życia autora dziewięć razy, a po zejściu jego po raz czwarty  
z płyt stereotypowanych dosłownie przedrukowane1. Artykuł niniejszy 
powstał w trakcie pracy nad stylistyczno-językowym opracowa-
niem wymienionych w powyższym tytule obroków duchownych, 
o których wprawdzie autor mówi, że są „przydane”, ale w rzeczy-
wistości stanowią ważną i integralną część owych Żywotów Świę-
tych, a ich szczególna wartość jest związana z oryginalnością tych 
tekstów, o czym poniżej. Wymienione z tytułu dzieło księdza Piotra 
Skargi było jedną z najpoczytniejszych książek od roku 1579 aż po 
koniec XIX w. Rok 1579 to data pierwszego wydania, a było ich za 
życia Skargi siedem – ostatnie w 1610 roku. Magdalena Komorow-
ska, autorka Prolegomenów do edycji dzieł Piotra Skargi, omawiając 
poszczególne utwory, pisze: „Żywoty świętych to dzieło wyjątkowe, 
zarówno ze względu na samą swoją zawartość i kompozycję, jak 
i na rolę, jaką odegrały w polskiej kulturze. Nazywa się je „staro-
polskim bestsellerem” (to sformułowanie przytacza za Andrze-
jem Borowskim), „ponieważ od chwili pierwszego wydania były 
regularnie wznawiane aż do końca XIX stulecia” (Komorowska 

1 Przytoczony tytuł oraz pozostałe cytaty na podstawie pozycji: Żywoty 
Świetych Starego i Nowego zakonu, Petersburg 1862 (reprint: Warszawa 1996). 
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2012: 71). W wieku XX zostały porzucone i zapomniane zarówno 
przez czytelników, jak i przez badaczy historii literatury i języka. 
Nie pomogło popularne wydanie jezuitów z lat trzydziestych XX 
wieku, charakteryzujące się niezbyt udaną próbą uwspółcześnienia 
języka2. Te „zaniedbania” XX wieku stara się nadrobić wiek XXI, 
który w pierwszym dziesięcioleciu zaowocował takimi pracami, 
jak: Andrzeja Borowskiego Staropolska „książka dla wszystkich”, czy-
li „Żywoty świętych ks. Piotra Skargi SJ”, w: Retoryka a tekst literacki, 
Kraków 2003; Andrei Ceccherellego Od Suriusza do Skargi, Izabelin 
2003; Anny Kapuścińskiej Żywoty Świętych Piotra Skargi. Hagiografia 
– parenetyka – duchowość, Szczecin 2008 oraz Magdaleny Komorow-
skiej Prolegomena do edycji dzieł Piotra Skargi, Kraków 2012. Autorzy 
wyżej wymienionych pozycji zajmują się jednak Żywotami Świętych 
i ich znaczeniem w odniesieniu do kultury czytelniczej i walorów 
treści religijno-filozoficznych, tymczasem ze względu na wielką 
popularność tego dzieła nie mniej ważne było ich znaczenie dla 
rozwoju i kształtowania języka polskiego. Badacze stylu i języka, 
jeśli już interesują się Skargą, to zajmują się kazaniami sejmowymi. 
W roku 1971 ukazała się książka Mirosława Korolki O prozie Ka-
zań sejmowych Piotra Skargi, Anna Paluszak-Bronka pisze o języku 
kazań Piotra Skargi (Paluszak-Bronka 2003a, 2003b), a Aleksander 
Wilkoń w Dziejach języka artystycznego w Polsce. Renesans wpraw-
dzie poświęca jeden z rozdziałów stylowi Skargi, jednak o Żywotach 
świętych tylko wzmiankuje, a rozważania swoje opiera wyłącznie 
na Kazaniach sejmowych (Wilkoń 2004: 209-217)3.

Trzeba wyjaśnić, co to są obroki duchowne i dlaczego stały się 
one przedmiotem mojego zainteresowania. Otóż tekst Żywotów 
Świętych nie jest tekstem jednolitym. Jest on zbiorem składajacym się 
z żywotów przypadających na każdy dzień roku. Prawie do każde-
go z nich, o czym wspomina Skarga w tytule swego dzieła, został 
dodany obroków duchowny, czyli dłuższy lub krótszy tekst komen-

2 Mowa tu o Żywotach świętych t. 1-4 wydanych w Krakowie w latach 1933--1936.
3 Z Żywotami Świętych w postaci starodruku wydanego w roku 1579 autorka 

zetknęła się bezpośrednio w latach 1974 – 1993 w Słowniku polszczyzny XVI w. 
i wtedy, zorientowawszy się, że są one już znane wyłącznie z tytułu, a na rynku 
księgarskim praktycznie niedostępne, podjęła starania o wydanie tej pozycji. 
Do współpracy poprosiła Anną Karasiową, a później ks. Henryka Frosa. Podpi-
sano stosowne umowy z wydawnictwem PAX, jednak mimo wykonanej pracy 
i oddania maszynopisów do wydawnictwa ‒ do wydania nie doszło, o czym 
szerzej w innym artykule (Duska 2013).
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tarza ‒ pouczenia. Teksty samych żywotów są najczęściej adaptacją 
tekstów już istniejących, o czym już pisano (Kapuścińska 2008: 35), 
a więc opracowujący je językoznawca mógłby się zajmować prob-
lemami dotyczącymi translacji lub/i adaptacji tekstu. Obroki du-
chowne są natomiast oryginalnym własnym wkładem autorskim 
Skargi, czymś nowatorskim, o czym taż sama Anna Kapuścińska 
wspomina, że „nikt przed Skargą nie podjął się realizacji podobnego 
zamysłu”. Tekst obroków zainteresował mnie w sposób szczególny 
ze względu na swoją wyjątkową emocjonalność i ekspresywność 
(podobnie postrzega je Andrea Ceccherelli, pisząc, że są one „najbar-
dziej osobistym tekstem”) i sposób obrazowania (co też zauważył 
Andrea Ceccherelli, określając ich język jako „barwny”) (Ceccherelli 
2003: 58). Andrzej Borowski nazywa je zminiaturyzowanym homi-
liami, pisząc: „Są to... faktycznie gotowe, zminiaturyzowane homi-
lie, które można było w razie potrzeby rozwinąć” (Borowski 2003: 
77), Andrea Ceccherelli używa terminu refleksje: „Żywoty świętych 
przedstawiają się jako zbiór opowiadań i refleksji” (Ceccherelli 2003: 
56), Anna Kapuścińska określa je jako komentarze i pouczenia: 

Niezwykle istotnym, niespotykanym w żadnym innym dziele ha-
giograficznym, narzędziem duszpasterskim są obroki duchowne – 
wszechstronne, prezentujące niezwykle wysoki poziom teologiczny 
komentarze i pouczenia hagiografa (Kapuścińska 2008: 40). 

Obrok duchowny Skargi można, według teorii Benveniste’a, 
nazwać dyskursem (discours), a żywot przeciwstawionym mu, 
według tejże teorii, opowiadaniem historycznym (récit histori-
que). Owo opowiadanie historyczne cechuje się tym, że 

podmiotowość i odwołania do odbiorcy zostały [z niego] wyelimi-
nowane, wypowiedź zaś koncentruje się wokół 3. osoby i stanowi 
sprawozdanie przedstawiające fakty i zdarzenia, 

zaś dyskurs rozumiany jako przeciwstawienie opowiada-
nia historycznego, jest „wypowiedzią, w której uzewnętrz-
nia się podmiot mówiący oraz relacje zachodzące między nim 
a adresatem”(STL: 114). Przypatrzmy się teraz, kim jest ów pod-
miot mówiący, czyli nadawca, a kim jest adresat, czyli odbiorca 
Żywotów Świętych, a więc i obroków duchownych. Wyjątkową 
pozycję i erudycję Skargi docenił już król Stefan Batory, mianując 
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go w 1979 r. pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej. W Kra-
kowie na zlecenie przełożonych założył w 1584 r. dom profe-
sów przy kościele św. Barbary i był tam pierwszym superiorem. 
W 1588 roku król Zygmunt III poprosił go o przyjęcie urzędu 
kaznodziei królewskiego, który piastował przez 23 lata prawie 
do śmierci. Znany był jednak przede wszystkim jako gorliwy ka-
płan i znakomity kaznodzieja4. Jak trafnie zauważa Anna Kapuś-
cińska, autor obroków pełni różne funkcje kaznodziejskie. „Raz 
jest prorokiem, raz autorytatywnym wychowawcą, katechetą lub 
wyrozumiałym kierownikiem duchowym” (Kapuścińska 2008: 
95). Niewątpliwie cechuje go charakterystyczna dla kontaktów 
kapłana z wiernymi relacja autorytarialna (Sobczykowa 2012: 
216). Spójrzmy teraz na odbiorcę okiem Skargi. Z tego, co pisze 
autor Żywotów... w przedmowie do wydania z roku 1610 wynika, 
że grono odbiorców jest bardzo szerokie, są to „pobożni gospo-
darze... i duchowni i uczeni”, ludzie wszystkich stanów „Jeśli 
trafisz na żywot stanu twego, wszystkoć się przyda co tam jest” 
i dalej „Tego co wszystkim stanom potrzeba... najpilniéj w tém 
czytaniu doglądaj” (Skarga 1996: XXXI-XXXV). Z tekstu przed-
mowy wynika też, że odbiorcą może być zarówno czytelnik, jak 
i słuchacz: „Pytać się a ich (świętych) cnych spraw naśladować... 
to rozum synów dobrych. A jako się o nich dopytasz, jeśli czy-
tać starych dziejów albo ich słuchać nie będziesz?”(Skarga 1996: 
XXXIII). Intencją Skargi jest dostosowanie zawartej w obrokach 
nauki do poziomu prostego czytelnika czy słuchacza, a nie uczo-
nego teologa. Pisze on w przedmowie: „O nędznaż nasza nauka, 
w któréj sławki tylko łapamy, a na zbudowanie dusz ludzkich 
nie patrzymy” (Skarga 1996: XXXV). Natomiast w obroku do Ży-
wotu św. Gordyjusza (4. I):

Ztąd się téż daje znać, jako żywoty Świętych ludziom na kazaniu po-
wiadano. Czego się dzisiejsi kaznodzieje niektórzy wstydzą; widzeni 
być i mniemania o swéj nauce i rozumie nabywać u ludzi chcemy; mię-
dzy prostemi wielkiemi się teologami stawim, a chleba powszedniego 
dzieciom uwłóczym, od mleka nieodsadzonym mocne potrawy, któ-
rych strawić nie mogą, dając. Czém swego pożytku szukamy, a nie 
dusz Chrystusowa Krwią odkupionych. Źle by gościa uczcił, który by 
to przedeń kładł, co sam rad je, a czego gość jego jeść nie może.

4 Opracowane na podstawie Ks. Kazimierz Drzymała SI, ks. Piotr Skarga SI 
1536 – 1612, Kraków 1984.
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oraz w obroku do żywotu św. Wincentego z Walencyji (9. IV): 

Są kaznodzieje, co rzeczy trudne i szkolne na kazanie niosąc, mnie-
mają, aby ludzie uczyli i obrok owcom dawali; a oni sami siebie 
próżną chwałą pasą, czci próżnéj swéj i zalety u ludzi, a nie pożytku 
zbawiennego prostych owiec Bożych szukając. 

Tak więc obrok duchowny z założenia jest w szczególny sposób 
nastawiony na odbiorcę, owego „wirtualnego adresata, będące-
go integralnym elementem utworu, założonym partnerem pod-
miotu literackiego w procesie komunikacji wpisanym w dzieło.” 
(STL: 351), a odbiorca, jak to wynika z przytoczonych powyżej 
uwag Skargi jest odbiorcą szczególnym, gdyż może nim być każ-
dy, czyli tak zwany zwykły człowiek, z którym autor stara się 
nawiązać jak najbliższy kontakt, aby go przekonać do zawartych 
w obroku i przeznaczonych dla niego pouczeń, z których ma 
wynikać ów „pożytek zbawienny prostych owiec bożych”.

Jednym ze sposobów zbliżenia się do prostego czytelnika jest 
wprowadzenie elementów stylu potocznego. Ważnymi cechami 
tego stylu jest odwoływanie się do otaczającego człowieka świa-
ta realnego opartego na konkretnych i łatwo sprawdzalnych do-
świadczeniach życiowych (Bartmiński 2001: 115, 2009: 116) oraz 
ekspresywność, która jest uznawana przez badaczy za „jedną 
z definicyjnych cech potocznej odmiany języka” (Rejter 2006: 70). 
Artur Rejter w swojej pracy Leksyka ekspresywna w historii jezyka 
polskiego. Kulturowo-komunikacyjne konteksty potoczności wskazuje 
na porównania jako jeden ze środków potocznej ekspresji (Rejter 
2006: 83). Analizując teksty obroków duchownych, możemy za-
uważyć, że Skarga sięga między innymi po porównania i przy-
słowia dla wyrażenia owej potocznej ekspresji. Porównanie jest 
konstrukcją dwuczłonową. Drugi człon tak zwane comparandum 
lub novum, czyli to, do czego jest coś porównywane, w porówna-
niach użytych w obrokach duchownych odnosi się najczęściej do 
zjawisk powszechnie znanych z życia codziennego.

Przechodzę teraz do omówienia wybranych porównań. Pod-
kreślenia w cytatach ze Skargi dotyczą obu członów porówna-
nia: tego, co jest porównywane – comparatum lub datum i tego do 
czego coś jest porównywane – comparandum lub novum.

Mogą się opierać na zupełnie prostej konstrukcji, jak w poniż-
szych przykładach.
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Przykłady, w których podstawą porównania jest czasownik:
– odpłoszyć jako leśne ptaki w obroku do żywotu świętych 

Maryjusza,Marty, Audyfaksa i Abakuka (19. I): „Od Rzymu ich 
on ostry miecz nie odstraszył, a nas lada trudność jaka od wielu 
dóbr zbawiennych, jako leśne ptaki odpłoszy”;

– ginąć jako proch od wiatru w obroku do żywotu św. Pauli 
Rzymianki (12. II): „Ale dziś rodzice ni o co się więcéj nie starają, 
jedno aby bogato dzieci zostawili... Co potém jako proch od wia-
tru u potomków ich ginie”;

– ginąć jako śnieg od słońca i wosk od ognia w obroku do ży-
wotu św. Baraka (17. VI): „i zginą jako śnieg od słońca i wosk od 
ognia, nieprzyjaciele jego (sc. Boga)”;

– spychać jako kamień z góry w obroku do żywotu św. Fran-
ciszka z Pauli (4. IV): „mizerni ludzie, których... grzechy ślepią, 
a złości jako kamień z góry do upadku je spychają”;

– jako w polu zawżdy leżeć (sc. być gotowym) w obroku do 
żywotu św. Baraka (17. VI): „abyśmy nie zgnuśnieli, ale jako 
w polu zawżdy leżeli, bijąc się z pokusami”;

– trwać, i się nie ruszyć jako chmiel przy tyczkach i winna 
latorośl przy palu w obroku do żywotu św. Kolumbana opata 
(21. XI): „Myśmy słabi, ale Pan Bóg mocny, gdy się słabe do 
mocnego przypoi, trwa, zmocnieje, i z mocném się nie ruszy, 
jako chmiel przy tyczach i winna latorośl przy palu postawio-
nym”.

Przykłady, w których podstawą porównania jest rzeczownik:
– czart jako pies w obroku do żywotu św. Małgorzaty (20.VII): 

„najwięcej się na nie czart miecie jako pies jadowity”;
– szalony i od rozumu odeszły jako bestyja w obroku do ży-

wotu św. Justa biskupa Lugduńskiego (2. IX): „Szalony i od ro-
zumu odeszły grzechu nie ma, gdy komu szkodę uczyni, i kogo 
zabije; jako bestyja grzechu nie ma, iż rozumu nie ma”;

– posłuszeństwo jako bujne i rodzajne drzewo w obroku do 
żywotu św. Bercharyjusza (17. XII): „Ochotne starszemu po-
słuszeństwo najprzedniejszy znak jest cnót wszystkich... bo się 
pewnie na posłuszeństwie, jako na bujném i rodzajném w dobre 
owoce drzewie rodzi”;

– bojaźń Boża jako deska ołowiana w obroku do żywotu św. 
Kolumbana opata (21. XI): „Przykładać się mamy jako deską oło-
wianą bojaźnią Bożą, aby zaczęcia dobrego naszego lada pokusa 
nie rozwiała”;
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– dzieciństwo jako młode i nowe naczynie, serce jako teraz 
wykopana nowina (sc. świeżo skopana ziemia) w obroku do ży-
wotu św. Jana Kalibity (10. II): „żaden czas tak pogodny do cnót 
chrześcijańskich nie jest, jako młode a nowe naczynie, przez samą 
niewinność, którą ze chrztu ś. odnoszą, i przez użyte i miękkie 
serce do wszystkiego, które jest jako teraz wykopana nowina, na 
któréj się każde ziarno posiane rodzi”;

– wielcy mężowie jako mocne słupy i filary w obroku do ży-
wotu św. Franciszka z Pauli (4. IV): „Po wszystkie wieki wzbu-
dza P. Bóg w Kościele swym wielkich mężów... jako mocne słu-
py i filary nauki katolickiéj”;

– serce jako tablica i papier w obroku do żywotu św. Grzego-
rza biskupa (14. XI): „... najlepszą z młodu pamięć mają dziatki, 
myśl u nich świeckiémi rzeczami nie zabawiona, serce jako tab-
lica i papier biały, na którym nic nie napisano; co naprzód napi-
szesz, tego potém nie wymażesz.”;

– sekty heretyckie jako złodzieje w obroku do żywotu św. Eu-
geniusza (3. VIII): „Sekty heretyckie... Jako gdy złodzieje co kradną.

Przykłady, w których podstawą porównania jest przymiot-
nik:

– lekki jak liście w obroku do żywotu św. Kolumbana opata 
(21. XI): „Człowiek z natury do dobrego nad wszystko liście lek-
czejszy;

– skłonny jako glina do ziemi w obroku do żywotu św. Ko-
lumbana opata (21. XI): „Człowiek z natury... do złego tak, jako 
glina do ziemi, skłonny jest”.

Przykład, w którym podstawą porównania jest zaistniała sy-
tuacja:

– Bóg zabiera dzieci zapatrzonej w nie matce, jak zazdrosna 
żona, która wygania z domu kobietę, na którą jej mąż zwraca 
uwagę w obroku do żywotu św. Monegundy (6. VII): „Widząc 
Pan Bóg, że jéj córki one do większéj i dalszéj miłości ku sobie 
przeszkadzają, pobrał je... Jako żona wygania z domu dziewkę, 
na którą by mąż jéj oko obracał...”;

Można zauważyć, że w niektórych obrokach występuje na-
gromadzenie porównań następujących bezpośrednio po sobie 
lub w stosunkowo bliskim sąsiedztwie:

– w obroku do żywotu św. Jana Kalibity (10. II): „żaden czas 
tak pogodny nie jest, jako młode a nowe naczynie, przez samą 
niewinność, którą ze chrztu ś. odnoszą, i przez użyte i miękkie 
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serce do wszystkiego, które jest jako teraz wykopana nowina, 
na której się każde ziarno posiane rodzi... Lecz niestetyż, co się 
dobrego od Boga samego z dobrą naturą wsieje, rodzice swojém 
niedbalstwem, pieszczota i nieprzystojna miłością wykopywa-
ją i gubią.” (Należy zwrócić uwagę na ten przykład, gdyż tutaj 
konceptowi zawartemu w porównaniu młodych ludzi do świeżo 
skopanej ziemi przyporządkowana jest utrzymana w tej samej 
konwencji dłuższa wypowiedź o rodzicach psujących działanie 
samego Boga);

– w obroku do żywotu św. Baraka (17. VI): „abyśmy nie zgnuś-
nieli, ale jako w polu zawżdy leżeli, bijąc się z pokusami... i zginą 
jako śnieg od słońca i wosk od ognia, nieprzyjaciele jego (sc. Boga)...”;

– w obroku do żywotu św. Kolumbana opata (21. XI): „My-
śmy słabi, ale Pan Bóg mocny, gdy się słabe do mocnego przy-
poi, trwa, zmocnieje, i z mocnem się nie ruszy, jako chmiel przy 
tyczach i winna latorośl przy palu postawionym.”... „Człowiek 
z natury do dobrego nad wszystko liście lekczejszy, lada mu 
wiatr przeszkodzi: a do złego tak, jako glina do ziemi, skłonny 
jest. Przykładać się mamy jako deską ołowianą bojaźnią Bożą, 
aby zaczęcia dobrego naszego lada pokusa nie rozwiała”.

Mogą one być połączone z egzegezą, jak w obroku do żywotu 
św. Eugeniusza (3. VIII): „Sekty heretyckie... Jako gdy złodzieje co 
kradną, a dzieląc się poswarzą i jeden na drugiego o sprawiedliwość 
woła; zgodzić je kto chcąc, zawoła na nich, aby szli do wójta, a każdy 
tam swéj sprawiedliwości dochodził; pewnie wnet wszyscy zezwo-
lą na to, chociaż niezgodni między sobą, aby nie chodzili, mówiąc: 
Wszystkich nas da powiesić. Święta Rzymska Piotra Ś. Stolica, jest 
jak wójt i sędzia na heretyki i wszystkie sektarze, którzy się o to mie-
dzy sobą swarzą, co z Kościoła Rzymskiego wykradli”.

Mogą przybierać postać powszechnie znanego przysłowia, 
jak w obroku do żywotu drugiego Makarego Aleksandryjskiego 
(10. I): „Znać, iż kapłańskie grzechy większe:... Jako z najlepszego 
wina, gdy kwaśnieć pomału pocznie, najjadowitszy się ocet staje”.

Zwraca uwagę wzmocnienie ekspresji przez stosowanie podwo-
jonych porównań odnoszących się do tej samej podstawy. I tak czy-
tamy, że coś zginie „jako śnieg od słońca i wosk od ognia”, coś trwa 
„jako chmiel przy tyczach i winna latorośl przy palu”, serce młode-
go jest „jako tablica i papier biały, na którym nic nie napisano”.

Porównania są z reguły wprowadzone przez łącznik „jako”, 
ale trzeba do nich zaliczyć także te wypowiedzi, w których 
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wprawdzie nie występuje żaden łącznik, ale które funkcjonalnie 
należą do porównań, gdyż „uwydatniają właściwości opisywa-
nego zjawiska przez wskazanie na jego podobieństwo do innego 
zjawiska” (STL 2000: 411). Oto parę przykładów:

 – nauka Kościoła porównana jest do dzianej tkaniny w obro-
ku do żywotu św. Piotra męczennika biskupa aleksandryjskiego 
(26. XI): „Gdy szew na przodku przerwiesz, już się wszystek sam 
porze aż do końca; u szaty i sukni nieszytej Chrystusowej, to jest 
u Kościoła jego Świętego pierwszy haczek authoritas Ecclesiae, to 
jest świadectwo prawdy Kościoła Bożego, skoro ten przerwiesz, 
inne się wszystkie rozwięzują”;

– niedostosowanie do możliwości danego człowieka jego 
nawet najlepszych i podejmowanych w dobrej wierze działań 
porównane jest do rozminięcia się planów budowy z dostępny-
mi funduszami na tę inwestycję lub rozmiaru szaty do wzrostu 
człowieka w obroku do żywotu św. Szymona Słupnika (7. I): 
„Przetóż kto by się o taki żywot kusił, jaki tu widzi, nie mając 
z woli Bożéj takiéj łaski jego i pomocy, nie pomału by pobłądził: 
budować by wieże chciał z mieszkiem się nie pomiarkowawszy 
i mordercą by sam sobie został. Według wzrostu jest suknia, 
a małemu rosłego pachołka szata nie służy”;

– niebezpieczeństwo bliskiego przebywania z płcią przeciw-
ną dla osób chcących zachować celibat jest porównane do prze-
bywania w towarzystwie lwa lub niedźwiedzia oraz do niebez-
pieczeństwa pożaru, gdy sąsiadują ze sobą słoma i ogień, o czym 
można przeczytać w obroku do żywotu św. Jakóba Pustelnika 
(17. II): „Lepiéj z niedźwiedziem i lwem zostać, niźli się czło-
wiekowi w czystości zostającemu, z różnéj płci osobą w towa-
rzystwie i wespół mieszkać... Nie kładź nędzniku słomy blisko 
ognia, bo niepodobno, aby się zapalić nie miała”;

– ludzie pozostający pod wpływem łaski Bożej będący 
u schyłku życia są bardziej narażeni na pokusy diabelskie, tak 
jak zmierzający do portu bogaty okręt jest narażony na atak 
morskich rozbójników w obroku do żywotu św. Małgorzaty (20. 
VII): „Gdy kto z bogatym okrętem idzie, im bliższy portu, tém 
ma na się pilniejsze i jadowitsze rozbójniki. Tak gdy ŚŚ. Boży 
wielkie sobie skarby cnót świętych zbiorą, a już śmierci są blizcy, 
najwięcéj się na nie czart miecie jako pies jadowity...”;

Skarga przywołuje się też niekiedy powszechnie znane przy-
słowia:
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– w obroku do męczeństwa pięciu papieżów (26. IV): „Nie-
którzy tu (przestrzegam cię czytelniku) dziury szukać chcą here-
tycy, aby prawdzie kościelnej uwlekli”;

 – w obroku do żywotu św. Nicety opata (5. IV): „Bo kto tego 
nie widzi, iż co z oczu to z serca”. Są też przysłowiami lub na-
wiązują do nich cytowane już wyżej fragmenty, jak:

„jako w polu leżeć5”, „jako leśne ptaki odpłoszy”, „słoma blisko og-
nia”, „jako kamień z góry spadać”, „jako chmiel przy tyczach”6. 

Wspomniany już Aleksander Wilkoń, autor dziejów języka ar-
tystycznego w Polsce, zauważa, że są dwie charakterystyczne ce-
chy pisarstwa Skargi. Po pierwsze – starał się on raczej przekonać 
niż pokonać przeciwników, po drugie – z całą świadomością dążył 
do wykorzystania wagi pragmatycznej słowa (Wilkoń 2004: 210- 
-211). I obie te cechy można odnaleźć w omawianych tu obrokach 
duchownych. Celem obroków duchownych jest wskazanie w po-
szczególnych żywotach tego, co, według Skargi, powinno przy-
nieść czytelnikowi wymierną korzyść w postaci nauki moralnej. 
Mają go one przekonać do poprawy swojego życia według wska-
zówek autora – gorliwego nauczyciela, wychowawcy i katechety. 
Aby osiągnąć ten cel, Skarga świadomie rezygnuje z uczonych 
wywodów, a sięga do tego, co jest czytelnikowi bliskie i dobrze 
znane, co należy do otaczającego go zwykłego świata, co można 
łatwo zweryfikować poprzez własne doświadczenie życiowe. Są 
to odniesienia do świata przyrody: wiatru, ziemi, słońca, ognia, 
śniegu, zjawisk fizycznych takich, jak: spadający kamień, glina 
ciążąca ku ziemi, ciężar deski ołowianej, topnienie wosku pod 
wpływem ognia, świata roślin: drzew, chmielu, winnej latorośli, 
liści, zwierząt, leśnych ptaków, wreszcie natury człowieka zwią-
zanej z pociągiem seksualnym. Są też odniesienia do spraw zwią-
zanych z prowadzeniem gospodarstwa – wino zamieniające się 
w ocet, słoma zapalająca się w pobliżu ognia, z rzemiosłem – pru-
jący się szew i dzianina, związanych z budownictwem – mocne 
słupy i filary stanowiące podporę budowli, budowa wieży. Jest 
odwołanie się do różnych zjawisk życia społecznego, jak miłość 
do potomstwa, nauczanie, udział w bitwach. Jest też miejsce na 

5 NKPP notuje „stać”.
6 Klasyfikacja przysłów została dokonana na podstawie NKPP.
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margines społeczny w postaci złodziei i morskich rozbójników. 
To zbliżenie się do życia w jego szerokim wymiarze niewątpliwie 
wpływało na lepsze rozumienie nauki moralnej Skargi i posze-
rzenie grona odbiorców Żywotów Świętych.

Wykaz�skrotów

NKPP – Nowa ksiega przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, 
red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1969-1972.

STL – M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, 
J. Sławiński, Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, 
Wrocław 2000.
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Colloquiality as a measure of persuasion  
in Piotr Skarga's „obroki duchowne”  

for The Lives of the Saints
Abstract

The article is aimed at special commentary to Piotr Skarga’s 
Żywoty Świętych (The Lives of the Saints) so-colled “obroki 
duchowne”. Particular attention is paid to Skarga’s comparisons 
and proverbs used as very imprtant means of persuasion.

Keywords: the lives of the saints, special commentary, com-
parison, proverb, colloquialism, persuasion.



W kręgu dawnej 
polszczyzny  

tom II

Monika�Kresa
Uniwersytet�Warszawski,�Warszawa

Język przedwojennego Lwowa  
w filmie Będzie lepiej w reż. Michała 
Waszyńskiego (fonetyka i fleksja)

Lwowski batiar, którego mit konsekwentnie budowany był przez 
niemal cały okres dwudziestolecia międzywojennego, miał różne 
wcielenia, a jego wizerunek ewoluował tak samo, jak ewoluowało 
znaczenie pochodzącego z języka węgierskiego rzeczownika batiar 
(betyar), oznaczającego pierwotnie zbója (por. (Jakubowska 1998: 
13). Kwerenda słownikowa ujawnia jednak jego wieloznaczność 
w historii języka polskiego. W Słowniku gwar polskich Jana Kar-
łowicza znajdziemy inne znaczenie omawianego rzeczownika –  
notowanego we Lwowie – ‘oberwaniec, łapserdak’ (SGPK I: 55). 
O wiele więcej informacji na temat batiara pojawia się w Słow-
niku warszawskim, z którego wynika, że batiar to: po pierwsze, 
‘chłopak dojrzewający, podrostek, wyrostek’, po drugie, dopie-
ro ‘włóczęga, łobuz, urwis, ulicznik, oberwaniec’, po trzecie, zaś 
‘człowiek nieokrzesany; przewrotny, głupi’ (SW I: 91). Autorzy 
Słownika warszawskiego odwołują się też do innego niż przy-
toczone przez Urszulę Jakubowską znaczenia węgierskiego rze-
czownika, definiując go jako ‘grubianin, zuchwalec’. Jeszcze inne 
konotacje ujawnia definicja ze słownika pod redakcją Witolda 
Doroszewskiego, według którego węgierski betyar to ‘włóczęga, 
człowiek poza prawem’ (eSJPD).

Badania Urszuli Jakubowskiej (1998, 1998a) pokazują, że wizeru-
nek lwowskiego batiara oscylował właśnie między wizją człowieka 
funkcjonującego poza granicami prawa, przestępcy, trudniącego 
się kradzieżą i rozbojem przez włóczęgę, człowieka, nieokrzesa-
nego wprawdzie, jednak niekoniecznie groźnego dla społeczeń-
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stwa, po ubogiego, ale wesołego urwisa, który odnaleźć się potrafi 
w najróżniejszych sytuacjach. Ta ostatnia wizja lwowskiego batia-
ra w znacznej mierze została spopularyzowana przez twórców ra-
diowej „Wesołej lwowskiej fali”, którzy w latach trzydziestych XX 
wieku powołali do życia postaci Szczepka i Tońka, funkcjonujące 
początkowo w radiu, a następnie również na ekranie kinowym (Ja-
kubowska 1998: 157-182) w filmach reżyserowanych przez Micha-
ła Waszyńskiego (Będzie lepiej z 1936 roku, Włóczęgów z 1939 i Serca 
baciara – film, który zaginął w czasie wojny). Ci synowie lwowskiej 
ulicy, którzy dzięki humorowi i językowi, stali się jednymi z najbar-
dziej rozpoznawalnych głosów i twarzy Lwowa, na stale zawładnęli 
zarówno sercami radiosłuchaczy, jak i widzów. 

Przedmiotem badań, których wyniki zaprezentowane zosta-
ną poniżej, stał się język bohaterów pierwszego z wymienionych 
filmów, opowiadającego historię Szczepka i Tońka – wesołych, 
nieco nieprzystosowanych do życia w społeczeństwie batiarów, 
którzy pewnego dnia znajdują porzucone niemowlę. W wyniku 
charakterystycznego dla fabuły komediowej zbiegu okoliczności 
wyjeżdżają do Warszawy i trafiają do domu bogatych właścicie-
li sklepu z zabawkami. Role głównych bohaterów powierzono 
znanym dotychczas jedynie z anteny radiowej Janowi Wajdzie 
i Henrykowi Vogelfängerowi. Obaj pochodzili z lwowskich, 
ubogich rodzin, obaj zdali maturę i dostali się na studia (J. Waj-
da na chemię na Politechnice Lwowskiej, H. Vogelfänger na pra-
wo na Uniwersytecie Lwowskim), obaj doskonale znali język 
lwowskiej ulicy i właśnie ów język wykorzystali między innymi 
w omawianym filmie (por. Jakubowska 1998: 157-182, Stępiński 
1998). Występują w nim jednak jeszcze inni bohaterowie, któ-
rych wypowiedzi można analizować z punktu widzenia języka 
lwowskiego salonu – jego przedstawicielem jest Julian Dalewicz 
(w tej roli – urodzony w Warszawie Aleksander Żabczyński) –  
właściciel fabryki lalek. Polszczyzną inną od ogólnopolskiej 
mówi również jego kamerdyner – Franciszek. Środowisko war-
szawskiego salonu reprezentuje z kolei Wanda Ruczyńska (gra-
na przez Lodę Niemirzankę), jej stryj Onufry (Antoni Fertner) 
i ciotka (Wanda Jarszewska), klasę uboższą zaś woźny Filipek 
(w tej roli pochodzący z Łodzi Stanisław Sielański). 

Dialogi do filmu napisali: lwowianin Emanuel Schlechter 
i warszawianin Ludwik Starski. Film jest zatem wynikiem pracy 
dwóch środowisk – lwowskiego i warszawskiego. Głównych bo-
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haterów grają autochtoni, którzy lwowskiego bałaku nie musieli 
się uczyć na potrzeby roli, był to bowiem język, który znali i któ-
rym posługiwali się na co dzień (por. Stępiński 1998).

1. Założenia metodologiczne 
Omawiany film jest dość specyficznym materiałem badawczym. 
Z jednej bowiem strony na jego dialogi można by patrzeć przez 
pryzmat stylizacji językowej rozumianej jako 

świadoma czynność nasycania tekstu należącego do jednego ze sty-
lów polszczyzny ogólnej, elementami nieogólnopolskich stylów 
mówionych, mająca na celu zwiększenie komunikatywności tekstu, 
bądź wywołanie efektu manierycznego (Dubisz 1986: 23). 

Sytuacja nie jest jednak oczywista: biorąc bowiem pod uwagę 
fakt, że zarówno twórca dialogów, jak i ich wykonawcy znali 
język Lwowa z autopsji i posługiwali się nim na co dzień – poja-
wia się zatem bardzo ważne pytanie: z czym mamy do czynienia 
w tym wypadku? Z tekstem stylizowanym? Czy może z utrwale-
niem na kliszy filmowej żywej mowy lwowskich batiarów? Sty-
lizacją czy dokumentem? Wprawdzie część badaczy wykorzy-
stuje niekiedy teksty literackie w badaniach dialektologicznych 
i socjolingwistycznych [np. Bronisław Wieczorkiewicz (1974) 
w badaniach nad gwarą warszawską, twórcy Słownika gwary 
miejskiej Poznania (1999) czy Kazimierz Sikora (2010) w analizie 
strategii grzeczności językowej wsi], takie postępowanie stwa-
rza pewne niebezpieczeństwa metodologiczne, przynajmniej na 
płaszczyźnie analizy frekwencyjnej. Czy dzieje się tak również 
w wypadku omawianego filmu?

Jednym z celów przeprowadzonej analizy była próba odpo-
wiedzi na powyższe pytanie. Nie sposób jej jednak udzielić bez 
konfrontacji zebranego materiału z wynikami badań dotyczą-
cych języka mieszkańców Lwowa. W związku z tym wybrane 
cechy fonetyczne i fleksyjne zestawiono z opisem języka miesz-
kańców zaprezentowanym przez Zofię Kurzową (1986) i Irenę 
Seiffert-Naukę (1993). W pracy Język Lwowa i Kresów południowo-
-wschodnich do 1939 roku (Kurzowa 1986) dokonała autorka cha-
rakterystyki systemowej i socjolingwistycznej, omawiając osob-
no gwarę lwowskiej inteligencji, ulicy oraz prowincji na pozio-
mie systemowym i leksykalnym i ukazując je na tle polszczyzny 
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południowokresowej w ogóle. Praca I. Seiffert-Nauki poświęco-
na jest z kolei wyłącznie elementom systemowym. 

Warto w tym miejscu zauważyć, że obie autorki korzystały 
z wydanego jeszcze przed wojną zbioru Szczepko i Tońko. Dialogi 
radiowe z Wesołej lwowskiej fali. W związku jednak z tym, że mate-
riał pochodzący z dialogów stanowi w świetle całego zebranego 
materiału niewielką próbkę badawczą, nie osłabia to wartości 
wyników badań obu językoznawczyń jako podstawy weryfika-
cyjnej dla omawianych dialogów filmowych.

2. Fonetyka
Gwarowa fonetyka jest jednym z najważniejszych faktów języ-
kowych, które bierze się pod uwagę, dokonując podziału dialek-
tów polskich, również tych położonych poza granicami kraju. 
Cechy fonetyczne są również bardzo chętnie wykorzystywane 
jako wykładniki stylizacji gwarowej zarówno w literaturze (Du-
bisz 1986), jak i w filmie (Kresa 2014a, Kresa 2014b). Mają one 
tę przewagę nad wykładnikami morfologicznymi, że są od nich 
bardziej wyraziste, a możliwości ich wykorzystania w stylizowa-
nym tekście – frekwencyjnie większe. Z punktu widzenia komu-
nikatywności przekazu literackiego czy filmowego górują rów-
nież nad cechami leksykalnymi. Można je bowiem wykorzysty-
wać bez obawy, że odbiorca dzieła nie zrozumie jego przekazu, 
a takie niebezpieczeństwo istnieje, jeśli przesycimy jakkolwiek 
tekst kultury leksyką nieogólnopolską1. Również w omawianym 
filmie dyferencyjne od ogólnopolskich fonetyczne cechy języka 
Szczepcia i Tońka zdecydowanie górują nad innymi.

2.1. Cechy wokaliczne
Najważniejszą z nich jest lwowski „zaśpiew” charakterystycz-
ny dla polszczyzny kresowej i gwar podlaskich. Cecha ta (pole-
gająca de facto na dłuższym wymawianiu sylab akcentowanych 
i krótszej artykulacji nieakcentowanych – por. Dzięgiel 2001: 35) 
jest obecna we wszystkich wypowiedziach Szczepka i Tońka2:

1 Wystarczy przejrzeć komentarze na filmowych formach internetowych 
dotyczące filmów śląskich (por. Kresa 2014c).

2 Zaśpiew oznaczany jest w zapisie przez podwojenie litery oznaczającej 
mocniej wymawianą samogłoskę.
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T: Moja sirootka.
S: Nie sirootka, nie sirootka, bou ja bede dla nieegou matka.
T: Ja tysz.
S:To ta dwie matki bedzie dziecko miało. A to niemożliwi, ty be-
dziesz ty, bo ja wim, łojciec (BL).

Kresowy „zaśpiew”, zwany również akcentem kresowym, 
charakteryzuje także język kamerdynera Franciszka: 

Jeżeli mi łolno coś zaproponoowac’, to mniee sie wydaji absoluutni, 
że na taki wizyte trzeba absoluutni młoodo wygloondac’.

Nie usłyszymy go jednak w wypowiedziach Julina Dalewi-
cza – przedstawiciela młodego pokolenia klasy wyższej. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, że z nauczeniem się kresowego „za-
śpiewu” miał problem nawet Władysław Hańcza. Problem ten 
był na tyle poważny, że w pierwszej części trylogii Sylwestra 
Chęcińskiego Sami swoi Kargul mówi nie głosem Hańczy, a kre-
sowiaka – Bolesława Płotnickiego. Ciężka praca towarzyszyła 
też Robertowi Więckiewiczowi, Kindze Preis i Krzysztofowi 
Skoniecznemu, którzy musieli się nauczyć lwowskiego bałaku 
do filmu W ciemności Agnieszki Holland (Skonieczny 2015). Być 
może nakład pracy, który miałby włożyć w naukę lwowskiego 
„zaśpiewu” Aleksander Żabczyński, był na tyle duży, że z nie-
go zrezygnowano, być może nie rozpatrywano go wcale, dzięki 
czemu „zaśpiew” w filmie Będzie lepiej jest cechą dyferencyjną 
języka przedstawicieli klas niższych. 

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. Ta dekodowana 
niemal automatycznie cecha gwar wschodnich jest niemożliwa 
do wykorzystania w wypadku tekstu pisanego – o tym, że ktoś 
„zaciąga”, możemy się dowiedzieć jedynie z komentarzy narra-
tora lub innych bohaterów, ze zjawiskiem tym w książce nigdy 
nie mamy do czynienia explicite. Słuchowisko radiowe i film ot-
wierają w tym zakresie o wiele szersze możliwości. Przeniesione 
na karty papieru wypowiedzi Szczepka i Tońka tracą nieco na 
wyrazistości, którą znamy z filmów i słuchowisk. 

Drugą bardzo wyrazistą cechą języka filmowych lwowian jest 
redukcja nieakcentowanego e i jego podwyższenie artykulacyjne 
do i lub y. Zjawisko to powszechne w gwarach kresowych (por. 
Kurzowa 1983: 74, Seiffert-Nauka 1993: 28-29, Dzięgiel 2001: 35), 
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usłyszeć można również na Podlasiu (Kresa 2011). W analizowa-
nym materiale cecha ta zwiększa swą częstotliwość w wygłosie, 
co znajduje potwierdzenie w wynikach badań I. Seiffert-Nauki 
(1993: 29), np. „Sz’cz’epc’iu coś łona fałłszywi gra”, „Cuduni, 
Szczepciu, cuduni”. Punkt dojścia podwyższenia artykulacyjne-
go jest determinowany przez spółgłoskę poprzedzającą reduko-
wane e, zwykle jest to i, rzadziej y: „A, to Tońciu, być woźnym to 
to fajny kawałyk jest”. 

Omawiana cecha jest wymieniana jako jedna z najbardziej 
charakterystycznych dla polszczyzny kresowej (por. Kurzowa 
1983: 74). W filmie Będzie lepiej redukcji ulega również zdena-
zalizowane ę, zwłaszcza w zaimku zwrotnym się: „Kto ma forsy 
temu zdaje si, temu zdaje si, że on król, żyji, piji, i przystawia 
si, każdy przy nim nul” (por. Seiffert-Nauka 1993: 34). Warto 
zauważyć, że w wypowiedziach bohaterów filmu sporadycznie 
notowane jest również podwyższenie artykulacyjne samogło-
sek akcentowanych, ale pochodzących z dawnych samogłosek 
długich, charakterystyczne dla większości gwar polskich: „Jak 
łun gra, to tak jak śpiwał ja”. Zjawisko takie również notuje  
I. Seiffert-Nauka (1993: 30). Wymowę tego typu słyszymy tylko 
z ust Szczepka i Tońka, co również potwierdza wyniki badań 
prowadzone na szerszym materiale: 

Taka artykulacja była właściwa w zasadzie wszystkim użytkow-
nikom szeroko pojmowanego dialektu lwowskiego, chociaż osoby 
posługujące się odmianą kulturalną, urodzone w okresie między-
wojennym już jej unikały (Seiffert-Nauka 1993: 30).

Zjawiskiem pokrewnym (bo wynikającym z takiego samego 
działania akcentu) redukcji nieakcentowanego e jest podwyż-
szenie artykulacyjne nieakcentowanej samogłoski o do u (por. 
Seiffert-Nauka 1993: 29). Ta cecha jest również dość licznie re-
prezentowana w dialogach Szczepka i Tońka. Nieakcentowane 
o ulega podwyższeniu w różnych pozycjach: „Że kulega w pra-
cy najwiencej w życiu znaczy”, „Ni, ni, prosze łaski pana dyrek-
toora, to my właśnie skuńczyli, a lalka zaczneła”; „Nikt gu nie 
zna, nikt ni kucha go, to nie to co my”, „Cicho, cicho, Tońciu, 
tera pan dyrektur gada”. 

Podwyższenia artykulacyjne samogłosek nieakcentowanych 
nie pojawiają się natomiast w wypowiedziach lwowskiej klasy 
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wyższej. Wiązać się to może z negatywną oceną tej cechy przez 
samych kresowian: „Tendencja do podwyższania samogłosek 
średnich była w poczuciu lwowian i innych południowych kre-
sowców cechą bardzo prowincjonalną, której należało unikać” 
(Kurzowa 1986: 57). Być może jednak, gdyby Juliana Dalewicza 
grał lwowianin mielibyśmy do czynienia z nieco inną sytuacją: 

(...) taki typ wymowy był powszechny również we Lwowie, i to nie 
tylko wśród osób posługujących się gwarą miejską (...). Nie można 
wątpić w to, że starano się wyeliminować ten, uznawany przez ogół 
Polaków za zbyt prowincjonalny, typ wymowy, ale przeważnie nie 
do końca skutecznie” (Seiffert-Nauka 1993: 28). 

Nie ulega jednak wątpliwości, że dzięki jednej z najbardziej wy-
razistych cech gwarowych, Szczepko i Tońko stają się batiarami 
z krwi i kości. 

Batiarami czynią ich również pozostałe cechy fonetyczne, 
których nie usłyszymy z ust bohaterów będących reprezentan-
tami klasy bogatej. Wśród nich silna labializacja samogłosek 
o i u: „Sz’cz’epc’iu, coś łona fałłszywi gra” – mówi o lalce Tońko. 
Szczepko zaś zwraca uwagę przyjacielowi, mówiąc o „bajbusie”: 
„Ta jak ni ma krzyczyć, jak ty dzieckim purtarmosisz, a weź po-
łóż dzie na równem, niech łodpocznie troszke”. Łącznie w teks-
tach dialogowych samogłoska o jest labializowana 50 razy, sa-
mogłoska u (lub powstała w wyniku redukcji nieakcentowanego 
o) – zaledwie 9 razy, np.: „Kto łuciec? Kto łuciec? To my szukali 
tak po całym Lwowi w hotelu, i nam powiedzieli, że pojecha-
ła do Warszawy”. Cecha ta, mimo dość wysokiej częstotliwości, 
nie jest realizowana konsekwentnie, tuż obok siebie w wypo-
wiedziach Tońka mamy głoski labializowane i nielabializowa-
ne: „My nie łuciekli, ino to on nie chciał stanońć”. Notowana na 
Kresach wschodnich i we Lwowie labializacja i prelabializacja 
jest cechą ogólnodialektalną. 

Języka Szczepka i Tońka znamionuje również denazalizacja 
samogłosek nosowych w wygłosie. Przy czym obejmuje ona za-
równo historyczną samogłoskę długą, jak i krótką: „A ja myśle, 
Tońciu, zaraz z rania jutro trzeba pójść do magistratu, to my 
chapniemy jako fajno robote”. Odnosowiona wymowa ą jako 
o charakterystyczna jest dla mieszkańców Lwowa (Seiffert-Na-
uka 1933: 33).



50 MONIKA KRESA

Zdenazalizowane ę w pozycji nieakcentowanej podwyższa 
się natomiast do i lub y („No jidziemy na pulicji, dziecku odda-
my, ta i pewnie”), denazalizowane ą do u (por. Seiffert-Nauka 
1933: 33). Możliwa jest jednak w tej pozycji wymowa rozłożona: 
„(...) w tym szynku jaki sie zejdu, łódki postawium”. 

Inna niż ogólnopolska jest również w języku Szczepcia i Toń-
ka wymowa samogłoski ę w odmianie czasownika być, co wią-
że się z uproszczeniem realizacji rozłożonej (bende): „Aha, ty, 
jeszcze bedzisz gadał po lwosku jak sam cesyrz, bedzisz wie-
dział, cichu, cichu, jeszcze z łojcem na łódki do szynku pójdzisz, 
bedziesz wiedział, bedziesz wiedział”. Wymowa rozłożona 
charakteryzuje również samogłoski nosowe w pozycji przed 
szczelinową: „I nu kazali spać w tym ubraniu, a mi goruncu jak 
niszczenści, trza było Tońciu luft otworzyć”. Jest to całkowicie 
zgodne z wymową południowokresową (Kurzowa 1986: 79).

2.2. Cechy konsonantyczne
Z charakterystycznych cech fonetycznych języka lwowskiej uli-
cy, które wymienia Zofia Kurzowa, wskazać należy na „miesza-
nie u, w, ł w przyimku” (Kurzowa 1986: 376): „No i co? Nic? Ni 
ma żadnych u sali?”. W dialogach filmu Będzie lepiej jest to właś-
ciwie cecha jednostkowa. 

Ze swego rodzaju kuriozum mamy natomiast do czynienia 
w języku Franciszka – kamerdynera Juliana Dalewicza, który 
mówi: „Jeżeli mi łolno coś zaproponoowac’ i dalej: Kto mółi? 
Kto to jest? Warszała? Niejaka Łanda Ruczyńska”. Przejście  
w w ł następuje w jego wypowiedziach wyłącznie przed samo-
głoską, podczas gdy Zofia Kurzowa pisze, że język lwowskiej uli-
cy charakteryzuje „przejście w w ł przed spółgłoską” (Kurzowa 
1986: 376). I taka wymowa pojawia się (również dość rzadko) w ję-
zyku Tońka: „Jak tobi dobrze, prałda, prałda, że tobi dobrze?”.

Taka artykulacja spółgłoski w wynikająca z wpływu języ-
ka ukraińskiego jest zdaniem badaczek charakterystyczna dla 
lwowskiej prowincji (Kurzowa 1986: 417, Seiffert-Nauka 1993: 
42), a nie gwary miejskiej. Jeśli założyć więc, że gwara w filmie 
Będzie lepiej dekoduje pochodzenie bohaterów, okaże się, że 
Franciszek nie jest rdzennym mieszkańcem samego Lwowa. Od 
pozostałych bohaterów odróżnia go także dość konsekwentna 
półmiękka wymowa spółgłosek środkowojęzykowych: „Jeżeli 
mi łolno coś zaproponoowac’ to mnie s’e wydaje absolutnie, że 
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na takie wizyte trzeba absoluutnie młoodo wyglondaac’”, któ-
ra, zdaniem Z. Kurzowej, charakteryzowała odleglejsze obszary 
południowo-wschodnie – Pokucie i Bukowinę (Kurzowa 1986: 
87). Półpalatalna wymowa środkowojęzykowych notowana jest 
również w materiale Ewy Dzięgiel, jednak tylko wśród przedsta-
wicieli młodszego pokolenia, na którego język silniejszy wpływ 
miały języki wschodniosłowiańskie (por. Dzięgiel 2001: 41). Rze-
czywiście, cecha ta w wypowiedziach Szczepka i Tońka pojawia 
się właściwie incydentalnie. Częściej, choć niekonsekwentnie, 
w języku Tońka usłyszymy natomiast półmiękką wymowę po-
łączenia sz’cz’: „Sz’cz’epciu coś łona fałłszywi gra”. Cechy tej nie 
wymienia żadna z badaczek.

Ciekawie przedstawia się również kwestia artykulacji  
ł przedniojęzykowozębowego, które zarówno w języku polskim, 
jak i w ukraińskim (w wygłosie i przed spółgłoską) ulegało wał-
czeniu. Jak twierdzi bowiem Zofia Kurzowa: 

W latach poprzedzających II wojnę światową ṷ charakteryzowało 
już powszechnie fonetykę mieszkańców Lwowa (zwłaszcza inteli-
gencji), ł zaś wymowę mieszkańców miast bardziej na wschód po-
łożonych: Stanisławowa i Tarnopola (Kurzowa 1986: 91). 

Rzeczywiście, w języku Szczepka i Tońka przedniojęzyko-
wozębowe ł pojawia się incydentalnie, konsekwentnie realizuje 
je natomiast Franciszek i… przedstawiciel warstwy wykształco-
nej, którym jest Julian Dalewicz. Skąd zatem ł w języku Dalewi-
cza, skoro rzadko pojawia się nawet w wypowiedziach Szczep-
ka i Tońka? Nie jest to oczywiście przykład nieudanej z punktu 
widzenia charakterystyki socjolingwistycznej stylizacji, tylko 
wyuczona aktorska wymowa Aleksandra Żabczyńskiego. Poza 
nim realizują ją w filmie Loda Niemirzanka, Antoni Fertner 
i Wanda Jarszewska – zawodowi aktorzy grający bohaterów po-
chodzących z Warszawy.

Indywidualizujący (tym razem w obrębie tej samej grupy 
społecznej) charakter ma jeszcze inna cecha południowokreso-
wa, jaką jest miękka wymowa l’ w pozycji przed historyczną  
j – pojawia się ona w wypowiedziach Tońka: „Nigdy w świe-
ci: tra l’a l’a l’a l’a”, podczas gdy brak jej u Szczepka: „Ma być 
przeci: tra la la la la la”. Podobną wariantywność notuje Irena 
Seiffert-Nauka (1993: 45-46).
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Z pozostałych cech fonetycznych języka Szczepka i Tońka, któ-
re cechują nie tylko gwarę lwowską i dialekty kresowe, na uwagę 
zasługują również uproszczenia grup spółgłoskowych: „Jest że ja 
abo ty z aliganckiego domu?”, „A weź połóż dzie na równem, 
niech łodpocznie troszke”, „No co ty nie powisz do tegu, taka 
matka strentna zostawi tak o dziecku leżyć, a sama z cało pew-
nością poszła do insze baby na plotki”, rozpodobnienia w obrębie 
tych grup, np. malentki, oraz miękka wymowa spółgłosek tylnoję-
zykowych: „Ja nie mogie żyć bez bajbusa”. Wszystkie są notowa-
ne przez Zofię Kurzową i Irenę Seiffert-Naukę.

3. Cechy fleksyjne 
Gwarowa fleksję południowokresową eksploruje się w omawia-
nym filmie o wiele rzadziej niż fonetykę. Częściowo jest ona rów-
nież przez fonetykę determinowana, co wiązać należy z faktem, 
że duża część opisanych powyżej cech fonetycznych pojawia się 
w konkretnych pozycjach fleksyjnych. 

Do najbardziej wyrazistych cech fleksyjnych Szczepka i Tońka 
należą niewątpliwie bezkońcówkowe formy osobowe czasu prze-
szłego, notowane w materiale Zofii Kurzowej, która twierdzi, że: 

użycie form bezkońcówkowych czasu przeszłego charakteryzowało 
język osób dwujęzycznych, osób niewykształconych, gwarę miejską 
(Kurzowa 1986: 112). 

O analogicznych ograniczeniach w jego użyciu wspomina Irena 
Seiffert-Nauka (1992: 128-129).

W dialogach omawianego filmu bezkońcówkowe formy cza-
su przeszłego notowane są zarówno w pierwszej osobie liczby 
pojedynczej (8 notowań): „Ja czeguś jegu tak bardzo lubił, A ja 
sie menczył cało noc, nie mógł zasnąć ani na chwileczki, bieda-
ctwo”, jak i w drugiej osobie liczby pojedynczej (2 przykłady): 
„Ło, to coś strasznego bedzi, po co ty sie chwalił, że ty sie znasz 
na maszynach?”. Znamionuje ona również wypowiedzi Szczep-
ka i Tońka, które odnoszą się do ich dwójki, a zatem realizują 
użycie czasu przeszłego w 1 osobie liczby mnogiej (3 przykłady): 
„My nie łuciekli, ino to on nie chciał stanąć”. Brak przykładów 
w omawianym materiale wypowiedzi w 2 osobie liczby mnogiej, 
ponieważ Szczepko i Tońko nie zwracają się do swoich rozmów-
ców per ty, tylko per państwo. 
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Przytoczone notacje nie są wprawdzie zbyt liczne, jednak 
język Szczepcia i Tońka charakteryzuje się wyłącznością form 
bezkońcówkowych czasu przeszłego, co świadczy o konsekwen-
tnym użyciu tej cechy. Jest to jednocześnie cecha indywiduali-
zująca – nie pojawia się ona bowiem w wypowiedziach Julina 
Dalewicza, a zatem przedstawiciela warstwy wykształconej, co 
pokrywa się z obserwacjami obu badaczek.

W zakresie realizacji czasu teraźniejszego gwarę lwowską 
charakteryzuje końcówka -im charakterystyczna dla czasowni-
ków III koniugacji (por. Kurzowa 1986: 113). Jest jednocześnie 
przykładem cechy fleksyjnej determinowanej fonetyczne. Wy-
stępuje również w języku Szczepka i Tońka: „Szczepciu, ja już 
wim, un głodny” oraz Franciszka: „Rozumim doskonali, ali 
to...”. Analogicznie pojawia się ona również w czasownikach  
II koniugacji: „Tak wedle węchu, jakby sie kto pytał, to ja my-
ślim, że najlepij ich by trza nauczyć śpiwać”. 

Również fonetyką (por. uwagi na temat denazalizacji i pod-
wyższenia artykulacyjnego ę) determinowana jest końcówka 
pierwszej osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego w po-
staci -i, notowana jednak jednostkowo: „Ja myśli”.

Do cech znamionujących polszczyznę Lwowa należą również 
liczne wyrównania w zakresie tematu czasowników, które po-
jawić się mogą w gwarach polskich innych obszarów. W języku 
Szczepka i Tońka są to przede wszystkim wyrównania w za-
kresie występowania przyrostka tematycznego -ną- w formach 
bezokolicznika: „Ze skóry można wyskoknońć, Może trzeba 
pomognąć?” oraz czasu przeszłego: „Szczepciu, ja już wpad-
noł”. W wypadku czasownika siąść mamy natomiast do czynie-
nia z wyrównaniem analogicznym do archaicznej formy czasu 
teraźniejszego siedę, słyszymy zatem: „Dziękuje, my sie troszke 
siedniemy, tak o... Prosi, tera możesz siednąć”. 

W zakresie fleksji rzeczownikowej słyszymy typową dla 
gwar ludowych w ogóle, a nawet polszczyzny potocznej, wy-
mianę dopełniaczowej końcówki -u na -a: „To ja nie wiem, czy 
my mamy na pół bileta”. Cecha ta w filmie znamionuje tylko 
język batiarów i znajduje potwierdzenie w materiale lwowskim 
(Seiffert-Nauka 1993: 97)

Na uwagę zasługują również konsekwentne formy wołaczowe 
imion (ponad 60 poświadczeń): „Tońciu, masz troszka pinien-
dzy?”, „Szczepciu, świżutka bardzo na masełku”, które pojawia-
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ją się również w pozycji mianownika: „A właśnie, właśnie to ja 
jestem winny, Tońku jest niewinny”, co jest typowe nie tylko dla 
polszczyzny lwowskiej, lecz także polskiego (również współczes-
nego) języka potocznego, choć w wypadku tej pierwszej wspiera-
ne przez podwyższoną wymowę nieakcentowanego o.

4. Będzie lepiej – filmowa stylizacja czy dokument epoki?
Język filmowych batiarów Szczepka i Tońka odróżniał się 
w znacznym stopniu od przedwojennego języka ogólnego. Na 
jego całościowy obraz składały się nie tylko omówione powyżej 
cechy, lecz także wykładniki składniowe, słowotwórcze, leksy-
kalne i frazeologiczne, które powinny się stać przedmiotem od-
dzielnego artykułu. Przeprowadzona analiza dowodzi jednak, 
że dwa najczęściej wykorzystywane w tekstach kultury w funk-
cji systemowych wykładników indywidualizujących poziomy 
języka wystarczyłyby, aby ten język zindywidualizować. A taki 
niewątpliwie był cel twórców filmu Będzie lepiej, o czym świad-
czy chociażby fakt, że pokojówka Basia, opisując Wandzie nowo 
przybyłych gości, mówi: „Gadają jakoś po chińsku, to ja tu, to ty 
tu”. Na odmienny od warszawskiego język bohaterów zwraca 
uwagę również woźny Filipek. 

Filipek: A bo on lubi z mondrymi ludźmi grać. Ja bym przez Most 
Kierbedzia przegonił toto. 
Szczepko: Co toto?
Filipek: No tu, toto.
Szczepko: To tototo tu, to tototo.
Filipek: Ojej, przepraszam, a skąd panowie?
Szczepko: A ze Lwowa.
Tońko: Właśni. 
Filipek: Ze Lwowa? Nie, no teraz to ja już wszystko rozumiem.

Swoje językowe wyalienowanie werbalizuje także sam 
Szczepko podczas wizyty w warszawskiej restauracji: „Tońku, ja 
w tyj Warszawi nic nie rozumim”. 

Nie ulega również wątpliwości, że gwara lwowska w filmie 
Będzie lepiej miała spełniać trzy podstawowe funkcje: indywidu-
alizować bohaterów, charakteryzować ich, ale przede wszystkim 
śmieszyć widza. Nadrzędnym celem zarówno omawianego fil-
mu, jak i radiowych dialogów „Wesołej lwowskiej fali” był ko-
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mizm i choć można go było uzyskać na drodze różnych pozasty-
lizacyjnych zabiegów językowych, Szczepko i Tońko nie bawili-
by tak bardzo, gdyby nie mówili gwarą. 

Jak wynika z powyższej analizy, indywidualizacja języka bo-
haterów filmu odbywała się nie tylko na płaszczyźnie geogra-
ficznej, lecz także socjologicznej: inaczej mówią baciarzy, inaczej 
pochodzący z prowincji Franciszek, jeszcze inaczej dyrektor fa-
bryki lalek Julian Dalewicz. Celem badań była weryfikacja zgod-
ności języka zaprezentowanego na ekranie kinowym z wzorcem 
dialektalnym, jakim był język mieszkańców Lwowa okresu mię-
dzywojennego. Jak pokazuje zestawienie wyekscerpowanego 
materiału z badaniami Zofii Kurzowej i Ireny Seiffert-Nauki, 
indywidualizacja języka poszczególnych postaci jest nie tylko 
udana, lecz zgodna (na poziomie fonetycznym i fleksyjnym) ze 
stanem faktycznym języka lwowskiej ulicy lat trzydziestych. 

Ową zgodność udało się uzyskać przede wszystkim dzięki 
obsadzie aktorskiej. Podkreślić jeszcze raz należy fakt, że role 
Szczepka i Tońka odgrywali nie zawodowi aktorzy, ale aktorzy-
-amatorzy, synowie lwowskiej ulicy, którzy lwowskich cech 
fonetycznych nie wyzbyli się do końca życia. Świadczy o tym 
chociażby film dokumentalny z 1988 roku zatytułowany Tońko, 
czyli legenda o ostatnim baciarze (Stępiński 1988), w którym za-
mieszczono obszerne fragmenty wywiadu przeprowadzonego 
z odtwórcą roli Tońka – Henrykiem Vogelfängerem:

Potem, jak byłem u łojca3, poszedłem4… jak zawiadoomić5 Szczeep-
ka, no. Wjenc ja dzwounie6 do dómu, ni ma, do radia – ni7 ma. To 
dzie on może być? U Żorża pewnie w kawiarni, tam gdzieś siedzi. 
I przychodze8 do tej kawiarni i rzyczywiście patsze, to tam taka długa 
to była stosunkowo kiszka, po obu stronach tam siedzo9 ludzie, ofice-
rowie czternastego pułku piechoty i on tam siedzi Szczepko z jakimiś 

3 Labializacja.
4 Ł przedniojęzykowo-zębowe.
5 Zaśpiew.
6 Podwyższenie artykulacyjne o do u.
7 Podwyższenie artykulacyjne e do i.
8 Denazalizacja ę.
9 Denazalizacja ą.
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tam paniami. Ja wchodze w tym taki wystrujony10 z takim białym 
szalikiem. A on tak do mnie, oczaami tak pyta: no? Ja mówie: zdałem. 
W tym momencie ten Szczepko sie zrywa s tego miejsca i krzyczy tak 
jak pamientam dzisi: Ludzi, mój Tońcio – adwokat (Stępiński 1988).

Filmowe dialogi, które możemy obserwować na ekranie, są 
zatem odgórnie sterowane i stylizowane tylko częściowo. 

Trzeba mieć oczywiście świadomość, że wybór fonetycznych 
i fleksyjnych wykładników owej stylizacji był wyborem subiek-
tywnym. Powyższa analiza udowadnia jednak, że nie był to wy-
bór mechaniczny, ale przemyślany i determinowany rzeczywi-
stymi mechanizmami, którym poddawany był język lwowian 
lat trzydziestych. Oczywiście, omawiane dialogi cechuje nagro-
madzenie cech gwarowych (owa kondensacja charakterystyczna 
jest dla stylizacji językowej w ogóle), nie nadają się one zatem do 
badań frekwencyjnych, podobnie jak publikowane dialogi:

stylizacyjny charakter tych „rozmówek”, napisanych we Lwowie 
i na pewno przez lwowian oraz przede wszystkim dla nich prze-
znaczonych, dotyczy bardziej planu treści niż formy, która – zda-
niem lwowskich konsultantów rozprawy – w zestawieniu z żywą 
mową tamtego okresu wykazałaby co najwyżej różnice ilościowe, 
w niewielkim stopniu natomiast dotyczyłaby różnic jakościowych, 
chociażby możemy się spodziewać, że w Dialogach… brak np. nie-
których warstw słownictwa, jak choćby wyrazów wulgarnych (Sei-
ffert-Nauka 1993: 8).

Nie zmienia to jednak faktu, że film Będzie lepiej jest doskona-
łym językowym dokumentem epoki i utrwala rzeczywiste cechy 
języka mieszkańców Lwowa, również te, które na płaszczyźnie 
tekstu pisanego są niemożliwe do uchwycenia i wykorzystania.

Wykaz�skrótów

eSJPD – Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. I-X, War-
szawa 1958-1969 [wersja on-line: http://sjp.pwn.pl/].

SGPK – Karłowicz J., Słownik gwar polskich, t. I-VI, Kraków 1900-
-1911.
10 Podwyższenie artykulacyjne nieakcentowanego o.
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SW – Karłowicz J., Kryński A. A., Niedźwiedzki W., Słownik języ-
ka polskiego, t. I-VIII, Warszawa 1900-1927.
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The language of pre-war Lviv in the film Będzie lepiej  
directed by Michał Waszyński  

(phonetics and inflection)
Abstract

The article presents the outcome of the analysis of the texts spo-
ken by characters of the pre-war film Będzie lepiej. The film shows 
history of Szczepko and Tońko – batiars from Lviv. The char-
acters were acted by Jan Wajda and Henryk Vogelfänger, both 
actors originally coming from Lviv. The spoken material was 
transcribed and then the author chose particular phonetic and 
inflectional features. These features were confronted with the 
outcome of the researches of the language of Lviv by Zofia Kur-
zowa and Irena Seiffert-Nauka. The analysis leads to the conclu-
sion that the language of the Lviv’s street presented in the film 
almost fully corresponds with the sociolinguistically diversified 
stylization pattern. The first reason is that the main roles were 
acted by people coming from Lviv. The second reason is that the 
analysed film should rather be treated as the linguistic document 
of the epoch rather than stylization text.

Keywords: urban dialect, dialect of Lviv, Polish from South 
Kresy, dialectization, fictional film, the language of the films, 
Będzie lepiej.
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O CIEPLICACH WE ŚKLE Erazma Syksta

Wiek XVI to okres wykształcania się polskiej terminologii w róż-
nych dziedzinach wiedzy, jak również stylu naukowego w pol-
szczyźnie. Dzieła pisane po łacinie zaopatrywano w polskie glo-
sy, publikowano też książki bezpośrednio po polsku. Dotyczy 
to również nauk lekarskich. Do autorów dzieł medycznych XVI 
wieku z tego kręgu działań należą tak znani twórcy, przyrodni-
cy i lekarze, a zarazem pisarze, jak: Stefan Falimirz, Andrzej Gla-
ber z Kobylina (choć ten jednak nie lekarz, lecz astrolog), Marcin 
Siennik, Wojciech Oczko, Marcin z Urzędowa, Szymon z Łowicza, 
Hieronim Spiczyński. Dzieła ich stanowią, w różnym zakresie, co 
prawda, kanon źródeł podstawowych bądź dodatkowych Słowni-
ka polszczyzny XVI w. (Jankowiak 2010: 202). 

Spośród wymienionych szczególną uwagę należy poświęcić 
Wojciechowi Oczce (1537-1599), który swoimi dwoma traktata-
mi z zakresu medycyny: balneologicznym, pt. Cieplice (1578), oraz 
ściśle lekarskim o leczeniu kiły, pt. Przymiot (1581) – otwiera właś-
ciwą polską naukową literaturę lekarską (Wysocka 1999: 55-57). 
Wodolecznictwo, znane już w antyku, w okresie staropolskim zy-
skało na znaczeniu, ze względu na przekonanie o jego skuteczności 
w leczeniu „niedomogów natury reumatycznej, dermatologicznej, 
gastryczno-trawiennej i in.”, Na polecenie Stefana Batorego to właś-
nie Wojciech Oczko w roku 1578 zbadał wody ciepliczne we Szkle 
w okolicach Lwowa. Jego badania ponowił w r. 1617 Erazm Sykst, 
lekarz lwowski. Temat ten, zainteresowanie wodami cieplicznymi 
we Szkle oraz dzieła im poświęcone łączą obu szesnastowiecznych 
lekarzy: Wojciecha Oczkę i Erazma Syksta (Pietrzak 2012: 19-20). 

W okresie staropolskim rozpatrywano wodę bądź jako zagro-
żenie, bądź też jako środek leczniczy. I tak, autor nasz, Erazm 
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Sykst, przestrzegał przed piciem wody stawowej oraz z topnieją-
cego śniegu, uzasadniając autorytetem antycznych medyków ry-
zyko wystąpienia poważnych chorób. Staropolscy lekarze badali 
skład i właściwości wód cieplicznych, czyli termalnych, starali się 
odkryć ich istotę, doszukując się przyczyn ich niezwykłych właś-
ciwości w teoriach starożytnych filozofów oraz przeprowadzając 
doświadczenia, dla określenia cech fizycznych i chemicznych wód. 

Erazm Sykst (Sykstus) urodził się około roku 1570 we Lwo-
wie. Rodzina jego należała do starych rodów mieszczańskich, 
osiadłych z dawna we Lwowie. Interesującą o niej wzmiankę 
znajdujemy pod rokiem 1549: pojawiają się wtedy Sykstowie, 
jako zwani dawniej Mrzygłodami albo też, z łacińska, Esuriensami 
(czyli ‘głodnymi’). Późniejsze swe nazwisko przejęli od chrzest-
nego imienia jednego z przodków: Sykst – nazwę Mrzygłód 
uznali bowiem za „ohydne przezwisko” (Zubrzycki 1884: 265).

O życiu Erazma nie mamy pewnych wiadomości. Istnieją jedy-
nie wzmianki, a i te nie są wolne od sprzeczności. Wiadomo, że był 
doktorem medycyny i filozofii, we Lwowie pełnił obowiązki leka-
rza miejskiego, a w r. 1627 radcy. Obfita korespondencja, o której 
wiadomość podaje Hieronim Juszyński w swym Dykcyjonarzu, 
zdaje się świadczyć o wziętości i sławie Syksta nie tylko w kra-
ju, ale i zagranicą (Juszyński 1820: 182). Niestety, o koresponden-
cji tej, przechowywanej przez „publicznego nauczyciela chemii 
w Akademii Krakowskiej”, Jana Jaśkiewicza, nie mamy obecnie 
żadnych wiadomości. Informacja, że Sykst był profesorem Aka-
demii Zamojskiej, nie jest pewna. Podaje ją J. A. Załuski (Załuski 
1832: 138), powtarza Z. Gąsiorowski (Gąsiorowski 1839: 336). Za 
rzecz pewną przyjmuje Wadowski (Wadowski 1899-1900).

Zachowały się pewne wzmianki, świadczące o charakterze 
i osobowości Syksta. Tak np. w aktach miejskich Lwowa czyta-
my o wielkich dobrodziejstwach świadczonych przez niego na 
rzecz ubogich (Wadowski 1899-1900). Obok tego znany jest także 
jego udział w akcji przeciw Marcinowi Kampianowi, lekarzowi 
lwowskiemu. Przyjaźnił się Sykst z Szymonem Szymonowicem 
i Józefem Bartłomiejem Zimorowicem. Pierwszy dedykował mu 
wiersz panegiryczny w języku łacińskim, drugi zaś uczynił wy-
konawcą testamentu (Łoziński 1902: 33, 213). 

Erazm Sykst znany jest przede wszystkim jako pisarz: pisał 
prozą i wierszem. Wszystkie jego dzieła, prócz jednego: O ciepli-
cach we Śkle – pisane były po łacinie. To jedyne pisane po pol-
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sku doczekało się dwu wydań. Pierwodruk ukazał się w r. 1617 
w drukarni Akademii Zamojskiej, u Krzysztofa Wolbramczyka; 
drugie wydanie w r. 1780, u Jana Augusta Posera (Warszawa-
-Lwów). Do tekstu polskiego dołączono tu tłumaczenie na łacinę. 

Dzieło swe dedykował Erazm Sykst wojewodzie poznańskie-
mu, Janowi z Ostroroga, humaniście, miłośnikowi nauk przy-
rodniczych i lekarskich. W dedykacji oświadczał, że pracę swą 
przedsięwziął, ażeby zachęcić lekarzy, których jest bardzo wielu 
w Polsce, do opisywania krajowych uzdrowisk. Jego własna praca 
miała być uzupełnieniem wspomnianego dzieła Wojciecha Oczki 
„o wodach we Śkle”, pt. Cieplice (wydanego Cum gratia et privilegio 
S.R.M. W Krakowie, W drukarniey Łazarzowey, Roku Pańskiego 1578). 

W przedmowie Do łaskawego Czytelnika powiada Sykst, że 
w zakresie filozofii naukę trzeba rozpocząć od Arystotelesa i Pla-
tona, ale w medycynie od Hipokratesa i Galena. Przeprasza też 
za długość książki i tłumaczy, dlaczego nazwał źródło we Śkle 
Cieplicami, a nie „pojedynczym słowem”.

Całość dzieli się na trzy części. Pierwsza traktuje o naturze 
wód ciepłych, druga podaje metody wypróbowywania wód. Od 
strony 124 ciągnie się część trzecia – ta jest najważniejsza, we-
dług autora, i obejmuje hydroterapię. 

Bibliografia dotycząca naszego medyka jest uboga. Estreicher 
odnotowuje dzieło, daje jego streszczenie i stwierdza, że może 
być interesujące dla historii geologii czy chemii. Poza tym, ogól-
ne raczej, wzmianki o autorze znaleźć można w pracach z histo-
rii medycyny, w tym zwłaszcza balneologii. Wody „szkielskie” 
były dwukrotnie badane i rozlokowane są, jak pisał Sykst, „od 
Jaworowa mila, a od Lwowa, miasta królewskiego, pięć mil”. 

Dotąd nikt nie pisał o języku Syksta, mimo że starszy o po-
kolenie Wojciech Oczko cytowany jest jako jeden z twórców na-
ukowej terminologii lekarskiej. Oba jego dzieła zwróciły zresztą 
uwagę już w XIX w. i zostały przedrukowane przez E. Klinka 
w pozytywistycznej Warszawie w r. 1881. Język Oczki opracował 
przy tej okazji A.A. Kryński, głównie na podstawie Przymiotu.

 Jeśli przyjmiemy za Estreicherem i innymi, że Erazm Sykst 
urodził się około roku 1570, to w czasie pisania i wydania Cieplic 
(1617) był człowiekiem dojrzałym. Język jego kształtował się pod 
koniec XVI w. w literackiej, książkowej odmianie polszczyzny. 
Nie bez znaczenia dla oceny językowej wartości dzieła pozostaje 
fakt, że Sykst był lwowianinem od kilku pokoleń, stąd obecność 
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u niego pewnych cech właściwych polszczyźnie kresowej. Do-
puszczać zarazem można wpływ drukarni zamojskiej na języko-
wą postać tekstu. 

Język dzieła O cieplicach we Śkle zwrócił jednak na siebie uwa-
gę i został wykorzystany w słownikach: hasła oraz cytaty z niego 
znajdujemy już u Samuela Lindego w Słowniku języka polskiego. 
Elektroniczny Słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku odnoto-
wuje 106 cytatów z tego dzieła. 

Poniżej pragnę scharakteryzować język Syksta jako odmianę kul-
turalną szesnastowiecznej polszczyzny w utworze o charakterze po-
pularnonaukowym, prezentującą styl właściwy dla tego typu tekstu. 

Uwagi dotyczą, rzecz jasna, tylko wybranych materiałów z zakre-
su morfologii, leksyki i składni. Dla egzemplifikacji wybrano przy-
kłady szczególnie interesujące, charakteryzujące naszego autora. 

MORFOLOGIA
Zwraca uwagę wielka ilość dewerbatiwów z sufiksami: – anie//enie 
oraz -ość. W XVI w. używano ich zwłaszcza w utworach stylizo-
wanych, potwierdza to analiza języka Kochanowskiego i Reja  (Ro-
spond 1961: 195). Bogactwo tego typu formacji u Sykstusa można 
tłumaczyć zarówno wzorowaniem się na starej literaturze, jak i ko-
niecznością wyrażania stanów i czynności oraz właściwości, co było 
nieodzowne w związku z tematyką medyczną. Warto zauważyć, że 
w dziele Syksta wiele z rzeczowników odczasownikowych zatraci-
ło swą pierwotną funkcję wyrażania czynności lub stanu (charakter 
orzeczeniowy) i oznacza wytwór tej czynności (charakter podmioto-
wy), najczęściej na skutek pewnej konkretyzacji znaczeniowej1.

Formant -anie//-enie;
gorzenie – ‘palenie się’: „kiedy materyja będąc sposobna do 
gorzenia” 11;
mazanie – ‘mazidło, maść’: „do mazania przymieszać opium” 165;
naganienie – ‘krytyka’: „i onegoż naganienie” 55;
narościenie – ‘narośl’: „dziąsłom, które narościenie cierpią” 143;
pomieszanie – ‘domieszka’: „poznać pomieszanie wody” 65; 
rozróżnienie – ‘różnica zdań’: „przychodzą do wielkiego roz-
różnienia i niezgody w jednej rzeczy” 9;

1 Poniżej podaję materiał przykładowy. Cyfry oznaczają strony wydania 
z r. 1617. 
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upalenie – ‘nasłonecznienie’: „zabrania się upalenia słonecz-
nego” 41.

Formant -ość:
głuchość – ‘głuchota’: „pomocna głuchości w uszach” 142;
pełność – ‘nadmiar’: „paraliżu, który bywa z pełności wilgot-
ności zimnych” 142;
podobność – ‘podobieństwo’: „tedy barzo jest błaha i nie mają-
ca [...] podobności do prawdy” 56; 
formant -stwo// -ctwo:
posłuszeństwo – ‘władza’: „są pod posłuszeństwem nieba” 16;
swawoleństwo – ‘swawola, rozpusta’: „zbytki i swawoleństwa 
robić” 163.

Derywacja wsteczna.
podpał – ‘pobudka, podnieta’: „nie potrzebuje ogień podpału 
ani żagwi, aby trwał” 96;
zapał – ‘potencja do palenia’: „nie w samej wodzie zapał jest 
onego ognia” 96.

Formanty: odczasownikowe: -a, -ek, -acz, -ik, -nik, -arz, -owiec, -ica.
Formanty zdrabniające rzeczowniki: -ek, -ka (Rospond 1961: 195).

Zdrobnienia przymiotników i przysłówków:
króciuchno 83, lekkuchno 177, łatwiuchno 186, maluchny 49, snad-
niuchno 84 (Hrabec 1949: 10).

Negativa:
niepojętność 157, niespanie 165, niedostatek, niepożytek, niezdro-
wie 148. (Rospond 1961: 197)
Pomieszanie przymiotników miękko- i twardotematowych:

dostatnych 9, letnych 2, 115, 83, 148, łatwia 12, trzeźwie 117, zbyt-
ne 142, 167. 

SŁOWNICTWO
barszcz – ‘jadalna roślina, heracleum sphondylium’ 202;
drojki – ‘bardzo słodki, mdły’: „barzo słodkie, które nazywają 
drojkie” 66;
drygotka – ‘drżenie’: „skąd przychodzi drżenie abo jako mó-
wią po prostu drygotka” 158; 
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dymiona – ‘wrzody w pachwinach’: „na wrzody też onej zażyć 
możesz, na fistuły, na dymiona” 145; 
łupić –‘ jeść łapczywie’: „łupią barszcz mówiąc, że się uśmie-
rzają” 202;
łysta – ‘łydka’: „nogi, potym łysty wpuść” 158;
ogrążanie – ‘choroba z gorączką’: „trapienie albo ogrążąnie 
czyni” 43;
ostuda – ‘plama na ciele’: „blachy na ciele [. ..] co więc ludzie 
prości nazywają ostudami” 146;
pucki – ‘poduszki palców’: „u palców i nóg pucki”158. 
sirotka – ‘por’: „ściśnienie sirotek” 158;
trzon – ‘ognisko’: „na trzonie usmażonym” 189;
zabażyć się – ‘zachcieć się’: „której sie czego zabaży, tedy jej 
potrzeba dodać” 201; 
prasoł – ‘przekupień soli’: „prasołowie warzą sól i w tołpy for-
mują” 68;
tołpa – ‘słup soli’ 68. 

Latynizmy:
apertura – ‘otwór, odcisk’: „na tymże miejscu zwykli więc pa-
lenia czynić i aperture żelazem rozpalonym” 185;
anatomik – ‘rozbieracz sztuczny ciał zwierzęcych’: „jako żaden 
Anatomik do tego czasu jeszcze nie doszedł” 14;
 delicja – „dla rozkoszy i deliciej” 42;
descens – ‘spadek’: „to, co descensami wszyscy nazywać zwy-
kli” 122;
alataria – ‘lek’: „i przydawszy alataryj” 179;
ewaporacja – ‘parowanie’: „na słońcu onę postawić aby ewapo-
rowała” 135;
fistuła – ‘narośl na dziąśle’: „na fistuły, na dymiona” 145;
flux – ‘cieczenie’ 132;
konfekt – ‘maść’: „konfektem różowym” 165;
meat – ‘bieg’ 136;
marmor – ‘marmur’ 124; 
opiata – ‘lekarstwo’: „i nie zażywać żadnych opiata” 165;
purgować – ‘czyścić’: „przepurgowawszy żołądek”;
resolwować – ‘rozwiązać, rozpuścić’: „wychodzi i resolwuje się 
moc tej wody” 153;
womit – ‘wymiot’ 143.
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Germanizmy:
ałun //hałun 40;
botuch – ‘prześcieradło kapielowe’ 162;
fuga – ‘szpara’: „tedy jest fuga i spojenie kości” 184;
fus//fuz – ‘osad’ 81;
kramny – ‘zamorski’: „kmin polny i kramny” 154;
kreta – ‘kreda’: „albo wapno albo kretę” 72;
łatr – ‘sążeń’: „na łatrow dziesiędź” 8;
łot – ‘miara wagi’: „przyłoż ze dwa łoty” 155;
rum – ‘gruz’: „wielą rumu i gliny” 38.

SKŁADNIA

1. Orzecznik rzeczownikowy (M//N) (Klemensiewicz 1927: 125). 
Sykstus ma upodobanie do form mianownikowych, obocz-
ności są rzadkie i występują we wszystkich trzech rodzajach: 
„Morze jest początek wód” 13, „Pewna rzecz zda się” 22, 
„Rzecz jest potrzebna” 19, „Woda jest morze” 12, „potrzebna 
rzecz jest” 42. Znacznie rzadziej występują formy narzędni-
kowe: „Jest pokarmem ciałom” 32, „Jest pokarmem nam” 30. 

2. Przeważa składnia bezprzyimkowa, choć notowane są poje-
dyncze przykłady z dla: „Dla wielkiego gorąca” P.5, „Które 
palą dla inkaustu” 204, „Dla zrozumienia prostych” 66. Tak 
jest z bezprzyimkową rekcją czasownika: „chronić się czego” 
148, „przyuczało onemu lekarstwu” 159, przymiotnika: „cho-
robom pomocna” 184, „pożyteczna kompleksyjom” 184, „do-
bra jest chorobom” 168. Konstrukcje wyrażające czas przeważ-
nie występują bez przyimka: „Jednego czasu” 95, „Naszych 
czasow piszą” 40, „Nalepszy czas będziesz miał pić wodę ...ko-
niec wiosny i początek lata” 173.

3. Strona bierna. U Sykstusa przykładów na użycie strony bier-
nej (częstego w literaturze książkowej) jest niewiele, znacznie 
więcej jest wyrażeń bezosobowych (co zbliża tok składniowy 
do mowy żywej, do gawędy (Rospond 1961: 9).

4. Konstrukcje imiesłowowe, jako typowe dla języka pisane-
go (wpływ łaciński): „gdyż wieczerza pijąc wodę ma być 
skromna” 177, „prędko się zagrzeje i odstawiwszy [...] pręd-
ko oziębnie” 34, „a trochę ustawiwszy ustoi się” 68 (Rospond 
1961: 170).
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5. Przyimek po stronie biernej: od//przez : „od W. Oczko napisa-
ną” 191, „od wody polania” 86, „od przyrodzenia przedysty-
lowana” 63;

6. Sykstus chętnie używa przyimka na: „Na Seneńskiej włości” 
69, „na dwu miejscach” 46, „na wsiach” 204, „pamiętając na 
onę naukę” 164;

7. Acc. cum inf. U Sykstusa bardzo częstę: „Wodę pokazuje bydź 
zimną” 25, „trojakie one bydź powiada” 43, „obaczysz one 
bydź mętne” 64 (Rospond 1961: 170) 

8. Synkopa: „Bądź ktora jest dobra do używania a która zła” 32, 
„wiele jest źwierząt, które bez ognia żyć mogą ale bez wody 
żadne” 32; także w orzekaniu imiennym: „słuszna tedy” 
(‘słuszna rzecz’) 7;

9. Szyk: „w żołądkach gorących”// „w Ruskich krajach” 6;
10. Zaimek zwrotny + końc. –em, eś: „jakobyśmy położyli”, „że-

śmy położyli”, „abyśmy mogli” 9; 
11. Nie: u Sykstusa raczej po czasowniku, końcówki czasownika 

często związane ze spójnikami. 
12. Wskaźniki zespolenia: abych, acz, aliż, gdyż, ażby , iż, jeno, ale, 

abo//albo
13. Partykuła li

Zdania złożone:
W Cieplicach przeważają zdania długie, wielokrotnie złożone, 
często nawet dziesięciokrotnie. 

Paralelizm synonimiczny:
Jest konstrukcją bardzo częstą w Cieplicach. Czasem jeden wyraz 
jest obcy, drugi rodzimy i tłumaczy znaczenie pierwszego, albo 
oba są rodzime, podwojenie zaś służy ściślejszemu wyrażeniu 
myśli. 

„Zdania albo sentencyje” 6, „okiem albo widzeniem”33, 
„źrzódła albo krynice” 53, „barwy albo farby” 71, „ z wonności 
albo zapachu”69, „nie może wszytkiego oddzielić i odjąć 78 itp.

Pojawiają się zdania wtrącone, typu: „barzo słodkie, które na-
zywają drojkie” 66, „blachy na ciele...co więc ludzie prości nazy-
wają ostudami” 146; „skąd przychodzi drżenie, abo jako mówią 
po prostu drygotka” 158.
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Zwroty do czytelnika:
„na wrzody też onej zażyć możesz, na fistuły, na dymiona”; 
„Nalepszy czas będziesz miał pić wodę”.

WNIOSKI

Analiza tekstu pozwala na charakterystykę dzieła jako doku-
mentu języka przełomu XVI i XVII wieku. Nie można zapomi-
nać, że autor był co najmniej dwujęzyczny, oczytany, mający 
klasyczne wykształcenie, a także ambicje i sukcesy literackie. Był 
autorem utworów wierszowanych łacińskich, a nawet łacińskie-
go komentarza medycznego do pism Seneki. Przyjaźnił się z Szy-
monem Szymonowicem i Józefem Bartłomiejem Zimorowicem.

Znajdujemy w dziele cechy charakterystyczne dla języka li-
terackiego XVI w. Należą tu m.in.: wspomniane powyżej słowo-
twórstwo z sufiksami (-anie//-enie, -ość) częstymi w XVI w., nega-
tiva, synkopa, składnia zdania pojedynczego i złożonego, zdra-
dzająca silne wpływy łacińskie, wreszcie słownictwo ze sporym 
udziałem archaizmów.

Poza tradycyjnymi środkami, dostrzec można fakty językowe 
związane z regionalną odmianą polszczyzny literackiej schyłku 
XVI w. I tak w zakresie morfologii wymienić tu możemy: częste 
zdrobnienia rzeczowników i przymiotników, sufiks rzeczowni-
kowy: -ina//-yna, pomieszanie przymiotników twardo- i mięk-
kotematowych, konstrukcje imiesłowowe, częsty prefiks prze-, 
sufiks przysłówka przymiotnikowego na -o. Zaliczyć tu także 
trzeba słownictwo charakterystyczne dla terenów wschodnich 
(drojki, drygotka, łysta, pucki, zabażyć, prasoł, tołpa).

Jak wspomniano, charakterystyczne dla tekstu jest wprowa-
dzanie elementów potocznego języka mówionego. Związane jest 
ono z poradnikowym charakterem dzieła. Zaliczyć by tu nale-
żało: unikanie strony biernej, na rzecz wyrażeń bezosobowych, 
bardzo częsty paralelizm synonimiczny, z uwagami językowymi 
typu: „które nazywają”, „co więc ludzie prości mówią”, „jako 
mówią”, częste wtrącenia i zdania nawiasowe, ze zwrotem do 
czytelnika w 2 os. lp. Charakterystyczne jest również wprowa-
dzanie popularnego słownictwa. Ze względu na specyficzny, 
naukowy charakter i przesłanie popularyzatorskie, tekst może 
być egzemplifikacją wczesnego etapu kształtowania się popular-
nonaukowego stylu staropolszczyzny.
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Dotąd Erazm Sykst był znany jako kontynuator dzieła Wojcie-
cha Oczki w propagowaniu krajowych cieplic. W związku z tym 
uwagę słownikarzy przyciągało jego słownictwo medyczne, za-
równo ściśle terminologiczne, jak i potoczne, związane jednak 
z lecznictwem, w tym zwłaszcza z balneologią. Tymczasem pozo-
staje do określenia styl tego tekstu jako dobrego przykładu kształ-
towania się stylu popularnonaukowego. Zainteresowania badaczy 
dotyczące jego początków skupiały się dotąd na historiografii –  
tym bardziej warto przyjrzeć się bliżej dziełu o innej tematyce. 
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The CIEPLICE WE ŚKLE by Erasmus Sykstus
Abstract

The text contains elements of linguistic analysis of the work CIE-
PLICE WE ŚKLE by Erasmus Sykstus on the basis of the first edi-
tion, published in 1617. The observations relate to morphology, 
syntax and vocabulary. They are also a contribution to the histo-
ry of the formation of scientific language in Old Polish.

Keywords: Erasmus Sykst, hydrotherapy, history of medi-
cine.





W kręgu dawnej 
polszczyzny  

tom II

Olga�Pańkowa
Uniwersytet�Państwowy�im.�Janki�Kupały,�Grodno

Swoistość językowa opowieści 
«Пакуты Хрыста» («Passio Christi»)

Język białoruski zaczyna kształtować się w XIV stuleciu, w XVI 
zaś przeżywa okres świetności, staje się urzędowym językiem 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Białoruski język piśmienniczy 
nazywano „zachodnioruską odmianą języka cerkiewnosłowiań-
skiego” (Siatkowska 2004: 77).

W piśmiennictwie białoruskim XVI stulecia język starobiało-
ruski określano jako «руский языкъ», «руский» przez analogię 
z etnonimem Ruś, w wersji bardziej sprecyzowanej Biała (pół-
nocna) Ruś. Językiem starobiałoruskim posługiwały się urzędy, 
sądownictwo, dyplomacja. Był to język latopisów, utworów re-
ligijnych, poetyckich, tłumaczeń powieści rycerskich i kronik, 
dzieł naukowych (gramatyki, słowniki, elementarze). Funkcje 
państwowe języka starobiałoruskiego konstatują Statuty Litew-
skie: „А писар земский по руску маеть литэрами и словы 
рускими вси листы и позвы писати, а не инъшым языком 
и словы” (1566 r.), z ludzi „годных въ правђ и писма руского 
умиетныхъ” (1588 r.) (Шакун 1963: 87).

Istniały także określenia «język prosty», «mowa prosta», «prosty 
dialekt ruski» na odróżnienie od języka staro-cerkiewno-słowiań-
skiego, «języka słowianoruskiego» lub «słowianorosyjskiego».

System graficzny języka białoruskiego powstawał z trady-
cyjnej cyrylicy cerkiewnej, która nie była przystosowana do 
oddawania dźwięków żywego języka białoruskiego. Specyfikę 
historii starobiałoruskiego języka literackiego stanowi duży roz-
ziew między językiem pisanym i mówionym. Model wymowy 
(akanie, jakanie, dziekanie i ciekanie) nie był konsekwentnie 
odtwarzany przez pismo. W tekstach starobiałoruskich rzadkie 
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przykłady żywej mowy były odbierane raczej jako błędy, odstę-
powanie od normy.

W kontekście XV-wiecznej białoruszczyzny pisanej wybitne 
miejsce zajmuje zabytek o wysokiej klasie i dużych walorach lite-
rackich – opowieść pasyjna o charakterze apokryficznym «Паку-
ты Хрыста». Rękopis ten stanowi pierwsze tłumaczenie utworu 
o treści religijnej na język starobiałoruski. W średniowiecznej Eu-
ropie krążyły różne redakcje opowieści w języku łacińskim «Passio 
Christi». «Пакуты Хрыста» stanowią przeróbkę anonimowej opo-
wieści o Ukrzyżowaniu Chrystusa, Ewangelii Nikodema (przede 
wszystkim «Akta Piłata»), «Złotej legendy» Jakuba de Voragine’a, 
dzieł średniowiecznych mistyków i scholastyków. Utwór obfitu-
je w cytaty z Nowego Testamentu, Bernarda z Clairvaux, Anzel-
ma z Canterbury, Bedy Czcigodnego. Nieznany tłumacz, będąc 
nieprzeciętną osobowością artystyczną, wyraźnie podniósł rangę 
języka starobiałoruskiego, stworzył arcydzieło, ujmujące zarów-
no psychologizacją postaci, bogactwem refleksji, realistycznością 
przeżyć emocjonalnych, jak i wysokim poziomem tłumaczenia, 
operowaniem żywym słowem, kunsztownym stylem. W swoich 
badaniach białorutenistycznych J. Karski podkreślał, że ten ręko-
pis „як па часе яго напісання і па зместу, так і па асаблівасцях 
мовы з’яўляецца адным з выдатнейшых помнікаў старога 
заходнярускага пісьменства” (Карский 1962: 263).

Należycie ocenione przez akademika «Пакуты Хрыста» zo-
stały umieszczone w rękopiśmiennym tomie, nazwanym prze-
zeń «Zachodni zbiór XV st.» (w pokrewieństwie tematycznym 
z dwiema innymi opowieściami katolickimi: «Жыціе Аляксея, 
чалавека Божага» і «Аповесць пра трох каралёў-валхвоў»). 
Ten zbiór należy do białoruskiej skarbnicy narodowej i stanowi 
podłoże dla dalszego rozwoju literatury i kultury wschodnio-
słowiańskiej. Karskiemu wtórował rosyjski literaturoznawca  
W. Pieretc: 

Памятниковъ стараго белорусскаго наречія сохранілось такъ 
немного, особенно писанныхь целикомъ на народномь или 
деловомь языке, более или свободномъ оть церковнославянскаго 
вліянія, – что каждый изъ нихь представляеть большой 
интересъ, какь вь отношеніи языка – для лингвиста, такь и въ 
отношеніи содержанія – для историка литературы і культуры 
(Перетц 1903: 1).



73SWOISTOŚĆ JĘZYKOWA OPOWIEŚCI «ПАКУТЫ ХРЫСТА»

Rękopis opowieści «Пакуты Хрыста» zachował się do naszych 
czasów w czterech odpisach, z których najstarszy należał do zało-
życiela biblioteki publicznej w Warszawie biskupa Józefa Andrze-
ja Załuskiego. Po roku 1794 XV-wieczny rękopiśmienny zbiór był 
wysłany do Petersburga i umieszczony w Cesarskiej Bibliotece 
Publicznej. Obecnie zabytek przechowuje się w magazynie biblio-
tecznym Rosyjskiej Biblioteki Narodowej z numerem QI,N 391. 
Opowieść «Пакуты Хрыста» nie jest zatytułowana, rozpoczyna 
się od słów «Мука Господа нашого Исуса Христа от преворот-
ных жидов таким обычаем сталасе есть». Utwór zawiera 15 roz-
działów. Napisany jest cyrylicą, drobnym półustawem charakte-
rystycznym dla XV-wiecznego pisma. Liczy 38 stron.

Wszystkie przykłady źródłowe przywołane w niniejszym arty-
kule pochodzą ze zbioru «Беларуская літаратура X ― XV стст».

W tekście opowieści wyraźnie wyczuwa się tendencja do mo-
dernizowania komunikacji zgodnie z potrzebami kulturalnymi 
odbiorców. Tłumaczenia dokonuje się w kręgach katolickich, 
wolnych od wpływu języka cerkiewnosłowiańskiego i tradycji 
kultury prawosławnej. Bardzo rzadkie są tu przykłady cerkiewi-
zmów: «Створитель», «пресласный», «сласная», N. lp. «тым 
овощем», «поздравила», N. lp. «пред обличьим», «како», 
«тамо», «откол», 3.os. lp. «говорит», «иже», «нине». Pojedyn-
cze są zresztą i łacinizmy: «у третем капитулюм» (capitulum), 
«на Его экъсеквие албо службу» (obsequium), «увидевиши 
центуріе, который против стоял» (centuria), «пошли на мест-
це Калваріе» (Calvaria), «некоторое матроны» (matrona).

Według wskaźnika liczbowego dominującą warstwę zapoży-
czeń z języków obcych stanowią w tekście opowieści polonizmy, 
zarówno leksykalne, jak i fonetyczne, fleksyjne, składniowe. Za-
sób słownikowy języka białoruskiego szczególnie produktywnie 
i aktywnie wzbogacał się o polski materiał leksykalny. Oprócz 
tego język polski tworzył kanały zapożyczeń nie tylko z łaciny, 
lecz z innych języków europejskich, na przykład, z niemieckie-
go, włoskiego, węgierskiego lub czeskiego.

W tekście spotyka się następujące wyrazy: Msc. lp. «у фи-
гуре» (pol. figura < łac. figura), B. lp.«цибулю» (stpol. cybula < 
st.-wys.-niem. zibolle, zebulle < łac. cepulla) (Булыка 1972: 353), 
«калвария» (stpol. kalwarya < łac. calvaria), Msc. lmn. «крони-
ках» (stpol. krojnika < średniołac. chronica), N. lp. «паралижом» 
(pol. paraliż < łac. paralysis), «ленцух», «ланцюхи» (pol. łańcuch 
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< n.-wys.-niem. lanncug), «ритерь» (pol. rycerz < śr.-w.-niem. rit-
ter), D. lp. «працы» (pol. praca < czes. práce), Msc. lp. «у прасе» 
(pol. prasa < śr.-w.-niem. presse), 2. os. lmn.«вы нехаите» (stpol. 
niechać < czes. nechati).

XV-wieczna spuścizna rękopiśmiennicza zdradza powinowa-
ctwo leksykalne i słowotwórcze wyrazów należących do dwóch 
systemów językowych: polskiego i białoruskiego. Spora część 
polonizmów zrosła się z białoruskim systemem leksykalnym, 
utraciła swoje obcojęzyczne brzmienie. W XV–XVI stuleciach 
wykorzystywanie wyrazów polskich dodawało pismu wznio-
słości, pewnej kurtuazji, galanterii językowej.

«Пакуты Хрыста» swoją pstrokatością i niekonsekwencją 
w stosowaniu form językowych, niestałością norm odzwiercied-
lają mechanizm kształtowania standardowej wersji języka.

Niekiedy tłumacz podaje rodzime ekwiwalenty wyrazów 
obcych, tworzy pewien szereg synonimiczny, nawleka te same 
wyrazy tylko o różnej postaci brzmieniowej: «текли и плыли», 
«велми» i «борзо», «утял» i «урезал», «тисеции» (tysięcy) i «ты-
сячи», «окрутне» i «горко». Tekst zawiera glosy: «до Бетании, 
альбо до Вифаніи» obok «у Ветании, албо у Вифии» (chodzi 
o Betlejem), «полеценнік, альбо сторож», «серединник, албо 
злутьца», «без беды, албо без горя», «волости, альбо моци», 
«тот келих, албо чаша тая», «― Витай, мистру! Албо: ― Здоров 
буди мистру!», «― Укрижуй, альбо распьни и!», «― Прягну  
а любо хочет ми се питии», «учинился червем, албо хробаком», 
«А потаи, альбо таемно», «чувал, альбо слышал», «збор албо 
рада». Według tłumacza owe pary synonimiczne służą lepszej ko-
munikacji językowej, podwyższają stopień zrozumienia tekstu.

Spotyka się w tekście rozbieżności w napisaniu, a odpowied-
nio w wymowie wyrazów «крови» i «криви» oraz pochodnego 
«роскрывавеное сердце»; «боранка» i «баранка»; «над слонца» 
i «Солнце»; «цность» i «цнота»; «ленцух» i «ланцухъ». Lek-
sem ’krzyż’ występuje w różnych wariantach napisania: «крест», 
«крижа», «с крыжа», podobnie jest z wyrazami pochodnymi: 
«крижeвое», «укрижованого», «― Укрыжуй и! ― Я царя ва-
шого укрижую!». Brak jednolitości jest widoczny i w wykorzy-
stywaniu współwymiennych wyrazów: «петух» i «кур», «царь 
жидовский» i «король жидовскiй». Najwięcej wariantów przy-
sparzają zaś antroponimy oraz biblejskie toponimy, które w kon-
kretnej komunikacji językowej mają tylko jeden desygnat.
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W opowieści «Пакуты Хрыста» wymieniają się kolejno na-
zwy własne, napisanie których podyktowane jest wpływem ję-
zyka łacińskiego lub polskiego, tradycjami cerkiewnosłowiań-
skiej antroponomastyki oraz wcieleniem do piśmiennictwa 
dialektyzmów, języka potocznego, uproszczonego, wtórnego 
wobec pisanego. Język starobiałoruski adaptował różne formy 
brzmieniowe, był otwarty na zmiany i nasycenie żywą, barwną 
mową. Brak kodyfikacji języka pozwolił połączyć w rękopisie 
następujące warianty antroponimów:

Jezus Chrystus – D. lp. «Пана нашего Есус Криста», D. lp. 
«Господа нашого Исуса Христа», «Кристос», «Хрыстос», 
«Исус», «Ісус», D. lp. «до Иісуса», D. lp. «Езуса», B. lp. «Езоса», 
B. lp. «Iсуса Назаренского», N. lp. «со Iсусом Кгалелійским».

Różnią się także peryfrazy: «милостівый Господь», «ми-
лостивый Бог», «милостивый Господь», «милостівый Го-
сподь», «милосивый Бог», «милостівый Пан», «Сын Божій»,  
«О, Сыну Божий, Сыну Девичий».

Judasz Iszkariot – «Июдаш», D. lp. «от Юдаша», «Іюда», 
«Июда», «Юда».
Jan Ewangelista – D. lp. «Iоана», C. lp. «Яну», «святый  
Иоанн».
Herod – «Герод», «Ирод».
Barabasz – B. lp. «Вараву», B. lp. «Вораву».
Kajfasz – «Каипа», «Каифа».
Z toponimów najbardziej «kłopotliwym» okazał się Betlejem: 

Msc. lp. «до Бетании», «у Ветании», «до Вифанiи», «у Вифии». 
Mniej istotne są rozbieżności w napisaniu miasta Jerozolima: B. lp. 
«до Ерузалемъ», Msc. lp. «въ Ерусолиме», D. lp. «до Ерусалима».

Paradygmat rzeczownika w rękopisie «Пакуты Хрыста» dostar-
cza ciekawych przykładów interferencji językowej, niezaprzeczal-
nego wpływu polskich końcówek fleksyjnych, sposobu łączliwości 
wyrazów. Rzeczowniki rodzaju męskiego w mianowniku liczby 
mnogiej mają końcówkę -owie (-oве/-ова): «учнове», «апостолове», 
«докторове и мистрове», «жидове», «жидова», «ангелове», «бе-
сове». Rzeczowniki osobowe rodzaju męskiego o temacie na spół-
głoski k, g, r w języku polskim w mianowniku liczby mnogiej mają 
końcówkę -y, spółgłoski k, g, r zmieniają się w: c, dz, rz. W tekście 
opowieści ta końcówka jest zaznaczona za pomocą -i (-u) z wymia-
ną k do c (ц): «законници», «писменници». Pod wpływem języka 
polskiego pojawia się także końcówka -ęta (przekazana w tekście 
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przez -ата/-ята): «княжата» (w liczbie pojedynczej «княжа» mówi 
się o apostole Piotrze), odpowiednio w dopełniaczu liczby mnogiej 
«княжат», w celowniku -оm (-ом): «княжатом»; «курята» (od pol. 
kurczę). W narzędniku liczby mnogiej zamiast dawnej końcówki  
-y, -i (-ы, – и) dość często występuje końcówka – mi (-ми): «апостол-
ми», «мечми», «гвоздми», «людми», «ритерми», «рожайми». 
W rzeczownikach rodzaju żeńskiego w narzędniku liczby pojedyn-
czej pojawia się archaiczna już końcówka -iju (-ію): «горкостію», 
«моцію», «жалостію», «болестію», «навалностію».

W tekście opowieści «Пакуты Хрыста» w celowniku liczby 
pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego konsekwentnie jest 
wykorzystywana końcówka -owi (-ови/ -еви): «волкови» (lecz 
i «волку»), «цесареви», «бискупови», «королеви», «Иоанови», 
«Малхушови», «Петрови», «Пилатови».

Niewątpliwą zaletą utworu jest jego emocyjne nastawienie, bu-
dzenie wyobraźni czytelnika (staje się on świadkiem scen pasyjnych, 
współtwórcą opowiadania), operowanie barwnymi kontrastowy-
mi obrazami. Tekst doskonale przekazuje intonacje dialogowe, jest 
nasycony zwrotami, pytaniami, wykrzyknikami. Staje się nieomal 
widzialną komunikacją pozajęzykową (gesty, mimika postaci). Nie-
zwykle ważną funkcję ekspresywną pełnią apostrofy.

W rękopisie rzeczowniki występują w formie wołacza, niekie-
dy autor-tłumacz nawarstwia kilka apostrof, akcentując znaczenie 
tej lub innej postaci: «О, преневерный злодею!», «О, прелихий 
человече!», «О, прелихий Юдашу!», «несчастнику» i obok tego 
«О, милый приятелу!», co ma uwypuklić ogrom zdrady Judasza; 
«Сыну-солодкости единенiя, питомный пребыток мой, радость 
живота моего! Потехо душе моее!», «О, милый Сыну! Сыну мой, 
надея едина моя и особное мое утешенiе!»; «О, Марiя! Матух-
но милостивая!», «наймилша госпоже!»; «Ах, бедная смерти!»; 
«Вы, наймилейши дочки!», «Дочки ерусолимскiе!».

Charakterystyczne dla języka białoruskiego grupy syntaktyczne 
typu «przymiotnik + rzeczownik», «zaimek + rzeczownik» w tekście 
opowieści funkcjonują równolegle z konstrukcjami typu «rzeczow-
nik + przymiotnik», «rzeczownik + zaimek», które powstają pod 
wpływem języka polskiego, są polonizmem składniowym: «моць 
небесная», D. lp. «баранка великоденного», «рожаи человечей», 
D. lmn. «до замков пекельных», N. lmn. «с коры ангельскими», 
D. lp. «смерти крижевое», D. lmn. «от покус дъявольских»,  
B. lp. «ухо правое», «Панна велебная», D. lp.«Пана нашего»,  
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B. lp. «мистра своего», B. lmn. «ученики свои», «Отец мой», D. lp. 
«святости твоей», «око мое», «тело мое».

Tekstowi, który zmierza do wywołania stanu naprężenia psy-
chicznego, właściwe jest nagromadzenie przymiotników w stop-
niu wyższym i najwyższym: «преганебный», «наимилейшiй», 
C. lp. «преокрутному», «найласкавший», N. lmn. «прешеред-
ными», «прешляхетное», «пресласный», «пресмутное», «пре-
лихий», «наимилейша», «прегоркое», D. lp. «краснейшаго»,  
D. lp. «прекраснейшого», «препокорный», D. lmn. «пресветых», 
«пречистая», «навышше», «прешкаредшiй», «претрухлена», 
«претяжкiй», «благословлейшая», «преблагосленая». Są przy-
kłady stopniowania przysłówków: «прегорко», «претяжко», 
«лепше», «велми жалобнее», «борздей», «лепшей».

W stopniowaniu przymiotników i przysłówków znamiennym 
formantem jest przedrostek prze- (пре-), który świadczy o na-
tężeniu cech. Wśród rzeczowników sporo miejsca zajmują abs-
trakcyjne z przewagą przyrostka -ość (-ость/-есть): «цность», 
D. lp. «льстивости», D. lp. «смутливости», D. lp. «трухливо-
сти», «милость», «бледность», «хитрость», «болесть», «тем-
ность», N. lp. «горкостiю», N. lp. «навалностiю», «вельмож-
ность», «жалость», D. lp. «окрутности». Rzeczowniki, które 
oznaczają czynności najczęściej mają przyrostek -nie- (-ние-):  
D. lp. «потешеніа», D. lp. «удрученія», «уплевание», «кованіе», 
«завешаніе», «дрыжанiе», «посмеванiе», «паданiе», «откупле-
ние», «покушенiе», «туженiа», «боленiе», «блюзненiе», «сми-
лованье». Na określenie wykonawcy czynności pojawiają się wy-
razy z przyrostkiem -ca- (-ца-), produktywnym zarówno w ję-
zyku polskim, jak białoruskim: «розлуцца», «злутьца», «выдав-
ца», «розделца», N. lmn. «вадцами» (вадца), «розмножьца», 
«творца», «розбойца», B. lp. «мужобойцу», C. lp. «продавцу». 
W rzeczownikach rodzaju żeńskiego występuje tradycyjny przy-
rostek -k- (-k-): «Матка» (obok typowo białoruskiego -uchn- 
(-yxн-): «Матухна»), «жонка», «овечка», B. lp. «смердячку», 
«дочки». Ciekawym wyrazem jest wyraz w liczbie mnogiej na 
określenie kobiet, które nie mają dzieci, są bezdzietne: «бездет-
кине» (końcówka fleksyjna -e-, podobnie jak w polskich wyra-
zach gospodynie, wychowawczynie, boginie).

Rękopis opowieści dostarcza bogatego materiału ilustracyjnego 
na temat czasownika, który nazywa zdarzenia, procesy, czynności 
i stany. Aktywne czerpanie z zasobu czasowników, konstruowa-
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nie różnych form, umiejscowienie zdarzeń w jakimś określonym 
odcinku czasowym czynią utwór dynamicznym, wprowadzają 
czytelnika tak w przestrzeń wydarzeń aktualnych, jakby widzia-
nych naocznie, jak uniwersalnych, pozaczasowych, co jest właś-
ciwością tekstów religijnych. W tekście opowieści czasownik wy-
stępuje w trzech czasach: przeszłym, teraźniejszym i przyszłym.

Czas przeszły jest wyrażony głównie za pomocą perfectum. 
Brak tu przykładów aorystu i imperfektum. W 1. i 2. osobie oby-
dwu liczb występuje czasownik posiłkowy, oznaczający osobę: 
есми, есмь, еси, есмо, есте: «народлъсе есми», «пришол есми», 
«сталася есмь», «обецал есми», «продал еси», «забил еси», «чу-
вал еси», «известован ми еси», «дали ми есте», «чули есте». Po-
nadto w tekście są przykłady czasu zaprzeszłego, czyli plusquam-
perfectum: «был ся порушил», «было отекло», «положил есми 
был», «пришол был». W 3. osobie obydwu liczb perfectum jest 
używany bez czasownika posiłkowego, ponieważ wykonawca 
czynności jest oznaczany przez rzeczownik lub zaimek osobo-
wy: «убачил», «не могл», «притекл», «рекл», «ушол», «убегл», 
«сшод», «полецила», «не запомнел», «ждал», «будовал». Pod 
wpływem języka polskiego czasowniki o temacie zakończonym 
na tylnojęzykowe g, k, (г, к) zachowują cząstkę -ł (-л), czego się 
nie spotyka w ówczesnym piśmiennictwie białoruskim.

Czas teraźniejszy mają wyłącznie czasowniki o aspekcie nie-
dokonanym: «адаеш», «радовалисе», «даваю», «деется», «по-
лецаеш», «отступует», «мовлю», «гневаемыся», «молыт», 
«спиш», «не спит», «― Я есмь» lub «― Несмь».

Są dwa typy form czasu przyszłego: czas przyszły prosty, 
tworzony od czasowników o aspekcie dokonanym («поцелую», 
«уплюють», «ростягнуть», «выпорожнят», «уделайте», «пре-
мешкаеш», «прииду», «выдам») oraz czas przyszły złożony, 
tworzony od czasowników o aspekcie niedokonanym («будете 
хотели имати», «будеш терпети», «есмо мели ести»). Częste 
są konstrukcje z czasownikiem modalnym: «мушу я быти», 
«хочу рад учините», «мусило ся россети», «пополнити мел», 
«мел бых выслухати», «мусеш увидети».

W tekście opowieści «Пакуты Хрыста» kategoria trybu ma 
trzy wartości: tryb oznajmujący, tryb rozkazujący i tryb przy-
puszczający. Bez wątpienia dominującą, najbardziej neutralną 
formą w kategorii gramatycznej trybu jest tryb oznajmujący: 
«Заню ж твой сторож ужо твоего Сына продал за тридцеть 
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пенезей»; «Потом далъсе на молитву и почал Бога Отца взы-
вати»; «А с того премышлянiа свои святое мукi, упало на него 
тако велiкое дрыжанiе, иж уси члонки, зубы и очи задрижа-
ли»; «Тут ся в нем наполнило оно пророчество».

W 2. osobie obydwu liczb występują formy syntetyczne try-
bu rozkazującego: «не плачи», «учини», «потеши», «вложи», 
«возри», «кажи» lub obcięte: «выслухай», «ежь», «покинь», 
«престань», «чинь», «укрижуй»; «― Спите уже, отпочивай-
те», «плачте, а увидите», «чуйте а молитесе», «устанте», «уде-
лайте», «Возмите да обейте». W 3. osobie liczby mnogiej tryb 
rozkazujący jest wyrażany analitycznie (za pomocą partykuły 
niech (нехай/нехайть)): «нехай зымають», «нехайть умреть».

Tryb przypuszczający odnosi się do czynności hipotetycznej, 
możliwej do zrealizowania w teraźniejszości lub przyszłości pod 
jakimś warunkiem, również do czynności, która nie została zrea-
lizowana w przeszłości i już nie da się jej zrealizować. Spotyka się 
formy: «бых учинил», «абых я умерл», «быхъ я умерла», «вы-
купила бы еси». W drugim przypadku można przytoczyć zda-
nie zawierające także przykłady imiesłowów przymiotnikowych 
i przysłówkowych: «Штобы ты была ведала, иж Сын твой – 
скарб небесный, за такъ марные и такъ малые пенязи мел 
продан быти, верно бы была бежала дом од дому просячи и 
жебрючи, а тую тридцать пенязий збираючи, Июде прега-
небному дала бы еси была».

Paradygmat czasownika reprezentują: 1) imiesłowy przy-
miotnikowe czynne: «ждучий», B. lp. «клячучого», B. lp. «нахи-
ляючегося», B. lp. «умываючого», B. lmn. «спячих»; imiesłowy 
przymiotnikowe bierne: «были уложоны и схованы», «продан 
Христос был», «есть продан», «есть посмевана», «еси зесморо-
чон», «есть поднесон», «есть прибит»; 2) imiesłowy przysłów-
kowe ― współczesny: «просячи», «жебрючи», «рекучи», «не 
ведаючи», «потешаючи», «держаче», «отворяюче»; uprzedni: 
«везъвавши», «выправивши», «доконавши», «не нашодши», 
«сторговавши», «узявши», «присягнувши», «дрыжачии и ба-
чучи», «услышавше», «почонши».

Bezokolicznik zachowuje tradycyjne formy na -ci (-ти), wsku-
tek czego w rękopisie nie występują nowe formy na -ć (-ть): «зы-
мати и убити», «быти», «пополнити», «терпети», «чинити», 
«прибити», «дати», «умыти». Pojawia się forma bezosobowa 
zakończona na -no (-но): «писано есть».
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Tekst opowieści «Пакуты Хрыста» stanowi cenny materiał 
badawczy, wymagający szczegółowej analizy zjawisk języko-
wych, zasobu słownikowego, systemu fonetycznego, stylistyki. 
Nie budzi wątpienia, że tłumacz miał do czynienia nie z łacińską 
redakcją «Passio Christi», tylko z jej polskojęzycznym tłumacze-
niem. Zabytek odzwierciedla cechy właściwe dla języka biało-
ruskiego. Dopiero powstająca białoruszczyzna pisana nie mogła 
szybko i konsekwentnie reagować na zmiany językowe, wpływ 
różnych gwar. W rękopisie zachowuje się pełnogłos, typowe ce-
chy wschodniosłowiańskie (grupy oro, oło, ere): «король», B. lp. 
«дорогу», B. lp. «бороду», «огород», «здоровье», «здоровое», 
«болото», «голос», «голова», «волосы», «же зо всех сторон ко-
рона тернова колола», Msc. lp. «на дереве». Są przykłady aka-
nia: «табою», «тваю», «тагды», «кали», «на нагах». Stwardnie-
nie spółgłosek szumiących ujawniają wyrazy: «жона», «ничо-
га», «ужо», «вашого», «чоловече» ( obok «человек»), «чому?», 
«чорна». Często są przykłady wymiany v (в) do u (у): «усегды» 
( obok «усегда»), «уси», «усеньким», «не уси».

Opowieść «Пакуты Хрыста» stanowią pierwszą próbę awan-
sowania białoruskiego języka żywego do rangi języka religijne-
go. Tradycję tę znakomicie przedłużył F. Skoryna vel Skaryna.
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The specificity of the language of tale «Passio Christi»
Abstract

Author’s research interests are focused on issues related to the 
shape of the Passion story language «Passio Christi» («Пакуты 
Хрыста») functioning as an example of the fifteenth-century 
translation of the Old Belarusian.

Keywords: Old Belarusian language, Cyrillic, script, the story 
of the Passion, translation, words of Polish origin.





W kręgu dawnej 
polszczyzny  

tom II

Alicja�Pihan-Kijasowa
Uniwersytet�im.�Adama�Mickiewicza,�Poznań

Dobrosława�Gucia
Poznańskie�Towarzystwo�Przyjaciół�Nauk,�Poznań

Dziennik Urzędowy Królewskiej  
Regencyi w Poznaniu z dodatkiem  
Publiczny Donosiciel jako źródło do  
badań dziewiętnastowiecznej  
polszczyzny wielkopolskiej

Historycznojęzykowe badania polszczyzny literackiej w jej wiel-
kopolskim wariancie są, mimo niewątpliwego postępu, ciągle nie-
wystarczające. Dobrze rozpoznane są dwudziestowieczne gwary 
ludowe regionu, głównie dzięki badaniom Profesora Zenona So-
bierajskiego i stworzonego przez niego zespołu1. Natomiast grupa 
badaczy skupionych wokół Profesor Moniki Gruchmanowej opra-
cowała Słownik gwary miejskiej Poznania (SGMP 1997), zawierający, 
poza materiałem leksykalnym, także opis systemu fonetycznego 
i gramatycznego oraz historycznych uwarunkowań specyfiki 
mowy Poznaniaków. Natomiast literacki wariant polszczyzny 
wielkopolskiej, w ujęciu historycznym, ciągle czeka na swego mo-
nografistę. A że regionalne warianty polszczyzny literackiej sta-
nowią istotny problem badawczy, przekonuje Wojciech Ryszard 
Rzepka w artykule Rodowód polszczyzny Wielkopolan, zamieszczo-
nym we wspomnianym Słowniku gwary miejskiej Poznania, pisząc: 

Język literacki w różnych częściach Polski ma dziś lekkie zabarwie-
nie regionalne, to znaczy w mowie posługujących się nim miesz-
kańców Małopolski, Wielkopolski czy Śląska odnaleźć możemy 

1 Ukoronowaniem tych badań jest wielotomowy Atlas języka i kultury ludo-
wej Wielkopolski, red. J. Burszta, Z. Sobierajski, Poznań.
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pewne nieuświadamiane sobie przez mówiących, drugorzędne ce-
chy wymowy, formy gramatyczne, konstrukcje składniowe, wyrazy 
o ograniczonym zasięgu terytorialnym, mające najczęściej podsta-
wę w gwarach danego regionu (Rzepka 1997: 10). 

Tym bardziej więc różnice regionalne dotyczą okresów wcześniej-
szych, sprzed XX wieku, zwłaszcza że, w opinii badacza, regio-
nalne odmiany polszczyzny literackiej mają długą tradycję. Do-
wodzi, że: „Wyodrębnienie się regionalnych odmian polszczyzny 
regionalnej można więc na pewno odnieść do połowy XVI w.” 
(Rzepka 1997: 11). Jednak wielkopolski wariant polszczyzny lite-
rackiej w XVI-XVII wieku był dość słabo zabarwiony lokalnie, co 
w znacznym stopniu wynikało z udziału dialektu wielkopolskie-
go w budowie polszczyzny ogólnej: była to więc słabo zopozycjo-
nowana w stosunku do polszczyzny ogólnej odmiana regionalna 
(Rzepka 1993: 276). Sytuacja zmieniła się w XVIII i XIX wieku. 
Szczególnie znaczący był fakt utraty niepodległości pod koniec 
XVIII wieku, który pogorszył warunki, w jakich funkcjonowała 
polszczyzna pod zaborem pruskim. Zaobserwowany przez Irenę 
Bajerową dla wieku XVIII konserwatyzm wielkopolskiej odmiany 
(Bajerowa 1964: 218), w znaczącym stopniu przeszedł do wieku 
XIX. I tak na przykład w zakresie fonetyki i morfonologii Wielko-
polskę, obok Małopolski, zalicza Bajerowa do dzielnic konserwa-
tywnych, o silnej normie (Bajerowa 1986: 159). I dodaje: „Wielko-
polska nie jest tak bardzo usztywniona jak Małopolska, ale też nie 
zdradza tendencji postępowych” (Bajerowa 1986: 160). Niewiele 
lepiej sytuacja przedstawiała się w zakresie fleksji. Bo choć tuż 
przed połową XIX wieku Wielkopolska legitymowała się pewną 
innowacyjnością, to już od połowy wieku powraca znany z epoki 
poprzedniej konserwatyzm (Bajerowa 1992: 215). Dokonując ge-
neralnej oceny polszczyzny XIX wieku, Bajerowa pisze: 

[…] już na początku XIX wieku zróżnicowanie regionalne języka 
polskiego było bardzo małe, zwłaszcza w ramach obszaru dzielnic 
rdzennych: Wielkopolski, Małopolski i Mazowsza. I dalej w ciągu 
wieku rozwijają one język dość systematycznie, przy czym Mało-
polska zawsze […] podtrzymuje swą tradycyjność, wierność starej 
normie, Warszawa zdradza nieco szybsze tempo rozwojowe […]. 
Wielkopolska nie dorównuje Warszawie, ale jest szybsza w rozwoju 
niż Małopolska (Bajerowa 2000: 162-163).
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W innym miejscu konstatuje: 

Jeżeli rozstępy międzyregionalne maleją, jeżeli procesy dogasają, 
oznacza to po prostu integrację języka ogólnego. Ku tej integra-
cji zmierzały w ciągu XIX wieku wszystkie regiony, ale zmierzały 
nierównomiernie. Wyróżnić można dzielnice bardziej tradycyjne 
i inne, bardziej postępowe (Bajerowa 1986: 159). 

W XIX wieku Wielkopolska z pewnością należała do dzielnic 
umiarkowanie tradycyjnych, bowiem w owym tradycjonalizmie 
wyprzedzała ją Małopolska.

Przywoływane badania Bajerowej i Rzepki, uwzględniają-
ce wielkopolski wariant polszczyzny literackiej, opierały się na 
tekstach artystycznych. Ale jednocześnie Rzepka odnotował, 
choć tylko postulatywnie, zróżnicowanie regionalne języka 
w zakresie słownictwa, frazeologii, po części składni także od-
mian nieartystycznych. Uważa, że: 

Było ono jednak wynikiem presji języka zaborców, wyrażało się zaś 
napływem do tych odmian polszczyzny ([…] do języka prasy, języka 
urzędowego i kancelaryjnego, wojskowego, do terminologii różnych 
dziedzin nauki, techniki, rzemiosł i zawodów, które się dopiero wów-
czas rozwijały) mnóstwa germanizmów i rusycyzmów (również kalko-
wanych frazeologizmów i konstrukcji składniowych) (Rzepka 1997: 15).

Przywołana opinia Rzepki, sugerująca potrzebę badań nad 
historycznymi nieartystycznymi odmianami polszczyzny, 
szczególnie pod kątem nacechowań regionalnych, skłoniła nas 
do przyjrzenia się nigdy dotąd w badaniach językoznawczych 
nieuwzględnianym źródłom, reprezentującym dziewiętnasto-
wieczny język urzędowy Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 
mianowicie seryjnemu wydawnictwu „Dziennik Urzędowy 
Królewskiej Regencyi w Poznaniu” („Amtsblatt der Königlichen 
Regierung zu Posen”) z dodatkiem „Publiczny Donosiciel. Do-
datek do Dziennika Urzędowego Królewskiey Regencyi w Po-
znaniu” („Deffentlicher Anzeiger. Beilage zu Nr. […] des Amts-
blatts der Königlichen Regierung zu Posen”)2.

2 „Publiczny Donosiciel”, a dokładnie publikowane w nim listy gończe sta-
ły się podstawą opublikowanej w Poznaniu w 2014 roku książki Jako cię widzą, 
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Prezentowany artykuł ma charakter przede wszystkim źród-
łoznawczy. Jego celem jest opis źródła, które może być podstawą 
szczegółowych badań historycznojęzykowych, ale fakty języko-
we przywołujemy tylko ilustracyjnie, nie dokonując ich systema-
tycznego opisu.

„Dziennik Urzędowy” („Amtsblatt”) wydawany był oddzielnie 
dla kilku regencji Państwa Pruskiego, w tym dla Regencji Poznań-
skiej. Nas interesują tylko tomy dla Regencji Poznańskiej, wydawa-
ne w poznańskiej Drukarni Nadwornej Wilhelma Deckera i Spółki.

„Dziennik Urzędowy” to źródło bardzo obszerne, z wersją 
polskojęzyczną publikowanych tekstów (obok niemieckojęzycz-
nych), ukazujące się przez 60 lat, liczące łącznie (niemiecka i pol-

tako cię piszą. Obraz Wielkopolanina w świetle listów gończych 1 połowy XIX wieku, 
autorstwa Dobrosławy Guci i Joanny Lubierskiej, wydanej przez Wielkopol-
skie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo”.

Ryc. 1. Nagłówek „Dziennika Urzędowego Królewskiej Regencyi w Poznaniu” 
nr 1 z 1836 roku.

Ryc. 2. Nagłówek „Publicznego Donosiciela. Dodatku do Dziennika Urzędo-
wego Nr. 20 Królewskiey Regencyi w Poznaniu” nr 20 z 1832 roku.
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ska wersja językowa) ponad 60 tys. stron druku, z czego teksty 
polskojęzyczne zajmują ponad 1/3 objętości.

Pierwszy numer „Dziennika” ukazał się 4 czerwca 1816 roku 
i był realizacją wcześniejszego postanowienia zamieszczonego 
w Zbiorze Praw dla Królewsko-Pruskich Państw z 1811 roku. Zbiór 
Praw został przedrukowany w pierwszym numerze „Dzienni-
ka”. Czytamy w nim:

My Fryderyk Wilhelm z Bożey Łaski Król Pruski, etc. etc.
Przywodząc do skutku Ustawę z dnia 27. Października r. z. stano-
wimy względem zaprowadzenia Dzienników urzędowych w poie-
dyńczych Departamentach Regencyinych i względem mocy Zbioru 
Praw, co następuie:

§ 1.
W każdym Departamencie Regencyinym wychodzić ma odtąd 
Dziennik publiczny pod Tytułem: „Dziennik urzędowy Regencyi 
(Marchii Elektoralnéy)” w ciągnących się przez Rok Numerach ko-
leynych, w Formacie, iaki ma Zbiór Praw, lecz z mnieyszym kosz-
tem druku i papieru; treść tego Dziennika porządkowaną będzie 
wedle głównych gałęzi wewnętrznego zarządu.

§ 2.
Dziennik urzędowy w pewnych dniach wychodzić i obeymować 
w sobie będzie:
a) Tytuł, datę i Numer Praw w ogólnym Zbiorze umieszczanych. 
b) Wszelkie należące do powszechnéy wiadomości rozporządzenia 
Władz kraiowych, to iest: Regencyi i Zwierzchnich Sądów kraio-
wych, iako też innych publicznych Urzędów prowincyonalnych, 
maiące na celu wspólne dobro całego Departamentu, poiedyńczych 
Powiatów, Miast i Wsiów onegoż, lub też tylko szczególnych klass 
mieszkańców Departamentu. Tym sposobem ustaią wszelkie wy-
dawane na pismie okólniki do Władz niższych, a ile to bydź może 
i okólniki tych do Gmin poiedyńczych.
c) Obiaśnienia w Sprawach publicznych.

§ 3.
Także publiczne rozporządzenia w szczególnych przypadkach, po-
wszechnego wymagaiące ogłoszenia, np. Zapozwy, umieszczane 
bydź mogą za opłaceniem należności druku w Dodatku do Dzien-
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nika urzędowego, wychodzącym w oddzielnych posobnych Nume-
rach pod nazwiskiem: Publicznego Obwieszcznika […]. (A 1816/1)3.

W tym samym rozporządzeniu znalazła się też dyrektywa co 
do rozpowszechniania „Dziennika Urzędowego” i „Publicznego 
Obwieszcznika”, później w tomach drukowanych nazywanego 
„Publicznym Donosicielem”:

Wszystkie w § 5. Ustawy z dnia 27 Października, tyczącéy się powszech-
nego Zbioru Praw, wymienione Zwierzchności i osoby, obowiązane 
są utrzymywać za opłatą Dziennik Urzędowy Regencyiny, toż samo 
Karczmarze, Gościnni i Szynkarze po Wsiach i Miastach. Tylko w razie 
doszczętnego ubóstwa uwolnić ich mogą Regencye od tego obowiąz-
ku. Wszelkie niższe Władze w Prowincyach, maiące sobie poruczoną 
rzeczywistą Administracyą, bądź w przedmiocie policyinym, sądowni-
czym, lub skarbowym, niemniéy wszyscy Plebanie, odbieraią Dziennik 
bezpłatnie, który w zupełności następcom swoim oddawać winni.
[…]
Władze, Sołtysi po Wsiach, i Plebanie obowiązani są mieć o to stara-
nie, ażeby Exempalarze Dziennika Urzędowego punktualnie z nay-
bliższéy Poczty były odbierane i Gminy niezwłocznie o nadeyściu 
Numeru zawiadomiane, iżby te bez straty czasu z osnowy iego 
korzystać mogły. […] Niedbałe chowanie Numerów Zbioru Praw 
i Dziennika Urzędowego, karane będzie opłatą podwóynéy ceny 
roczniego Exemplarza.” (A 1816/1).

Na władze prowincjonalne i księży nałożono też obowiązek 
prezentowania i objaśniania ustaw miejscowej społeczności. 
Dystrybucją „Dziennika” zajmował się Naczelny Urząd Poczto-
wy w Poznaniu poprzez sieć swoich terenowych placówek oraz 
pocztwerteryów w Departamencie Poznańskim.

Władze pruskie, jak wiemy, regulowały wszystkie aspekty ży-
cia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, wojskowego, po-
litycznego na zarządzanych przez nie terenach. Nie pozostawał 
najdrobniejszy nawet szczegół, który nie byłby ujęty w stosowne 
rozporządzenia. Wszystkie te ustawy, dyrektywy publikowane 
były na bieżąco właśnie w „Dzienniku Urzędowym” i dołączo-

3 Przy lokalizacji cytatów i przykładów z „Dziennika Urzędowego” i „Pub-
licznego Donosiciela” pierwsza liczba oznacza rocznik pisma, liczba po ukoś-
niku – kolejny numer w danym roczniku.
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nia o obszarach objętych jakąś chorobą (np. ospa ludzka, ośpica 
owcza), pochwały i nagrody dla konkretnych osób (np. za udział 
w gaszeniu pożaru), darowizny dla instytucji, zwłaszcza dla Koś-
cioła, ogłoszenia o zniesieniu małżeńskiej wspólnoty majątkowej, 
obwieszczenia o aukcjach, terminach licytacji, zajęciach dóbr, we-
zwania do stawienia się w urzędzie, listy gończe i spisy włóczę-
gów wraz z rysopisami, a nawet reklamy.

„Dziennik Urzędowy” z dodatkiem zatytułowanym „Publiczny 
Donosiciel” ukazywał się w latach 1816-1919, przez dłuższy czas  

nym do niego „Publicznym Donosicielu”: od Powszechnego Zbio-
ru Praw, statutów towarzystw (np. Towarzystwa zabezpieczenia 
przeciw szkodom z gradobicia), wykazu szkół w Departamencie 
Poznańskim wraz ze środkami finansowymi i naturalnymi (zbo-
że, warzywa, owoce) na ich utrzymanie oraz liczbą uczących się 
w nich dzieci i pracujących w nich nauczycieli, przez obwieszcze-

Ryc. 3. Prywatne ogłoszenia i reklamy w „Publicznym Donosicielu” 1832, nr 30.

Ryc. 4. Prywatne ogłoszenia w „Publicznym Donosicielu” 1819, nr 50.
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Ryc. 5. Po lewej: Ogłoszenie o zniesie-
niu małżeńskiej wspólnoty majątkowej 
w „Publicznym Donosicielu” 1852, nr 8.
Ryc. 6. U góry: List gończy w „Pub-
licznym Donosicielu” 1832, nr 48.

Ryc. 7. Fragment „Spisu osób w miesiącu Maju r.b. z naszego obwodu zarządo-
wego za granicę oddalonych…”, „Dziennik Urzędowy” 1832, nr 30.
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(do 1876 roku) równolegle w dwóch językach: niemieckim i pol-
skim. Przy czym nie był to stosunek 1:1, bowiem już od początku 
tekstów niemieckich było nieco więcej, około połowy XIX wieku 
wyraźnie zmniejsza się liczba tekstów polskojęzycznych (zwłaszcza 
listy gończe nie są już tłumaczone na język polski), a rok 1876 jest 
ostatnim, kiedy obok niemieckich publikowane są jeszcze tłumacze-
nia polskie. Kolejne numery są już w całości niemieckojęzyczne.

Pierwotną wersją tekstów zamieszczanych w „Dzienniku 
Urzędowym”, czyli rozmaitych rozporządzeń władz różnego 
szczebla i zamieszczanych przez nie ogłoszeń był język niemie-
cki. Podobnie było z listami gończymi i spisami włóczęgów pub-

Ryc. 8. Przykład strony dwujęzycznej w „Dzienniku Urzędowym” 1836, nr 25.
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likowanymi w „Publicznym Donosicielu” (tylko niektóre ogło-
szenia nadawane przez osoby prywatne pierwotnie były polsko-
języczne). Wszystkie rozporządzenia, ogłoszenia, listy gończe 
podpisywane były albo przez właściwy urząd państwowy, albo 
przez właściwego urzędnika pruskiej administracji. Wtórnie 
teksty te były tłumaczone na język polski. Tłumaczy z nazwisk 
nie znamy, nie podpisywali tłumaczonych przez siebie tekstów. 
Mając jednak na uwadze konstrukcję pruskiego aparatu admi-
nistracyjnego, wiemy, że tłumaczeniem zajmowali się specjalnie 
do tego zadania zatrudnieni urzędnicy. Mogli to być zarówno 
Niemcy znający język polski, jak i Polacy pracujący w pruskich 
urzędach. Na obecnym etapie badań omawianego źródła, na 
podstawie poziomu polszczyzny, nie jesteśmy w stanie docie-
kać, które teksty były tłumaczone przez Niemców, które przez 
Polaków. Zresztą wątpliwe, czy w ogóle da się to ustalić, choć 
pewne hipotezy z pewnością będzie można postawić. Język po-
szczególnych translacji, choć w szczegółach zróżnicowany, wy-
daje się dość podobny i na poziomie pisowni, i gramatyki. Także 
leksyka, choć w konkretnych tekstach w różnym stopniu nasy-
cona germanizmami, jak się wydaje, jednoznacznych rozstrzyg-
nięć może nie przynieść.

Wszystkie teksty publikowane w „Dzienniku” i „Publicznym 
Donosicielu” reprezentują dziewiętnastowieczną urzędową od-
mianę polszczyzny z pewnymi cechami charakterystycznymi dla 
regionu. Oczywiście podstawą jest ówczesna polszczyzna ogólna 
z właściwymi dla tego czasu cechami, dziś niejednokrotnie ocenia-
nymi jako już przestarzałe czy wręcz archaiczne, jak na przykład:
– normą w przejrzanych tekstach jest używanie narzuco-

nych przez Kopczyńskiego końcówek przymiotnikowo-
-zaimkowych -em, -emi, jak: należytem (A 1819/12) spłaconemi 
(A 1832/27);

– obserwujemy znany jeszcze w XIX wieku szerszy zakres sto-
sowania końcówki dopełniacza l. mnogiej – ów, jak: nadużyciów 
(A 1816/9), wakacyów (A 1816/11) (Bajerowa 1992: 44, 76, 92)4;

– w ciągu kilkudziesięciu lat ukazywania się „Dziennika” 
i „Publicznego Donosiciela” można prześledzić powolne 

4 Końcówka -ów w dop. l. mn. rzeczowników żeńskich i nijakich obecna jest 
w dzisiejszej gwarze miejskiej Poznania (Gruchmanowa, Witaszek-Samborska, 
Żak-Święcicka 1986: 25; Gruchmanowa 1997: 35).
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wkraczanie i wreszcie utrwalenie się w pisowni litery j: na 
początku wieku jeszcze prawie nieznanej, bardzo rzadkiej, 
mocno wkraczającej do druków około połowy wieku i zwy-
cięskiej w jego drugiej połowie (np.: koniecznéj A 1876: 1068; 
rejestru A 1876: 1068). Obserwacja ta zgadza się z ustaleniami 
Bajerowej, która potwierdza takie właśnie tempo wkraczania 
j do polskiej pisowni (Bajerowa 1986: 35-39).
Znacznie ciekawsze wydają się te cechy językowe, które są 

wyznacznikami regionalnego, wielkopolskiego wariantu pol-
szczyzny literackiej. Pojawiają się na różnych poziomach języka: 
od fonetyki, przez gramatykę (morfologia, składnia), po leksykę. 
Różna też jest ich geneza. Są to zarówno regionalizmy rodzime, 
wywodzące się z miejscowych dialektów, jak i, co w odniesieniu 
do Wielkopolski znajdującej się pod zaborem pruskim zrozu-
miałe, o proweniencji niemieckiej.

Z pierwszej grupy, a więc z rodzimych regionalizmów, uderza 
częstość występowania formacji słowotwórczych z regionalnymi 
sufiksami przymiotnikowymi -aty, -ity||-yty, które jednakowoż 
notowane są zawsze obocznie z częstszymi formacjami zakończo-
nymi na -asty, -isty||-ysty, jak na przykład: kończaty (D 1832/1), 
piegaty (D 1832/35) || kończasty (D 1828/1), spiczasty (D 1847/40) 
czy pleczyty (A 1817), osobity ‘osobisty’ (A 1817/17) || kończysty  
(D 1817/34), pleczysty (A 1816/1). Regionalność sufiksów -aty, 
-ity||-yty potwierdzają zarówno badacze polszczyzny histo-
rycznej (Klemensiewicz 1974: 58), jak dzisiejszych gwar ludo-
wych (Dejna 1973: 200-201, mapa 44) i gwary miejskiej Poznania 
(Gruchmanowa 1997: 35; Gruchmanowa, Witaszek-Samborska, 
Żak-Święcicka 1986: 18). To jeden z wyrazistszych regionalizmów 
słowotwórczych w prezentowanym źródle, choć jego zasięg wy-
kracza poza Wielkopolskę (Dejna 1973: 200-201, mapa 44). Jak do-
wodzi Gruchmanowa, geografia takich formacji jest często powią-
zana z konkretnym przymiotnikiem (Gruchmanowa 1997: 35).

Znacznie rzadziej ujawniła się regionalna cecha fonetyczna, 
w XIX wieku nieznana ogólnej odmianie literackiej, mianowicie 
przejście wygłosowego -ej > -i || -y. W wiekach wcześniejszych 
fonetyzm ten, znany kilku dialektom: mazowieckiemu, pomor-
skiemu i małopolskiemu, szczególnie dobrze był zaświadczony 
w tekstach wielkopolskich (Ostaszewska 2002: 14; Pihan-Kija-
sowa 1999: 63). Spotykamy go w drukach od XVI wieku (Mig-
dał 1999: 48-49), także w dzisiejszej gwarze miejskiej Poznania 
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(Gruchmanowa 1997: 30: Gruchmanowa, Witaszek-Samborska, 
Żak-Święcicka 1986: 24), w takich formach, jak: dali < dalej, ra-
czy < raczej, więcy < więcej. W dziewiętnastowiecznym „Dzienni-
ku Urzędowym” i „Publicznym Donosicielu” fonetyzm ten jest 
zredukowany do minimum. W wyrazach pospolitych nie udało 
się go potwierdzić. Związał się natomiast z męskimi imionami 
osobowymi zakończonymi na -ej, które parokrotnie przybierają 
postać Andrzy (D 1816/7) czy Błaży (GWKP 1816/31), zawsze jed-
nak obocznie do form Andrzej, Błażej.

W omawianym źródle znalazła się także grupa regionalizmów 
leksykalnych, jak np.: borowy ‘leśniczy, gajowy’ (A 1832/28), goś-
cinny ‘karczmarz, oberżysta’ (A 1816/1), latowy ‘letni’ (D 1822/30) 
czy wemborek ‘wiadro’ (A 1816/4). Jako regionalne słowa te kwa-
lifikują zarówno słowniki (SGMP; SGP), jak i opracowania doty-
czące gwary miejskiej Poznania (Gruchmanowa, Witaszek-Sam-
borska, Żak-Święcicka 1986), przy czym przez badaczy oceniane 
są jako regionalizmy szerokoterytorialne.

Drugim typem cech uwarunkowanych terytorialnie, wystę-
pujących w omawianym źródle, są cechy o proweniencji nie-
mieckiej. Najliczniejsze wśród nich są germanizmy leksykalne 
znane zarówno „Dziennikowi Urzędowemu”, jak i „Publiczne-
mu Donosicielowi”, by wymienić przykładowo: anszlag ‘koszto-
rys’ – nm. Anschlag5 (D 1832/1), forszpan ‘stangret, woźnica’ – nm. 
Virspann (D 1816/4), fronfast|| fronfest ‘więzienie’ – nm. Fronfest 
(D 1819/26; D 1832/27), katun ‘materiał bawełniany’ – nm. Kat-
tun (A 1832/32), kundszaft ‘pismo poświadczające personalia 
osoby’ – nm. Kundschaft (A 1817/21), landwera ‘obrona krajowa’ 
– nm. Landwehr (A 1847/1), mec ‘jednostka miary’ – nm. Meßen  
(D 1832/34), szefel ‘miara objętości’ – nm. Scheffel (D 1832/34).

Wzorcem niemieckim tłumaczymy też zdarzającą się w tekstach 
nieodmienność nazwisk. Zjawisko to dotyczy zarówno nazwisk ob-
cych, niemieckich, jak i polskich. Czytamy w nich np.: mieć baczne 
oko na […] złoczyńcę Marcina Wordel (A 1816/1); mieć baczne oko na 
opisanego poniżéy Jakoba Stahl (A 1816/1); Domostwo […] sukienniko-
wi Boguchwałowi Schulz należące (D 1832/38), ale też: Zwracaiąc uwa-
gę Publiczności […] aby rzeczonego Dudek […] odesłać kazali A 1816/2); 
wzywa się przeto Andrzéj Gałąska […] aby w terminie dnia 5. Czerwca 

5 Niemieckie odpowiedniki przytaczamy za niemieckojęzyczną wersją 
omawianego źródła.
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1876 […] się stawił (A 1876/1). W odniesieniu do nazwisk rodzimych 
nieodmienność nie jest zjawiskiem częstym, ale się zdarza. Tłumacz 
czasami przejmował formę nazwiska z pierwotnie niemieckiej wer-
sji tekstu, nie dostosowując jej do zasad polskiej fleksji. Incydentalnie 
dotyczy to także imion (jak zaświadcza ostatni przykład).

Wzorcem niemieckim uwarunkowana jest postać fonetyczna nie-
których wyrazów, genetycznych germanizmów, choć w polszczyź-
nie ogólnej utrwaliła się inna ich postać. W źródle spotkamy więc na 
przykład postać frandzle (D 1832/32), będącą odpowiednikiem nm. 
Frangen czy farbierz (A 1832/31) powielający nm. Färber. Analogicz-
nie formy te interpretują Irena Bajerowa (1986: 105) i autorzy Słowo-
twórstwa języka doby staropolskiej (Kleszczowa 1996: 269-270).

Zjawiskiem z pogranicza fonetyki i grafii jest sposób zapisu 
nazw miejscowych, współcześnie w polskiej ortografii zwie-
rających samogłoski nosowe, fonetycznie (przed spółgłoską 
zwartą lub zwarto-szczelinową) wymawiane asynchronicznie. 
W omawianym źródle przyjmują one postać, np.: Chomencice  
(D 1827/43), Golencinie (D 1832/30), Wienckowice (D 1827/43), 
Wongrowca (D 1832/6). Historycznie nazwy te na gruncie języka 
polskiego występowały w wariantywnych postaciach: Chomęcice 
|| Chomencice, Więckowice || Wienckowice, Wągrowiec || Wongro-
wiec (Słownik 1880-1914, t. 1: 627; t. 13: 438; t. 8: 161; tylko Golę-
cin w Słowniku (1880-1914, t. 13: 438) notowany jest wyłącznie 
w postaci nosówkowej (t. 8: 945)6. O wyborze w „Dzienniku” 
wariantu beznosówkowego przywołanych nazw zadecydował 
zapewne niemiecki wzorzec graficzny.

Wpływ języka niemieckiego uwidocznił się też w budowie 
zdania. Przejawia się w szyku wyrazów: orzeczenie przyjmuje 
pozycję finalną, np.: Skombinowany Sąd Policyi […] zapozywa, aże-
by […] wprzeciągu dni 60. przed Sądem tuteyszym osobiście stawił się 
(A 1816/4) czy też w konstrukcjach typu: Joanna Ludwika Wittych 
[…] Stara 56 lat (D 1823/21); znaleziono we wsi Czarnym lesie […] 
w dole od kartofli zwłoki dziecka płci niewieściej około 7 miesięcy stare-
go (D 1838/4: 81). Analogiczne konstrukcje składniowe notowane 
są nadal w gwarze miejskiej Poznania (Gruchmanowa 1997: 24; 
Gruchmanowa, Witaszek-Samborska, Żak-Święcicka 1986: 28).

6 Odnotowana w Słowniku jako wyłączna forma Golęcin nie wyklucza po-
staci Golencin. Jednak nazwa ta nie została ujęta w postaci hasła (tylko w takiej 
sytuacji notowane są wszystkie warianty), a jedynie pojawia się w materiale 
dokumentującym inne hasła.
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Omawiane źródło zaświadcza więc dwuwarstwowość regio-
nalizmów notowanych w polszczyźnie pod zaborem pruskim: 
pojawiają się w niej regionalizmy tradycyjne, wcześniej już zna-
ne w Wielkopolsce, jak i warstwa nowych regionalizmów kon-
taktowych – strukturalnych i leksykalnych, które przenikały 
do odmiany urzędowej, a przeniknęły tym łatwiej, że polskoję-
zyczne teksty zamieszczane w „Dzienniku” to translacje z języ-
ka niemieckiego.

Należy także zwrócić uwagę na ogromne możliwości, jakie 
stwarza „Dziennik Urzędowy” i „Publiczny Donosiciel” w za-
kresie badań dziewiętnastowiecznego słownictwa. Jak wcześ-
niej odnotowałyśmy, władze pruskie poprzez publikowane 
rozporządzenia, obwieszczenie, ogłoszenia regulowały wszyst-
kie dziedziny życia swoich podwładnych. Dlatego też w oma-
wianym źródle znalazło się bogate, zróżnicowane tematycznie 
i genetycznie słownictwo odnoszące się, można rzec, do wszyst-
kiego. Toteż w sporządzonym słowniku można wskazać wiele 
pól leksykalno-semantycznych i przyporządkować im właściwą 
reprezentację leksykalną. Przy czym, co nie jest niczym zaska-
kującym, nie wszystkie pola mają równie bogatą reprezentację.

Tylko ilustracyjnie zasygnalizujemy kilka pól tematycznych 
z przykładowymi reprezentacjami leksykalnymi. Jest wśród nich 
zarówno słownictwo dobrze znane dziewiętnastowiecznej pol-
szczyźnie ogólnej, jak też rzadkie, a nawet nienotowane przez 
słowniki języka polskiego. Ponadto są to tak wyrazy rodzime, 
jak i zapożyczone. Interesującą grupę, zwłaszcza w zakresie ter-
minologii, stanowią nazwy dwu – lub trzyelementowe.

Oto kilka przykładów7:
– słownictwo ekonomiczne, np.: asygnata kasowa (A 1858/3), asyg-

nata pożyczkowa (A 1858/3), dokument dłużny (A 1832/27) kapi-
tał bierny (A 1832/27), cło wchodowe (A 1816/4), cło wychodowe 
(A 1816/4), meszne ‘danina składana duchownym z obowiąz-
kiem odprawiania mszy przez duchownego’ (D 1832/6), mo-
stowe (D 1816/8), opłata portoryjna ‘opłata pocztowa’ (A 1847/2), 
podatek gruntowy (D 1832/6), podatek konsumpcyjny (A 1816/4), 
podatek procederowy ‘podatek od wykonywanego zawodu – 
procederu’ (A 1816/4), podymne ‘podatek od domu mieszkalne-
go’ (D 1832/6), rogatkowe (A 1832/36), szosowe (A 1858/2);

7 Prezentując słownictwo, stosujemy pisownię współczesną.
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– słownictwo prawnicze, np.: patent subhastacyjny (D 1832/32), 
subhastacja ‘egzekucja majątku przez sprzedaż na licytacji’ 
(A 1876), subhastacja konieczna (A 1832/32), wolna subhastacja 
(D 1832/28), przydarzenie ‘zatwierdzenie kupna w czasie licy-
tacji’ (A 1832/32);

– zróżnicowane słownictwo urzędowe, np.: list świadeczny ‘list 
służący jako świadectwo, poświadczenie’ (A 1817/2), paszport 
przymusowy (D 1832/27), paszport wchodowy (A 1817/2), pasz-
port wychodowy (A 1817/2), poczta wozowa (A 1832/31), poczta 
osobowa (A 1832/31), poczta śpieszna (A 1832/31), rozkaz gabine-
towy (A 1832/31), wizowanie paszportu (A 1817/2);

– nazwy urzędów, funkcji i zawodów, np.: aktuariusz sądu poko-
ju ‘pisarz sądowy’ (D 1832/36), dyrektor policji (D 1832/36), fi-
zyk powiatowy ‘lekarz urzędowy’ (A 1816/4), koniuszy prowin-
cjonalny (D 1832/36), królewski radzca ziemiański (D 1832/36), 
tajny nadradzca finansowy (D 1832/36), bandażysta (A 1847/1), 
borowy (A 1832/28), dystylator (D 1832/36), ekwilibrysta ‘lino-
skoczek’ (A 1816/4), farbierz (A 1832/31), gorzalny ‘gorzelnia-
ny’ (A 1816/4), gościnny ‘karczmarz, oberżysta’ (A 1816/1), 
karczmarz (D 1819/26), kominiarczyk (D 1823/1), kordyzant 
‘tancerz na linie’ (A 1816/4), krawczyk (A 1832/30), kunsztow-
nik ‘osoba, która osiągnęła dużą biegłość w jakimś kunszcie’ 
(A 1816/4), kupczyk (A 1832/31), leśniczy (D 1832/30), młynarczyk 
(D 1832/29), młynarz (D 1832/27), młynarka (A 1832/27), nadleś-
niczy (A 1858/2), oberzysta (A 1816/4), owczarek ‘owczarczyk’ 
(D 1847/40), piekarczyk (A 1832/34), pilarz (D 1832/35), piwowar 
(A 1816/9), płócieniczek ‘tkacz’ (A 1817/32), pocztwerter ‘pracow-
nik poczty’ (A 1816/1), pończoszniczek ‘rzemieślnik wyrabiający 
pończochy’ (D 1832/35), prowadnik ‘konwojent’ (D 1836/7), przę-
dzarz tytuniu (A 1824/32), robotnik fabryczny (A 1832/31), robotnik 
ręczny (A 1832/31), rzeźniczek (D 1832/28), skotarz ‘pasterz byd-
ła’ (D 1847/40), sukiennik (D 1832/38), sukienniczek (A 1817/38), 
sztukmistrz ‘kuglarz, cyrkowiec’ (A 1816/4), ślosarz (D 1832/28), 
tancerz na linie (A 1816/4), tokarczyk (D 1832/34);

– nazwy odzieży, części odzieży i materiałów, z których odzież 
jest wykonana, np.: brzuślak ‘rodzaj koszuli lub kaftana’  
(D 1832/32), czekmen ‘wierzchni ubiór męski o kroju zbliżonym 
do kontusza’ (D 1820/27), kaftanik (A 1816/1), kartunowy || ka-
tunowy ‘bawełniany’ (D 1818/26; D 1832/32), katanka ‘kaftan, 
bluza’ (D 1818/37) katun ‘materiał bawełniany’ (A 1832/24), 
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litewka ‘kurtka samodziałowa’ (D 1821/41), pantalony ‘spod-
nie’ (D 1826/12), rydelek ‘część czapki – daszek’ (D 1828/1), 
sieraczkowy ‘z grubej tkaniny wełnianej’ (spodnie sieraczkowe)  
(D 1832/31), spusty ‘część czapki – nauszniki’ (D 1828/1), suk-
mana ‘wierzchnie odzienie męskie, kapota’ (A 1816/1), szpen-
cer ‘krótka kurtka’ (D 1818/37), westka ‘kamizelka’ (D 1816/5);

– słownictwo medyczne (nazwy chorób ludzi i zwierząt), np.: 
cholera (A 1832/36), cholera azjatycka (A 1832/36), nosacizna ‘za-
kaźna choroba zwierząt’ (A 1876/2), ospa ludzka (A 1832/36), ospa 
naturalna (A 1832/34), ośpica ‘ospa zwierzęca’ (D 1832/30), ośpica 
owcza (A 1832/27), parch ‘choroba skóry u zwirząt’ (A 1816/11), 
pomór ‘epidemia’ (A 1819/12), zapalenie śledziony ‘choroba 
zwierząt’ (A 1876/2), zaraza płucowa ‘choroba płuc u zwierząt’ 
(A 1819/12), zgorzelina śledziony ‘choroba zwierząt’ (A 1858/2);

– słownictwo wojskowe, np.: landwera (A 1847/1), landwerzy-
sta (A 1847/1), fizylier ‘żołnierz piechoty uzbrojony w fuzję’  
(D 1828/1);

– jednostki miary, np.: centnar ‘jednostka masy’ (A 1816/4), 
funt ‘jednostka wagi’ (D 1832/34), kwarta ‘jednostka objętości’  
(D 1832/34), łut ‘jednostka wagi’ (D 1832/34), mec ‘jednostka 
miary’ (1832/34), szefel ‘jednostka objętości’ (D1832/34), wem-
borek ‘jednostka objętości; wiadro’ (A 1816/4).
To tylko niewielki wybór słownictwa zapisanego w „Dzienni-

ku Urzędowym” i „Publicznym Donosicielu”, który daje pewną 
orientację o zasobach leksykalnych źródła.

Kończąc ogólne uwagi o możliwościach badawczych, jakie 
przynosi „Dziennik Urzędowy” i „Publiczny Donosiciel”, war-
to podkreślić, że jest to bardzo obszerne źródło, dotąd w bada-
niach historycznojęzykowych niewykorzystywane, choć zawar-
ty w nich materiał językowy jest dobrą podstawą do różnorod-
nych obserwacji. Zawarte w nim teksty reprezentują urzędową 
odmianę dziewiętnastowiecznej polszczyzny, która ciągle czeka 
na swego monografistę. Ponieważ teksty powstawały i publiko-
wane były w Poznaniu, pod zaborem pruskim, i ich pierwotną 
wersją była wersja niemieckojęzyczna, wtórnie tłumaczona na 
język polski, mamy kapitalne źródło do obserwacji oddziaływań 
niemczyzny na ówczesną polszczyznę wielkopolską w odmianie 
urzędowej. A że te oddziaływania nie ograniczały się wyłącznie 
do publikowanych w źródle polskich translacji, możemy sądzić 
tak na podstawie rozpowszechnienia „Dziennika” i „Donosicie-
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la” w regionie, jak i na podstawie obecnego stanu gwary miej-
skiej Poznania, w której wiele sygnalizowanych w artykule cech 
językowych, w tym germanizmów, przetrwało do dziś.

Jest to więc źródło warte zainteresowania historyków języka 
polskiego. Żałować tylko należy, że „Dziennik Urzędowy Kró-
lewskiej Regencyi w Poznaniu” i dodatek „Publiczny Dono-
siciel” nie są jeszcze zdygitalizowane. Obecnie, by je przejrzeć 
i poddać analizom językowym, musimy skorzystać z zasobów 
tradycyjnych bibliotek, które w swoich zbiorach mają to źródło. 
W Poznaniu komplet (lata 1816-1918) znajduje się w Bibliotece 
Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i w Bibliotece 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Wykaz�skrótów

A, 1816–1876, „Dziennik Urzędowy Królewskiej Regencyi w Po-
znaniu” („Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen”).

D, 1816 – 1876, „Publiczny Donosiciel”, w: „Dziennik Urzędowy 
Królewskiej Regencyi w Poznaniu” („Amtsblatt der Königli-
chen Regierung zu Posen”).

GWKP, 1816, „Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego”.
SGMP, 1997, Słownik gwary miejskiej Poznania, red. M. Gruchma-

nowa i B. Walczak, wyd. 1, Warszawa-Poznań.
SGP, 1994, Słownik gwar polskich, red. M. Karaś, J. Reichan, t. V, 

Wrocław-Kraków.
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Dziennik Urzędowy Królewskiej Regencyi w Poznaniu 
(The Official Journal of the Royal Regency in Poznań) 

with the Publiczny Donosiciel (Public Informer)  
supplement as a source for research into  

the 19th century Polish language used in Wielkopolska
Abstract

From the historical point of view, the variant of literary Pol-
ish used in Wielkopolska has not been properly surveyed and 
thus necessitates further detailed research. A 19th century seri-
al edition entitled “Dziennik Urzędowy Królewskiej Regencyi 
w Poznaniu” (in the German version published as “Amtsblatt 
der Königlichen Regierung zu Posen”) with a supplement “Pub-
liczny Donosiciel. Dodatek do Dziennika Urzędowego Królew-
skiey Regencyi w Poznaniu” (“Deffentlicher Anzeiger. Beilage 
zu Nr. […] des Amtsblatts der Königlichen Regierung zu Po-
sen”) would serve as a good source for such research. The jour-
nal, representing an official variety of the Polish language, was 
published in 1816-1918 (the Polish version until 1876) and it was 
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very popular among the inhabitants of the Grand Duchy of Po-
sen. The texts published in the “Journal” were originally written 
in German and subsequently translated into Polish. To a large 
extent, this affected the “Journal’s” language including numer-
ous graphic, phonetic, lexical and syntactical Germanisms. On 
the other hand, the articles present numerous regionalisms typ-
ical of the Wielkopolska area which are of Polish origin. In gen-
eral, the texts reflect the Wielkopolska variant of literary Polish 
language in its official version, strongly conditioned by the polit-
ical situation (the Partitions of Poland).

Keywords: literary Polish language from Wielkopolska, offi-
cial variety, regionalism, Germanism.
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Zaraza morowa na Śląsku  
Cieszyńskim – opis choroby i jej  
leczenia według Jana Muthmana

Wszelkiego rodzaju nieszczęścia – choroby, plagi czy wojny to-
warzyszyły ludzkości od dawna. O ile wojny były wywoływane 
przez ludzi i ich działania, jak również ich trwanie było w głównej 
mierze zależne od nich samych, o tyle wybuchu i rozwoju chorób 
zakaźnych, spowodowanych epidemii człowiek nie zdołał opa-
nować. „Najstraszniejszą cechą plag zawsze będzie masowy cha-
rakter zjawiska, dekompozycja świata setek, tysięcy czy nawet 
milionów jednostek”, pisze Piotr Podomarof (Podomarof 2012: 
513). Choroby zakaźne wybuchające w skali masowej wśród po-
pulacji ludzkiej były wyjaśniane jeszcze do niedawna jako kara 
Boża zesłana na grzeszników. Kara owa była przez ludzi śred-
niowiecza oznaczana ogólnie słowem „mór”. Samo pochodzenie 
słowa „mór” wiąże się z słowem „morzyć” czy „mrzeć”. Może 
mieć jednak starszą genezę, bo już indoeuropejską wywodzą-
cą się z *mer-/*mor-, co oznaczało 'czernić, brudzić', stąd dawne 
określenie zarazy morowej: czarna śmierć (Rejzek 2001: 390). Nie 
możemy jednak twierdzić, że wszystkie dawne epidemie były 
wywołane przez bakterię Yersinia pestis, czyli dżumy, albowiem 
słowem „mór” określano epidemie np. cholery, tyfusu, grypy czy 
dyfterii1. Badacze epidemii na ziemiach polskich podają różne 
nazwy zachorowań na dżumę: mór, powietrze, powietrze morowe, 
zaraza, łożnica, pomarlica, przymorek, choroba łożna, Lues, epidemia, 
Febris et pestilentalis, Pestis, Aër pestiferus, Aura pestifera, Pestis bu-

1 http://casopis.vesmir.cz/clanek/historie-morovych-epidemii (dostęp dnia: 
27.10.2014).
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bonum, Mortalitas, Morbus inguinarius (Burchardt, Burchardt 2008: 
334)2. Stosunkowo dokładny opis zarazy dżumy znajdujemy 
u Tukidydesa w Wojnie peloponeskiej (430 p.n.e.), dopiero jednak 
epidemia czasów cesarza Justyniana I (VI w. n.e.) jest pierwszą 
szczegółowo odnotowaną wielką pandemią, kiedy choroba prze-
dostała się z Egiptu do portowych miast Lewantu (Naphy, Spicer 
2004: 7, Bergdolt 2002: 14). Z tego okresu pochodzą pierwsze in-
formacje dotyczące symptomów dżumy – neurologiczne, podane 
przez Prokopiusza z Cezarei, wymieniającego m.in. podniecenie, 
majaczenie, obojętność, i somatyczne, jak: zapalenie oczu, wy-
sypka, obrzmienia, biegunka, przywoływane przez Ewagriusza 
z Pontu. Dzieła te szybko uległy zapomnieniu i pandemia dżu-
my, która nawiedziła Europę w poł. XIV w., zastała ją zupełnie 
nieprzygotowaną (Bergdolt 2002: 14). Wydarzenie to w źródłach 
historycznych zwykło nazywać się „czarną śmiercią”. Morowe 
epidemie od tej chwili regularnie powtarzały się aż do roku 1721, 
kiedy mieszkańcy Europy środkowej i zachodniej zwyciężyli nad 
tą groźną chorobą. Wybuch zarazy w Marsylii, który był ostat-
nim, przyczynił się do obniżenia liczby mieszkańców tego miasta 
niemalże o połowę (Naphy, Spicer 2004: 97).

Dziś po niespełna trzech stuleciach od ostatniej zarazy moro-
wej nauki medyczne dysponują znaczną wiedzą na temat dżu-
my. Przyznać jednak należy, że nasze informacje nie do końca 
są przekonujące. Problematyka „czarnej śmierci” jest nieustan-
nie badana, a przyczyny zachorowań poddawane w wątpliwość. 
Wyniki dociekań Christophera Duncana i Susan Scott, publiko-
wane w książce Biology of Plagues, wskazują na fakt, że dżuma ma 
charakter choroby wirusowej, a nie wywołanej przez bakterie, jak 
sądzono dotychczas, i jest zbliżona do eboli i kongijskiej gorącz-
ki krwotocznej (Moraczewski 2012: 32). Dziś oficjalnie przyjęte 
jest, że zachorowanie na dżumę wywołuje bakteria Yersinia czy 
też Pasteurella pestis. Zaobserwowano jej występowanie w trzech 
odrębnych postaciach, jako dżuma dymiennicza, posocznicowa 
i płucna (Naphy, Spicer 2004: 36)3. Głównymi nosicielami zaraz-

2 Autorzy korzystają z nazw zarazy podanych w publikacji: F. Giedroyć, 
Mór w Polsce w wiekach ubiegłych. Zarys historyczny, Warszawa 1899, s. 2.

3 Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowot-
nych ICD-10 rozróżniane są następujące postacie dżumy: dymiennicza, płuc-
na, dżuma skóry i tkanki podskórnej, dżumowe zapalenie opon mózgowych  
i dżuma posocznicowa (Burchardt, Burchardt 2008: 336).
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ków dżumy były drobne gryzonie, przede wszystkim szczury, 
zakażone przez przedstawicieli tego samego gatunku ukąszone 
przez pchłę szczurzą, czyli morową. Ze względu na to, że pchła 
szczurza jest patogeniczna i dla człowieka, powstaje w ten spo-
sób niebezpieczeństwo jego zakażenia. Tym, że człowiek stanie 
się nosicielem zarazka, wywołuje epidemię wychodzącą więk-
szością z populacji miejskiej, portowej lub większych wiosek 
(Bergdolt 2002: 17-18).

Przebieg choroby był większością następujący: po ukąszeniu 
człowieka przez pchłę dochodziło do rozwoju choroby w ciągu 
2-8 dni. Nagle pojawiła się wysoka gorączka, bóle głowy, kończyn 
i brzucha. Bakterie przedostające się do ran były pochłonięte przez 
komórki systemu immunologicznego, które doprowadziły je do 
najbliższych gruczołów limfatycznych (przeważnie w pachwi-
nach lub pod pachami). W nich bakterie rozmnażały się, a gru-
czoły reagowały ostrym zapaleniem i zwiększeniem objętości. 
Nabrzmiałe gruczoły limfatyczne mogły pęknąć, w wyniku czego 
powstawały otwarte rany z wypływającą z nich ciemną krwawą 
cieczą. U większości chorych dochodziło jednak do przeniknięcia 
bakterii z tkanki limfatycznej do krwi, skąd przedostawały się do 
płuc. W ten sposób dżuma dymiennicza przechodziła w posocz-
nicową i płucną. O ile człowiek cierpiący na dżumę dymienniczą 
miał szansę przeżyć, to w wypadku formy płucnej i posocznico-
wej było to niemożliwe (Naphy, Spicer 2004: 37).

Pierwszym krajem Europy Zachodniej, który padł ofiarą zarazy, 
były Włochy, dokąd, jak wiadomo, przynieśli chorobę marynarze 
genueńscy z Azji. Choroba ta wybuchła w roku 1347 i nazwana zo-
stała przez współczesnych morem, a wywołana była w ich mniema-
niu przez morowe powietrze. Pierwsze wzmianki o przeniknięciu 
epidemii z Niemiec do Polski pochodzą z roku 1349. O jej występo-
waniu wspomina również Jan Długosz w swej kronice4. Niebawem 
okazało się, że zarazy dżumy będą cyklicznym elementem życia 
społeczeństw Europy przez ponad trzy stulecia.

Śląsk Cieszyński był krajem, który również stał się ofiarą epi-
demii dziesiątkujących ludność. Źródła historyczne podają, że na 
zarazę w roku 1585 zmarły 3 tys. mieszkańców. Kronika Skoczo-
wa podaje zaś, że w skutek epidemii w roku 1623 straciło życie 

4 http://casopis.vesmir.cz/clanek/historie-morovych-epidemii (dostęp dnia: 
27.10.2014).
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1500 mieszkańców miasta Cieszyna i 1200 mieszkańców Frydku 
(Chlebowczyk 1984: 19). Liczba zgonów podczas następnej epi-
demii dżumy w roku 1715 wynosiła 1500 (Zarys dziejów... 1992: 
35, 40, 47). Opustoszał wtedy cały Cieszyn, ponieważ mieszkań-
cy przenieśli się na przedmieścia. W 1723 roku podobną klęskę 
przeżył Frysztat (Spyra 2012: 36). Późniejsze epidemie z poło-
wy XIX w. nawiedzające Śląsk Cieszyński już nie były zarazami 
dżumy, lecz epidemiami spowodowanymi przez bakterie tyfusu 
i cholery.

Zaraza morowa z lat 1713-1715 odbiła się znacząco na gospo-
darce dotkniętych nią państw. Straty były nie tylko materialne, ale 
przejawiły się również w moralności, religijności oraz kulturze. 
Wynikiem tragicznych doświadczeń i obserwacji poczynionych 
w okresie zarazy morowej były zarządzenia i zalecenia na czas 
epidemii, wydawane przez urzędy administracji państwowej. Ich 
celem było zaznajomić obywateli z przyczynami, przebiegiem 
i skutkami dżumy oraz podać instrukcje dotyczące zapobieganiu 
chorobie. Epidemia atakowała wszystkich zarówno bogatych, jak 
i biednych. Z tą jednak różnicą, że majętni obywatele miast mogli 
chronić się przed chorobą najlepszym ze sposobów, a więc uciecz-
ką z miejsc „zapowietrzonych”, biedni natomiast byli pozbawieni 
tej możliwości czy jakiejkolwiek fachowej opieki, częstokroć byli 
pozostawieni zupełnie swemu losowi. Stan ten wywołał potrzebę 
niesienia oświaty wśród ubogich i średniozamożnych w celu za-
pobiegnięcia szerzeniu zarazy i ulżenia tym, którzy już ulegli cho-
robie. Wielce przydatna też była pociecha duchowa w tym okresie. 
Wszystkie atrybuty te posiadała wydana w r. 1716 książka autor-
stwa Jana Muthmana, księdza protestanckiego w Kościele Jezu-
sowym w Cieszynie. Postać Jana Muthmana jest ściśle związana 
z powstaniem zboru protestanckiego w Cieszynie. W czasie tam-
tejszej służby duszpasterskiej wydał drukiem trzy dzieła: Wierność 
Bogu y cesarzowi czasu powietrza morowego należąca... z roku 1716, 
następnie Sto Reguł Zywota, Ktore Każdy Chrześćianin (...) Powolno 
czytać, Pilnie uważać, a Pobożnie wykonywać ma, pochodzące z roku 
1720 oraz pozycja z roku 1724 nazwana Książeczką o Jezusie, która 
jest tłumaczeniem tekstu Johanna Kwirsfelda.

Wróćmy jednak do podstawowej pozycji Muthmana i pierw-
szej dotychczas znanej polskiej książki cieszyńskiej reagującej na 
tragiczne w skutkach zjawisko zarazy dżumy. Jej budowa jest 
dwudzielna, co wynika już z samego tytułu – Wierność Bogu i ce-



107ZARAZA MOROWA NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM

sarzowi... Pierwsza część zawiera informacje dotyczące choroby, 
jej rozwoju i szerzenia się wśród ludności, jak również sposo-
bów ochrony przed zarazą. Autor nawołuje w niej zwłaszcza do 
cnotliwego i bogobojnego życia, przestrzega przed zabobonem, 
praktykami czarodziejskimi i umieszcza w swej książce mod-
litwy i pieśni nabożne, szczególnie przydatne na czas zarazy. 
W przedmowie przyznaje, że informacje czerpał z niemieckich 
instrukcji i zarządzeń urzędowych opracowywanych na podsta-
wie łacińskich pism medycznych5. Zarządzenia takie wydawa-
ły urzędy miejskie w celu ochrony mieszkańców, ale dostępne 
one były w Cieszyńskiem wyłącznie w języku niemieckim. Dla 
Muthmana ważne jednak było, by dotrzeć z oświatą głównie do 
uboższych warstw społecznych, zwłaszcza tych, u których nie 
przewidywano znajomości języka niemieckiego. W przedmowie 
pisze o tym następująco:

Żeby tedy w teraźniejsze niebezpieczne czasy morowe, krześcianie 
naszy, osobliwie którzy są języka polskiego, a temu jakoby pokrew-
nego, morawskiego, czeskiego albo słowiańskiego, nieco mieli, co 
by duszom i ciałom jejich mile usługowało, otom w imieniu Pań-
skim ten to traktat spisał (Muthman 1716: 6-7).

Muthman był świadomy faktu, że język, którym posługiwał 
się w swym dziele, nie jest polskim językiem literackim. Uprze- 
dza ewentualne zarzuty w tej kwestii, pisząc:

Sposób pisania mego, albo stylus, lekka jest polszczyzna, niekiedy 
według zwykłości teraźniejszych słuchaczów moich accomodowa-
na, bo nie uszom piszę, a sercu. A gdyż najwięcej duchowne rzeczy 
traktuję, wspominam na one słowa Ducha Bożego (1 Kor. 4,20): Nie 
w mowie zależy królestwo Boże, ale w mocy (Muthman 1716: 7).

Druga część książki, nazwana Wierność Cesarzowi należąca, 
czasu moru, obejmuje 28 stron z traktatu liczącego 118, ale jest 
treściowo bogatsza, zawiera konkretne rady, jak zabezpieczyć 
się przed zakażeniem, jakich lekarstw zażywać w czasie choro-
by, jak chronić siebie i rodzinę, przynosi konkretne przepisy, jak 

5 Więcej na temat instrukcji urzędowych i nakazów w okresie zarazy moro-
wej (Burchard, Burchard 2008: 337).
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przygotowywać domowym sposobem zalecane medykamenty. 
Muthman jako człowiek wykształcony wiedział, że rezultaty le-
czenia dżumy są bardzo niepewne, a przyczyny jej powstania 
i szerzenia dotychczas niezbadane. Dzieli się z czytelnikami 
swoimi wątpliwościami:

Nie jeden człowiek za lekarza nie wiem jakiego się wydawający, 
o moru dowcipnie dyszkutuje, a jako by go zahamował rozmawia, 
pisze, radzi. Na potem ale z wszystką swoją mądrością nazad musi, 
gdy mu i serce upadnie, a applikacja pochybi (Muthman 1716: 21).

Co więc mógł uczynić prosty cieszynianin, by uchronić się 
przed zarazą? Autor radzi, posługując się słowami Salomona 
z Księgi przysłów: „nie masz mądrości, ani rozumu, ani rady 
przeciwko Panu“ (Muthman 1716: 23). Mimo wszystko książka 
Muthmana nie wywołuje w czytelniku sceptycyzmu i poczucia 
znalezienia się w sytuacji bez wyjścia. Przeciwko zarazie można 
się bronić przy współudziale sił ziemskich z duchowymi. Ko-
nieczna jest modlitwa i pobożne życie, z drugiej strony trzeba 
dotrzymywać zasad higieny, używać odpowiednich lekarstw 
i to zarówno w celach prewencyjnych, jak i w trakcie choroby. 
Traktat Muthmana miał przynosić oświatę i dotrzeć do uboż- 
szych i średniozamożnych warstw społeczeństwa. Miało się 
tak stać dzięki językowi, w którym napisana była książka, czyli 
polszczyźnie cieszyńskiej. Autor władał tą regionalną odmianą 
języka polskiego z wieloma archaizmami, dialektyzmami i inno-
językowymi elementami przedostającymi się do języka w wyni-
ku różnorodnych kontaktów z kulturami sąsiednimi i obcymi. 
W swych tekstach Muthman obficie korzysta z leksyki obcej 
przeważnie łacińskiej i niemieckiej o różnym stopniu asymilacji. 
Fakt ten nie dziwi w przypadku polszczyzny regionalnej, albo-
wiem nawet leksyka polszczyzny ogólnej uwolniła się od prze-
możnego wpływu latynizmów dopiero w dobie nowopolskiej 
(Klemensiewicz 1985: 341-2). Użyciu przez Muthmana latyni-
zmów oraz germanizmów sprzyjało i to, że autor posiłkował się 
medycznymi tekstami obcojęzycznymi, np. traktatami doktora 
Thyma, Richtera, Hohensteina, Rozamero. Germanizmy miały 
swoje miejsce w języku ludności cieszyńskiej, do którego na-
pływały z wielu źródeł. Były z jednej strony wynikiem wpływu 
języka urzędowego i kontaktów z osiadłą ludnością niemiecką, 
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zwłaszcza w miastach, z drugiej strony ważnym czynnikiem 
było oddziaływanie protestanckich niemieckich pism religijnych 
(idee luteranizmu były znacznie rozpowszechnione wśród lud-
ności cieszyńskiej). Piętno w polszczyźnie cieszyńskiej pozosta-
wiły też kontakty handlowe z przybyszami z Niemiec.

Leksyka obca (łacińska i niemiecka) w omawianej pozycji do-
tyczy przede wszystkim środków zapobiegających zarazie lub 
bezpośrednio jej leczenia, rzadziej innych obszarów. Germani-
zmy o różnym stopniu asymilacji spotykamy oprócz powyższe-
go również w sferze administracji państwowej, kościelnej czy 
kultu religijnego. Rzadziej obejmują swym zasięgiem sfery życia 
rodzinnego i domowego. Latynizmy przeważają w słownictwie 
medycznym (leczniczym) i związanym z nim botanicznym. Wy-
korzystanie latynizmów w tego typu tekście ilustruje poniższy 
opis wyglądu chorego:

Do tego potem przychodzą bolączki, gluzy a wrzody, które zowią 
carbunculos, albo anthraces (na mięsistych miejscach ciała, które są 
gorsze), a bubones (wyróżnienia J.R.) (Muthman 1716: 26)6.

Oprócz powyższych w badanym tekście występują przykła-
dowo: cataplasma, concomitantia, curatio, defensiva, medicamenta, 
observata, praecautiones, praeservatio, species i spolszczone: appli-
kacja, antydoty, implorować, kurirować, symptomata, inficyrowany. 
Osoby związane z leczeniem chorych to: medicus, practicus, a do-
kument, który był zobowiązujący na czas zarazy morowej, to 
Consilium Medicum.

Leksyka botaniczna związana z leczeniem dżumy obejmuje 
m.in. następujące jednostki: scordium (ożanka czosnkowa), Foenum 
graecum (kozieradka pospolita), Millefolium (krwawnik pospolity), 
agricum (pniarek lekarski), radicus costus (korzeń kostowca), Tor-
mentil (pięciornik), diptam (dyptam jesionolisty). Nazwy łacińskie 
nosiły też ówczesne lekarstwa i mieszanki ziołowe, np. orvietan, 
Tinctura Bezoardica, Rob Juniperi, Trochiscos fumales Sennerti, Mixtu-
ra Simplicia, Spiritus Cornu Cervi. Powyższe jednostki użyte są 
w tekście w większości w oryginalnej postaci. Identyczna sytu-
acja powstaje w momencie przywoływania cytatów lub frazeolo-
gizmów biblijnych: inutilia terae pondera (bezużyteczne ziemskie 

6 Wszystkie przykłady podawane są w pisowni oryginalnej dokumentu.
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sprawy); Homo a Deo secundus (człowiek drugi po Bogu); Societa-
tem trinam (społeczność trzech); impressio mortis (przeczucie śmier-
ci); Deo et Caesari esse fidelem (być wiernym Bogu i cesarzowi); Dici 
beatus ante obitum nemo supermaque funera debet (Nie mów o nikim 
przed śmiercią, że jest doskonale szczęśliwy)7.

Germanizmy w tekście Muthmana, jak wspomniano wyżej, 
występują w znacznym nasileniu. Leksyka związana bezpośred-
nio z zarazą dotyczy przede wszystkim lekarstw, mieszanek zioło-
wych i substancji służących jako kadzidło: Alant-Wurtzel, Wermuth-
-Knopfen, Cardobenedict-Knopfen, Angelica Wurtzel, Bibernellen-Wur-
tzel, Kräuter-Bier, Gifft-Esig, Bitter Wein, Gifft-Brandwein, Liebstöckel-
-Wurtzel, Zitwer-Wurtzel, Enzian-Wurtzel, Räuchkertzlein, Campfer, 
saft. Z nimi bezpośrednio związane jest słownictwo botaniczne: 
Lachen-Knoblauch (ożanka czosnkowa), Holunder Blüt (bez czarny), 
Liebstöckel (lubczyk), Citrone, Pomerantz, Tausengolden Kraut (centu-
ria), Wacholder-Beern (jagody jałowca), Eberwurtz (dziewięćsił), Senis 
Blätter (senesowe listki), Eichel-Mispel (jemioła dębowa), Sadelbaum 
(choinka klasztorna), Wein-Rauten (czerwona ruta), rothe Myrren 
(czerwona mirra), Bockshörner (kozieradka pospolita), Schaffgarbe 
(krwawnik pospolity), Lerchenschwamm (pniarek lekarski).

Przyznać należy, że leksyka lecznicza niemiecka i łacińska 
używana jest przez Muthmana głównie wtedy, kiedy autor chce 
podać ścisłą informację dotyczącą danego składnika lub prepa-
ratu. Większością przytacza nazwę rodzimą, dopiero w dalszej 
kolejności niemiecką lub łacińską (np. podany poniżej przepis na 
„ocet morowy“).

Słownictwo pochodzenia niemieckiego z innych dziedzin 
odznacza się różnym stopniem asymilacji i zaliczyć tutaj moż-
na przykładowo: fojt, Goldschlager, markmistrz, szrotarz, almaryja, 
bryja, deka, duplowany, forytowanie, Królewski Ober-Amt, Unterricht. 
Nie stroni autor również od cytatów niemieckich: Wer Herr im 
Haus, der geh hinaus (Kto domem szafuje, ten niech występuje). 
Tytuły niemieckich publikacji, z których czerpie informacje, po-
daje zawsze w oryginale, często tłumacząc je na język polski.

Liczne występowanie latynizmów czy germanizmów w ana-
lizowanym dziele potwierdza znany fakt, że osiemnastowiecz-
ne piśmiennictwo obfitowało często w wyrazy obce, do których 
dołączano morfem rodzimy (Klemensiewicz 1985: 324), np. infi-

7 Wszelkie cytaty podawane są w takiej formie, jaka była w oryginale.
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cyrowany, konstellaciów, präserwowaniu i in. Z drugiej strony przy-
znać należy, że Muthman zdawał sobie sprawę z ograniczonych 
znajomości łaciny i niemieckiego swoich czytelników i często, 
zwłaszcza cytaty łacińskie, tłumaczył na polski, np.: „o trzy 
rzeczy starać się musi, które są: praeservatio, curatio, purifica-
tio przed morem a zaopatrzenie w moru o ulecznie, po moru 
oczyścienie” (Muthman 1716: 102). Konsekwentnie starał trzy-
mać się tej zasady, podając środki lecznicze przeciwko zarazie, 
tłumaczył z łaciny lub języka niemieckiego nazwy składników 
tak, by ludzie miejscowi mogli sami przygotować lekarstwa. 
Chodziło o mieszanki ziół, różnych substancji pochodzenia ro-
ślinnego, octu, alkoholi. Jako przykład podajemy sposób przy-
rządzania tzw. octu morowego.

Gifft – Esig albo ocet morowy
Weźmi świeżej ruty, frische Wein-Rauten, dwie garści. Scordium, 
Lachen-Knoblauch, jednę garść. Bzowego kwiatu, Holunder Blüt, 
ile w przednie palce wziąć możesz. Lubszczkowego korzenia, Lie-
bestöckel-Wurtzel, jeden lot. Świeżą skorke od jednej cytrony, von 
einer Citrone die frische Schale.
Nalej na te species jednę albo pułtory kwarty dobrego winnego 
octu, a niech stoji. Od tego octu może na präserwacyą, każde rano, 
jednę albo dwie łyżki wypić (Muthman 1716: 104).

W podobny sposób opisany jest proces przygotowywania 
gorzkiego wina, zielnego wina czy gorzałki przeciw jadowi mo-
rowemu. Niezbędne też było oczyszczenie domostw po opad-
nięciu zarazy. Tutaj Muthman opisuje sposoby, jak właściwie 
należy to robić: 

...którzy domy wymrzyte czyścią, oblicze swe naprzód octem myć, po-
tem woskową świecę gorzącą do rąk wziąć, szatkę w occie a czosnko-
wym safcie zmoczoną przed nos a usta trzymać (Muthman 1716: 116).

W swej książce Jan Muthman podaje wiele innych jeszcze 
sposobów zapobiegania i leczenia dżumy. Używanie leksyki ob-
cej nie czyni jednak z dzieła Muthmana pozycji pod względem 
językowym niedostępnej dla prostego cieszynianina. Muthman 
operuje zręcznie regionalną polszczyzną i jest świadomy od-
powiedzialności za to, iż jako jedyny przekazuje mieszkańcom 
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obiektywne jak na owe czasy dane o zarazie. Nie pozwala jed-
nak, by czytelnik zapomniał o tym, że wszystko jest w rękach 
Bożych i skuteczność wszelkich środków wykorzystywanych 
przez człowieka w walce z chorobą zależna jest od woli Bożej: 

Wszak bez twego pożegniania nic nam nie pomoże, bo ty sam 
wszystkim rządzisz. Ciebie tedy pokornie proszę, pożegnaj sam te 
lekarstwa, których w imieniu twoim zażywam, a oddal odemnie 
wszystko duszy i ciału szkodliwe (Muthman 1716: 74-5).

Na szczęście dla tamtejszych mieszkańców z informacji za-
wartych w książce Muthmana korzystano już tylko niespełna 
dziesięć lat, albowiem zaraza dżumy w latach dwudziestych 
osiemnastego wieku opuściła Śląsk Cieszyński na zawsze.
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Plague mighty in Cieszyn Silesia ‒ a description of the 
disease and its treatment by Jan Muthman

Summary

The epidemics of the plague, also called The Black Death, were 
in 18th century the common phenomenon in Europe. It caused 
the significant population loss and the harmful influence on eco-
nomy and customs of community. Regardless of the superficial 
knowledge of a plague, there was quest to spread the information 
how to behave during an epidemics and how to treat ill people. 
The book by Jan Muthman, protestant pastor in Cieszyn, served 
as a guide for those purposes. The presented article analyzes his 
Wierność Bogu i Cesarzowi czasu powietrza morowego which is not 
only work documenting the situation, but also literary heritage 
written in 18th-century regional polish language with influences 
of the foreign latin and german elements.

Keywords: Plague, Jan Muthman, Polish Language in Cie-
szyn Silesia, Cieszyn Silesia.
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Status tekstologiczny mitu w tekstach 
Elżbiety Drużbackiej

Mit o Dianie
Tekst poetycki, z punktu widzenia lingwistyki tekstu, jest 

tekstem, w którym dwa jego wymiary – realistyczny i mitolo-
giczny pozostają ze sobą w pewnej zależności. Wyrażać się ona 
możne w tym, że Drużbacka nie tworzy mitu, ale przy pomo-
cy mitu buduje tekst własny, w którym mit, jako składnik teks-
towy, wykorzystywany jest do budowana tekstu literackiego,  
tj. występuje jak gdyby był takim środkiem językowym, którego 
obecność w tekście jest niewymienialna na inny składnik, niemi-
tyczny. Tekst w takim rozumieniu podlega analogicznym wy-
mogom tekstowości, jakie formułuje lingwistyka tekstu, z tym, 
że tworzy się wówczas swoista równoczesność w ramach tych 
kryteriów, które wyróżniają R.A. de Beaugrade, W.U.Dressler 
(De Beaugrande, Dressler 1990: 15-33) 1.

1 .  I n f o r m a t y w n o ś ć  mitologizmu: Diana oznacza, w sen-
sie prymarnym, znaczenie, jakie Italikowie przekazali Romie, 
a więc bóstwa plemiennego, które jest odniesieniem dla jej kultu. 
Kult ten oznaczał istnienie obiektów materialnych, stan orga-
nizacji kultu (kapłani) oraz rytuału zastępowania głowy kultu, 
naczelnego kapłana, który w wersji romańskiej jest określany 
jako pontifex maksimus. Taka informatywność jest odniesieniem 
prymarnym, Kapłan Diany Rex Nemorensis został jako pontifex 
maksimus zhellenizowany, prawdopodobnie (Grimal 1990: 73) 
jako jeden z następstw greckiej kolonizacji w VI w. n.e. 

Zatem licząc od ab urbe condita (753), istniał pewien okres ko-
egzystencji kultu: greckiego – Artemidy i italsko-romańskiego 

1 Dalej skrót BD.
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Diany, w efekcie, może z uwagi na środowisko obu bogiń (las), 
nastąpiło odejście od kultu Artemidy z wprowadzeniem okre-
ślenia Diana oraz przejęciem części jej atrybutów. Diana-Arte-
mida nie jest wolna od ofiar ludzkich (to ona zabiła sześć córek 
Niobe), to ona wymyśliła ofiarę Infigenii (symbolizuje niezależ-
ność od mężczyzn).

Taka wiedza „wiedziana” ma oznaczać, że nie jest nową in-
formacją, staje się nią użycie poetyckie, które wymaga ustalenia 
tekstowych cech Diany. Według Drużbackiej, Diana = Artemi-
da, ale bez jej krwiożerczych wyczynów, oznacza, że informacja 
o Artemidzie jest wypreparowana z pełni cech, zredukowana do 
niektórych, co jest rodzajem manipulacji stosowanej przez poet-
kę. W jej ujęciu Diana – Artemida jest idealizowana, jest pomni-
kową boginią, odbiegającą od oryginału, która ma pełnić rolę 
pewnego wzorca, może tylko edukacyjnego, może także sakra-
lizowanego, który oznacza KOBIETĘ IDEALNĄ, pozbawioną 
rzeczywistych cech tak Diany Italików, jak i greckiej Artemidy, 
stając się symbolem kultowym. 

Taka informatywność oznacza stawianie znaków równości 
między słowem Diana, wyposażonym w niektóre właściwości 
Artemidy, a tekstami, które formalnie stoją poza tekstem poe-
tyckim, ale wymagają znajomości, aby uznać, że sam leksem 
jest nosicielem tekstów zróżnicowanych, nałożonych na siebie, 
tworzących własną informację. Drużbacka ukazuje ideał młodej 
kobiety, która jest otoczona kultem realnym i jest symbolem nie-
jako cnót Rzymianki, bez wprowadzania do katalogu jej boskich 
cech, chociaż takie wynikają z jej świątyni, szczególnie znanej 
w Efezie. Kult dziewiczej Artemidy jest jakimś odniesieniem 
do kultu Westy: czytelnik wie lub winien wiedzieć, że wartości, 
jakie reprezentuje Diana – Artemida w wyborze są społecznie 
pożądane.

Informatywność mitologizmu Diana w tekstach
Informatywność jest sygnalizowana w dwóch typach tekstów: 
słownikowym i bezpośrednim kontekście. W słowniku Diana 
jest identyfikowana z gr. Artemidą. Była u Rzymian nie tylko 
łowczynią jak Artemida, lecz boginią Światła (SMG i Rz, s. 78).

W bezpośrednim kontekście: Diana myśliwa (Bobr I 68,5-6), 
siostra Apolla (HO 277,19), patronka panien (Bobr I 162,3-4), bo-
gini (KA 65,78) czysta dziewica (KA 83,15-16), rozdawczyni łask 
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(KA 83,15-16), matka (KA 85,1), ołtarz Diany w Efezie (KA 86 b 20), 
święto Diany (KA 84,19), piękna dziewica (KE 133,10), jako czło-
wiek (KA 79,19), jako bogini światła księżyce Diany (KA 84,28).

Bezpośredni kontekst wskazuje na informatywność przysłu-
gującą greckiej Artemidzie, ale bez jej cech negatywnych.

2. Spójność. R.A.Beaugrande, W.U.Dressler definiują spójność 
następująco: 1. wersja wstępna: 

Spójność dotyczy sposobu w jaki „Składnik Tekstu Powierzchnio-
wego”, tzn. wyrazy które słyszymy i widzimy, są ze sobą wzajemnie 
powiązane (od siebie wzajemnie zależne, zgodnie z gramatycznym 
formami i koncepcjami (ang. Grammatical dependiencies). Używając 
pojęcia „spójność” (ang. Cohesion od łac. Cohaerere, sklejać, składać, 
być w związku), chcemy określić tę funkcję w komunikacji (De Beau- 
grande, Dressler 1990: 20, 72).

Odniesienia do świata antycznego musiałyby być definiowa-
ne jako spójne, tj. zgodne z jakąś wersją mitu, który w przypadku 
fuzji mitu Diany i mitu Artemidy rodzi pytanie, czy mit w ogóle 
jako rodzaj tekstu ekscerpowanego z dzieł (literackich, historycz-
nych itd.) podlega kryteriom spójności (tekstu uporządkowane-
go według kryteriów logicznych). Poetka Drużbacka stosuje mit 
Diany w dużej mierze utożsamiony z Artemidą, ale pozbawiony 
elementów „niepedagogicznych”. Tworzy tym samym własną 
spójność, rozumianą jako swego rodzaju adaptację mitu uprzed-
nio sformułowanego, celem uzyskania jego animacji we włas-
nym tekście, który jest budowany nie tyle na podstawie mitu, ile 
z jego wykorzystaniem, bez konieczności uzyskania pełnej (czy 
częściowej spójności) z oryginałem mitu, współcześnie kanoni-
zowanym np. w słownikach tematycznych.

W Arkadii szczęśliwej Drużbacka dostosowuje działania Diany 
w Efezie do wydarzeń, jakich od niej ludzie oczekują, a miano-
wicie działania i ołtarz Diany czczony jak ołtarz NMP, (por. Ko-
łacz 2006: 166, Korolko 1999: 380)2:

2 Słownik sarmatyzmu, red. A. Borowski, Kraków 2001, s.161 podaje, że Ma-
ryję uznano za Królową Polski, kult Diany przypomina kult NMP w kościele 
katolickim.
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Spójność mitologizmu Diana w tekstach
Przykłady spójności zewnętrznej:

ołtarz Diany w Efezie:
ED: Ty klejnot wezmij i włóż n a  o ł t a r z  D y a n y
Bardziej w nią oczy wlepia, niż w obraz Dyany

KA 86 b 20
święto Dyany:

ED: Dla Diany, gdy się czas przybliża j e j  ś w i ę t a
Niemieszkaj pospieszyć z bogatemi dary

KA 84,19
jako bóstwo:

ED: Z d z i ę k c z y n i e n i e m  Dyanie za ich utrzymanie
Przy prawach od niej danych, zakonność cukruje

KA 79,11-12
SMGiRz J.Schmidta s. 78 widzi Dianę nie tylko jako łowczynię 

jak Artemidę, lecz boginię światła. U Drużbackiej w Arkadii tej 
definicji słownikowej odpowiadają konteksty ze światłem:

ED: Ażebyś sławą w Tauryce
Słynęła, niech Diany świecą ci księżyce KA 84,28

por też:

ED: Lub Dyannę, gdy światłem swoim świeci we dnie
KE 122,1

Jest to spójność wspomagana przez definicje słownikowe jako 
spójność wewnętrzna, przynależna logicznie Dianie.

3. Koherencja. Kolejne kryterium tekstowości stanowi kohe-
rencja. Rozróżnia się spójność jako zjawisko powierzchniowe 
i spójność treści leżącej u jej podstaw. EJO nie zawiera tego ter-
minu, posługując się tylko określeniem spójności w sensie po-
wierzchniowym. R.A. de Beaugrande i W.U.Dressler (De Beau-
grande, Dressler 1990: 119) wprowadzają rozróżnienie: 

Jeśli termin ZNACZENIE jest używany dla oznaczenia potencja-
łu wyrażeń językowych (lub innych znaków) w reprezentowaniu 
i przekazywaniu wiedzy […] to możemy użyć terminu SENS dla 
oznaczenia wiedzy, która rzeczywiście jest przekazywana przez 
wyrażenia występujące w tekście.
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Tekst „ma sens”, ponieważ istnieje CIĄGŁOŚĆ SENSÓW w wie-
dzy aktywizowanej przez wyrażenia tekstu, tj. „Bezsensowny” 
lub „nonsensowny” tekst to taki, w którym odbiorcy nie mogą 
dostrzec żadnej ciągłości.

Tę c i ą g ł o ś ć  s e n s ó w  chcemy zdefiniować jako fundament 
KOHERENCJI.

Redukcja pierwotnego sensu italskiej bogini była otwarciem na 
powierzchowne znaczenia obcej kulturowo-historycznej mitycznej 
postaci, z której analogicznie, jak w przypadku italikowskiej Dia-
ny, wypreparowane zostały „niewygodne” dla Romy cechy. Toteż 
Diana, jako konstrukcja myślowa ma SENS odmienny tak od sen-
su pierwotnego, jak i po dokonaniu operacji połączenia z nią pew-
nych cech, jakie były właściwe Artemidzie, także przejmowanej jako 
pewien wybór. Kryteria połączeń nie są znane, natomiast wymóg 
sensowności i ciągłości tekstu jest zabiegiem konceptualizacyjnym. 
Powstaje w ten sposób problem odczytu symbolu, gdyż jak twier-
dzą R.A. de Beaugrande i W.U. Dressler (De Beaugrande, Dressler 
1990: 25), tekst nie ma sensu sam w sobie, a jedynie przez „wzajem-
ne oddziaływanie na siebie wiedzy tekstowej ze ZMAGAZYNO-
WANEJ WIEDZY O ŚWIECIE każdego użytkownika. W przypad-
ku Diany Drużbackiej oznacza to, że jej wiedza o świecie i wiedza 
zastosowana przez nią w tekście są tożsame. Można to rozumieć tak: 
inaczej rozumie sens działań werbalnych Diana Drużbackiej, a inny 
jest tekst interlokutorów (bohaterki utworu Sylwany), w związku 
z czym wysuwa się możliwość, że dyskurs wewnątrztekstowy służy 
dostosowywaniu sensów kreowanych przez poetkę.

Koherencja mitologizmu Diana w tekstach
Porównaj ciągłość semów łowczyni wydobytych z całego utwo-
ru np. Arkadii szczęśliwej i innych tekstów:

ED: Widzi statuę, m y ś l i w e j  Dyany
Jak kształtną ręką p s y  n a  s m y c z y  trzyma

Bobr I 68,5-7
ED: Co większa, tu bydź kędy Apollo przebywa
Protektor mej ojczyzny, Dyanna m y ś l i w a

KA 76,16-18
ED: Są znaki, że tu któraś mieszkała Bogini
Dyana, że do ł u k u  na z w i e r z a  ochotna ‘myśliwa’

KA 44 b 1-2
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ED: Przyjm Serpinę ubogą B o g i n i  s a j d a c z n a  ‘myśliwa’
Niech w pułku Nimf twych będę

KA 76, b 3-4
ED: Cerera z plennemi snopami, Dyanna ‘myśliwa’ ze smyczą chartów

KE 74,24

Diana – myśliwa jest spójna z mitem greckim i rzymskim oraz 
z definicjami słownikowymi – mitologicznymi.

4. Intencjonalność – termin tekstologii, stworzony dla potrzeb 
translacyjnych. W lingwistyce tekstu u R.A. de Beaugrande i W.U. 
Dressler (De Beaugrande, Dressler 1990: 25,152,157) wskazany jako 
określenie nastawienia autora tekstu na zbudowanie spójnego i ko-
herentnego tekstu. Stanowisko rozszerzone na s. 157: o stanowisko 
Grice’a (Grice 1975: 41-58) dotyczy ono opisu intencji i znaczenia, 
rozbudowanego przez J. Searle’a (Searle 1975: 59-82). Intencjonaność 
ma być w związku z tym wyrażona przy pomocy maksym, jako 
kryteriów, dzięki którym można niejako sporządzić instrukcje dla 
autora, aby można było odczytać jego intencje.

Reguły Grice’a:
A. Zasada WSPÓŁPRACY: twój udział w konwersacji ma być taki, 
jaki jest oczekiwany. Zasada tego rodzaju stawia pytanie o sens 
wprowadzenia Diany do tekstu, który nie jest jej poświęcony, 
a natomiast jest ona instrumentalnie wykorzystywana. Z maksym 
wynikałoby, że rozważenie obrazu Diany w tekście jest oczeki-
wane, ale ponieważ konwersacja nie przebiega interaktywnie, to 
nasuwają się ewentualności: Diana, jako instrument jest oczekiwa-
na w tym sensie, wymaga konwencja literacka, aby się dokonało 
iuncitim kulturowe między antykiem a oświeceniem.

B. Maksyma ILOŚCI: zakłada, że intencją autora ma być prze-
kazanie takiego quantum informacji, jakiej wymaga informatyw-
ność. Ten czynnik sprawia, że Diana, pogańska bogini, jest styli-
zowana na współczesne atrybuty Matki-Dziewicy, pozbawionej 
cech ujemnych, Diana sensu stricto, tj. zgodna z mitem, ale nie-
koniecznie jednostronnie wymierna jako ideał, stąd novum może 
polegać na uczynieniu z niej takiego wzorca, aby np. także wy-
kazać, że jest ona współczesną wartością ołtarza w Efezie.

C. Maksyma JAKOŚCI oznacza, aby wygłaszać sądy zgodne 
z rzeczywistością. Wymóg zgodności może być dwojaki: two-
rzenie wizerunku Diany, zgodnej z mitem oraz posługiwanie się 
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wizerunkiem Diany jako obrazem oderwanym od podłoża i sta-
nowiącym tym samym stan zgodności z zamiarem Drużbackiej, 
dla której Diana jest także modus operandi: jako wzorzec przeciw-
stawiony (w domyśle) wzorowi negatywnemu z „Opisanie oczu 
ciekawych Akteona”.

D. Maksyma ZWIĄZKU stanowi: Mów do rzeczy, co jest sta-
wianiem pytania, czy Diana jest w tym wypadku spełnieniem 
takiego wymogu. Przyjmuje się, że Drużbacka mówi do rzeczy, 
z tym, że pytanie jest, co to do rzeczy oznacza: jeśli idzie o Dianę, 
której mit jest znany, uporządkowany, w takim razie do rzeczy 
oznaczałoby: czy ten rodzaj wiedzy jest związany z tematem  
(tj. pobytu Diany w Efezie), jaki rodzaj wiedzy o Dianie jest po-
trzebny do jakiego celu.

Składnikiem maksymy SPOSOBU jest wymóg zwięzłości. 
Byłoby to możliwe, gdyby Drużbacka stosowała krótkie formy 
poetyckie, np. „Diana świeci z wieczora i z rana”. Rolę ilustracji 
mogłyby spełniać wyłowione z jej tekstu krótkie sentencje na te-
mat Diany: Diana-bogini znana.

Ostatnie zalecenia w ramach maksymy sposobu to: „Mów 
w sposób zorganizowany, tak przedstaw swój materiał w po-
rządku, jaki on wymaga”. Wprawdzie licentia poetica jest tu ja-
kimś odchyleniem, gdyż tylko w baśniowym świecie Diana jest 
zarazem kobietą i boginią. Intencją Drużbackiej winno być to, aby 
odbiorca mógł samodzielnie ustalić, kiedy Diana mówi własnym 
mitologicznym językiem – jako siostra Appolina, córka Zeusa, kie-
dy przemawia jako kobieta ziemianka, a kiedy pod jej tekstami – 
wypowiedziami – zachowaniami ukrywa się poetka. 

Przykładem intencjonalności w micie Diany mogą być okre-
ślenia dotyczące jej boskości:

Intencjonalność mitologizmu Diana w tekstach
ED: W którym Dyana czysta, Boskie myjąc członki
Na pokrycie nagości n i e  m i a ł a  z a s ł o n k i .

Bobr I 58,27
ED: Czy tam Olimp, gdzie bogi swoje mają gmachy
Dyana tu dziedziczy ona M o n a r c h i n i ą .

KA 75,1-5
ED: Przyjm Serpinę ubogą Bogini sajdaczna
Niech w  p u ł k u  N i m f  twych będzie.

KA 76, b 3-4
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oraz określenia dotyczące jej c z y s t o ś c i ,  d z i e w i c z o ś c i

ED: Nie masz w czymby poprawić defekt jakiejś sprawy
Niewinność lat dziecinnych, lecz mądrość Pallady,
Czystość Dyany

KA 55,14-16
ED: Że sobie Anieła przybrała z rąk Dyany
Wszak u czystej Bogini bywała na próbie.

KA 8915-16

5. Akceptabilność R.A. de Beaugrande’a i W.U. Dressler (De 
Beaugrande, Dressler 1990: 176-178) oznacza: „nastawienie od-
biorcy tekstu na odbieranie spójnego i koherentnego tekstu ma-
jącego dla odbiorcy jakieś znaczenie”. Jeżeli akceptowalność jest 
ograniczona to komunikacja może zmienić kierunek: ma to miej-
sce wtedy, gdy odbiorca kwestionuje akceptabilność, może to 
oznaczać, że tekst nie spełnienia poprzednich warunków (spój-
ność, koherencja, intencjonalność), ponieważ odmawia przyjmo-
wania tekstu nadawcy z założenia.

Dla akceptabilności w wykonaniu Drużbackiej musiałoby to 
oznaczać, że już samo pojęcie DIANY jest akceptowane przez 
domniemanego odbiorcę, także z uwagi na potencjalną cenzurę 
religijną. Bez tego założenia, tj. domniemania, że odbiorca ak-
ceptuje pojęcie Diany jako kategorii także religijnej jej określenie 
musiałoby być uznane za nazwę wymyśloną dla potrzeb litera-
ckich, np. jako MATKA SYLWANY lub SIOSTRA. Oznacza to 
przyjęcie przez Drużbacką założenia komunikacyjnego, że do-
mniemany odbiorca jej tekstu oczekuje takiej informatywności, 
tzn. proporcja między jego wiedzą na temat Diany jest ustalona 
i w ramach jej jest skłonny akceptować DIANĘ nie tylko, ale tak-
że jako figurę wypełnioną asocjacyjnie.

Kreatorką takiej modelowej AKCEPTABILNOŚCI jest autor-
ka, Drużbacka, która budując sytuacje dialogowe, nadaje im jed-
nocześnie dynamikę akceptowalności.

Częściową akceptabilność czytelnika może wskazać tekst o gene-
alogii Sylwany i innych bohaterów utworów poprzez ich rodowód:

ED: Ta to jest sprawiedliwa Państwa kandydatka fantastyczna
Której o j c e m  Apollin, a Dyana M a t k ą

KA 85,1-2
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Tekst niezgodny z informatywnością słownikową, bo Apollin 
i Dyana to rodzeństwo, zgodny jednak z rodowodem wpisanym 
w rząd bogiń.

ED: Tego nie wiem, czyś panną, wdową czy mężatką
Czy Dyanna twą s i o s t r ą , a Junona m a t k ą ?

HO 271, 25-28

Rodowód wpisany w rząd bogiń, zgodny jest z akceptabil-
nością tekstową Drużbackiej i słownikową autorów leksykonów 
grecko-rzymskich.

6. Sytuacyjność (De Beaugrande, Dressler 1990: 215) oznacza ogól-
nie wszystkie te czynniki, które sprawiają, że tekst jest związany z bie-
żącą lub dającą się zrekonstruować sytuacją wystąpienia tekstowego.

Monitorowanie sytuacji w przypadku Arkadii jest planem, sce-
nariuszem Drużbackiej, w którym DIANA pojawia się jako ro-
dzaj łącznika, między pierwszym modelem, w którym bohater-
ka pędzi żywot na podobieństwo właśnie dziewiczej Artemidy, 
w której szacie występuje rzymska DIANA. Sytuacyjność jest tu 
kreowana arkadyjsko, aby sama Sylwana była jakoby odbiciem 
Artemidy, z której mitologicznego życiorysu wyłączone są sceny 
drastyczne. Według poezji bukolicznej Wergiliusza kraina pro-
stoty i szczęśliwości, co jest środowiskiem, w którym przebywała 
Artemida, utożsamiana jest z rzymską Dianą. W tym sensie budo-
wana jest sytuacyjność pośrednia (domniemanie, że obie damy są 
jakoby boskim i ludzkim obrazem tej samej sytuacji), gdyż Diana 
doznaje, tak jak i Artemida, przygody z Akteonem i wiadomym 
jego końcem. Sytuacja jest więc monitorowana przez Drużbacką. 
Takie sterowanie sytuacją pozwala Drużbackiej w drugim obsza-
rze sytuacyjnym doprowadzić do spotkania Diany i Silwany.

Wprowadzenie Diany w życiorys modelowany przez Druż-
backą jest specyficzne: ze względu na miejsce, jakim jest klasztor 
i ten rodzaj sytuacyjności, który jest nieweryfikowalny, tj. działa-
nie Hypnosa. We śnie sytuacja jest niepoznawalna, ale sama taka 
scena spotkania bogini i Sylwany nadaje Dianie zdolność przeni-
kania do snu, snu, który jest niejako wypowiedzią Diany, werbali-
zowaną przez Sylwanę, która posługuje się językiem naturalnym.

Beaugrande i Dressler (De Beaugrande, Dressler 1990: 214- 
-215) umieszczają sytuacyjność jako działanie strategiczne, które 
tu należy adaptować do tekstu Arkadii, por.: 
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Strategia 1:
„zastosuj monitorowanie sytuacji jako początek dyskursu” zasadę 
tę można określić jako nawarstwienie zdarzeń, które mają wprowa-
dzić Dianę do akcji (przez jej środowisko, przez jej własności, które 
mają swoją reprezentację, w opisie Sylwany).

Strategia 2:
„jeśli czyje, monitorowanie nie pasuje do twojego, nie przyjmuje 
go” taka sytuacja dotyczy modelu Diany w wydaniu Drużbackiej, 
bez wymogu zgodności z całym mitem Artemida // Diana ® A = D.

Strategia 3: 
„aby zachęcić do czegoś, należy podwyższyć wartość przedmiotu, 
o który ktoś cię prosi” u Drużbackiej taką nadwartością zdaje się być 
dziewiczość, chociaż ma ona swój finał pewnie w postaci założenia 
dynastii.

Strategia 4: 
„jeśli twoje monitorowanie nie zostało przyjęte, zastąp je tekstem 
bardziej dostępnym” może taką sytuacją jest wykład stanowisk 
a Diany przekazywany w sennym widzeniu, z przekładu boskiego 
języka Diany.

Strategia 5:
„Rzutuj swoje własne pragnienia i cele na innych uczestników” ce-
lowe jest zróżnicowanie sytuacyjności: czego chce Diana (sterowa-
nie sytuacją), czego chce Sylwana.

Strategia 6: 
„jeśli monitorowanie uczestników nie pasuje do siebie, należy ne-
gocjować sens pojęć – tematów”. W Arkadii, należy wyodrębnić 
wspólny obszar tego, na co nie zgadza się bogini i przeorysza.

Strategia 7:
„jeśli twoje własne monitorowanie zdeterminowane przez plan mo-
głoby być niewiarygodne, nie rozwijaj go, ale też nie deklaruj się po 
stronie przeciwnej”. Bogini może zredukować swoje wyjaśnienia do 
tego, co jednak sama uznaje za wystarczające.
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Strategia 8:
„jeśli twoje monitorowanie mogłoby się spotkać z niedowierzaniem 
nie rozwijaj go, zapytaj wprost o powody”. Sytuacja mogłaby się 
zdarzyć na linii Diana – przeorysza, ale konwencje boskości w ro-
zumieniu mitologicznym i chrześcijańskim nie odpowiadają sobie.

Strategia 9:
„jeśli pragniesz od ludzi przedmiotów lub przysług odrzuć ich 
prośby o wywołanie motywu i informacje o powodach, aż eskalacja 
planów nie osiągnie targu”. Strategia byłaby możliwa, gdyby DIA-
NA miała równoważnego konkurenta.

Strategia 10:
„Powstrzymaj zaniechanie celu lub drastyczną eskalację przez de-
monstrowanie niezdecydowania w odmowie”. W przypadku Diany 
oznacza to brak takiej strategii, ale udział Sylwany w jej realizacji 
ma miejsce w konfliktowej ziemskiej sytuacji.

Strategia 11:
„aby podnieść wartość twojego wkładu i skierowanie eskalacji na 
tory prowadzące do korzystnego targu, przywołaj poglądy innych, 
którzy są nieobecni i nie mogą zaprzeczyć”. Diana musi przekonać 
społeczność, aby uznała zasadę dziedziczenia władzy przez kobietę.

Konkluzja: to czy tekst jest akceptabilny zależy nie od „po-
prawności” czy „odniesienia” do świata rzeczywistego, ale od 
jego wiarygodności i relewancji w stosunku do nastawienia 
uczestników do sytuacji (De Beaugrande, Dressler 1990: 239), 
por. opisanie oczu ciekawych Akteona Bobr I 58,5-10 z opisem 
sytuacji kąpieli Diany, polowania i ukarania Akteona:

ED: Przypłacił ciekawości, Akteon myśliwy…
A pragnąc oczy napaść, w pobitej zwierzynie
Topi wzrok równo z strzałą, w kąpiącej dziewczynie
Wnet pozna, co za skutek w zakazanym stoku,
W którym Diana czysta Boskie myjąc członki
Na pokrycie nagości nie miała zasłonki.

Bobr I 58,1-28
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7. Intertekstualność, intertekstowość. Termin nie występuje ani 
w EJO, ani w gramatyce kognitywnej J.R.Taylora (Taylor 2007: 705-
-713), występuje jako termin autorski w Beaugrande’a i Dressler 
(De Beaugrande, Dressler 1990: 30) oraz w Słowniku terminów 
literackich (Sławiński 2008: 218-219). Autorzy podają: „dotyczy 
ona tych czynników, które sprawiają, że wykorzystanie jednego 
tekstu jest uzależnione od znajomości innego lub innych tekstów 
poznanych wcześniej”.

Słownik terminów literackich wprowadza: intertekstualność 
jako sferę powiązań i odniesień międzytekstowych. Zjawiska 
intertekstualności występują: w różnych postaciach, z których 
najważniejsze to: 1) wewnątrz dzieła, 2) przywołania, 3) naślado-
wania, 4) lokalizacji danego dzieła w klasie utworów, 5) relacje 
między tekstem a wszelkimi tekstami, jakie powstały w następ-
stwie jego pojawienia się, 6) odniesienia intersemiotyczne mię-
dzy tekstami słownymi a wszelkimi innymi.

Intertekstowość, odwołująca się do Diany, stwarza szerokie 
pole działów jako wewnątrztekstowe i zewnątrztekstowe.

Intertekstowość zewnętrzna oznacza odniesienie do obszaru 
Diana-Artemida, a każda z bogiń posiada własną genealogię. Na-
tomiast Artemida posiada obszerną biografię mitologicznej teologii. 
Artemida jest boginią zemsty (zabija dzieci Niobe), zabiła Oriona, 
który usiłował ją uwieść, stała po stronie Trojan, Agamemnona zmu-
siła do ofiarowania Infigenii, Akteona zamieniła w jelenia, którego 
rozszarpały jego własne psy. Takie przywołanie części mitu Artemi-
dy to pytanie, czy Diana w ujęciu Drużbackiej, to właśnie taka bogi-
ni, jaka jest skala jej wiedzy o Artemidzie. Diana, jako nieposiadająca 
rodowodu olimpijskiego, poza tym, że była boginią światła i miała 
kult ofiarny. Pytanie o granice zewnętrznej intertekstowości jest tu 
uzasadnione, gdyż obok bezpośredniej wiedzy mitologicznej (mito-
logizmy stricte) występuje także pole asocjacyjne.

Odrębny obszar asocjacyjny, zewnętrzny tworzą przygody 
Sylwany, mitologizmy, które, zgodnie z potrzebą fabularyzacji, 
muszą mieć nieoczekiwane zwroty sytuacyjne na tyle niepraw-
dopodobne, aby ingerencja sił nadnaturalnych była jakoś praw-
dopodobna. Drużbacka wpisuje się tu w konwencję literacką, 
styl sielankowo-arkadyjski, w którym jednak życie Sylwany nie 
przebiega sielankowo, gdyż w sferę natury wkroczyli ludzie, 
których rola (tu) polega na stworzeniu licznych zagrożeń, z któ-
rych bohaterka, oczywiście w cudowny sposób wychodzi cało, 
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mając (w domyśle) za patronkę Dianę (tj. Artemidę), której wzo-
rzec, dziewiczej łowczyni, bohaterka literacka ma naśladować. 
Spełnienie wieszczby Diany jest wkraczaniem w obszar polityki 
poarkadyjskiej, gdyż władza to nie tylko przywilej, ale i obo-
wiązki. Władza dziedziczna, przechodząca z kobiety na kobie-
tę, otwiera obszar intertekstowy, historii okresu matriarchatu, 
który jest przedstawiony jako docelowy, co mija się ze stadiami 
rozwoju społecznego.

Beaugrande’a i Dressler (De Beaugrande, Dressler 1990: 239- 
-272) zamykają swoje rozważania o intertekstowości próbą okre-
ślania interakcji wiedzy tekstowej i wiedzy o świecie, formując 
sześć tendencji, w których wiedza przedstawiona w tekście, ma 
pierwszeństwo w odbiorze i zapamiętywaniu, jeżeli pasuje do 
wzorców wiedzy uprzedniej; wiedza ta ma pierwszeństwo, je-
żeli może być podłączona do zastosowanego wzorca globalnego 
(Drużbacka raczej stosuje go z przekształceniami); wiedza teks-
towa jest zmieniana tak, aby pasowała do wiedzy zmagazyno-
wanej: w przypadku Drużbackiej wiedza o Dianie jest wiedzą 
tekstową, jest porządkowana według wzoru, w którym wiedza 
zmagazynowana jest ściśle ze sobą powiązana.

Diana jest równie fikcyjną postacią w odniesieniu do rzeczy-
wistości, jak i jest rzeczywistością wyobrażeniową: interteksto-
wość zewnętrzna jest odniesieniem do wiedzy o pewnej rzeczy-
wistości, która została utworzona na podstawie innej, jako takiej, 
która ma odniesienie do analogicznej np. mitologia mezopotam-
ska, mitologia hebrajska itd. por. np. intertekst zewnętrzny:

intertekst zewnętrzny
ED: Widzi statuę, myśliwej Dyanny
Jak kształtną ręką p s y  n a  s m y c z y  t r z y m a .

Bobr I 68,5-6
intertekst wewnętrzny
ED: W którym Dyana czysta, Boskie myjąc członki
Na pokrycie nagości nie miała zasłonki

Bobr I 58,27-28
intertekst wewnętrzny
ED: Niech będzie co chce Dyana, czy Pallas
W moich się oczach najpiękniejsza zdaje

Bobr I 195,9-10
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Przy takim podejściu powstaje uzasadnienie nadania mitom 
statusu tekstotwórczego, w którym mit pełni gramatycznie rolę 
analogiczną jak każdy inny składnik tekstowy, ale szczególny 
charakter mitu, por. jego nacechowania irracjonalne, religijne, 
kulturowe i kodowe, sprawia, że porozumiewania się przy po-
mocy tekstu poetyckiego z udziałem mitu stwarza określone 
wymogi komunikacyjne dla odbiorcy.

Ograniczenia te wynikają z istoty poetyckiego sposobu ujmo-
wania świata jako bytu w jakimś stosunku do realnego, ale z nim 
nie tożsamego, co oznacza występowanie takiego stosunku między 
bytem werbalnym a bytem, do którego jest odnoszony, jaki jest mię-
dzy oryginałem i jego obrazem. Toteż interpretator musi przyjmo-
wać, że brak tożsamości stawia tekst poetycki w roli środka, który 
nie jest (chociaż może być) z jakiegoś powodu nadaniem kryteriom 
tekstowości wymogu podwójności: w sensie zwykłego językowe-
go obrazu świata i w sensie poetyckiego obrazu świata, w którym 
występuje świat nieistniejący realnie, ale istniejący jako odrębny 
byt pojęciowy. Toteż opis zachowania bohaterki takiej „jak Diana” 
oznacza nie tylko odniesienie do „zachowania się jej tak jak Diana” 
wyrażonego opisem pewnej czynności, ale wymaga jednocześnie 
wiedzy o owej Dianie, która twórcy tekstu jest znana i służy jako 
układ odniesienia dla wyrażenia działania innego równie nierze-
czywistego w świecie realnym bytu, chociaż samo działanie „jak 
Diana” jest zapewne rzeczywiste (pomijając działania nadprzyro-
dzone jako bogini). Diana funkcjonuje jako byt oczywisty, którego 
przywołanie w danym segmencie tekstowym nie nosi charakteru 
innego niż, taki, jaki Drużbacka uznaje za celowy, aby przywołać 
w swojej konceptualizacji świata właśnie ten mit. Autorka, jak moż-
na sądzić, dokonuje zabiegu celowego, przyjmując, że taki sposób 
wykorzystania mitu jest właściwy. Drużbacka nie rekonstruuje 
znanego mitu, nie tworzy go ab ovo, posługuje się nim w sensie ar-
gumentacyjnym, może w stylu eksplikacji Anny Wierzbickiej: 

chcę ci coś powiedzieć, co powinieneś wiedzieć, aby skierować twoje 
myślenie w pożądanym przeze mnie kierunku, gdyż taki sposób jest, 
moim zdaniem, właściwy, abyś zrozumiał intencję przekazu w taki 
sposób, w jaki jest on moim zamiarem. 

Do tego celu posługiwanie się modelem kulturowym oznacza, 
że między nami występuje porozumienie się tak w strukturze po-
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wierzchniowej (dosłownej mitologizmu)3, jak i w strukturze głębo-
kiej mitologemu i mitemu, ponieważ ty i ja nadajemy to samo zna-
czenie w ramach konwencji, w której stosowania mitu jest zgodne 
z wymogami tekstowości.
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Textological status of myth in the texts  
of Elisabeth Drużbacka

Abstract

The article discusses topics related to the textological status of 
myth of Diana in the texts of Elizabeth Drużbacka. Linguistic 
analysis is conducted based on the textual criteria associated to 
linguistics. These include: informativity, cohesion, coherence, in-
tentionality. The author enriches their academic argument about 
the Grice rules, as well as categories such as: acceptableness and 
situational.

Keywords: myth, textology, Elisabeth Drużbacka.
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Zasobność słownika „verba dicendi” 
w bajkach Biernata z Lublina

W obecnych latach (XXI w.) Biernat z Lublina (ok. 1465 – ok. 
1529) obchodzi swoje pięćsetlecie wydruku pierwszych utworów 
po polsku, które, niestety, wkrótce uległy zaczytaniu, wyklęciu 
indeksowemu, zapomnieniu (Chrzanowski 1910; Dłuska 1948: 
104; Ziomek 1954). Na szczęście po wiekach zostały częściowo 
odnalezione (Muczkowski 1845; Brückner 1937; Kantak 1934; 
Grychowski 1961). Wśród literackiej schedy Biernata w bardzo 
dobrym stanie zachował się tylko jeden egzemplarz „Żywota 
Ezopa” z 210 bajkami (1578), który obecnie został upowszech-
niony w internecie (books.google.pl.books; Biblioteka w Kórniku) 
oraz opatrzony dokładnymi komentarzami w krakowskim wy-
daniu (Grzeszczuk, Gruchała 1997).

Ten zabytek językowy będzie podstawą niniejszej analizy ling- 
wistycznej, skoncentrowanej na wąskim temacie, tj. wyrazach 
oznaczających mówienie tylko w bajkach (Ostrowska 1958, Klesz-
czowa 1989, Pajdzińska 1991), zwanych wówczas przypowieścia-
mi. Okazuje się, że w tym rymowanym ośmiosylabowcu tema-
tyczne czasowniki i rzeczowniki występują najczęściej, wzmac-
niając się wyrazami pochodnymi oraz synonimami. Zamierza-
my przedstawić ten słownik mówienia oraz uzasadnić przyczyny 
częstego użycia czasownika mówić oraz rzeczownika mowa.

Przypomnimy, że ksiądz Biernat, pełniąc przez lata różne 
obowiązki na dworze Jana Pileckiego, starosty lubelskiego i par-
czewskiego, przetłumaczył bajki (Goliński 1977, Woźnowski 
1984, Dziechcińska 1990, Abramowska 1991). Kierował je do ów-
czesnej tzw. szerokiej społeczności, w tym do licznych słuchaczy 
nieumiejących czytać. Zastosował stały schemat alegorycznego 
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tekstu po raz pierwszy w ojczystym języku, niezależnie od ilości 
wersów (najkrótsza bajka = 12 wersów, najdłuższa 124 wersy):

a) tytuł, tj. przysłowie (Świrko 1959);
b) narracja, opisująca interesujące wydarzenie, o którym in-

formuje autor, przywołana osoba (174 hasła w bajkach) lub zwie-
rzę antropocentryczne (161 haseł), które świetnie mówi, myśli 
i przeżywa emocje;

c) epimythion (cztery wersy, dalej „epi.”): będący okazją wy-
rażania autorskich poglądów, w tym często pouczeń i dobrych 
rad (Wiśniewska 2014).

Jednocześnie podkreślamy, co ważne, że 95 bajek to teksty, 
w których mamy krótkie dialogi, przeważnie dwureplikowe, np. 
pytanie – odpowiedź lub stwierdzenie – jego aprobata, negacja, 
wyjaśnienie itp. Podobna liczba dotyczy monologów (92), gdy 
w bajce występuje tylko jedna wypowiedź, różnej długości (od 
jednego do ośmiu wersów, najczęściej – cztery). Zaledwie w 23 
tekstach osoby wypowiadają się w tzw. mowie zależnej, gdyż 
znajdujemy tylko autorską narrację. Przy czym, co ważne, tłuma-
czenia starożytnych i średniowiecznych (Kucała 1975) bajek zosta-
ły przez Biernata przystosowane do polskiej sytuacji społecznej, 
psychologicznej i kulturowej (obyczajowej), np. analiza bajek po-
zwala opisać ówczesne łowy przeważnie ptaków na pożywienie, 
przedstawić sytuację dziewek wydawanych za mąż, uczy docenić 
pochwały mówiących prawdę, a krytykuje łżących ‛kłamców’ itp.

Spośród wielu teorii lingwistycznych wybieramy tzw. „Szko-
łę praską”, dlatego prezentujemy funkcje mowy: metajęzykową, 
przedstawieniową (kognitywna/symboliczna/denotatywna/refe- 
rencjalna); emocjonalną (emotywna); impresywną (imperatyw-
na, konatywna) (Polański 1999). Nieobca nam jest też teoria 
o współczesnych „aktach mowy”, w której dostrzega się co naj-
mniej trzy aspekty komunikacyjne: lokucyjny, illokucyjny i per-
lokucyjny (Pisarek 1999, Zdunkiewicz 1993).

Wypada zaznaczyć przede wszystkim, że klasyfikacja wyra-
zów „mówienia” jest trudna, gdyż rzadko mają jedno znaczenie. 
Przeważa w użyciu ich dwu – i wieloznaczność oraz wielofunk-
cyjność. Tak proponuje badaczka rozróżniać i klasyfikować ich 
znaczenia, w czym pomaga składnia:

Język polski zarezerwował dla opisu tak ważnego wycinka rzeczy-
wistości jak werbalna komunikacja, nie leksemy, lecz konstrukcje 
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składniowe. Wytyczanie ostrych granic między czasownikami mó-
wienia, a innymi poprzez wydzielanie znaczeń to procedura oparta 
na przesłankach składniowych. Tylko zdanie ma znaczenie, tylko ra-
zem z innymi leksemami użytymi w odpowiedniej formie czasownik 
może w ogóle coś znaczyć. Wyszczególniane w słownikach znacze-
nia stanowią przecież uogólnienie sensu wielu ukonstytuowanych 
czasownikiem konstrukcji, wybory co do liczby wyodrębnionych 
znaczeń to z reguły arbitralne decyzje (Kleszczowa 1989: 50).

By zaprezentować, jak Biernat wprowadzał verba dicendi (cza-
sowniki, rzeczowniki) do swoich utworów, zestawiamy wyrazy 
bliskoznaczne w polach tematycznych oraz podajemy przykłady 
ich użyć w zdaniach, tytułach, epimytionach, czasem w narracjach.

Funkcja metatekstowa. W słowniku Biernata ilościowo do-
minuje funkcja metatekstowa, przez którą rozumiemy: „sygnał 
mówieniowy charakteryzujący relacjonowane zdarzenie przez 
przytoczenie cudzych słów po czasowniku” (Kleszczowa 1989: 
34); „wypowiedź o wyrażeniach językowych w ogóle” (Polański 
1999: 106); „język służący do mówienia lub pisania o innym języ-
ku, tzw. języku przedmiotowym, zwanym też językiem pierw-
szego stopnia” (PSWP, t. 21: v.).

W bajkach znajdujemy czasowniki (ok. 40 haseł), zapowiada-
jące czyjąś wypowiedź, np. mówić, odpowiedzieć, prosić, pry ‛pra-
wi, powiada’, pytać, poradzić, rzec, stękać, radzić itd. Hasła te peł-
nią także inne przedstawione tu funkcje (liczbowo), z wyjątkiem 
pry (18 użyć, liczbę użyć piszemy kursywą), np.:

Bowiem – pry – ‛prawi’ trudno może być,
By orzeł mógł wszytki rządzić 157 (numer bajki bez kursywy).

Analiza gramatyczna haseł z funkcją metatekstową skłania do 
kilku uwag, co prezentujemy na przykładzie wyrazu rzec, gdyż 
zdecydowanie zdominował ilościowo (157 użyć) synonimy. Naj-
częściej mamy formy czasowników w 3. osobie, l. pojedynczej 
w czasie przeszłym, rodzaju męskiego, np. on jej rzekł (88), gdy 
formy żeńskie są zdecydowanie rzadsze, np. kokosz rzekła (18), 
podobnie formy czasu teraźniejszego, np. liszka rzecze (14) oraz 
liczba mnoga, np. rzekły złote (1 użycie). Nieco częściej występuje 
imiesłów przysłówkowy, np. Winiarz (...) Za testament im powie-
dział, Rzekąc 18.



134 HALINA WIŚNIEWSKA

Widzimy nowoczesne stosowanie form gramatycznych, ale za 
osobliwości stylu Biernata uznajemy podkreślanie w wypowie-
dzi przysłówkiem „tak”, ogólnikowość wykonywania czegoś, 
np. a tak się sama cieszyła 87; mówiła tak sobie dumając 76; tak rzekqc 
66. Druga właściwość to podkreślanie temporalne rozpoczynania 
czynności czasownikami jąć (PSWP: „książkowy, przestarzały”) 
i „począć”, np. Tako mu się jęła modlić 109, Jął o pomoc myszy prosić 
153, A z nim tako począł gadać 98, Poczqł się człowieka radzić 130.

Analiza udowadnia, że funkcję metatekstową pełnią różne cza-
sowniki (także np. emocjonalne lutować, uprosić; wolicjonalne: roz-
kazać, rządzić), które znajdujemy w sytuacjach porozumiewania się. 
Ogółem funkcję metatekstową pełni 40 czasowników, ale aż w 365 
użyciach, te same hasła pełnią także inne funkcje w komunikacji.

I. Funkcja przedstawieniowa 

polega na odsyłaniu świadomości mówiących do określonych 
przedmiotów i zjawisk świata pozajęzykowego drogą przyporząd-
kowania takim przedmiotom i zjawiskom określonych wyrażeń 
języka; umożliwia porozumienie się członków danej społeczności 
językowej za pomocą mowy (Polański 1999: 106); 

lokucja, (według J. Austina) odpowiada samemu mówieniu, tzn. 
tworzeniu z jednostek języka wypowiedzeń, a także większych ca-
łości (Pisarek 1999: 216).

Wyrazy pochodne zestawiamy w nawiasach:
1) mówienie – czasowniki: gadać 12 użyć (dogadać, zgadać 2), 

mienić ‛twierdzić’, mówić 62, (obmawiać, odmówić 3, namawiać 5, 
przemawiać 2, przymawiać 4, rozmawiać 6, wymówić 7, zmówić) na-
zywać, (zwać 2), polecić, powiadać 21, powiedzieć 12 (odpowiedzieć 29, 
wypowiedzieć), potukać ‛szczuć psy’, powtarzać, prawić, rozprawiać 
‛opowiadać’, rzec 3 (wyrzec się), twierdzić, ważyć ‛oznaczać’ 4, znać 
się ‛przyznawać się’ 2, zwierzyć się (29 haseł/ 348 użyć);

rzeczowniki: rzecznik ‛mówca, adwokat’; gadka, głos 9, język 
7, mowa 6, (mówienie, obmowa, obmawianie, omowa, rozmowa 2, wy-
mowa, zmowa), nowina 3, powieść (przypowieść); słowa 33, wieść, 
wywołanie ‛termin urzędowy: eksmisja z Rzeczpospolitej’, żałoba 
‛skarga’ (19 haseł/ 103 użycia);

pouczenia: tytuł: Żwawi ‛krzykliwi’ język tylko mają 57, epimy-
tion: Bo kto wiele słów wylewa, Niewiele mądrości miewa; Językiem żwa-
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wi władają, W nim nawiętszą siłę mają 57; figura, czyli przenośnia: 
Nie trzeba ciem mowy patrzyć, Ale dzieje ‛czyny’ mamy baczyć‛ cenić’, 
Są-ć po głosie barankowie, Ale po zębiech wilkowie 117.

Wyrazy dźwiękonaśladowcze. Biernata nazywa się pierwszym 
polskim bajkopisarzem i paremiologiem, co analiza bajek w pełni 
potwierdza, ale dostrzegamy jeszcze jedną innowację: mały słow-
nik wyrazów „mówienia” przez zwierzęta (Mączyński 1984):

Kury więc na mnie gdakały 189, Kury skrzydły biły, nosmi klwały 
13, On się zlęknąwszy barzo ryknie (niedźwiedź) 34, Lew żabę rzego-
cącą słyszał 57, On więc gniewy począł sapać (niedźwiedź) 146, Kur 
u niego w nogach skrzeczał 64, Kto rad szczebiece (sroka), wszytko 
wymiece 138, Pies go poczuł i jął szczekać (6) 112, Skrzydły ku niej 
trzepotały (dzieci piegziny) 127, A wszytki społem (gołębie) trzpiat-
nicie! 209, Sroka wszystko by wyświegotała 138; Kur zapoje głośniej 
niż przód 20; Na mnie (węgorza) taki chrap mają 142, Iż ci większy 
piard udziałam (osioł) 156, Tamoć były wielkie sapy (niedźwiedź) 34, 
Nie darmo słyszysz taki stęk (liszki) 20.

Wypada dodać, że wówczas tego rodzaju wyrazy stosowa-
no częściej, np. fukać, jęczyć, klekotać, szczebiotać, skrzeczeć, skomleć 
(Mączyński 1984: 105). Znano ich więcej, np. burczeć, gęgnąć, gor-
golić, klekotać, kokoszyć, krakać, krokorzyć, kukać, kwilić, mamruczeć, 
mruczeć naszczekawać. sarkać, sykać, szpaczkować, świergotać, war-
czeć (Kleszczowa 1989: 198-202).

II. Funkcja ekspresywna 

polega na wyrażaniu (zdradzaniu) za pomocą wypowiedzi języ-
kowych pewnych cech nadawcy (...). Do takich cech wypowiedzi 
(mówionych) należą barwa głosu, jego siła, wysokość (...). Na ich 
podstawie możemy rozpoznać płeć mówiącego, jego wiek, stan 
psychiczny (Polański 1999: 106). 

Choć wiele z czasowników emocjonalnych w sposób eksplicytny 
sygnalizuje bądź obecność, bądź nieobecność tekstu jako składnika 
wyrażającego ekspresję, między tymi krańcami znajduje się duża 
grupa leksemów werbalnych ambiwalentnych pod tym względem 
(...). Taką dwufunkcyjność obserwujemy nie tylko w dzisiejszej, ale 
i w historycznej polszczyźnie (Kleszczowa 1989: 72). 

Ilokucja, (według J. Austina) to aspekt aktu mowy, który wskazuje 
na intencję nadawcy wypowiedzi, tzn. na to, co zamierza on przez 
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nią osiągnąć, może nią być zatwierdzenie lub zaprzeczenie jakiegoś 
stanu rzeczy, żądanie, obietnica, (...) stanowi kryterium skuteczności 
danej wypowiedzi (Pisarek 1999: 139).

A. Mówienie (i postępowanie) emocjonalnie pozytywne wo-
bec rozmówcy i siebie:

2) grzeczność, życzliwość – czasowniki: błagać, błogosławić 
‛życzyć szczęścia’, bożyć ‛prosić Boga’, czcić ‛częstować, gościć’ 9, 
(uczcić), dziękować 7 (podziękować 6), dziwić się 5, (dziwować 4), hołdo-
wać, modlić ‛prosić’, pozdrowić 2, pozwać ‛zaprosić’, prosić 52, (upro-
sić 2, wyprosić 2), przywitać się 6, przyzwolić 3, radzić 35, (poradzić 7, 
uradzić 3), wspominać 2, żegnać 2, życzyć 2 (25 haseł/155 użyć);

rzeczowniki: gościa 4, gość 17, przyjaciel 12, radnik, radżca, to-
warzysz 4, towarzyszka 3; dziw, modła ‛prośba’, prośba 5, rada 18, 
(porada 2), wdzięczność, wdzięk ‛pamiętana życzliwość’ 2 (14 ha-
seł/72 użycia);

pouczenia: tytuł: Kto niemiłosierny, przyjaciel niepewny 30, epi-
mytion: Nie masz się temu radować, Czego byś miał potym żałować. 
Gdy co działasz, końca czekaj, Przewiedzieszli – tedy śpiewaj ‛ciesz 
się’ 16; figura: A z czego chcesz być uczciony, Tym więcej będziesz 
mierziony ‛poniżony’ 108;

3) usłużność, chęć pomocy innym – czasowniki: czcić ‛mówić 
grzeczności’ 4, (poczcić). głobić ‛troszczyć się’, jednać 2 (pojednać 
2, zjednać), obiecać 9, (obiecować 4), przysięgać 2, rozgrzeszyć, strzec 
7, (ostrzegać 6, ustrzegać, wystrzegać 9), słuchać ‛być posłusznym’ 
6, ślubić ‛przysięgać’ 3, (poślubić, zaślubić), upominać 6, wierzyć 4, 
(uwierzyć), zatroskać się, zgodzić 5 (23 hasła/50 użyć);

rzeczowniki: czcienie 2, cześć 5, lutość ‛współczucie’ 7, miło-
sierdzie, obietnica 2, pokój 4, przysięga, słuch ‛posłuszeństwo’, ślub 
‛przysięga’ 5, wiara 6, zgoda 15 (11 haseł/49 użyć);

pouczenia: tyt. Czego nie masz nie obiecuj 34; epi: Nie czyń złemu 
nic dobrego, Bo nie będzie wdzięczen tego 63; figura: Strzeż się gości, 
którzy mają ości 166;

4) rozpacz i żal: cknąć ‛przykrzyć sobie’ (zecknąć ‛zniechęcić 
się’), kajać się ‛wyrażać żal’ 2, (pokajać się), kłopotać się, lutać ‛bia-
dać, narzekać’ 3, (lutować, zlutować), narzekać 20, płakać 10, skar-
żyć się 4, (uskarżać się), smęcić się, sromocić ‛wstydzić’ 5, styskować‛ 
sprzykrzyć sobie’, tesknić ‛mierzić sobie’ 2 (utesknić 2), upadać‛ być 
w nieszczęściu’, wstydzić się 18, (wstydać się 2), żałować 27 (ożalać, 
użalić się 2), żebrać (24 hasła/109 użyć);
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rzeczowniki: sierota, ubogi, żebrak; lutość 7, płacz 5, płakanie, 
srom ‛wstyd’ 6, sromota 3, tesknica 4, teskność 3, wstyd ‛strach’, żal 
8, żałość 3, żałoba ‛skarga’ 3 (14 haseł/47 użyć);

pouczenia: tyt. Twarz płaczliwa chytra bywa 162; epi: Mądry-ć 
się wszego nadziewa ‛spodziewa’, Cokolwiek kto iny miewa; Przetoż 
w nieszczęściu bywa stał, Bo, nim przyszło, wszystko wiedział 25,’ fi-
gura: Łzam się nie trzeba dziwować, Ani na płacz wielki patrzać; Mno-
dzyć ten obyczaj mają, Łzami zdrady przykrywają 141;

5) radość, wesołość – czasowniki: cieszyć się 5 (pocieszyć), go-
dować 2, igrać 7, krotochwilić, kunsztować, radować się 5, śmiać się 10, 
(naśmiewać się 3, uśmiechnąć się), śpiewać 10, weselić 4, (uweselić się), 
wiłować ‛błaznować’(14 haseł/52 użycia);

rzeczowniki: błazen 3, godownik, wiła ‛błazen’ 3, gody 4, igranie, 
kuńszt ‛żart’, naśmiewisko, radość, śmiech 5 (9 haseł/20 użyć);

pouczenia: tyt. Komu wiła mił, nigdy mądry nie był 156; epi: Słu-
sze ciem to na mądrego, Działać wszystko czasu swego; Płakać niegdy 
z płaczącemi, Weselić się z skaczącemi 21; figura: Kogo szczęście barzo 
głaszcze, Na ostatek go zatroszcze ‛zmartwi’; Roztropny szczęściu nie 
wierzy, Swą się zawsze piędzią mierzy 92.

B. Mówienie (i postępowanie) emocjonalnie negatywne w sto-
sunku do rozmówcy i siebie:

6) gniew, wrogość – czasowniki: bakać ‛krzyczeć, łajać’ 2, ba-
rzo fukać, gniewać się 11, (odgniewać, rozgniewać 9), grozić, krzyczeć 
2, łajać, przeciwiać się 5, (sprzeciwiać się), mścić się, (pomścić się 2), 
rozgorzlić ‛rozsierdzić się’ 2, rozrzewnić się ‛rozgniewać się’, skazić 
‛zniszczyć’, spiknąć się ‛zmówić się’, wadzić się 9 (zwadzić się), wo-
łać 16, (wywołać, zawołać 3), wspierać ‛kłócić się’, wrzeszczeć, wymio-
tać ‛wypominać’ (24 hasła/77 użyć);

rzeczowniki: nieprzyjaciel 12; gniew 5, gniewność, gomon, 
gwałt, krzyk, mszczenie, (pomsta 16), niezgoda 9, odpór, prza ‛kłótnia’ 
2, przekora ‛złośliwość’, spór 2, wspór 2, swar, waśń 3, wysk ‛krzyk’ 
(17 haseł/ 60 użyć);

pouczenia: tyt. Źli, gdy się wadzą, dobrym pokój dadzą 202; epi: 
Chociaż ujdzie pomsty ludzkiej, Wżdyć się nie uchroni boskiej 3; figu-
ra: Toć jest pomsta sprawiedliwa, Która nad zdradnemi bywa, Iż sami 
w ten dół wpadają, Który na ine kopają 51.

7) wyższość, pogarda – czasowniki: bucić się ‛chwalić się’ 3, 
chełpić się 3, chwalić się 3, (pochwalić 2), ganić, (przyganiać 2), gardzić 
5, (wzgardzić 5), hańbić, lekko ważyć 2, nazywać ‛przezywać’, osoczyć 
‛spotwarzyć’ poniżyć 2, przyganiać 2, przymawiać 4, pysznić się 2, 
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(spysznieć), skazić ‛zepsuć, zniszczyć’, sromocić ‛lżyć, znieważać’ 
5, szydzić, urągać 4, zwać ‛przezywać’ 2; (22 hasła/53 użycia);

rzeczowniki: naśmiewca; bucenie, bzdyr ‛głupstwo, bzdura’, 
chełpienie 2, chełpliwość 2, pochlebstwo, potwarz 2, pycha 2, urąganie, 
wzgarda (10 haseł/ 13 użycia);

pouczenia: tyt. Głupi rad się chełpi 167; epi: Nie waż sobie lekko 
żadnego, Małego albo wielkiego; Będzie o tym zawżdy myślił, Jako by 
się tego pomścił 2; figura: Kto gardzi, jada chleb twardy 150;

8) rządzenie, rozkazywanie – czasowniki: draźnić (rozdraź-
nić), gabać ‛dręczyć, nękać’, gnabić, karać 9, (skarać), kazać 10, (przy-
kazać, rozkazać 2, skazać, zakazować), panować 2, pokusić ‘namawiać, 
wystawiać na pokusę’ 13, pokuszać 6, przeciwiać się 3, rządzić ‛kie-
rować kim’ 3, (rozrządzać 2, zrządzić), wezwać ‛zawołać’ 7, żądać 29 
(20 haseł/ 95 użyć);

rzeczowniki: karanie 3, karność, kaźń ‛rozkaz’ 3, żądanie, żądza 
(5 haseł/ 9 użyć);

pouczenia: tyt. Nad siły nie dufaj 125; epi: Żle ciem, gdzie się 
mocni mnożą, Bo ine wszytki ubożą; Nie patrzą dobra pospolitego, Jed-
no pożytku swojego 101; figura: Chroń się człowieka mocnego, Boć so-
bie nie chce równego; Ani się też składaj ‛układaj, umawiaj’ z dworem, 
Przyłożysz się zawżdy worem ‛stracisz wiele’ 100;

9) oszustwo, matactwo: kłopotać, łżeć 5, (zełgać), migać usty ‛tajnie 
informować’, pochlebić 2 (pochlebować), omatać, omylać się 4, (zmylać), 
oszukać 3, przać się, (zaprzeć), szeptać (poszeptać), winić 2, (winować 
‛oskarżać’ 4, dowinić 2, obwinić 4, przewinić 2), taić (utaić, zataić), wy-
chytrzyć się, zaprzeć się, zdradzać 16, zmylić (26 haseł/ 60 użyć);

rzeczowniki: chytrzec, łeż: ‛kłamca, oszust’ 2, pochlebca, pochlebnik, 
tajemnik, zdrajca 5, zwodnik; fałsz 3, łża 2, matanie, nieprawda, obmowa, 
omowa, pochlebstwo, potwarz 2, prza, szemranie, szmer 2, szumienie, ta-
jemnica, wina ‛wada’ 3, zdrada 7, zmowa; (23 hasła/41 użyć);

pouczenia: tyt. Łżowi nie wierz 23; epi: Łżący kożdy ten zwyczaj 
ma: Nikomu ślubu nie trzyma, Powiedajqc, iż nie wadzi, Gdy ludzi i Boga 
zdradzi 23; figura: Źle ciem takie usta mają; Z uczynki się nie zgadzają; 
Słowa w języku jedwabne, Ale w piersiach serce zdradne 12.

III. Funkcja impresywna 

mowy polega na oddziaływaniu odbiorcy za pomocą wyrażeń ję-
zyka, np. kiedy nadawca każe odbiorcy coś zrobić (Polański 1999: 
106);
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Perlokucja,( wg J. Austina) to aspekt aktu mowy, który wskazuje 
na skutek danej wypowiedzi (...), bez względu na intencje nadaw-
cy, może przybrać formę np. zamierzonego przez nadawcę roz-
śmieszenia odbiorcy, jak i niezamierzonego obrażenia go (Pisarek 
1999: 277). 

Mówienie powoduje u odbiorcy zmiany wartościowania oraz 
zachowań i nastroju:

10) przekonywanie – czasowniki: dufać ‛ufać’ 3, dumać ‛zamie-
rzać’ 2, kusić ‛zamierzać, próbować’ 7, (pokusić ‛przekonać’, skusić 
‛spróbować’, wskusić ), mędrować (wymędrować), pamiętać, rozmyślać 
się, rozumieć, (porozumieć, zrozumieć), ważyć ‛zastanawiać się’ 4, wie-
rzyć ‛ufać’ 4, (uwierzyć), wspominać 2 (17 haseł/ 31 użyć);

rzeczowniki: mędrzec 2, głupi 2; dowcip ‛inteligencja, zdolno-
ści’ 3, mądrość 5, pokusa ‛namowa’, rozum 2, umysł 4, waga ‛war-
tość’ 2, wiara ‛przekonanie, ufność’ 8 (9 haseł/28 użyć);

pouczenia: tyt. Trudno mędrca oszukać 59, epi: Mądry się przygód 
wiaruje ‛strzeże’, Szkodę wszelką przedtym czuje; Bo się wszego sądu 
dzierży, Nikomu łatwie nie wierzy 58, Głupi, nie śmiej się z mądrego, Ale 
bierz rozum od niego 104; figura: Pokuś ‛przekonaj’ słowy, niż sięgniesz 
do głowy ‛najpierw argumenty, potem czyny’ 197;

11) ocenianie, sądzenie – czasowniki: chwalić 4, mnimać ‛ są-
dzić’ 20, (domniemać 2), myślić, (rozmyślać się 2), sądzić 5, (odsądzić, 
przysądzić), skazać 2, świadczyć (poświadczyć w sądzie), winować 
‛posądzać, oskarżać’ 4, (winić, dowinić 2, obwiniać 5, przewinić 2), 
zadawać ‛posądzać’ 2, znać się ‛przyznawać się’, znamionować ‛są-
dzić, wyrażać się’ (19 haseł/57 użyć);

rzeczowniki: sędzia 2, strona (w sądzie), świadek 2; domniemanie 
‛sąd, podejrzenie’ 4, sąd 2, wina ‘złe, szkodliwe postępowanie’ 3 
(6 haseł/14 użyć);

pouczenia: tyt. Umysł uczynki sądzi 124; epi. Nietrwałe-ć 
zwierzchnie okrasy, Wszystki się mienią za czasy; Aleć to prawie 
‛prawdziwie cnotliwy’ ślachetny, Który w sobie ma rozum cny; fi-
gura: Patrz, by inemu tego nie działał, Czego by sam nierad widział! 
Głupieć się z tego radować, Coć tą miarą mogą oddać 121;

12) wiedza, uczenie: powiedzieć przyszłe rzeczy, prorokować, py-
tać 18, (spytać 4, zapytać 5), uczyć się, (nauczać), umieć, wiedzieć, 
wróżyć, znać ‛wiedzieć’ 3 (11 haseł/36 użyć);

rzeczowniki: gwiazdarz ‛astrolog’, uczeń, żak; nauka 5, przyszłe 
rzeczy (5 haseł/9 użyć);
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pouczenia: tyt. To chciej myślić, co może być 173; epi: Przeto bych 
kożdemu radził, By swej nauki pilen był, A tego się nie podejmował, 
czemu by sprostać nie umiał 76, figura: Żywot starszego uczy młod-
szego 180.

Liczbowe zestawienie „wyrazów mówienia” to prawie dwie-
ście pięćdziesiąt czasowników (236 haseł). Rzeczowników „mó-
wienia” mamy mniej: 31 nazw osób, 113 nazw czynności oraz 
16 haseł głosu zwierząt (łącznie: 160 haseł). Uznajemy zbiór za 
bogaty (zasobny) i dzielimy go na cztery grupy:

a) wyrazy zapomniane, których dzisiaj nie znamy, np.: bakać 
‛krzyczeć’, bożyć ‛prosić Boga’, cknąć ‛przykrzyć sobie’, gabać ‛drę-
czyć, nękać’, głobić ‛troszczyć’, hołdować, lutać ‛żalić się’, mienić 
‛twierdzić’, pry ‛prawić, rzec’, rozgorzlić ‛rozsierdzić się’, styskować 
‛sprzykrzyć sobie’, znamionować ‛sądzić’; gomon ‛krzyk, hałas’, łeż 
‛oszust’, łża ‛kłamstwo’, przekora ‛złośliwość’, wysk ‛krzyk’;

b) wyrazy, które są dzisiaj używane, ale wówczas miały inne 
znaczenia: błogosławić ‛uszczęśliwiać’, czcić ‛gościć’, dumać ‛rozma-
wiać z sobą’, modlić się ‛prosić’, pokusić ‛przekonać’, rozrzewnić się 
‛rozgniewać się’, skazić ‛zniszczyć’, wspierać się ‛kłócić się’; dowcip 
‛inteligencja, pomysł’, pokusa ‛namowa’, prza ‛spór’, przypowieść ‛baj-
ka’, wiara ‛ufność’, waga ‛wartość’, wina ‛złe postępowanie’, wywoła-
nie ‛eksmisja z państwa’, zbytek ‛swawola, głupota’, żałoba ‛skarga’;

c) wyrazy, które są dzisiaj używane, ale mają inne przedrostki 
lub przyrostki: obiecować, odgniewać, omylać, pochlebować, przać się, 
upominać, uskarżyć się, zopytać; omowa;

d) wyrazy, które zachowały swoje znaczenia i je wzbogaciły 
synonimami. Zachodzące zmiany znaczeń pokażemy dokład-
niej, analizując hasło cześć i pochodne: czcić (czciony, uczciony, 
czciono, poczcić), czcienie, poczet ‛liczba, ilość’, poczta ‛dar, podzię-
kowanie, łapówka’, uczestnik, uczta, poczesny ‛godny czci, sza-
cunku, poważany, sławny’, poczesność, poczesno (Wieczorkiewicz 
1965: 252, 220; Kuraszkiewicz 1963; Buttler 1978: 182).

W XVI wieku wyraz czcić miał dwa znaczenia: 1. ‛poważać, 
czynić honory, częstować´; 2. ‛święcić, świętować´; cześć to  
1. ‛dobre imię, honor, godność, zaszczyt’, 2. ‛cnota, dobre oby-
czaje´ (Decyk 2003: 22).

a) W trzech bajkach zwierzęta zapraszały się wzajemnie na 
wdzięczne okazanie. Analizowane wyrazy znajdujemy w narracji 
lub replikach: Miejścka mysz, chcąc się postawić, Jęła myszy wieśnej 
prosić, Aby u niej na czci była; ochotnie swą gością czciła; Owa w ten 
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czas, gdy się czciły (...), Ano był klucznik przybieżał 105. Podobnym 
zwrotem liszka zaprosiła żurawia: Bądź u mnie, będę cię czciła 121 
oraz żółw małpieża: Rad bych cie też w swoim domu czcił; tego się 
boję, Iż godnej ci czci nie udziałam, na co małpież odpowiedział:  

O mą się ucztę nie staraj 171.
b) W innej bajce (tyt. Takie czcienie, Jakie odzienie 149) Biernat 

wyśmiewa tych, którzy czczą bliźnich, ceniąc ich, bo są bogato 
ubrani: Orzeł na gody wezwał wszystkich ptaków, Gdzie je rządnie 
‛według godności’ posadzono, A z ochotnością hojno czciono; ale go-
ście po cichu szemrali, bo dudka, ptaka barzo plugawego, widzieli 
pocześniej posadzonego ‛na zaszczytnym miejscu’. Bajkę kończy 
złośliwy epimytion, skierowany do dudka: Dziękuj, bogaczu, 
odzieniu, iżeś prze nie ‛dlatego’ w takim czcieniu 149.

c) W kilku bajkach cześć, czcić, poczesność to wyrazy oznaczają-
ce poważanie, uszanowanie, sławę, np. Kozła bogu ofiarowali, A to 
ku czci Boga było 3; Bóg był wdzięczen, że go poczciła 68; Małpa 
królem została, Liszka jej tej czci zażrzała ‛zazdrościła’ 41. Czytamy 
pouczenie: epi: A mnodzy miedzy cudzemi Bywają pocześniejszymi 
‘bardziej szanowani’ 131; Krzyczał wilk na baranka: „Poczesności 
‛szacunku’ ku mnie nie masz!” 189, a szczuka Wszytkim rybom pa-
nowała, A od nich cześć wielką miała 194.

Dzisiaj wymienione słowa nie należą do często używanych, 
mają dwa znaczenia: 1. szacunek, poszanowanie, uznanie, uwiel-
bienie (zachowanie, gesty, słowa); 2. honor, dobre imię, godność 
osobista (PSWP). Zaginęło znaczenie: gościć, częstować, tu ekspo-
nowane szczególnie.

Analizując „słowa mówienia”, warto zwrócić uwagę na pro-
ces substytucji (Jodłowski 1971). W bajkach Biernata mamy sto-
sunkowo niewielką liczbę nazw osób, które informują, jakie za-
wody żądają umiejętności świetnego mówienia, np. łeż, radnik, 
sędzia. Ten niedobór leksykalny został uzupełniony przez nada-
nie przymiotnikom znaczenia rzeczowników (ok. 100 haseł), co 
nazywamy substantywizacją:

Takci chełpliwi bywają, Co o sobie powiedają 89; Patrz sobie jakoś 
sam dwoustego ‛krętacza’ (...), Trudno się ma kto z nim zgodzić, Gdy nie 
umie prosto mówić 206; tyt. Lściwy ‛kłamca’ nieprzyjaźliwy 206; Łżący 
kożdy ten zwyczaj ma, Nikomu ślubu ‛obietnicy, przysięgi’ nie trzyma 
23; Częstokroć się tak przygadza, Iż prostego chytry zdradza 99; Radzi się 
w wiłach ‛błaznach’ kochają, Nad mądre je przekładają 156; Niedobrze-
-ć mieszkać z zwadliwym, Przyda ‛przydarzy się’ się nieco złego z nim 
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13. Wnioskujemy, że ośmiosylabowy wers chętnie przyjmował te 
gramatyczne, krótkie wyrazy, informujące o wykonawcy i jego 
porozumiewaniu się, bo absorbował co najmniej dwa znaczenia.

Biernat zapowiadał, że przetłumaczy bajki tak, by go po-
wszechnie czytano i rozumiano, o czym napisał bezpośrednio 
w epilogu „Żywota Ezopa”: „Bierz radę od przypowieści, Nie 
potępiaj ich prostości. Albowiem słowy prostemi Rychlej praw-
dę pojmujemy” (Grzeszczuk 1997: 150). Niemniej prostość stylu 
nie eliminowała „figur”, jak nazywano wówczas przenośnie, 
czyli metafory (Ulčinaitė 1984: 91; Otwinowska 1990: 208). Znaj-
dujemy je szczególnie w tytułach i epimytionach (patrz cytacje), 
ale także w wartościujących epitetach (przymiotnikach), np.:

Wielkim głosem wołać 117, Nic nie pomoże wymowa, Rzecz przyjem-
na, mądre słowa 7; Którzyć ostre słowa mają, A o cnotę nic nie dbają 166; 
Smutnymi ją słowy żegnał 141, Bo za ty te śmiałe słowa, Wnet by ci ucięta 
głowa 104, Słowa zdradne jej zrozumiał 17, I przyszło ku rządnej ‛porząd-
nej, solidnej’ zmowie 176. Podkreślamy, że epitety to jeden ze sposo-
bów wartościowania, przy czym warto zauważyć, że w bajkach Ezo-
powych Biernata w ogóle mamy ich mało, np. kolory w wierszach to 
tylko: zielony len, dzban przeźroczysty, barwy rozliczne.

„Wyrazy mówienia” są wartościowane także antonimicznie 
przez przysłówki: chwalić obłudnie 3, czcić hojnie, godnie, ochotnie; 
gadać długo, śmiele, karać groźno, krocić ‛uspokajać’ łagodnie, mówić 
cicho, cudnie 5, łagodnie 4, łaskawie, prześpiecznie. pyszno, wymownie, 
zbytnio; namawiać cicho, łaskawie, narzekać ciężko, obiecować łatwie, 
odpowiedzieć niepokornie, pysznie, srogo, pomówić wdzięcznie, powie-
dzieć prawie ‛prawdziwie’, poświadczyć fałszywie, prosić łagodnie 2, 
łaskawie, nabożnie, pilnie, pokornie, śmiele, przywitać się wdzięcznie, 
pytać pilnie, radzić fałszywie, śmiele, rozmawiać łagodnie, rzec pokor-
nie, pożytecznie, roztropno, barzo skromnie, skarżyć żałobliwie, śpie-
wać cudnie, słodko, świadczyć fałszywie, upominać się prozno, wołać 
sprawnie, zawołać rychło, zopytać srogo, żądać pilnie, upornie.

Przykłady kunsztownego wyrażania się to także wartościujące 
okoliczniki z przyimkami: czcić z ochotnością 149, głobić ‛starać się’ 
o zgodę 78, łżeć bez wstydu 181, mniemać przy piskaniu ‘gra na pisz-
czałce’ 21, mówić sobie z wielkiej radości 16, pocieszać w smutku 136, 
powiadać z radością 139, prosić z płaczem 102, żyć w zgodzie 78.

Podsumowanie. „Wyrazy mówienia” w bajkach Biernata, na-
pisanych w pierwszej połowie XVI wieku, zasługują na przypo-
mnienie choćby dlatego, że są to liczne hasła (Wiśniewska 2015: 
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93-188), ale bardziej istotne jest zgromadzenie tak wielu synoni-
mów (także wyrazów pochodnych) na jeden temat. Fakt ten in-
formuje nas przede wszystkim o stanie ówczesnego słownictwa. 
Zadziwia nas bajkopisarz jednolitością tematu oraz ich różno-
rodnością semantyczną, składniową, rytmami, gdyż mamy krót-
kie wersy ośmiosylabowe (Dłuska 1948). Jesteśmy pełni uzna-
nia dla sprawności mentalnej, językowej i artystycznej Biernata, 
który nierzadko bawi się słowami, wprowadzając figury słowne 
lub figury myśli. Używanie dawnych form gramatycznych (fak-
tycznie nielicznych; Wiśniewska 2015: 57-66), to po prostu do-
kument ówczesnego mówienia i pisania, jakiego uczono także 
w szkołach. Jeśli mamy świadomość, że trzeba było poznać oko-
ło 50 figur słownych retoryki, bo ceniono powtarzanie różnych 
układów tych samych wyrazów, a figury myślenia to 200 możli-
wości uczonej wypowiedzi (Ulčinaitė 1984: 92), to podziwiamy 
w pełni umiejętności zdolnego ucznia, a potem innowacyjnego 
tłumacza, który włączał często znane przysłowia lub układał, ta-
kie poetyckie, udane wersy:

Prawda ciem sama ukaże,
Kto jest prawy, a kto łże 11;
Więc ci, którzy prości byli,
Prawą ‛prawdziwą’ mu prawdę mówili 188.

Wnioskujemy, że częstotliwość wyrazów spowodował tekst, 
czyli bajka, która stanowi 

jeden z podstawowych gatunków literatury dydaktycznej; krót-
ki utwór pisany wierszem, rzadziej prozą, którego bohaterami są 
zwierzęta, ludzie, rzadziej rośliny albo przedmioty, zawiera moral-
ne pouczenie, wypowiedziane wprost lub dobitnie zasugerowane 
(PSWP 1994, t.3, s.v.).

Bajki kierowano od czasów starożytnych przede wszystkim do 
żaków, gdyż nauczały uczciwego (miernego) życia i dwornego za-
chowania, co ułatwiał tzw. styl niski bajek, który Biernat nazywał 
prostym. Nie jesteśmy w stanie w pełni rozszyfrować tego pojęcia, 
które dzisiaj tak rozumiemy: „prosty” to „l. łatwy do zrozumienia 
i napisania, mający nieskomplikowaną konstrukcję; 2. zwyczajny, 
naturalny” (PSWP 2001, t. 33, s.v.). Wprawdzie osoby w bajkach 
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to częściowo prostacy, różni zawodem, ale także ślachetni urodze-
niem, a różni charakterem, np. naśmiewca, pochlebnik, rzecznik, tajem-
nik. Podobnie alegoryczne postacie to znane nam w kraju zwierzęta 
liszka, kur, pies, koń, a tylko nieliczne są egzotyczne, obce, np. delfin, 
lew, małpież, wieloryb. Niemniej „prostocie” tylko częściowo, bo prze-
śmiesznie, sprzyjał alegoryzm zwierzęcych postaci, który wymagał 
przecież wiedzy i abstrakcyjnego myślenia. Należało stworzoną 
rzeczywistość rozumieć alegorycznie i antropocentrycznie (mowa, 
przenośnie, zwięzłość). Poza rozumieniem dosłownym tworzono 
sytuacje, w których mamy sensy przenośne, nawet jeśli wiemy, że 
zwierzęta w naszej kulturze to „symbole cech ludzkich, np. baranek 
– niewinność, byk – siła, potencja, gęś – głupota, kogut – zarozumia-
łość, odwaga, owca – bojaźliwość itd.” (Kopaliński 1987: 1345).

Dowcipna lub przewrotna narracja o zachowaniach postaci 
uczyła życia, bo zmuszała czytelników, by po przeczytaniu baj-
ki zastanawiali się nad rzeczywistością. Pamiętamy, że zgroma-
dzone przysłowia (170) oraz epimytiony (210) to „pouczenia”, 
które zostały napisane stylem naukowym, odległym od potocz-
ności i prostoty, np.

88. Dobrze radzi, kto ludzi nie wadzi
Gruszka z jabłonią z rozmowy
Dojeżdżały na się słowy;
Jedna drugiej urągała,
Iżby gorszy owoc miała.
Bez rzekł: „Nie chciejcie się wadzić”.
I przystąpił chcąc je zgodzić,
„Co się tako sromocicie,
Nienawiść sobie czynicie?
Która lepszy owoc dawa,
Ogrodnik to rozeznawa,
Aleć was obie miłuje
1 jednako opatruje „.
epi: Często swary równi zgodzą,
Które wielcy z sobą płodzą ‛czynią’;
Niemało-ć i ów pomoże,
Który cię w zbytku ‛swawola, głupota’ wystrzeże ‛uratuje’.

W bajkach oprócz opowieści, jak pamiętamy, mamy wiele wy-
powiedzi i dialogów postaci (Wojtak 1993), które Biernat zapo-
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wiadał przede wszystkim czasownikiem metatekstowym rzec, ale 
nagromadził również wiele synonimów o podobnych lub bardziej 
szczegółowych znaczeniach, np.: bajka 5 (tyt. W każdej rzeczy koń-
ca patrzaj): liszka k niemu przemówiła; z kozła się naśmiewała; kozieł 
wołał; liszka rzekla; bajka 105 (tyt. Żywot mierny prześpieczny): mysz 
prosiła, prosząc, pry, pozdrowiła na rozchodzie, jęła prosić, swej gościej 
nie ostrzegła, ochotnie swą gością czciła, tymi ją słowy cieszyła, mysz 
wieśniaczka jej odpowie, a dalej cię Pan Bóg żegnaj.

Obecnie badacze zarzucają Biernatowi, że napisał bajki śred-
niowieczną polszczyzną.

Osobliwością Biernata, która zresztą rychło ujemnie odbić się mia-
ła na poczytności jego dzieła, jest bardzo archaiczny język. Wiersze 
swoje przeładował on wyrazami takimi jak bakać, bucenie, bucić, kaźń, 
soczeń itd. Nadały one całości „Żywota Ezopa” patynę staroświecką, 
bardzo zajmującą dla historyka średniowiecznej polszczyzny, ale 
uniemożliwiającą lekturę dzieła czytelnikom pokoleń późniejszych 
(Krzyżanowski 1966: 66). 

Podobnie zastrzeżenia, że np. „prymitywizm toku narracyj-
nego polega na braku elipsy, braku selekcji składników teks-
tu, braku hierarchii kompozycyjnej, powtarzaniu tych samych 
„verba dicendi” (Skubalanka 1984), to uwagi słuszne, ale nie 
uwzględniające faktu, że ówczesna wiedza retoryczna nie zwra-
cała uwagi na te aspekty pisania. Nie mamy tu przecież styli-
zacji, tylko język polski owych czasów, którego po prostu nie 
znamy, bo mało zachowało się pisanej dokumentacji, a istnieją-
ce czekają na swych badaczy. Wiedza Biernata to nauki w lubel-
skiej szkole parafialnej, roczny pobyt w Akademii Krakowskiej 
(druga połowa XV wieku), a w dorosłości pasja czytania roz-
praw (tylko łacińskich) i może rzadkich dysput na temat pisania 
gorszym językiem, bo polskim.

Bajki Biernata trzeba potraktować jako wyjątkowo cenny za-
bytek językowy, który pozwala stwierdzić, jak wówczas pisali 
(mówili) wykształceni i uzdolnieni Polacy (Lisowski 1999, Mig-
dał 1999). Ponadto mamy okazję suponować, jaką wiedzę o lite-
raturze zyskał Biernat w szkole, którą później rozszerzał lekturą 
renesansową także przez dwa lata u Filipa Kallimacha (1437- 
-1496), włoskiego poety, a dzięki ciągłym kontaktom z Czechami 
cenił pisanie w języku ojczystym. Podjął się przecież odważnie 
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pionierskich tłumaczeń, dopracowanego w szczegółach zestawu 
bajkowych pouczeń, wprowadzając znane sobie rozległe spec-
trum synonimów leksykalnych, które nazywamy „zasobnością”.

Na zakończenie przypominamy, że Biernat z Lublina nie miał 
szczęścia do sławy i chwały za życia, a obecnie także nieliczni ję-
zykoznawcy (Hrabec 1949, Minikowska 1980, Skubalanka 1984) 
opisali jego polszczyznę, którą uznaje się za przejściową, jesz-
cze średniowieczną, ale już renesansową. Rzeczywiście za dwa, 
trzy dziesięciolecia nasza literatura przeżywała swoje złote cza-
sy rozkwitu. Laury przypisano przede wszystkim Mikołajowi 
Rejowi (1505-1569) oraz Janowi Kochanowskiemu (1530-1584), 
którzy wyróżnili się talentem i pracowitością. Dodamy, że także 
układali epigramaty, facecje i bajki. Wyrażamy nadzieję, że cza-
sy Biernata z Lublina dzięki lingwistom i literatom błysną swo-
im nowym blaskiem, gdyż m.in. dokonują przewartościowania 
utworów tego zapomnianego poety i publicysty.
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Wealth dictionary „verba dicendi” in fairy tales 
Biernat of Lublin

Abstract

„Verba dicendi” in 210 fairy tales Biernat of Lublin (c. 1465-1529) 
are the most frequent words in these texts. We find them in re-
plicas (question ‒ answer) and in monologues in 187 fairy ta-
les. Their analysis is a presentation of representational function, 
expressive, and the impressive. The analysis allows to evalua-
te Biernat's high efficiency: mental, linguistic and artistic. Witty 
and allegorical narrative taught readers first of all assessment of 
human behavior in society.

Keywords: Biernat of Lublin, fairy tales, lexics.
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W kręgu dawnej 
polszczyzny  

tom II

Ewa�Deptuchowa
Instytut�Języka�Polskiego�PAN,�Kraków

O suplemencie do Słownika  
staropolskiego w przededniu wydania1

W roku 2002 został wydany ostatni (76.) zeszyt XI-tomowego 
Słownika staropolskiego (1953-2002), którego początki sięgają 1873 
roku. W tym bowiem roku na 1. posiedzeniu Wydziału Filo-
logicznego utworzonej rok wcześniej Akademii Umiejętności 
zrodziła się inicjatywa leksykograficznego opracowania słowni-
ctwa polskiego najstarszej doby. W niesprzyjających zatem wa-
runkach (gdyż trzeba pamiętać, że państwo polskie od prawie 
80 lat nie istniało w wyniku rozbiorów) podjęto tę inicjatywę 
i zajęto się organizowaniem prac, opracowywaniem koncepcji 
przyszłego słownika, dyskutowano nad zakresem chronologicz-
nym, jaki miałby objąć, i zaczęto zbierać materiały. Realizacja tej 
inicjatywy była możliwa dzięki zaangażowaniu kolejno takich 
uczonych, jak Jan Baudouin de Courtenay, Lucjan Malinowski, 
Jan Łoś, Kazimierz Nitsch i Stanisław Urbańczyk, pod którego 
redakcją mógł się ukazać w 1953 r. pierwszy zeszyt Słownika sta-
ropolskiego. Słownik ten jest dziełem zbiorowym. Opracowany 
został w Pracowni Słownika Staropolskiego (od 1975 Pracownia 
Języka Staropolskiego) przez zespół liczący w ciągu prawie 50 
lat jego wydawania łącznie 31 osób. Bywały lata, kiedy pracowa-
ło nad nim 13 osób – doświadczonych historyków języka i lek-
sykografów.1

Słownik staropolski obejmuje polskie słownictwo czasów naj-
starszych po rok 1500 z wyłączeniem imion własnych (te zna-
lazły się w Słowniku staropolskich nazw osobowych). Są to wyrazy 

1 Suplement ukazał się wkrótce po przyjęciu tekstu do druku, por. Słownik 
staropolski, Suplement cz. I, red. E. Deptuchowa, Kraków 2014.
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i wyrażenia z tekstów polskich oraz glosy z tekstów łacińskich –  
wydane drukiem lub pozostające w rękopisach. Każdy wyraz-
-hasło, jego znaczenia i formy gramatyczne, związki składniowe 
i frazeologiczne są objaśnione i zilustrowane zlokalizowanymi 
cytatami podawanymi w transliteracji.

Słownik staropolski stanowi równocześnie przegląd niemal 
wszystkich dochowanych do naszych czasów rękopiśmiennych 
zabytków najstarszej epoki polskiego piśmiennictwa. Ale znajdu-
ją się w nim także niezwykle cenne poświadczenia z rękopisów, 
które zostały zniszczone lub zaginęły w czasie II wojny świato-
wej, np. Biblia królowej Zofii została wywieziona prawdopodobnie 
do Niżnego Nowogrodu wraz ze zbiorami biblioteki gimnazjum 
reformowanego w Szaroszpataku, rękopisy z Biblioteki Uniwer-
syteckiej w Warszawie zostały wywiezione po powstaniu listo-
padowym do Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu – tu 
badał je i wydawał materiał, głównie tylko glosy i to w wyborze, 
A. Brückner. Część tych rękopisów wróciła do Biblioteki Naro-
dowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego z 1921 r., ale te 
w większości zostały spalone przez Niemców po upadku powsta-
nia warszawskiego (1944 r.) wraz z najcenniejszymi zbiorami tej 
biblioteki. Niektóre z nielicznie zachowanych były przedmiotem 
badań E. Belcarzowej (zob. Belcarzowa 2001).

Błędem byłoby mniemać, że wydany leksykon stanowi zam- 
kniętą całość, że obejmuje wszystko, co zostało do 1500 roku za-
pisane, że zasób słownictwa najstarszej doby został wyczerpany. 
Otóż już w trakcie opracowywania i wydawania poszczegól-
nych zeszytów Słownika staropolskiego wychodziły równocześnie 
niewydane dotąd lub wydane w skromnym wyborze zabytki 
dawnej polszczyzny. Wystarczy spojrzeć na spis źródeł wyko-
rzystanych w Słowniku staropolskim zamieszczony po wstępie do  
1. tomu tego słownika. 245 pozycji to wszystkie zabytki językowe 
ogłoszone drukiem do 1953 roku. Od tamtego czasu do dziś poja-
wiło się i wciąż się pojawia wiele nowych wydań źródeł2. Wśród 
nich możemy odnotować cztery rodzaje:

2 W 1935 r. wykaz źródeł do opracowania wynosił 72 pozycje, a w chwili 
wydania 1. zeszytu Słownika (1953 r.) wykaz ten zawierał 245 pozycji. Warto 
dodać, że w chwili ukończenia Sstp (2002 r.) wykaz ten zawierał 748 pozycji, 
zaś dzisiaj trzeba do tego dodać jeszcze 17 + 17 Rp. Jest to liczba użytych skró-
tów. Pod wieloma z nich kryje się od kilku do kilkudziesięciu wydanych ręko-
pisów, np. w R XXII jest ich 11, w R XXV – 47, w Zab – 33.
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1. Nowe wydania źródeł znanych wcześniej, jak np. Biblia 
królowej Zofii (BZ)3 czy Rozmyślanie przemyskie (Rozm). Początko-
wo Biblię królowej Zofii cytowano według wydania A. Małeckie-
go z 1871 r.4 (transliteracja), z którego zrobiona była niepełna 
ekscerpcja przez J. Łosia, oraz korygowano materiał w czasie 
opracowywania haseł według fotokopii rękopisu wydanej przez 
L. Bernackiego z 1930 r.5 Ponieważ ekscerpcja była niepełna, 
uzupełniano materiał według indeksu A. Babiaczyka z 1906 r.6 
W latach 1965–1971 ukazało się nowe wydanie Biblii królo-
wej Zofii (w transliteracji, z towarzyszącym czeskim tekstem)  
S. Urbańczyka i V. Kyasa i z niego uzupełniano ekscerpcję, i na 
jego podstawie korygowano cytaty. W wypadku Rozmyślania 
za podstawę niepełnej ekscerpcji posłużył tekst wydany przez 
Brücknera w 1907 r. i tak w jego transkrypcji podawano cytaty 
w t. I. Potem cytowano materiał wg zrobionej na kartkach matry-
cowych transliteracji H. Kowalewicza. Od 1952 r. Pracownia po-
siada fotokopię Rozmyślania przemyskiego, którą wydał S. Vrtel-
-Wierczyńki. W latach 1998 i 2000 ukazało się w 2 tomach nowe 
wydanie Rozmyślania przemyskiego w transliteracji i transkrypcji  
W. Twardzika i F. Kellera, które stało się podstawą cytatów 
w ostatnich zeszytach Słownika staropolskiego.

2. Wydania takich źródeł, które wcześniej były opublikowane 
w niewielkich fragmentach czy w wyborze. I tak np. Piekosiński 
(Piek VI) w 1902 r. ogłosił „wybór zapisek sądowych grodzkich 
i ziemskich wielkopolskich z XV w.”, tj. z lat 1400-1411, które 
później znalazły się w kompletnym pięciotomowym wydaniu  
H. Kowalewicza i W. Kuraszkiewicza, pt. Wielkopolskie roty sądowe 
w tomach wychodzących w latach 1959 – 1981. W Opisie źródeł 
do „Słownika staropolskiego” znajdują się one pod skrótami Pozn, 
Pyzdr, Kościan, RtGn. Także B. Ulanowski (AKH III z 1886 r.) wydał 
„wybór zapisek sądowych kaliskich z lat 1409-1416”. Zapiski te 
znalazły się później w jednym z tomów zawierającym cały ma-

3 Rozwiązania skrótów źródeł por. Opis źródeł „Słownika staropolskiego”.
4 Biblia królowej Zofii żony Jagiełły. Z kodeksu szaroszpatackiego wydana 

przez Antoniego Małeckiego, Lwów 1871.
5 Biblia szaroszpatacka. Podobizna kodeksu Biblioteki Ref. Gimnazjum 

w Szaroszpataku. Wydał Ludwik Bernacki, Kraków 1930.
6 Lexicon zur Altpolnischen Bibel 1455 (Sophienbibel, ausgabe von Małe-

cki) bearbeitet sowie mit einer Text-kritischen einleitung versehen von Adam 
Babiaczyk, Breslau 1906.
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teriał z tych ksiąg i oznaczonym skrótem Kal. Materiał rot sądo-
wych był też wcześniej czerpany dla potrzeb Słownika staropolskie-
go np. z opracowań określonej problematyki, których autorzy dla 
ilustracji problemu posługiwali się wybranymi z ksiąg sądowych 
cytatami. W miarę wydawania przez H. Kowalewicza i W. Ku-
raszkiewicza Wielkopolskich rot sądowych robiliśmy z nich w Pra-
cowni pełną ekscerpcję i wciągaliśmy materiał już to do kartoteki 
opracowywanego słownika, już to do aneksu.

3. Wydania tekstów rękopiśmiennych odkrytych i opubliko-
wanych w trakcie wychodzenia Słownika staropolskiego lub po 
jego ukończeniu. Trzeba podkreślić, że są to głównie wydania 
dokumentów łacińskich z Archiwum Akt Dawnych w Warsza-
wie (np. DokPłoc I, RachKrólW) czy ksiąg Archiwum Państwowe-
go w Krakowie, Archiwów kurialnych i kapitulnych Krakowa 
(OrmKrak ŻydKrak, KsWójtKr, LibProscr). Stanowią one dla nas 
cenne źródła z uwagi na polskie glosy. Ale trafiło się też wydanie 
dokumentu pisanego po polsku, jak choćby Statut cechu płócien-
niczego z 1466 roku w Rymanowie, wydany przez prof. Feliksa 
Kiryka w 2012.

4. Na osobną i, myślę, szczególną uwagę zasługują nasze pra-
cowniane nieopublikowane zbiory kontekstów łacińskich z pol-
skimi glosami. Zawierają one odczytania glos wraz z ich konteks-
tami łacińskimi z tych rękopisów średniowiecznych, które zostały 
opublikowane, ale w publikacjach tych glosy zostały pominięte 
przez wydawcę bądź to z powodu przeoczenia wydawcy, bądź 
trudności z odczytaniem. Są to glosy zauważone przez człon-
ków zespołu Pracowni i odczytane wraz z kontekstem łacińskim. 
Określano te odczytania mianem ekscerptów paleografa, a ich 
autorami byli głównie: Elżbieta Belcarzowa, Józef Reczek, Felicja 
Wysocka. Materiał taki ukazuje się w suplemencie ze skrótem da-
nego źródła, w którym wydawca powinien był dany tekst zamieś-
cić, z dodaniem do niego Rp (‛rękopiśmienne’), np. RRp, RostRp, 
CatCodJagRp, WisłRp (por. hasła Rozpatrzyć, Radaczek, Sagan itd.).

Bezdyskusyjną jest sprawą, iż materiał językowy z tych 
wszystkich źródeł powinien był się znaleźć w Słowniku. Więk-
szość tych nowych wydań ukazała się jednak w czasie, gdy prace 
redakcyjne były już zaawansowane i wydawanie kolejnych ze-
szytów było w toku7. Do t. VI Słownika staropolskiego włącznie 

7 Rocznie wydawano dwa osiemdziesięciostronicowe zeszyty formatu A4.
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(1973 r.), gdy zauważono materiał, który powinien był się zna-
leźć w wydanych zeszytach, opracowywano takie nowe hasła 
i dołączano je na końcu kolejnych publikowanych tomów.

W pewnym momencie stwierdzono jednak, że tych materiałów 
stale przybywa i że ich opracowanie zabiera dużo czasu, co wpły-
wa na spowolnienie prac nad redagowaniem bieżących zeszytów. 
Redakcja podjęła decyzję o zaniechaniu wprowadzania uzupeł-
nień na końcu poszczególnych tomów. Uznano, że z korzyścią 
dla wydawnictwa będzie gromadzenie materiałów w aneksie, 
a następnie opracowanie ich w postaci suplementu po zakończe-
niu wydawania Słownika staropolskiego. Przybywające materiały 
na bieżąco włączaliśmy do kartoteki Słownika staropolskiego, o ile 
wchodziły w zakres alfabetyczny przygotowywanych zeszytów. 
Wszystko, co było na litery już opracowane, wkładaliśmy do 
osobnej kartoteki, tzw. aneksu. Z pewnością była to słuszna de-
cyzja. Byliśmy wyczuleni na każdy nowy przykład i niezwłocznie 
zostawał on umieszczany na kartce magazynowej.

Zanim jednak, po wydaniu ostatniego zeszytu Słownika staro-
polskiego (2002), zespół przystąpił do opracowywania materiału  
z aneksu, w Pracowni powstał jeszcze Opis źródeł Słownika staro-
polskiego (2005), Indeksy do opisu źródeł Słownika staropolskiego (2011) 
oraz Indeksy do Słownika staropolskiego (2007). Część zespołu rów-
nocześnie prowadziła ekscerpcję materiałów zarówno ze źródeł, 
które nie były w pełni wyekscerpowane, jak i nowych wydań oraz 
bezpośrednio z rękopisów. Aneks się rozrastał, osiągając z czasem 
liczbę około 30 tys. kartek. Nie jest zbiorem zamkniętym i stale 
przybywa w nim nowych materiałów. Stopniowo też przystępo-
waliśmy do opracowywania haseł do suplementu.

Ustaliliśmy, że suplement do Słownika staropolskiego będzie 
składał się z dwóch części. Część I będzie zawierała nowe, nie-
występujące w Słowniku staropolskim hasła, część II natomiast 
hasła już w nim występujące, ale w suplemencie znajdą się one 
w wyborze dokonanym według określonych kryteriów. Znajdą 
w nim zatem wszystkie hasła mające poświadczenia starsze niż 
XV-wieczne oraz przykłady XV-wieczne starsze od cytowanych 
w Słowniku staropolskim. Zostaną w nim uwzględnione nowe 
warianty fonetyczne, nowe znaczenia, nowe formy gramatycz-
ne, nowe funkcje składniowe oraz nowe związki frazeologiczne. 
Cały aneks podzielono na dwie części i zajęto się w pierwszej 
kolejności opracowaniem materiałów do Suplementu cz. I.
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Listy haseł zarówno wchodzących do Suplementu cz. I, jak i do 
jego części II nie można jednak uznać za zamkniętą. Stale znajdu-
jemy nowe wyrazy, które zasilają kartotekę Pracowni. W dużym 
stopniu dzieje się tak w wyniku coraz szerszego i łatwiejszego do-
stępu do średniowiecznych rękopisów. Ukazują się katalogi archi-
wów i bibliotek, dzięki którym uzyskujemy informacje o istnieniu 
średniowiecznych rękopisów oraz ich zawartości. Jest to dla nas 
wskazówka do kwerendy. Do coraz większej liczby źródeł najstar-
szej doby mamy dostęp dzięki cyfryzacji zbiorów archiwów i bi-
bliotek. Częściej jednak w drodze przypadku trafiamy na polskie 
wyrazy (glosy), gdyż systematyczna kwerenda nie jest możliwa 
głównie z powodu braku środków finansowych na zatrudnienie 
wykwalifikowanych pracowników. Już jednak pobieżne przeglą-
danie dostępnych źródeł językowych pozwala na wydobycie cen-
nego dla naszej kultury słownictwa i daje wyobrażenie, jak wiele 
może jeszcze się kryć w niezbadanych czy nieudostępnionych 
średniowiecznych tekstach8.

Suplement cz. I, podobnie jak Słownik staropolski, obejmuje 
słownictwo czasów najstarszych aż po r. 1500. Obejmuje słow-
nictwo, które nie ma poświadczeń w Słowniku staropolskim. Są to 
nowe hasła. Suplement cz. I zawiera 1160 haseł. Ich opracowanie 
wymagało szczególnej uwagi, tym bardziej że najczęściej spoty-
kamy jednorazowe poświadczenia.

Dla podkreślenia integralności Suplementu cz. I ze Słownikiem 
staropolskim przyjęliśmy podstawowe zasady opracowania haseł 
takie jak w Słowniku staropolskim (por. Słownik 1953-2002: VII-
-XII). Hasła w suplemencie podawane są w transkrypcji w po-
staci poświadczonej w dzisiejszej polszczyźnie na pierwszym 
miejscu. Również w katalogach form podaje się wyrazy w tran-
skrypcji. Jedynie cytaty, z uwagi na dokumentacyjny charakter 
słownika i z myślą o użytkownikach-naukowcach, zachowują 
oryginalną pisownię zabytków, przy czym wprowadzono do 
nich dzisiejszą interpunkcję, dzisiejsze zasady pisowni łącznej 
i rozdzielnej, pisowni wielkich i małych liter (Bóg, Duch Świę-
ty). Zaraz po haśle, jeżeli wyraz jest odmienny, podajemy wy-
kaz form gramatycznych (najczęściej jest to tylko jedna forma) 

8 Po raz kolejny ponawiam apel do historyków mediewistów, którzy wydają 
cenne średniowieczne dokumenty łacińskie, często zawierające polskie glosy, 
o współpracę z językoznawcami, z której na pewno mogą wyniknąć obopólne 
korzyści.
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z oznaczeniem miejsc, gdzie je można znaleźć9. Formy podajemy 
w ortografii dzisiejszej, ale w brzmieniu staropolskim. Bywa, że 
wyrazy polskie mają końcówki fleksji łacińskiej. Wówczas za-
znaczamy to w artykule hasłowym, umieszczając specjalny ko-
mentarz przed cytatami: z fleksją łacińską (por. np. Haftarczarka, 
Marszuda, Opuszyna).

Charakter suplementu, objaśniający i dokumentacyjny, nakła-
da na nas obowiązek dogłębnego zbadania wyrazu hasłowego, 
zapisu, znaczenia. Towarzyszą temu dokładne studia. W wersji 
roboczej artykuł hasłowy przedstawia się zgoła inaczej niż w ofi-
cjalnej wersji drukowanej, która musi być podporządkowana wy-
mogom wydawnictwa leksykograficznego. W komentarzu, który 
niejednokrotnie przerasta wielkością sam artykuł hasłowy, za-
mieszczone są istotne, odnalezione przez autora informacje na 
temat rękopisu, informacje gramatyczne, etymologiczne, seman-
tyczne, kulturowe, historyczne, specjalistyczne dotyczące nie 
tylko danego wyrazu hasłowego, ale też analizowanego tekstu. 
Komentarze ukazują stan badań i proces powstawania artykułu, 
przemyślenia i ustalenia autora. Pozwala to zweryfikować wstęp-
ne opracowanie artykułu i dopracować jego postać „do druku”. 
Jest to fragment pracy, tej żmudnej i ważnej, służącej temu, aby 
czytelnik mógł otrzymać w miarę pełne objaśnienie wyrazu. Ilu-
struje to poniższy przykład znajdujący się w archiwum Pracowni:

Beblanie f o r m a: n. sg. beblanie 1475 RostRp s. 97. 105.
Z n a c z e n i e: może ‘kruczenie w brzuchu, spowodowane przelewaniem 
się treści żołądka, jako oznaka głodu lub zaburzeń trawiennych, intestino-
rum strepitus, murmur transfuso contento stomachi effectus, famem vel 
confusiones digestorias significans’: Contra gulositates vlg. beblanye in 
ventre. Signum est venti 1475 RostRp s. 97, sim. ib. s. 105.
Komentarz:
Rkps BJ 1891 k. 40v. Wyraz niewydany przez Rost. 2. cyt. k. 149r. 
Recepta powtórzona, z małymi zmianami.
XVI w. Beblić (1x) ‘mieszać, bełtać’. Nie ma bębl – ani bębł-.
Cn: beble w wodzie, beble ryba, Agitando aquam, sonum vel bullas cieo, 
καχλζώ.

9 Uznaliśmy, że opracowanie form dla wszystkich poświadczeń może 
stanowić podstawę dla np. słownika fleksyjnego języka staropolskiego czy 
ewentualnego korpusu tekstów staropolskich.
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Trotz Bęblę 1. ‘burzyć wodę rzucając coś’; 2. ‘mruczeć, niewyraźnie mó-
wić, mówić pod nosem’.
Linde XVII-XVIII w.: Bęblić,beblić, bęble na wodzie robić, pleszczeć. ryba beb-
le, pluska ogonem… Beblić płyn ‘mieszając kłócić’; cyt. też o ubijaniu białka. 
Nigdzie w średn. łac. nie znalazłam podobnego odpow. Dlatego, że nie 
jest to dokładny odpowiednik dał kopista, wyjątkowo w tym rkpsie, 
zdanie następne. Uważam, że jest to komentarz do tytułu (oprac. LW).

Określenie znaczenia często połączone było z ogromnymi 
trudnościami i bynajmniej nie chodzi tu o zwykłe trudności 
właściwe każdemu leksykografowi, który mając cytaty, musi 
zmieścić je w sztywnych kategoriach i określić znaczenie hasła. 
W Suplemencie cz. I trudności są liczniejsze i większe. Podstawo-
we utrudnienie to brak kompetencji językowej, którą posiadamy 
w odniesieniu do języka rodzimego współczesnego, gdyż pra-
cujemy na materiale dawnym. Niejednokrotnie trudno jest od-
gadnąć sens staropolskiego zdania, jakiejś zapiski sądowej albo 
orzeczenia w prawie magdeburskim. Były one zapewne jasne, 
lub przynajmniej sensu można się było domyślić, kiedy znano 
sytuację, w jakiej je sformułowano.

Podstawowa trudność wynika z małej, zazwyczaj jednostko-
wej liczby przykładów dla danego hasła. Są to na ogół wyrazy 
mało znane, najczęściej hapaksy, i przez to trudno zrozumiałe.

Fragmentaryczność zapisu, zwłaszcza dotyczy to pojedynczych 
glos, których wydawcy – szczególnie w dawniejszych wydaniach –  
nie podawali wystarczających kontekstów łacińskich czy nieraz na-
wet odpowiednika łacińskiego mogącego ułatwić wyjaśnienie sen-
su glosy, to kolejna przyczyna trudności. Nowsze wydania tekstów 
glosowanych są pod tym względem lepsze, gdyż ich autorzy starają 
się podać najbliższy kontekst, wprawdzie ograniczony do koniecz-
nego, według nich, minimum. Tam, gdzie to możliwe, redaktorzy 
suplementu sięgali w takich wypadkach do rękopisów, już to bez-
pośrednio, już to za pośrednictwem fotografii cyfrowych, aby od-
czytać szerszy kontekst łaciński pozwalający ustalić, jaki to rodzaj 
tekstu, jakie kazanie czy traktat, o czym mowa w tekście przed wpi-
saną glosą i po niej. Staraliśmy się też dawać jak najszersze konteks-
ty, zwłaszcza z nieopublikowanych źródeł.

Niestety, są zapisy wobec których jesteśmy bezradni i nie jeste-
śmy w stanie ustalić postaci hasła. Obrazują to hasła podane w trans-
literacji poprzedzone wykrzyknikiem. Dzieje się tak wówczas, gdy 
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wszelkie próby ustalenia postaci hasłowej nie dały zadowalających 
wyników. Przyczyn uciekania się do takiego sposobu prezentowa-
nia hasła może być kilka: brak kontekstu (zwłaszcza gdy mamy do 
czynienia np. z marginalną glosą polską), ewentualny błąd pisarza, 
błąd wydawcy, uszkodzenie rękopisu itp.

Bywa też, że wszelkie próby ustalenia znaczenia pełzną na 
niczym i wtedy w miejscu, w którym powinno być znaczenie, 
umieszczamy znak zapytania. Dzieje się tak wtedy, gdy opraco-
wującym nie udało się na podstawie materiału, który mieli do 
dyspozycji, ustalić, jak należy dany zapis rozumieć. W obu ta-
kich przypadkach zamieszczamy jednak materiał, aby zasygna-
lizować problem (por. hasła Basra, Tastry).

Zdarza się, że w czasie sprawdzania odczytania wydawcy 
w rękopisie jesteśmy zmuszeni wprowadzić poprawkę. Wtedy 
w artykule hasłowym obok poprawionej wersji podajemy w na-
wiasie odczytanie wydawcy, poprzedzając je skrótem var. i po-
nadto od lekcji wydawcy dajemy odsyłacz do hasła w suplemen-
cie. Ilustruje to poniższy przykład z Suplementu:

!Lansczø cf. Łońszczę
Łońszczę forma: ac. sg. łońszczę 1408 RtKon nr 300.
Znaczenie: ‘roczniak, zwierzę zeszłoroczne, urodzone zeszłego roku, pullus 
anno superiore natus’: Jaco mi Micolay vinowat zrzebø lonsczø (var.: 
lansczø) dacz szwich (leg. z swych) cobil swerzepich yake ya naleb-
sze wyberzø 1408 RtKon nr 300.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że materiał Suplementu cz. I  
był ekscerpowany głównie z wydań tekstów łacińskich zawie-
rających polskie glosy. Ponieważ pisownia staropolska była nie-
znormalizowana, grafia niejednokrotnie nie pozwalała na jedno-
znaczną ocenę, jak czytać dany zapis.

Słownik to forma, która nie pozwala na przedstawienie wni-
kliwych analiz i ukazanie procesu badawczego. Użytkownik 
otrzymuje w postaci artykułu hasłowego wypracowany wynik 
badań. Jednak nieraz hasła wymagały komentarza, dlaczego 
właśnie taka postać hasła czy takie znaczenie. Staraliśmy się dać 
w miarę krótkie wyjaśnienie czy naszą opinię o dostrzeżonym 
problemie. Uwagi takie, wzorem Słownika, umieszczamy kursy-
wą na końcu artykułu hasłowego, oddzielając je przerywnikiem 
(por. hasła Krętacz, Niełagodny). Dajemy uwagi, gdy np. mieliśmy 
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podejrzenie, że wyraz, który umieszczamy w suplemencie, może 
już być nazwą własną (por. hasła Chełmiec, Kupczyk), podajemy 
informację o pochodzeniu wyrazu (por. hasła Ococht, Kłada).

Co raz pokazuje się, jak wiele materiału dostarczają wydawane 
(głównie) przez historyków teksty dokumentów czy zapisek łaciń-
skich z polskimi glosami. Wiele nowych poświadczeń, sięgających 
nawet przełomu XIV i XV w., dostarczają wydawane tomy katalo-
gów Biblioteki Jagiellońskiej (CatCodJag). Systematyczna kwerenda 
wszelkich państwowych, kościelnych, małych i dużych archiwów 
i bibliotek, może zaowocować materiałem, który wzbogaci znany 
nam dzisiaj zasób leksykalny z czasów do 1500 roku. Trzeba by to 
traktować jako zadanie na teraz i niewątpliwie najpilniejsze.

Trzeba jeszcze wspomnieć, że do suplementu cz. I został do-
łączony opis źródeł w nim wykorzystanych. Zawiera on wykaz 
skrótów źródeł wraz z rozwiązaniami tych skrótów oraz infor-
macje o danych bibliograficznych wydań, proweniencji, miejscu 
przechowywania i sygnaturze źródeł, o autorach i pisarzach 
i datowaniu rękopisów, o rodzaju materiału itd. Stanowi on inte-
gralną część Opisu źródeł Słownika staropolskiego.

W Suplemencie cz. I, podobnie jak w Słowniku staropolskim, 
artykuły hasłowe nie są sygnowane inicjałami imion i nazwisk. 
Suplement cz. I jest w pełnym tego słowa znaczeniu dziełem zbio-
rowym, zespołowym, pracą osób, które swoje kwalifikacje zdo-
były w wieloletniej pracy nad Słownikiem staropolskim pod red. 
S. Urbańczyka, i osób, które swoją drogę naukową rozpoczęły 
od ekscerpcji i wstępnego opracowywania haseł do suplemen-
tu. Na wydawany Suplement cz. I składają się prace wykonane 
jako zadania statutowe oraz finansowane w ramach projektu 
badawczego pt. „Skarbnica leksyki staropolskiej” (2009–2012). 
Również w ramach tego projektu finansowane były prace paleo-
graficzne oraz konsultacje latynistycze i w niewielkim stopniu 
z zakresu historii prawa.

Oddajemy do druku Suplement do Słownika staropolskiego 
część I z przekonaniem, że stanowi ono potrzebne uzupełnie-
nie cennego dla naszego dziedzictwa kulturowego Słownika sta-
ropolskiego.
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Zapożyczenia z języka francuskiego 
wśród czasowników regresywnych  
w okresie nowopolskim

Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych galicyzmów 
wychodzących z użycia w okresie nowopolskim, próba odpo-
wiedzi na pytanie: jakie czasowniki pochodzenia francuskiego 
wyszły z użycia w tym okresie, a także wyjaśnienie przyczyn 
tego zjawiska.

Podstawę badawczą stanowią galicyzmy zarejestrowane 
jako wychodzące z użycia w okresie nowopolskim, wybrane na 
podstawie SJPD spośród czasowników regresywnych dla haseł 
rozpoczynających się na litery A-G oraz L-M. Były to czasow-
niki notowane przez SJPD z kwalifikatorami dawne, przestarzałe, 
wychodzące z użycia. Oczywiście mogło się zdarzyć, że niektóre 
w ten sposób ewaluowane wyrazy przetrwały w polszczyźnie, 
znajdują się bowiem także w późniejszych źródłach leksyko-
graficznych, czyli de facto nie wyszły z użycia, mogły też zostać 
do użycia przywrócone (Migdał 2006). W SJPD niekiedy braku-
je kwalifikatorów chronologicznych przy wielu wyrazach lub 
znaczeniach, przy których prawdopodobnie powinny się one 
znaleźć. Jest to jednak zagadnienie dotyczące metodologii opra-
cowywania źródeł leksykograficznych, nie będzie zatem przed-
miotem rozważań w niniejszym studium.

Wyrazy odnotowane przez SJPD z kwalifikatorami chronolo-
gicznymi stanowią wystarczająco obszerny materiał, aby można 
było w nim zaobserwować różnorodność zjawisk, towarzyszą-
cych odchodzeniu wyrazów w niepamięć.

Następnie prześledzone zostaną ujęte w źródłach leksykogra-
ficznych losy wybranego w ten sposób słownictwa w dobie no-



164 EWELINA KWAPIEŃ

wopolskiej. Zostały w tym celu zestawione dane z następujących 
źródeł: dwóch słowników ogólnych języka polskiego uwzględ-
niających leksykę doby nowopolskiej, a uznawanych za najważ-
niejsze oprócz SJPD, czyli: SWil oraz SW, oraz ze słowników wy-
razów obcych (ESWOT, SWO (PWN), SWOEuropa, SWOKop).

Na podstawie SJPD wybierane były nie tylko całe hasła po-
przedzone kwalifikatorem, ale wszelkie jednostki leksykalne1, 
czyli także poszczególne znaczenia z uwzględnianym tu oznacze-
niem. Blisko połowa analizowanych galicyzmów (25) to wyrazy 
jednoznaczne. Pozostała część została odnotowana przez źródła 
leksykograficzne jako hasła polisemiczne. Niekiedy wyszły z uży-
cia wszystkie odnotowane znaczenia, niekiedy tylko jedno z nich. 
Aby sprawdzić, czy wybrane jednostki leksykalne funkcjonują 
dziś w polszczyźnie, czy też faktycznie wyszły z użycia w dobie 
nowopolskiej, materiał został także zestawiony z USJP.

Analiza źródeł leksykograficznych francusko-polskich i pol-
sko-francuskich pokazuje, że wszystkie te znaczenia zostały za-
pożyczone z języka francuskiego w tym samym lub nieco zmo-
dyfikowanym sensie. Wybrane do analizy jednostki leksykalne 
nie są więc wynikiem działania rodzimych mechanizmów zmian 
znaczeniowych.

Spośród haseł rozpoczynających się na wymienione litery 
wynotowanych zostało 925 czasownikowych jednostek leksy-
kalnych, wśród nich 198 zapożyczeń z różnych języków. Sta-
nowi to 21,4 % wszystkich wyekscerpowanych czasowników, 
które wyszły z użycia w okresie nowopolskim. Zapożyczenia 
obejmują więc około 1/5 analizowanego materiału. Galicyzmy li-
czą 57 jednostek leksykalnych, co stanowi około 6 % omawianej 
leksyki oznaczonej kwalifikatorami chronologicznym (hasła A-G 
oraz L-M), natomiast wśród zapożyczeń galicyzmy stanowią aż 
28,8 %. Widać więc wyraźnie, że regresywne zapożyczenia cza-
sownikowe z języka francuskiego stanowią w analizowanym 
materiale blisko 1/3 wszystkich takich zapożyczeń, które wyszły 
z użycia w okresie nowopolskim. W odniesieniu do całości lek-
syki wychodzącej z użycia (od A do Z) proporcje te mogą się 
oczywiście zmienić.

1 Używając terminu jednostka leksykalna, mam na myśli każdą jednostkę sa-
modzielną semantycznie, czyli w wypadku wyrazów polisemicznych – każde 
ze znaczeń danego wyrazu.
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Notowanie oraz informacja etymologiczna w słownikach ogólnych 
języka polskiego

Wszystkie jednostki leksykalne wybrane jako podstawa mate-
riałowa zostały przeanalizowane pod wieloma kątami, przede 
wszystkim pod względem ich obecności w źródłach leksykogra-
ficznych okresu nowopolskiego – SWil oraz SW. Sprawdzana 
była nie tylko obecność danej formy w słowniku, towarzyszące 
jej kwalifikatory, ale także ewentualne zmiany znaczeniowe oraz 
uwzględniona informacja etymologiczna.

Słownik wileński notuje zaledwie 30 z 57 jednostek leksykal-
nych, czyli nieco więcej niż połowę analizowanego słownictwa, 
tylko 19 jednostek w tym samym znaczeniu, 11 – w innym. Przy 
większości haseł brakuje informacji etymologicznej (21). W wy-
padku 9 wybranych jednostek pojawiła się informacja o tym, że 
słowo pochodzi z języka francuskiego. Żadna z uwzględnionych 
w SWil jednostek nie została opatrzona kwalifikatorem chrono-
logicznym, mimo że redaktorzy posługują się w słowniku taki-
mi kwalifikatorami, jak: daw (dawniej lub wyraz dawniejszy) czy 
prze. (wyraz przestarzały), ewentualnie odnoszącymi się do fre-
kwencji tekstowej m. uż. (mało używany), nieuż. (wyraz nieuży-
wany). 26 z wymienionych jednostek zostało uwzględnionych 
bez żadnego kwalifikatora, a jedyne jakie się pojawiły to: han. 
w odniesieniu do czasownika akredytować ‘poręczać, potwier-
dzać’, fig. przy brylować 1 ‘być przedmiotem podziwu, wyróżniać 
się; popisywać się’, posp. brylować 2 ‘połyskiwać, odbijać się’ oraz 
opisowe określenie o wojsku przy czasowniku defilować ‘o woj-
sku: maszerować, przesuwać się, przeciągać’.

SW odnotował 52 hasła z 57, a zatem o wiele więcej niż SWil. 
Niektóre jednostki leksykalne zostały odnotowane dopiero 
w SW. Może to wskazywać na fakt, że prawdopodobnie wzbo-
gaciły one polszczyznę w drugiej połowie XIX wieku. Wówczas 
oznaczałoby to, że były one krótkotrwałe, ponieważ wkrótce po-
tem wyszły z użycia. Aby to stwierdzić, należałoby jednak od-
wołać się do źródeł wcześniejszych. 39 jednostek leksykalnych 
zostało uwzględnionych w SW w tym samym znaczeniu, 13 zaś 
w znaczeniach innych, przy czym niekiedy ta różnica znacze-
niowa jest bardzo nieznaczna, ponieważ dotyczy np. obecno-
ści lub braku kwalifikatora specjalistycznego. Czasami może to 
być po prostu kwestia różnic w definiowaniu, wynikających np. 
z mniejszej szczegółowości opisu leksykograficznego.
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34 jednostki leksykalne zostały odnotowane w SW bez kwalifi-
katora chronologicznego lub odnoszącego się do frekwencji teks-
towej. Kilka z nich opatrzono innymi kwalifikatorami: 4 odnoszą 
się do sfery wojskowości (woj. lub o wojsku) – defilować ‘o wojsku: 
maszerować, przesuwać się, przeciągać’, dezarmować ‘rozbrajać, 
pozbawiać wojska’, flankować 1 ‘nacierać na nieprzyjaciela z boku, 
osłaniając jednocześnie własne oddziały wojska’, flankować 2 ‘ota-
czać, obwarowywać flankami’; 3 – handlu (han.) – akredytować 
‘poręczać, potwierdzać’, eskontować 1 ‘realizować należności wek-
slowe przed terminem ich płatności po odliczeniu procentu; dys-
kontować’, eskontować 2 ‘wyzyskiwać, wykorzystywać coś, szcze-
gólnie jakiś przewidywany wypadek, zanim się jeszcze zdarzył’, 
a 2 – odnoszą się do znaczeń przenośnych (przen.) – balansować 
‘bawić się, hulać, włóczyć się’, filować  ‘robić wybór; decydować’.

Spośród 18 jednostek z kwalifikatorami chronologicznymi 
lub odnoszącymi się do frekwencji tekstowej, 13 opatrzonych 
zostało znakiem X, który oznacza wyraz mało używany. W wy-
padku czterech jednostek pojawił się kwalifikator !, odnoszący 
się do wyrazu, którego unikać należy, a tylko jeden raz pojawił 
się krzyżyk (†), oznaczający wyraz staropolski. W związku z bra-
kiem wstępu do słownika oraz bardziej precyzyjnych wyjaśnień, 
co do zastosowanych przez autorów słownika oznaczeń, trudno 
wyciągać na tej podstawie jakieś przekonujące wnioski. Terminy 
te są bowiem bardzo niejednoznaczne (dotyczy to np. tego, czy 
wyraz jest mało używany dlatego, że jest nowy, czy też właśnie 
przestarzały) (Majdak 2008: 141-160).

Etymologia podana jest przy 49 zarejestrowanych przykła-
dach, w większości zgodna z informacją zawartą w SJPD. W wy-
padku 42 przykładów jest to informacja, że dana jednostka leksy- 
kalna została uznana za zapożyczenie z francuskiego, w wypad-
ku 6 jednostek podano źródłosłów łaciński. Przy pożyczkach 
z języka francuskiego takie przypisanie do zapożyczeń z innych 
języków romańskich, w tym zwłaszcza łaciny, może być zjawi-
skiem częstym, jeśli nie bierze się pod uwagę pośrednictwa w za-
pożyczaniu, a podaje źródło bezpośrednie (może to być zatem 
kwestia metodologii opracowania informacji etymologicznej). 
W niektórych wypadkach trudno także jednoznacznie stwier-
dzić, czy zapożyczenie zostało utworzone na wzór podstawy 
łacińskiej, czy też pośredniczył w tym język francuski (Kwapień 
2010b: 168).
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Ta duża zgodność dotycząca uwzględnienia analizowanej 
leksyki oraz oceny źródła zapożyczeń w SJPD i SW potwierdza, 
że Witold Doroszewski, mimo że niejednokrotnie krytycznie 
oceniał SW, w praktyce w swoim dziele leksykograficznym wie-
le z tego słownika przejął.

W żadnym z dwóch słowników nie zostały uwzględnione 
następujące jednostki leksykalne: atandrysować ‘rozczulać, wzru-
szać’, atandrysować się ‘być wzruszonym; wzruszać się’, debuszo-
wać ‘przejść w rozwiniętym szyku do walki po przebyciu gór, 
lasów itp.’, delirować ‘doznawać delirium, ulegać delirium’, epa-
tować ‘wywoływać albo chcieć wywoływać oszałamiające, impo-
nujące wrażenie; zadziwiać’.

Spośród 57 zapożyczeń aż 30 zostało odnotowanych w USJP, 
zdecydowana większość jednak w innym znaczeniu niż tutaj za-
prezentowane (22). Co ciekawe, w wypadku większości z takich 
czasowników, słownik rejestruje duże rodziny wyrazów. Intere-
sującym przykładem jest czasownik demaskować, który w okre-
sie nowopolskim występował jeszcze w znaczeniu dosłownym 
‘zdejmować maskę zakrywającą twarz’, w USJP natomiast in-
formacja o tym znaczeniu zawarta jest jedynie przy etymologii:  
‹fr. démasquer ‘zdejmować maskę’›, przy haśle obecne jest bo-
wiem tylko znaczenie przenośne z kwalifikatorem książk. «od-
krywać, ujawniać jakieś szkodliwe, niebezpieczne zjawisko, czy-
jeś ujemne cechy charakteru; także: przedstawiać we właściwym 
świetle czyjeś postępowanie». Oprócz tego czasownika słownik 
uwzględnia także wyrazy: demaskator, demaskatorski, demaskator-
sko, demaskatorstwo, demaskować się – wszystkie związane ze zna-
czeniem przenośnym.

W tych samych znaczeniach, choć z różnymi kwalifikatora-
mi, USJP odnotowuje tylko 8 czasowników, w wypadku trzech 
z nich słownik nie uwzględnia żadnych wyrazów pokrewnych: 
antyszambrować przestarz. ‘wyczekiwać w przedpokojach usiłu-
jąc dotrzeć do wpływowych osób, brylować 1 książk. ‘być przed-
miotem podziwu, wyróżniać się; popisywać się’, epatować książk. 
‘wywoływać albo chcieć wywoływać oszałamiające, imponują-
ce wrażenie; zadziwiać’. Pozostałe wyrazy występują w USJP 
wraz z wyrazami pokrewnymi: flankować 1 wojsk. ‘nacierać na 
nieprzyjaciela z boku, osłaniając jednocześnie własne oddziały 
wojska’, flankować 2 archit. ‘otaczać, obwarowywać flankami’, 
fraternizować książk. ‘bratać się, przyjaźnić z kimś’, fraternizować 
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się książk. forma wzmocniona czas. fraternizować (‚bratać się, 
przyjaźnić z kimś’), garnirować przestarz. ‘obszywać wstążkami, 
koronkami; ozdabiać po brzegach; bramować’.

W USJP nie odnotowano 27 czasowników, w wypadku 10 z nich 
znajdują się natomiast w słowniku różne wyrazy z rodziny wyra-
zów. Można zatem stwierdzić, że 17 czasowników wyszło z użycia 
i nie pozostawiło po sobie śladów w polszczyźnie początku XXI 
wieku. Warto przyjrzeć się konkretnym przykładom: ambarkować 
się ‘wsiadać, załadowywać się na statek’, atandrysować ‘rozczulać, 
wzruszać’, atandrysować się ‘być wzruszonym; wzruszać się’, bra-
wować ‘nie liczyć się z niebezpieczeństwem, wystawiać się nieroz-
ważnie i niepotrzebnie na niebezpieczeństwo, narażać się czymś 
niepotrzebnie, chełpić się śmiałością, odwagą, lekceważyć coś’, 
debuszować ‘przejść w rozwiniętym szyku do walki po przebyciu 
gór, lasów itp.’, dekoncertować ‘wprawiać w zakłopotanie, zbijać 
z tropu; mieszać, żenować, zawstydzać’, dekurażować ‘odbierać ko-
muś odwagę, energię; zniechęcać, zrażać kogoś’, depansować ‘wy-
dawać pieniądze niepotrzebnie, na próżno’, deranżować ‘wytrącać 
ze zwykłego trybu, sprawiać zamieszanie; przeszkadzać’, derutować 
‘sprowadzać kogoś z prostej drogi, zbijać z tropu’, detaszować ‘odłą-
czyć, oddzielić; w wojsku: odkomenderować jakąś grupę, oddział’, 
dezarmować ‘rozbrajać, pozbawiać wojska’, dysekować ‘rozcinać ciało 
ludzkie lub zwierzęce dla celów badawczych; robić sekcję’, egzaspe-
rować ‘doprowadzać do rozpaczy; rozdrażniać, rozjątrzać’, enerwo-
wać ‘podenerwować’, menażować 1 ‘szczędzić, ochraniać, szanować’, 
menażować 2 ‘prowadzić gospodarstwo; gospodarować’.

Informacja etymologiczna w słownikach wyrazów obcych
Trzaski, Everta i Michalskiego Encyklopedyczny słownik wyra-

zów obcych notuje 43 z 57 wyrazów wyekscerpowanych z SJPD. 14 
haseł nie zostało uwzględnionych, choć niejednokrotnie w opra-
cowaniu występują inne słowa z rodziny wyrazów. Informacja 
etymologiczna o pochodzeniu słownictwa z języka francuskiego 
została potwierdzona w odniesieniu do 38 jednostek leksykal-
nych, w wypadku 5 jednostek podana jest etymologia inna: np. 
anatomizować (g.), dysekować – ł. (dissecare), ekstyrpować – ł. (extir-
pare), enerwować – ł. (enervare), graduować – śr.-ł. (z ł. gradus ‘sto-
pień’), w SJPD – wszystkie te wyrazy to galicyzmy.

SWOKop nie uwzględnił aż 39 z 57 wyrazów, w wypadku 
17 odnotował inne słowa z rodziny wyrazów. Zarejestrowanych 
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zostało 18 jednostek leksykalnych, w odniesieniu do większości 
z nich potwierdzona została informacja o francuskiej genezie sło-
wa (15), inna odnosi się do następujących wyrazów: absentować 
się (łac. absentia ‘nieobecność’ od absens dpn. absentis ‘nieobecny’ 
z abesse ‘być nieobecnym’; zob. ab-esse, zob esencja), akompanio-
wać (wł. accompagnamento ‘wtór; orszak’ i fr. accompagner ‘wtóro-
wać, towarzyszyć’; zob. ad; śrdw.łac. companio, zob. kompan) oraz 
faworować (pod faworyzować: wł. favorito ‘faworyt’ z łac. favor 
dpn. favoris ‘przychylność, względy, upodobanie’ pd favere ‘być 
życzliwym; sprzyjać’).

SWOEuropa nie uwzględnił jeszcze większej liczy wyrazów: 
47 z 57, w wypadku 25 odnotował inne słowa z rodzin wyrazów. 
Wszędzie tam, gdzie leksem został odnotowany, towarzyszy 
mu informacja o pochodzeniu francuskim. Jedynie w wypad-
ku futrować znajduje się w słowniku informacja o pochodzeniu 
z niem. füttern, chodzi natomiast o słowo homonimiczne.

Na tle tych dwóch słowników współczesnych korzystnie wy-
różnia się SWO (dlatego, mimo że został wydany wcześniej niż 
SWOEuropa, przywołuję go dopiero w tym miejscu), w którym 
nie uwzględniono jedynie 23 z 57 wyrazów (w wypadku 10 po-
jawiły się inne słowa z rodziny wyrazów). Warto podkreślić, że 
informacja etymologiczna w tym słowniku była opracowywana 
przez Andrzeja Bańkowskiego. W wypadku 28 z 34 uwzględ-
nionych wyrazów potwierdzona została informacja o genezie 
francuskiej omawianego słownictwa. Różnice dotyczą następują-
cych słów: afiliować (p.-łac. affilio ‘usynawiam’); akompaniować (wł. 
accompagnare, z p.-łac. ad-compaginare (w znaczeniu muzycznym)); 
awansować (1 i 2) od awans; figurować 3 (niem. figurieren, fr. figurer, 
z łac. figuro, od figura (w innych użyciach i znaczeniach)); oraz gar-
nirować (niem. garnieren, z fr. garnir w szerszym zn.).

Obecność w słownikach innych słów z rodziny wyrazów 
może świadczyć o tym, że istniały wcześniej warunki, aby rów-
nież forma czasownikowa była obecna w polszczyźnie. Brak no-
towania tych jednostek w słownikach wyrazów obcych wyda-
wanych pod koniec XX wieku potwierdza, że faktycznie jest to 
materiał leksykalny regresywny w okresie nowopolskim. Z tego 
względu najbardziej reprezentatywny jest w tym wypadku 
słownik Trzaski, Everta i Michalskiego.

W tym kontekście interesująco przedstawia się lektura opra-
cowania pod red. Anny Bochnakowej, Wyrazy francuskiego pocho-
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dzenia we współczesnym języku polskim (Bochnakowa 2012). W tym 
słowniku uwzględniono 15 spośród wyodrębnionych tu 57 wy-
razów, pominięto zaś 42. Wszystkie wyrazy, które zostały w nim 
odnotowane, występują współcześnie w innych znaczeniach. 
W dokumentacji hasła przytoczona jest natomiast także infor-
macja o chronologii pojawiania się poszczególnych słów, w tym 
miejscu sygnalizowana jest również kwestia dawnych znaczeń 
opisywanych w opracowaniu słów. Jedynie w tym kontekście 
przywoływane są jednostki leksykalne (czyli w tym wypadku 
konkretne znaczenia), stanowiące podstawę niniejszego opra-
cowania. Znajdują się zatem informacje takie, jak: wzmianka 
o obecności danego znaczenia w SL, SWil lub SW (np. aranżo-
wać ‘przewodzić, wodzić rej’ – w tym znaczeniu poświadczone 
w SW; brylować 2 ‘połyskiwać, odbijać się’ – tylko w SL; demasko-
wać ‘zdejmować maskę zakrywającą twarz’ – tylko SL i SWil).

Czasowniki odnotowane w przywoływanej pracy Bochnako-
wej to: abonować się, angażować, antyszambrować, aranżować, bry-
lować (1 i 2), defilować, demaskować, epatować, fiksować (1 i 2), filo-
wać, garnirować, montować, montować się. Spośród wymienionych 
wyrazów zwraca uwagę czasownik garnirować, który występuje 
dzisiaj niemal w tych samych znaczeniach, które w SJPD uznane 
zostały za wychodzące z użycia: 1. ‘zaopatrywać, wyposażyć’;  
2. ‘przystrajać, przybierać’; 3. kulin. ‘podawać jakąś potrawę 
z dodatkami (np. jarzynami), często w dekoracyjny sposób’ 
(chodzi o znaczenia 2 i 3). Myślę, że jest to jeden z przykładów 
powracania wyrazów do życia wraz ze wzrostem zainteresowa-
nia tradycyjną francuską kulturą kulinarną oraz sztuką pięknego 
podawania potraw.

Źródła leksykograficzne, zarówno wymienione powyżej 
słowniki języka polskiego oraz słowniki wyrazów obcych, jak 
i słowniki polsko-francuskie i francusko-polskie (Wielki słow-
nik polsko-francuski – WSPF oraz Wielki słownik francusko-polski 
– WSFP), potwierdzają francuskie pochodzenie analizowanych 
słów. Rozbieżności dotyczą pojedynczych wyrazów, które w do-
datku zazwyczaj się nie powtarzają w różnych opracowaniach.

Tabela 1. przedstawia analizowane słownictwo w porządku al-
fabetycznym wraz z informacjami zamieszczonymi w uwzględ-
nionych źródłach leksykograficznych; w wypadku SJPD, w któ-
rym wszystkie te wyrazy uznane są za galicyzmy wychodzące 
z użycia podano podstawę francuską.
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Tabela 1. Obecność i etymologia zapożyczeń w źródłach leksykograficznych
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Typ zapożyczenia
Niemal wszystkie galicyzmy stanowiące podstawę niniejszego 
opracowania to zapożyczenia bezpośrednie, formalnoseman-
tyczne (leksykalne, właściwe) (Karaś 1996: 58). W analizowanym 
materiale tylko jeden przykład budzi wątpliwości, ponieważ 
w polszczyźnie sprawia wrażenie kalki (repliki) struktural-
nej, chodzi o zwrot figurować sobie (figurować 3 ‘wyobrazić so-
bie’). W ten sposób zaadaptowany został francuski czasownik 
w stronie zwrotnej se figurer. Jest to przykład interesujący tak-
że z innego względu. W SJPD czasownik figurować występuje 
w czterech znaczeniach: 1) częściowo przestarz. ‘znajdować się 
gdzie, zajmować miejsce, być umieszczonym, wymienionym’;  
2a) przestarz. ‘brać udział, występować, paradować’; 2b) naj-
częściej w zwrocie figuruj sobie ‘wyobraź sobie, wystaw sobie, 
imaginuj sobie’; 3) daw. ‘być figurą, mieć znaczenie, mieć wzię-
cie’. Informacja etymologiczna przedstawiona w tym słowniku 
pokazuje, że trzy znaczenia mają źródłosłów łaciński, jedynie 
jedno, tu przywoływane – francuski (za SJPD: łac. figuro = ‘przy-
bieram postać, przedstawiam’, w zn. 2b. fr. se figurer).

Obecność omawianych zapożyczeń formalnosemantycznych 
z jednej strony potwierdza oddziaływanie języka francuskiego na 
polszczyznę, z drugiej natomiast pokazuje – poprzez zastosowanie 
kwalifikatorów chronologicznych, że niektóre jednostki leksykalne 
zapożyczone z tego źródła przestały już być potrzebne. Ze względu 
na metodologię opracowania leksyki w słownikach ogólnych języka 
polskiego, słowniki – skoncentrowane na notacji zapożyczeń for-
malnosemantycznych – nie są najlepszym źródłem poszukiwania 
replik semantycznych, ani tym bardziej kalk strukturalnych (frazeo-
logicznych, składniowych), a ewentualnie jedynie słowotwórczych.

Stopień adaptacji czasownikowych zapożyczeń francuskich
Wszystkie analizowane galicyzmy zostały zaadaptowane fone-
tycznie oraz gramatycznie (fleksyjnie). Widać dużą regularność 
sposobu adaptacji czasowników francuskich do polszczyzny, 
które bez wyjątku włączone zostały do paradygmatu czasowni-
kowego za pomocą morfemu – ować, dodawanego bezpośrednio 
do tematu czasownika francuskiego (można więc zauważyć za-
stąpienie francuskiej cząstki – er, cząstką (formantoidem) (Kwa-
pień 2010b: 189) – ować lub – ować się (Porayski-Pomsta 2007a: 461 
i 2007b: 58). Galicyzmy zostały zaadaptowane nie tylko morfo-
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logicznie, ale także fonetycznie – poprzez zastąpienie brzmienia 
oryginalnego zbliżonym brzmieniem w języku polskim. Są to za-
tem zapożyczenia fonetyczne, czyli słuchowe. Bardziej szczegó-
łowe rozważania na temat sposobów przyswajania zapożyczeń 
z języka francuskiego do polszczyzny związane ze zróżnicowaną 
fonetyką i fonologią obu języków są kwestią niezwykle skompli-
kowaną (Walczak 1976, 1978) i zasługują na odrębne opracowanie.

Struktura tematyczna
Zasadne wydaje się spojrzenie na wyszłe z użycia w okresie no-
wopolskim czasownikowe jednostki leksykalne zapożyczone 
z języka francuskiego poprzez pryzmat struktury tematycznej 
tego słownictwa. 57 analizowanych jednostek przyporządkować 
można aż do 10 z 15 pól semantycznych, w tym do 22 podpól z 54 
wyodrębnionych przeze mnie dla XIX-wiecznych rzeczowni-
ków (Kwapień 2010b, 71; Dubisz 2002: 132). Oznacza to, że słow-
nictwo stanowiące podstawę badawczą jest bardzo różnorodne. 
Interesujący jest fakt, że blisko połowa (28 z 57) omawianych jed-
nostek leksykalnych należy do pola «Człowiek w społeczności», 
w nim z kolei najwięcej, bo aż 12 należy do podpola ‹stosunki 
międzyludzkie›, 8 – ‹zachowanie i postępowanie›, po 3 jednost-
ki: ‹stosunki ogólnospołeczne› oraz ‹stosunki przyjacielskie i to-
warzyskie›, po jednej ‹rozrywka, sport, hobby› oraz ‹zwyczaje 
i obyczaje›. Na drugim miejscu pod względem liczebności jed-
nostek znajduje się pole ‹‹Człowiek a instytucja państwa››, które 
obejmuje 10 jednostek leksykalnych zgromadzonych w podpo-
lach: ‹wojsko› oraz ‹własność›. Obecność leksyki w pozostałych 
polach i podpolach dotyczy w zasadzie pojedynczych jednostek.

Słownictwo z najliczniejszych podpól ‹stosunki międzyludzkie› 
oraz ‹zachowanie i postępowanie› odnosi się do sytuacji między-
ludzkich związanych ze spędzaniem czasu, np. na balach lub w sa-
lonach. Zwraca też uwagę przykładowa obecność czterech bliskich 
sobie znaczeniowo czasowników: dekoncertować ‘wprawiać w za-
kłopotanie, zbijać z tropu; mieszać, żenować, zawstydzać’, dekura-
żować ‘odbierać komuś odwagę, energię; zniechęcać, zrażać kogoś’, 
deranżować, wytrącać ze zwykłego trybu, sprawiać zamieszanie; 
przeszkadzać’, derutować ‘sprowadzać kogoś z prostej drogi, zbijać 
z tropu’. To bogactwo jest znamieniem czasów, kiedy do konwe-
nansów przywiązywano szczególnie dużą wagę, czyli XIX wieku. 
Wyjście z użycia tego typu czasowników świadczy m.in. o tym, że 
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w XX wieku nastąpiła zdecydowana zmiana stylu życia. Dawne ży-
cie towarzyskie, salonowe zmieniło się, zwłaszcza po drugiej wojnie 
światowej m.in. w związku z demokratyzacją społeczeństwa. Spot-
kania w gronie bliskich i znajomych oczywiście odbywały się nadal, 
ale już na zupełnie zmienionych zasadach, w nieco bardziej kame-
ralnym gronie i z mniejszym przepychem, a i z konwenansami nie 
liczono się już tak bardzo.

Pełna struktura tematyczna omawianego słownictwa (we-
dług liczebności pól i podpól) przedstawiona została w poniż-
szej tabeli (Tabela 2).

Tabela 2. Struktura tematyczna galicyzmów

Lp. Czasownik Znaczenie Pole seman-
tyczne Podpole

1. antyszamb-
rować

wyczekiwać w przedpo-
kojach usiłując dotrzeć do 
wpływowych osób

Człowiek 
w społeczności

stosunki między-
ludzkie

2. aranżować przewodzić, wodzić rej Człowiek 
w społeczności

stosunki między-
ludzkie

3. dekoncerto-
wać

wprawiać w zakłopotanie, 
zbijać z tropu; mieszać, 
żenować, zawstydzać

Człowiek 
w społeczności

stosunki między-
ludzkie

4. dekurażować
odbierać komuś odwagę, 
energię; zniechęcać, zra-
żać kogoś

Człowiek 
w społeczności

stosunki między-
ludzkie

5. deranżować
wytrącać ze zwykłego try-
bu, sprawiać zamieszanie; 
przeszkadzać

Człowiek 
w społeczności

stosunki między-
ludzkie

6. derutować sprowadzać kogoś z pro-
stej drogi, zbijać z tropu

Człowiek 
w społeczności

stosunki między-
ludzkie

7. enerwować podenerwować Człowiek 
w społeczności

stosunki między-
ludzkie

8. eskontować 2

wyzyskiwać, wykorzysty-
wać coś, szczególnie jakiś 
przewidywany wypadek, 
zanim się jeszcze zdarzył

Człowiek 
w społeczności

stosunki między-
ludzkie

9. faworować

p. faworyzować (tu: ob-
darzać względami; wy-
różniać, popierać) – tutaj 
podana etymologia

Człowiek 
w społeczności

stosunki między-
ludzkie
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10. figurować 3

najczęściej w zwrocie: 
figuruj sobie ‘wyobraź 
sobie, wystaw sobie, ima-
ginuj sobie’

Człowiek 
w społeczności

stosunki między-
ludzkie

11. fiksować 1 patrzeć na kogoś upor-
czywie

Człowiek 
w społeczności

stosunki między-
ludzkie

12. futrować II besztać kogoś, łajać, wy-
myślać komuś

Człowiek 
w społeczności

stosunki między-
ludzkie

13. afektować 1

wypowiadać się, zacho-
wywać się w sposób 
przesadny, nienaturalny; 
przesadzać, udawać

Człowiek 
w społeczności

zachowanie i po-
stępowanie

14. alimentować podsycać, nasycać, za-
sycać

Człowiek 
w społeczności

zachowanie i po-
stępowanie

15. brawować

nie liczyć się z niebezpie-
czeństwem, wystawiać 
się nierozważnie i niepo-
trzebnie na niebezpieczeń-
stwo, narażać się czymś 
niepotrzebnie, chełpić się 
śmiałością, odwagą, lekce-
ważyć coś

Człowiek 
w społeczności

zachowanie i po-
stępowanie

16. brylować 1
być przedmiotem podzi-
wu, wyróżniać się; popi-
sywać się

Człowiek 
w społeczności

zachowanie i po-
stępowanie

17. demaskować zdejmować maskę zakry-
wającą twarz

Człowiek 
w społeczności

zachowanie i po-
stępowanie

18. egzasperować
doprowadzać do rozpa-
czy; rozdrażniać, rozją-
trzać

Człowiek 
w społeczności

zachowanie i po-
stępowanie

19. epatować

wywoływać albo chcieć 
wywoływać oszałamiają-
ce, imponujące wrażenie; 
zadziwiać

Człowiek 
w społeczności

zachowanie i po-
stępowanie

20. menażować 1 szczędzić, ochraniać, 
szanować

Człowiek 
w społeczności

zachowanie i po-
stępowanie

21. absentować 
się

być nieobecnym, uchylać 
się od czego

Człowiek 
w społeczności

stosunki ogólno-
społeczne

22. afiliować
dokonać afiliacji w zn. 2.; 
przyjąć do rodziny, herbu, 
organizacji; przyłączyć

Człowiek 
w społeczności

stosunki ogólno-
społeczne

23. akredytować poręczać, potwierdzać Człowiek 
w społeczności

stosunki ogólno-
społeczne

24. akompanio-
wać

towarzyszyć komuś, iść 
z kimś; współdziałać

Człowiek 
w społeczności

stosunki przyja-
cielskie i towa-
rzyskie

25. fraternizo-
wać

bratać się, przyjaźnić 
z kimś

Człowiek 
w społeczności

stosunki przyja-
cielskie i towa-
rzyskie
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26. fraternizo-
wać się

forma wzmocniona czas. 
fraternizować (‘bratać się, 
przyjaźnić z kimś’)

Człowiek 
w społeczności

stosunki przyja-
cielskie i towa-
rzyskie

27. balansować bawić się, hulać, włóczyć 
się

Człowiek 
w społeczności

rozrywka, sport, 
hobby

28. angażować
angażować do tańca ‘za-
mawiać taniec, zapraszać 
do tańca’

Człowiek 
w społeczności

zwyczaje i oby-
czaje

29. debuszować
przejść w rozwiniętym 
szyku do walki po prze-
byciu gór, lasów itp.

Człowiek 
a instytucja 
państwa

wojsko

30. defilować o wojsku: maszerować, 
przesuwać się, przeciągać

Człowiek 
a instytucja 
państwa

wojsko

31. detaszować
odłączyć, oddzielić; 
w wojsku: odkomendero-
wać jakąś grupę, oddział

Człowiek 
a instytucja 
państwa

wojsko

32. dezarmować rozbrajać, pozbawiać 
wojska

Człowiek 
a instytucja 
państwa

wojsko

33. flankować 1

nacierać na nieprzyjaciela 
z boku, osłaniając jedno-
cześnie własne oddziały 
wojska

Człowiek 
a instytucja 
państwa

wojsko

34. flankować 2 otaczać, obwarowywać 
flankami

Człowiek 
a instytucja 
państwa

wojsko

35. depansować wydawać pieniądze nie-
potrzebnie, na próżno

Człowiek 
a instytucja 
państwa

własność

36. eskontować 1

realizować należności 
wekslowe przed termi-
nem ich płatności po 
odliczeniu procentu; 
dyskontować

Człowiek 
a instytucja 
państwa

własność

37. montować ekwipować, zaopatrywać
Człowiek 
a instytucja 
państwa

własność

38. montować się
strona zwrotna czas. mon-
tować w zn. 2 (‘ekwipo-
wać, zaopatrywać’)

Człowiek 
a instytucja 
państwa

własność

39. afektować 2 obdarzać afektem, sympa-
tią, lubić

Psychika czło-
wieka

uczucia, emocje 
i ich oceny

40. atandryso-
wać rozczulać, wzruszać Psychika czło-

wieka
uczucia, emocje 
i ich oceny
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41. atandryso-
wać się

być wzruszonym; wzru-
szać się

Psychika czło-
wieka

uczucia, emocje 
i ich oceny

42. filować robić wybór; decydować Psychika czło-
wieka

wola i oceny 
z nią związane

43. anatomizo-
wać

robić sekcję ciała ludzkie-
go lub zwierzęcego

Ciało czło-
wieka

ciało, jego części 
oraz cechy fi-
zyczne

44. dysekować
rozcinać ciało ludzkie lub 
zwierzęce dla celów ba-
dawczych; robić sekcję

Ciało czło-
wieka

ciało, jego części 
oraz cechy fi-
zyczne

45. abonować się abonować, być zapisanym 
na abonenta

Wiedza czło-
wieka

łączność i wy-
miana informacji

46. deszyfrować odczytywać pismo napisa-
ne szyfrem

Wiedza czło-
wieka

łączność i wy-
miana informacji

47. awansować 1 posuwać się naprzód, 
zbliżać się, podchodzić

Ciało czło-
wieka ruch ciała

48. graduować nadawać akademicki sto-
pień naukowy; promować

Wiedza czło-
wieka nauka

49. brylować 2 połyskiwać, odbijać się
Człowiek a im-
ponderabilia 
bytu

materia

50. fiksować 2 p. utrwalać
Człowiek a im-
ponderabilia 
bytu

materia

51. frykasować przyprawiać mięso na 
frykas Dom człowieka

jedzenie, jego 
przyrządzanie 
i podawanie, 
używki

52. garnirować
obszywać wstążkami, 
koronkami; ozdabiać po 
brzegach; bramować

Dom człowieka ubranie, materia-
ły, ozdoby

53. menażować 2 prowadzić gospodarstwo; 
gospodarować

Praca czło-
wieka gospodarstwo

54. awansować 2 wypłacić naprzód, dać 
zaliczkę pieniężną

Praca czło-
wieka handel i usługi

55. delirować doznawać delirium, ule-
gać delirium

Ciało czło-
wieka

działanie ciała, 
zmysły, choroby, 
leczenie

56. ekstyrpować wyciągać z korzeniami, 
wyrywać

Człowiek 
a przyroda rośliny, grzyby

57. ambarkować 
się

wsiadać, załadowywać się 
na statek

Otoczenie 
cywilizacyjne 
człowieka

komunikacja, po-
dróż, turystyka, 
wypoczynek
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Tendencje rozwojowe
Wychodzenie jednostek leksykalnych z użycia, oczywiście, wy-
nika z działania tendencji do ekonomizacji. To jednak zbyt ogól-
ne określenie, aby dokładniej wskazać prawidłowości obecne 
w języku. W dalszych studiach konieczne będzie wskazanie – 
wyodrębnienie – przynajmniej kilku czynników (bardziej szcze-
gółowych tendencji czy prawidłowości), decydujących o zanika-
niu słownictwa, jest to bowiem kwestia bardzo złożona i skom-
plikowana (m.in. Pastuchowa 2008, Kleszczowa 2012). Dlatego 
niezwykle istotne będą dalsze wnikliwe badania nad poszcze-
gólnymi czasownikami i ich znaczeniami, a także życiem całych 
rodzin wyrazowych, nad przekształceniami semantycznymi 
oraz nad funkcjonowaniem tych jednostek w systemie leksykal-
nym (np. w związku z kwestią przynależności do pól seman-
tycznych i dokonujących się w ich obrębie przesunięć); na razie 
analizie poddano zbyt małą próbę, by z całą odpowiedzialnością 
wyznaczać szczegółowe tendencje w ramach tego słownictwa.

Nawet w takim niepełnym korpusie badawczym pewne zjawi-
ska już się zarysowują. Jedna z kwestii została powyżej zasygnalizo-
wana, a mianowicie zmiany dokonujące się w rzeczywistości poza-
językowej. Zanik czasowników takich, jak: dekurażować, demaskować, 
deranżować, derutować wiązał się zapewne ze zmianą trybu życia, 
sposobów spędzania wolnego czasu. W XIX wieku pomimo trwają-
cych zaborów (a może właśnie ze względu na nie) bardzo istotne dla 
życia społeczeństwa polskiego były spotkania towarzyskie, zwłasz-
cza bale. Niezwykle ważne było wszystko, co się wiązało z życiem 
towarzyskim, w tym salonowa etykieta. Wychodzenie z użycia tego 
typu leksyki potwierdza także przykładowy zanik jednego tylko ze 
znaczeń czasownika angażować ‘zapraszać do tańca’.

Inna przyczyna spowodowała prawdopodobnie zanik czasow-
nika faworować. Początkowo współistniały dwie formy: faworować 
i faworyzować. SJPD przy czasowniku faworować nie podaje etymo-
logii, a jedynie odsyła do czasownika faworyzować, podając przy-
kład: Sam nawet podstarości, faworowany przez pana generała 
podolskiego i dziedzica miasteczka, z respektem był dla Ormiani-
na niemałym. ROL. Nowe 102. Pod hasłem faworyzować ‘obdarzać 
względami; wyróżniać, popierać’ jest uwzględniona etymologia 
– przywołano fr. favoriser. Istnieje kilka możliwości dotyczących 
genezy tych czasowników w polszczyźnie. Oba czasowniki po-
chodzą pośrednio (lub bezpośrednio) od łac. czasownika favere. 
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Być może forma faworować była zapożyczeniem bezpośrednim 
z łaciny, lub też zapożyczona została również z języka francuskie-
go, ale podlegała innemu rodzajowi adaptacji niż forma faworyzo-
wać. Możliwe jest również, że forma faworyzować pochodzi od łac. 
favor, favoris, lub fr. faveur, ale została utworzona już na gruncie 
polszczyzny, dzięki aktywności rodzimych mechanizmów sło-
wotwórczych (SJPD fawor daw. ‘łaska, życzliwość, przychylność, 
względy, protekcja’). Tu zatem przyczyną zaniku jednego z syno-
nimicznych czasowników byłby już to czas i źródło adaptacji, już 
to słowotwórstwo na gruncie polskim.

Początkowo zatem pojawiły się w polszczyźnie dwie for-
my: faworować i faworyzować. W takiej sytuacji możliwości były 
dwie: albo mogło nastąpić zróżnicowanie znaczeniowe, albo 
jedna z form musiała zaginąć. Obie mogły pozostać w języku, 
gdyby nastąpiło choćby niewielki zróżnicowanie semantyczne 
i repartycja znaczeń. Tak się jednak nie stało, dlatego z dwóch 
czasowników pozostał do dziś tylko jeden: faworyzować. O zani-
ku słowa faworować zadecydował czynnik wewnętrznosystemo-
wy związany z brakiem odrębności znaczeniowej w stosunku do 
czasownika faworyzować.

Wnioski
Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że:
•	 zapożyczenia z języka francuskiego wśród czasowników re-

gresywnych w okresie nowopolskim (na podstawie haseł na 
litery A-G oraz L-M) stanowiły dość duży procent – blisko 
jedną trzecią wszystkich zapożyczeń;

•	 Słownik wileński zarejestrował jedynie nieco więcej niż połowę 
analizowanej leksyki (30 z 57 jednostek) bez kwalifikatorów 
chronologicznych, Słownik warszawski natomiast odnotował 
niemal wszystkie analizowane jednostki leksykalne (52 z 57); 
być może było to zatem słownictwo, które wzbogaciło pol-
szczyznę dopiero w II poł. XIX wieku; zdecydowana większość 
jednostek nie została w SW opatrzona kwalifikatorem chrono-
logicznym lub odnoszącym się do frekwencji tekstowej;

•	 współczesne słowniki wyrazów obcych oraz słownik pod red. 
A. Bochnakowej Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczes-
nym języku polskim (Bochnakowa 2012) nie notują omawianej 
leksyki, co świadczy o tym, że można ją faktycznie uznać za 
regresywną w dobie nowopolskiej;
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•	 słownikiem wyrazów obcych, który spośród tu uwzględnia-
nych zarejestrował największą część omawianej leksyki jest 
ESWOT, co wiąże się z faktem, że został on wydany w 1939 
roku, czyli wtedy, kiedy to słownictwo było jeszcze aktualne;

•	 pod względem różnych typów klasyfikacji omawiane gali-
cyzmy można określić jako zapożyczenia bezpośrednie, for-
malnosemantyczne (właściwe, leksykalne), zaadaptowane 
fonetycznie oraz gramatycznie (fleksyjnie), pod względem 
sposobu przejęcia – zapożyczenia słuchowe;

•	 największa część analizowanych czasowników regresywnych 
francuskiego pochodzenia należy do pola semantycznego 
‹‹Człowiek w społeczności››, a w jego obrębie przede wszyst-
kim do podpól: ‹stosunki międzyludzkie› oraz ‹zachowanie 
i postępowanie›, co może świadczyć o zmianie kontaktów 
i relacji międzyludzkich na przestrzeni XIX i XX wieku;

•	 o zaniku poszczególnych jednostek leksykalnych zadecydowa-
ły różnorodne czynniki związane z tendencją do ekonomizacji; 
w artykule zarysowano jedynie przykładowe szczegółowe ten-
dencje; ich pełny rejestr będzie możliwy po zgromadzeniu całego 
korpusu czasowników wychodzących z użycia w XIX w.

Wykaz�skrótów

SJPD – Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. I-X, War-
szawa 1958-1969 (reprint).

USJP – Słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003.
SL – S.B. Linde, Słownik języka polskiego, Warszawa 1807-1814/5.
SWil – Słownik języka polskiego, wyd. staraniem M. Orgelbranda, 

Wilno 1861 (słownik wileński).
SW – J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języ-

ka polskiego, Warszawa 1900-1927 (słownik warszawski).
SWO – Słownik wyrazów obcych, red. E. Sobol, opracowanie ety-

mologii: A. Bańkowski, wydanie nowe, Warszawa 1996.
SWOEuropa – M. Jarosz, Słownik wyrazów obcych. Europa, Wroc-

ław 2001.
SWOKop – W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obco-

języcznych z almanachem, Warszawa, 1994.
USJP – Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, War-

szawa 2003.
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WSFP – Wielki słownik francusko-polski, opracowanie: Stefania 
Ciesielska-Borkowska, Jerzy Dobrzyński, Jadwiga Gałuszka, 
Anna Jedlińska, Zygmunt Matkowski, Krystyna Sieroszew-
ska, Jolanta Sikora-Penazzi; w tomie II dodatkowo: Maria 
Cieśla, Jolanta Dutkowska, Bogusława Frosztęga, Bronisława 
Ligara, Tadeusz Michalski, Jan Prokop, Aleksandra Sochocka, 
Krystyna Zaleska, Tomasz Ziółkowski, t. 1-2, Warszawa 2005.

WSPF – Wielki słownik polsko-francuski, opracowanie: Elżbieta 
Pieńkos, Jerzy Pieńkos, Leon Zaręba, Jerzy Dobrzyński, t. 1-2 
(pełne wydanie łącznie od 1-5), Wydanie II, Warszawa 2001.

ESWOT – Trzaski, Everta i Michalskiego „Encyklopedyczny słownik 
wyrazów obcych”, Warszawa 1939.
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Borrowings from the French language among  
regressive verbs in the newPolish period 

Abstract

The paper presents french borrowings in Polish language on 
material of obsolete new-Polish verbs. It contains information 
about presence and etymology of verbs both in Polish language 
dictionaries and in dictionaries of foreign words. This dictionar-
ies were published during the 19th and 20th century. Lexis was 
analysed as a borowing from French language. Kind of borrow-
ing and way of adaptation in Polish language were considered. 
The lexis shows to be diversified especially in aspect of thematic 
structure.

Keywords: vocabulary, borrowings, obsolete words, verbs, 
new-Polish period. 



W kręgu dawnej 
polszczyzny  
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Marceli�Olma
Uniwersytet�Pedagogiczny,�Kraków

Kultura życia codziennego  
XIX-wiecznej arystokracji w świetle 
leksyki listów familijnych  
Pawlikowskich

Podstawą analizy jest niepublikowana spuścizna epistolarna 
Heleny i Mieczysława Pawlikowskich oraz ich synów Jana i Ta-
deusza. Wszystkie przywoływane dalej listy powstały w 2 poł. 
XIX wieku, postaci piszących zaś należy łączyć z Medyką, Lwo-
wem, Krakowem i Zakopanem, z tymi bowiem miejscami ściśle 
związana była aktywność społeczna Pawlikowskich, o których 
codziennym życiu, w tym również o obyczajowości, pozwala 
wnioskować czytana przez pryzmat założeń lingwistyki antro-
pologicznej korespondencja prywatna.

Przyjmuje się dalej, iż kultura danej wspólnoty (w tym rów-
nież wspólnoty familijnej) jest to zespół wszystkich form świa-
domości społecznej funkcjonujących w praktyce tej zbiorowości. 
Pełnią one funkcję integrującą, pozwalając na wydzielenie takich 
dziedzin egzystencji, jak np. kultura techniczno-użytkowa, ję-
zyk, obyczaj, sztuka, religia, magia (Kmita 1982: 72,74).

W niniejszym szkicu uwaga badawcza skupiać się będzie głów-
nie na tej sferze życia familijnego korespondentów, która odsyła 
do kultury symbolicznej, zwanej też kulturą duchową. W centrum 
rozważań zatem staje nie dorobek materialny społeczeństwa schył-
ku epoki zaborów, ale aktywność jego wybitnych reprezentantów 
związana z zaspokajaniem potrzeb wtórnych, a więc potrzeb wyż-
szego rzędu, czyli świata wartości estetycznych (Kmita 1982: 75). 
Nie chodzi tutaj jednak o dowodzenie, na czym polegał wkład Paw-
likowskich w dorobek narodowej kultury, lecz o analizę warstwy 
językowej listów, w której zostały utrwalone zwyczaje oraz zatrud-
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nienia, rozrywki i zabawy dnia powszedniego – a zatem rozmaite 
przejawy życia rodzinnego i towarzyskiego. Nie mniej interesujące 
wydaje się omówienie zainteresowań arystokratów, form spędza-
nia wolnego czasu oraz rekonstrukcja upodobań czytelniczych, pla-
stycznych, muzycznych czy teatralnych.

Korespondencyjne relacje ze składanych lub przyjmowanych 
przez Pawlikowskich wizyt nie należą do rzadkości. Leksyka 
dotycząca tej sfery życia odzwierciedla niejednokrotnie bezpo-
wrotnie minione zachowania i zwyczaje, którym hołdowali na-
ówczas dobrze sytuowani obywatele, wymieniane zaś w listach 
nazwiska pisarzy, artystów oraz reprezentantów znamienitych 
rodów dowodzą zażyłości i rozległości kontaktów towarzyskich 
w rozpatrywanej rodzinie.

Składanie wizyt oficjalnych mieć musiało charakter ceremo-
nialny, odbywać się powinno zgodnie z zasadami savoir vivre’u, 
o przestrzeganiu którego przypominały stosowne XIX-wieczne 
poradniki (Lisak 2013: 223-226, Stawiak-Ososińska 2009: 109-168). 
Do dobrego tonu należało z pewnością odwiedzanie sąsiadów 
i znajomych, zwłaszcza tych spotykanych sezonowo (tj. w czasie 
pobytów wakacyjnych w Zakopanem), co zostało poświadczone 
w listach przez użycie rzeczownika odsłownego bywanie (w znacz. 
‘przychodzenie często z wizytą, odwiedzanie kogoś, utrzymywa-
nie towarzyskich stosunków’ SJPDor.) oraz zwrotu iść z wizytą:

Zaczyna się bywanie w sąsiedztwie – 29 VI 1888 (W – H, M)
Po obiedzie, jeśli się uciszy, pójdziemy z Tadziem do kasyna, do 
Chałubińskich, a ja jeszcze z wizytą do Kieszkowskich, Skarzyń-
skich (!) i proboszcza – 13 VII 1883 (H – M)

Gościom przyjmowanym w domu wypadało po niedługim 
czasie oddać wizytę (tj. ’odwiedzić kogoś, odwzajemniając się za 
jego odwiedziny’ SJPDor przestarz., na wzór franc. rendre visite 
‘odwzajemnić odwiedziny’), co najpewniej było męczące, a w do-
datku zobowiązywało do rewanżu, czyli kolejnej rewizyty:

Nie stać mnie dziś jeszcze na dłuższy list, bo zmęczona jestem wizy-
tami, których dziś sześć musiałam oddać – 28 IV 1902 (H – J)

Oprócz wzmianek o wizytach kurtuazyjnych piszący donoszą 
o mniej sformalizowanych spotkaniach. Posługują się na przykład 
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dobrze znanym ówczesnej polszczyźnie wyrażeniem herbata proszo-
na, którego kontekstowe znaczenie zasadniczo odbiega od znacze-
nia leksykalnego (‘małe przyjęcie wieczorowe lub popołudniowe 
podczas którego podaje się herbatę, herbatniki, ciasto, ewentualnie 
alkohol deserowy’ SWar, SJPDor, SF, Piotrowicz 2004: 188-189):

Wracając była u mnie herbata proszona z szynką, masłem, graha-
mem, sucharkami i rogalikami – 16 VII 1882 (H – M)

W odniesieniu do składanych lub przyjmowanych wizyt Paw-
likowscy operują też konstrukcjami werbalnymi z czasownikiem 
być lub iść, przyjść, pójść, zajść (ostatni w znacz. ‘przyjść do kogo 
przygodnie, po drodze’ SJPDor) wraz z przyimkiem (być u…, 
być/ przyjść na…, iść/ pójść/ zajść do…). Korespondenci nie rozpi-
sują się jednak zbyt szczegółowo o przebiegu tych spotkań, które 
wyrastały chyba przede wszystkim z potrzeby miłego spędzenia 
czasu w zaprzyjaźnionym gronie, np.:

Wieczór w niedzielę byłem u Wolskich. Zastałem ich już po herba-
cie, prosili mnie abym przyjął filiżankę herbaty – 1 XII 1879 (J – H)
Był u mnie Żeromski, o co się postarałam, dowiedziawszy się, że 
jest w Krakowie – 21 I 1905 (H – J)
Około 6ej przyszli Stasiowie z Kaziem a za niemi Tetmajerowie, 
Marceli – razem 15 osób. Wyobraź sobie! Bardzo mili goście, ale za-
wsze 15 osób… – 2 XI 1873 (H – M)
Będąc zmęczone, niedługo po tym obiedzie spać poszłyśmy. Teraz 
idziemy do Godebskich – 3 XII 1886 (H – M)
…zaraz po 10 ej zaszłam do Tetmajerowéj i razem przeczytałyśmy 
trzy pieśni Odyssei – 10 X 1874 (H – M)

Nieformalnym wizytom przyjaciół i spotkaniom członków ro-
dziny towarzyszył najpewniej skromny poczęstunek, gry planszo-
we lub karciane, lektura (nierzadko głośna) oraz swobodne rozmo-
wy. O charakterze tych ostatnich można wnioskować na podstawie 
użytych przez korespondentów leksemów czasownikowych: bajać 
(w znacz. ‘pleść, gawędzić, bałamucić, zawracać głowę’ SWar), baj-
durzyć (‘ględzić, pleść brednie, gadać głupstwa’ pot. SJPDor), bałakać 
(‘gawędzić, gadać, gwarzyć’ SJPDor reg. wsch.), gawędzić (czyli ‘roz-
mawiać swobodnie, poufale, rozmawiać dla przepędzenia czasu’ 
SWar), gadać, rozgadać się (w znacz. ‘wpaść w zapał, ferwor gadania’ 
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SJPDor). Nie brak też w listach form rzeczownikowych oraz wyra-
żeń i zwrotów o podobnej semantyce, np.: gawęda, gawędka, pogawęd-
ka, gadu – gadu (‘potoczne wyrażenie używane na oznaczenie gawę-
dzenia, rozmowy, zagadania się’ SJPDor, ‘o przewlekłym gadaniu’ 
SF), pleść trzy po trzy (‘pleść bzdurstwa, coś bez związku, niestworzo-
ne rzeczy’ SF), bajać ambaje (czyli ‘androny, mrzonki’ z kw. mało uż. 
SWar, z łac. ambages = zawroty, zakręty), np.:

Oto przyszedł do mnie Tadzio. Godzina 7 ½ . Baje mi różne ambaje 
i pisać mi nie daje. Ja piłem kakao a on zażądał od Walusia czarnej 
kawy, pije, pali i czyta gazety i baje – 27 VI 1890 (M – H)
Przy obiedzie znów coś bajdurzyliśmy – po obiedzie także – 20 VI 
1883 (H – M)
Wieczór przed i po herbacie siedzieliśmy przy lampie z robotami. 
Jaś bałakał z nami i czytał nam na przemiany, wymyślając to na Re-
formę, to na Dziennik Polski – 11 IX 1882 (H – M)
Wieczorem dziś przyszedł Asnyk i we trzech piliśmy herbatę i miód 
a potem gawędziliśmy do wpół do 12 tej – 17 XII 1886 (M – H)
Wieczór nam Tadzio czytał Prusa nowelle – bawiliśmy się dobrze – 
6 VII 1886 (H – M)
Wczoraj wieczór byli u nas na herbacie prócz Wandy i Józi, Wudzia 
i Tadziowie. Dość było gwarno i wesoło – 5 VI 1890 (M – H)
O 11tej zastali mnie chłopcy jeszcze przy herbacie i pili ją ze mną 
– gadu – gadu – i poszliśmy na górę i jeszcze gadali, potem Jaś po-
szedł spać a Tadzio zasnął przy mnie na fotelu – 12 VII 1882 (M – H)

Czas spędzany w gronie osób najbliższych oraz oddanych 
przyjaciół upływał Pawlikowskim w atmosferze odprężenia i ra-
dości, o czym świadczą niewątpliwie modyfikatory przysłów-
kowe odnoszące się do wymienionych wcześniej czasowników, 
np.: (bawić się) dobrze, (gawędzić) długo, bardzo żywo i wesoło, 
bardzo przyjemnie, (rozgadać się) w najlepsze. Piszący niejedno-
krotnie swoje zadowolenie ze spotkań towarzyskich werbalizu-
ją bezpośrednio (było nam dobrze, było gwarno i wesoło, bawiliśmy 
się dobrze, bardzo przyjemnie przepędziliśmy wieczór). Na beztroski 
charakter opisywanych spotkań wskazuje użyty przez Mieczy-
sława leksem pauprować (słowniki nie notują, podając tylko rze-
czownik pauper w znacz. ‘chłopiec, ulicznik’ SWar, SDor przen. 
żart. i pauperstwo w znacz. ‘żakostwo, łobuzerstwo’ SWar) oraz 
zwrot porównawczy jak dzieciaki.
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Od Wildów o 11 tej poszedłem jeszcze do Żorża i do Stasia Dz. Przy-
szedł tam Tadzio Dz. Pletliśmy trzy po trzy a w końcu pauprowali-
śmy jak dzieciaki i śmieliśmy się, kładąc na ziemię – 10 V 1877 (M – H)

Przed zarzutami rodziców o prowadzenie jałowego i próżnia-
czego życia w czasie pobierania nauki w Krakowie bronił się też 
Michał Pawlikowski, używając interesujących leksemów: bumlo-
wać, a także derywowanego od niego rzeczownika bumlowanie 
(SJPDor notuje w postaci bomblować żart. w znacz. ‘wałęsać się, 
bawić się’ z niem. bummel; ten sam źródłosłów ma używany do 
dziś czasownik bumelować) oraz lampartować się (w znacz. ‘prowa-
dzić życie rozpustne, hulaszcze, próżniacze’ SJPDor przestarz.):

Jak ojciec może myśleć, że ja bumluję, jak może pisać mnie takie rze-
czy, kiedy ja przecie nie włóczę się jak drudzy po kawiarniach i roz-
maitych knajpach, nie piję, nie gram, nie palę nawet, nie lampartuję 
się, tu tylko chodzę i do stryjenki, a raz na dwa tygodnie trochę po-
patrzę na nią – chyba to bumlowaniem się ma nazywać – 26 X 1904 
(Michał – J)

Oprócz spotkań w kameralnym gronie odbywających się naj-
częściej w zaciszu domowego salonu Pawilkowscy wzmiankują 
niejednokrotnie o swym udziale w kulturalnym i towarzyskim ży-
ciu elit ówczesnego Krakowa, Lwowa czy Zakopanego1. Zebrane 
nazwy oraz związki wyrazowe każą domniemywać, że sporym 
zainteresowaniem cieszyły się zabawy taneczne. Piszący posługują 
się bowiem rzeczownikami obcej proweniencji: bal (z fr. w znacz. 
‘wielka, huczna zabawa taneczna z dużą liczbą zaproszonych go-
ści’ SJPDor), piknik (z ang. ‘zabawa towarzyska, zwykle na wolnym 
powietrzu’ SJPDor przestarz.) oraz reunion (z fr. réunion ‘większe 
zebranie towarzyskie połączone z tańcami, zwłaszcza w miejscu 
kuracyjnym’ SJPDor daw.), używają też utartych naówczas, a dziś 
brzmiących staroświecko, wyrażeń, których nieodzownym kom-
ponentem był leksem tańcujący (w znacz. przymiotnikowym wych. 
z użycia ‘taki, na którym, podczas którego się tańczy’ SJPDor): zaba-
wa tańcująca, wieczór tańcujący, śniadanie tańcujące, np.:

1 Wiele interesujących informacji na temat salonowego życia w Krakowie 
na przełomie XIX i XX stulecia znaleźć można w książce A. Gabryś (2006), 
zachowania językowe bywalców ówczesnych salonów charakteryzuje z kolei  
E. Umińska-Tytoń (2011).
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Wyjechałem z Krakowa we czwartek przy średniej pogodzie, do 
Rabki. Trafiłem na reunion w tymże domu, gdzie stoją pp. Dzied., 
którzy mię serdecznie przyjęli. Dunajewski wciągnął mnie gwał-
tem, zostałem więc i nazajutrz – 20 VIII 1879 (J – H, M)
Dziś koncert państwa Kleczyńskich z Warszawy […] Jutro prywat-
na zabawa w kasynie […] W sobotę jak zwykle reunion – Zakopane, 
9 VIII 1882 (H – M)
Wczoraj byłem u wujenki Tytusowej na wieczorze tańcującym – 
w ostatni wtorek. Było około 60 osób. Bawiono się do około 4 ½ 
po północy, kilka tylko osób wyszło z powodu Popielca o 1szej po 
północy. Tańczono bardzo ochoczo. Takiego karnawału szalonego 
jak w r. b. dawno już tu nie pamiętają. W ostatni wtorek n. p. było 
u pani Steckiej śniadanie tańcujące trwające od godziny 2giej po po-
łudniu do 7mej wieczorem, a to po pikniku z którego większa część 
osób dopiero o 9tej z rana wróciła do domu. O 8 ½ już tańczono 
u Wujenki – 26 II 1873 (M – H)
Nie uwierzysz jaki tu ruch teraz we Lwowie! Jakie życie! Karnawał! 
bawią się ludzie, szaleją – wszyscy bez wyjątku! – 24 II 1868 (M – H)

Okresem szczególnej popularności zabaw tanecznych bywał 
zatem karnawał zyskujący w opinii Mieczysława Pawlikowskie-
go miano szalonego (czyli ‘hulaszczego, rozhukanego’ SJPDor) 
oraz takiego, którego dawno nie pamiętają (najpewniej w znacz. ‘wy-
jątkowego w swym rozmachu’). Czas ten musiał upływać oby-
watelom Galicji (i to nie tylko tym najlepiej sytuowanym, skoro 
w liście mowa o wszystkich bez wyjątku) w atmosferze powszech-
nej, beztroskiej i żywiołowej zabawy, co implikują leksemy ba-
wić się, szaleć (w znacz. ’spędzać czas na hulankach, bawić się 
beztrosko’ SJPDor), zwrot tańczono ochoczo (czyli ‘chętnie, z ra-
dością, raźno, żywo’ SWar), jak też konstrukcje wykrzyknikowe 
jaki tu ruch! (w znacz. ‘niezwykłe ożywienie’), jakie życie! (chyba 
w znacz. ‘wystawność’). Wiele opracowań odnoszących się do 
tamtej epoki poświadcza zgodnie, że karnawałowe bale stano-
wiły najlepszą sposobność do nawiązywania relacji damsko-mę-
skich oraz do kojarzenia małżeństw, a mazur uchodził wtedy za 
najpopularniejszy taniec. Zdają się to potwierdzać dwa cytaty:

Przed chwilą otrzymałem list Twój, w którym, wpadając na różne 
domysły, starasz się dociec przyczyny niepowodzenia R. i mojej 
swachowskiej misji. Bardzo to wszystko mądrze wykombinowałaś 
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i bardzo poczciwie zakreśliłaś plan dalszego działania […] Dziś po-
pielec – już tedy po karnawale – a tylko karnawał dawał sposob-
ność częstego widywania się ich i możność jaką taką porozumienia. 
Rzecz skończona, skończona niepomyślnie – 26 II 1873 (M – H)
Kasiunia dziś była wesoła, bardzo z wiązania uszczęśliwiona […] ode 
mnie dostała 2 chusteczki batystowe obszyte aplikacją brukselską 
[…] panienki lubią mieć ładne chusteczki do wyrzucania w mazurze, 
podczas karnawału, a mało która będzie mieć tak ładne – b. d. (H – M)

Wszystko wskazuje też na to, że do udziału w życiu towa-
rzyskim przygotowywano już małoletnich, organizując dla nich 
zabawy określane przy użyciu deminutywnego rzeczownika 
wieczorek z przydawką przymiotną lub przyimkową (mały, tań-
cujący, dla podlotków) albo też noszących miano krakowskiego wese-
la (frazeologizm ów notowany jest wyłącznie przez SWar w zna-
czeniu ‘zabawa dziecięca’). W jednym z listów Heleny Pawli-
kowskiej dostrzec można nawet przejęte z języka angielskiego, 
choć zapisane nieudolnie, określenie popołudniowego przyjęcia 
(five o’clock):

11go lutego młodziutka młodzież ma u niej tańczyć w 8 par – 25 XII 
1905 (H – J)
Hanka [wnuczka] teraz w pełni zasługuje na przyjemność, którą 
jej chce 11go lutego wieczorkiem tańcującem zrobić matka. Będzie 
10 par z mamami, rodzicami, np. oboje J. Malczewscy, nazbiera się 
przeszło 30 osób – 25 I 1905 (H – J)
Bardzo dobrze, że byliście na tym balu. Hanka dotąd tylko dwa razy 
tańczyła, raz u Zdziechowskich na małym wieczorku, a drugi raz 
w domu po fiwe o oklaku (!) nie chcieli się rozejść a tańczyli w 12 
par, żywiąc się domowemi kanapkami, mandarynkami, herbatnika-
mi i herbatą. Panna Świderska grała. Ale później młodzież sprowa-
dziła dwóch grajków i tańczyli do 2 ½. Mają być na dwóch balach 
i może zaimprowizują coś w domu – b. d. (H – J)

Okresem, w którym powstrzymywano się od zabaw tanecz-
nych, był Wielki Post, ale nie wykluczał on udziału w innych 
miejskich atrakcjach:

Na post zapowiadają znowu koncerta, wykłady, teatra, itp. – 24 II 
1868 (M – H)
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…teraz zaczną się teatra amatorskie, koncerta itp. a na Sty Józef przy-
gotowuje się kulik (!) czy krakowskie wesele – 26 II 1873 (M – H)

Warto też odnotować, że w czasie żałoby po śmierci wybitnych 
rodaków (Z. Krasińskiego i J.I. Kraszewskiego) Helena Pawlikow-
ska deklarowała chęć okresowego powstrzymania się od udziału 
w spotkaniach o charakterze rozrywkowym, jednocześnie przy 
użyciu leksyki konotującej sarkazm (piękne panie hulały) krytycznie 
wypowiadając się o postawie innych ówczesnych kobiet:

„Zygmunt Krasiński umarł” te słowa usłyszałam wczora w teatrze 
[…] Już więc wszyscy trzéj nie żyją, Mićkiewicz (!), Słowacki i Kra-
siński, a ten ostatni przyznaję, że najlepiéj przemawiał do méj du-
szy, toteż szczerze zapłakałam po nim. Jego śmierć przez młodzież 
męską dość silnie uczuta, kobiety zaś przyjęły tę wiadomość kilko-
ma wykrzyknikami żalu i ubolewania, gdy im jednakże poddano 
myśl nietańczenia z tego powodu do końca karnawału, odrzuciły 
ją z niechęcią, zgadzając się na tydzień zaledwie i mówiąc, że „nie 
tańczyć już wcale, to by było zanadto wielkiem poświęceniem dla 
człowieka którego nie znały i któren zresztą nie był żadnym boha-
terem…” itd. Nie spodziewałam się tego nigdy po naszych paniach 
a szczególniéj po pannach, toteż mocno zabolało i łzy się zakręciły 
w oczach – 25 II 1859 (H – M)
Nie wytrzymały piękne panie i tygodnia 4go dnia po śmierci Kra-
sińskiego już hulały – 9 III 1859 (H – M)
…tylko to mnie dziwi, że nic nie piszesz o Krasz. i o tem jak się tam 
układa z pogrzebem jego. Czy w Krakowie będzie z pewnością? 
i kiedy? […] W tym tygodniu do teatru nie pójdę, tem bardziej na 
farsę – 24 III 1887 (H – M)

Oprócz zabaw tanecznych piszący brali także udział w róż-
nego typu przyjęciach, na charakter których wskazują dwuwy-
razowe konstrukcje, np. proszony raut (tj. z ang. rout, st.-fr. routa 
‘duże uroczyste zebranie towarzyskie dla osób zaproszonych, 
zwykle wieczorne, bez tańców’ SJPDor, SWO), wieczorynka lite-
racka (słowniki nie notują tego wyrażenia, tu w znacz. ‘wieczor-
ne spotkanie połączone z czytaniem, deklamowaniem lub słu-
chaniem tekstów literackich’), wieczorek muzyczny i wieczór muzy 
(oba w znacz. ‘publiczne zebranie wieczorne z programem mu-
zycznym’ SJPDor):
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Wracając do domu, wstąpiłem do Sukiennic, gdzie sale były oświet-
lone elektrycznie i robiono przygotowania na jutrzejszy proszony 
raut dla Modrzejewskiej połączony z koncertem. Cieszkowski przy-
słał nam zaproszenie – 13 XII 1890 (M – H)
Jestem dziś proszony na wieczorynkę literacką u Ochorowicza – 7 
V 1877 (M – H)
Korzystając z tego przywileju, pójdę jutro z Anielką na wieczór 
Muzy, na którym śpiewać będzie, chwalebna koncertantka – panna 
Ziętkiewicz – 10 XI 1878 (H – M)
Jutro tu wieczorek muzyczny, na który ja z mamą i p. Anielą idzie-
my – b. d. (J – M)

Partycypowanie w życiu kulturalnym Krakowa czy Lwowa 
wiązało się też z bywaniem w teatrze i na koncertach, z odwie-
dzaniem wystaw oraz z uczestnictwem w uroczystościach na 
cześć wybitnych obywateli miasta. Korespondenci traktują to 
jako jedną z form rozrywki, odpoczynku psychicznego, urozma-
icenia monotonii wielkomiejskiego życia, a także jako sposób na 
wypełnienie czasu wolnego. Przekonują o tym nie tylko użyty 
przez Mieczysława leksem lusztik (‘uczta, biesiada, hulanka, ra-
dość, wesele’ daw. SJPDor, z niem. lustig = wesoły), ale również 
inne wyrazy i wyrażenia: zabałamucić myśl (czyli ‘skupić się na 
czymś innym niż dotychczas’, bo zabałamucić oznacza w prze-
nośni tyle, co ‘omamić, oszukać’ przestarz. SJPDor), rozerwać się 
na serio (w znacz. ‘naprawdę, w istocie oderwać się od trosk, za-
bawić się’ SJPDor), dla rozerwania, przepchanie wieczoru (w znacz. 
przen. ‘przepędzenie, zbycie’ SJPDor):

Dziś Miecz sobie zrobi wieczorem „lusztik” (jak mówią austryjaccy 
urlopnicy) i pójdzie do teatru. Potrzebuję dziś na serio rozerwać się, 
aby się nie zakwasić – 25 IX 1863 (M – H)
Zawiódłszy się w oczekiwaniu, poszedłem zaburmuszony i rzuciw-
szy list do skrzynki […] udałem się dla rozerwania do teatru – 31 X 
1863 (M – H)
Wczoraj wieczór odniosłem list do Ciebie na kolej, a że nie byłem 
usposobiony do roboty i czułem potrzebę czemś myśl zabałamucić 
– poszedłem do teatru – 26 IV 1893 (M – H)
 W teatrze od przyjazdu byliśmy już 8 razy – to nam ułatwiło prze-
pchanie wieczoru – 6 V 1894 (H – J)
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Piszący chętnie i obszernie dzielili się swoimi wrażeniami, za-
równo pozytywnymi, nierzadko również uwagami krytycznymi 
na temat oglądanych przedstawień, wysłuchanych koncertów 
czy podziwianych dzieł malarskich albo czytanych tekstów. 
Czynili to regularnie, posługując się leksyką waloryzującą.

Wśród rzeczowników przynoszących wartościowanie, do-
strzec można formy: bomba (‘o czymś efektownym’ SJPDor, z fr. 
bombe), pajaceria (brak w słownikach, tu najpewniej w znaczeniu 
‘coś pozbawione wartości, niepoważne’), lichoty np.:

Siedzimy więc we Wiedniu. W dzień chodzimy po mieście, a wie-
czorem jesteśmy w teatrze, dotąd byliśmy na 2ch bombach […] 
W poniedziałek dają „Henryka IX”, doczekać się go chce Tadzio – 
31 V 1890 (I – M)
Byłem na „Angot” – Niezła muzyka, choć pełna reminiscencji, […] 
Treść tego nieprzyzwoita a dość głupia i jak na operetkę wielce zawiła. 
To co śmieszne w niej to tylko pajaceria i nic więcej – 20 X 1874 (M – H)
Z wyjątkiem Mendelsohna grał same lichoty, jak też prawie same 
lichoty tylko grał jego współkoncertant Leitert – 14 VII 182 (H – M)

Do gry aktorskiej określonej jednorazowo czasownikiem sfu-
szerować (tzn. ‘zrobić coś jak fuszer czyli partacz’ z niem. Pfuscher 
= ‘rzemieślnik zajmujący się rzemiosłem bez zezwolenia cechu’ 
SJPDor) odnoszą się leksemy przysłówkowe: znakomicie, wybor-
nie, przewybornie (czyli ‘świetnie, doskonale, wyśmienicie’ książk. 
SJPDor), po mistrzowsku, np.:

Moja młodzież bardzo była zadowolona z wczorajszego teatru […] 
Wajdałowicz Papkina sfuszerował – Richter (Cześnik), Podwyczyń-
ski (rejent) po mistrzowsku grali – 18 V 1877 (H – M)
Dziką kaczkę grano znakomicie – 6 V 1894 (H – J)
…poszedłem do teatru gdzie po raz pierwszy miał występować Ra-
packi w komedii Kraszewskiego „Panie Kochanku”, którą znasz. 
Wybornie grał – 10 V 1872 (M – H)
Wczoraj napisawszy liścik do Taluńci, biegłem do teatru […] Grano 
przewybornie – 20 X 1882 (M – H)

Najczęściej jednak korespondenci posługują się leksemami przy-
miotnikowymi o charakterze oceniającym dzieło sztuki lub wska-
zane jego komponenty. Zwraca uwagę bogactwo form obejmu-
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jących przymiotniki niemotywowane, intensiva przymiotnikowe 
(derywaty modyfikacyjne oraz formacje gradacyjne) i przymiotniki 
zaprzeczone. Ansambl zatem (mowa o ‘zespole aktorów lub muzy-
ków’ przestarz. SJPDor, z fr. ensamble) określany jest jako fatalny; farsa 
uchodzi za płaską (czyli przen. ‘banalną’ SJPDor) i nieudolną; „Książę 
Niezłomny” jest śliczny i przecudny; komedia oraz aktorzy zyskują 
miano przepysznych (czyli ‘wyśmienitych, wspaniałych’ SJPDor); 
muzyka jest niezła (czyli ‘dość dobrej jakości, zadowalająca’ SJPDor), 
treść jednej z operetek nieprzyzwoita, dość głupia i wielce zawiła, libretto 
innej zaś pełne kolosalnych, piramidalnych, himalajskich głupstw. Podzi-
wiany obraz spotyka się z aprobatą jako przepyszny, ładny, śliczniutki, 
niezły, podobnie jak akwarele Fałata i Pociechy uchodzące za ślicz-
niutkie a pejzaże za przepiękne. Obok leksemów przymiotnikowych 
trafiają się w rozpatrywanych partiach listów wyrażające negatyw-
ną ocenę interiekcje (fe, fe, fe!) oraz konstrukcje zmetaforyzowane 
(np. teatr aż trząsł się od śmiechu) np.:

Wczoraj wieczór spędziłem w teatrze w loży p. Kotarbińskiej, z nią, 
z Wudzią i panną Józią. Grano „Mazepę” Słowackiego. Ansambl był 
fatalny, reżyserya fatalniejsza – 30 V 1890 (H – M)
Wieczorem byłem na nowej operetce Offenbacha […] Libretto pełne 
kolosalnych – ach to mało: piramidalnych, himalajskich głupstw – 
30 XII 1875 (M – H)
Byłam też z dziećmi na „Krakowiakach i Góralach” […] Wojnowska 
i Feldman byli przepyszni, teatr aż trząsł się od śmiechu – 23 V 1905 
(H – J)
„Lita et Comp.” jest płaską farsą, tak płaską, że nawet śmiać się nie 
chce – a tak nieudolną, że doprawdy nawet Fredro syn wstydzić się 
jej powinien – a ja mam podejrzenie, że to on, a nie ojciec pisał, nie 
mógł ojciec – nie ma tam ojca dowcipu delikatnego a tylko rubaszny 
i niepolski – fe, fe, fe! – po „Panu Benecie” to grać – zgroza prawdzi-
wie! – 21 X 1878 (H – M)
Byłyśmy rano w kościele i na wystawie gdzie są śliczniutkie akwa-
rele Fałata i Pociechy – kupiłabym wszystkie – 29 VII 1883 (H – M)
Wróciwszy do Poznania, byłam z Tadziem w pałacu Działyńskich 
na wystawie obrazów, złożonej z prywatnych własności. Za przy-
jazdem opowiadać będę – śliczne są rzeczy – przywiozę katalog – 
17 IV 1885 (H – M)
Byłam z mamą na wystawie obrazów w Spiskim pałacu […] Gry-
glewski prześliczny – nieporównanie piękny – podług mnie obrazy 



204 MARCELI OLMA

te na każdej wystawie świata figurować mogą. O „Batorym” to już 
i nie mówię. Kotsisa „Pławienie jaj” śliczniutkie. „Dziady wracający 
z Kalwaryi” ładne. Łuszczkiewicza obraz niezły, ale nic nie mówi – 
reszta wszystko szkaradne nie wyjmując portretów Matejki – 22 II 
1873 (H – M)

Wykorzystanie form komparatywnych pozwala piszącym na 
porównywanie wartości dzieł sztuki, bywa i tak, że nadawca lis- 
tu modyfikuje swoją opinię, w stosunku do wyrażonej wcześniej. 
Taką właśnie sytuację dostrzec można w listach Heleny Pawli-
kowskiej, która kilkakrotnie oglądała obrazy Matejki („Mikołaj 
Kopernik” oraz „Bitwa pod Grunwaldem”), po czym dzieliła się 
z małżonkiem swoimi wrażeniami. Ich ewolucję odzwierciedla-
ją użyte przez nią leksemy i wyrażenia: szkaradny, brzydki, mniej 
udany, ładniejszy, sympatyczniejszy, coraz zrozumialszy, coraz pięk-
niejszy, a nawet taki, który na żyda zakrawa:

Kopernika Matejki zobaczywszy – z początku niemiłego doznaje 
się wrażenia. Na pierwszy rzut oka brzydkim zupełnie się wydaje, 
jednak im dłużej się patrzeć, tym bardziej się podoba, tem więcej 
odkrywa się piękności, tym postać Kop. staje się sympatyczniejszą – 
choć zawsze zdaje mi się, że ten obraz jest mniej udanym od innych –  
22 II 1873 (H – M)
…poszliśmy do Kopernika i Batorego. Kopernik jeszcze dziś ład-
niejszy niż wczoraj – choć troszkę na Żyda zakrawa – 23 II 1873 
(H – M)
Obraz Matejki coraz zrozumialszy – tylko ten św. Stanisław… – 
1878 (H – M)
Obraz Matejki, u którego dziś byłam z Anielką od wpół do 3ej do 
4ej, będzie jeszcze do widzenia do soboty, a może do niedzieli. Co-
raz piękniejszy – już teraz wiem wszystko! – 8 X 1878 (H – M)
Kobieta z dzieckiem w białem nakryciu głowy Kotsisa, coraz mi się 
lepiéj podoba – tak bym ją kupiła żeby można! – 26 X 1877 (H – M)
Sztuka może ma lepszy układ, budowę i więcej efektownych dra-
matycznych scen niż poprzednia, ale mniej oryginalności i mniej 
prawdy a motywa i chwile przeobrażeń psychicznych wyszły bar-
dzo blado – 26 IV 1893 (M – H)
Byłem dziś wieczorem znów na Wystawie Szkiców w Sukiennicach 
[…] Siemiradzkiego szkic „Wazon czy kobieta” ładniejszy od obra-
zu – 22 VI 1882 (M – H)
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Nie mniej miejsca zajmuje w korespondencji wymiana opi-
nii na temat twórczości literackiej, zwłaszcza Kraszewskiego, 
Orzeszkowej, Prusa, Sienkiewicza czy Reymonta, których teksty 
były przedmiotem regularnej, rodzinnej, nierzadko głośnej, lek-
tury2. Językowe środki służące komentowaniu czytanych utwo-
rów są niewyszukane, trudno jednak zarzucać Pawlikowskim 
brak kompetencji w tym zakresie. Swoje odczucia werbalizują 
oni niekiedy wprost (nie podoba mi się, smutne sprawia wrażenie, 
bardzom z tego kontenta, znużona jestem, irytuje się człowiek) lub 
pośrednio (denerwująca powieść, czyli taka, która powoduje, że 
czytelnik się ‘denerwuje, jest rozdrażniony’). Upodobania czy-
telnicze i oceny można rekonstruować w oparciu o leksykę wa-
loryzującą, która odnosi się zarówno do zawartości treściowej 
utworów (np. ładna powiastka; piękna powieść; rzecz ohydna i wstręt-
na), jak i warsztatu pisarskiego autorów (najsłabiej, najniedbalej 
napisana powieść; tom „Bez dogmatu” bardzo słaby; obraz niezrówna-
ny żywotnością i barwnością stylu, forma opowiadania trochę nużąca):

„Złotą hrabinkę” Orzeszkowej w „Atheneum” przeczytałam – nie 
podoba mi się […]. Zbyt oryginalna, czworo wariatów, jeden idiota 
i jedna głuchoniema, a wśród tego jedna tylko na wpół zdrowa osoba 
to zanadto dziwne i smutne sprawia wrażenie – 18 X 1877 (H – M)
…przeczytałam sześć tomów Korzeniowskiego, i bardzom z tego 
kontenta. Na nim to sposobu pisania nowel uczyć się powinni – 18 
X 1878 (H – M)
Ja wczoraj zabrałam ze sobą do Tetmajerowej powieści Prusa w „Ty-
godniu” – „Między ludźmi” i czytałam głośno, czem zdaje mi się 
i mamie i synkowi sprawiłam przyjemność, bo to ładna powiastka 
dla wszystkich – 1 XII 1878 (H – M)
Ja wczoraj długo usnąć nie mogłam, ale byłam grzeczną, czytałam 
i skończyłam „Dwie Królowe”. Jest to według mnie najsłabsza, naj-
niedbalej napisana historyczna pow. Kraszewskiego – jakkolwiek 
i ta przyjemnie się dosyć czyta i parę ustępów jest nauczających 

2 A. Bołdyrew opierająca się na źródłach pamiętnikarskich, dziennikach, 
wspomnieniach, poradnikach i artykułach prasowych z epoką zaborów potwier-
dza, iż głośne czytanie książek i czasopism było jedną z najpopularniejszych form 
spędzania wieczorów do schyłku XIX wieku. Pozwalało ono nie tylko zaspokajać 
rzeczywiste potrzeby intelektualne, ale stawało się ważnym rytuałem wypełnia-
jącym czas całych rodzin (tejże, Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu 
życia rodzinnego w latach 1795-1918, Warszawa 2010, s. 282).
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i ciekawych, czerpanych ze współczesnych kronik, ze zbiorów Prze-
zdzieckiego – 30 VII 1884 (H – M)
Sienkiewicz w „Czasie” wydrukował w 4 numerach opis walki by-
ków, którą widział w Hiszpanii – obraz niezrównany, żywotnością 
i barwnością stylu, rzecz świetna choć ohydna i wstrętna. Lepiej 
chyba odmalować piórem niepodobna – 15 VII 1889 (M – H)
Czy czytasz „Dwa bieguny”? Orzeszkowej? Jak Ci się podobają? 
Pełno nadzwyczaj trafnych drobiazgowych rysów charakteru, ale 
ta forma opowiadania trochę nużąca, mimo woli ciągle mi nasuwa 
się uwaga: „Jakiż ten jegomość opowiadający jest gadatywus!” – 28 
IV 1893 (M – H)

W partiach komentujących wartość dzieł literackich trafiają 
się również określenia o charakterze przenośnym, ale przejęte 
z rejestru potocznego polszczyzny, np. rozwałkowane (w znacz. 
‘nadmiernie rozwleczone, rozciągnięte’ przen. SJPDor), ciągnione 
za włosy (w znacz. ‘w odniesieniu do argumentów, dowodzeń – 
naciągnięte’ SF), które odzwierciedlają emocjonalny tok wywo-
du i w pełni subiektywną ocenę sprzeczną z opinią powszechną, 
mającą skłonność do przesady, co konotuje leksem przechwalone:

Czytam teraz „Braci Karamazow” Dostojewskiego […] znajduję że 
bardzo przechwalone, rozwałkowane, ciągnione za włosy, nienatu-
ralne – 1 IX 1906 (H – J)

Trafiające się w kilku listach sformułowania odnoszące się do 
tekstów literackich (np. zbyt oryginalna w znacz. ‘dziwaczna’ SJP-
Dor, mdły w znacz. ‘pozbawiony wyrazu, barwności, życia’ SJP-
Dor), autorów (straszny pessymista z Prusa w znacz. ‘wielki pe-
symista’ SJDor) czy etapów w ich twórczości (kiedy bywało niebo 
w jej powieściach w znacz. przen. ‘optymizm, szczęście, pokrzepie-
nie’ SJPDor) pozwalają wnosić, iż Pawlikowska oprócz powieści 
historycznych najwyżej ceniła sobie prozę nurtu realistycznego. 
Poszukiwała w literaturze pierwiastków poznawczych i wycho-
wawczych, z rezerwą odnosząc się do niekonwencjonalnych 
rozwiązań, zawiłych wątków i pesymistycznych tematów:

Taluncia czyta Orzeszk. „Na Prowincyi”. Jest to jeszcze pisane w tej 
pierwszej epoce, kiedy bywało niebo w jej powieściach. Jest to piękna 
powieść, ale jeszcze jej daleko do teraźniejszych – 1 VIII 1884 (H – M)
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Czytam „Lalkę”. Jestem przy 3cim tomie, ale już znużona jestem. De-
nerwująca jest powieść – nie ma spokoju – człowiek się irytuje czyta-
niem a przecież oderwać się nie można. Straszny pessymista z Prusa, 
ale tak chyba się nie dzieje na świecie. Przesadza Prus – bo chyba nie 
wszyscy tak źli i przewrotni jak on opisuje – 27 II 1890 (H – J)

Korespondenci donoszą zatem sobie o wydarzeniach kultu-
ralnych, w których uczestniczą, przekazują informacje o zna-
nych osobach, wymieniają poglądy na temat wartości czytanych 
powieści czy felietonów. Werbalizują swoje indywidualne oce-
ny, odwołując się głównie do kryterium estetycznego, a nawet 
etycznego (o czym zdają się świadczyć użyte leksemy i wyraże-
nia: np. nieprzyzwoite, niepoczciwe, niemożebne, odstraszający przy-
kład dla młodzieży, podręcznik uwodzenia mężatek) i pragmatyczne-
go (panienki na tę sztukę prowadzić by nie można, jak można było po-
zwolić Michasiowi to czytać). W odniesieniu do osób publicznych 
nierzadko wypowiadają się z empatią (np. zwroty żal mi go bar-
dzo, biedny nieszczęśliwy człowiek):

Wieczorem byłem w teatrze. Grano tak chwaloną komedię Bału-
ckiego „Radcy pana radcy” […] Panienki na tę sztukę prowadzić 
by nie można. Pełno wyrażeń takich jak: „niech Cię gęś kopnie” – 
„niech cię dunder świśnie”, itp., ale to mniejsza – 10 IX 1869 (M – H)
Byliśmy wczoraj w teatrze […] Grano „Szwedzką zapałkę” Pery-
lińskiej […] Głupie to, nieprzyzwoite i niepoczciwe. Potem nastą-
piła kom. Moliera „Le malade imaginaire”. Są tam rzeczy dziś już 
niemożebne, jak ciągła mowa o lewatywach i zabieranie się do tej 
operacyi na scenie za parawanikiem i wylatywanie za drzwi z bar-
dzo pilnym interesem, z papierkiem w ręku. Szczęście jeszcze, że za 
drzwi, bo według mnie mogło to się odbywać za parawanikiem na 
scenie – 26 II 1893 (H – J)
Czytam „Pałubę” i przyznam się, że mocno się dziwię, jak można 
było Michasiowi [wnukowi piszącej] pozwolić to czytać. Ja nigdy 
w życiu jeszcze nie czytałam podobnej książki – 9 VIII 1903 (H – J)
W „Czasie” skończył się już drugi tom „Bez dogmatu” – bardzo sła-
by, mdły, psychologicznie fałszywy. Podręcznik uwodzenia męża-
tek – 29 VI 1890 (M – H)
Wyspiańskiemu jego choroba na mózg się rzuciła, miewa halucyna-
cje, przytomność traci, cierpi bardzo, płynami tylko żyje, podniebie-
nia nie ma. Odstraszający przykład dla młodzieży. Teraz się tłuma-
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czą te jego dziwactwa w ostatnim roku, już widocznie ten genialny 
umysł był chory. Żal mi go bardzo – b. d. (H – J)
Matejko był przed kościołem. Jest przerażająco mizerny. Zdaje mi 
się że długo żyć nie będzie. Żona wytoczyła mu proces – znalazła 
adwokata, który się tego podjął, i doktora, który wydał świadectwo, 
iż jest zupełnie zdrową umysłowo. Biedny nieszczęśliwy człowiek 
z całą swoją sławą – on ją tak kochał i kocha. Dobrze mówił, że stróż 
jego szczęśliwszy, i chętnie by mu oddał całą swą sławę za jego 
szczęście domowe – 5 VIII 1885 (H – M)

Dosyć powszechne musiały być naówczas w Krakowie, jak 
również we Lwowie, manifestacje i obchody na cześć zasłużo-
nych obywateli. Leksyka listów pozwala rekonstruować uroczy-
sty charakter tych obchodów oraz społecznie zainteresowanie 
nimi (także wśród najpoważniejszych mieszczan), a jednocześnie 
stosunek emocjonalny Pawlikowskich do czczonych osób i do 
formy ich honorowania. Fakilecug to germanizm nienotowany 
przez słowniki ogólne, a odnoszący się do ‘przemarszu z po-
chodniami’; korowód ma proweniencję ukraińską (ukr. korowod) 
i jest, jak wiadomo, synonimem ‘pochodu, orszaku’; rzeczownik 
awantura (z fr. aventure = przygoda) zachowuje swoje dawne zna-
czenie (‘osobliwe zdarzenie’ przestarz. SJPDor) i w połączeniu 
z czasownikiem wyrabiać (‘pozwalać sobie na wiele, dokazywać, 
wyprawiać’ SJPDor) nabiera odcienia ironicznego, podobnie jak 
ceremonia (z łac. caeremonia = obchód, obrządek religijny) może 
w przywołanym kontekście wskazywać na ‘przesadne dowody 
szacunku, ceregiele’ (SJPDor):

A główną w udaniu się wystawy zasługę przypisują Włodzimie-
rzowi Dzieduszyckiemu. Po skończonej Wystawie wczoraj wieczór, 
po wszystkich mowach i uroczystem zamknięciu wyprawiono Wło-
dzimierzowi fakielcug jakiego Lwów jeszcze nie widział, bo blisko 
półtora tysiąca pochodni szło od placu Wystawy przez całe miasto 
aż do jego domu, a najpoważniejsi mieszczanie tutejsi nie wahali się 
iść tak z zapaloną pochodnią w ręku – 8 X 1877 (M – H)
Wybrałem się do oglądania korowodu Matejki. Miejsce zborne było 
w dziedzińcu szkoły Sztuk Pięknych. Kierował sam Hernisz. Na placu, 
na plantach, po ulicach, któremi korowód miał przechodzić, pełniutko 
ludzi. Wszyscy w Krakowie każdą taką rzeczą zaciekawieni – tak się 
rozbudziło życie i interes dla takich manifestacyj – 24 VI 1882 (M – H)
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Z Matejką tu przez cały wtorek awantury wyrabiać będą. Nie wiem, 
czy iść na którą z tych ceremonii? Nabożeństwo, poświęcenie berła 
na zamku, wręczenie berła w sali ratuszowej, przed obrazem Grunw., 
obiad. Wszędzie publiczność wstęp ma na galerię. Wieczór theatre 
paré, awantury. Cóż im tak raptem się stało? – 27 X 1878 (H – M)

Listy Pawlikowskiej poświadczają wreszcie fascynację piszą-
cej nowymi zjawiskami w zakresie wielkomiejskich rozrywek. 
Dlatego właśnie określa ona wyścigi konne mianem bardzo za-
bawnego i zajmującego widoku, z kolei obrazy oglądane dzięki 
kinematografowi zwie żywymi fotografiami i widokiem nad wyraz 
ciekawym, zdumiewającym opisanym w sposób sugestywny i dy-
namiczny przy użyciu ekspresywnych konstrukcji werbalnych:

…potem zaprowadził mnie do Indianów, których załączam fotografie, 
i tam się Taluncia bardzo dobrze zabawiła, ale zdaje się, że tam także, 
nabawiła się bolu gardła z powodu gorąca które tam panuje dla nieod-
zianych ludożerców i bumeranrzucaczy (!) – 7 III 1887 (H – M)
Po lewej, już tylko jeden był powóz, za tym wąska przestrzeń, do 
wyprowadzania zwycięskich koni do wagi – […] Ten Garapich 
smarkacz – młodszy zdaje się od naszych chłopców – uszczęśli-
wiony był ze zwycięstwa, śmiał się, kłaniał na wszystkie strony, 
a brzydki okrutnie – […] Bardzo to zabawny i zajmujący widok te 
wyścigi! – jesień 1882 (H – M)
Czy widziałeś gdzie po drodze tzw. żywe fotografie? Myśmy wi-
dzieli we Wiedniu […] Jeżeli cena takich fotografii nie byłaby zbyt 
wielką to jeden dzień życia nas obojga chciałabym zostawić wam 
na pamiątkę. Może by wam było miło widzieć nas, po śmierci ży-
jącemi, ruszającemi się wśród rozmaitych czynności w domu, na 
ulicy, u ciotki, w teatrze etc. […] Jest to widok nad wyraz ciekawy, 
zdumiewający! Konie w pełnym galopie pędzą na widza, że się ma 
ochotę uciekać, by nie być stratowanym! – 26 IX 1896 (H – J)

Do zwyczajowych zachowań wśród elit społeczeństwa prze-
łomu XIX i XX stulecia oprócz wspomnianych wyżej należała 
również aktywność charytatywna, kwesty i loterie na cele do-
broczynne (por. np. Hoff 2001). W warstwie językowej listów 
dostrzec można kilkakrotnie wyrażenia, których ośrodkiem 
pozostaje rzeczownik loteria (w znacz. ‘gra publiczna, w której 
wygrana zależy od wyciągnięcia pewnego numeru a. kombinacji 
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liczb’ SWar) z przydawką przymiotną (fantowa, gospodarcza) lub 
przyimkową (na kościół, na rzecz kolonii wakacyjnych, na Stow. Na-
uczycielek). Opisywane przez korespondentów precjoza rodowe 
przeznaczone na fanty oraz leksyka służąca ich charakterystyce 
(fanty prześliczne, wartościowe; śliczna szklanka) świadczą o stan-
dardzie życia darczyńców:

Wczoraj dała Talcia bransoletkę od Mamy z szafirem i broszkę z ka-
meą od drugiéj Mamy na ta loteryą fantową – 22 VIII 1863 (H – M)
Na loteryi wczorajszej wygraliśmy z tuzin paskudztw rozmaitych – 
między innemi wróciła się do Ciebie ta śliczna Podgórska niebieska 
szklanka – 2 VI 1885 (H – M)
Potem gdy już poszły nadszedł Staś i pojechałem z nim do Parku 
Krakowskiego, gdzie mieli być Tadziowie. Festyn, loterya na rzecz 
kolonii wakacyjnych, wystawa robót kobiecych – 29 VI 1889 (M – H)
Idalka prosi cię o fant na loterję gospodarczą na cel budowy szkoły 
w Białej. Brakuje im jeszcze 8. 000. Loterja ma się odbyć 8go, do 6go 
fanty przysełać należy – 30 XI 1897 (H – J)

* * *

Jak pokazuje dokonane zestawienie, obok wielu podejmo-
wanych wątków, epistolografia familijna Pawlikowskich od-
zwierciedla również duchową oraz intelektualną sferę ich ży-
cia, rejestrując aktywność poszczególnych osób w zakresie form 
spędzania wolnego czasu, spotkań towarzyskich, kontaktów 
z literaturą i sztuką czy zabiegów mających na uwadze hołdo-
wanie rodzinnej, lokalnej bądź wielkopańskiej tradycji. Służące 
korespondentom do relacjonowania lub komentowania wyda-
rzeń kulturalnych, rytuałów domowych i przyjmowanych wizyt 
środki językowe zaczerpnięte zostają przede wszystkim z zaso-
bów leksykalnych (w mniejszym stopniu również z podsystemu 
morfologicznego) ówczesnej polszczyzny ogólnej, sporadycznie 
też z jej odmiany potocznej (np. bajdurzyć, gramolić się, pleść trzy 
po trzy, rozwałkowane). Niektóre hasła i związki frazeologiczne są 
opatrywane w słownikach kwalifikatorami chronologicznymi, 
co świadczy o ich regresie, a tym samym o zaniku lub daleko 
posuniętych zmianach w obrębie pewnych form życia towa-
rzyskiego (lampartować się, krakowskie wesele, śniadanie tańcujące, 
wieczorek tańcujący, wieczorynka literacka). Stosunkowo rzadko 
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Pawlikowscy posługują się okazjonalizmami, które jednak mają 
przejrzystą motywację i znaczenie (np. pauprować, burmistrzować, 
himalajski). Wśród słownictwa obcego pochodzenia dominują 
zapożyczenia z języka francuskiego odnoszące się do rozrywek 
oraz gier i zabaw (np. bal, reunion, bomba, ansambl). Germanizmy 
są poświadczone nielicznie (fakielcug, lusztik, loteria, fant, bumlo-
wać), podobnie jak anglicyzmy (raut, piknik, five o’clock) i leksyka 
mająca źródłosłów włoski (festyn). Zapożyczenia te dowodzą ot-
wartości elit społeczeństwa polskiego na różne przejawy i kom-
ponenty kultury europejskiej silnie oddziałującej na rodzime 
upodobania i tradycje.

Analizowane listy pozwalają sądzić, iż życie codzienne Paw-
likowskich, którzy bardzo rzadko wspominają o pracy, toczyć 
się musiało przede wszystkim w gronie domowym, gdzie spoty-
kano się, prowadzono swobodne rozmowy, oddawano się grom 
i rozrywkom, lekturze prasy lub literatury polskiej oraz obcej. 
Konwenans minionej epoki zobowiązywał korespondentów do 
przyjmowania i składania wizyt towarzyskich oraz sąsiedzkich, 
bywania w teatrze czy w galerii sztuki, udziału w zabawach 
i kwestach dobroczynnych.

Rekonstruowany w oparciu o korespondencję prywatną ję-
zykowy obraz kultury życia galicyjskich arystokratów pozostaje 
więc zbieżny z ustaleniami autorów, którzy owemu zagadnie-
niu poświęcili odrębne monografie (Estreicherówna 1968, Ga-
bryś 2006, Wasylewski 2008, Łozińska 2011, Łozińscy 2011, Lisak 
2013). Dowodzi jednocześnie, że mieszczące się w tym samym 
nurcie badania prowadzone z perspektywy lingwistyki (zwłasz-
cza Piotrowicz 2004) są dalekie od wyczerpania.
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The culture of everyday life of the nineteenth-century 
aristocracy in the light of the vocabulary  

of the Pawlikowski’s family letters
Abstract

The article is based on collections of family letters from the sec-
ond half of nineteenth century. The Author makes the linguistic 
reconstruction of the entertainment and fun, interests and aestet-
ic prefferences of the Pawlikowscy family, recording a plenty 
of manifestations of their family and public lives, made balance 
sheets and analyses showed the layer of the lexis concerning the 
irretrievably past reality as well as of social activity.

Keywords: linguistic view of the world, cultural linguistics, 
letters, polish language of 19th century, family language.
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Stare słowa we współczesnych  
skupieniach terminologicznych

Cała historia języka jest właściwie dokony-
waniem się wyboru między formami, kon-
strukcjami składniowymi, w których zakre-
sie odbywa się nie ustająca wymiana funkcji 
i stopniowa ich specjalizacja.

Witold Doroszewski (1962: 183)

We współczesnej polszczyźnie stare elementy języka można od-
naleźć nie tylko w związkach frazeologicznych i w przysłowiach, 
mieszczą je również konstrukcje wyrazowe innego typu. Mowa 
o skupieniach terminologicznych, które w odróżnieniu od fra-
zeologizmów nie zadowalają „bogactwem i żywością treści”, są 
neutralne emocjonalnie, ich podstawową cechą jest jednoznacz-
ność, a sfera ich użycia jest ograniczona, profesjonalna (Bajero-
wa 1980: 51; Gajda 1990: 39; Lukszyn 1991: 79; Szymczak 1979: 
51)1. Przykładem niech będą terminy z archaizmami i anachro-
nizmami: pług koleśny; narząd rodny; rzut rożny; lusterko wsteczne. 
W słownikach ogólnych języka polskiego dawne komponenty 
owych konstrukcji opatrzone są komentarzem: dziś tylko w ter-
minie… oraz odpowiednim kwalifikatorem wskazującym na ich 
przynależność do określonej dziedziny wiedzy czy techniki (por. 
notacje w USJP).

W artykule właśnie takim jednostkom języka zamierzam po-
święcić uwagę. Zwłaszcza że na temat skupień z archaizmami 

1 O skupieniach terminologicznych pisał S. Gajda w książce: Wprowadzenie 
do teorii terminu (1990). Ze względu na część mowy członu głównego wyróżnia 
się skupienia imienne i werbalne (rzadkie), ze względu na ilość członów dzieli 
się je na proste (dwuczłonowe) i złożone (wieloczłonowe) (Gajda 1990: 97).
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i anachronizmami w polskiej literaturze lingwistycznej mówi się 
niewiele. Jednostki tego typu sytuują się na marginesie dociekań 
historycznojęzykowych. Zazwyczaj stanowią one tło rozważań 
poświęconych związkom frazeologicznym mieszczącym dawne 
komponenty leksykalne (por. m.in.: Borejszo 1984: 381; 1985: 348; 
1986: 154-155). Co więcej – skupienia terminologiczne należą do 
rozległej grupy wielowyrazowych jednostek leksykalnych, która 
jest jeszcze stosunkowo mało zbadana (Gajda 1990: 96; Lewicki 
1988). Stąd kłopoty – jak pisał S. Gajda – z odgraniczeniem ana-
litycznych jednostek leksykalnych, skupień leksykalnych od luź-
nych skupień składniowych oraz z wydzieleniem skupień termi-
nologicznych spośród wielowyrazowych nominacji leksykalnych. 
Nic zatem dziwnego, że trudności w orzekaniu, co jest skupie-
niem terminologicznym narastają jeszcze bardziej w odniesieniu 
do materiału historycznego. Zresztą nawet obecnie nie ma zunifi-
kowanych procedur wydzielania omawianych jednostek języka. 
Wciąż szuka się kryteriów ich wyodrębniania. Przyjmuje się, że 
ich cechą jest reprodukowalność, semantyczna całościowość oraz 
wyrażanie specjalistycznego pojęcia (Gajda 1990: 96).

Okazuje się, że skupienia terminologiczne mają długą tra-
dycję w języku polskim. Większość terminów kontynuuje stan 
z przeszłości. Są jednak w materiale jednostki nowsze, dawniej 
niepoświadczone, które mieszczą „stary” element języka. Czy to 
znaczy, że aktywność archaizmów jako komponentów wyrażeń 
terminologicznych w języku nie ustała? Przeczy to rozumieniu 
archaizmu, którego istota polega na ustaniu wszelkich funkcji 
językowych: „(…) to element językowy, który utracił zdolności 
funkcjonalne i przejrzystość semantyczną, a w konsekwencji prze-
szedł do archiwum języka” (Handke 1999: 15-16). Skostniałe we 
frazeologii i w terminologii formy to przecież „martwe” jednostki 
języka. Współcześnie zauważa się jednak specyficzne właściwości 
frazeologizmów z archaizmami. Dla połączeń frazeologicznych 
szukamy nowych relacji motywacyjnych, próbujemy odczytać je 
na nowo, interpretujemy w oparciu o aktualne znaczenia wyra-
zów (np.: nudny jak flaki z olejem; być na tapecie; mieć coś na tapecie; 
rzeź niewiniątek) (Jawór 2010: 36). Również struktura formalna fra-
zeologizmów z dawnymi formami języka jest współcześnie labil-
na (np. świątek (i) piątek, piątek i świątek w potocznej mowie jest 
realizowane w postaci rozwiniętej: świątek, piątek i (czy) niedziela) 
(Piela 2013: 69). Wskazanych właściwości nie posiadają terminy 



215STARE SŁOWA WE WSPÓŁCZESNYCH SKUPIENIACH TERMINOLOGICZNYCH

z archaicznymi składnikami. Nie są reinterpretowane, nie zmie-
niają znaczeń, nie zyskują dodatkowych treści z powodów oczy-
wistych: termin występuje jako znak wprowadzonej definicji, stąd 
wynika jego semantyczna ścisłość, jednoznaczność oraz konwen-
cjonalność (Gajda 1990: 39).

Nasuwa się pytanie: Czy można wskazać też jakieś specyficz-
ne cechy skupień terminologicznych? To zamierzam w artykule 
ustalić. Niewątpliwie oba typy jednostek łączy historyczny kom-
ponent leksykalny. Zdarza się, że dawny element języka jest jed-
nocześnie składnikiem i frazeologizmu (czasem przysłowia), i ter-
minu. Przykładowo: archaizm świątek ‘święto, dzień uroczysty’ 
stare znaczenie zachował w trzech konstrukcjach wyrazowych,  
tj. w terminie religijnym: Zielone Świątki, we frazeologizmie: 
świątek (i) piątek, piątek i świątek oraz w przysłowiu: Jaki piątek, taki 
świątek ‘jaki dzień powszedni, takie i święto’. Anachroniczny sens 
rzeczownika stopa ‘poziom, stan czegoś’ przechowują dziś m.in. 
terminy: stopa procentowa; stopa zysku oraz frazeologizmy: być 
z kimś na jakiejś (np. przyjacielskiej, koleżeńskiej, wojennej) stopie; pro-
wadzić dom, żyć na wysokiej (niskiej) stopie. Dawny sens czasownika 
palić ‘strzelać’ zachował się w komendzie wojskowej: Cel! Pal! oraz 
w związku: palić z bata, z bicza itp. (USJP)2.

Współczesne terminy z archaizmami i anachronizmami 
w znacznej części stanowią spuściznę po wcześniejszych eta-
pach rozwojowych polszczyzny. To formy, które nie pojawiły się 
nagle w języku. Wiele czynników warunkowało ich powstanie –  
najważniejszy to proces krystalizacji dominant znaczeniowych 
wyrazów-komponentów terminów. Specjalizacja znaczeń form 
wspólnotematowych różniących się sufiksami jest w zakresie 
historycznego słowotwórstwa i historycznej semantyki jednym 
z najbardziej powszechnych procesów (Doroszewski 1962: 186). 
W wielu przypadkach już historia dokonała wyboru między 
współfunkcjonującymi formami języka.

Ilustracją mogą być równoznaczne niegdyś jednostki: wiekui, 
wiekuisty, wieczysty, wieczny, wiekowy. Forma wiekui wyszła z uży-
cia, wiekuisty trwa w związkach frazeologicznych ograniczonych 
do sfery użyć religijnych: światło wiekuiste, żywot wiekuisty (por. 
Wiekuisty w użyciu rzeczownikowym: ‘Bóg’), wieczysty specjalizu-

2 Do terminów zalicza się też reprodukowane komendy wojskowe typu: 
w tył zwrot (Gajda 1990: 38).
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je się w terminologii prawniczej: wieczysty zapis, wieczyste władanie, 
wieczysta dzierżawa // użytkowanie wieczyste, księgi wieczyste. Wieczny 
ma znaczenie ogólne ‘nieograniczony w czasie, niemający począt-
ku ani końca, zawsze trwający; nieskończony’, wiekowy jest formą 
używaną głównie w odniesieniu do osoby, która przeżyła wiele 
lat (Doroszewski 1962: 185-186). Nieprzypadkowo wieczysty spe-
cjalizuje się w języku prawniczym. Już w przeszłości funkcjono-
wały jednostki: dobra wieczyste; wieczysta księga (hipoteczna księga) 
(Swil); wieczysty majątek, wieczyste dobra, ciężary wieczyste (ciężary 
hipoteczne), dzierżawa wieczysta, akt wieczysty, zapis wieczysty (SW). 
Niegdyś wieczysty miał ogólne znaczenie, jego szerokiej łączliwo-
ści dowodzi notacja w SFJP: wieczyste braterstwo, przymierze, pokój 
‘zawarte na wieczne czasy’; wieczysta msza ‘odprawiana stale’ czy 
śluby wieczyste ‘dozgonne śluby zakonne’. Por. też frazeologi-
zmy: przenieść się do wieczystej chwały ‘umrzeć’; usnąć snem wieczy-
stym ‘umrzeć’ (SFJP). Te związki poświadcza jeszcze SJPDor: sen 
wieczysty; zasnąć snem wieczystym.

Kolejny przykład stanowią formy: melancholiczny i melancholijny. 
Przymiotnik melancholiczny jest w polszczyźnie starszy niż melan-
cholijny. Formę melankoliczny poświadcza polszczyzna XVI-wiecz-
na, wyraz melancholijny pierwszą notację ma w SW. O tym, że za-
kresy znaczeniowe omawianych słów pokrywały się, przekonują 
dawne cytaty: Wzrok melancholijny jak teleskop sięga (Mick.); Coraz 
bardziej zaciekawiała mię melancholijna powierzchowność pana Lubo-
mira (Orzesz.); Talent marzycielski, melancholijny (Chm.); Melancho-
liczne usposobienie Słowackiego (Chm.); Z kwiatów wychodziły wonie 
melancholiczne (Słow.) (SW). SJPDor traktuje przymiotnik melan-
choliczny jako słowo przestarzałe, które ustąpiło miejsca formacji 
współrdzennej, tj. melancholijnemu. Jednak melancholiczny prze-
dłużył swą żywotność w terminach z zakresu psychologii: tem-
perament melancholiczny ‘temperament człowieka, którego reakcje 
są powolne, słabe, lecz długotrwałe’, typ melancholiczny ‘człowiek 
o usposobieniu łagodnym, biernym, którego cechuje brak impul-
sywności i powolne reakcje uczuciowe’ (USJP; PSWP, SJPDor nie 
notuje tych terminów). Mimo że w pewnych kontekstach można 
dziś użyć obydwu słów, to melancholijny w porównaniu do melan-
cholicznego cechuje się szerszą łączliwością: melancholijny może być 
nastrój, krajobraz; melancholijne jest spojrzenie, muzyka, dźwięki, tony 
(od melancholijny ‘pełen łagodnego smutku, rzewnej zadumy; no-
stalgiczny’) (USJP; WSJPDun). Można twierdzić, że specjalizacja 
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znaczeniowa zapewniła melancholicznemu stabilizację w języku, 
ale w znacznym stopniu ograniczyła jego łączliwość leksykalną.

Przymiotnik rożny blisko był językowego lamusa; SJPDor notu-
je go z kwalifikacją: dawny. Specjalizacja odmieniła jego los w pol-
szczyźnie. Okazuje się, że w XIX wieku zakresy znaczeniowe słów: 
rożny, rogowy, narożny zachodziły na siebie, por. definicje: rogowy 
‘znajdujący się, położony w rogu (jakiegoś pomieszczenia); naroż-
ny ‘znajdujący się, umieszczony w rogu, na rogu czego, np. ulicy, 
domu, itp.’; rożny ‘mieszczący się, położony w rogu, biegnący od 
rogu; narożny’: Był to pokój na górnym piętrze znajdujący się, rogo-
wy, z dwoma oknami (Orzesz. Niemn. III, 8); Siedziała u okna, w swej 
narożnej komnacie (Szajn. Szkice I, 178); Wprowadzony Jan Tęczyński 
do rożnego gabinetu, kurzą stopą zwanego, znalazł Zygmunta Augusta 
siedzącego przy małym stoliku (Niemc. Jan 60) (SJPDor). Dziś rogowy 
to ‘związany z rogiem zwierzęcym’ (w USJP z kwalifikacją: anato-
miczny i rzemieślniczy), zaś rożny, narożny –‘związany z rogiem –  
zbiegiem dwóch linii lub płaszczyzn’ (Buttler 1978: 248). Wyraz 
rożny występuje tylko w terminie sportowym rzut rożny (słowo 
róg też ma dziś „sportowy” sens: ‘miejsce zetknięcia się dwóch li-
nii ograniczających boisko sportowe (…)’, USJP). Jedynie narożny 
utrzymał się w dawnej funkcji znaczeniowej.

W ekscerpowanym materiale znajdują się jednostki, które już 
w słownikach historycznych opatrzone były kwalifikatorami 
wskazującymi dziedzinę wiedzy, do której przynależały. Zresz-
tą nawet komponenty dawnych połączeń miały wyspecjalizowa-
ne znaczenia.

Stare w języku polskim jest połączenie prezentować broń. Linde 
definiuje je jako ‘skwerować broń’ – czasownik skwerować zna-
czył ‘broń prezentować’, por. cytat: Szylwach skwerował; warta sta-
nęła do broni (Mon. 65, 301) (L). Już w dawnej polszczyźnie miało 
ono ograniczony zakres użycia, notowane było z kwalifikacją: 
wojskowy (por. notację w Swil, w SW). Współczesne słowniki 
języka polskiego poświadczają jednostkę prezentować // sprezen-
tować broń, jednak czasownik sprezentować ‘pokazać, okazać, za-
prezentować coś’ w tej funkcji znaczeniowej jest anachroniczny 
(USJP). Niegdyś formy: prezentować i sprezentować różniły się 
tylko aspektem; dziś różnica jest w ich znaczeniu. Obecnie spre-
zentować to ‘podarować coś komuś; zrobić komuś prezent’: Spre-
zentować dziecku zabawkę na imieniny (USJP); Chciałbym ci sprezen-
tować moją kolekcję płyt (PSWP).
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Współczesne leksykony dokumentują terminy z przestarza-
łym znaczeniem słowa udar ‘porażenie’: udar cieplny (rzadziej: 
udar termiczny) ‘stan chorobowy spowodowany przegrzaniem 
organizmu’, udar mózgu // mózgowy ‘nagły wylew krwi do móz-
gu (…)’, udar słoneczny // porażenie słoneczne ‘schorzenie powsta-
łe na skutek nadmiernego nasłonecznienia głowy i karku (…)’ 
(USJP). Wyraz udar notowany jest już w Swil z kwalifikacją: me-
dyczny ‘wylanie się krwi do tkanki mózgowej lub płucnej’. SW 
dokumentuje dwa znaczenia udaru – jedno stare, nieużywane: 
‘uderzenie, cios’, por. kontekst: Straszny udar miecza (Glin.), dru-
gie opatrzone kwalifikatorem: patologiczny ‘rażenie, porażenie, 
apopleksja, atak apoplektyczny’, por. dawne terminy: udar krwa-
wy // krwotoczny; udar mózgowy; udar rdzeniowy; udar nerwowy 
// rażenie nerwowe; udar suchy; udar pierwosilny; udar serdeczny // 
sercowy; udar płucny // apopleksja płucna // porażenie oddychania3. 
Rzeczownik udar ma dziś jeszcze zastosowanie w technice, zna-
czy: ‘uderzenie mechaniczne wytwarzane lub przekazywane 
przez jakieś urządzenie’, np. Udary hydrauliczne (USJP). W pol-
szczyźnie funkcjonuje ponadto przymiotnik udarowy4: mówi się 
o wstrząsach udarowych, korzystamy z wiertarki udarowej (USJP).

Archaizm wiąd obecnie nie stanowi samodzielnej jednostki ję-
zyka, jest składnikiem terminu: wiąd rdzenia (kręgowego) ‘postać 
kiły atakującej rdzeń kręgowy (…)’ (USJP). W przeszłości wiąd 
notowany był w znaczeniu medycznym ‘więdnienie, malenie 
lub usychanie ciała albo pewnéj jego części’ (Swil), ‘(tabes) więd-
nienie, schnięcie, zanik ciała albo jego części, uwiąd’ (SW). Już 
dawniej notowane były terminy: wiąd rdzenia ‘przewlekła, zwy-
kle postępująca choroba rdzenia kręgowego’; wiąd kurczowy rdze-
nia ‘przewlekłe porażenie rdzenia’ (por. też wiądowy ‘dotknięty 
wiądem’ z kwalifikacją: patologiczny) (SW). Wiąd to derywat 
od więdnąć (dawne: wiądnąć) w znaczeniu ‘ciało czyje więdnie, 
schnie’, por. historyczne cytaty: Suchoty albo więdnienie, kiedy się 
ciało nie tuczy, a zawżdy z niego co odchodzi a nie przybywa, ztąd zbyt-
nia szczurość a marskość przychodzi (Spicz. 235); Dzieci takie schną 

3 Wszystkie przytoczone sformułowania mają w SW łacińskie odpowiedni-
ki, np.: udar mózgowy – cerebralis; udar serdeczny // sercowy – cordis. To przema-
wia za ich terminologizacją w języku.

4 Pierwszą notację wyraz udarowy ma w SW. W tym źródle pojawia się 
w znaczeniu specjalistycznym; jest definiowany jako przymiotnik od udar (apo-
plecticus), por.: Gniazdo udarowe; Torebka udarowa (SW).
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i więdnieją, ni trawa (Kłok. Turk. 186) (L). Dawny sens omawiane-
go czasownika przechował w polszczyźnie nie tylko wiąd, ale też 
uwiąd w jednostce: uwiąd starczy5.

Historia języka pokazuje, że nie wszystkie terminy z oma-
wianym komponentem miały w przeszłości „gotową” strukturę 
formalną. O ich ostatecznym kształcie rozstrzygnęła jednak his- 
toria, w naszych czasach omawiane wyrażenia terminologiczne 
mają ustabilizowaną postać, choć ich składniki mogą być czasem 
wymieniane, np.: udar cieplny // termiczny, udar mózgu // mózgowy, 
udar słoneczny // porażenie słoneczne.

Pierwszy przykład stanowi termin medyczny zmaza noc-
na. Rzeczownik zmaza znaczył dawniej ‘plama, skaza’ (L). Już 
w przeszłości był składnikiem różnych połączeń wyrazowych, 
np.: zmaza grzechowa; zmaza sławy; zmaza dobrego imienia ‘plama, 
niecześć, zarzut’ oraz zmaza nocna // zmazanie nocne ‘polucya’, por. 
cytaty: Miał polucyą abo zmazanie ciała, co uskromiło pokusy cielesne 
(Zygr. Pap. 133) (L); Zmazy nocne są natury chorobowej tylko wtedy, 
gdy występują zbyt często (por. zmaza dobrowolna ‘onanizm’, poma-
zanie ciała dobrowolne ‘psota, samogwałt’) (L; Swil; SW). W prze-
szłości funkcjonowała jeszcze jednostka pomazanie nocne ‘zmaza, 
polucja’ (kwalifikacja: lekarski w SW). Próbę czasu wytrzymało 
tylko wyrażenie z rzeczownikiem zmaza, choć ów wyraz utracił 
swój pierwotny sens. Dziś znaczy ‘wina ciążąca na kimś, psująca 
jego dobrą opinię; hańba’, por. frazeologizm: ktoś bez skazy i zma-
zy ‘o kimś bardzo uczciwym, niewinnym’ (USJP)6.

Archaizm rodny występuje dziś w terminach: części rodne, 
drogi rodne, narząd rodny (SJPDor). Przymiotnik rodny jest stary, 
poświadczony został w staropolszczyźnie. Wówczas znaczył: 
‘owocujący, dający płody, płodny’ oraz ‘urodzony: równo rod-
ny, pochodzący od tych samych rodziców; równorodny’ (Sstp). 
Na przestrzeni wieków rodny obrastał w nowe sensy, por. jego 
znaczenia w Słowniku Lindego: ‘rodzajny, rodzący’: Góra pańska 

5 Wyraz uwiąd pochodzi od uwiędnąć w znaczeniu ‘(o ciele) uschnąć’, por. 
Noga uwiędła (SW). W przeszłości uwiąd miał ogólne znaczenie, tj. ‘zanik, zmar-
nienie’ (SW). Współcześnie ma przenośny sens: ‘stopniowy zanik aktywności 
w jakiejś dziedzinie życia społecznego, politycznego, gospodarczego’: Uwiąd 
gospodarczy (USJP).

6 Czasownik zmazać utracił znaczenie ‘zwalać, zbrukać, zesmolić, spluga-
wić, zanieczyścić, splamić, skalać, pokalać’. To znaczenie stało u podstaw rze-
czownika zmazanie (por. też dawne pomazać i pomazanie) (L).
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jest góra rodna i obfita (J. Kchan. Ps. 95); Drzewo nierodne każdy do 
pieca miece (Kanc. Gd. 262); ‘rodzony’: Jan Tarnowski miał dwa bra-
ty rodne (Orzech. Tar. 20); Brat nierodny ‘przyrodny’ (Falib. M.); 
‘zrodzony’: Prosię w lesie rodne (Bielaw. D 3). Losy semantycz-
ne omawianego przymiotnika pokazują, że stabilizuje się on 
w podstawowym sensie ‘tyczący się rodzenia, rodzajny’ (SW). 
Nie bez znaczenia jest tu fakt, że w przeszłości zakres seman-
tyczny rodnego pokrywał się z przymiotnikiem rodzajny ‘służący 
do rodzenia, rodny, rozpłodowy’. Rodzajny wycofał się z tego 
sensu, zaginęło też dawne znaczenie rzeczownika rodzaj, tj. ‘ro-
dzenie’: Dziatek przed ósmym dniem rodzaju ich nie chrzczą (Sk. Dz. 
1026); Białegłowy po rodzaju z dziateczkami idą do kościoła, aby bogu 
za rodzaj dziękowały (Sk. Kaz. 524) (L; w SW te same cytaty).

W dawnych wiekach rodny był składnikiem wyrażenia: części 
rodne ‘narządy płciowe’ (L, Swil, SW). Ta jednostka współfunk-
cjonowała z połączeniem części rodzajne (Swil; Linde części rodzaj-
ne poświadcza tylko w cytacie). Dodać trzeba, że polszczyzna 
dokumentuje także wyrażenia: rodzajne miejsce // rodne miejsce 
‘członek wstydliwy, organ płciowy’ (SW). Co więcej, w SXVI 
pod hasłem rodzajny znajduje się połączenie: członek rodzajny ‘na-
rząd płciowy’, pod hasłem rodny notowana jest jednostka: rodne 
członki (rodny członek) ‘męski narząd płciowy’ (SXVI). Z języka 
wycofały się jednostki współfunkcyjne; czynnikiem sprzyjają-
cym była tu redukcja polifunkcyjności semantycznej przymiot-
ników rodny i rodzajny.

Przymiotnik koleśny we współczesnej polszczyźnie występu-
je tylko w terminie rolniczym: pług koleśny ‘pług składający się 
z właściwego pługa i z koleśnicy’ (USJP). Dziś nie jest samodziel-
ną jednostką języka, jednak w przeszłości było inaczej, co potwier-
dzają dawne konteksty jego użyć: Ciężkie jarzma wołów skrzypieć* 
zaczęły po koleśnych drogach (Kon.); Gonitwa koleśna (Ml.) (SW). Wy-
raz koleśny w dawnej polszczyźnie wchodził w skład dość licznej 
rodziny słowotwórczej opartej na rdzeniu koł – (od koło), por. daw-
ne derywaty: koleśnica ‘narzędzie kołodzieja’, koleśnik ‘rzemieślnik 
wyrabiający wozy’ (SXVI); koleśnia ‘warsztat koleśniczy czyli stel-
machski’; koleśniczy ‘stelmaszy’ (L; Swil); koleśno ‘na kolach (tj. wo-
zem, wozami)’; koleśność ‘posiadanie kół’ czy koleśny ‘będący na 
kołach, wozowy’ (SW). Ta niegdyś rozbudowana klasa wyrazów 
nie wytrzymała próby czasu. USJP poświadcza tylko dwa wyrazy 
z tej rodziny, tj. koleśnica i koleśny (oba żywe w terminologii rol-
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niczej). Wyrażenie pług koleśny współwystępowało dawniej z jed-
nostką pług z koleśnicą, tj. ‘z kołami’ (SW).

Utrwalonej struktury nie miał w przeszłości termin religijny 
z przestarzałym wyrazem zielny: Matka Boska Zielna. Linde no-
tuje połączenie: Najświętsza panna zielna ‘wniebowzięcie najśw. 
panny, iż w to święto zioła przynoszą do kościoła dla święce-
nia’: W dzień panny Maryi zielnej dziesięcina z gęsi ma być oddawana 
(Szczerb. Sax. 56); Rzecz ta tak aż do panny Maryi zielnej zostawała 
(Weryf. 14); W wigilią najśw. panny zielnej (Kras. Pod. 1, 148) (L). 
Swil dokumentuje dwie jednostki: Matka boska Zielna i Najświęt-
sza Panna Zielna, natomiast SW notuje wyrażenie: Panna Zielna 
oraz jego skróconą postać: Zielna, por.: Na Zielną; Po Zielnej (SW).

Trzeba powiedzieć, że połączenie Matka Boska Zielna jest cha-
rakterystyczne dla polszczyzny potocznej (w PSWP z kwali-
fikacją: regionalny). Obok w użyciu jest oficjalna nazwa święta, 
tj. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, co potwierdza cytat: 
W dniu Wniebowzięcia N. Marii Panny, zwanym powszechnie dniem 
Matki Boskiej Zielnej, wieśniaczki z okolic przynosiły zioła i kwiaty do 
poświęcenia (Bystr. Warsz. 180) (SJPDor).

Ciekawy przykład stanowi termin Zielone Świątki (dziś rzadziej: 
Zielone Święta) ‘w Kościele rzymskokatolickim: święto zesłania 
Ducha Świętego obchodzone w siódmą niedzielę po Wielkano-
cy’ (USJP). Podkreślić należy, że to wyrażenie w przeszłości wy-
stępowało w skróconej postaci: Świątki (bez liczby pojedynczej)  
(L; Swil; SW; SJPDor). Współfunkcjonowało też z połączeniem 
mającym inną semantykę, por. na zielone świątki, ‘na święty nigdy; 
na święty Adam; kiedy mi włosy na dłoni urosną; kiedy kije *za-
ksztą, pierwej świat opak pójdzie’ (L; Swil; SW). Ta jednostka wy-
szła z języka; pewnie mogłoby być opacznie rozumiana i mylona 
z wyrażeniem określającym święto religijne (Piela 2013: 68-69). 
Warto dodać, że niegdyś w użyciu były formy: Białe Świątki ‘Boże 
Narodzenie’, Brunatne Świątki ‘Zielone Świątki u Żydów’ (SW).

Można się zastanawiać, czy wszystkie przedstawiane jednost-
ki są terminami7. Zakres użycia, np. nazw świąt kościelnych: Mat-
ka Boska Zielna, Zielone Świątki wykracza przecież poza określone 
grupy profesjonalistów (Nowakowska 2001: 38). Co więcej –  
nazwy świąt słownikach ogólnych współczesnej polszczyzny 

7 Na problemy tego typu zwracała uwagę A. Nowakowska w artykule pt.: 
Zestawienie – termin – frazeologizm. (Nowakowska 2001: 33-40).



222 AGNIESZKA PIELA

uważane są za terminy religijne, natomiast w gramatykach języ-
ka polskiego traktuje się je jako zestawienia (Bąk 1984: 227-228)8.

Poza zakres użyć specjalistycznych wykraczają również inne 
wyrażenia terminologiczne ze starym elementem języka. Z wie-
loma z nich stykamy się na co dzień, inne znane są m.in. z mass 
mediów. Oto przykłady: rzut rożny (z anachronizmem rożny); 
skarb państwa (z anachronizmem: skarb ‘majątek państwa, finanse 
państwowe, kasa państwowa; także: instytucja rządząca mająt-
kiem państwa’); racja stanu, mąż stanu, zamach stanu, zdrada stanu 
(z archaizmem stan ‘państwo, kraj wraz z rządem; także: rząd, 
rządzenie, polityka’); udar mózgu, udar słoneczny (z anachroni-
zmem udar); wotum zaufania, wotum nieufności (z archaizmem 
wotum ‘głos osoby głosującej’); bieg wsteczny, lusterko wsteczne 
(z anachronizmem wsteczny ‘idący, posuwający się, kierujący się, 
kierowany wstecz, w tył’); most zwodzony (z archaizmem zwieść – 
zwodzić ‘sprowadzić (sprowadzać), spuścić (spuszczać) na dół’), 
dom zdrojowy (przymiotnik zdrojowy motywowany jest rzeczow-
nikiem zdrój w przestarzałym znaczeniu ‘miejscowość kuracyjna 
mająca źródła wód leczniczych’9, USJP).

Upowszechnienie nazw specjalnych w użyciach potocznych to 
dowód, że „Język nasz staje się coraz bardziej fachowy” (Bajerowa 
1980: 43). Zresztą zauważa się, że w języku zachodzą dwa procesy –  
terminologizacja wyrazów ogólnych i deteterminologizacja lek-
semów przynależnych do słownictwa specjalnego (Buttler 1979: 
58-66; 1979a: 127–135; Bajerowa 1980: 46-51; Szymczak 1979: 57). 
To dotyczy także wielowyrazowych jednostek leksykalnych od-
noszących się do jednego pojęcia. Trzeba podkreślić, że choć użyt-
kownicy polszczyzny przytoczone terminy znają, to przeważnie 
jednak nie uświadamiają sobie faktu, że mieszczą one dawne sen-
sy słów. Potwierdzają to również związki frazeologiczne miesz-
czące dawne komponenty leksykalne: 

8 P. Bąk, pisząc o zestawieniach, podkreśla, że składają się one z dwu samo-
dzielnych wyrazów i obejmują nazwy gatunków w przyrodzie żywej, np.: dzię-
cioł pstry, bocian czarny. Zestawieniami są ponadto: nazwiska osobowe (Bolesław 
Chrobry), nazwy świąt (Boże Narodzenie, Dzień Kobiet), tytuły dzieł literackich 
i czasopism (Ludzie bezdomni), nazwy geograficzne (Kanał Sueski), nazwy insty-
tucji (Rada Państwa), nazwy odznaczeń (Krzyż Walecznych) (Bąk 1984: 227-228).

9 Rzeczownik zdrój w dawnym sensie występuje w nazwach miejscowych: 
Kudowa Zdrój, Busko Zdrój, Duszniki Zdrój (USJP); Cieplice Zdrój, Iwonicz Zdrój 
(SJPDor).
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(…) użytkownikom języka nie jest potrzebna wiedza na temat pocho-
dzenia frazeologizmów, źródłosłowu wyrazów-komponentów czy 
anachronicznych znaczeń, by się nimi posługiwać (Jawór 2010: 36).

Obok upowszechnionych nazw specjalnych w języku ogólnym 
znajdują się skupienia znane wyłącznie fachowcom, specjalistom 
z danej dziedziny. Językoznawcy posługują się terminami: dery-
wacja wsteczna, upodobnienie wsteczne; biolodzy mówią o rozwoju 
wstecznym, prawnicy – o mocy wstecznej ustawy, przepisu, geolodzy –  
o erozji wstecznej, zaś astronomowie – o kierunku wstecznym (ciał 
niebieskich). Bankowcy i ekonomiści używają określeń: stopa dys-
kontowa, stopa redyskontowa, stopa amortyzacji, stopa zysku. W termi-
nologii medycznej funkcjonują omawiane wcześniej terminy: wiąd 
rdzenia (kręgowego), zmaza nocna, części rodne, narząd rodny, drogi 
rodne. W tym miejscu zaakcentuję, że materiał terminologiczny 
do artykułu ekscerpowałam ze słowników ogólnych współczes-
nej polszczyzny. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że zasadniczy 
zrąb terminologii specjalnej przeznaczony jest wyłącznie dla fa-
chowców i przeciętny Polak nigdy danego terminu nie użyje ani 
się z nim nie spotka (Bajerowa 1980: 48-49).

W materiale leksykalnym znajduje się znacznie więcej terminów 
z dawnymi formami języka. Trudno je pogrupować w większe kla-
sy semantyczne. Z tego powodu ograniczę się do zaprezentowania 
wybranych z USJP przykładów. Z kwalifikatorem: etnograficzny 
notowany jest termin: dymna chata ‘dawna wiejska chata bez komi-
na’, z kwalifikacją: techniczny połączenie przewód dymny, rura dym-
na ‘przewód, rura przewodzące dym do komina’ (anachronizm 
dymny ‘zadymiony, przesycony dymem’); w terminologii pszcze-
larskiej funkcjonuje termin: sycić miód ‘przerabiać miód pszczeli na 
pitny’ (anachronizm sycić ‘o świetle, zapachu itp.: przenikać, napeł-
niać coś, przesycać’); w leśnictwie używa się określenia: użytki leśne 
‘płody leśne, dobra materialne pozyskiwane z lasu, np. drewno, 
żywica, grzyby, zioła, zwierzyna łowna’ (anachronizm użytek ‘ko-
rzyść, pożytek, zysk’); w górnictwie występuje termin zgłębić szyb 
‘wydrążyć wyrobisko pionowe z góry na dół’ (anachronizm zgłębić 
‘uczynić (czynić) coś głębszym, pogłębić (pogłębiać) coś’); w termi-
nologii botanicznej można spotkać następujące nazwy roślin: dra-
pacz lekarski; dzięgiel lekarski; kozibród lekarski; kozłek lekarski; krwiściąg 
lekarski; mniszek lekarski; pomurnik lekarski; rutwica lekarska; szparag 
lekarski; wymiotnica lekarska, terminem farmaceutycznym jest węgiel 
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lekarski // leczniczy, a określenie majka lekarska funkcjonuje w zoo-
logii (anachronizm lekarski ‘służący do leczenia, mający zastoso-
wanie w lecznictwie; dziś: jako drugi człon nazw roślin mających 
zastosowanie w lecznictwie’) (USJP).

We wstępie akcentowałam, że niektóre skupienia są w języku 
nowe – notowane po raz pierwszy w SJPDor czy w USJP. Postawi-
łam wtedy pytanie o aktywność archaizmów jako komponentów 
współczesnych wyrażeń terminologicznych. Zwłaszcza że obecnie 
zauważa się przyrost terminów z archaizmami i anachronizmami. 
Nowe są przecież w języku terminy z wyrazem stopa (SW notuje tyl-
ko stopę procentu), nowe są też jednostki z komponentem wsteczny 
czy z wyrazem rodny. Oznacza to, że część polskich terminów po-
wstała w polszczyźnie niedawno – wskutek postępującego rozwoju 
nauki i techniki. Trudno tu jednak mówić o szczególnej roli daw-
nych komponentów charakteryzowanych wyrażeń. Okazuje się, że 
nowe jednostki powstają w języku niejako mechanicznie, wskutek 
motywacji przez system terminologiczny danej dziedziny wiedzy 
(analogia, występowanie gniazdowości) (Gajda 1990: 92-93). Termi-
ny: drogi rodne, narząd rodny powstały w ten właśnie sposób. System 
terminologiczny dopuszcza tworzenie serii nowych terminów we-
dle już istniejących wzorców, np.: drogi łzowe, drogi oddechowe, drogi 
żółciowe; narząd głosowy, narządy słuchowe, narządy smakowe, narządy 
oddechowe, narządy rozrodcze, narządy wewnętrzne. Co istotne – „Fraze-
ologizmy z reguły nie tworzą serii przedłużanych ad infinitum” (Le-
wicki 1988: 13). Oczywiście nie jest to zjawisko charakterystyczne 
tylko dla jednostek leksykalnych z dawnymi elementami języka10.

Obserwacja ekscerpowanego materiału prowadzi również do 
wniosku, że analizowane wyrażenia z archaizmami i anachroni-
zmami nie są elementem tylko jednego zbioru (systemu) terminów, 
ale należą jednocześnie do kilku z nich (np. rozpowszechniony 
w wielu dziedzinach przymiotnik wsteczny). Ma to związek z fak-
tem, że każda dziedzina ma wprawdzie swój mniej lub bardziej 
wyraźny system terminów, żadna jednak nie ma całkiem wyraźnie 
odrębnego systemu terminów. W rzeczywistości systemy te częś-
ciowo nakładają się na siebie oraz znajdują się w stanie permanen-
tnego rozwoju i wzajemnej wymiany (Grucza 1991: 38-39).

10 Oto przykłady: głoska wargowa, głoska przedniojęzykowa, głoska tylnojęzyko-
wa (przykłady za: Lewicki 1988: 12-13); szczyt turystyczny, urlopowy, truskaw-
kowy, wyjazdowy; bank informacji, krwi, tkanek, rezerw materiałowych czy zagłębie 
budowlane, turystyczne, naukowe, hodowlane (przykłady za: Buttler 1979: 65).
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Zakończenie
Jestem przekonana, że nie tylko o związkach frazeologicznych, 
ale również o skupieniach terminologicznych z dawną leksyką 
można powiedzieć: to specyficzne jednostki języka. O ich spe-
cyfice na pewno decyduje unikatowy komponent leksykalny. 
Związki frazeologiczne z omawianym składnikiem nie są współ-
cześnie statyczne, cechują się zmiennością. Skupienia termino-
logiczne odziedziczone z przeszłości pozostają „w bezruchu”, 
stanowią „pamiątkę” dawnych epok rozwojowych polszczyzny. 
Nie wszystkie jednak charakteryzowane w artykule terminy zo-
stały przejęte z przeszłości. System terminologiczny dopuszcza 
tworzenie serii nowych terminów na zasadzie analogii do jedno-
stek już istniejących. W ten sposób powstały (powstają) w języ-
ku nowe skupienia terminologiczne, w tym również takie, które 
mieszczą stare formy wyrazowe. To z kolei zapewnia archai-
zmom i anachronizmom trwałość w języku.

Niniejsze rozważania podsumuję słowami: 

W rzeczywistości terminy niewątpliwie wyróżniają się też tym, (…) 
że są one „narzędziami” służącymi nie tylko międzyludzkiej komu-
nikacji, a można nawet powiedzieć, że nie w pierwszej kolejności; 
otóż najpierw i przede wszystkim są one po prostu specyficznymi 
narzędziami ludzkiej pracy (Grucza 1991: 32-33).

Wykaz�skrótów

L – S. B. Linde, Słownik języka polskiego,t. 1-6 I, 6 II, Warszawa 
1994–1995. 

PSWP – Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgół-
kowa, t. 1-50, Poznań 1994-2005. 

SFJP – S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1-2, 
Warszawa 1985. 

SJPDor – Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1-10, 
Warszawa 1958–1968 (z Suplementem).

SP – M. Bańko, Słownik porównań, Warszawa 2004.
Sstp – Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 1-11, Wrocław-

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

dźwiedzki, t. 1-8, Warszawa 1900–1927 (tzw. Słownik warszawski).
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SWil – Słownik języka polskiego, wydany staraniem i nakładem  
M. Orgelbranda, t. 1–2. Wilno 1861 (tzw. Słownik wileński).

SXVI – Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa,  
t. 1-36, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966-2012.

USJP – Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t.1-4, 
Warszawa 2003.

WSJPDun – Język polski. Współczesny słownik języka polskiego, red. 
B. Dunaj, t. 1–2, Warszawa 2007.
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Old words in contemporary terms
Abstract

In modern Polish, elements of old language can be found in 
terminology, e.g. pług koleśny, narząd rodny, rzut rożny, lusterko 
wsteczne. However, in Polish there are also new terms that 
comprise archaic words. The terminological system allows for 
the creation of series of the new word-based constructions by 
analogy to the already existing units. That is how new terms 
were created (are being created), including those that contain 
old words. It assures that the linguistic archaisms and anachro-
nisms remain in the language.

Keywords: archaic lexis, motivation, semantics, terminology.
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Ciągłość i zmiany semantyczne  
rodziny wyrazu kolęda

Ewolucja semantyki wyrazu kolęda w języku polskim jest odbi-
ciem zmian dokonujących się w mentalności i obyczajach społe-
czeństwa od epoki staropolskiej po czasy współczesne. Wyraz 
kolęda pochodzi od łac. calendae oznaczającego ‘początek mie-
siąca’, co na gruncie polskim zostało znaczeniowo przetranspo-
nowane i zarezerwowane na określenie początku nowego roku. 
Historię zmian semantycznych wyrazu kolęda pokażę na mate-
riale słownikowym słowników staro – i średniopolskich, a także 
współczesnych; wesprę się również ustaleniami wybitnych ba-
daczy kolęd w kulturze polskiej – Juliusza Nowaka-Dłużewskie-
go i Stefana Nieznanowskiego oraz Jerzego Reichana.

Zacznę od konstatacji Nieznanowskiego, która, gdy zabrałam 
się zgłębienia tematu funkcjonowania wyrazu kolęda w języku 
polskim, wprawiła mnie w najwyższe zdumienie: „Staropol-
szczyzna nie zna słowa kolęda w naszym dzisiejszym znaczeniu” 
stwierdził ten badacz, przy czym miał na myśli także wiek XVI 
(Nieznanowski 1996: 83). Do tego wniosku doprowadziła Nie-
znanowskiego kwerenda, której rezultatem jest 40 000 stron ko-
lęd znalezionych w archiwach klasztornych i kościelnych i wy-
danie części z nich wspólnie z Nowakiem-Dłużewskim w mo-
numentalnej edycji Kolędy polskie. Średniowiecze i wiek szesnasty 
(Nieznanowski, Dłużewski 1966). Pogląd ten podziela inicjator 
tej edycji kolęd, Juliusz Nowak-Dłużewski, pisząc we wstępie 
do tejże, że w dwóch najważniejszych dawnych zbiorach kolęd, 
kancjonale Czartoryskich i kancjonale Kórnickim „nigdzie ... 
pieśń bożonarodzeniowa … nie jest nazwana kolędą” (Nowak-
-Dłużewski 1966: V). Nieznanowski dorzuca jeszcze: „Kolędą… 
nazywali staropolanie pieśń życzącą z okazji Nowego Roku”.
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Próbowałam dociec, czy aby teza ta nie została postawiona 
zbyt kategorycznie.

Słownik staropolski zaświadcza, że w staropolszczyźnie wyraz 
‘kolęda’ funkcjonował w dwóch znaczeniach – w znaczeniu ‘poda-
runku bożonarodzeniowego’ i ‘daniny kościelnej’. Słownik polszczy-
zny XVI wieku, który dysponuje już materiałem obszerniejszym, 
dodaje do dwóch znaczeń kolędy wymienionych przez Słownik 
staropolski trzy kolejne: ‘wizyta duszpasterska ‘, ‘zwyczaj chodze-
nia z szopką’ oraz ‘pieśń związana tematycznie z Bożym Narodze-
niem, o tematyce świeckiej’. To ostatnie znaczenie zostało zilustro-
wane materiałem skąpym, bo jedynie dwucytatowym. Wydaje się 
też, że nie został on przez autorów Słownika staropolskiego trafnie 
zinterpretowany. Oto cytat pierwszy: 1/„Zopytanie przed tą kolędą ma 
być wedle starego obyczaja.” Lud Wieś A2. Słowo kolęda wydaje się tu 
znaczyć, jak zauważył Jerzy Reichan, nie ‘pieśń bożonarodzenio-
wą’, jak podaje Słownik, lecz raczej ‘zwyczaj odwiedzania domów 
z szopką przez kolędników’. W drugim z cytatów natomiast, który 
brzmi: „(nagł.) Gospodyniej kolęda (-) A ta pani ślicznie chodzi. Nosi su-
kienkę od zieleni LudWieś A3v, A2, A2v.” kolęda również nie oznacza 
‘pieśni bożonarodzeniowej’, lecz raczej przyśpiewkę towarzyszącą 
zwyczajowi chodzenia po domach, przyśpiewkę wywodzącą się 
zapewne z pieśni życzącej, o której jako typie kolędy mówi Nie-
znanowski. Spostrzeżenia Reichana wydają się trafne. Kolejny cytat 
w Słowniku polszczyzny XVI wieku w punkcie 5b pod definicją ‘pieśń 
związana tematycznie z okresem Bożego Narodzenia o tematyce 
religijnej dotyczącej narodzenia Syna Bożego’ brzmi następująco: 
”Kolęda (nagłówek). Dziecię się urodziło i Syn nam jest dany. GrabSet. 
Nie są to bynajmniej słowa oryginalnej kolędy staropolskiej; są 
to słowa z Księgi proroka Jeremiasza, znakomicie wpasowujące się 
w treść świąt Bożego Narodzenia, które do swoich „rymów” wplótł 
Grabowiecki, autor „Setnika rymów”.

Jeśli więc zgodzić się z tezą Nieznanowskiego i Nowaka-
-Dłużewskiego, że w okresie staropolskim i w wieku XVI, mimo 
istnienia kilku rozmaitych znaczeń wyrazu kolęda łączących się 
z obyczajami bożonarodzeniowymi, nie funkcjonowało znacze-
nie kolędy jako pieśni bożonarodzeniowej – hasła kolęda istotnie 
nie znajdziemy w żadnym z dawnych słowników: ani w Słowniku 
Knapskiego (1621), ani w Słowniku Trotza (1764), ani nawet w Słow-
niku Lindego (1854-60) – nasuwa się pytanie, jak nazywano wów-
czas pieśni bożonarodzeniowe, bo przecież takie pieśni istniały? 
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Nieznanowski na podstawie swojej kwerendy stwierdza, że pieś-
ni bożonarodzeniowe (których w wydaniu Kolędy polskie. Średnio-
wiecze i wiek XVI zamieszczono 293) nazywano ówcześnie „pieśnią, 
kantyką, rotułą czy symfonią” (Nieznanowski, 1996: 83). Do tych 
określeń Jerzy Reichan dorzuca jeszcze jedną: ‘pieśńka nowa’ (Re-
ichan 1996: 334). Badacz ten bowiem zwrócił uwagę, że w Słow-
niku staropolskim pod hasłem piosnka… widnieją dwa następujące 
cytaty: „Ludzie wszytcy się wiesielcie a pieśńkę nową śpiewajcie” 
i „Juże wszytcy się radujcie, pieśńkę nową zaczynajcie, bo się nam 
Pan Bóg narodził”. Cytaty te pochodzą z XV-wiecznej pieśni w ję-
zyku polskim z łacińskim tytułem „De nativitate Domini” [O naro-
dzeniu Pana]. Zwróćmy uwagę na podobieństwo dwu nazw – zło-
żeń: „pieśńka nowa” (w znaczeniu „kolęda” i „nowe lato” w zna-
czeniu „Nowy Rok” występujące w tych cytatach); podobieństwo 
to polega na przynależności do tego samego pola semantycznego, 
jakim jest okres świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, kiedy 
to dokonuje się coś nowego: rodzi się Zbawiciel, następuje przełom 
czasu i rozpoczyna się kolejny rok.

Zanim opuścimy wiek XVI, wskażmy na istnienie obrazowych 
frazeologizmów związanych ze słowem kolęda. Większość z nich 
notuje Słownik polszczyzny XVI wieku. Zwrot „biegać po kolędzie” 
znaczył – zajmować się plotkami, „nosić po kolędzie” – obgady-
wać kogoś, a „nogi chodzą po kolędzie” – ktoś się zatacza, jest 
dobrze podchmielony. Obrazowość ta nie dziwi, wziąwszy pod 
uwagę, że owe zwroty wyszły spod pióra Mikołaja Reja, pisarza 
obdarzonego plastycznym, barwnym językiem. Żywotność tych 
frazeologizmów okazała się w języku polskim zaskakująco trwa-
ła – funkcjonowały one przez czterysta lat; odnotowuje je więk-
szość słowników dziewiętnastowiecznych, a po raz ostatni znaj-
dziemy je w Słowniku Lehra-Spławińskiego z 1937 roku. Aż żal, że 
dziś wyszły już z użycia; ich plastyczność nie straciła właściwie 
nic na swej urodzie! Dodajmy jeszcze, że Słownik polszczyzny XVI 
wieku notuje dwa synonimy wyrazu kolęda do dwóch znaczeń 
tego wyrazu: do znaczenia „Nowy Rok” synonim „Nowe Lato”, 
a do znaczenia „danina” synonim „stołowe”, a Maria Karpluk 
w swoim Słowniku staropolskiej terminologii chrześcijańskiej podaje 
określenie „przewoźnicza kolęda”, pod którym kryło się ‘zobo-
wiązanie diecezjan na rzecz biskupa’ (Karpluk 2001: 61).

Kolejne dwa stulecia, wiek XVII i XVIII, niczego nowego pod 
względem zmian semantycznych w słowie kolęda właściwie nie 
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wniosły. Hasła kolęda nie zawiera Słownik języka Jana Chryzosto-
ma Paska, który rejestruje tak ważną przecież część siedemnasto-
wiecznego materiału leksykalnego, nie znajdziemy go także ani 
w Thesaurusie Knapskiego (1621), ani w Dykcyonarzu Trotza (1764).

W słownikach XIX-wiecznych tj. w Słowniku Lindego (1854-1860) 
i Słowniku wileńskim (1861) powtarzają się znaczenia kolędy ugrun-
towane w wiekach wcześniejszych, lecz kolęda w znaczeniu pieśni 
bożonarodzeniowej ciągle jeszcze jest nieobecna. Znamienne też, 
że słowo kolęda pojawia się zupełnie sporadycznie w twórczości 
wielkich romantyków. U Mickiewicza występuje ona tylko raz, 
w „Dziadach” : „Wszak nie nucim po kolędzie,/ Nucimy piosnkę 
żałoby,/ Nie do dworu z nowym rokiem, / Ze łzami idziem na gro-
by.” (SjAM 1968, t.III: 417) Mickiewiczowskie ‘po kolędzie’ ozna-
cza chodzenie ze śpiewem kolędowym po domach. U Słowackiego 
wyraz kolęda również występuje tylko raz, w listach poety: „teraz 
przy zbliżającym się nowym Bożym Narodzeniu chciałbym, żeby 
mi kto mógł zaśpiewać kolędę” (Słowacki, Listy, I, 213). Kolęda jest 
u Słowackiego już jednoznacznie określeniem pieśni bożonarodze-
niowej. W tym znaczeniu, znaczeniu pieśni bożonarodzeniowej, 
kolęda pojawi się w słownikach dopiero na początku XX wieku – 
w Słowniku warszawskim (1902), lecz za to od razu na miejscu pierw-
szym wśród wielu znaczeń tego wyrazu. Wydaje się więc, że wiek 
XIX był okresem, kiedy wśród wielu zróżnicowanych znaczeń wy-
razu kolęda zaczyna się przyjmować i wysuwać na plan pierwszy 
znaczenie tego leksemu jako pieśni o tematyce bożonarodzeniowej. 
Co mogło być czynnikiem, który przyczynił się do rozpowszech-
nienia i umocnienia kolędy w tym właśnie znaczeniu? Moim zda-
niem, mogło nim być pojawianie się w XIX wieku jak grzybów po 
deszczu śpiewników pieśni bożonarodzeniowych – Mioduszew-
skiego, Miłkowskiego, Kędzioły, Smolarkiewicza, Szycy, Kotuli. 
W tytułach owych zbiorków widniało słowo kolęda (np. ks. Michał 
Mioduszewski nadał swemu śpiewnikowi z roku 1843 tytuł „Pa-
storałki i kolędy z melodyjami czyli piosnki wesołe ludu w czasie 
świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane” – Nieznanowski 
1984: 457-458). Praktyka wydawców śpiewników XIX-wiecznych 
zamieszczania w tytułach zbiorków pieśni słowa kolęda wiązała 
więc to słowo w świadomości społeczeństwa na trwałe ze znacze-
niem pieśni bożonarodzeniowej. Trzeba zaznaczyć, że XIX-wieczni 
wydawcy pieśni bożonarodzeniowych mieli świadomość istnienia 
różnych rodzajów kolęd; słowo kolęda było u nich zarezerwowane 
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na określenie pieśni poważnej, uroczystej, o treści ściśle religijnej, 
śpiewanej w kościołach w okresie Bożego Narodzenia, natomiast 
żartobliwa, lekka, świecka pieśń bożonarodzeniowa zwana była 
pastorałką, kantyczką albo piosnką.

Wiek XX przynosi zatem istotną zmianę: w słownikach – 
Słowniku warszawskim (1902), Słowniku języka polskiego T. Lehra-
-Spławińskiego (1937), Słowniku języka polskiego pod red. W. Do-
roszewskiego (1961), Słowniku języka polskiego B. Dunaja (1996) –  
na pierwszym miejscu wśród znaczeń słowa kolęda figuruje „pieśń 
bożonarodzeniowa” i znaczenie to nie opuszcza tego miejsca 
w słownikach XXI-wiecznych – Innym słowniku języka polskiego 
pod red. M. Bańki (2000), Uniwersalnym słowniku języka polskiego 
S. Dubisza (2003) i Wielkim słowniku języka polskiego pod red. Piotra 
Żmigrodzkiego, powstającym w IJP PAN od roku 2007. Wydaje 
się, że ‘pieśń bożonarodzeniowa’ stała się już w drugiej połowie 
XIX wieku podstawowym znaczeniem wyrazu kolęda. Stan ten za-
świadczyły wprawdzie dopiero słowniki z początku XX wieku, 
lecz wiadomo, że słowniki rejestrują zadomowione już w języku 
użycia wyrazów. I choć Doroszewski odnotowuje jeszcze w swo-
im Słowniku z połowy XX wieku owo pierwsze w słownikach 
XIX-wiecznych znaczenie kolędy jako „podarunku”, ale podaje je 
na pozycji dalszej, 3a, z kwalifikatorem ‘dawne’. Po Doroszew-
skim kolejne słowniki tego znaczenia kolędy w ogóle już nie wy-
mieniają, co oznacza, że wyszło ono z użycia.

Charakterystyczna dla procesu semantycznego związanego 
z wyrazem kolęda jest w wieku XX i XXI stopniowa redukcja licz-
by znaczeń tego wyrazu.

Jeszcze Słownik warszawski (1902) wyszczególnia dziewięć 
znaczeń kolędy: 1. pieśń bożonarodzeniowa, 2. dar noworoczny, 
3. opłatki roznoszone przez organistów, 4. Nowy Rok, 5. zadatek 
dawany na Boże Narodzenie, 6. mieszanina potraw wigilijnych 
dawana bydłu na św. Szczepan, 7. ciasto kolędowe 8. okrzyk, 
przyśpiew wesoły Hej kolęda 9. dzika kolęda – kolęda swawolna, 
rubaszna, jednak Słownik języka polskiego T. Lehra-Spławińskiego 
z 1937 roku notuje ich już osiem, a więc o jedno mniej, a Słownik 
języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego z 1961 roku wyróż-
nia ich jeszcze mniej – sześć, w tym, jak wspomniałam wyżej, jed-
no z nich, w znaczeniu ‘podarunku’, z kwalifikatorem ‘dawne’.

Jakież więc ostatecznie pozostały nam dziś, we wczesnym 
wieku XXI, znaczenia kolędy? Pozostały zasadniczo trzy: ko-
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lęda jako ‘pieśń związana tematycznie z B. N.’ kolęda jako ‘wi-
zyta duszpasterska’ i kolęda jako ‘obrzęd ludowy obchodze-
nia domów przez kolędników’ (tak w Słowniku języka polskiego  
B. Dunaja i Uniwersalnym słowniku języka polskiego S. Dubisza), 
przy czym Wielki słownik języka polskiego wyodrębnia jeszcze zna-
czenie czwarte, kolędy jako ‘datku wręczanego księżom przez 
mieszkańców odwiedzających ich domy lub uczestnikom obrzę-
du ludowego’), natomiast Inny słownik języka polskiego pod red.  
M. Bańki podaje jedynie dwa znaczenia, z tym że Bańko łączy 
z sobą w jednym znaczeniu znaczenie rozdzielone w innych naj-
nowszych słownikach na dwa znaczenia osobne – kolędę w zna-
czeniu „wizyty księdza u parafian w okresie Bożego Narodze-
nia” i „wizyty kolędników” .

Przyczyna redukcji znaczeń wyrazu kolęda w ostatnich z górą 
stu latach tkwi w przemianach kultury, które przyczyniły się do 
zaniku znaczeń najbardziej archaicznych (mam na myśli zna-
czenie kolędy jako ‘Nowego Roku albo Nowego Lata’; ostatni raz 
zanotował je Słownik Warszawski, nie ma go już w słownikach 
późniejszych) oraz z zanikaniem dawnych obyczajów bożonaro-
dzeniowych na polskiej wsi, co sprawiło, że przestała istnieć ko-
lęda w znaczeniu „zadatku dawanego służbie na Boże Narodze-
nie”, kolęda jako ‘mieszanina potraw wigilijnych z opłatka i chle-
ba spod obrusa wigilijnego dawanej bydłu na św. Szczepana’ 
a także kolęda w znaczeniu ‘ciasto kolędowe’. Przestało również 
funkcjonować pierwsze niegdyś znaczenie kolędy jako ‘prezen-
tu gwiazdkowego’, po raz ostatni przywołane w Słowniku języka 
polskiego T. Lehra-Spławińskiego (dziś nie daje się ‘kolędy’ daje się 
‘prezent gwiazdkowy’, ‘prezent pod choinkę’).

XX-wieczną semantykę wyrazu kolęda charakteryzuje więc 
z jednej strony uszczuplenie liczby znaczeń w stosunku do wie-
ków poprzednich oraz zniknięcie ze słowników obrazowych 
zwrotów o długiej tradycji: „nosić kogo po kolędzie”, „biegać po 
kolędzie” w znaczeniu „obgadywać kogoś” i „nogi chodzą po 
kolędzie” w znaczeniu „zataczać się, a z drugiej strony (ostatni 
raz były obecne w Słowniku warszawskim i Słowniku języka polskie-
go T. Lehra-Spławińskiego), z drugiej strony jednak pojawiły się 
znaczenia nowe, przenośne, ekspresywne. Należy do nich, zwią-
zane z czasownikiem „kolędować” znaczenie „upraszać o coś 
silnie, nachodzić kogo z prośbą” (u Lehra-Spławińskiego) oraz 
„czekać gdzieś długo, nie mogąc się dostać lub załatwić”; kolę-
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dować pod drzwiami w urzędzie (w tym znaczeniu w Słowniku 
języka polskiego B. Dunaja i Uniwersalnym słowniku języka polskiego 
S. Dubisza). Nawiązują one okoliczności kolędowania, kiedy ko-
lędnicy wyczekują, niekiedy długo pod drzwiami domu, aż go-
spodarze wpuszczą ich do środka i nagrodzą.

Pojawiły się także (wprawdzie tylko w Słowniku warszawskim 
a potem już nie odnotowywane) nowe połączenia o specyficznych 
znaczeniach: ‘dzika kolęda’ definiowana przez ten słownik jako 
[kolęda] „treści niereligijnej, świecka, rubaszna” oraz ‘kolęda ki-
jowa’ w znaczeniu ‘chłosta, obicie’ („Synowie bojarscy często od  
W. Kniazia kolędę kijową odnoszą”). Pod połączeniem ‘dzika ko-
lęda’ kryje się zapewne kolęda ludowa, plebejska, posiadająca ele-
menty dowcipu, rubaszności, związana najprawdopodobniej z tra-
dycją chodzenia po domach i tym, co zwie się kolędą życzącą. Z kolei 
w połączeniu ‘kolęda kijowa’ wyraz kolęda został użyty metaforycz-
nie, jako ‘podarunek’, ale raczej niecieszący obdarowanego.

Największą spośród najnowszych słowników liczbę połączeń 
notuje Wielki słownik języka polskiego. Kolęda w znaczeniu ‘pieśń’ 
może być oto: rzewna, ulubiona, popularna, znana, zapomniana, 
przepiękna, staropolska, tradycyjna, ludowa, średniowieczna, 
angielska, francuska, mogą być kolędy różnych narodów a tak-
że – i tu czuć wpływ czasów nam współczesnych – autorska, 
piwniczna; kolędy lecą z radia, z kasety, płyną z głośników, ze 
sceny, z estrady, towarzyszą czemuś, zabrzmiały gdzieś, są śpie-
wane, wykonywane, na jazzowo, na góralską nutę, intonowane, 
zasłyszane, usłyszane. Są koncerty kolęd, wieczory kolęd, śpie-
wy kolędowe (wsjp.pl).

Bogata leksyka kolędowa charakteryzuje gwary polskie, 
o czym pisała Barbara Grabka i Jerzy Reichan. Jest w gwarach: 
kolęda, kolędeczka, kolędziczka, kolędulka, kolęduszki, kolę-
dowa pieśń, a także pokrewne kolędzie nazwy: godna pieśń, 
godnia pieśń, godna pieśniczka, godowa pieśniczka, szczodrów-
ka, pastorałka. Wszystkie te nazwy oznaczają pieśń bożonaro-
dzeniową w różnych jej odmianach. W gwarach mamy też: ko-
lędników, kolędniczków, kolędarzy, kolędziarzy, czyli nazwy 
związane z obrzędem obchodzenia domów ze śpiewami kolęd. 
Kolęda w gwarach występuje również w znaczeniu ‘wieczerzy 
wigilijnej’, w znaczeniu ‘pieczywa obrzędowego, tj. opłatka’, 
w znaczeniu ‘dekoracji bożonarodzeniowej – snopu ustawiane-
go w kącie izby na Gody’, a także w znaczeniu ‘zadatku dawa-
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nemu parobkowi przy godzeniu się na służbę’ (Grabka 2012: 89; 
Reichan 1996: 335-338). Już nawet to krótkie wyliczenie uzmy-
sławia, że większość z tych znaczeń, jakie występują w gwarach, 
pokrywa się z najstarszymi, zanotowanymi przez Słownik staro-
polski i Słownik polszczyzny XVI wieku znaczeniami wyrazu kolęda.

Dziś, co poświadczają słowniki i co jest zgodne z odczuciem 
przeciętnego użytkownika języka, podstawowym znaczeniem 
słowa kolęda jest „pieśń o tematyce bożonarodzeniowej”. W naszej 
tradycji kolędowej coś się jednak zmienia: coraz rzadziej kolędujemy –  
jeszcze śpiewamy kolędy w kościołach, ale jakby już z mniejszym 
zapałem i żarliwością, coraz mniej wśród nas kolędników (tego sło-
wa używam w tym miejscu świadomie nieco na wyrost, mając 
na myśli tych, którzy po prostu chętnie kolędy śpiewają), coraz 
częściej natomiast w naszych domach słuchamy kolęd lecących z ra-
dia czy z telewizora, jeśli akurat nadawane są kolędy albo po prostu 
nastawiamy kolędy z płyt – by użyć odnotowanych w Wielkim słow-
niku języka polskiego połączeń z tego zakresu. Niektórzy chodzą 
jeszcze – w charakterze słuchaczy – na koncerty kolęd w różnych 
wykonaniach, stylach i aranżacjach (kolędy tradycyjne, kolędy na 
jazzowo, na góralską nutę). Zanika natomiast podstawowy ele-
ment tradycji – kolędowanie w kręgu rodzinnym. Zanika zwyczaj 
a w ślad za tym coraz rzadziej używane jest słowo na jego nazwa-
nie. Nieliczni, którzy tradycji kolędowania są wierni, spotykają się 
jeszcze w gronie rodziny, przyjaciół czy sąsiadów na śpiewach ko-
lędowych, spotkaniach kolędowych, wieczorze kolędowym, by wspól-
nie pokolędować, nie żałując gardła na prześpiewanie ze śpiewników 
kolęd, kantyczek czy pastorałek wszystkich – bywa, że i dwudziestu –  
zwrotek kolędy szczególnie barwnej, przy czym ochotności do 
śpiewania idzie w sukurs dobre jadło i nieco grzecznego trunku 
na stole… To dziś może – oprócz nielicznych już kolędników cho-
dzących po wsiach z szopką, gwiazdą czy turoniem – ostatni dzi-
siejsi prawdziwi kolędnicy. I to jest zarazem prawdziwe znaczenie 
kolędowania – śpiewu radosnego, ochotnego, w poczuciu wspólno-
ty wobec tajemnicy Narodzenia. Od nas wszystkich zależy, czy 
uratujemy takie znaczenie kolędowania, czy kolęda nie przejdzie do 
skarbca tradycji szacownej, lecz niepraktykowanej, czy nie stanie 
się tylko obiektem zainteresowania leksykografów, historyków 
języka, kulturoznawców czy muzykologów i czy za kilkadziesiąt 
lat w przyszłych słownikach języka polskiego przy haśle kolęda, 
kolędować nie pojawi się na trwałe kwalifikator „przestarzałe”.
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Wykaz�skrótów

wsjp.pl – Wielki słownik języka polskiego, red. Żmigrodzki, Kraków 
2007-.

SjAM – Słownik języka Adama Mickiewicza, red. K. Górski, S. Hra-
bec, T. III, Wrocław 1968.
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Continuity and semantic changes  
of the Christmas carol word family

Abstract

The article presents the semantic evolution of the Polish word 
kolęda (Christmas carol) based on dictionary definitions (from Old 
Polish period to contemporary Polish). This information is com-
plemented by data from subdialects of Polish. The contemporary 
meaning of this word was not known in the Old Polish and Mid-
dle Polish. Until the twentieth century, it occurred in meanings 
associated with the rich Christmas customs in Polish culture, but 
not in the sense ‘the Christmas song’. This usage has already de-
veloped in the nineteenth century and appeared in dictionaries 
of Polish at the beginning of the twentieth century, becoming 
the most important meaning of the word. The number of an-
other meanings has been reduced as a result of cultural changes 
in XXth century. Nowadays, there are three other senses of the 
word kolęda in dictionaries of contemporary Polish.

Keywords: Christmas song, Christmas custom, changes of 
meaning.
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Szaty, odzienie, koszula, czyli  
o nazwach ubioru w XVI-wiecznych 
przekładach Ewangelii na język polski

XVI wiek w Europie, również w Polsce, to okres dużego zaintere-
sowania Biblią, którą w atmosferze reformacji i kontrreformacji tłu-
maczono na języki narodowe. Pismo Święte stało się źródłem staro-
żytnej mądrości, którą można było przyswoić w ojczystym języku, 
wzorców wychowawczych czy literackich, a także materiałem do 
badań filologicznych (Pietkiewicz 2002: 342). Poprawne odczytanie 
i zrozumienie sensu Biblii zależało od jakości tłumaczenia, przyję-
tej przez tłumacza metody i właściwego oddania za pomocą języka 
rodzimego treści Pisma, wypowiedzi postaci biblijnych i opisu kul-
tury starożytnej Palestyny. Jak pisze Irena Kwilecka, 

przekłady Biblii na języki narodowe powielały w części nowe ele-
menty swoich pierwowzorów, dodając od siebie pewne cechy kul-
tury materialnej i duchowej, związanej z określonym czasem i re-
gionem (Kwilecka 2003: 231). 

Artykuł jest próbą ukazania na przykładzie pola seman-
tycznego UBIÓR bogactwa i wariantywności leksyki dziesięciu 
XVI-wiecznych przekładów Ewangelii na język polski. W anali-
zie jest uwzględniona frekwencja leksemów, która w wypadku 
tekstów biblijnych często wskazuje na słowa-klucze i potwier-
dza szczególne znaczenie określanych nimi desygnatów dla kul-
tury starożytnej Palestyny, oraz etymologia wybranych jedno-
stek leksykalnych. Jednostkę leksykalną rozumiem za Maciejem 
Grochowskim jako 
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ciąg elementów diakrytycznych mających znaczenie globalne, czyli 
ciąg niepodzielny semantycznie na takie podciągi znaczące, które 
byłyby elementami klas substytucyjnie niezamkniętych (Grochow-
ski 1982: 28).

Jednostka leksykalna może występować zarówno w postaci 
pojedynczego wyrazu, jak i wielosegmentowego ciągu elemen-
tów. W wypadku pola UBIÓR drugi typ jednostek nie występuje.

Analizowany materiał źródłowy stanowią Ewangelie pocho-
dzące z następujących wydań Pisma Świętego (lub tylko Nowe-
go Testamentu): 

– wydania Stanisława Murzynowskiego, tj. z 1551 roku (jest 
to tylko Ewangelia św. Mateusza) i z 1553; przekłady te są pierw-
szymi w Polsce translacjami Pisma Świętego z języka greckiego 
(Kamieniecki 2002: 93);

– Nowego Testamentu z 1556 roku wydanego w oficynie 
Marka Szarffenberga, a tłumaczonego przez Marcina Bielskiego; 
przekład katolicki;

– Biblii w tłumaczeniu Jana Leopolity z 1561 roku; jest to 
pierwsza w całości drukowana Biblia w języku polskim oparta 
na tekście Wulgaty;

– Biblii brzeskiej z 1563 roku; to pierwszy innowierczy prze-
kład całego Pisma Świętego;

– dwóch przekładów Szymona Budnego z 1570 (Nowy Testa-
ment) i 1572 roku (przekład całej Biblii); 

– Nowego Testamentu w przekładzie Marcina Czechowica 
z 1577 roku; jest to translacja z języka greckiego;

– przekładów Jakuba Wujka z 1593 i 1599 roku; tłumacz oparł 
swoją pracę głównie na Wulgacie.

Przekłady Ewangelii ukazały się w internetowym wydawni-
ctwie Szesnastowieczne przekłady Ewangelii, pod red. Izabeli Wi-
niarskiej-Górskiej1, a transkrybowane były w programie Ewan-
gelie stworzonym przez Michała Rudolfa. Program ten umożli-
wia nie tylko transkrypcję tekstów, lecz także dotarcie zarówno 
do żądanych leksemów z każdej Ewangelii, jak i do przypisów, 
którymi teksty zostały opatrzone. Przy ustalaniu frekwencji po-
mocny był ponadto program do analizy korpusów językowych 
AntConc, wykorzystujący pliki tekstowe zapisane w formacie .txt. 

1 www.ewangelie.uw.edu.pl.
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Umożliwia on badanie frekwencji, a także tworzenie i badanie 
konkordancji i kolokacji.

Podczas gromadzenia i analizy materiału wykorzystano 
metodę analizy polowej, którą na gruncie polskim zastosował 
m.in. Andrzej Markowski do opisu wspólnoodmianowej leksy-
ki współczesnej polszczyzny, podzielonej na grupy powiązane 
semantycznie (Markowski 1990: 85). Według Markowskiego, 
człowiek odbiera świat przez pryzmat własnego JA, dlatego też 
w badaniu leksyki wspólnoodmianowej istotna stała się dycho-
tomia: Ja wobec siebie – Ja wobec tego, co poza mną. W grupie 
Ja wobec siebie znalazło się pole To, co służy mojemu ciału, 
a podrzędne wobec niego jest podpole tematyczne Ubranie, 
ozdoby, materiały. Wydzielone w ramach tego pola podpola 
i mikropola semantyczne stały się podstawą do przyjętej klasy-
fikacji omawianej tu XVI-wiecznej leksyki, ale – ze względu na 
specyfikę badanego materiału – zostały zmodyfikowane. Syste-
matyzacji materiału dokonano w oparciu o ustalenia Marii Bo-
rejszo w pracy poświęconej nazwom ubiorów w języku polskim 
do 1600 roku (Borejszo 1990: 22-44). Wyniki przeprowadzonych 
przez autorkę badań były pomocne szczególnie podczas katego-
ryzacji jednostek leksykalnych o trudnym do ustalenia znacze-
niu i etymologii.

I tak 57 jednostek leksykalnych (wśród których są zarówno 
rzeczowniki, jak i czasowniki oraz przymiotniki) wyekscerpo-
wanych z Ewangelii pogrupowano według kryterium realno-
znaczeniowego i zaklasyfikowano do następujących podpól 
i mikropól (cyfry w nawiasach oznaczają frekwencję każdej jed-
nostki leksykalnej):

Tabela nr 1. Klasyfikacja jednostek leksykalnych należących do pola UBIÓR

Podpola i mikropola Jednostki leksykalne Liczba 
jednostek

1. Ogólne nazwy 
odzieży (w tym ro-
dzaje materiałów)

odzienie (210), páwłoka (2), przyodziewa-
nie (1), purpura (10) sukno (29), szárłat 
(6), szata (221)
sierść (19, tylko w wyrażeniu: wielbłą-
dowa – 16/ wielbłądzia – 3), ubiór (4)

9

1a. Nazwy części 
odzieży kraj (11), podołek (16) 2
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2. Nazwy ubiorów 
wierzchnich

płaszcz (36), sukienka (1), suknia (72), 
żupica (5) 4

3. Nazwy ubiorów 
spodnich koszula (3) 1

4. Nazwy ubioru 
pokutnego włosienie (2), włosiennica (2), wór (5) 3

5. Nazwy czynności 
zakładania ubrań

oblekać (27; jako imiesłów bierny oble-
czony – 7), obłoczyć (się) (20), obłóczyć 
się (2)
opasać się (1), przepasać/przepászać się 
(13; jako imiesłów bierny przepasany 
– 1),
przyoblekać się (1)
przyodziewáć (4; jako imiesłów bierny 
przyodziány – 3)
ubierać się (7; jako imiesłów bierny 
ubrany – 6)

7

6. Nazwy czynności 
przygotowywania 
materiałów na ubra-
nia

dziać (4; tylko jako imiesłów dziany), 
tkać (2; tylko jako tkany),
utkać (3; tylko jako utkany)

3

7. Nazwy czynności 
szycia i naprawy 
ubrań

nászywać (2), wpráwować (2), wpusz-
czáć/wpuszczać (5) wszywać (1) 4

8. Nazwy uszkodze-
nia ubrania i jego 
naprawy

łáta (7), przedarcié/przedarcie/przedárcie 
(10) rozdárcie/rozdarcie (5), rozpor (1), 
wtoka (2), zdárćie (1) wypełnienie (2), 
záłátánie (3)

8

9. Nazwy płatów 
materiałów sztuká (5), płát/płat (32) 2

9a. Nazwy płatów 
materiałów o różnym 
przeznaczeniu

chusta (2), prześcierádło (14), ręcznik (2) 3

10. Nazwy dodatków 
uzupełniających 
ubiór

pas/pás (19) 1

11. Nazwy przybra-
nia głowy skazanego 
Jezusa

korona (23, tylko w wyrażeniach: ko-
rona cierniowa/ćierniowa-9/cirniowa – 2/
korona z ciernia – 12)
wieniec (8, w wyrażeniach: z ciernia – 6/
cierniowy wieniec – 2)

2
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12. Nazwy obuwia bot/bót (44), obuwie (1), szkornia (1), trze-
wik (18) 4

12a. Nazwy części 
obuwia rzemień/rzemyk/rzemyczek (18) 1

13. Nazwy czynności 
zakładania butów

obuć (1, tylko jako obuty)
obuwać (7), przyobuwać (1) 3

W poszczególnych polach zostały uwzględnione warianty gra-
ficzne leksemów. Najwięcej jednostek leksykalnych znajduje się 
w podpolu OGÓLNE NAZWY ODZIEŻY, w którym wyróżniono 
mikropole NAZWY CZĘŚCI ODZIEŻY. W podpolu tym znala-
zły się m.in. takie określenia, jak: odzienie, przyodziewanie, szata czy 
ubiór. Nie wskazują one na rodzaj ubrania, nie potwierdzają, czy 
chodzi tu o suknię lub płaszcz. Słownik staropolski podaje ogólne 
znaczenie leksemu szata ‛odzienie, odzież’ (SStp) (z germ. hetaz) czy 
przyodziewanie ‛ubranie, okrycie, szata’, odzienia i ubioru nie notuje 
w ogóle. Definicję odzienia można jednak odnaleźć w SPXVI, któ-
ry podaje, że odzienie to: 1. ‛wszystko to, w co się człowiek ubiera; 
ubiór, strój’; 2. ‛okrycie na coś’. Największą frekwencją odznacza się 
leksem szata. Występuje on 221 razy, w tym 67 razy z różnymi przy-
dawkami, zwłaszcza przymiotnymi: biała (12), błyszcząca (1), czerwo-
na (4), długa (3), godowna (2), kosztowna (1), miękka (16), naprzedniejsza/
najprzedniejsza (3), pawłoczana (1), płocienna (1), pierwsza (2), przednia 
(1), rozkoszna (2), wiotcha (6), stara (9), świetna (2), szárłatowa (1), jak 
i pojedynczą przydawką rzeczowną: wesela (2). Drugim leksemem 
o wysokiej frekwencji jest odzienie, który występuje w Ewangeliach 
210 razy, w tym 33 razy z dodatkowymi określeniami: błyskające 
się (1), godne (1), godom przystojne (1), łsnące/łśniące (2), miękkie (5), 
páwłoczáne (1), poczciwe (1), purpurzáne (1), stare (6), swadziebne (1), 
światłe (2), wiotche (2), weselne (4), i tylko w wypadku tego ostatniego 
przymiotnika mamy do czynienia z synonimicznym określeniem 
odzienia: na wesele (2) oraz wesela (4). Słowa komentarza wymagają 
wyrażenia odzienie páwłoczáne, odzienie purpurzáne, szata purpurzana, 
száta szárłatowa. Przymiotniki wskazują tutaj kolor tkaniny. W tym 
miejscu należy zwrócić uwagę na pozostałe leksemy podpola 
OGÓLNE NAZWY ODZIEŻY: páwłoka, purpura, szarłat, od których 
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zostały utworzone te przymiotniki. Leksem purpura pochodzi od 
nazwy mięczaka, z którego pozyskiwano barwnik (gr. Πορφύρα): 
purpura – 1. ‛mięczak z rodziny rozkolcowatych, używany do wyro-
bu barwnika – purpury’; 2. ’barwnik naturalny, koloru intensywnie 
czerwonego do fioletowego, otrzymywany z wydzieliny gruczo-
łu śluzowego mięczaków z rodziny rozkolcowatych’; 3. ‛tkanina 
w kolorze purpury; też szata z tej tkaniny’ (SPXVI). Leksem purpura 
jest więc również użyty metonimicznie i oznacza specjalną tkani-
nę, noszoną przez przedstawicieli władzy. W wyekscerpowanym 
materiale pojawił się też leksem szarłat. Prawdopodobnie został on 
zapożyczony z łaciny (łac. scarlatum), w której znaczy ‛rodzaj cen-
nej tkaniny o ciemnoczerwonej barwie’ (SŁŚ). W czasach biblijnych 
purpura była cenionym barwnikiem, a ubiór w tym kolorze – ozna-
ką władzy (Rops 1964: 306). Proces metonimizacji można zauwa-
żyć również w wypadku wyrażenia odzienie páwłoczáne. Pawłoka to 
‛odzież z cienkiej, kosztownej tkaniny o tej samej nazwie’ (Borej-
szo 1990: 166). Leksem ten w tym znaczeniu dwa razy występuje 
w Ewangeliach, jako odpowiednik purpury i szarłatu. Od niego zo-
stał utworzony przymiotnik określający leksem odzienie. Leksemy 
purpura, szarłat czy pawłoka zostały zaklasyfikowane do nazw ogól-
nych, ponieważ nie wskazują konkretnego rodzaju ubrania, a jedy-
nie jego kolor lub materiał, z którego odzienie zostało uszyte.

Omawiając ogólne nazwy odzienia, warto zwrócić uwagę na 
porównanie koloru odzienia do śniegu, które występuje w Mt 
17,2 np. w Biblii Leopolity: „száty jego stały sie białe jáko śnieg”. 
W podstawie greckiej zamiast leksemu śnieg występuje φωϛ 
‛światło’. Wygląda na to, że polscy tłumacze próbowali oddać 
biblijne porównanie, odwołując się do realiów występujących na 
terenie Polski czy szerzej w Europie. Byłby to przykład uwzględ-
nienia w tłumaczeniu realiów rodzimych.

Jeśli chodzi o mikropole NAZWY CZĘŚCI ODZIEŻY, znala-
zły się tu dwa leksemy ogólnosłowiańskie: kraj i podołek, które 
w odniesieniu do odzieży oznaczają ‛brzeg, krawędź; zakończe-
nie przedmiotów, naczyń, szat’ (SPXVI, SEJPBor).

Dla badania wariantywności leksykalnych XVI-wiecznych 
przekładów Ewangelii istotne są pola zawierające leksemy okre-
ślające ubranie wierzchnie (płaszcz, suknia, sukienka, żupica) i to 
noszone bezpośrednio na ciele (koszula). W czasach Jezusa Chry-
stusa Żydzi mieli z reguły co najmniej dwie zmiany odzieży. 
Posiadaczy tylko jednej szaty uznawano za bardzo biednych. 
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Jan Chrzciciel, wzywając rodaków do nawrócenia, wołał: Kto ma 
dwie sukni, niechaj da temu kto nie ma: á kto też ma pokármy: tákież 
niechaj uczyni (1561, Łk 3,11). Jezus natomiast, posyłając swoich 
uczniów z misją nauczania i uzdrawiania, zakazuje brania za-
pasowej sukni: w drodze áni kálety, áni dwu sukień, áni botow, áni 
láski, boć godzien jest robotnik pokármu swego (1561, Mt 10,10). Kla-
syfikację leksemów nazywających ubrania wierzchnie i spodnie 
do odpowiednich podpól poprzedza zweryfikowanie ich kon-
tekstowego znaczenia ze znaczeniem w słownikach ogólnych 
języka polskiego, słownikach łacińsko – i grecko-polskich oraz 
słownikach etymologicznych. Jeśli chodzi o płaszcz, w czasach 
biblijnych stanowił on podstawowe odzienie wierzchnie (Rops 
1964: 299). Nie do końca wiadomo, jak wyglądał. W badaniach 
archeologicznych rzadko odnajduje się dobrze zachowane mate-
riały. Wiadomo jednak, że stanowił on odzież wierzchnią, szy-
ty był z wełny, włosia koźlego lub (rzadziej) z bawełny. Chro-
nił przed deszczem i wiatrem, a nocą pełnił funkcję przykrycia 
(Wight 2001: 81). Płaszcz jest leksemem ogólnosłowiańskim i zna-
czy ‛wierzchnie okrycie ochronne, rodzaj peleryny (pierwotnie 
prawdopodobnie takie okrycie w postaci maty plecionej ze sło-
my lub trzciny’ (SEJPBor). W badanym materiale został użyty 
31 razy, jednak nie odznacza się najwyższą frekwencją w tym 
podpolu. Zdecydowanie częściej (72 razy) tłumacze używali 
ogólnosłowiańskiego leksemu suknia ‛wierzchni strój kobiecy 
lub męski’ (SStp), który jest hiponimem wobec hiperonimu szata 
lub odzienie, a w Ewangeliach występuje jako ich odpowiednik, 
np. w Jn 19, 25, gdzie w przekładach Murzyniowskiego, w Biblii 
Leopolity i Czechowica występuje odzienie, w Biblii Brzeskiej – 
szata, natomiast w przekładach Budnego oraz Wujka – suknia. 
Od leksemu suknia został utworzony deminutyw sukienka, który 
pojawia się raz, w Ewangelii św. Jana (Jn 19,23) w wydaniu Sta-
nisława Murzynowskiego z 1553 roku. W pozostałych przekła-
dach w paralelnych wersetach pojawia się suknia. 

Wyraz suknia jest również odpowiednikiem leksemu płaszcz, 
co potwierdza Mt 5,40: w przekładzie z 1553 roku występuje suk-
nia (*Także] kto by cię chciáł prawem pociągnąć, i twojęć żupicę wziąć 
puść mu i *suknią]), natomiast w pozostałych płaszcz. W werse-
cie tym pojawia się również leksem żupica oznaczający ‛krótki 
do pasa, ciasny ubiór z rękawami, z przodu otwarty’, który za 
Marią Borejszo został zaklasyfikowany do ubiorów wierzchnich 
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(Borejszo 1990: 191). Być może został on zapożyczony z języka 
staroczeskiego (župice), w którym oznaczał ‛rodzaj wierzchnie-
go ubioru sięgającego po kolana’ (Borejszo 1990: 191). Jego od-
powiednikiem w pozostałych przekładach jest suknia. Należy 
zauważyć, że w przytoczonym wersecie, tam, gdzie w polskich 
przekładach zostały użyte leksemy żupica lub suknia (jako odpo-
wiedniki), w podstawie greckiej i łacińskiej występuje tunika (gr. 
χιτωνα, łac. tunica). Tłumacze mogli mieć problem z nazwaniem 
desygnatu nazywanego przez starożytnych tuniką.

Leksem suknia nie występuje w Ewangeliach wyłącznie jako 
odpowiednik innych leksemów nazywających ubiór wierzch-
ni. W Jn 21,7 wyraz ten występuje jako odpowiednik leksemu 
koszula, określającego ubiór spodni [‛szeroka odzież okrywają-
ca niemal całe ciało, stanowiąca albo jedyny ubiór albo będąca 
częścią stroju, noszona bezpośrednio na ciele; strojniejsza, wi-
doczna spod wierzchniego ubioru, często pięknie i bogato zdo-
biona na przodzie, wokół szyi oraz na rękawach haftem, naszy-
ciami itp.’; ‛najprostsze odzienie mnichów; włosienica’ (SPXVI)]. 
W XVI-wiecznych przekładach Ewangelii po raz pierwszy poja-
wia się on w Biblii brzeskiej: 

Rzekł tedy zwolennik on ktorego miłował Jezus Piotrowi: Panci jest. 
I usłyszawszy Symon Piotr że to Pan był, przepásał się koszulą (ábo-
wiem był nági) i rzucił się w morze. 

Później natomiast jedynie w przekładach Budnego. W pozo-
stałych translacjach występuje suknia. Wyraz koszula został zapo-
życzony z łaciny (Borejszo 1990: 81). 

Ubrania w czasach biblijnych szyto z różnego rodzaju materia-
łów, a te z kolei były dziane lub tkane, o czym informują również 
Ewangelie. W polu NAZWY CZYNNOŚCI PRZYGOTOWYWA-
NIA MATERIAŁÓW znalazły się więc takie leksemy, jak dziać, 
tkać czy utkać. Leksemy te oznaczają sposób tworzenia tkaniny 
i odzwierciedlają praktyki stosowane w starożytnej Palestynie, 
gdzie tkaniem materiałów zajmowały się kobiety po uprzednim 
przekształceniu odpowiedniego surowca w nici (STB). 

Warto zwrócić uwagę na leksemy należące do podpola NAZWY 
PŁATÓW MATERIAŁÓW – płat i sztuka. Płat jest leksemem ogólno-
słowiańskim, który oznacza ‛kawałek płótna’ (SStp) oraz sztuka – 1. 
‛część, kawałek większej całości’; 2. ‛zwój sukna, płótna lub innej 
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tkaniny’ (zwykle określonej długości SStp). Leksemy te występują 
w Ewangeliach jako odpowiedniki w paralelnych wersetach.

W wymienionym polu wydzielono mikropole NAZWY PŁA-
TÓW MATERIAŁÓW O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU. Do nie-
go zostały zaklasyfikowane leksemy chusta (‛kwadratowy kawa-
łek tkaniny służący do okrycia’), prześcieradło (‛kawałek tkaniny, 
najczęściej lnianej, służący do różnych celów, najczęściej jako 
bielizna pościelowa, ręcznik lub rodzaj okrycia ciała’ SPXVI), 
ręcznik (‛kawałek płótna «często ozdobnie wykończonego»’) 
używany do wycierania rąk po umyciu lub jako serweta, na któ-
rej stawiano jedzenie podczas posiłku’ SPXVI. Wymienione lek-
semy pojawiają się Jn 13,4-5: 

wstanie od wieczerzyj i położy szaty swoje, i wziąwszy lnianą chu-
stę przepasał się, Potym weźmie wody w miednicę i począł ucz-
nióm nogi umywać, i ucierać chustą ktorą był przepasan (1553). 

W tym wersecie w pozostałych Ewangeliach pojawiają się lek-
semy ręcznik (1563) oraz prześcieradło. Prześcieradło i ręcznik są lek-
semami ogólnosłowiańskimi, natomiast chusta prawdopodobnie 
zapożyczeniem z rumuńskiego fusta ‛spódnica, halka’, będącym 
leksykalnym bałkanizmem pochodzenia włoskiego (SEJPBor). 

Dodatkiem uzupełniającym strój w czasach biblijnych był pas. 
Leksem ten występuje również w XVI-wiecznych przekładach 
Ewangelii. Pas był elementem ubioru, który ułatwiał poruszanie 
się. Tunikę przewiązywano pasem, ponieważ poruszanie się w luź-
nej było niewygodne. Istniały dwa rodzaje pasów: tańszy, bardziej 
rozpowszechniony (nosił go prawdopodobnie Jan Chrzciciel) oraz 
droższy, uszyty z lnu lub jedwabiu (Wight 2001: 80-81).

Analizując leksykę z zakresu ubioru występującą w Ewan-
geliach, należy przyjrzeć się wyrazom wykorzystywanym 
przez tłumaczy do określenia obuwia. Biorąc pod uwagę fakt, 
że w czasach biblijnych najbardziej rozpowszechnionym obu-
wiem były sandały (EB) (gr. υποδηματα), można stwierdzić, 
że XVI-wieczne polskie przekłady Ewangelii charakteryzują się 
dużą wariantywnością, jeśli chodzi o nazwę tego desygnatu. 
W analizowanych przekładach pojawiają się następujące lekse-
my będące odpowiednikami w paralelnych wersetach Ewange-
lii: bot/bót, obuwie, trzewik, szkornia. Leksem but oznacza ‛obuwie 
różnego kształtu i z różnego materiału, noszone przez mężczyzn 
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i kobiety’ (SPXVI) i prawdopodobnie został zapożyczony z języ-
ka francuskiego – bot <stfranc. bot>. W XVI-wiecznych polskich 
przekładach Ewangelii odznacza się on najwyższą frekwencją 
w stosunku do pozostałych określeń obuwia. Być może od lek-
semu but został utworzony wyraz obuwie oznaczający ‛trzewi-
ki’ (Borejszo 1990: 163). Wyraz trzewik (który również występu-
je w Ewangeliach) oznacza ‛lekkie obuwie ochraniające stopę’ 
(SStp), wywodzi się z prasłowiańszczyzny, a na gruncie języka 
polskiego prawdopodobnie został zapożyczony ze staroruskie-
go (Čerevii ‛rodzaj obuwia z jednego kawałka skóry; miękki bu-
cik’ SEJPBor). Skornia z kolei to ‛obuwie z cholewami osłaniające 
golenie, czasem sięgające aż do kroku; buty z cholewami’ (Borej-
szo 1990: 178). Etymologia tego leksemu nie jest jasna, być może 
pochodzi od wyrazu skóra, który jest leksemem ogólnosłowiań-
skim.

XVI-wieczne przekłady Ewangelii na język polski są teksta-
mi kultury, w których ukazane zostało bogactwo polszczyzny 
renesansowej. Na określenie danego desygnatu występującego 
w kulturze czasów biblijnych polscy tłumaczy używali kilku 
określeń. Leksyka z zakresu ubioru charakteryzuje się tu dużą 
wariantywnością, choć samych leksemów należących do pola 
ubiór jest niewiele. Wśród wyekscerpowanych i omówionych 
leksemów z zakresu odzieży znajdują się zarówno leksemy 
ogólnosłowiańskie (pas, suknia, kraj, podołek, łata, płat, prześcierad-
ło, ręcznik), jak i zapożyczenia z obcych języków (chusta, szata, 
purpura, szarłat, koszula, żupica, buty, trzewiki). 
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Szaty, odzienie, koszula, that is the names of clothing  
in the sixteenth century Polish Gospel translations

Abstract

The 16th century was the golden age of the Polish Catholic and 
Protestant translations of the Gospels. To describe the reality of 
ancient Palestine translators used the proper lexis for Polish re-
ality of the 16th century. The aim of paper is to analyse the lex-
is concerning clothes. The lexis was selected from ten Gospels 
translated into Polish in the 16th century, which are available 
thanks to the project Szesnastowieczne Przekłady Ewangelii, con-
ducted at the Faculty of Polish Philology at the University of 
Warsaw. It was important to show differences between the trans-
lations, etymology of lexis and the strength of chosen words.

Keywords: Biblia, lexical field theory, clothes, New Testa-
ment, the 16th century.
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Badania nad polskim słownictwem  
z zakresu psychologii – rekonesans

Niniejszy artykuł ma charakter wstępny, sygnalizuje bowiem 
podjęcie prac nad kształtowaniem się polskiego słownictwa 
z zakresu psychologii w historii języka polskiego, co stanie się 
przedmiotem szczegółowego opisu w kolejnych artykułach i od-
dzielnej książce poświęconej temu zagadnieniu. Mimo inten-
sywnego ostatnio w polskim językoznawstwie rozwoju badań 
nad słownictwem i terminologią różnych dziedzin nauki, należy 
w tym miejscu zauważyć, że zagadnienia dotyczące leksyki spe-
cjalnej nauk technicznych i ścisłych cieszą się większym zainte-
resowaniem językoznawców niż te podejmujące kwestie języka 
nauk społeczno-humanistycznych (Gajda 1990: 11). Przyczyną 
tego zjawiska jest być może pewna nieostrość leksyki obsługu-
jącej te dziedziny nauki, w tym trudności w jednoznacznym od-
dzieleniu słownictwa ogólnego od specjalistycznego. W swoich 
rozważaniach celowo używam wyrazu słownictwo, jest on bo-
wiem semantycznie bardziej pojemny niż pojęcie terminologia. 
Takie założenie motywowane jest tym, że choć wyrazy obejmu-
jące swym zakresem sferę psychiki człowieka pojawiają się już 
w najstarszych zasobach leksykalnych polszczyzny, są jednak 
pozbawione charakterystycznych dla terminu wyróżników1.

Rozwój psychologii jako nauki nastąpił stosunkowo późno 
w porównaniu do innych dziedzin wiedzy. Mimo że jej źród-
łem jest antyczna filozofia, a sama nazwa (ή ψυχολογía – nauka 

1 Podobne założenie przyjęła J. Waniakowa w artykule poświęconym pol-
skiemu słownictwu astronomicznemu (por. Waniakowa 2003: 102-111).
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o duszy) wywodzi się z języka greckiego i stanowi połączenie 
słów ή ψυχή (dusza) i ό λόγος (nauka) (Strelau, Doliński 2011: 
74), to przyjmuje się, że początek psychologii jako samodzielnej 
dyscypliny przypada na rok 1879, kiedy to Wilhelm Wund na 
Uniwersytecie Lipskim założył pracownię eksperymentalnych 
badań psychologicznych (Strelau, Doliński 2011: 77). Data ta jest 
zatem cezurą wyznaczającą ukonstytuowanie się psychologii 
jako nauki. Po tym czasie zaczęły powstawać pierwsze prace 
doktorskie z zakresu psychologii, a wśród doktorantów Wund-
ta znalazło się aż 57 studentów polskiego pochodzenia, którzy 
przyczynili się do przeniesienia osiągnięć badawczych tej nowej 
nauki na grunt polski. Wraz z niezwykle dynamicznym rozwo-
jem nastąpiła naturalna produkcja terminologiczna, która miała 
zapewnić, odpowiadający przyrostowi wiedzy o człowieku, za-
sób leksykalny.

Poniższy tekst nie pozwala na szczegółowy opis kolejnych 
etapów rozwoju psychologii wraz z nową terminologią, dość 
powiedzieć jednak, że od czasów usamodzielnienia dyscypliny 
do współczesności obserwujemy wciąż niesłabnący, intensywny 
jej rozwój. W Polsce, ze względu na sytuację polityczną, i to za-
równo w XIX, jak i XX wieku, jej kształtowanie się miało nieco 
innych przebieg niż w Europie zachodniej czy Ameryce. W związ-
ku z tym polskie wyniki badań w tym zakresie przebiegały nieco 
w oderwaniu od światowej myśli psychologicznej (Strelau, Doliń-
ski 2011: 108) i dopiero przemiany społeczno-polityczne po roku 
1989 pozwoliły na swobodny przepływ wiedzy związanej z bada-
niami naukowymi, jak i z zastosowaniem jej osiągnięć w praktyce. 
Polska myśl psychologiczna podejmowała 

kwestie i zagadnienia podstawowe, a rozstrzygnięcia, które propo-
nowali pierwsi badacze jeszcze dziś zadziwiają subtelnością, nowa-
torstwem i wysokim poziomem intelektualnym (Strelau, Doliński 

2011: 108). 

Pierwsze refleksje na temat zagadnień z zakresu psychologii po-
jawiają się w dziełach pisanych po łacinie, a ich wyraźny przyrost 
badacze datują na XV i XVI wiek, co łączyło się z działalnością 
Akademii Krakowskiej. Można tu przywołać dzieło Jana z Głogo-
wa Qestiones librorum de anima (Zagadnienia ksiąg o duszy), w któ-
rym autor podjął kwestie dotyczące fizjologii układu nerwowego, 
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lokalizacji „władz duszy” i fizjonomiki, czyli nauki o „związku 
między cechami psychicznymi a budową i wyglądem ludzkiej 
twarzy” (cyt. za: Strelau, Doliński 2011: 108) czy też książkę Jana 
Bernarda z Dobczyc Opusculum de arte memorativa z 1504 r., po-
święconą sztuce pamięci. Na wiek XVI przypada rozwój piśmien-
nictwa w języku polskim. Zarówno w tekstach literackich np. 
Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, jak i w traktatach filozoficz-
nych, politycznych czy pedagogicznych takich myślicieli jak Szy-
mon Marycjusz, Sebastian Petrycy z Pilzna odnaleźć można wiele 
refleksji i spostrzeżeń o charakterze psychologicznym, podejmują-
cych zagadnienia natury człowieka, kształtowania się władz umy-
słowych, budowy układu nerwowego, samokontroli czy samo-
regulacji, motywacji ludzkiego postepowania (Strelau, Doliński 

2011: 109). W XVII wieku cenne idee psychologiczne odnajdziemy 
w dziele O szczęśliwości doczesnej księdza biskupa poznańskiego 
Stanisława Witwickiego, który używa takich pojęć, jak: „umysł”, 
„dusza” „rozum” (Strelau, Doliński 2011: 109-110). Wiek XVIII 
przynosi wnikliwe opracowania poświęcone naturze psychicz-
nej człowieka, wśród których wymienić trzeba dzieła pijara Zyg-
munta Linowskiego, Józefa Minasowicza czy pierwszy w Polsce 
popularny podręcznik psychologii Psychologia albo krótko zebrane 
lekcje elementarne o naturze i właściwościach duszy, który jest skróco-
ną wersją niemieckiej książki Joachima Campego, w przekładzie 
wojewodziny bracławskiej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej (Bo-
browska-Nowak 1973: 17). Po koniec XVIII wieku i w pierwszej 
połowie XIX wieku powstało już sporo prac, szczególnie z logiki 
czy filozofii, których integralnym składnikiem był systematycz-
ny wykład z psychologii, co dawało impuls do rozwoju polskiej 
terminologii psychologicznej (Strelau, Doliński 2011: 111). Polscy 
badacze odwoływali się również do osiągnięć psychologów nie-
mieckich, francuskich czy angielskich, tym samym zagraniczna 
wiedza psychologiczna (wraz z terminologią) przenikała do pol-
skich prac i przyczyniła się do wzbogacenia polskiego zasobu 
leksykalnego z zakresu psychologii (Strelau, Doliński 2011: 111). 
Znaczący rozwój nauk, w których psychologia jawi się jako od-
rębna wiedza empiryczna przypada na wiek XIX. Historycy nauki 
wymieniają tu prace Jana Śniadeckiego, Jędrzeja Śniadeckiego, 
Józefa Szaniawskiego, Bronisława Ferdynanda Trentowskiego, 
Józefa Kremera, Mikołaja Lipińskiego, Juliana Ochorowicza oraz 
uznanego za najważniejszego z prekursorów polskiej psychologii 
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Michała Wiszniewskiego. U progu wieku XX polska psychologia 
wkroczyła na drogę nauki, na Uniwersytecie Jagiellońskim powsta-
ła pierwsza pracownia eksperymentalna założona przez profeso-
ra filozofii Władysława Heinricha, niemal równocześnie badania 
naukowe podejmowane były na Uniwersytecie Lwowskim i War-
szawskim. Od tego czasu polska myśl psychologiczna rozwija się 
niezwykle intensywnie, czego dowodem są kolejne ośrodki aka-
demickie wprowadzające psychologię jako przedmiot naukowego 
badania (Brzeziński, Strelau 1989: 125-148). Szczególny wzrost za-
interesowania psychologią, zarówno jej naukowym wymiarem, jak 
i praktycznym wykorzystaniem w różnych dziedzinach ludzkiego 
życia obserwujemy obecnie, o czym świadczy choćby niesłabnąca 
od lat popularność psychologii jako kierunku studiów. Wpływ na 
kształt polskiej psychologii miały również transformacje ustrojowe, 
które spowodowały bardziej swobodny przepływ teorii i rozwią-
zań zagranicznych oraz pozwoliły polskim psychologom na udział 
w międzynarodowych projektach badawczych. 

Mimo intensywnego rozwoju psychologii do tej pory brak 
opracowań dotyczących kształtowania się charakterystycznej dla 
tej dyscypliny leksyki. Na gruncie samej nauki brak dowodów 
na podjęcie prac terminologizacyjnych, jak to miało miejsce np. 
w przypadku terminologii medycznej2 (Jankowiak 2011: 98-99). 

2 Lucyna Jankowiak w swoim artykule wymienia m.in. następujące opraco-
wania dotyczące badania polskiej leksyki medycznej: J. Masłowski, Polskie słow-
nictwo lekarskie, Wrocław 1977; B. Neumann, Rys dziejów mianownictwa lekarskiego 
i jego kryzys współczesny, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 1968, nr 2, 
s. 193–205; J. Ross, Z dziejów polskiego słownictwa lekarskiego, „Język Polski” 1965, 
nr 4, s. 226–234; R. Wierzbicki, Historia słownictwa lekarskiego polskiego, „Archi-
wum Historii i Filozofii Medycyny” 1924, s. 52–70, 163–175, 308–325. 

J. Majer, F. Skobel, Uwagi nad niektóremi wyrazami lekarskiemi, „Powszechny 
Pamiętnik Nauk i Umiejętności”, 1835, nr 3, s. 436–471; J. Majer, Uwagi w przed-
miocie zasad Słownictwa lekarskiego w ogólności, w szczególności zaś w przedmiocie 
zasad tworzenia i oceniania wyrazów lekarskich polskich, „Rocznik Towarzystwa 
Naukowego Krakowskiego. Poczet drugi” 1849, s. 54–124. J. Majer, F. Skobel, 
Słownik anatomiczno-fizjologiczny, „Rocznik Wydziału Lekarskiego w Uni-
wersytecie Jagiellońskim”, t. 1, Oddział 2. Rozbiory i spostrzeżenia lekarskie, 
Kraków 1839, s. 1–320, F. Wysocka, Kształtowanie się polskiej terminologii ana-
tomicznej do początków XIX w., „Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią 
Medycyny” 1995, nr 2, s. 71–82; tejże, Polska terminologia lekarska do roku 1838, 
t. 1: Anatomia. Proste prymarne nazwy nie motywowane, Wrocław–1980, t. 2: Ana-
tomia. Jednowyrazowe nazwy motywowane, Wrocław–1994; t. 3: Anatomia. Nazwy 
dwuwyrazowe, Kraków 2007; tejże, Uwagi o polskiej terminologii anatomicznej do 
początków XIX wieku, „Język Polski” 1979, nr 2, s. 108–119.
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Zaledwie cztery rodzime słowniki dziedzinowe3, wydane dopie-
ro po II wojnie światowej, świadczą o tym, że wyspecjalizowanie 
się słownictwa opisującego sferę zjawisk związanych z psychi-
ką człowieka nie nastąpiło jednocześnie z narodzinami tej nauki. 
Dokonane przeze mnie wstępne rozpoznanie słownictwa z za-
kresu psychologii pozwala domniemywać, że co najmniej do po-
czątku XX wieku obsługiwała ją leksyka ogólna, a o specjaliza-
cji i niezbędnej w dyskursie naukowym precyzji mówić można 
dopiero od XX wieku, co łączy się z intensywnym rozwojem tej 
dziedziny wiedzy i wzmocnieniem jej statusu naukowego. Prze-
jawem tych zjawisk na gruncie języka jest dążenie do naukowego 
opisu obserwowalnych faktów, wyodrębnienie się metod pozna-
nia naukowego, które znajdują odzwierciedlenie w tworzeniu się 
precyzyjnego słownictwa specjalnego, jego systemowej organiza-
cji (Biniewicz 1992: 111). Początkowo w opisie zjawisk psycho-
logicznych posługiwano się obiegowymi leksemami ogólnymi 
nazywającymi właściwości życia wewnętrznego człowieka i jego 
relacje z otoczeniem. Jak bowiem pisze Jerzy Biniewicz „wiedza 
naukowa wyrasta poprzez stadium protonauki z wiedzy potocz-
nej” (Biniewicz 1992: 117), z czasem jednak słowa z języka ogól-
nego, wprowadzone w kontekst naukowy, terminologizują się 
i nabierają nowego specjalnego znaczenia (Gajda 1990: 80). Do-
brym przykładem będzie tu rodzina wyrazów obecnych w pol-
szczyźnie już w XV wieku: świadomie 1. «zeznania świadków, 
świadectwo, poświadczenie na piśmie, potwierdzenie»; 2. «świa-
domość, zdawanie sobie sprawy z czegoś, zdolność rozumowa-
nia» (SStp., 9, 47)4, świadomo «jest rzeczą wiadomą, pewną, jest 
oczywiste» (SStp. 9, 47), świadomość «poufałość, zażyłość» (SStp. 
9, 47), świadomy 1. «znany komuś, wiadomy, jawny, nieskry-
wany, nietajny» 2. «dobrze wiedzący o czymś, wtajemniczony»  
3. «zaprzyjaźniony, blisko z kimś żyjący» (SStp. 9, 47-48). Obsługi-
wały one przede wszystkim fakty ze sfery jurysdykcyjno-sądow-
niczej, odnosiły się do możliwości bycia świadkiem w kwestiach 
spornych i prawnych oraz funkcjonowały w dokumentach sądo-

3 Podaję w kolejności chronologicznej wg daty pierwszego wydania:  
J. Pieter, Słownik psychologiczny, Warszawa 1963 r.; J. Ekel, J. Jaroszyński, J. Osta-
szewska, Mały słownik psychologiczny, Warszawa 1965 r., W. Szewczuk, Słownik 
psychologiczny, Warszawa 1979, J. Siuta, Słownik psychologii, Kraków 2005.

4 W dalszej części artykułu po skrótach oznaczających słownik podaję loka-
lizację leksemu, numer tomu i strony.
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wych (Strelau, Doliński 2011: 111). W wieku XIX, za sprawą pism  
M. Wiszniewskiego czy Józefa Kremera, rzeczownik świadomość 
stał się „kategorią z obszaru myśli filozoficzno-psychologicznej” 
(Strelau, Doliński 2011: 111) i zaczął być rozumiany jako „specy-
ficzna władza umysłu” (Strelau, Doliński 2011: 111). Jak piszą his- 
torycy psychologii wyrazy świadomy, świadomość od połowy XIX 
wieku weszły na stałe do psychologicznego dyskursu naukowe-
go (Strelau, Doliński 2011: 111), co poświadcza również Słownik 
warszawski, w którym drugie znaczenie leksemu świadomość opa-
trzone zostało kwalifikatorem lek. z objaśnieniem: «przytomność, 
samowiedza» (SW VI,767) 

W opisie procesu kształtowania się polskiego słownictwa 
z zakresu psychologii nie sposób nie zauważyć znaczenia ewo-
lucji tej dyscypliny, która aż do XIX wieku pozostawała wiedzą 
praktyczną, była rezultatem bezpośredniego doświadczenia 
i obserwacji, z czasem dopiero stała się przedmiotem profesjo-
nalnych badań. Wyraźną cezurę w procesie profesjonalizacji 
leksyki widać dopiero w XIX wieku, kiedy wraz z rozwojem 
psychologii jako nauki podjęto próby odnalezienia języka, który 
byłby w stanie opisać fakty zaobserwowane w wyniku nauko-
wych doświadczeń. W przypadku słownictwa psychologicz-
nego granica między pojęciami potocznymi a naukowymi nie 
rysowała się ostro, u progu powstania dyscypliny istniał ścisły 
jej związek z wiedzą potoczną i mały dystans dzielący badania 
naukowe od poznania empirycznego. Taki pogląd w stosunku 
do nauk humanistycznych odnajdziemy w pracy S. Gajdy Wpro-
wadzenie do teorii terminu, gdzie czytamy: 

naukowe poznanie zjawisk społecznych w znacznie większym 
stopniu niż przyrody jest zdeterminowane różnymi rodzajami wie-
dzy praktycznej, w tym potocznej (Gajda 1990: 26).

O próbach tworzenia w języku polskim pojęć z zakresu psy-
chologii świadczą obecne w rozważaniach pionierów dyscypliny, 
np. Jerzego Szaniawskiego, określenia: pochopy, zmysł na uczucie 
pięknoty, objęcia ogólne (Bobrowska-Nowak 1973: 34). W pracy Mi-
chała Wiszniewskiego Charaktery rozumów ludzkich (Wiszniewski 
1837) odnajdujemy próbę typologii różnych rodzajów ogranicze-
nia umysłowego, autor wyróżnia szesnaście typów upośledzeń 
umysłowych, uwzględniając subtelne cechy dystynktywne mię-
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dzy nimi, to jest: głupiuteńki, gap, głupiec przesądny, głupiec sprzecza-
jący się i zapytujący, głupiec przeuczony, głupiec dowcipkujący, głupiec 
płaczliwy, głupiec polerowany, głupiec zarozumiały, łgarz, półgłówek, 
półgłupiec, głupiec przemądrzały, człowiek dobroduszny, prostaczek, 
człowiek ciemny. Szczegółowy opis każdego z wyżej wymienio-
nych typów pozwala stwierdzić, wg autorów współczesnych 
podręczników psychologii, że udało się Wiszniewskiemu 

wykazać kluczowe różnice pomiędzy różnymi rodzajami upośle-
dzeń umysłowych (na przykład między debilizmem, imbecyli-
zmem i idiotyzmem) (Strelau, Doliński 2011: 116). 

Celem autora było nie tylko opisanie zjawiska, lecz pokazanie 
etiologii i natury upośledzenia, co miało stłumić „chętkę naśmie-
wania się z tego umysłowego kalectwa” (Strelau, Doliński 2011: 
116). Powyższe przykłady dowodzą zatem, że do opisania zja-
wisk z kręgu psychologii służyła do czasu wykształcenia się ter-
minologii specjalistycznej, leksyka ogólna, wspólnoodmianowa. 

Początkiem każdego systemu terminologicznego jest leksyka 
okresu przednaukowego, która wraz ze wzrostem wiedzy nauko-
wej formuje się w terminologiczne mikro – i makropola, tworząc 
zorganizowane terminosystemy (Gajda 1990: 61). Specyfika słow-
nictwa nauk społeczno-humanistycznych polega na tym, że 

nie zmieniając radykalnie swojego statusu semantycznego, wchodzą, 
często w skład teorii naukowych i języka potocznego. […] Znacze-
nia tych terminów są bardziej dynamiczne i zmienne niż znaczenia 
terminów nauk ścisłych, stosunkowo łatwo przenoszą się one do 
oznaczenia nowych sytuacji. Zarazem ich znaczenia zależą od tego, 
do jakich z współcześnie istniejących teorii wchodzą (Gajda 1990: 35).

Jednym z celów badań nad polskim słownictwem z zakresu psy-
chologii będzie zatem uchwycenie tej zmienności, pokazanie prze-
sunięć w systemie leksykalnym polszczyzny, bowiem już wstępne 
analizy pokazują, że w obrębie badanej leksyki znajdziemy zarówno 
słownictwo, którego rozwój semantyczny przebiegał w kierunku od 
terminu do słownictwa ogólnego, jak i przykłady na specjalizację 
znaczeń. Na stan leksyki z dziedziny psychologii wpływ ma zapew-
ne fakt, że funkcjonuje ona nie tylko w wąskiej sferze specjalistycz-
nej, ale pojawia się także w komunikacji niespecjalistycznej, choćby 
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w tekstach podejmujących uproszczone w stosunku do osiągnięć 
naukowych wypowiedziach, w mediach masowych czy w codzien-
nej komunikacji, w której tematy związane z właściwościami życia 
psychicznego pojawiają się nader często. 

Wstępna obserwacja słownictwa psychologicznego pozwala 
potwierdzić tezę S. Gajdy, że terminologia naukowa tej dyscypli-
ny wykorzystuje środki językowe charakterystyczne dla języka 
narodowego, choć widać też zjawisko odwrotne, kiedy to ścisłe 
niegdyś terminy przechodzą do leksyki ogólnej (Gajda 1990: 58). 
Za przykład z moich badań może służyć zjawisko determinolo-
gizacji wyrazów: debilizm, kretynizm, imbecylizm, które w XIX w. 
precyzyjnie określały różne stopnie upośledzeń umysłowych, 
z czasem, w wyniku zmiany wartości semantycznej, weszły do 
polszczyzny ogólnej jako pejoratywne, obraźliwe określenia osób.

Warto podkreślić, że ostatnie 50 lat intensywnego rozwoju 
dyscypliny znajduje odzwierciedlenie w systemie leksykalnym. 
W odniesieniu do leksyki najnowszej odnotowujemy znaczący 
przyrost leksemów spełniających kryteria terminów, obsługują-
cych jedynie te wycinki rzeczywistości pozajęzykowej, które są 
związane ściśle z psychologią jako nauką, np.: dypsomania med. 
psych. «występujący okresowo pociąg do picia napojów alkoho-
lowych; opilstwo okresowe» (USJP 1, 743), ejdetyzm psych. «zdol-
ność przeżywania niezwykle żywych wyobrażeń, przypominają-
cych rzeczywiste zdarzenia i obrazy, właściwa głównie dzieciom 
i artystom» (USJP 1, 794), legastenia (łc. legere ‛czytać’ + gr. as-
théneia ‛słabość, bezsilność’) psych.«zaburzenie funkcyjne części 
mózgu, które powoduje u dzieci trudności w czytaniu i pisaniu, 
gł. podobnych brzmieniowo lub graficznie liter» (USJP 2. 616) itp.

Celem moich badań nad słownictwem z zakresu psycholo-
gii jest opis jego rozwoju, krystalizowania się dominanty ter-
minologicznej przy równoczesnej determinologizacji leksyki, 
rejestrowanie przekształceń semantycznych, przechodzenie do 
archiwum językowego obok rodzenia się nowej, ściśle specjali-
stycznej leksyki w dziejach języka polskiego.

Punktem wyjścia do prowadzonych analiz będzie wyzna-
czenie zakresu badanego słownictwa, a zatem odpowiedź na 
pytanie, czym jest psychologia i jaki jest obszar jej zaintereso-
wań. Z badań historyków dziedziny wiemy, że podlegała ona 
wewnętrznym ewolucjom, dlatego też w badaniach nad słow-
nictwem z tego zakresu należy uwzględnić jej rozwój. Pierwot-
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nie była to nauka o duszy, choć dziś, jak podają badacze słowo 
to zniknęło z ze współczesnego słownictwa psychologicznego, 
ustępując miejsca „psychice”, „świadomości”, „jaźni” i tym po-
dobnym (Strelau, Doliński 2011: 74). Dziś nie ma jednej psycho-
logii, rozległa dyscyplina obejmuje tak różnorodne kwestie, jak 
badanie osobowości, procesy poznawcze, zachowania ludzkie, 
postawy społeczne itp. Dlatego interesować mnie będzie słowni-
ctwo określające zarówno procesy psychiczne, cechy psychiczne 
człowieka, dotyczące regulacji jego stosunków z otoczeniem, jak 
i słownictwo odnoszące się do samej dyscypliny, metod badaw-
czych czy terapeutycznych. Przyjmuję zatem szeroką znacze-
niowo definicję słownictwa z zakresu psychologii, do którego 
włączam zarówno leksemy opatrzone kwalifikatorem psycholo-
giczne, jak i odnoszące się do szeroko pojętej sfery psychiki ludz-
kiej, w tym określenia z polszczyzny ogólnej i potocznej. Celem 
prowadzonych badań jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób 
kształtowało się polskie słownictwo z zakresu psychologii, dla-
tego przyszłe analizy będą obejmować następujące zagadnienia: 
• klasyfikacja semantyczna badanego słownictwa w podziale 

na podstawowe działy psychologii,
• struktura i życie wyrazów,
• sprawność funkcjonalna słownictwa z zakresu psychologii,
• etymologia funkcjonującego w polszczyźnie słownictwa psy-

chologicznego i wskazanie, jaki jest udział języków obcych 
w relacji z leksyką polską,

• przekształcenia semantyczne w badanym słownictwie na 
przestrzeni wieków (specjalizacja, generalizacja znaczeń) oraz 
zjawisko terminologizacji i determinologizacji leksemów.
Tak zakrojony plan badań, obejmujący dość rozległy obszar re-

alizowany będzie zarówno w monografii, dotyczącej jedynie czę-
ści z powyższych zagadnień, jak i w artykułach, podejmujących 
kwestie szczegółowe. Pierwszy etap pracy, który przynieść ma 
odpowiedź na pytanie o funkcjonowanie słownictwa z zakresu 
psychologii w polszczyźnie współczesnej, jego zakres ilościowy, 
etymologię czy cezury czasowe opracowany zostanie na materia-
le słownikowym. Głównymi źródłami ekscerpcji materiału będą 
trzy słowniki ogólne języka polskiego: Uniwersalny słownik języ-
ka polskiego pod. red. S. Dubisza, Słownik języka polskiego pod red.  
W. Doroszewskiego i Słownik warszawski, bowiem chodzi mi 
o słownictwo utrwalone i funkcjonujące w polszczyźnie, a nie 
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tylko wąsko specjalistyczne terminy zawarte w słownikach dzie-
dzinowych. System terminologiczny psychologii wciąż się 
kształtuje, a u podstaw dyscypliny widać wyraźny związek z po-
zbawionymi naukowego charakteru obserwacjami, co znajduje 
odzwierciedlenie w warstwie leksykalnej obsługującej tę sferę 
rzeczywistości pozajęzykowej na przestrzeni ostatnich 200 lat.

Ze wstępnego rozpoznania wynika, że USJP notuje około 2000 
jednostek leksykalnych z zakresu słownictwa psychologicznego. 
Większość z nich stanowią leksemy opatrzone kwalifikatorem psy-
chologiczne, odnotowano również wyrazy zakwalifikowane przez 
autorów słownika jako medyczne, które odnoszą się do bliskiej psy-
chologii dziedziny –psychiatrii, np.: kancerofobia np. <kancero – + – 
fobia› med. «chorobliwy lęk przed rakiem – nowotworem złośliwym; 
karcinofobia» (USJP, 2, 173); biologiczne, np.: habitus <łac.> biol. «ce-
cha człowieka lub zwierzęcia (wygląd zewnętrzny, zachowanie 
itp.) świadcząca o jego aktualnym stanie psychofizycznym lub roz-
woju» (USJP, 2,6) bądź nieopatrzone żadnym kwalifikatorem, choć 
przywołana definicja wyraźnie sugeruje przynależność do grupy 
słownictwa psychologicznego, np.: intelekt niem. Intellekt, fr. intel-
lect› książk. «całokształt wiedzy i zdolności umysłowych człowieka; 
umysł, rozum» (USJP, 2, 121). Przyjęta koncepcja pozwoli na okre-
ślenie sprawności funkcjonalnej szeroko rozumianego słownictwa 
z zakresu psychologii, wydzielenie w jego obrębie leksyki specjali-
stycznej, ogólnej i potocznej. 

W analizie materiału uwzględnione zostaną poświadczenia 
cytatowe, które pozwolą uchwycić rzeczywisty kontekst prag-
matyczny wyrazu. Bowiem, jak pisze S. Gajda, 

rozumienie terminów opiera się nie tylko na znajomości definicji, 
ale i tekstów, w których są one użyte. Kontekst pozwala przyswoić 
sobie treść terminu, wniknąć w istotę wyrażanego pojęcia. W tekście 
aktualizują się nie tylko relacje systemowe, ale pojawiają się nowe 
elementy treściowe. Nauka stale rozwija się, stąd użycie terminów 
nie może być prostą reprodukcją. Treść terminu w pełni ujawnia się 
tylko w realnym funkcjonowaniu (Gajda 1990: 54). 

Słowniki będą punktem wyjścia do prowadzonych przeze mnie 
analiz, przedmiotem refleksji staną się również poświadczenia 
cytatowe, którymi ilustrowane są hasła w słowniku Doroszew-
skiego oraz w Słowniku warszawskim. Cytacje zawarte w słow-
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nikach pozwolą prześledzić kontekst pod kątem roli i miejsca 
badanego wyrazu w przytoczonym tekście, dostarczą więc szer-
szej wiedzy o jego funkcjonowaniu w odmianie pisanej języka. 
W przypadku wyrazów najnowszych, obecnych jedynie w USJP, 
pozbawionym poświadczeń źródłowych, punktem odniesienia 
będą cytaty pomieszczone w Narodowym Korpusie Języka Pol-
skiego oraz fundamentalne dla współczesnych psychologów 
dwutomowe opracowanie pod red. Jana Strelaua i Dariusza Do-
lińskiego Psychologia akademicka (Strelau, Doliński 2011). Ta liczą-
ca 1835 stron pozycja zawiera opis i omówienie najważniejszych 
teorii psychologicznych, metod badawczych charakterystycz-
nych dla różnych jej działów oraz zagadnienia dotyczące prak-
tycznego uprawiania zawodu psychologa. 

Kolejnym, wartym podjęcia etapem pracy nad słownictwem 
psychologicznym jest prześledzenie zmian w zakresie tej lek-
syki poprzez analizę tekstów psychologicznych, poczynając od 
tych związanych z początkiem kształtowania się dyscypliny do 
opracowań najnowszych. Szczególnie trudne wyzwanie dla ba-
dacza stanowić będzie ustalenie reprezentatywnego korpusu, 
uwzględniającego coraz intensywniejszy ostatnio rozwój psy-
chologii, wraz z jej licznymi odmianami. Jest to jednak wyzwa-
nie, które warto w przyszłości podjąć.

Zasygnalizowane tu kwestie stanowią ciekawe, nieopracowa-
ne dotąd na gruncie językoznawstwa problemy badawcze. Mam 
nadzieję, że częściowo zostaną one zrealizowane w przygotowy-
wanej monografii książkowej, jak i artykułach, które przybliżą 
procesy kształtowania się i rozwoju polskiego słownictwa z za-
kresu psychologii.
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Studies of Polish psychological vocabulary ‒  
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Abstract

The aim of this article is to present the plan of the research over 
the development of the Polish vocabulary connected with psy-
chology in the history of Polish language. The article contains 
the brief history of psychology as the scientific discipline as well 
as it signalizes some issues that are worth further analysis, such 
as: how the development of psychology influenced the creation 
of new vocabulary, to which semantic categories can one qualify 
the lexis in question and which semantic processes it underwent 
throughout the centuries. 

Keywords: psychological vocabulary, lexis, change of mean-
ing of a word. 
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Pisanie, litera, gramota… O nazwach 
listu w polszczyźnie XVII i XVIII wieku

Pojęcie listu rozumianego jako wypowiedź pisemna skierowana 
do określonego adresata wywodzi się ze starożytności1. W Pol-
sce piśmiennictwo epistolarne istniało od czasów średniowiecza, 
przy czym początkowo materię językową listów stanowiła łacina2. 
Pierwsze znane listy w języku polskim pochodzą z XV w. i są to 
listy o tematyce miłosnej3 (Lancholc 1998: 458). Rozkwit epistolo-
grafii w Polsce (zarówno łacińskiej, jak i polskiej) nastąpił w XVI w.  
Powstająca wówczas korespondencja miała charakter ogólny 
i naukowy, teologiczny i religijny, urzędowy, literacki oraz pry-
watny4. Prawdziwą erą epistolografii okazały się jednak stulecia 
XVII i XVIII, kiedy to prowadzenie korespondencji stało się po-
wszechnym obyczajem epoki. Wiek XVIII zaowocował pod tym 
względem wręcz kultem listu (Skwarczyńska 2006: 123-127). List 
stanowił wówczas jedną z najważniejszych form społecznej ko-
munikacji, podstawowy środek przekazu informacji (Maliszewski 
2001: 27-49; Pirożyński 1995: 49-57). Służył jako forma kontaktów 
służbowych, rodzinnych, towarzyskich, handlowych oraz poli-

1 W epoce starożytnej rozwinęła się nie tylko odrębna gałąź piśmienni-
ctwa epistolarnego, ale powstała też teoria listu (ars epistolandi), pozostająca 
w związku z teorią wymowy, czyli retoryką (Lancholc 1998: 456).

2 W najwcześniejszej fazie była to korespondencja użytkowa (kościelna, 
państwowa), w XII w. pojawiły się również listy literackie (Lancholc 1998: 458).

3 Zachowane listy XV-wieczne to np. [Panno ma namilejsza…], [do Kachniczki], 
[Sierdeczne pokłonienie od mego sierce…] (zob. Vrtel-Wierczyński 1977: 114-116).

4 Przykładem korespondencji ogólnej i naukowej z tego okresu może być 
korespondencja Kallimacha, teologicznej i religijnej – korespondencja S. Hoz-
jusza, A. Frycza Modrzewskiego, S. Orzechowskiego, urzędowej – zbiór listów 
politycznych i dyplomatycznych tzw. Acta Tomiciana (Lancholc 1998: 458-459).
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tycznych. Powstająca w XVII i XVIII w. korespondencja tworzyła 
bogaty zespół odmian tematyczno-funkcjonalnych i formalnych: 
były to listy „humanistyczne”, urzędowe, polityczne, handlowe, 
literackie, listy w formie gazetek pisanych, a także rozkwitająca 
obficie korespondencja prywatna5 (Lancholc 1998: 459-461).

List, ten bardzo charakterystyczny, choć zarazem polimor-
ficzny, wieloodmianowy, wielofunkcyjny i ewoluujący w czasie, 
gatunek tekstu konstytuuje w sensie kategorialnym (niejako pro-
totypowym) zespół cech wyznaczanych przez trzy podstawowe 
parametry sytuacji pozajęzykowej: fizyczny, społeczny i psy-
chologiczny (Kałkowska 2001: 77). Sytuację fizyczną tworzy fakt 
oddalenia korespondentów w czasie i przestrzeni, a co za tym 
idzie – brak bezpośredniego kontaktu między nimi (Kałkowska 
2001: 77; Skwarczyńska 2006: 50). Z sytuacji fizycznej wynika 
dialogowość listu, będąca nadrzędną zasadą organizacyjną teks-
tu epistolarnego6 (Kałkowska 1982: 34-50; 2001: 77; Książek 2008: 
6). Sytuację społeczną wyznacza z kolei relacja między nadaw-
cą a odbiorcą jako dwoma współtwórcami tekstu epistolarnego 
(Kałkowska 2001: 78). Charakter tej relacji, równorzędny lub hie-
rarchiczny, wpływa zarówno na treść listu, jak i na jego formę, 
a w szczególności na rodzaj ramy początkowej i końcowej (Kał-
kowska 2001: 78). O kształcie listu decyduje także czynnik psy-
chologiczny, a więc osobowość piszącego i jego aktualny stan 
psychiczny (Kałkowska 2001: 78). 

Celem artykułu jest ustalenie zasobu leksemów nazywają-
cych list w polszczyźnie XVII i XVIII wieku oraz określenie ich 
względnej frekwencji tekstowej w zgromadzonej bazie materia-
łowej, a ponadto przedstawienie sposobu funkcjonowania owych 

5 Do najcenniejszych zbiorów korespondencji prywatnej tego okresu należą listy 
K. Opalińskiego, J.K. Chodkiewicza oraz Jana III Sobieskiego (Lancholc 1998: 460).

6 Dialogowość ta ma podwójny wymiar. Po pierwsze, jest to dialogowość 
zewnętrzna, a więc fakt, iż tekst epistolarny, podobnie jak replika dialogu, 
skierowany jest do konkretnego adresata, zaś adresat ten, choć nieobecny, jest 
biernym współautorem listu (Kałkowska 2001: 78; Książek 2008: 12-17; Skwar-
czyńska 2006: 12, 39, 51, 88-106). Po drugie, jednostkowy list bywa jeszcze we-
wnętrznie zdialogizowany, tzn. imituje dialog w swej wewnętrznej strukturze –  
albo w taki sposób, że tok listu rozwija się na zasadzie pytań zadawanych jakby 
w imieniu adresata przez nadawcę, który jednocześnie sam na nie odpowiada, 
albo dialog wewnętrzny przybiera formę dyskusji z oddalonym partnerem, 
w trakcie której nadawca przytacza i zwalcza jego (domniemane) racje (Kał-
kowska 1982: 34-35; 2001: 77). 
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leksemów w samej korespondencji, a więc wskazanie, czym jest 
uwarunkowane pojawianie się w tekście listu samej nazwy lis- 
tu. Ujęcie to łączy zatem analizę leksykalno-semantyczną z po-
dejściem pragmatyczno-tekstowym. Bazę materiałową stanowi 
zbiór ponad 500 listów z XVII i XVIII wieku, pisanych przez au-
torów pochodzących z Kresów Południowo-Wschodnich oraz 
z terenów pogranicza polsko-ruskiego (ukraińskiego)7. Są to li-
sty rękopiśmienne przechowywane w zasobach różnych archi-
wów i bibliotek polskich. 

Analiza tekstów epistolarnych oraz źródeł leksykograficznych 
dowodzi, iż w XVII i XVIII wieku funkcjonowały w polszczyźnie 
następujące nazwy listu: adres, charakter, ekspedycja, gramota, list, 
litera, ordynans, pisanie, pismo, respons, rezolucja8. Pierwszą i zasad-
niczą grupę tworzą nazwy, których znaczenie wiąże się z teks-
tem pisanym. Należą do nich: adres, charakter, gramota, list, litera, 
pisanie, pismo. Druga grupa to rzeczowniki, których semantyka 
pozostaje w związku z określoną intencją wypowiedzi. Należą 
tutaj: respons, rezolucja, ordynans. Na uboczu obu grup pozostaje 
nazwa ekspedycja, której wartość znaczeniowa łączy się przede 
wszystkim z faktem przesyłania tekstu na odległość. 

Pierwszą grupę, jak wspomniano, tworzą nazwy, których 
znaczenie wiąże się z tekstem pisanym. Należą do nich adres, 
charakter, gramota, list, litera, pisanie, pismo. Część z owych nazw 
odnosiła się w XVII i XVIII w. wyłącznie do listu, część natomiast 
miała albo szerszy zakres znaczeniowy (odnoszący się z reguły 
do tekstu pisanego w ogóle), w którym mieściło się znaczenie 
listu, albo zakres zazębiający się z listem (odnoszący się np. do 
pisma urzędowego9).

Podstawową i najczęściej używaną w odniesieniu do poje-
dynczego tekstu epistolarnego nazwą był w obu stuleciach – 
powszechny dziś w tym znaczeniu – list, rzeczownik rodzimy 

7 Listy te stanowią podstawę materiałową mojej książki Polszczyzna połu-
dniowokresowa XVII i XVIII wieku (na podstawie epistolografii) (Sicińska 2013), 
a także dwóch artykułów (Sicińska, 2009; 2010). W tych też publikacjach znaj-
dują się szczegółowe dane na temat autorów listów. 

8 W stuleciach wcześniejszych w znaczeniu ‛list’ używany był także rze-
czownik epistoła pochodzący z łac. epistula ‛pismo, list’ (SStp; SXVI). Dziś epi-
stoła ma odcień żartobliwy i oznacza ‛list, szczególnie długi i nudny’ (SJPD). 

9 Granica między korespondencją urzędową, oficjalną a korespondencją 
prywatną była w XVII i XVIII w. bardzo płynna i trudna do przeprowadzenia. 
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pochodzący z języka prasłowiańskiego (*listъ, *listu ‛liść, organ 
rośliny, który służy do oddychania i odżywiania się, kształtu 
cienkiej, płaskiej, zwykle zielonej blaszki, płytki’). W dobie sta-
ropolskiej wyraz ten miał kilka znaczeń: pierwotne ‛liść, folium’ 
i wtórne ‛kart(k)a (papieru, książki)’, ‛dokument prawny coś 
utwierdzający albo potwierdzający’ oraz ‛wiadomość, pytanie, 
polecenie, rozkaz, przekazane pisemnie do określonego adresata, 
pismo, list, litterae, epistula’ (SStp; zob. też SXVI)10. W tym ostat-
nim, czyli dzisiejszym znaczeniu, wyraz znany jest od XIV w. 
(SEJPSław; SEJPBor). Znaczenie to notują także późniejsze słow-
niki11. Poświadczają one ponadto stabilizowanie się połączeń 
wyrazowych typu list otwarty ‛pismo adresowane do konkretnej 
osoby, ale podane do wiadomości publicznej’, list obiegowy (okól-
ny) ‛pismo zawiadamiające o czymś, adresowane jednocześnie do 
wielu osób, przesyłane obiegiem’, list polecający (rekomendacyjny) 
‛list, w którym autor poleca komuś oddawcę listu’ i wiele innych 
(SXVI; SXVII/XVIII; SL; SWil; SW; SJPD; por. WSEJPDł). 

Objaśniając etymologię wyrazu list, nie można pominąć his- 
torii ustalania się zakresów znaczeniowych leksemów list i liść. 
Używana dziś w znaczeniu organu rośliny forma liść to wtór-
na postać mianownika lp. derywowana od formacji kolektyw-
nej liście (*listьje ‛ogół liści’, derywat od *listъ)12. Oba warianty,  

10 Podstawą powstania wtórnych znaczeń przenośnych było podobieństwo 
wyglądu. Pierwotne znaczenie listu to ‛liść, organ rośliny, kształtu cienkiej, pła-
skiej, zwykle zielonej blaszki, płytki’, a stąd przenośnie w ogóle o ‛czymś cien-
kim, płaskim, szerokim’ (SEJPSław). Kolejne wartości semantyczne, tj. ‛wiado-
mość przekazana pisemnie” oraz ‛dokument”, to wyspecjalizowane odcienie 
znaczenia ‛karta’ (por. Buttler 1978: 233). 

11 Słowniki notują także wiele innych znaczeń wyrazu, np. w SW podano: 
list 1. stpol. i gw. ‛liść’, 2. rzadko używane ‛płatek, plasterek, blaszka, warstew-
ka’, 3. stpol. ‛karta’, 4. gw. listy ‛książka’, 5. ‛papier procentowy, papier pub-
liczny’, 6. ‛karta, arkusz jako dokument, świadectwo, skrypt, pismo urzędowe, 
dyplom, patent, dowód piśmienny, akt itp.’, 7. ‛pismo, zawierające rozmowę 
z osobą nieobecną’, 8. bot. folium indicum, 9. zł. ‛nóż’. 

12 Podstawą utworzenia wtórnej postaci mianownika liczby pojedynczej liść 
była pluralizacja rzeczownika zbiorowego liście, która występuje w tekstach już 
w XVI w. (SEJPSław). Użycie kolektywne pojawia się jednak jeszcze u W. Pola: 
„leci liście z drzewa, co wyrosło wolne” (WSEJPDł). Zachowało się ono także 
w gwarach, np. „Liście z drzewa opadnie” (Przyj. Ludu VI, 261; zob. SGPK); 
„Liście z drzewa leci” (Wójc. II, 214; zob. SGPK); „Obleciało wszystko liście” 
(Cisz. I. 153, no 110; zob. SGPK); „Liście się ozwijá” (Święt. 152; zob. SGPK), 
„Samo złote liście” (ib. 353; zob. SGPK), zob. też SEJPSław.
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tj. odziedziczony z języka prasłowiańskiego list oraz znany od 
XVI w. liść, były przez długi czas używane wymiennie w rozle-
głej sferze znaczeniowej, która dziś właściwa jest obu tym wyra-
zom łącznie. Stosunkowo szybko postać liść wycofała się z zakre-
su użyć przenośnych, tj. ze znaczenia ‛dokument, tekst zapisany 
na karcie’; przykłady jej zastosowania w tej funkcji zaświadczają 
tylko najstarsze zabytki polszczyzny, np. roty przysiąg sądo-
wych13. Natomiast wymienność form list i liść w znaczeniu ‛or-
gan roślin’ trwała do połowy XIX w.14 (Buttler 1978: 233). Znacze-
nie list ‛liść’ zachowało się również w gwarach (SGPK)15. 

Spośród wszystkich leksemów nazywających pojedynczy tekst 
epistolarny wyraz list odznacza się zdecydowanie najwyższą fre-
kwencją w korespondencji zarówno XVII-, jak i XVIII-wiecznej 
(ok. 100 użyć): XVII w.: „Poczekania telko Im P Kiiowski przez list 
swuy y przezemnie vnizoneo Sługę WXM. Vprasza”16 Os 13003/
III, s. 57; „Prawie mi pod czas daią y listy WXM” AR 5434, s. 1; 
„Bo mam juz list Waszej Xcej Mj mego Mwgo Pana hoc nomine do 
mnie, pisany, zaraz po przegranej pod Grodkiem. Tylko ieszcze 
do listu, y obietnice, res desiderutur” AR 5524, s. 8; XVIII w.: „List 
IOWXMsci przezemnie adressowany, iescze nie iest oddany” AR 
18028, s. 7; „sama dobra wola WCi MPana y affekt, ktory czytam 
zlistu iego stanoł mi za starostwo czerwonogrodzkie” AR 12271,  
s. 17; „Z Listu Pańskiego niedawno pisanego do JWo Imc Pana Po-
dolskiego miarkuię że JWWM Pan Dobrodziey bydz musisz wia-
domy mey Sprawy” APP 279a/347, s. 1; „Do Jm Pana Chiczew-

13 Por. „Piotrasz Małgorzacie zapłacił iścinę i szkodę, a ona mu liścia nie 
wrocała” (Roty Poznańskie z r. 1396; zob. SStp). 

14 Por. „My jako suchy list z drzewa na dół leciem” (J. Kochanowski, Dz., 
164; zob. SL); „(…) drzewa coraz bardziej list tracą” („Zabawy Przyjemne 
i Pożyteczne” XIV/2, 1776, s. 227; zob. SJPD); „(…) wonny list opada (…)”  
(D. Kniaźnin; zob. Brzeziński 1975: 108); „Od onego świstu z drzew przelęknio-
nych leci chmura listu” (S. Goszczyński, Pow. 133; zob. SJPD). 

15 Por. „Unej jużej i list z drzewa pospadał” (Osip.; zob. SGPK); „Cięzko 
tobie (lescyno) zielony list puścić” (Krak. II 165, no 329; zob. SGPK); „Drobny 
list pada”(Kiel. I, 162, no 282; zob. SGPK); „Ucierałą nogi listem” (Pozn. V, 151, 
no 347; zob. SGPK); „Jak się ta list suchy rozwinie” (Łęcz. 126. Bibl. Warsz. 1873, 
III, 55; zob. SGPK); „Wiele listu na ziem nie upadło” (Tyg. Ilustr. 1, X, 294; zob. 
SGPK); „Kalinecka zielony list ozpuści” (Lub. I, 287, zwr. 8. Pr. Fil. IV, 838; zob. 
SGPK); „Kwiat między listami” (Kiel. I, 144; zob. SGPK). 

16 Cytaty lokalizowane są przez podanie skrótu nazwy zbioru archiwalne-
go, numeru sygnatury i numeru strony (w niektórych przypadkach także do-
datkowych numerów tomów czy punktów katalogowych). 
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skiego posłac zmoim listem dowiedzic się jezeli iest y Samemu 
zaraz do iechac” BN 6918, pkt. 1, s. 10v; „Zaczym teraznieyszym 
Listem przypominam się Łaskawemu IOWXCey MCi Dobrodzieia 
respektowi” AR 12242, s. 7.

Na powszechność nazwy list wskazuje częste stosowanie 
formacji pochodnych, tzn. przysłówka listownie: XVII w.: „Nie-
chce teraz listownie wtym turbowac WXMMMPana” AR 2760, 
s. 2; „przychodzi mi listownie oswiadczac się z moią devotią ku 
Zacney Osobie Waszey Xiązecey Msci MEo Wielce Mscieo Pana y 
Dobrodzieia” AR 10390a, s. 11; XVIII w.: „listownie nayniszsząm 
moię W:X:Mci zasełam submissyo” AR 1154, s. 1; „Przynaym-
niey listownie Serdeczne wyrazaiąc uprzeymosci” BN 6917, pkt. 
1, t. 10, s. 37 oraz przymiotnika listowny: XVII w.: „Zem do tych 
czas […] powinnego listownego nie oddał Waszey Xiązecey Msci 
ukłonu” AR 10390a, s. 8; XVIII w.: „Scigam listowną moią nayu-
nizenszą Submissyą Winszuiąc Szczęsliwego powrotu zWarsza-
wy” AR 15055, s. 7.

Na drugim miejscu pod względem częstotliwości użycia sytuuje 
się w tej grupie rzeczownik pisanie, również wyraz rodzimy o ge-
nezie prasłowiańskiej (*pisanьje). Jest to derywat odczasownikowy 
powstały jako nomen actionis, czyli nazwa czynności (*pisanьje ← 
*pьsati ‛rysować, ryć, wyskrobywać, kreślić (czy wycinać) znaki, 
malować’17). Z czasem rzeczownik ten, podlegając tzw. konkretyza-
cji znaczeniowej, zyskał nową wartość semantyczną – podmiotową, 
rezultatywną, ‛to, co jest napisane, tekst napisany, scripta’. Jako no-
men raesultati, czyli nazwa wytworu czynności, pisanie notowane 
jest już w najstarszych tekstach polskich (SStp18; SXVI19; SL20).

W XVII i XVIII w. podmiotowe znaczenie rzeczownika pisanie 
musiało być bardzo rozpowszechnione, skoro w takim właśnie 

17 Ówcześni Słowianie nie znali jeszcze pisma, znaczenie ‛pisać’ jest nowsze, 
poprasłowiańskie (SEJPBor).

18 SStp pod hasłem pisanie podaje znaczenia następujące: 1. ‛utwór, dzieło, 
scriptura, opus scriptum’, 2. ‛dokument, list urzędowy, litterae publicae, epi-
stula’, 3. ‛sposób pisania, scribendi modus’, 4. ‛ustalenie, naznaczenie na piś-
mie, designatio scripta’. 

19 W SXVI odnotowane zostały następujące znaczenia pisania: 1. ‛tekst na-
pisany; wywód, pogląd, nauka, tekst literacki, 2. ‛czynność pisania’, 3. ‛treść’,  
4. ‛pismo, alfabet, kształt liter’. 

20 W SL odnotowane są następujące znaczenia ‛czynność pisania’ oraz 
‛opus, to co piszą, pismo’, w tym ‛list’. 
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znaczeniu formacja ta jest licznie poświadczona w różnego typu 
tekstach. Odnotowali ją m.in. Henryk Borek u Gdaciusa (1962: 
68), Iwo Szlesiński u Twardowskiego (1970: 201), Krystyna Sie-
kierska u Chrościńskiego (1974: 179), Urszula Sokólska u Chra-
powickiego (1999: 44), Zofia Kurzowa w Aktach Wileńskiej Komisji 
(2006: 182) (SXVII/XVIII tego znaczenia nie notuje). Już jednak 
w SWil pisanie w znaczeniu ‛pismo, to, co jest napisane, list’ opa-
trzone zostało kwalifikatorem mało używane, w SW – kwalifikato-
rami archaiczne i gwarowe, a w SJPD – przestarzałe. A zatem pisanie 
jako nomen raesultati, w tym także jako nazwa listu, było w języ-
ku polskim zjawiskiem przejściowym. Jego popularność w dobie 
średniopolskiej mogła być uwarunkowana znaczną produktyw-
nością sufiksów -nie, -enie w owym czasie21. Wartość znaczenio-
wa ‛tekst pisany, list’ zachowała się jednak w gwarach22 (SGPK). 

Pisanie w znaczeniu ‛list’ dokumentują cytaty zarówno z XVII, 
jak i z XVIII wieku: XVII w.: „Pisanie WXMci […] do mnie dyry-
gowane odebrałem dopiero” AR 12235, s. 17; „nieszczęsliwym 
ze mię pisanie Waszej Xcej Mcj anticipuiąc Sejmik nie zaszło” AR 
5525, s. 1; „Iakopierwsze pisanie Waszey X Mci Meo M Pa, w War-
szawie oddane ucieszyłomię było” Os 13003/III, s. 57; XVIII w.: 
„Oczym donioslem JOWXMsci Dobrodziejowi, ordynuiąc pisanie 
moie napoczte” AR 18028, s. 37; „Mam honor ninnieyszym pisa-
niem nayniszszą moią złozyć Iasnie Oswieconemu WXCey MCi 
Dobrodzieiowi Submissyą uStop Iego” AR 12242, s. 13; „naMoie 
Pisania zadney nie odebrałam odpowiedzi” BN 6921, pkt. 2, s. 65; 
„przez te wyrazy spieszę z Serdecznym usciskaniem Kochanego 
Brata Dobrodzieja spodziewaiąc się ze pisanie moie wKozłowie 
Zastanię WWMC Pana Dobrodzieja” BN 6917, pkt. 1, t. 10, s. 35. 
Łącznie wyraz ten na oznaczenie listu wystąpił ponad 20 razy.

Niemal równie często jak pisanie w funkcji nazwania listu poja-
wia się łacińskie zapożyczenie litera (łac. littera ‛znak pisma’) (ok. 16 
poświadczeń). Wyraz został zapożyczony do polszczyzny w XVI w. 
(SStp wyrazu nie notuje; zob. też SEJPSław). W SXVI pod hasłem 
litera zarejestrowano m.in. znaczenie ‛słowo napisane; tekst, pis-

21 Powszechność rzeczowników na -nie, -enie była jedną z najbardziej zauwa-
żalnych właściwości systemu słowotwórczego doby średniopolskiej (zob. m.in. 
Brzeziński 1975: 57-58; Kwaśniewska-Mżyk 1979: 45-47; Sicińska 2013: 361-366).

22 Zob. np. „On wydobył zaro chusteczkę i pokazuje ją i królewskie pisanie, 
i przepuścili go” (Kuj. I, 142-143; zob. SGPK); „Dopirom se zacon dziewcyne 
miłować, Przysło mi pisanie, muse maserować” (Zb. XII, 205; zob. SGPK).
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mo’ z informacją „tylko pl lub sg w funkcji pl”. SL notuje ponadto 
dla XVI w. postać litery w znaczeniu ‛umiejętności, nauki’ (zob. też 
SEJPSław). Pluralna forma litery, a także użyta w funkcji pluralnej 
forma lp. litera przybierały zatem w dobie średniopolskiej znacze-
nia zgodne ze znaczeniem łacińskiej formy pluralnej (łac. litterae lm. 
‛wszelkie pismo, tekst, pisany’, ‛list’, ‛książka, dzieło, utwór litera-
cki, literatura’, ‛nauki, umiejętności’, zob. SŁP; por. SEJPSław). Poza 
SXVI źródła leksykograficzne nie odnotowują jednak interesującego 
nas tutaj znaczenia ‛tekst, pismo’, a tym bardziej ‛list’ (zob. SXVII/
XVIII, SL, SWil, SW i SJPD), z czego można by wysnuć wniosek, że 
była to wartość semantyczna wyrazu litera krótkotrwała, ograni-
czona do wieku XVI i słabo poświadczona. Zważywszy jednak na 
to, że odnośne hasło w SXVII/XVIII pozostaje w fazie opracowania, 
zaś zgromadzone i analizowane listy wcale licznie (choć tylko dla  
XVIII w.) zaświadczają użycie litery w znaczeniu ‛list’, byłby to wnio-
sek przedwczesny i bezpodstawny. Najprawdopodobniej znaczenie 
to funkcjonowało w przeciągu całej doby średniopolskiej. 

Warto przy tym dodać, że zastosowanie rzeczownika litera, 
którego podstawowa wartość semantyczna to ‛znak graficzny 
głoski’, w odniesieniu do listu, a więc tekstu pisanego utrwalone-
go za pomocą znaków graficznych, ma charakter przenośni, osa-
dzonej w kulturze pisma, w kulturze homo scribens i homo legens23.

Nazwa litera w znaczeniu ‛list’ używana jest w listach z XVIII w.: 
„I tu mie łaskava litera WMMP zastaię” Os 2669/I, s. 210; „rad się 
będę kiedys y Zobaczyc z WMc P Dob ktorego teraz Serdecznie 
przez Ninieyszą Sciskam literę” BN 6976, pkt. 3, s. 63; „Będąc ob-
ligowana od IecPani Celiny, na ktury Ręce adresuię tę literę moią” 
Zb.Czoł. 339, s. 27; „choc bym rada, Iako nayczesci odzywac sie, 
do WMM, Pana Serdecznie Kochanego Oyca y Dobrodzieia, to 
zascisłoscio klauzury zostaiąnc nie moge wiedziec, do kontbym 
miała, Litere moie ordynowac” Zb.Czoł. 331, s. 35; „Ukontento-
wana iestem zlitery IWWMCi Pana Dobrodzieia” Zb.Czoł 338,  
s. 114; „Odebralam litere laskawi ręki JWWMM Pana Dobrodzie-
ia a Szerca kochanego Oyca sza kturą prszi Upadnieniu do Nug 
iak naiuniszeni dzienkuie” Zb.Czoł. 334, s. 7924.

23 Na temat słownictwa związanego z kulturą piśmienniczą i czytelniczą 
w Polsce pisze A. Jawór (2008), jednak wyrazu litera w znaczeniu ‛tekst pisany; 
list’ autorka nie odnotowuje. 

24 Wyraz litera pojawia się też w analizowanych listach w znaczeniu ‛słowo’, 
np. „W Srogim bendąc zatrudnieniu od Woisk Cara WMSci bo nieznosne wkła-
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Kolejny rzeczownik o znaczeniu ‛list’ to pochodzący z języ-
ka francuskiego adres (fr. adresse), który pojawił się w polszczyź-
nie w XVII w. (SStp i SXVI wyrazu nie notują; poświadczają go 
natomiast SXVII/XVIII, SL, SWil, SW, SJPD). SXVII/SXVIII reje-
struje trzy znaczenia wyrazu: 1. ‛oznaczenie miejsca czyjegoś za-
mieszkania, pobytu’, 2. ‛pośrednictwo; okazja kontaktu z kim’, 
3. ‛oficjalne pisemne wystąpienie; list’. Ostatnie znaczenie udo-
kumentowane zostało w słowniku tylko jednym cytatem, można 
jednak wskazać inne jego poświadczenia źródłowe, np. w ko-
respondencji Antoniego Kazimierza Sapiehy z początku XVIII 
w. (Smolińska 1983: 193). Dziś leksem adres występuje przede 
wszystkim w pierwszym z podanych znaczeń, czyli jako odpo-
wiednik średniopolskiej inskrypcji, choć SJPD notuje także jako 
przestarzałe znaczenie ‛pismo zbiorowe, wystosowane do władz, 
osób wybitnych lub zajmujących wysokie stanowisko’.

Przykłady użycia rzeczownika adres w znaczeniu ‛list’ pocho-
dzą wyłącznie z korespondencji XVIII-wiecznej, co może świad-
czyć o tym, iż znaczenie to upowszechniało się w polszczyźnie 
właśnie w tym stuleciu: „supplikuię z nay głębszą adoracyą 
abym przez Oddawce tego mego Adressu mogł odebrac” [pie-
niądze – K.S.] AR 2443, s. 6-7; „Miałem iuż chonor nie tylko przez 
moi własny adres ale tez przez interpozycią JmCi Pana Woiewo-
dy Bełskiego szukac JWWMM Pana Dobrodzieia Łaski” BJ 6147 
IV, t. 11, s. 120; „Kiedym niemiał tyle Sczescia abym mogł był 
w Radomiu kłaniac WMMPanu Dobrodzieiowi y moie powinno 
reprezentowac Submissyią to teras przy literalnym adressie zwy-
razeniem powinnego respektu nadgradzaiąc roskazy WMPana 
pełnie” BN 6912, pkt. 2, k. 5. Łącznie w całym zbiorze listów od-
notowałam 5 użyć rzeczownika adres w znaczeniu ‛list’.

Interesująco, zwłaszcza ze względu na terytorialne pochodze-
nie autorów badanych listów, przedstawia się nazwa gramota, 
również stosowana w odniesieniu do listu. Rzeczownik ten zna-
ny jest w polszczyźnie od XVI w. (SStp nie notuje, poświadcza 
SXVI, zob. też Minikowska 1980: 53). Gramota jest pożyczką ruską 
(ukr. i brus. hramota, ros. gramota, też starorus. (od XI w.) i cerk.-
-słow. грамoта). Do języków ruskich wyraz ten przedostał się 
z greki (gr. grammata ‛pismo’, ‛czytanie i pisanie’, lm. od gramma 

daią na Wsi Ciezary Ledwie te kilka liter moge wyrazic na wyznanie powinnei 
WPani Dce Veneratiei” BJ 6147 IV, t. 7, k. 117 (XVIII w.).



272 KATARZYNA SICIŃSKA

‛litera’) za pośrednictwem języka cerkiewno-słowiańskiego 
(Preob, t. 1, s. 154; Vas, t. 1, s. 451; ESJU, t. 1, s. 583; Czer, t. 1,  
s. 212; Rud, t. 1, s. 405). 

Pojęcie gramoty wiąże się ściśle z kulturą piśmienniczą daw-
nej Rusi. Na ziemiach ruskich w X-XVII w. gramota oznaczała 
dokument oficjalny lub prywatny, częstokroć mający charakter 
aktu prawnego. Gramoty stanowią cenne źródło do dziejów ję-
zyka ruskiego, są to bowiem oryginale teksty rękopiśmienne, 
ściśle datowane i lokalizowane, o charakterze świeckim, których 
treść dotyczy życia politycznego, społecznego i gospodarczego, 
zaś język bliski jest mowie warstw wyższych, używanej w kan-
celariach ruskich (zob. Kuraszkiewicz 1934; 1957).

Zapożyczony z języków ruskich wyraz gramota przeszedł 
w polszczyźnie znaczną ewolucję formalną i znaczeniową. 
Zmieniał się też jego zasięg geograficzny (por. Rytter 1994: 190). 
W historii języka polskiego wyraz ten występował w kilku wa-
riantach fonetycznych: gramota, hramota, ramota (SXVI; SXVII/
XVIII; SL; SW; SJPD). Pierwsze notacje w tekstach polskich po-
chodzą z połowy XVI w. Są to poświadczenia przede wszystkim 
z autorów wywodzących się z Kresów Wschodnich lub z pogra-
nicza polsko-ruskiego, stosujących ów wyraz w znaczeniu ‛tekst 
urzędowy o charakterze oficjalnym’ (SXVI25; Rytter 1994: 190). 
W XVII w. hramota ‖ gramota występuje już w polszczyźnie tere-
nów rdzennych, a jednocześnie podlega zmianie znaczeniowo-
-stylistycznej, przechodząc ze sfery słownictwa specjalistyczne-
go, urzędowego do języka potocznego i nabierając znaczenia ‛list, 
dokument o charakterze prywatnym’, następnie z zabarwieniem 
emocjonalnym ‛tekst zbyt długi, zawiły, nie na temat’. Taki prze-
bieg zmian zaobserwowała odnośnie wyrazu gramota Grażyna 
Rytter na podstawie materiału wyekscerpowanego z szerokiej 
podstawy źródłowej, reprezentującej zarówno twórczość litera-
cką, jak i teksty użytkowe z XVII w. (Rytter 1994: 189-190; por. 
Rytter, 1992). Źródła leksykograficzne znaczenia ‛list’ zasadniczo 
jednak nie potwierdzają. Słowniki rejestrują wyraz gramota ‖ hra- 
mota (rzadziej ramota) przede wszystkim w znaczeniu ‛pismo 
urzędowe, dokument’ (SXVII/SXVIII, SL, SW w postaci gramo-
ta jako archaiczne, w formie hramota jako rzadkie, SWil hramo-

25 SXVI nie notuje gramoty ‖ hramoty ‖ ramoty w znaczeniu ‛list’, podaje je-
dynie ogólne znaczenie ‛tekst pisany’.
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ta, gramota jako nieużywane, SJPD gramota jako daw. reg. wsch.). 
Również autorzy opracowań poświęconych polszczyźnie XVII 
w. odnotowują wyraz w znaczeniu dokumentu (zob. m.in. Hra-
bec 1949: 67; Sokólska 1999: 134). W II poł. XVIII w. spolszczony 
wariant ramota, pozbawiony nagłosowego h-, zyskał znaczenie 
‛utwór pozbawiony wartości artystycznej’ i w tym znaczeniu 
znany jest do dziś, choć współcześnie wykazuje on nacechowa-
nie książkowe (zob. Rytter 1994: 190; SWil, SW, SJPD). Dzieje wy-
razu gramota w polszczyźnie dowodzą zatem, iż jego wartość se-
mantyczna ‛list’, poświadczona w analizowanych listach i noto-
wana przez G. Rytter, była słabo rozpowszechniona i nietrwała26. 

Przykłady użycia nazwy gramota ‖ hramota ‖ ramota w znacze-
niu ‛list’ pochodzą z korespondencji XVIII-wiecznej: „nie tylko 
inszego nieszukam sposobu ale y WMM Dobrodzieia to chramoto 
turbowac wiency nie bende” Zb.Czoł. 331, s. 73; „Ateras nie za-
trudniaiąc dłuszo ramoto tylko przy Upadnieniu do stup Oycow-
skich wPraszam sie wrespekt łaski yAffektu WMPanstwa Do-
brodzieystwa” Zb.Czoł. 331, s. 36; „(…) dłuszo zas ramoto moio, 
niechce ffatygowac WM Pana Dobrodzieia, tylko ustnie y MCi 
Pani Ienerałowa Upraszac będzie” Zb.Czoł. 336, s. 29. Łącznie są 
to 3 użycia w postaci hramota oraz ramota, przy czym konteksty, 
w których została użyta forma ramota, wskazują na odcień zna-
czeniowy ‛tekst zbyt długi’ (por. wyżej). 

Kolejny rzeczownik używany w XVII i XVIII w. dla nazwania 
listu to charakter. Wyraz został zapożyczony za pośrednictwem 
łac. charakter z grec. charactēr ‛to, co zostało wydrążone, wyżło-
bione’, czyli ‛rysy, kształty; piętno, cecha’27 (WSEJPDł). W pol-
szczyźnie notowany jest od XVI w. (SStp nie notuje; poświadcza-
ją SXVI, SXVII/XVIII, SL, SW, SWil, SJPD). SXVII/XVIII podaje 
trzy warianty fonetyczne charakter ‖ harakter ‖ karakter28 oraz sie-

26 Szerzej na temat dziejów wyrazu gramota w polszczyźnie zob. Sicińska, 
w druku.

27 W SŁP odnotowano następujące znaczenia łac. charakter, -eris: I konkr. 
1. ‛narzędzie służące do wyrycia lub wypalania piętna’, 2. ‛piętno, znak, zna-
mię (wyryte lub wypalone na skórze człowieka lub zwierzęcia albo wybite na 
rozmaitych przedmiotach, zwł. pieniądzu, odważniku); II abstr. 1. ‛wygląd ze-
wnętrzny’, 2. ‛ogół właściwości, zwł. a. (ducha, umysłu) charakter, b. (utworu 
literackiego) styl. 

28 Wyrazy pochodzenia łacińskiego, takie jak charakter, a przede wszyst-
kim grupa wyrazów chrzest, chrześcijanin, Chrystus itd. zapożyczone zostały do 
polszczyzny z nagłosowym k-, zgodnie ze średniowieczną wymową łacińską, 
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dem znaczeń, w tym jako pierwsze ‛znak, jak np. litera, cyfra albo 
system takich znaków; tekst pisany’29. W tym właśnie znacze-
niu ‛tekst pisany’ zawiera się znaczenie ‛list’, które poświadcza 
badana korespondencja XVIII-wieczna: „Mająć ukontentowa-
nie cieszyć się odbieraniem Charakteru Ręki Stryia Dobrodzieja 
Znam powinność odpisania yszczerym Sercem usciskania Nog 
Stryiowskich” BN 6916, pkt. 1, s. 43. Łącznie w zgromadzonym 
materiale odnotowałam 2 tego typu użycia leksemu charakter.

Nieliczne poświadczenia tekstowe oraz fakt, iż żaden ze 
słowników – poza SXVII/XVIII – nie notuje znaczenia ‛tekst pi-
sany”, a tym bardziej ‛list’ dowodzą, iż było to znaczenie rzad-
ko stosowane, zapewne okazjonalne, i znane tylko polszczyźnie 
XVII i XVIII wieku. 

Warto dodać, że zasadniczo w rozwoju semantycznym wy-
razu charakter dokonuje się przechodzenie od konkretu do abs-
traktu (pierwotne znaczenia ‛znak, rysa, litera’, następnie ‛cecha, 
piętno’ oraz ‛zbiór przymiotów duszy, skłonności, nałogów’, 
także ‛godność, funkcja, urząd’), a ponadto ujawnia się meliora-
cja ekspresywna: od zabarwienia neutralnego do pozytywnego 
(charakter ‛pozytywne cechy człowieka, jak niezłomność zasad, 
prawość, wytrwałość’) (zob. WSEJPDł). 

Jednostkowo pojawia się w odniesieniu do listu, wywodzący 
się z prasłowiańszczyzny, rzeczownik pismo. Psł. *pisьmo ‛pisa-
nie, pismo’ to pierwotna nazwa czynności, wtórnie konkretyzo-
wana, od czasownika *pьsati ‛rysować, ryć, wyskrobywać, kreślić 
(czy wycinać) znaki, malować’ (w nowszym znaczeniu ‛pisać’), 

podlegającą wpływom wymowy języków narodowych, głównie romańskich. 
Z biegiem czasu w wyrazach tych nagłosowe k- zaczęto zastępować przez ch- 
(fonetyczne h). Było to wynikiem literalnie traktowanej pisowni niektórych 
wyrazów łacińskich i dostosowywania do nich wymowy jako tej właściwej 
(Reczek 1974: 364-365). Zastępowanie starszego k- przez ch- uwidacznia się już 
w tekstach z XV w., a nasila w wieku następnym. Oboczność k- ‖ ch- trwa przez 
całą dobę średniopolską (Polszczyzna 2002: 67; Sicińska 2013: 177). 

29 Pozostałe znaczenia leksemu charakter notowane w SXVII/XVIII to:  
2. ‛jakikolwiek znak lub przedmiot, któremu przypisywano właściwości czaro-
dziejskie, magiczne; zaklęcie’, 3. ‛piętno, znamię, ślad pozostawiony przez co; 
niezniszczalny duchowy znak, uczyniony w duszy ludzkiej przez sakramenty: 
chrztu, bierzmowania; święcenia kapłańskie’, 4. ‛oznaka, symbol; herb, chorą-
giew wojskowa’, 5. ‛cecha, przymiot, właściwość lub zespół cech; także w lm: 
dzielność, siła, wytrwałość’, 6. ‛sposób pisania liter, wygląd pisma’, 7. także 
w lm. ‛funkcja, godność, stan’.
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z przyrostkiem *-ьmo30 (SEJPBor). W SStp wyraz notowany jest 
m.in. w znaczeniu ‛dokument, list urzędowy lub prywatny’31, 
podobnie w SXVI jako ‛tekst zredagowany i utrwalony za po-
mocą znaków pisarskich’32. Analogiczne znaczenie poświadczają 
pozostałe słowniki (SL, SWil, SW, SJPD; zob. też SGPK; SXVII/
SXVIII nie notuje hasła). Dziś pismo to przede wszystkim ‛list 
urzędowy’ albo ‛czasopismo’ (SJPD). 

Przykład użycia w korespondencji pochodzi z XVIII w.: „na 
ktore Pismo Pańskie z chęcią na od łożenie tey Sprawy do przy-
szłego Trybunału pozwolę” APP 279a/347, s. 1.

Drugą grupę nazw odnoszących się do listu tworzą rzeczow-
niki, których zasadnicze znaczenie wiąże się z określoną intencją 
wypowiedzi. Są to nazwy aktów mowy typu odpowiedź, decy-
zja (postanowienie) czy rozkaz. Należą tu zatem nazwy, takie jak 
respons, rezolucja i ordynans. Znaczenie ‛list’ ma w ich przypadku 
charakter albo utrwalony, albo tylko kontekstowy. 

Jak wiadomo, podstawową cechą piśmiennictwa epistolarne-
go jest dialogowość, wymiana korespondencji stanowi bowiem 
substytut rozmowy w sytuacji fizycznego oddalenia rozmówców 
(Kałkowska 1982: 34). List jako pojedyncze ogniwo dialogu od-
powiada replice dialogowej, w związku z czym dla nazwania li-
stu możliwe jest stosowanie leksemu oznaczającego odpowiedź. 
W XVII- i XVIII-wiecznej epistolografii południowokresowej po-
jawia się w takim właśnie użyciu rzeczownik respons ‛pisemna 
odpowiedź na list, list z odpowiedzią’. Respons to zapożycze-
nie łacińskie (łac. responsum ‛odpowiedź’), znane polszczyźnie 
od XVI w. (SStp nie notuje; poświadcza dopiero SXVI). W SXVI 
odnotowano dość szeroki zakres znaczeniowy responsu: ‛spisa-
na lub ustna odpowiedź’, a. ‛odpowiedź na list’, b. ‛wypowiedź 
polemiczna w sporze religijnym’, c. ‛odpowiedź określająca ofi-

30 Pierwotne znaczenie pisma jako nomen actionis zachowało się w gwarach 
(SGPK).

31 Wszystkie znaczenia notowane w SStp to: 1. ‛to co napisane, litery, litte-
rae, scriptum’, 2. ‛dokument, list urzędowy lub prywatny, litterae publicae vel 
privatae, epistula’, 3. ‛utwór, dzieło (literackie, naukowe itp.), opus scriptum’. 

32 Liczba znaczeń odnotowanych w SXVI jest dość znaczna: 1. ‛tekst zre-
dagowany i utrwalony za pomocą znaków pisarskich; dzieło literackie lub 
naukowe’’, 2. ‛napis’, 3. ‛pisanie, utrwalanie tekstu przy pomocy znaków gra-
ficznych’, 4. ‛umiejętność, sztuka pisania’, 5. ‛znaki pisarskie, litery, czcionki; 
alfabet, sposób pisania’, 6. ‛język; piśmiennictwo w jakimś języku (zawsze 
w połączeniu z przymiotnikiem oznaczającym nazwę)’.
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cjalne stanowisko w zakresie życia politycznego i społecznego’. 
SXVII/XVIII rejestruje wyłącznie znaczenie ‛pisemna odpowiedź 
na list, list z odpowiedzią’. Pozostałe słowniki notują jedynie 
znaczenie ogólne ‛odpowiedź’ (SWil, SW jako rzadkie, SJPD jako 
daw.; SL brak; por. też Moszyńska 1975: 53).

Nazwa ta poświadczona jest bardzo licznie w korespondencji 
z obu stuleci (ponad 30 notacji): XVII w.: „WC Dobrodziey nie mia-
łes odemnie responsu” BJ 6147 IV t. 6, s. 60; XVIII w.: „odebrałem 
respons Gubernatora tamejszego” AR 2670, s. 12; „O Respons jako 
najpretszj prosze” AR 12267, s. 6; „czekam responsu złaski Iego” 
BN 5684, pkt. 1, s. 31v; „Na wszystkie Listy zrąk JWWMMPana 
wczora odebrane respons odsyłam” Arch. Roskie XVII/6, s. 38; „tak 
wiele razy pisząc responsu nie moge odebrać” AR 12284, s. 49. 

W analogicznym zastosowaniu jak respons nie występuje 
w analizowanej korespondencji inne zapożyczenie łacińskie, mia-
nowicie replika ‛ustna lub pisemna odpowiedź na zarzuty’ (z łac. 
replica ‛ponowna odpowiedź’), choć znane było ono polszczyźnie 
XVII i XVIII w., o czym świadczą zarówno notacje słownikowe 
(SXVII/XVIII), jak i opracowania monograficzne (zob. Brzeziński 
1975: 141; Moszyńska 1975: 22, 203; Smolińska 1983: 186). 

Do kontekstowych nazw listu należy zapożyczenie łacińskie 
rezolucja ‛postanowienie, decyzja powzięte po namyśle; roz-
strzygająca, stanowcza odpowiedź’ (łac. resolutio ‛rozwiązanie’), 
wyraz notowany w polszczyźnie od XVI w. (SStp brak; notuje 
SXVI; Moszyńska 1975: 66). Znaczenie ‛postanowienie, decyzja’ 
poświadczają także późniejsze słowniki (SXVII/XVIII, SL, SWil, 
SW, SJPD jako przestarz.).

W badanej korespondencji nazwa ta występuje jedynie w teks-
tach z XVIII w. (ok. 15 poświadczeń): „dopraszam się oraz y na 
List Oyca mego rezolucyi” BN 6917, pkt. 1, t. 10, s. 30; „dla odebra-
nia prętszey rezolucyi od Serdecznego Brata Dobro rozstawiłem 
Kozakow na trzy stacie” BN 6917, pkt. 1, t. 10, s. 34v; „Jezeli JWM 
Pan Dobrodziey kazesz mi dac rezolucyą tey oczekiwac będę na 
pocztę Łucką” APP 279a/ 413, s. 3; „tusze ze zatom okazyo łaska-
wom W:X:Mci: Dobrodzieia otrzymam rezolucyo” AR 1154, s. 2. 

Tekst epistolarny zdeterminowany przez wyrazistą i jedno-
znaczną intencję komunikacyjną bywa określany nazwą ordy-
nans ‛rozkaz, polecenie, zarządzenie’ (franc. ordonnance), znaną 
w polszczyźnie od XVII w. (SStp, SXVI brak; notuje dopiero 
SXVII/SXVIII, także SWil jako przestarz., SW, SJPD jako przestarz.).



277PISANIE, LITERA, GRAMOTA… O NAZWACH LISTU W POLSZCZYŹNIE

W analizowanej korespondencji nazwa ta pojawia się u au-
torów z XVIII w. (ok. 7 użyć): „mam honor upraszac IWPana 
abys przyszłac raczył ordynans Znakowi memu aby na Zime miał 
Lokacyo w Brusiłowie dokąd y ia ziadę” BN 6934, t. 1, s. 50v; 
„Odebrałem przez towarzysza mego Znaku Ordynans nakomen-
te Partyi Ukrainskiey” Arch. Ros. XVI/22, s. 5. Przytoczone kon-
teksty wskazują na ograniczenie zakresu użycia nazwy ordynans 
do sfery komunikacji wojskowej. 

Pomimo, że najczęściej formułowanym w badanych listach 
aktem mowy jest prośba, wyrażana z reguły czasownikiem 
performatywnym suplikować, w tekstach listów nie pojawia się 
nazwa suplika w znaczeniu ‛list zawierający prośbę’ (z łac. su-
pplicatio, -onis ‛modły publiczne’, zob. Moszyńska 1975: 66-67). 
Nawet w znaczeniu samej prośby rzeczownik ten używany jest 
niezmiernie rzadko, np. „ale teraz Bog widzi więcey Czekać nie-
mogę [na zwrot sum 140 tys. – K.S.] y tę moię Suplikę y Sam siebię 
składam przy nozkach Pańskich” AR 2443, s. 45-46 (XVIII w.). 

Trzecia grupa nazw, których denotatem jest list, ogranicza się 
do rzeczownika ekspedycja, będącego zapożyczeniem łacińskim 
(łac. expeditio ‛wysłanie’). Wyraz wszedł do polszczyzny w wie-
ku XVI (SStp nie notuje, poświadcza SXVI; Moszyńska 1975: 64). 
W SXVI pod hasłem ekspedycja podano kilka znaczeń: 1. ‛wyprawa 
wojenna’, 2. ‛wyprawienie, przygotowywanie potrzeb na wypra-
wę wojenną’, 3. ‛pismo urzędowe, list’, 4. ‛awans, promocja’. Zna-
czenie ‛pismo urzędowe, list’ odnotowują także późniejsze słow-
niki (SXVII/SXVIII, SL, SW, SJPD jako przestarzałe; por. SWil33).

W zgromadzonej korespondencji ekspedycja używana jest na 
oznaczenie listu o treści urzędowej (zgodnie z tym, co podają 
też źródła leksykograficzne): XVIII w.: „Przyłączam Expedy-
cye lubelskę y Dekret Teraznieyszy” BN 6932, pkt. 1, t. 4, s. 13v; 
„Przesłane expedycye od Jmci Pana Zedorowskiego odsyłam Kto-
ren wmoim wyraza Liscie Ze Woyska z Trojanowa Ruszyły do 
Tetyowa” BN 6917, pkt. 1, t. 10, s. 35. Nazwa ta należy do rzadko 
używanych, odnotowałam jedynie 3 jej użycia w korespondencji 
południowokresowej. 

Leksemy nazywające list jako pojedynczy tekst epistolarny bar-
dzo często występują w XVII i XVIII w. w tekstach samych listów. 
Owa metatekstowość ma podwójne podłoże. Po pierwsze wynika 

33 W SWil odnotowano jedynie zbliżone znaczenie ‛kopia urzędowa aktu’. 
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z wspomnianej już dialogowości przekazu listowego, zwłaszcza 
z tzw. dialogowości zewnętrznej. Przywoływanie nazwy listu, sta-
nowiącego medium w kontakcie między nadawcą a odbiorcą, wy-
raża i podkreśla nastawienie nadawcy na nawiązanie i podtrzyma-
nie kontaktu z adresatem. Ponadto, co zauważa Anna Kałkowska, 
metatekstowość stanowi mechanizm budowania spójności listu 
jako pojedynczego tekstu w ramach całego bloku korespondencji 
(1982: 56, 76). Druga przyczyna tkwi w szczególnej roli, jaką epi-
stolografia spełniała w stuleciach XVII i XVIII w. Stanowiła ona 
wówczas podstawową formę komunikacji społecznej, główny 
środek wymiany informacji, w związku z czym rzeczą niezwykłej 
wagi było zachowanie regularności i ciągłości korespondencji. To 
zaś pociągało za sobą konieczność poruszania w treści listu wątków 
związanych z przebiegiem tejże korespondencji (Palkij 2000: 66-70). 

Przede wszystkim nadawca listu relacjonował w swoim liście, 
kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach otrzymał list, na który 
właśnie odpowiada, często także nadmieniał, jaka była jego treść 
(mogło się bowiem zdarzyć, że jakaś przesyłka do adresata nie 
dotarła): XVII w.: „Posłaniec Waszej Xcej Mcj <die> 12 Juny przy-
niosł mi list do domku mego od Waszej Xcej Mcj” AR 5525, s. 1; 
„Odebrałem list Waszey Xiązecey Msci wsprawie Pana Kapita-
na Garsora pisany” AR 10390a, s. 6; „Zastał mięlist WXM Mego 
MCwgo Pana iuz wyiezdzaiącego do od dawania zamkow Caro-
wi Moskiewskie<mu>” Os 13003/III s. 53; „Pisanie to WXM me M 
Pana w Lublinie mi oddano” AR 5434, s. 4; XVIII w.: „List JWiełł 
WWPana Dobrodzieia z Troianowa <die> 1ma Marty pisany, do-
szedł mie wSamczykach <die> 11 <…> zPilawiec przez kozaka, 
ktory z tąd do konstantynowa do JmPana Juzwikiewicza spie-
szył sie takze zlistem” BN 6913, pkt. 1, t. 1, s. 42; „Odebrawszy 
1ma Februarij z Poczty Łowickiey list z łaskawego IEgo affektu y 
respektu Datowany 2da Ianuarij Iako naynisze niose podzieko-
wanie za IEgo łaskawą pamięc o prawdziwych Swoich Sługach” 
BN 6913, pkt. 1, t. 4, s. 3; „Łaskawa IWWPana Dobrodzieia litera 
ktorą odbieram de 8va Maj iako dlamnie iest osobliwym szcze-
sciem y ukontentowaniem tak nayunizensze niose podzienko-
wanie” Arch. Ros. XVI/22, s. 38. 

Jeżeli list nie był odpowiedzią, czyli responsem, nadawca na-
wiązywał do swojego uprzednio wysłanego do adresata listu: 
XVII w.: „To ieszcze in Supplementum listu meo, ktory w Bełzy-
cach wdzien S. Michała, do Waszej Xcej Mci pisałem dzis 2 8br 
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zRzeczycy przydaię Ze krol Jeo mc Pan nasz, widząc ze Szwedo-
wie następuią na krakow, Nie mogł tego Z cierpiec” AR 5524,  
s. 4; XVIII w.: „Po danym responsie na List Waszey Xięcey Dobro-
dzieia przychodzi mi powtorny adresowac List Instancyalny za 
JmPanem Garanim Doktorem” AR 15745, s. 72. 

Ponieważ rzeczą niezmiernie ważną było zachowanie płyn-
ności korespondencji, nadawca każdorazowo donosił o braku 
odpowiedzi na wysłane przez siebie listy: XVIII w.: „Byłem nie-
szczęsliwym w nieodebraniu responsow od JOWX Imci Dobro-
dzieja na dwa Listy moie pisane rozumiem ze do tego były przy-
czyno publiczne Jego zatrudnienia interessami publicznemi” AR 
2444, s. 5; „Na dwa Listy odemnie adressowane do Hlinska przy 
expedycyiey IPRutkowskiego Nie miałem Tey łaskawosci aby-
mi IMSCDobro kazała odpisac” BN 6912, pkt. 2, s. 7v; „Barzom 
iest umartwiony tym ze po Ordynowanych domnie na Poczte 
Łowicko listach a datowanych pierwszego de data 21 drugiego 
28 Martij na ktore responsowalem WW MPanu Dobrodzieiowi 
zadnego niemam responsu po ktorym odezwałem Się zmoio po-
winno obserwancyią ras 21 Mai drugi ras 6 Iunij y nate zadney 
niemaiocy rezolucyj teras de data 20 Iunij odzywom Się Memu 
kochanemu Dobrodzieiowi” BN 6916, pkt. 1, s. 54; „Już to po-
wtorny list pisze do Pana Moiego tak sobie wnosze ze pierwszy 
znac nieiest oddany” BN 6919, pkt. 2, k. 61. 

Jeżeli to wobec nadawcy formułowany był zarzut nieodpisy-
wania na listy, w tekście pojawiały się liczne wyjaśnienia i uspra-
wiedliwienia dotyczące przebiegu korespondencji: XVII w.: 
„Mikołay powiedał mi ze WC Dobrodziey nie miałes odemnie 
responsu na list przysłany do mnie w Interesie do IMCi Paniey 
starosciny Zytomirskiey nalezą cym ale pewnie tey ze godziny 
dałem respons przez tegosz posłanca w Zielonych sukniach wy-
sokiego a chudego człowieka” BJ 6147 IV, t. 6, s. 60-60v; XVIII 
w.: „JWWMPan Dobrodziey piszesz do mnie Iako bym nalisty ze 
Lwowa zCzortkova y innych mieysc do mnie pisane nieodpisał 
to niech mi y drugie oko wylizie iezeli widział choc ieden po 
roziechaniu sie we Lwowie z JWiełł WWPanem Dobrodzieiem, 
y owszem Ja pisałem z owrucza y przez umysłnego do Lwowa 
w kopercie JWiełł Hetmana, ana Zaden nimam rezolucy Juz Jate-
dy niewinien ze na poczcie gino” BN II 6907, s. 5. 

Nadawca wspominał też zwykle o listach otrzymanych od in-
nych osób znanych zarówno jemu, jak i adresatowi oraz relacjo-



280 KATARZYNA SICIŃSKA

nował ich zawartość treściową: XVII w.: „Cosie tknie Prouiziey 
wtey materiey doszedł mie List od Msci Xiędza Woysznarowicza 
wktorym tysz barzo na defect tey Prouiziey Vskarzasie” AR 798, 
s. 9; XVIII w.: „iakoz odbieram List od mego Plenipotenta, ze (…) 
WWMPan (…) ordynansami zakazałes noclegow” BN 6934, t. 1, 
s. 50; „IMSCPan Referendarsz teras przecie przyszedł do Siebie 
(…) miałem list od nieo datowany 18 Ianuarij gdysz pisał do mnie 
za Ujazdem” BN 6916, pkt. 1, s. 53; „List od IMSCi Pona Stolnika 
Brata Naszego Datowany 3tia 8bris 1737 odebralem napoccie Ło-
wickiey 29 Februarij gdzie wyraza ze koncernens Na osobe moie 
przykazał odbierac Swemu człekowi a oddawac do rok Admini-
stratora WWMPDo” BN 6913, pkt. 1, t. 4, s. 5. 

Ponieważ korespondencja była w owym czasie podstawo-
wym środkiem przekazu informacji, przesyłano sobie nawzajem 
listy osób trzecich, za ich zgodą czy wręcz na ich prośbę (Palkij 
2000: 70). Nadawca informował w takim wypadku, że do listu 
własnego dołącza korespondencję innych osób: XVII w.: „z res- 
ponsem posłałem oraz list Pani starosciny Zytomirskiey Ktory 
mi oddano wIarosławiu” BJ 6147 IV t. 6, s. 60v; XVIII w.: „list 
odsyłam WX Msci Dobrodziejowi ktory pisze IM Pan Starosta 
do mnie azebym w Interessie WXMsci Dobrodzieja słuzył” AR 
1154, s. 6; „oryianal Sam Listu do mnie adressowanego od IM-
SCP Gadomskiego odsyłom” BN 6916, pkt. 1, k. 56v. Niekiedy 
piszący zapowiadał jedynie przesłanie w przyszłości listów osób 
postronnych: XVIII w.: „do Starosty Upitskiego pisałam iaki mieć 
respons będe przesłac nie zaniedbam” BN 6920, pkt. 1, t. 2, s. 66v. 

Zdarzało się, że adresat listu był jedynie pośrednikiem odpowie-
dzialnym za przekazanie wiadomości właściwemu adresatowi:  
XVIII w.: „List ktory posyłam aby był odesłany do Xięzy Missio-
narzow Lwoskich yzebym miał na niego przez tego Posłanca re-
spons WMM Pana upraszam” Arch. Ros. XXVIII/11, s. 4; „List do 
Krolewicza Imci wCoopercie do P Lamprechta posyłam ktory na 
poczte Warszawską chciey wmmm Ordynowac A Zatym listem 
do Jm P Karczewskiego zeby był odesłany do Beresteczka wielce 
prosze Respons zas na ten list przesłac do Lwowa do Syna mego” 
AR 14419, s. 24; „Prosze odeszlac kaz Pilno moy list na Ukraine” 
BN 6932, pkt. 1, t. 4, k. 14v. 

Jeżeli nadawca sam otrzymał uprzednio od adresata kore-
spondencję osób trzecich, wyrażał podziękowania z tego tytułu: 
XVII w.: „Dziękuie WM MM Panu; zes mi WMMWPan raczył 
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list odesłac od Xcia Im Koniuszego W, X, Lit; M M Pana” AR 
12235, s. 11; XVIII w.: „Za przysłanie listu Zony Moiey Dziekuie 
W:XMci” AR 12245, cz. 1, s. 27. 

Nadawca oznajmiał także, do kogo w interesującej obu part-
nerów sprawie wysłał bądź zamierza wysłać list: XVII w.: „Takze 
y do IMPana Podkomorzeo Chełmińskieo List pisze aby przy 
namniey dwa Tysięca oddał” AR 798, s. 9v; „(…) Wasza Xięca 
Msc masz mie pewnego y gotowego sluge Brata swego prosto do 
Vysczenia tey summy, oczym y do Ieo Msc Pana Marszalka mego 
Msc Pana list swoy daie” Os 13003/III, s. 49; XVIII w.: „Atoli acco-
moduiącsię Woli WMMPana dla przysługi Ieo, piszę Moy list do 
Połkownika Nakazneo Commendę tam maiąceo” Os 13179/III,  
s. 139; „Do JWPana Boreika list pisałem wwiadomym interessie 
Responsu nie mam” BN 6916, pkt. 1, s. 78.

Częste i długotrwałe w owym czasie podróże sprawiały, że 
ważną informacją było wskazanie miejsca, do którego należy kie-
rować odpowiedź na aktualny list: XVII w.: „Jesli mozna rzecz 
wiednym tygodniu racz WXMsc posyłac do mnie list do Lewart-
kowa. zLewartkowa odeszlą go do mnie” AR 798, s. 10; XVIII w.: 
„Jeżeli nastąpi Łaska Pańska odpisac mi na Pocztę Winnicką Re-
spons doidzie mnię” APP 279a/347, s. 3; „Iusz weyIeyzaicz [tj. wy-
jeżdżając – K.S.] stego Kraiu daię wiadomoscz WMPanu abey nal-
woskę pocztę domię adreyszowiacz listey” BN 6915, pkt. 2, k. 83. 

Zdarzało się również, że nadawca sygnalizował, w jaki spo-
sób zamierza posłać aktualny list: XVIII w.: „list trzeci bespiecz-
nie na poczte Warszavsko diryguię” Os 2669/I, k. 199. Takie in-
formacje pozwalały śledzić drogę, jaką przebyły listy.

Podsumowując, należy zaznaczyć, że w polszczyźnie XVII 
i XVIII w. funkcjonowało wiele nazw oznaczających list, zarów-
no takich, które obejmowały swym zakresem właśnie tekst epi-
stolarny (list), jak też nazw ogólniejszych, o szerszym zakresie 
denotacyjnym, jak litera, charakter, pismo, czy też nazw szczegóło-
wych, o znaczeniu ograniczonym do określonego typu listu, np. 
respons, ordynans. Znaczenie listu było dla tych leksemów zna-
czeniem utrwalonym, jak np. dla leksemów list, pisanie, albo też 
wyraz zyskiwał znaczenie listu wyłącznie poprzez usytuowanie 
w kontekście, np. rezolucja. 

Zasób leksemów nazywających list w polszczyźnie XVII i XVIII 
w. odzwierciedla najważniejsze tendencje w rozwoju leksyki tego 
okresu. Po pierwsze, wskazuje na obecność zapożyczeń łacińskich 
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(charakter, litera, respons, rezolucja), francuskich (adres) i ruskich (gra-
mota ‖ hramota). Zapożyczenia z tych właśnie języków odgrywały 
znaczącą rolę w polszczyźnie XVII i XVIII w.34. Po drugie, obra-
zuje żywotność i popularność formacji słowotwórczych na -nie, 
-enie tworzących liczne i zróżnicowane kategorie słowotwórcze 
w obu stuleciach (pisanie). Spośród licznych nazw listu ostatecznie 
w języku pozostała nazwa najstarsza, rodzima i już we wcześniej-
szych stuleciach najbardziej rozpowszechniona, czyli list. 

Pokaźny ilościowo i różnorodny zasób leksemów nazywają-
cych list, jak też znaczna częstotliwość pojawiania się owych lek-
semów bezpośrednio w tekstach epistolarnych dowodzą ogrom-
nej roli listu w kulturze piśmienniczej XVII i XVIII wieku. 
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Pisanie, litera, gramota… Names of Letter 
in the 17th- and 18th-century Polish

Abstract

The study discusses the resource of lexemes that were used to 
designate a letter in the 17th- and 18th-century Polish language 
as well as their function in epistolographic texts. It is based on 
more than 500 letters written by authors from the south-eastern 
Kresy and the Polish-Ruthenian (Polish-Ukrainian) borderland. 
Analysis of the texts gathered has shown that in the 17th and 
18th century the following names for a letter were in use: adres, 
charakter, ekspedycja, gramota, list, litera, pisanie, pismo, plus a few 
names that referred to the communicational intention of a letter, 
i.e. respons, rezolucja and ordynans. The lexemes used to designate 
a letter were frequently used in letters themselves, which resul-
ted from the dialogue-like nature and the role of epistolography 
as the basic form of social communication and the medium of 
information exchange in the 17th and 18th century.

Keywords: Polish language in the 17th and 18th century, le-
xis, epistolography, south-eastern Kresy.
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Leksyka średniowieczna w Słowniku 
pojęciowym języka staropolskiego1

Wstęp1

Tematem artykułu jest opracowany w Instytucie Języka Polskie-
go PAN elektroniczny Słownik pojęciowy języka staropolskiego2 (da-
lej także SPJS). W szczególności, poruszymy niektóre kwestie 
związane z koncepcją słownika oraz podamy i omówimy dane 
liczbowe, które przybliżą jego zawartość.

Słownictwo staropolskie pochodzące ze źródeł powstałych 
do końca XV wieku i zaprezentowane w Słowniku staropolskim 
(1953-2002) (dalej także Sstp) i jego suplemencie to zbiór wy-
razowy liczący około 23 000 leksemów. Liczbę i różnorodność 
tekstów, z których je pozyskano, oddają: Opis źródeł Słownika 
staropolskiego (2005) oraz Indeksy do „Opisu źródeł Słownika staro-
polskiego” (2011). W Opisie źródeł znajduje się kilkaset lokaliza-
cji, które odsyłają bądź to do większych lub mniejszych tekstów 
ciągłych (jak np. Kazania świętokrzyskie), bądź do ksiąg lub do-

1 Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. Zre-
alizowany został przez zespół z Zakładu Historii Języka Polskiego IJP PAN 
w Krakowie. Słownik dostępny jest na stronie internetowej: www.spjs.ijp-pan.
krakow.pl.

2 W tym artykule nie będziemy omawiać dorobku leksykograficznego 
w zakresie słowników pojęciowych, jak również szczegółowych ujęć reprezen-
towanych przez poszczególnych badaczy zajmujących się tym tematem. Omó-
wienia takie, łącznie z obszerną bibliografią, znajdują się np. w: Batko-Tokarz 
2008: 31-38; Markowski 1990; Piotrowski 1994: 98-118; Rembiszewska 2005: 
37-51; Sieradzka-Baziur 2010: 59-72; Sieradzka-Baziur 2011: 341-350; Sieradzka- 
-Baziur 2012: 81-91.



288 BOŻENA SIERADZKA-BAZIUR, KRYSTYNA KAJTOCH, DOROTA MIKA

kumentów, w których są najstarsze pojedyncze polskie wyrazy 
w postaci glos (por. np. AcCas Księgi radzieckie kazimierskie 1369- 
-1381 i 1385-1402).

Indeks rzeczowy opracowany przez Mariusza Frodymę (por. 
Indeksy do „Opisu źródeł…” 2011: 108-142) to rodzaj klasyfikacji 
tematycznej tekstów średniowiecznych, z których zaczerpnięto 
materiał do Sstp. Z obszernego zestawienia wynika, że znaczna 
liczba tekstów będących źródłami Słownika staropolskiego odnosi 
się do zagadnień takich, jak religia, teologia, Kościół (129-138), 
prawo (118-127), przyroda, medycyna (128-129), dzieje Pol-
ski (109), heraldyka (112). Średniowieczne zabytki przynoszą 
najróżniejsze dane historyczne, prawne, społeczne, dotyczące 
Małopolski (114-115), Śląska (139), Wielkopolski (141), Mazow-
sza (115-116) oraz np. Krakowa (113), Gdańska (118) etc.

Zabytki średniowieczne, z których wyekscerpowano materiał, 
tworząc Słownik staropolski i suplement, to: tłumaczenia tekstów 
biblijnych (Psałterz floriański, Psałterz puławski, Biblia królowej Zo-
fii, Ewangeliarz Zamojskich), kazania (Kazania świętokrzyskie, Kaza-
nia gnieźnieńskie), modlitewniki (Modlitwy Wacława, Modlitewnik 
Nawojki), apokryf (Rozmyślanie przemyskie), pieśni religijne (Bogu-
rodzica, pieśni procesyjne), modlitwy powszechne, roty sądowe, 
statuty ziemskie i inne akty prawne, dłuższe utwory wierszowa-
ne (Legenda o świętym Aleksym, Skarga umierającego, Dialog mistrza 
Polikarpa ze śmiercią, Wiersz o zachowaniu się przy stole, Chytrze byd-
lą z pany kmiecie) i inne (por. Michałowska 2003: 161-640; 2011). 
M. Frodyma w Indeksach do „Opisu źródeł Słownika staropolskiego” 
(2011: 108-142) odnotowuje też średniowieczne aforyzmy, bajki, 
dialogi, epitafia, kalendarze, cyzjojany, zaklęcia, listy, makaro-
nizowane teksty, formularze stylistyczne i prawne oraz wiele 
innych. Najobszerniejsze z tych tekstów są dostępne w postaci 
elektronicznej – w transliteracji i transkrypcji, w Bibliotece zabyt-
ków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego (2006, wydawca: IJP 
PAN) oraz w transkrypcji w Korpusie tekstów staropolskich (strona 
internetowa IJP PAN)3. 

Patrząc na indeks źródeł Słownika staropolskiego, można przy-
puszczać, że w słowniku o układzie rzeczowym uzyska się re-
prezentacyjny obraz leksyki związanej z takimi dziedzinami, jak 
religia czy sądownictwo. Pojawia się natomiast pytanie, czy wy-

3 https://www.ijp-pan.krakow.pl
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starczająco reprezentowane będzie słownictwo najpowszechniej-
sze – dotyczące realiów życia codziennego – które znajdowało się 
w ówczesnym zasobie polszczyzny. Na podstawie danych z SPJS 
można stwierdzić, że źródła te przynoszą również dosyć bogaty 
materiał z tego zakresu. Leksyka ta obecna jest w tłumaczeniach 
Biblii, obficie jest reprezentowana zwłaszcza w rotach sądowych. 

Słownictwo zawarte w źródłach staropolskich tworzy do pew-
nego stopnia zamknięty zbiór, opisany w alfabetycznym Sstp i 
jego suplemencie, można więc było podjąć próbę przedstawienia 
tego słownictwa z innej perspektywy. Słownik pojęciowy przede 
wszystkim powinien pokazać jego strukturę, grupy znaczeniowe 
najliczniejsze i kategorie słabo reprezentowane. W dalszej części 
artykułu zasygnalizujemy niektóre rysujące się prawidłowości.

Słownik pojęciowy języka staropolskiego opracowany został na ma-
teriale jedenastotomowego, alfabetycznego Słownika staropolskiego 
pod red. S. Urbańczyka (1953-2002) i Słownika staropolskiego. Suple-
mentu cz. I (verba absentia) pod red. E. Deptuchowej (2014).

Tworzenie bazy materiałowej SPJS
Poświęcimy teraz nieco uwagi przedstawieniu tego opracowa-
nia od strony praktycznej.

Dane wyekscerpowane z alfabetycznego, drukowanego Sstp 
i suplementu zostały wpisane do pamięci komputera i poddane 
licznym zabiegom porządkującym i interpretacyjnym – dostoso-
wanym do charakteru wykonywanego opracowania: słownika 
elektronicznego o strukturze hierarchicznej w różnych układach 
(alfabetycznym, pojęciowym, słowotwórczym i gramatycznym) 
przedstawiającego staropolski materiał.

Z jednej strony materiał ten został przedstawiony w układzie 
alfabetycznym. Jednak elementarnym artykułem hasłowym SPJS 
nie jest całe hasło ze Sstp czy suplementu4, lecz jego poszczególne 
punkty, w których w Sstp opisywano: kolejne znaczenia wyrazu 
hasłowego; znaczące połączenia wyrazowe, które objaśniano; luź-
ne, lecz typowe i licznie poświadczone połączenia, których nie de-
finiowano; i wreszcie przytaczano jako wydzielone punkty opisu 
same cytaty – przynoszące materiał, który zwykle oświetlał jakiś 
dodatkowy kontekst objaśnianych wcześniej znaczeń – nie na tyle 

4 Będzie tak tylko w tym wypadku, kiedy dane hasło zawierało tylko jedno 
znaczenie, jeden punkt opisu.
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istotny, aby zadecydował o wyróżnieniu osobnego znaczenia, ale 
dla słownika pojęciowego niejednokrotnie bardzo ważny. 

Każdy artykuł hasłowy ze Sstp został zatem podzielony 
(adekwatnie do wyodrębnionych przez jego redaktorów punk-
tów opisu) na szereg jednostek – będących w SPJS, jak wcześ-
niej zostało powiedziane, elementarnymi hasłami – nazywamy 
je jednostkami pełnymi i niepełnymi. Jednostki pełne słownika 
to wyrazy lub połączenia wyrazowe zdefiniowane w Sstp (opa-
trzone definicją znaczeniową lub w przypadku jednostek syn-
semantycznych opisem pełnionych przez leksemy funkcji). Jed-
nostki niepełne to połączenia wyrazowe niezdefiniowane oraz 
wspomniane wyżej jednostki materiałowe. Wszystkie zawierają 
wybrany cytat, lokalizację i bardzo często datację. 

Jednostki pełne i niepełne dzielimy z kolei w SPJS na 7 typów. 
Jednostki pełne na autosemantyczne ciągłe, autosemantyczne 
nieciągłe, synsemantyczne ciągłe i synsemantyczne nieciągłe, 
zaś jednostki niepełne to: jednostki niepełne typu A (niezdefinio-
wane połączenia wyrazowe); jednostki niepełne typu B (jednost-
ki materiałowe) oraz inne – głównie są to dubia i corrupta. Jest to 
podział formalny, którego przyjęcie było konieczne przy tworze-
niu bazy danych do elektronicznego słownika pojęciowego. Nie-
zbędne było „skategoryzowanie” bogatego i różnorodnego ma-
teriału Sstp tak, aby, z jednej strony, materiał ten jak najpełniej 
mógł zostać zaprezentowany – z drugiej strony, aby mógł być 
z powodzeniem ujęty przez program komputerowy, poddawał 
się wyczerpująco i logicznie elektronicznemu przetwarzaniu. 

Trzeba tu dodać, że gdy mamy na myśli jednostki zakwalifi-
kowane do poszczególnych kategorii pojęciowych, obejmujemy 
je nazwą jednostek semantycznych.

W SPJS zamieszczono 22 735 artykułów hasłowych ze Sstp oraz z 
Suplementu, z których wyodrębniono 54 038 jednostek leksykalnych.

Największe hasła SPJS to: w, we – zawierające 182 jednostek; 
1. być – 164; z, s, se, ze – 160; wziąć, wźwiąć, źwiąć, wziąć się – 
155; uczynić, huczynić – 115.

Jednostki ciągłe autosemantyczne i synsemantyczne są cha-
rakteryzowane ze względu na ich przynależność do części 
mowy. Stosujemy tradycyjną kwalifikację gramatyczną: rze-
czownik; czasownik lub forma czasownikowa; przymiotnik, za-
diektywizowany imiesłów lub imiesłów; przysłówek; zaimek; 
liczebnik; przyimek; partykuła; spójnik; wykrzyknik.
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Informację gramatyczną traktujemy w SPJS jako pomocniczą, 
porządkującą materiał. Jednak może być ona także źródłem kon-
kretniejszych danych. Pozwoli np. stwierdzić, które części mowy 
„obsługują” daną kategorię pojęciową, które są częstsze, a które 
rzadsze. Jak wiadomo, badania ilościowe jako uzupełnienie ba-
dań jakościowych dostarczają wartościowych danych o leksyce 
danego języka.

Każda jednostka leksykalna słownika została również zi-
lustrowana przykładem użycia, podanym w transliteracji oraz 
w transkrypcji. W Sstp i w suplemencie cytaty podawane są 
w transliteracji. Jest to cenne dla specjalistów prowadzących 
badania językoznawcze, którzy otrzymują oryginalny materiał. 
W SPJS cytaty podaje się także w transkrypcji, aby ułatwić szer-
szemu gronu osób korzystanie z dostępnej w sieci internetowej 
prezentacji najstarszego polskiego słownictwa. 

Zasadniczym celem tworzonego opracowania jest przed-
stawienie materiału staropolskiego w układzie rzeczowym. 
W związku z tym najistotniejsza jest dla nas klasyfikacja se-
mantyczna, dla użytkownika SPJS widoczna w polu „jednost-
ki semantyczne”. Zawarte są w nim symbole cyfrowe i nazwy 
kategorii pojęciowych, do których dana jednostka została przy-
porządkowana. Jednostki autosemantyczne ciągłe i nieciągłe 
są kwalifikowane ze względu na swoją semantykę do jednej, 
dwóch lub większej liczby kategorii5. Kierujemy się zasadą mo-
nosemiczności, zgodnie z którą dana jednostka jest przyporząd-
kowywana do tylu kategorii pojęciowych, do ilu prowadzą ele-
mentarne semy składające się na jej znaczenie. 

Głównym przedmiotem naszego zainteresowania w kontek-
ście tej klasyfikacji są autosemantyczne jednostki ciągłe i niecią-
głe. Nie pomijamy jednak także autosemantycznych jednostek 
niepełnych A i niepełnych B. Za ich pomocą twórcy Sstp ekspo-
nowali bogactwo staropolskiego języka, wyróżniając mniej swo-
iste, ale często się pojawiające połączenia wyrazowe lub uchwyt-
ne w cytatach kontekstowe niuanse znaczeniowe. Niektóre z au-
tosemantycznych jednostek niepełnych A i niepełnych B zostały 
włączone do kategorii pojęciowych.

5 Struktura semantyczna SPJS opiera się na opracowaniu Hallig, Wartburg 
1952. Zawarty tam podział został jednak znacząco zmodyfikowany, ze wzglę-
du na charakter analizowanego materiału. 
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Trzeba tu dodać, że zgodnie z przyjętymi założeniami 
o uwzględnieniu w SPJS całości słownictwa zawartego w Sstp 
znalazły się w nim także jednostki synsemantyczne, lecz sklasy-
fikowano je jedynie od strony gramatycznej. Jako wyrazy funk-
cyjne zasadniczo nie poddają się klasyfikacji pojęciowej – choć 
w niektórych wypadkach można by takie próby podjąć, np. jeśli 
chodzi o partykuły czy wykrzykniki posiadające pewien poten-
cjał semantyczny. Jest to jednak osobne, obszerne zagadnienie, 
które wykraczało poza cele zrealizowanego projektu. 

Klasyfikacja semantyczna – postępowanie badawcze i rezultaty
Na podstawie artykułów hasłowych światłość, świetłość; nie-
dziela oraz kaleta, przybliżymy kwestię klasyfikacji semantycz-
nej w SPJS. Zgodnie ze wspomnianą wcześniej zasadą odnoto-
wywano wszystkie znaczenia, podznaczenia oraz inne punkty 
opisu wyrazu hasłowego wyodrębnione przez redaktorów Sstp, 
każdy z nich ilustrując cytatem w transliteracji i transkrypcji. 
I tak w artykule hasłowym światłość, świetłość wyodrębniono 
20 jednostek, w tym: 17 pełnych, czyli opatrzonych przez redak-
torów Sstp opisem znaczeniowym, dwie jednostki niepełne typu 
B (jednostki materiałowe, zawierające tylko cytaty oddzielone 
od poprzedzającego punktu opisu tyldą) oraz jednostkę niepeł-
ną typu „inna”, która zawiera adnotację corruptum pro świątość. 
Na 17 jednostek pełnych składa się dziewięć jednostek autose-
mantycznych ciągłych i osiem autosemantycznych nieciągłych.

Tak wyodrębnione jednostki poddano klasyfikacji seman-
tycznej. Poniżej przedstawimy przyporządkowanie niektórych 
z nich do kategorii pojęciowych.

Znaczenie jednostki ciągłej (1) światłość, świetłość: ‛jasność, 
blask (materialny lub niematerialny), źródło światła, claritas, splendor 
(materialis vis vel immaterialis), fons lucis’ zilustrowane cytatem

Iżci on dał jest światłość niebiosom ipse enim lucem dedit celis  
Gn gl. 41b 

pozwala na przyporządkowanie tej jednostki do następujących ka-
tegorii pojęciowych będących częścią struktury semantycznej SPJS6:

6 Kombinacja cyfr przy nazwach poszczególnych kategorii pojęciowych to 
ich lokalizacja w schemacie klasyfikacji semantycznej. 
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1.1.1. NIEBO I CIAŁA NIEBIESKIE
2.3.1.1. SPOSTRZEGANIE 
3.2.2. ŚWIATŁO. CIEMNOŚĆ
3.13.1. CECHY I ZJAWISKA ODBIERANE PRZEZ WZROK.

Jednostka nieciągła autosemantyczna (6) światłość oczu zde-
finiowana jako ‛to co cieszy oczy, daje radość, quod oculos delectat, 
gaudium fert′ i zilustrowana cytatem:

Światłość oczu moich obrociła sie w żałość serca mego Rozm 527

została umieszczona w następujących kategoriach – pojęciowych 
i innych:

2.3.1.1. SPOSTRZEGANIE
2.3.2.1.5. ZADOWOLENIE. PRZYJEMNOŚĆ. SZCZĘŚCIE. 
RADOŚĆ. ENTUZJAZM
2.3.2.2. WYWOŁYWANIE UCZUĆ, EMOCJI. PRZYCZYNY 
UCZUĆ, EMOCJI
2.4.5.1.1. ISTOTY DUCHOWE DOBRE I ZŁE. OSOBY ŚWIĘTE 
2.5.2.4.8.2. Znaczenia przenośne, porównania, użycia poetyckie
3.13.1. CECHY I ZJAWISKA ODBIERANE PRZEZ WZROK. 

Światłość oczu to w tym wypadku metaforyczne określenie 
Chrystusa, stąd przypisanie tej jednostki również do kategorii 
2.4.5.1.1. ISTOTY DUCHOWE DOBRE I ZŁE. OSOBY ŚWIĘTE. 
W innym fragmencie Rozmyślania przemyskiego takie użycie jest 
widoczne jeszcze wyraźniej: Ach moj miły synku, światłość mo-
ich oczu i moja wielika miłości Rozm 453.

Trzeba tutaj wyjaśnić, że oprócz kategorii pojęciowych w obrę-
bie struktury semantycznej SPJS znalazły się też kategorie innego 
typu – interpretacyjne, opisowe, porządkujące, jak np. 2.5.2.4.8.2. 
Znaczenia przenośne, porównania, użycia poetyckie; 2.5.2.4.8.3. 
Przysłowia, sentencje; 2.5.2.4.8.4. Uwagi dotyczące semantyki, 
fleksji, pochodzenia wyrazu, eufemizacji etc. Postąpiono tak 
(świadomie godząc się na pewną niespójność), aby wyekspono-
wać w słowniku jak najwięcej danych, pokazać zjawiska, które 
zostały dostrzeżone w trakcie opracowywania materiału, lub za 
redaktorami Sstp podać pewne informacje – choć nie wchodzą 
one w obręb klasyfikacji pojęciowej. Mogą jednak być przydatne 
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przy innego typu analizach, przynajmniej częściowo oszczędzić 
poszukiwań w staropolskim materiale. Dla odróżnienia od nazw 
właściwych kategorii pojęciowych te pomocnicze zapisane są 
nie wersalikami, lecz pismem tekstowym.

Artykuł hasłowy niedziela z kolei zawiera cztery jednostki au-
tosemantyczne ciągłe odpowiadające dwóm głównym znaczeniom 
wyrazu (‛dzień tygodnia’ – 3 oraz ‛tydzień’ – 1) i sześć jednostek 
autosemantycznych nieciągłych – połączeń głównie określających 
niedziele ważne w życiu Kościoła, jak i życiu społecznym, np. bia-
ła, przewodnia niedziela (‛pierwsza niedziela po Wielkanocy, dominica post 
Pascham prima, dominica Conductus Paschae’) czy niedziela mięsopustna 
(‛ostatnia niedziela przed wielkim postem, pięćdziesiątnica, dominica ultima 
ante ieiunium quadragesimale, dominica Quinquagesimae’).

Jednostka autosemantyczna ciągła (1) artykułu hasłowego 
niedziela, mająca znaczenie ‛ostatni dzień tygodnia przeznaczony 
na odpoczynek i nabożeństwa, dies Solis, dies dominica’ w SPJS zilu-
strowane cytatem:

Owa w pirwe niedziele tego to adwentu pożądali są wierni krześci-
jani przyścia jego (sc. Krysta) Gn 2a

została przyporządkowana do trzech kategorii pojęciowych:

2.4.5.3. RELIGIA. KULT 
2.5.6. ZMĘCZENIE. ODPOCZYNEK
3.6. CZAS.

Można by sądzić, że jednostki odsyłające do konkretnych de-
sygnatów będą miały pojedyncze przyporządkowania do kate-
gorii pojęciowych. Przeważnie tak jednak nie jest.

I tak np. jednostka (1) kaleta w znaczeniu ‛woreczek na pienią-
dze, sacculus, quo pecunia asservatur’, zilustrowanym cytatem:

Jako ja nie zjął kalety z pasem, z pieniędzmi gotowymi 1479 ZapWarsz nr 1219,

została przyporządkowana do kategorii:

2.5.4.6. PIENIĄDZE. FINANSE. HANDEL. POŻYCZKI. WY-
DATKI. WYNAGRODZENIE. POSAG. ŚRODKI NA UTRZY-
MANIE. SKARBIEC 
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2.5.5.1.3. NARZĘDZIA. URZĄDZENIA. ZBIORNIKI. PO-
JEMNIKI.

W SPJS przyporządkowano jednostki autosemantyczne ciągłe 
i nieciągłe do 365 kategorii pojęciowych, w ich obrębie jest 829 
pojęć. Niektóre z tych kategorii są bardzo pojemne semantycznie 
i w przyszłości, jeśli projekt będzie rozwijany, będą one dzielone na 
bardziej szczegółowe. Przykładem mogą być kategorie pojęciowe 
2.1. NARODZINY. KOLEJNE ETAPY ŻYCIA. ŚMIERĆ (640 przy-
porządkowań); 2.2.9.5.1.1. CIERPIENIA FIZYCZNE – CHORO-
BY, RANY, DEFORMACJE, ZABURZENIA, ICH PRZYCZYNY  
(550 przyporządkowań) lub 2.6.13.2. TWIERDZE, ZAMKI 
OBRONNE, URZĄDZENIA OBRONNE, FORTYFIKACJE, 
UZBROJENIE, EKWIPUNEK, STRÓJ OBRONNY, KONIE 
UCZESTNICZĄCE W BOJU (356 przyporządkowań). Obszer-
ne, wieloskładnikowe nazwy kategorii niejako wyznaczają już te 
szczegółowsze obszary, co będzie stanowiło istotne ułatwienie 
w przyszłych pracach. Szeroki zakres kategorii pojęciowych zre-
dagowanego słownika jest powodowany chęcią uniknięcia zbyt-
niego rozdrobnienia struktury semantycznej, utrudniającego cało-
ściowy ogląd materiału. Dalsze prace mogłyby zmierzać z jednej 
strony do rozbicia na szczegółowsze grupy niektórych, zbyt licz-
nie reprezentowanych kategorii, z drugiej do komasacji kategorii 
pokrewnych semantycznie, a niezbyt licznych – które się również 
w podziale uwidoczniają. Można się wobec tego spodziewać, że 
w sumie nie doszłoby do znaczącego zwiększenia liczby katego-
rii, a tym samym skomplikowania obecnej struktury. Dążymy do 
wypracowania struktury optymalnej, w której powinny się zna-
leźć kategorie pojęciowe konieczne i wystarczające. 

Jak wspomniano wcześniej, przyporządkowujemy tę samą 
jednostkę słownika do wielu kategorii pojęciowych, jeśli uwa-
żamy, że w tych kategoriach ona się w jakimś stopniu mieści. 
W SPJS poddano klasyfikacji semantycznej ponad 40 000 jedno-
stek, lecz przyporządkowań semantycznych jest znacznie wię-
cej, także ze względu na to, że pod uwagę brane jest zarówno 
znaczenie leksykalne, jak i kontekstowe.

Tak na przykład w haśle (cierpiętliwość) cirpiedliwość, cir-
pietliwość, cirzpietliwość jednostka (1) posiadająca znaczenie 
‛cierpliwość, patientia’ a zilustrowana cytatem:
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Aby wam dał podług bogastwa chwały cnotę cirpiedliwości, aby-
ście byli stwierdzeni (ut det vobis virtute corroborari Eph 3, 16) 1449 
R XXV 166

zgodnie z podstawowym, zdefiniowanym znaczeniem została 
przyporządkowana do kategorii:

2.3.2.1.6. SPOKÓJ. UKOJENIE. ULGA
2.3.3.7.9. SPOSOBY DZIAŁANIA. UWARUNKOWANIA 
DZIAŁANIA. CECHY CZŁOWIEKA WARUNKUJĄCE 
DZIAŁANIE. OCENY DZIAŁANIA

a kontekst podyktował jeszcze jedno zaszeregowanie – do kate-
gorii:

2.4.5.4. RELIGIA – POSTĘPOWANIE. NAUCZANIE POSTĘ-
POWANIA.

Na tym etapie pracy wolimy nadmiar niż brak – czyli pomi-
nięcie, niewłączenie do danej kategorii jakichś istotnych jedno-
stek semantycznych. W toku szczegółowszych analiz, weryfi-
kacji materiału w ramach konkretnych kategorii, będzie szansa 
oceny jego spójności.

Jeśli chodzi o dane liczbowe dotyczące słownictwa zakwa-
lifikowanego do poszczególnych kategorii pojęciowych, to jest 
rzeczą oczywistą, że ze względu na tematykę zabytków średnio-
wiecznych, którymi dysponujemy, najliczniej reprezentowana 
jest leksyka dotycząca religii i sądownictwa. W obrębie tej pierw-
szej obszernej kategorii pojęciowej znajduje się 13 podrzędnych 
(np. 2.4.5.1. RELIGIA – DOKTRYNA. WIARA; 2.4.5.1.1. ISTOTY 
DUCHOWE DOBRE I ZŁE. OSOBY ŚWIĘTE; 2.4.5.3. RELIGIA –  
KULT; 2.4.5.4. RELIGIA – POSTĘPOWANIE; 2.4.5.5. RELIGIA – 
UCZUCIA), do których przyporządkowano 5537 jednostek auto-
semantycznych. Sądownictwo, w którym umieszczono m.in. ta-
kie kategorie pojęciowe jak 2.6.10.4.2. POSTĘPOWANIE SĄDO-
WE; 2.6.10.7. MEDIACJA; 2.6.10.9. OPŁATY SĄDOWE (w sumie 
18) zawiera 4361 jednostek.

Bogate słownictwo odnoszące się do uczuć i emocji pozwo-
liło wyodrębnić aż 27 kategorii pojęciowych, a wśród nich np. 
2.3.2.1. UCZUCIA. EMOCJE. POSTAWY UCZUCIOWE – rodza-
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je (np. 2.3.2.1.1. SYMPATIA. PRZYJAŹŃ. MIŁOŚĆ; 2.3.2.1.14. 
POGARDA; 2.3.2.1.18. TĘSKNOTA). Odnotowano łącznie 2759 
przyporządkowań do kategorii UCZUCIA. EMOCJE. POSTA-
WY UCZUCIOWE. 

Pojedyncza kategoria pojęciowa, zawierająca największą licz-
bę jednostek autosemantycznych ciągłych i nieciągłych (2606), to 
2.3.3.7.9. SPOSOBY DZIAŁANIA. UWARUNKOWANIA DZIA-
ŁANIA. CECHY CZŁOWIEKA WARUNKUJĄCE DZIAŁANIE. 
OCENY DZIAŁANIA. 

Rysuje się tu wprawdzie jasna możliwość wydzielenia czte-
rech szczegółowszych kategorii:

2.3.3.7.9.1. SPOSOBY DZIAŁANIA
2.3.3.7.9.2. UWARUNKOWANIA DZIAŁANIA
2.3.3.7.9.3. CECHY CZŁOWIEKA WARUNKUJĄCE DZIA-
ŁANIE
2.3.3.7.9.4. OCENY DZIAŁANIA,

jednak i one są na tyle ogólne, że będą dosyć licznie reprezento-
wane. Tworzenia takich pojemnych kategorii nie zawsze da się 
uniknąć. Niektóre jednostki, np. reprezentujące zaimki czy pew-
ne grupy przysłówków, w sposób logicznie uzasadniony można 
zakwalifikować tylko do kategorii o dużym stopniu ogólności. 

Podsumowanie
Cel tak pomyślanego Słownika pojęciowego języka staropolskiego 
jest praktyczny – w obrębie kilkuset kategorii pojęciowych zo-
stały zgrupowane opisane dotąd w Słowniku staropolskim i jego 
suplemencie jednostki autosemantyczne ciągłe i nieciągłe. Two-
rzy to inną perspektywę oglądu staropolskiego słownictwa. SPJS 
ułatwi językoznawcom prowadzenie różnorakich badań nad 
staropolszczyzną, nie tylko skupionych stricte na semantyce. Dla 
przykładu, zgromadzone w jednym zbiorze jednostki nieciągłe 
mogą posłużyć jako baza materiałowa do badań nad staropolską 
frazeologią czy studiów dotyczących jej rozwoju; przedmiotem 
badań mogą się też stać wyrazy synsemantyczne itp. W wielu 
wypadkach badacz chcący zgromadzić potrzebne dane uniknie 
żmudnej kwerendy słownikowej. 

Słownik ma postać elektroniczną i zamieszczony jest na stro-
nie internetowej. Można by się zastanawiać, czy nie byłoby ce-



298 BOŻENA SIERADZKA-BAZIUR, KRYSTYNA KAJTOCH, DOROTA MIKA

lowe także książkowe wydanie przygotowanego tezaurusa. 
Prymarnie elektroniczna forma słownika jest w wypadku tak 
ogromnego materiału, który on obejmuje, wielkim atutem. Pro-
gram komputerowy opracowany dla prezentacji SPJS jest na 
tyle sprawny i wszechstronny, że pozwala w sposób efektywny 
z jednej strony, przedstawić wszystkie zrealizowane przez nas 
aspekty opisu, z drugiej – osobom korzystającym ze słownika 
odnajdywać interesujące ich dane. 

Dane jakościowe i ilościowe pochodzące ze Słownika pojęcio-
wego języka staropolskiego, ogólny ogląd jednostek semantycznych 
obsługujących poszczególne kategorie pojęciowe pokazują, iż 
słownictwo najstarszej doby rozwoju polszczyzny (do końca 
wieku XV) było bogate – zważywszy zwłaszcza na fakt, iż do 
naszych czasów nie dochowało się zbyt wiele źródeł pisanych, 
więc też zapewne niejeden wyraz (czy jego użycie, znaczenie) 
współtworzący zasób ówczesnej polszczyzny bezpowrotnie za-
ginął, niejeden nie został odnotowany i wobec tego jego poja-
wienie się datowane jest na epoki późniejsze. Zakres pojęciowy 
znanej leksyki średniowiecznej jest szeroki, możliwe do wyróż-
nienia kategorie obejmują wszystkie zakresy funkcjonowania 
człowieka w tym okresie. 

Wykaz�skrótów

Sstp – Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. I-XI, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1953-2002.

SPJS – Słownik pojęciowy języka staropolskiego (www.spjs.ijp-pan.
krakow.pl)
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Medieval Lexis in the 
Conceptual Dictionary of Old-Polish

Abstract

The aim of this article is to present a lexicographic project – the 
Conceptual Dictionary of Old-Polish, prepared in the Institute of 
Polish Language at the Polish Academy of Sciences. The paper 
considers methodological assumptions and some of the results 
already obtained. Above all, it contains figures on material be-
ing the research object, including numerical data showing the 
amount of semantic units in chosen conceptual categories.

Keywords: Old-Polish language, lexicography, conceptual 
dictionary, semantic field, lexical unit.



W kręgu dawnej 
polszczyzny  

tom II

Zofia�Wanicowa
Instytut�Języka�Polskiego�PAN,�Kraków

Warsztat badawczy leksykografa – 
historyka. Uwagi metodologiczne

Przez wiele lat byłam członkiem zespołu redagującego Słownik 
staropolski, a także suplement do tegoż, co pozwala mi na podję-
cie próby przedstawienia od strony praktycznej zadań, jakie sto-
ją przed leksykografem – historykiem redagującym hasło, a tak-
że omówienia metod rozwiązywania najczęściej pojawiających 
się problemów, występujących w staropolskim materiale języ-
kowym. Celem, który sobie założyłam, jest pokazanie w najogól-
niejszym zarysie warsztatu leksykografa zajmującego się opra-
cowywaniem najstarszej warstwy polskiej leksyki. Niewątpliwie 
praca ta różni się zasadniczo od prac nad innymi słownikami, 
także historycznymi. Z czego to wynika? 

Otóż przede wszystkim z tego, że mamy do czynienia z pierw-
szymi rękopiśmiennymi próbami utrwalania polskojęzycznych 
glos czy tekstów, a ich nieustalona grafia w oczywisty sposób 
stwarza trudności przy próbie ich odczytania.

Drugi ważny problem to sprawa kompetencji językowych 
współczesnego Polaka. Nikt odpowiedzialnie nie może twier-
dzić, że kompetencje te są wystarczające, by rozumieć staropol-
szczyznę. Co gorsza, są one nadspodziewanie często przeszkodą 
w jej rozumieniu. Niezwykle trudno wyzwolić się od zakodo-
wanych w naszej świadomości skojarzeń językowych. Przykłady 
można by tu mnożyć, ale wystarczy wspomnieć niekończące się 
dyskusje uczonych m. in. o znaczeniu spuścić w Bogurodzicy i teo-
logicznych przeszkodach w przyjęciu, że Matka Boska spuszcza, 
czyli posyła Jezusa na ziemię (Wanicowa 2009: 67-68). 

Trzecim problemem jest sam tekst, bo częstokroć kopiowany 
bywa skażony błędami. Kopista czy nawet pierwszy pisarz może 
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się pomylić, ale leksykograf ma obowiązek wyjaśnić, czy mamy 
do czynienia z błędem, czy też zapis można obronić w świetle 
faktów językowych właściwych epoce. Zadanie to jest bardzo 
trudne i czasem, niestety, obciążone niewłaściwą decyzją wy-
dawcy zabytku. Tu przestrzegam przed pochopną rektyfikacją 
średniowiecznych zapisów. 

Powyższe uwagi odnosiły się do staropolszczyzny w ogó-
le. Co natomiast jest charakterystyczne dla materiału języko-
wego niepoświadczonego w Słowniku staropolskim (1953-2003), 
a ujętego w suplemencie. W suplemencie w przeciwieństwie do 
Słownika staropolskiego, większość haseł ma tylko jedno poświad-
czenie, zazwyczaj są to glosy w tekstach łacińskich. 

W XIV i XV wieku środowisko miejskie było w znacznej czę-
ści niemieckie (Karszniewicz-Mazur 1988: 16), stąd w naszym 
materiale pojawiła się stosunkowo duża ilość germanizmów. 
Pożyczki przejęte z języka niemieckiego należą do słownictwa 
związanego przede wszystkim z funkcjonowaniem miast, czy-
li gospodarką, rzemiosłem, handlem, usługami oraz systemem 
prawnym. Polacy przejmowali wyrazy niemieckie ze słuchu, 
stąd postaci wyrazów pochodzenia niemieckiego zaadaptowa-
nych do języka polskiego są zazwyczaj bardzo zniekształcone, 
np. hasło Szepszelink w Sstp ma 12 odmianek fonetycznych.

Na marginesie muszę dodać, że właśnie zmiany w brzmieniu 
wyrazu w stosunku do oryginału niemieckiego były m.in. kryte-
rium, które decydowało o włączeniu go do suplementu, ponieważ 
świadczą o tym, że dany wyraz był używany w polskim środowi-
sku, które nie znało niemieckiego. Można sobie wobec tego wy-
obrazić, jak skomplikowanym zadaniem było ustalenie etymolo-
gii takiego zapisu, a niejednokrotnie dopiero dojście do podstawy 
niemieckiej dawało szansę na zdefiniowanie znaczenia. Zilustruję 
to kilkoma przykładami: Burek ‛ktoś nieokrzesany, prymitywny’ < 
stcz. búr ‛potupná přezdívka sedlákům´ (Bělič, Kamiš, Kučera 1978: 
27), czyli ‛obraźliwe przezwisko wieśniaków’ < Gebur ´wieśniak, 
prostak’ (śrwniem. Boryś 2005: 158); Szader < Schaderer – regionalizm 
z okolic Hennebergu – ´büttel‛ (Grimm 1970: szp. 1985), czyli ´hol-
zernes Wassergefas‛ (Wachrig 1975: 310) tzn. ´drewniane naczynie 
na wodę’; Zalccejs ´komora celna, w której pobierano opłaty z tytułu 
handlu solą’ (wydawca zapisał zalcztejs, co dodatkowo kompliko-
wało ustalenie i hasła, i znaczenia) < comp. Saltz ́ sól’ (Piprek, Ippoldt 
1969: 346) + Zeise ´budynek celny’ (Piprek, Ippoldt 1969: 864) itp.
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Jeszcze jedna istotna uwaga – konteksty, w których umiesz-
czone są glosy, często niewiele lub zgoła nic nie wnoszą w usta-
lenie znaczenia, co pokażę, prezentując konkretny materiał i ob-
jaśniając krok po kroku, jak w tych okolicznościach można dojść 
do sformułowania poprawnej definicji znaczeniowej. 

Doświadczenie wyniesione z wieloletniej pracy nad Sstp było 
bardzo pomocne, ale jak starałam się wykazać wyżej, nie do koń-
ca wystarczające. Szybko okazało się, że dotychczasowy warsztat 
badawczy należy poszerzyć o wypracowanie nowych metod. 
Autor hasła, biorąc na warsztat wyraz, ktorego postaci ani zna-
czenia znać nie może, słowniki go nie notują, a kontekst niczego 
nie podpowiada, ma świadomość, że rezultat jego pracy musi być 
naukowo rzetelny, uzasadniony, w przeciwnym bowiem razie 
zobowiązany jest do zaopatrzenia postaci hasła w wykrzyknik 
a objaśnienie w pytajnik, co jest swego rodzaju porażką.

Pracę nad hasłem proponuję podzielić na cztery etapy. Przy 
dużym szczęściu hasło można opracować już na poziomie 
pierwszej fazy, ale zazwyczaj konieczna okazywała się realizacja 
trzech, a czasem wszystkich etapów badawczych:

1. Pierwszy etap to mozolny proces sprawdzania polskich 
słowników historycznych i gwarowych. Czasem zachodzi ko-
nieczność sięgnięcia do czeskich słowników historycznych 
(w tym staroczeskiego elektronicznego), do słowników nie-
mieckich, gdy podejrzewamy taką proweniencję wyrazu. 
Opracowywanie glosy zapisanej w źródle nie można oganiczać 
do słowników, konieczne jest dotarcie do publikacji specjali-
stycznych, np. z zakresu historii prawa, medycyny, wojskowo-
ści, ubioru czy etnografii.

2. Jeśli poszukiwania kończą się niepowodzeniem, należy 
podjąć próbę innego odczytania zapisu. Dobrze, gdy można do-
trzeć do rękopisu1. Jeśli nie, pozostaje stawianie hipotez oparte 
na podstawowej znajomości paleografii średniowiecznej. Myślę 
tu o tym, że np. trzy pionowe kreski w rękopisie mogą oddawać 
litery m, ni, in, ui, iu; wydawcy dokumentów często mylą literę 
c z t itd. Należy pamiętać także o tym, że sam średniowieczny 
skryba, nie mówiąc o kopiście, mógł popełniać błędy, opuszcza-
jąc lub dodając jakieś litery.

1 Pracownia Języka Polskiego IJP PAN w ostatnich kilku latach zgromadziła 
pokaźną ilość cyfrowych fotografii rękopiśmiennych zabytków.
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3. Bywa, że znaczenie trzeba wydedukować z budowy słowo-
twórczej wyrazu lub/i spróbować ustalić etymologię badanego 
leksemu (p. wyżej np. Burek, Szader, Zalccejs itp.).

4. Metody wskazane w trzech powyższych punktach to metody 
rutynowe, ale jeśli i one zawiodą, można liczyć już tylko na to, że 
jakimś niestandardowym sposobem uda się złamać tajemnicę sta-
ropolskiej zagadki leksykalnej. Im większa pomysłowość i osobiste 
doświadczenie autora hasła, tym większa szansa na „iluminację”.

Czwarty punkt metod pracy nad hapaksami może budzić za-
strzeżenia jako najmniej naukowy, ale to tylko pozór. Zwykle 
chodzi tu o skojarzenie, które nasuwa się autorowi opracowania 
z jakimś mało znanym zjawiskiem językowym staropolszczyzny.

Proponuję przejście do szerszego omówienia kilku wybra-
nych haseł suplementu, by pokazać, jak w praktyce poszukuje 
się wiarygodnych naukowo rozwiazań. Kryteria doboru wszyst-
kich przykładów na użytek tego artykułu były trzy:

a) są to hasła przeze mnie opracowane, bo chociaż wszyscy 
członkowie zespołu mają podobne doświadczenia, to w wypad-
ku tych haseł proces dochodzenia do określonego rezultatu jest 
mi po prostu najlepiej znany;

b) wybrałam wyrazy, których metodę badania można stosun-
kowo krótko objaśnić;

c) omawiam takie hasła, co do których wcześniejsi wydaw-
cy proponowali inne rozstrzygnięcia lub kapitulowali (ta uwaga 
nie dotyczy jedynie hasła kiery). 

Podkreślam, że trzecie kryterium w żadnym razie nie ma na 
celu krytyki kogokolwiek. Chodziło mi wyłącznie o pokazanie, 
że autor hasła stoi przed zadaniem skomplikowanym. Profesor 
Stanisław Urbańczyk, redaktor Sstp, mawiał, że jeśli artykuł jest 
właściwie opracowany, to nasze rozwiązania wydają się oczy-
wiste, problem polega jednak na tym, by je dostrzec, co proste 
nie jest, o czym najlepiej świadczą kłopoty, jakie z danym za-
pisem mieli inni. Tu przykład ilustrujacy spostrzeżenie prof. 
Urbańczyka:

!Weszene ‛jakaś ryba, piscis quidam’ (?): Regi ad prandium: pro uno 
bove vivo XX scotorum... pro XXX pullis iuvenibus... XI scotorum..., 
pro boletis, grzyby, et weszene II scotorum II denariorum... pro pis-
cibus duci Skergalo V scotorum) 1394 RachKrólW 84. (Na królew-
skie śniadanie: za wołu żywego XX skoćców... za XXX kurcząt mło-
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dych... XI skoćców... za grzyby i weszene II skoćce II denary..., za 
ryby dla księcia Skirgiełły V skoćców).

Sstp nie czyta wyrazu (wykrzyknik przed hasłem), a znacze-
nie jest niepewne, domyślne, co sygnalizuje znakiem zapytania. 
Pod hasłem sugestia, że może chodzi o gatunek jesiotra. W wy-
daniu książkowym rachunków króla Jagiełły umieszczono przy-
pis „lekcja niepewna”, zaś w indeksie wydawca notuje weszene 
ze znakiem zapytania. 

Skoro wszystkie, jeszcze raz powtórzone przez autora, „zwy-
czajne” metody objaśnienia zapisu zawiodły, należało podjąć 
próbę innego rozwiązania zagadki. Założyłam, że skoro na stół 
królewski zakupiono rybę o niezidetyfikowanej przez nas na-
zwie, bo intendent nie potrafił poprawnie jej napisać, to istnieje 
jeszcze szansa, że w innym miejscu rachunków zanotowano ten 
wyraz lepiej i uda się ustalić hasło. Rezultat poszukiwań okazał 
się zaskakujący. Zauważyłam, że w rachunkach co jakiś czas po-
wtarzało się łacińskie słowo portatura, czyli ´transport’, a wtedy 
łatwo już było zrozumieć, że chodzi o wiezienie (od wieźć) ‛trans-
port, dowóz’. Podobna formacja słowotwórcza została przez 
Sstp zanotowana, mianowicie wożenie (od wozić) ze znaczeniem 
‛przemieszczanie kogoś jakimś pojazdem, vectura’. 

Przejdźmy do następnego przykładu ilustrującego punkt 2. 
proponowanej wyżej metody opracowywania hasła słowniko-
wego (co oczywiście nie zwalnia ze skrupulatnego wypełnienia 
zadań ujętych w punkcie 1.), mianowicie próby innego odczyta-
nia polskiej glosy, która przez wydawcę została przedstawiona 
w postaci climec w takim oto kontekście: 

Item Schrol querulavit contra Micam et de omni climec et omne, 
quod est iudicatum in Bochna 1420 KsKaz nr 2230. (Dalej Szrol skar-
żył Mikę i o cały climec, i o wszystko co było sądzone w Bochni).

Wydawca notuje polską glosę, niczego nie objaśniajac, a kon-
tekst mówi nam jedynie tyle, że climec jest rzeczą na tyle wartoś-
ciową, że opłaca się o nią prowadzić spór sądowy. Kwerenda 
słownikowa nie dała pozytywnego wyniku. Pierwsza faza badań 
zakończyła się niepowodzeniem, wobec tego przejście do etapu 
drugiego było nieodzowne i okazało się owocne. Literę -m-, jak 
wyżej wspomniałam, można na przykład czytać -ni-. Hasło za-
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tem ustaliłam na kliniec, a kliniec dobrze jest osadzony w zasobie 
leksykalnym staropolszczyzny. Słownik staropolski notuje klin 
ze znaczeniem m.in. ‛kawał pola w kształcie klina’, klinek ‛kawa-
łek pola zwężający się klinowato’. Zatem mamy nową, nieno-
towaną dotąd w tej rodzinie wyrazów formację słowotwórczą 
z przyrostkiem deminutywnym -ec, oznaczającą ‛kawałek pola 
w kształcie klina’.

Swønica może być przykładem na niestandardowy sposób 
rozwiązania zagadki językowej. 

Jakom nie kazał mym ludziem jachać na Stepanowę dziedzinę 
czynić gwałt i swønicza 1395 Pozn nr 186. 

Sstp drukuje ten wyraz jako dubium pod hasłem Dzwonnica.
Wydawcy rot wielkopolskich (red. H. Kowalewicz i W. Ku-

raszkiewicz 1959: 82) rektyfikują zapis na swą<d>nica, sygnalizu-
jąc niepewność znakiem zapytania.

Do obu propozycji poważnych publikacji należało się odnieść 
z rezerwą. Leksykografa zajmującego się najstarszym piśmien-
nictwem obowiązuje zasada nieufności wobec wszelkich rekty-
fikacji zapisów średniowiecznych. Tak istotne poprawki, jak wy-
żej przytoczone, są wprawdzie czasem konieczne, ale tego typu 
ingerencje należy stosować bardzo ostrożnie. 

Zapis swønica łączę z czasownikiem wziąć. Jednym z wariantów 
fonetycznych hasła Wziąć w Słowniku staropolskim jest postać Źwiąć. 

Tutaj występuje rzeczownik odsłowny utworzony przez 
przyrostek -nica, czyli źwią-nica. Podobne przykłady nazw czyn-
ności zanotował Słstp dzielnica ‛podział’ od dzielić oraz mietnica 
‛epilepsja’ od mietać się (Kleszczowa 1996: 63).

Pod hasłem Wziąć znaczenie 5. ‛pojmać, wziąć w niewolę, upro-
wadzić’ bogato poświadczone. Można zatem ustalić postać hasła 
na Źwiąnica ze znaczeniem ‛pojmanie, uprowadzenie’.

Kolejna glosa niewystępująca w Sstp to kier, a znajdujemy ją 
w kontekście, w którym ustalenie znaczenia nie stwarza proble-
mu, kontekst łaciński mówi wyraźnie o karze za niewielkie wy-
kroczenie, ale sam leksem budzi poważne obawy, czy nie mamy 
do czynienia z pomyłką średniowiecznego skryby albo z błęd-
nym odczytaniem glosy przez wydawcę. Ustalenie etymologii 
wyrazu dało prawo do akceptacji zapisu.

Dantes concedentes preconsuli et consulibus modernis et futuris in 
profectus libram al.waga, rasoriam vlg. postrzigalnya, correccionem re-
belium et reformacionem maleficorum, omnesque penas parvas al. kyeri 
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ut sunt gladiorum, cultrorum, cambucarum et omnium armorum, ex-
ceptis wlneribus et prohibiciones eorum, magnasque penas ut dictum 
est homicidiorum et wlnerum, pro nobis penitus reservamus (1448) 
1554-9 BenLub 273.

W dokumencie erygującym miasto wymienia się przywileje 
(dochody) dane miastu: dochody z opłat za wagę, czerpanie zy-
sków z postrzygalni sukna, dochody z kar za awantury w mie-
ście, dochody z ukarania występnych, wszystkich kar za lżejsze 
wykroczenia, czyli kiery, jak awantury z użyciem mieczy, noży, 
pik i wszystkich innych rodzajów broni. Potem mowa o wyjąt-
kach, tzn. karach za ciężkie przewinienia, czyli za rany krwawe, 
zabójstwa, które donator rezerwuje do swojej jurysdykcji.

Sam wyraz kier to germanizm, pożyczka z niem. Ger ‚oszczep, 
szpica, pika’ (Piprek, Ippoldt 1969: 680). Język niemiecki nie ma 
opozycji spółgłoska dźwięczna // bezdźwięczna i stąd możliwość 
takiej realizacji fonetycznej wyrazu niemieckiego w języku pol-
skim. Tu mamy do czynienia z rozszerzeniem nazwy broni na 
nazwę kary za użycie takowej w burdach miejskich. Znaczenie 
ustalono na: ‛ostra broń, tu grzywna za udział w burdzie głów-
nie z ostrą bronią w ręku’. Tak więc ustalenie proweniencji wy-
razu dało pewność, że leksem kiery nie jest wynikiem pomyłki 
pisarza czy wydawcy. 

Ostatni leksem, którego objaśnienie chciałabym przedstawić 
to Przytrzcony. 

Hasło w Sstp nieobjaśnione: Przytcony ‚?’. W Rozmyślaniu wy-
danym przez Brücknera (1907: 433) nieodczytane, niepoprawia-
ne, ze znakiem zapytania. W wydaniu fryburskim Rozmyślań W. 
Twardzik (2000: 730) wyraz rektyfikuje na przydący, wprowadza-
jąc takie oto ingerencje w zapis źródłowy: przydąc[on]ymi.

Kontekst podaję w transkrypcji (prócz omawianego wyrazu): 
Ale czemu Kajfaszowi nie odpowiedział, kiedy jego spytał, jesli 
on Syn Boży, słowy przemieniałymi (pro przeminęłymi), rzekąc: 
„Tyś powiedział”, ale Piłatowi przytrzconymy, rzekąc: „Ty mo-
wisz”? Odpowieda Rabanus, iże pop zakon znamienował, ktory 
Jesukrysta przydącego przepowiedział. Tegodla miły Krystus 
mowi jemu minęłymi słowy rzekąc: „Tyś powiedział” jakoby 
rzekł: W zakonieś to mogł czyść, iże ja jestem Syn Boży”. Ale 
Pilat nowo słyszał, tegodla rzekł miły Krystus: „Ty mowisz” ja-
koby rzekł: Ni masz z zakona tego, aleś ty wynalazł alboć od 
Boga powiedziano albo pożyczono Rozm 794.
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Zapis przytrzconymy proponuję czytać przytczonymi, odrzu-
cając poprawki wydania fryburskiego. Przytczony to imiesłów 
przeszły bierny od czasownika przytczeć. Taki czasownik nie 
był dotychczas poświadczony, ale niewątpliwie istniał, skoro 
Słownik staropolski notuje rzeczownik odczasownikowy przytcze-
nie ‛dotknięcie’ (w materiale umieszczonym w SStp kontekst do-
tyczy procedur prawnych) i postać bezprzedrostkową czasow-
nika, mianowicie tczeć ‚tkwić w czymś’. Sądzę zatem, że moż-
liwość takiego odczytania zapisu jest uzasadniona, przytczony 
sytuuje się w grupie wyrazów związanych, najogólniej mówiąc, 
z dotknięciem, dodaniem czegoś aż do zetknięcia. W SStp pod 
hasłem Tknąć umieszczono przeszło 20 odsyłaczy do czasow-
ników związanych z ps. rdzeniem *tъk-, np. Dotknąć, Potkać, 
Zatkać itp. 

Nadal jednak otwarty pozostaje problem, jak należy ob-
jaśnić znaczenie czasownika przytczeć w kontekście rozmowy 
Chrystusa z Piłatem .

Staropolskie przytknąć notowane w SStp to tyle co ´przyłożyć’. 
Na tej podstawie uprawniony wydaje się wniosek, że przytczeć 
może znaczyć ‛dołożyć, przyłożyć, przydać’. Powróćmy do ko-
mentarza Rabanusa w Rozm, który tłumaczy, wyjaśnia, jak należy 
rozumieć odpowiedź Jezusa daną Piłatowi: „«Ty mowisz» jako-
by rzekł: Ni masz z Zakona tego, aleś ty wynalazł alboć od Boga 
powiedziano albo pożyczono2”. Musimy pamiętać, że Piłat był 
poganinem i nie znał zapowiedzi proroków o przyjściu na świat 
Syna Bożego, zatem nie mógł Go w Jezusie rozpoznać. Ta wie-
dza została mu dopiero d a n a ,  u d z i e l o n a ,  u ż y c z o n a 
przez Boga. Dla czasownika przytczeć ustaliłabym więc znacze-
nie ´u ż y c z y ć ’, a w tym konkretnym kontekście ´o b j a w i ć ’.

Nie posiadamy pełnych kompetencji językowych w zakresie 
staropolszczyzny i pewne znaczenia w danej rodzinie wyrazów 
mogą się nam wydawać podejrzane, ale np. gdyby nie to, że pod 
hasłem Zatykać jest kilka przykładów na znaczenie ´zająć byd-
ło w szkodzie’, to też mielibyśmy trudności w jego akceptacji. 
A dziś utykać ´chromać, kuleć’ jak się ma do zatykać, przytknąć, 
czy innych wyrazow z tej rodziny? Skoro XV-wieczny pisarz po-
wołujący się na Rabanusa tak objaśnia to znaczenie, to trzeba je 

2 Stp pod hasłem Pożyczyć objaśnia: 3. ´użyczyć, udzielić, dare, concedere, 
impertire’.
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przyjąć. Bardzo rzadko spotykamy się z takim wykładem rozu-
mienia tekstu pochodzącym spod pióra staropolanina.

Prawie każde hasło w Suplemencie do Słownika staropolskiego 
wymagało czasochłonnych, poważnych studiów językowych. 
Za krótkim tekstem hasłowym kryje się trud redaktora, autorów 
(czasem także wewnętrznych recenzentów), ich doświadczenie 
i ambicja, by Suplement był godnym uzupełnieniem Słownika sta-
ropolskiego. 

Wykaz�skrótów

Skróty tekstów źródłowych za: Opis źródeł Słownika staropolskiego, 
red. Twardzik W. we współpracy z Ewą Deptuchową i Ludwiką 
Szelachowską-Winiarzową, Kraków 2005; najnowsze pozycje 
w Suplemencie do Słownika staropolskiego (w druku).

comp. – compositum
niem. – niemiecki
p. – patrz
stcz. – język staroczeski
Sstp – Słownik staropolski
szp. – szpalta
śrwniem – średnio-wysoko-niemiecki
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Research workshop of the lexicographer-historian. 
Methodological notes

Abstract

The author presents research problems faced by the lexicogra- 
pher-historian and proposes methods to solve them. She sug-
gests a scheme of work on determining the form of dictionary 
entries and the meaning of Old-Polish glosses.

Keywords: Supplement to the Dictionary of Old-Polish, we-
szene, kyeri, climec.



W kręgu dawnej 
polszczyzny  

tom II

Jowita�Żurawska-Chaszczewska
Państwowa�Wyższa�Szkoła�Zawodowa�im.�Jakuba�z�Paradyża�

w�Gorzowie�Wielkopolskim,�Gorzów�Wielkopolski

Słownictwo związane ze sztuką  
kulinarną jako element językowej  
kreacji obyczajów w powieści Pan 
Stolnikowicz Józefa Korzeniowskiego

Sposób przygotowania, podania i spożycia pokarmu nie tylko 
zaspokaja podstawową potrzebę fizjologiczną człowieka, ale 
również określa jego przynależność do grupy społecznej, a na-
wet więcej, staje się elementem kultury, jak zauważa bowiem  
M. Witaszek-Samborska: 

Wzorce i normy kulinarnego obyczaju stanowią zatem ważny ele-
ment kodu kulturowego, za pomocą którego naród, społeczeństwo 
się porozumiewa i samookreśla (Witaszek-Samborska 2005: 7).

Produkty, przetwory spożywcze, potrawy i sposób ich poda-
nia, pory posiłków stanowią element obyczaju polskiego, który 
ewoluował, pośrednio wskazując tryb życia i możliwości miesz-
kańców tej ziemi, co podkreślają M. i J. Łozińscy: 

Charakter polskiej kuchni kształtował się przez tysiąclecia, niewąt-
pliwie znacznie dłużej, niż liczy historia Rzeczypospolitej. Warunki 
klimatyczne, bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego, ale także 
rozwój gospodarczy, obyczaje wywodzące się z wierzeń pogań-
skich, a później z religii chrześcijańskiej, wreszcie wpływ innych 
kultur formowały kulinarne nawyki i upodobania mieszkańców 
ziem polskich (M. i J. Łozińscy 2013: 8).
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Elementy kulinarne wyzyskuje w swoich protorealistycz-
nych powieściach1 XIX-wieczny pisarz Józef Korzeniowski, sta-
rając się wiernie oddać obraz sobie współczesnej rzeczywistości. 
W jego dorobku liczącym 12 utworów powieściowych wyróż-
nia się wydana w 1854 r. powieść Pan Stolnikowicz2 o tematyce 
historycznej (Kawyn 1978: 77). Bohater Benedykt Olszański, syn 
stolnika wołyńskiego na starość żyjący w wielkiej biedzie, spo-
tyka w 1819 r. młodych, zamożnych ludzi, którzy ofiarowują 
mu pomoc. Odwdzięczając się za przyjęcie do ziemiańskiego 
domu, 63-letni stolnikowicz opowiada dzieje swojej młodo-
ści, kreśląc obraz życia szlachty w czasach stanisławowskich. 
Barwna gawęda podstarzałego szlachcica obfituje w szczegóły 
dnia codziennego3, w tym opowieści o wystawnych obiadach, 
podejmowaniu gości, pańskim stole4. Bohater „delektuje się 
wspomnieniami dawności” (Bachórz 1979: 105), idealistycznie 
przedstawiając czasy minione.

Wydaje się, że realistyczne utwory prozatorskie, w tym po-
wieści Józefa Korzeniowskiego, twórcy dojrzałego i uznanego, 
mogą stać się źródłem wiedzy o opisywanej epoce, w tym o ży-
ciu dworskim, manierach szlachty i ich języku, co potwierdzają 
badania zarówno E. Umińska-Tytoń, której zdaniem: „zarówno 
proza narracyjna, jak i dramat tego nurtu wiernie odzwiercied-
lają warstwę opisywanych środowisk” (Umińska-Tytoń 2011: 
25), jak i B. Walczaka (Walczak 1989: 664-673). Wśród dzieł wy-
bieranych przez językoznawców badających język i styl pol-
szczyzny XIX wieku, znajdują się jako źródła również utwory  
J. Korzeniowskiego5.

1 Słownik literatury polskiej XIX wieku 2009: 745.
2 Materiał został wyekscerpowany z wydania: Korzeniowski 1872: 1-159.
3 J. Bachórz: „z pozycji współczesności (czasu narracji) odtwarza pisarz 

epokę swojej młodości (czas ramy kompozycyjnej) i dopiero dzięki jej po-
średnictwu, jakby dzięki lunecie, dozwala się przenieść w epokę wcześniejszą 
(czas biografii Stolnikowicza, przez niego samego opowiadanej)” (Bachórz 
1979: 102). 

4 J. Korzeniowski z wielką starannością opisał realia historyczno-społeczno- 
-obyczajowe tamtej epoki. Por. (Bachórz 1979: 77). 

5 Np. w książce E. Umińskiej-Tytoń są to wybrane elementy Spekulanta i Kol-
lokacji; (Umińska-Tytoń 2011); w artykule M. Rachwał przytacza fragmenty 
Krewnych i Kollokacji (Rachwał 1992: 41-49).



313SŁOWNICTWO ZWIĄZANE ZE SZTUKĄ KULINARNĄ

Celem niniejszej pracy jest próba pokazania słownictwa zwią-
zanego ze sztuką kulinarną6 jako elementu językowej kreacji 
(Skorupska-Raczyńska 2013: 22-23) obyczajów w powieści Pan 
Stolnikowicz, słownictwa służącego urealistycznieniu utworu, 
a jednocześnie oddaniu zwyczajów szlacheckich z końca wolnej 
Rzeczypospolitej i pierwszej ćwierci XIX wieku7.

Rama kompozycyjna – 1819 r. 
W XIX wieku zaczęły zmieniać się nawyki żywieniowe, przede 
wszystkim ciężką, sarmacką kuchnię zastępowano posiłkami 
przyrządzonymi w sposób bardziej wyrafinowany, upowszech-
niało się spożycie warzyw, choć jeszcze nie w postaci surówek. 
Wtedy też zaczęto produkować tańszą wódkę z ziemniaków, 
którą pili przede wszystkim biedniejsi, bowiem zamożna szlach-
ta i mieszczaństwo degustowało szlachetniejsze trunki, jak wina, 
nalewki czy koniaki. 

Były to początki znanej nam, współczesnej kuchni, co po-
twierdzają słowa M. Witaszek-Samborskiej: 

W XIX w. zwycięstwo prozdrowotnych zasad odżywiania (a w tym 
zwłaszcza umiaru w jedzeniu i piciu), zmiana preferencji z efek-
towności wyglądu potraw na rzecz ich jakości i walorów smako-
wych, a także większe otwarcie na nowinki z różnych kręgów eu-
ropejskiej kultury kulinarnej zbiegło się w czasie z wpływem kuch-
ni zaborców i w połowie stulecia ukształtowało model żywienia 
obowiązujący na ziemiach polskich także w wieku XX (Witaszek-
-Samborska 2005: 63). 

Bohaterowie analizowanego utworu, którego akcja rozpoczy-
na się w 1819 r., jadają niebiednie, lecz odmiennie od poznanego 
stolnika, porównującego niewystawne, choć dostatnie posiłki 
dobroczyńców z obfitymi ucztami czasów stanisławowskich. 

6 Podział na kategorie semantyczne nazw pożywania przyjmuję za M. Wi-
taszek-Samborską, nieco go modyfikując na potrzeby analizy tekstu (Witaszek-
-Samborska 2005: 37-61).

7 Odrębne zagadnienia, pozostające poza zakresem niniejszego referatu to 
werbalne określenia czynności związanych z przygotowaniem i podawaniem 
potraw, frazeologizmy z komponentami kulinarnymi i o przenośnych znacze-
niach nazw potraw. 
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Nazwy posiłków i poczęstunków (8)
W XIX wieku w zamożnych domach posiłki wyznaczały rytm 
dnia, więc bohaterowie Pana Stolnikowicza – tak jak w pozapo-
wieściowej rzeczywistości – spotykali się i rozmawiali przy sto-
le. Korzeniowski, wierny zasadzie prawdopodobieństwa życio-
wego, skrupulatnie oddaje i te współczesne sobie zwyczaje, a że 
akcja powieści rozgrywa się w środowisku szlacheckim, zamoż-
nym, biesiady przy stole stają się nie tylko okazją do nasycenia 
się, odegnania głodu, ale przede wszystkim bywają przyjemnoś-
cią, okazją do pokazania zasobności gospodarza i sztuki kulinar-
nej jego służących, stąd wymienione w badanym utworze zostają 
nazwy ogólne spotkań, którym towarzyszył poczęstunek, takie 
jak uczta (1)8, feta (1) jako ‘uczta, bankiet, festyn’ (SW t. 1: 735), 
traktament (2) ‘traktowanie, raczenie, poczęstunek; uczta, ochota, 
biesiada’ (SW t. 7: 95) oznaczający posiłek wystawny, a nawet 
huczne przyjęcie oraz leksem festyn (2) w znaczeniu ‘uroczy-
stość, uczta, biesiada, zabawa, bal, bankiet, feta, biba’ (SW t. 1: 
735), precyzowany epitetem o pozytywnej konotacji znaczniejszy 
lub określany pejoratywne niefortunnym. 

Dzień bohaterowie powieści – zgodnie z ówczesnymi realiami –  
zaczynali śniadaniem (9), które mieszkańcy stancji w Żytomierzu 
spożywali między 8 a 9 rano. Z kolei godziny podania posiłku w do-
brach Iwanówka zamożnego Ludwika B. pisarz nie precyzuje.

Głównym posiłkiem dla najważniejszych postaci powieści 
był obiad, stąd leksem ten został wymieniony w analizowanym 
fragmencie 23 razy, co każe zaliczyć go do jednego z wyrazów 
o najwyższej frekwencji w badanym obszarze słownictwa. Wy-
raz obiad autor dookreśla pozytywnie epitetem przymiotniko-
wym dobry, natomiast epitety o negatywnej konotacji nietęgi, zły, 
kiepski odnajdujemy w idiolekcie poczciwego oberżysty, który 
stara się umniejszyć kunszt kucharza, aby tym zacniejszy wydał 
się znamienitym gościom posiłek, kiedy już go skosztują, co eg-
zemplifikuje przykład: „Do obiadu jeszcze daleko i będzie dziś 
nietęgi, między nami mówiąc – dodał, śmiejąc się ze swej otwar-
tości” (s. 12)9. 

Jednostkowo pojawia się w analizowanym utworze deminu-
tiwum obiadek (1) w wypowiedzi Benedykta Olszańskiego: „Bę-

8 W nawiasie podaję liczbę użyć w badanej powieści. 
9 Po cytacie podaje numer strony z wydania powieści użytego do badań. 
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dzie to obiadek skromny, szlachecki jak zwyczajnie u Schabow-
skiego” (s. 19). Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, 
iż podkreśla on niewystawność posiłku serwowanego w oberży, 
co sugeruje epitet skromny, natomiast z drugiej strony epitet szla-
checki uwypukla różnicę między pożywnym, obfitującym w mię-
so i przyprawy jedzeniem ziemiańskim a skromniejszą kuchnią 
mieszczańską i wreszcie biednym, monotonnym pożywieniem 
chłopskim; ponadto stanowi element idiolektu bohatera.

Ważny w konstrukcji świata przedstawionego jest zarówno 
sam poczęstunek, jak i pośrednio wskazana przez niego pora 
dnia, określona przez pisarza wyrażeniem godzina obiadowa (1), 
co ilustrują cytaty: „Gdyśmy weszli do oberży, zastaliśmy parę 
tylko osób, gdyż zwykła godzina obiadowa już przeszła” (s. 19), 
„Po obiedzie szliśmy do tego pokoju, gdzie nas czekały fajka i ga-
zety” (s. 31-32) oraz leksemem poobiedzie (1), np. „często całe po-
obiedzie niedzielne niejeden wieczór spełzły na niczem” (s. 30).

Dzień kończył posiłek wieczorny, co sygnalizuje wyraz wie-
czerza użyty jednostkowo w badanym tekście prozatorskim.

Nazwy żywności, produktów, przetworów spożywczych  
oraz potraw (16)

W części utworu, którego akacja rozgrywa się w pierwszej ćwier-
ci XIX wieku, odnajdujemy ogólną nazwę żywności jedzenie (1). 
Jednostkowo w wypowiedzi stolnikowicza pojawia się nazwa 
potrawy (1) ponownie z dookreślającym epitetem przymiotni-
kowym szlacheckie, który przywołuje tradycję środowiska o wy-
sokim prestiżu społecznym, przeciwstawiając kuchnię dawnej 
szlachty zarówno chudopacholskiej, jak też nowomodnym no-
winkom, co przydaje realizmu postaci Benedykta Olszańskie-
go, upatrującego tylko to, co dobre w czasach swojej młodości, 
a więc ostatnich wolnych dekadach Rzeczpospolitej.

Z kolei narrator wymienia nazwy potraw serwowanych na 
obiad w oberży, a więc wchodzących w skład zwyczajnego w ta-
kim miejscu posiłku, w tym 2 nazwy zup: rosół (1) dookreślony 
pejoratywnie jako słony oraz barszcz z uszkami (1). Konstrukcja 
ostatniej nazwy wskazuje ważny składnik potrawy, jakim były 
‘maleńkie pierożki zawijane w kształcie uszek’ (SW t. 7: 388). 

Niezbędne podczas głównego posiłku szlacheckiego były po-
trawy mięsne jako najbardziej sycące, do nazw których w bada-
nym fragmencie powieści zaliczymy takie, jak:
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- sztuka mięsa (1); 
- kotlety (4), z przymiotnikiem melioratywnym w funkcji epite-

tu niezłe oraz pejoratywnym brzuchate; 
- deminutiwum kotleciki (1);
- pieczenia (1) określona pejoratywnie jako przypalona; 
- kurczęta (3), kurczaki (1) wraz z podkreślającym ich wartość 

kulinarną epitetem przymiotnikowym śliczne. 
Nazwą części potrawy mięsnej jest natomiast leksem kostka 

(1), co ilustruje cytat: „a zdarza się i to, że jak przyniosą pogme-
raną potrawę, nie ma co dla siebie wybrać, tylko jaką kostkę, któ-
rą obgryza, jeżeli ma dobre zęby” (s. 92).

Jako uzupełnienie dań mięsnych dodawano przyrządzone, 
bardzo rzadko surowe warzywa, stąd Korzeniowski wymienia 
takie nazwy dodatków do potraw, jak: ogórki (1) wraz z uwypu-
klającymi ich walory smakowe epitetami młode i świeżo zakwaszo-
ne oraz marchew (1) pejoratywnie określoną jako przypaloną, np.: 
„Dawaj więc, Schabosiu, porcye należyte, gdyż pewny jestem, 
że skonsumują do czysta twój kotlety z przypaloną marchwią, 
choćby były jak ty brzuchate” (s. 20). Na deser na stole w ober-
ży pojawiła się legumina (1) ‘słodka mączna potrawa deserowa’ 
(Witaszek-Samborska 2005: 284), która nadto przeszła dymem, 
nie została więc przygotowana zgodnie z ówczesnym kunsztem 
kulinarnym, co autor sygnalizuje epitetem przydymiona. 

Zgodnie z ówczesnymi realiami osoby biedne, jak w powieś-
ciowym świecie zrujnowany stolnikowicz, których nie stać było 
na posiłek obiadowy składający się z 3 dań, zadowalały się pie-
czywem. Dwukrotnie w tekście badanej powieści protoreali-
stycznej odnajdujemy nazwy szczegółowe wyrobów mącznych: 
chleb (2) i obwarzanek (2), bowiem wierny realizmowi pisarz infor-
muje czytelnika, iż biedny szlachcic przychodził do oberży pana 
Schabowskiego „tylko wtedy, kiedy już nie ma za co kupić ob-
warzanka” (s. 11) i tam albo dostawał posiłek z łaski gospodarza, 
albo jadł suchy chleb i popijał go wodą. 

Nazwy napojów (11)
Wśród nazw napojów w językowej kreacji świata odnajdujemy 
jednostkową nazwę ogólną trunek (1), w znaczeniu ‘napój alko-
holowy’, np. „przyuczył swoją głowę do znoszenia daleko więk-
szej ilości trunku” (s. 22-23), pięciokrotnie użyta zostaje nazwa 
wino (5) z dookreślającym pozytywnie epitetem dobre, ponadto 
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autor w opisie wyzyskuje nazwy szczegółowe cenionego wina 
z Węgier – w formie przymiotnika węgierskie (1) i rzeczowni-
ka węgrzyn (2), na którego walory smakowe, a zatem i wartość 
wskazują epitety przymiotnikowe, uwypuklające wiek produk-
cji napoju: stuletni oraz stary. Z kolei niesmaczne, słabe wino 
nazwane zostaje przez pamiętającego stare czasy stolnikowicza 
pejoratywnie cienkuszem (1) i lurą (1). 

Dwukrotnie wymieniona zostaje nazwa wódka dookreślona 
melioratywnie jako dobra; ponadto jednostkowo Benedykt wspo-
mina o likierze (1), mający służyć jako aperitif do zaostrzenia ape-
tyty przed obiadem. 

Urealnieniu świata przedstawionego służą również nazwy 
napojów bezalkoholowych: herbata (2) oraz kawa (5). Drugi 
z nich, który wcześniej zadomowił się w szlacheckich obejściach, 
wprowadza pisarz w językowej kreacji Benedykta Olszańskiego, 
podkreślając nawyki dawnego pana przywiązanego do tradycji, 
także kulinarnej: „Ja jestem szlachcic starej daty i wolę kawę – 
odpowiedział” (s. 17). 

Nazwa woda jako napój do posiłków pojawia się dwukrotnie, 
sygnalizując ubóstwo stolnikowicza, którego nie stać na kosz-
towniejsze trunki. 

Nazwy naczyń i sztućców (12)
W Panu Stolnikowiczu odnajdujemy nazwy naczyń i sztućców. 
Naczynia służą przede wszystkim do podawania napojów, 
stąd takie nazwy jak szklanka (6), której wielkość autor dookre-
śla epitetem duża w odróżnieniu od precyzowanego jako mały 
panieńskiego kieliszka (5). Epitet panieński podkreśla tu niewiel-
kie rozmiary naczynia, skoro z dużych pucharów pili panowie, 
zaś panie zadowalały się naczyniami niewielkich rozmiarów10, 
bowiem szlachciankom pijaństwo nie przystoiło, co ilustruje cy-
tat – wypowiedź Benedykta Olszańskiego: „I jeśli żaden z was 
nie zdoła mi odpowiedzieć szklanką, gdyż puhary djabli wzięli 
w raz z innemi dobremi rzeczami, to odpowiecie mi choć ma-
łym, panieńskim kieliszkiem” (s. 21). 

Ponadto zamiłowanie do spełniania toastów, pijaństwo, które 
odróżniało kulturę sarmacką od kształtującego się w XIX wie-

10 Nie każdy kontekst pozwala odróżnić nazwę kielich, kieliszek, puchar 
definiowane jako naczynie od ‘zawartości tego naczynia’ (USJP t. 2: 92). 
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ku obyczaju degustowania trunków, uwypukla autor słowami 
stolnikowicza, który wspominając wielkie kielichy (2), wyzyskuje 
ich znaczenie przenośne: „Zbabieli tak, że dziś rzeczą szlachcica 
książka i kądziel, nie kielich i szabla” (s. 21). Kielich jako element 
uczty, pijaństwa, jest tu – obok broni – atrybutem mężczyzny, 
którego zadaniem jest wojna i stanowienie o sprawach publicz-
nych, o których rozprawia się przy stole. W tekście pojawia się 
jednostkowo deminutiwum kieliszeczek (1), którego niewielką 
pojemność dodatkowo podkreśla Korzeniowski epitetem mały.

Sześciokrotnie wymieniona zostaje nazwa butelka (6) na 
określenie naczynia do przechowywania alkoholu, której wiek, 
a więc i cenną zawartość podkreśla epitet zakopcona; leksem ten 
odnajdujemy również w funkcji metonimii (Kurkowska, Skorup-
ka 1959: 197-198), np.: „Gdy wreszcie przyniesiona trzecia czy 
czwarta butelka przypadła mu do smaku, częstował nas” (s. 20).

W powieściowym świecie odnajdujemy też nazwy naczyń do 
napojów bezalkoholowego, w tym do kawy, czyli filiżankę (1), jak 
również do podawania zup – małą wazkę (1) oraz innych potraw – 
talerz (4). Jeden raz w powieści wymieniona została nazwa urzą-
dzenia do parzenia herbaty, coraz popularniejszego wówczas 
samowaru (1).

Zgodnie z ówczesnymi obyczajami ludzie kulturalni posłu-
giwali się rozpowszechnionymi w XIX wieku sztućcami11, stąd 
w powieści nazwy takie jak: nóż (2), widelec12 (1) oraz łyżka (1), np. 
„pan Benedykt nie spuszczał z nas oka, że się poprawił na stoł-
ku, suwał talerzem, popychał nóż, widelec i łyżkę, które przed 
nim leżały” (s. 10).

11 E. Kowecka: „Wzrosła znacznie liczba sztućców. Nie uchodziło już przy-
chodzić na proszony obiad z własnymi ani nakrywać do stołu dawnymi cyno-
wymi sztućcami «sejmikowym». Używano teraz sztućców srebrnych, czasem 
o hebanowych rączkach, do wetów zaś – pozłacanych, nierzadko oprawnych 
w porcelanę” (Kowecka 2008: 175).

12 „Sztućce, a zwłaszcza widelec, zrewolucjonizowały sposób jedzenia sfer 
wyższych. Jeszcze do połowy XIX w. – wyjąwszy zupy – w wykwintnym to-
warzystwie jedzono palcami, ułatwiając sobie co najwyżej dzielenie potraw no-
żem. Znany od stuleci widelec był jedynie narzędziem umożliwiającym nabie-
ranie potraw z półmisków, ponadto małego widelczyka używano do deserów. 
Biegłość w posługiwaniu się widelcem i nożem oraz umiejętność bezbłędnego 
dopasowywania akcesoriów do każdego dnia świadczyły o dobrym wychowa-
niu i pozycji społecznej” (Chwalba 2005: 270).
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Nazwy miejsc przygotowania i spożywania posiłków  
oraz przechowywania żywności (12)

Bohaterowie powieści: narrator, Ludwik B. oraz stolnikowicz, 
kiedy mieszkają w Żytomierzu, jadają posiłki w traktierni (2). Lek-
sem ten definiuje Słownik wileński jako ‘restauracja, dom, miesz-
kanie, gdzie sprzedają gotowe potrawy, obiad’ (SWil t. 2: 1713), 
natomiast Słownik warszawski: ‘jadłodajnia, garkuchnia, restaura-
cja niższego rzędu’ (SW t. 7: 95). Korzeniowski synonimicznie 
nazywa owo miejsce również oberżą (2) w znaczeniu ‘dom goś-
cinny, gospoda, zajazd, karczma, austerja’ (SW t. 3: 453). Ponadto 
jednostkowo pojawia się w utworze nazwa szynk (1), określająca 
miejsce sprzedaży trunków13, a także ustronna karczemka (1) jako 
miejsce dające wytchnienie podróżnemu, w którym można zjeść. 

W oberży odnajdujemy miejsce przyrządzania potraw, czyli 
kuchnię (1) oraz pomieszczenie do spożywania posiłków, nazy-
wane salką niewielką (1), salą (1), jak również pokojem (1), w któ-
rym znajdują się takie meble jak osobny stół (7), dobry stolik (5) 
oraz stołek (1).

W utworze wymieniona zostaje piwnica (2) dookreślona epiteta-
mi dobra, często opatrywana jako miejsce przechowywania trunków. 

Gawęda szlachecka – schyłek Rzeczypospolitej
Józef Korzeniowski, opisując postać zubożałego syna obywa-
telskiego Benedykta Olszańskiego, którego ojciec należał do 
społeczności zamożnej, osiadłej szlachty wołyńskiej, przywo-
łuje w językowej kreacji jego wspomnień czasy schyłku wolnej 
Rzeczpospolitej. Stary mężczyzna przypomina sobie lata młodo-
ści, opowiadając o doświadczeniach sztubaka, któremu ojcowi-
zna jawi się idealistycznie jak utracony raj, a tamtejsze obyczaje 
jako godne prawdziwego szlachcica. 

Tworząc piękny obraz minionego świata, gloryfikując daw-
ne stosunki społeczne i odchodzące w przeszłość zwybyczaje, 
Korzeniowski pozostaje wierny zasadzie prawdopodobieństwa 
życiowego, bowiem urodę epoki stanisławowskiej opiewa jeden 
z bohaterów. A cóż dla starca piękniejsze nad doświadczenia 
młodości (Bachórz 1979: 105). 

13 Por. SW t. 6: 704.
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Nazwy poczęstunków, posiłków i dań (18)
Spotkania z sąsiadami, znajomymi, znakomitymi obywatelami 
były za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego zarówno 
pożądaną rozrywką, jak i elementem życia publicznego i drogą 
do kariery. Szlachcic pragnął uchodzić za zamożnego, obyczaj-
nego, a nade wszystko – gościnnego. Stąd w utworze pojawiają 
się liczne nazwy zabaw, biesiad i poczęstunków służące urea-
listyczneniu świata przedstawionego, jak: traktamenta (1), uczta 
(10) hiperbolizowana epitetem wielka, uczta z tańcami (1), zabawa 
(2), feta (1), fest (2), festyn (3), przyjęcie (1), bal (6) oraz reduta (6)14. 

Na tych spotkaniach obowiązkowe było wychylanie pucha-
rów za zdrowie gospodarzy i gości, stąd trafne określenie bie-
siadowania jako pijatyki (1), który to leksem autorzy Słownika 
wileńskiego definiują jako ‘pełnienie, spełnienie kielichów; picie 
rzęsiste i długie mocnych napojów’, co potwierdza cytat z anali-
zowanego utworu: „Ale jeszcze drugiego dania nie sprzątnięto, 
gdy pijatykę tę przerywało przybycie nowego gościa” (s. 93). 

Okazji do wystawnych, a przynajmniej smacznych i obfitych 
posiłków nie brakowało. Obowiązkowe w językowej kreacji świa-
ta było śniadanie (7), co oddaje epitet codzienne, kiedy to spotyka-
no się po wypełnieniu pierwszych obowiązków i modlitwie, co 
podkreśla autor słowami stolnikowicza: „i po zamknięciu kaplicy, 
wszyscy dopiero brali się do śniadania” (s. 58). Kolejnym posił-
kiem rodziców Benedykta i ich szlacheckiej służby był również co-
dzienny, ale i często suty obiad (32), którym w zamożnych dworach 
delektowano się, a w magnackich pałacach stawał się rytuałem 
okazującym bogactwo domu i kunszt kucharzy, jak u opisanego 
w powieści wojewody Ponińskiego. Korzeniowski słowami bo-
hatera pokazuje, jak u magnata bywało na obiadach przeszło 100 
osób, zaś „Takim porządkiem szły kolejno wiwaty dystyngowań-
szych osób, przez cały obiad, który trwał ze trzy godziny” (s. 93). 

Jednostkowo pojawia się w wypowiedzi Kajetana, ojca Bene-
dykta deminutiwum obiadek z określeniem odśrodowiskowym 
melioratywnym szlachecki (1), którym stary Olszański dookre-
śla ucztę przygotowaną dla upragnionego gościa, okazując mu 
grzeczność i umniejszając własne staranne przygotowania: „Nie-

14 Słownik warszawski definiuje bal jako ‘zabawę taneczną, wieczór, biesiadę 
z tańcami’ (SW t. 1: 86), redutę jako ‘maskaradę, bal maskowy, bal kostjumowy’ 
(SW t. 5: 494), stąd można wnosić, że nawet zabawom tanecznym towarzyszył 
jakiś poczęstunek.
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fortunnie to dla mnie – złożyły się okoliczności – mówił mój ojciec –  
że JM pan podczaszy dobrodziej i obiadkiem moim szlacheckim 
gardzisz, i pod dachem moim zanocować nie chcesz” (s. 68).

Ponadto w tekście pojawia się dwukrotnie nazwa wieczerza (2) 
z epitetem letka, oddającym różnicę między wystawnym obia-
dem a niewielkim ostatnim dziennym posiłkiem oraz leksem 
kolacja (2).

Autor wymienia także nazwę dania (6), dookreślając je liczeb-
nikiem porządkowym pierwsze, drugie, trzecie „z których się uczy 
nasze składały” (s. 92).

Do zwyczajowych zachowań należało, także w powieści, wy-
picie strzemiennego15 (1), czego nie należy uważać za posiłek, lecz 
obyczaj: „a mój ojciec, kazawszy jeszcze podać wina dla wypicia 
strzemiennego” (s. 72). 

Nazwy żywności (48)
W powieści Pan Stolnikowicz jeden raz pojawia się nazwa ogólna 
jedzenie (1), a ponadto w badanym utworze odnajdujemy nazwy 
ogólne smakołyków: przysmaki (2) dookreślone epitetem najdeli-
katniejsze, z przymiotnikiem melioratywnym w stopniu najwyż-
szym, podkreślającym uciechy podniebienia; kąski (1) aksjologi-
zowane dodatnio jako najsmaczniejsze, najlepsze, zgodnie z przy-
wołanym tu cytatem: „Tymczasem podczaszanka, położywszy 
na talerz co najlepsze kaski, podała go z uśmiechem rejentowi”  
(s. 96). W utworze ważne miejsce zajmują zakąski (3) i przekąski (1), 
czyli ‘to, co służy do przekąszenia, np. ser, masło, konfitury i t.p.’ 
(SWil t. 2: 1236) przenośnie określane przez bohatera matczynymi 
owocami industrii (59), bowiem, zgodnie z zasadą życiowego po-
dobieństwa, odzwierciedlają one kobiece powinności pani domu, 
która choć sama nie gotowała, to musiała zadbać, aby mieć czym 
gości poczęstować i w ten sposób okazać swoją zaradność. 

Wymienione zostają też ogólne składniki potraw, jak znajdu-
jące się, podobnie jak poprzednie łakocie, w jejmościnej apteczce 
wszelkie do zakąsek służące specjaliki (1) oraz specjaliki takie, jakich ni-
gdzie nie było (1), co podkreśla ich wyjątkowość i swojski, domo-
wy charakter. Do dodatków do potraw zaliczymy przyprawy (2) 
rozmaite, czyli to, czym się przyprawia, okrasę (SWil t. 2: 1306), 
jak również jednostkowo wspominane anyż (1) i kminek (1).

15 Strzemienne ‘kielich spełniany na odjezdnym’ (SW t. 6: 478). 
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Spośród wyrobów mącznych autor przywołuje chleb (1), 
a z zaliczonych do nabiału ser (1), które składały się na skrom-
ny posiłek chłopskiego służącego, bowiem: „Ale minęła godzi-
na dwunasta i więcej, a Michaś milczał. Posłano mu wiec przez 
drugiego chłopca spory kawał chleba i sera, żeby się nie nudził”  
(s. 63). Z kolei ser szwajcarski ogromnego wymiaru należał w świe-
cie przedstawionym do przekąsek szlacheckich.

W szlacheckim dworze wykreowanym w powieści jadano 
inne wybory z mąki, które stolnikowicz nazywa pierniczkami (3), 
np. „i spostrzegłem wychodzącego z apteczki najprzód mego 
ojca, potem matkę, za którą szedł ksiądz Łojecki, a każde trzy-
mało w ręku pierniczek” (s. 53); sucharkami (1), których smak 
uwypukla epitet doskonałe; bułeczkami (1), co ilustruje cytat: „brali 
się do śniadania, które dla moich rodziców, dla księdza Łojeckie-
go, a w tej porze, o której mówię i dla mnie, składało się z kawy, 
z doskonałych sucharków lub bułeczek, których zapach do dziś 
dnia jeszcze pamiętam” (s. 58). 

Z kolei do produktów mięsnych zaliczymy znajdujące się pod 
troskliwą opieką gospodyni, matki Benedykta wędlinki (1) rozmaite.

Nazwa ogólna potrawy (7) dookreślona zostaje licznymi epite-
tami, w tym uwypuklającymi ich rozmaitość i wielość, jak różne; 
wskazującymi na odwołanie do tradycji rodzimej, jak staroświe-
ckie; uściślającymi ich skład jako proste, co egzemplifikuje przy-
kład: „Potrawy były proste, dobrze przyrządzone i takie, które 
i dziś pono, mimo francuzkich inwazyj i wykwintów, najlepiej 
każdemu Polakowi smakują” (s. 59); odzwierciedlającymi ich 
związek ze środowiskiem dobrze urodzonych, jak szlacheckie; 
oddającymi ich charakter prowitalny i prozdrowotny, jak zdrowe 
i posilne; odwołującymi się do kulinarnego kunsztu, jak wykwin-
tne, podkreślającymi ich wyjątkowość – specjalne.

Jednostkowo autor w wypowiedzi bohatera stosuje epitet 
rozbudowany skojarzone z sobą węzłem odwiecznej przyjaźni, wy-
zyskując go do uwypuklenia pasującego do siebie zestawu zra-
zów i kaszy ze słoninką, bowiem: „Z dobrym apetytem sprząt-
nęliśmy w mgnieniu oka te specyalne, skojarzone z sobą węzłem 
odwiecznej przyjaźni potrawy, a które pan Zbrożek, drocząc się 
z panną Kunegunda, nazywał zawsze Filonem z Dorychą” (s. 63), 
co podkreśla dowcip Zbrożka, jego skłonność do przekomarza-
nia się z usługującymi w dworze szlachciankami, nadając tej po-
staci rys indywidualny.
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Tak osiemnastowieczny, wystawny obiad ziemiański skrzętnie 
opisuje po latach stolnikowicz Olszański: „Trzy zwykle były dania, 
z których się uczty nasze składały. Do pierwszego wchodziły, oprócz 
rosołu lub barszczu, od których, tak jak i dziś, zaczynano, rozmaite 
mięsiwa gotowane, przyprawiane w różne potrawy i sosy, z doda-
niem do tego wszelkich smakowitych jarzyn. Gdy to się sprzątnięto, 
podawano takie same mięsiwa pieczone, w całkowitości (...) Trzecie 
dnie składało się właśnie z owych cukrów, ciast, konfitur, galaret, 
fruktów i t.d., które od początku stały na stole, i po sprzątnieniu 
drugiego dania za daniem hasłem i przypuszczeniem szturmu do 
głównego ciastowego budynku, którego rozwaliny szły między go-
ści, rozbierane i rozdawane były” (s. 92).

Do nazw potraw obiadowych wymienionych w gawędzie 
stolnikowicza, które oddają koloryt biesiad z czasów stanisła-
wowskich, zaliczymy 3 nazwy zup: barszcz z rurą lub ze schabem 
(1), barszcz (1), rosół (2) dookreślony melioratywnie epitetem do-
bry; skrzętnie przywołane nazwy dań z mięs, podawanych wraz 
z warzywami, jak: sztuka mięsa (1); rozmaicie przyprawne pieczenie 
(1); „pieczeń szpinakowa, do której, jak dziś pamiętam, wchodziły kapa-
ry (1), i która zwała się jejmością” (1); kapłon (1); zrazy (1) doskonałe; 
rozmaite mięsiwa gotowane, przyprawiane w różne potrawy i sosy (1); 
z dodaniem do tego wszelkich smakowitych jarzyn (4); mięsiwa pie-
czone w całości (1); przewyborna zwierzyna (1); ptactwo (1) różne-
go gatunku większem, z garniturem drobnych i doskonale pieczonych 
ptaszków (1); sarni cąber (1); chudy kogut (1); utuczony indor z polewą 
(1); urozmaicone wspomnianą wyżej kaszą ze słoninką (1), którym 
towarzyszyły przyprawy z jarzyn i drobiu (1).

Na stołach pańskich nie brakowało potraw z ryb i innych 
zwierząt wodnych, stąd w językowej kreacji świata takie nazwy 
jak: ostrygi (1), minogi (1), śledzie holenderskie (1).

Ważną częścią posiłku był deser, dlatego autor wymienia – 
w powieści przywołane przez Benedykta – ułożone w fantastycz-
ne kształty cukry (3), galarety (2), konfitury (2) i frukty (2), a nade 
wszystko ciasto (3) dookreślone epitetem smaczne i mające czasem 
postać głównego ciastkowego budynku (1), co eksponuje zamiłowanie 
szlachty do słodyczy i podkreśla zamożność pańskiego dworu.

Nazwy napojów (13)
Podawanie trunków alkoholowych było oznaką gościnności i oka-
zaniem poszanowania obyczajów, co czytelnik poznaje z gawędy 



324 JOWITA ŻURAWSKA-CHASZCZEWSKA

stolnikowicza: „pan Wincenty musiał zdać sprawę memu ojcu jakie 
wina i z jakich lat ma pod swoim kluczem, dopytując się po kilka 
razy, jakie z kolei ma podawać, jakie przy każdym gatunku i wieku 
win mają być puhary, aby w tej mierze stosowna zachowana była 
dystynkcya, okazująca i gościnność gospodarza i chęć jego jak naj-
serdeczniejszego przyjęcia tak dostojnego gościa” (s. 63). 

Do najpopularniejszych napojów alkoholowych należały zarów-
no w rzeczywistości pozapowieściowej, jak i kreowanej przez Ko-
rzeniowskiego wina (23), których zalety uwypuklają epitety stare, 
leksze, dobre, rozmaitego gatunku; jednostkowo wymieniony w anali-
zowanym utworze zostaje miód (1), który – zgodnie ze słowami bo-
hatera – codziennie gościł na stole i którego poczęstunek był rodza-
jem wyróżnienia dla szlachetnie urodzonej służby, co ilustruje cytat: 
„Przy codziennych obiadach nie bywało na stole naszym wina, ale 
za to flasza miodu, którą mój ojciec z księdzem kapelanem wycią-
gali, udzielając po małej lampeczce Zbrożkowi i Antosiowi Smo-
raczeskiemu” (s. 59). Napój musiał należeć do przysmaków, skoro 
szlachcic gawędziarz określa go metaforycznie domowym nektarem 
(1): „Wszakże, gdy mój ojciec był z którego z nich niekontent, prze-
szedł cały obiad, i ani słowa do żadnego z nich nie przemówił, i ani 
kropelkę tego domowego nektaru zakropić nie dał” (s. 59).

Do trunków w domach szlacheckich należały też przecho-
wywane w jejmościnej apteczce i rozdawana przez panią domu 
przed obiadem najważniejszym domownikom: rozmaitego gatun-
ki wódki (1), nalewki (1), wiśniaki (1), których zalety podkreślają 
epitety stare i wytrawne. W opisie pałacu i zwyczajów wojewody 
Ponińskiego pojawia się wódka gdańska (1), sygnalizująca boga-
ctwo magnata, skoro jak to ujmuje bohater – gawędziarz: „We 
wszystkich pokojach zastawione były stoły sztafami wódek 
gdańskich ze złotem” (s. 113) oraz szerzej nieznany wówczas na-
wet zamożnej szlachcie szampan (1), gatunek wina rozpowszech-
niony dopiero w XIX wieku. We dworach bowiem spożywano 
piwo (2) oraz modne i droższe od warzonych w dobrach szlache-
ckich rozmaitego gatunku piwo angielskie (1), które również miał 
dla gości w powieściowym świecie magnat Poniński. 

Szlachcianki skromniej korzystały z zasobów piwnicy i ap-
teczki, podejmując sąsiadki w swoich pokojach kawą (3), co tak 
przedstawia Benedykt: „bywał zwyczaj, że gdy kto przyjeżdżał 
z żoną, to jegomość z gościem swym w pierwszej siedzieli iz-
bie, bawili się butelką i rozmową o gospodarstwie i >>de publi-
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cis<<, a jejmość w alkierzu siedziała z sąsiadką lub przyjaciółką 
i częstowały się kawą, rozmawiając o domu, o dzieciach, a często 
chwaląc się motkami lub płótnem” (s. 66).

O wodzie zaledwie raz wspomina stary Stolnikowicz, zgodnie 
z ówczesnymi realiami, wydaje się bowiem, że był to napój nie-
godny uwagi szlachcica. 

Nazwy naczyń i sztućców (20)
Zarówno w językowej kreacji świata, jak i pozapowieściowym 
świecie bogactwo domu i gościnność gospodarzy okazywa-
ła, oprócz drogich trunków i wymyślnych potraw, zastawa (2), 
zwłaszcza opatrzona epitetem waloryzującym dodatnio prze-
pyszna; ponadto nakrycie (3), które w domu Benedykta było sute, 
wspaniałe, w srebrze, chędogie, wreszcie nieokazujące niedostatku 
(57); srebro stołowe (1) oraz srebra (2), np.: „i parę orzechowych 
kolbuszowskich biórek, gdzie matka moja co przedniejsze swoje 
elegancye, swoje precyoza i srebra chowała” (s. 41)/ „Tam stoły 
bogato zastawione uginały się pod srebrem” (s. 154), tak cenne, 
że przechowywano je w osobnym, specjalnie do tego przezna-
czonych meblach pod dozorem gospodyni, ponadto naczynia 
(2), przede wszystkim srebrne i zaczynające się wówczas rozpo-
wszechniać serwisy (1) rozmaite „na których stały rozmaite ser-
wisy z przyprawami” (s. 91) oraz porcelana (1), która zgodnie 
z uwagą autora „już wchodziła w życie” (s. 91).

Do najwspanialszych naczyń wymienionych w analizowanym 
utworze należały przede wszystkim puchary (18), których wygląd 
i miarę Korzeniowski dookreśla licznymi epitetami: podwójnej 
miary, potężny, rozmaitej miary, większy, półkwartowy, różnej wielkości 
i nazwiska, srebrny, wyzłacany i wysadzany rubinami, ponadto autor 
wyzyskuje epitet familijny do podkreślenia roli naczyń w podej-
mowaniu gości i chlubieniu się przed nimi rodzinną tradycją: 
„O jednym tylko waszmościom pucharze wspomnę, srebrnym, 
wyzłacanym i wysadzanym rubinami, który się nazywał fami-
lijnym i rzeczywiście miał na sobie wyrabiania i herby rodziny, 
i w który właziło pięć butelek a w nakrywkę trzy” (s. 155). 

Synonimicznie pisarz używa leksemu kielich (22), uściślając wiel-
kość przedmiotu epitetem kwartowy16, a podkreślając miarę epitetem 
olbrzymi. Elementem kielicha była nakrywka (3), z której też pijano.

16 Kwarta ‘miara objętości = 1/4 garnca’ (SW t. 2: 656).



326 JOWITA ŻURAWSKA-CHASZCZEWSKA

Z kolei naczynia niewielkich rozmiarów, dookreślone epite-
tem mały, służyły do spełniania toastów przez panie; były to kie-
liszek (5) i lampeczka (1), np. „i cieszyło niezmiernie damy, które 
śmiały się i małemi kieliszkami (...) zdrowie spełniały” (s. 93).

Ponadto do zastawy stołowej należały: szklanka (1), talerz (6), 
którego wygląd precyzowały epitety wskazujące materiał, z któ-
rych były zrobione, jak cynowy i srebrny oraz półmisek (7), którego 
materiał i zawartość uściśla autor jako cynowy, kopiasty, pełen, do-
brze przyrządzony, np. „Cynowe talerze i półmiski świeciły się jak 
srebro, tak je pan Wincenty trzymał” (s. 59). Do podawania pół-
misków i butelek służyła w powieściowym świecie srebrna taca (6). 

W opowieści Bendykta Olszańskiego odnajdujemy nazwy na-
czyń do przechowywania trunków; były to buteleczka (1) oraz bu-
telka (13), która – jak wskazują epitety – mogła być próżna, czy wy-
próżniona, a ponadto „przed starszemi stały butelki, połowę przy-
najmniej ich lat mające, aby niemi na pierwsze zdrowie ze swego 
kielicha odpowiedzieć mogli” (s. 92), jak również flasza (1) i beczka 
(1) oraz kosz (1) jako ‘naczynie plecione z wikliny, z wici wierzbo-
wych a. innych’ (SW t. 2: 493) do przechowywania napojów.

W powieści pojawia się jednostkowo nazwa urządzenia do 
przygotowywania napoju bezalkoholowego – kominek do gotowa-
nia kawy (1), co egzemplifikuje cytat: „Wprost sieni była obszerna 
izba wychodząca na ogród, gdzie był wielki kominek do gotowania 
kawy, gdzie się przyrządzały rozmaite przysmaki i zakąski” (s. 40).

Nazwy miejsc przygotowania i spożywania posiłków  
oraz przechowywania żywności (17)

Jako miejsce odpoczynku i posilenia się w czasie podróży au-
tor wskazuje karczmę (8), ale w Panu Stolnikowiczu opisuje przede 
wszystkim posiłki i uczty przygotowane w szlacheckich i mag-
nackich domach, stąd w utworze odnajdujemy nazwy:
- miejsc przygotowania potraw:

kuchnia (6): „Z prawej strony od wjazdu leżała wielka oficyna, 
zamykająca mnóstwo pomieszkania, i kuchnie” (s. 81), kre-
dens (1);

- miejsc przechowywania produktów i potraw:
apteczka jejmościna (8): „Pokoik, odpowiadający kancelaryi je-
gomościnej, zajmowała apteczka, od której klucz był zawsze 
u mojej matki” (s. 41); spiżarnia (1); piwnica (3) pełna i hojnie 
opatrzona; 
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- miejsc spożywania posiłków:
izba do jadania (1), sala jadalna (2), sala (3), stołowa izba (4), izba 
stołowa (2), izba przeznaczona do jadania (1), stołowy pokój (1), sala 
balowa (1). 
W badanym utworze pojawiają się również nazwy mebli znaj-

dujących się w izbie przeznaczonej do spożywania posiłków. Są 
to: stół (28), którego wygląd precyzują epitety: główny, zawsze peł-
ne, boczny, dębowy, podłużne, długi, długi a wąski, nakryty, suto na-
kryty, co ilustruje cytat: „Główny stół był na środku w podkowę 
ustawiony, a inni, długi a wązki, zastawiony był wzdłuż ściany 
pod oknami, i przeznaczony dla młodzieży i dworzan, którzyby 
na szarych końcach tamtego zmieścić się nie mogli” (s. 91); także 
ławki (1) dookreślone jako krótkie i ruchome, np. „w pierwszej izbie 
przeznaczonej do jadania, był stół długi, mogący ze czterdzieści 
osób pomieścić, ławki krótkie i ruchome, które się do niego przy-
stawiały” (s. 41) oraz kredens (1) ogromny: „w izbie przeznaczonej 
do jadania, był (...) ogromny kredens, pełen rozmaitego naczy-
nia, a nadewszystko pełen rozmaitej miary puharów” (s. 41).

Podsumowując. Józef Korzeniowski stara się oddać w swo-
ich utworach prozatorskich obraz życia sobie współczesnych, 
skrupulatnie dbając o realia. W powieści Pan Stolnikowicz pisarz 
wraca do ostatnich lat Rzeczpospolitej, kreśląc intrygującą, choć 
i idealistyczną opowieść o zwyczajach dworu i pałacu końca 
XVIII wieku. Jednym z ważniejszych elementów językowej kre-
acji dawnej szlachty i jej rozrywek jest słownictwo związane 
z kulinariami: nazwy żywności, potraw i trunków (sucharki, bu-
łeczki, wędlinki, rosół, sarni cąber, wino, szampan, piwo), poczęstun-
ków i posiłków (śniadanie, obiad, uczta, zabawa, feta, fest), naczyń 
(kielich, puchar, lampeczka), miejsc przygotowania, spożywania 
i przechowywania jedzenia (kuchnia, piwnica, sala jadalna). 

Przydaje ono opowieści realizmu, odzwierciedla przepych 
życia zamożnych obywateli czasów stanisławowskich, ekspo-
nuje staropolską gościnność. Różnorodności doskonałych dań 
i drogich trunków na pańskich stołach, sztuce kulinarnej biegłej 
służby, liczbie gości podejmowanych we dworach i pałacach 
zostaje przeciwstawiona nowa moda początku XIX wieku na 
skromniejsze posiłki, raczej na degustowanie potraw i smako-
wanie napojów, niż przyćmiewającą wszystko wystawność. 

W badanej powieści Józef Korzeniowski wraca do minionych 
czasów, aby w językowej kreacji świata, także za pomocą słow-
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nictwa kulinarnego, podkreślić i utrwalić jego zalety, a może 
również zachować w pamięci potomnych przepych i witalność 
dawnej szlachty, korzystającej z dostatków i wolności. 
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The vocabulary connected with the cookery  
as an element of the linguistic creation of manners in 
the novel „Mr. Stolnikowicz” by Józef Korzeniowski

Abstract

The aim of this article is an attempt to present the vocabulary 
connected with the cookery (names of food, products, drinks, 
dishes, refreshments, glassware, places of food preparation and 
consumption) as an element of the linguistic creation of manners 
in the „Mr Stolnikowicz” novel, vocabulary which helps the rea-
lism of the novel and depicts the manners of the Polish gentry in 
the late free Republic and the beggining of the XIX century. 

The analysis of the text shows that one of the more important 
elements of the linguistic creation of the Polish gentry and their 
pastime activities is the vocabulary connected with cookery. It 
helps the realism of the novel, depicts the luxurious live of the 
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rich citizens of the Stanislavian times and presents Polish tradi-
tional hospitality. The variety of splendid dishes and expensive 
drinks displayed on the lordly tables, cooking art of the kitchen 
servants, number of guests visiting manors and palaces is op-
posed by a new fashion of the early XIX century with its much 
more modest dishes and rather tasting of food and drinks than 
overhelming luxury. 

Keywords: linguistics, stylistics, idiolect, writers’ language.
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Ślady wierzeń ludowych z zakresu 
demonologii odzwierciedlone  
w jednostkach frazeologicznych

Zacznę od nawiązania do tytułu. Imiesłów w nim użyty znaczy 
‛obecne, występujące’, a nie ‛wiernie odbite – widoczne tak, jak 
w zwierciadle’. To uściślenie jest bardzo ważne, bowiem ana-
liza zgromadzonych jednostek frazeologicznych pokazała, że 
owe ślady wierzeń ludowych z zakresu demonologii są często 
zatarte.

I jeszcze jedno uściślenie: ‛obecne, występujące’, ale w jed-
nostkach frazeologicznych, które w dużej mierze należą do prze-
szłości językowej, tak jak wierzenia ludowe z zakresu demonolo-
gii – do przeszłości kulturowej.

Posługuję się terminem jednostka frazeologiczna (JF) w szero-
kim znaczeniu, obejmującym frazeologizmy (wyrażenia, zwro-
ty, frazy), ustabilizowane konstrukcje porównawcze, a także 
przysłowia i powiedzenia – podobnie jak inni badacze, których 
opracowania mieszczą się w nurcie lingwistyki kulturowej. 

Demonologia ludowa to wierzenia dotyczące istot demonicz-
nych i półdemonicznych. Te ostatnie różnią się od demonów 
tym, że pozostają w ścisłym związku z konkretnymi osobami 
czy ich duszami. I tak do półdemonów zalicza się: czarownicę, 
zmorę, upiora, płanetnika. Do demonów m.in.: diabła, demo-
ny domowe (np. skrzaty), demony polne i zbożowe, demony 
wodne i brzegowe, demony leśne, a także demony chorób epi-
demicznych oraz demona śmierci (Dźwigoł 2004). Wierzenia 
demonologiczne stanowią znaczącą część duchowej kultury lu-
dowej (Moszyński 1967, Pełka 1987).
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Ślady wierzeń ludowych z zakresu demonologii można od-
naleźć nie tylko w spetryfikowanych połączeniach wyrazowych, 
ale również w słownictwie, przede wszystkim dialektalnym. Do-
wodzą tego analizy pomieszczone w opracowaniu Władysława 
Kupiszewskiego (1969)1 oraz w publikacjach mojego autorstwa 
(Dźwigoł 2004: 1852; Dźwigoł 20143).

Z prac prezentujących ślady wierzeń ludowych we frazeolo-
gii i paremiologii należy wymienić m.in.: dwie kaszubskie mo-
nografie Jerzego Tredera (1989, 2000), niepublikowaną rozprawę 
doktorską Jarosławy Iwczenko (2007), artykuły Anny Pajdziń-
skiej (1997, 2001) oraz książkę Doroty Adamiec (2007). Etnolin-
gwistyczny charakter mają opracowania Marzeny Marczewskiej 
(1999, 2002, 2012a, 2012b). Autorka wykorzystuje nie tylko dane 
językowe (z zakresu słownictwa i szeroko rozumianej frazeolo-
gii), ale i tzw. dane przyjęzykowe (wierzenia, praktyki, obrzędy, 
zwyczaje) – zgodnie z metodologią wypracowaną na potrzeby 
Słownika stereotypów i symboli ludowych, wydawanego pod red. 
Jerzego Bartmińskiego (Bartmiński 1996, 1999, 2012)4.

Jeśli w słownictwie spośród wszystkich istot demonicznych 
najmocniej swój ślad pozostawił diabeł5 (choć nie zawsze jako po-
stać z wierzeń ludowych, zob. przyp. 3)6 – to we frazeologii, szero-
ko rozumianej, odnaleźć można nie tylko ślady diabła, ale i ślady 

1 Nazwy wiru powietrznego, pioruna, belemnitów, także tęczy.
2 Nazwy demonów i półdemonów, które stały się pejoratywnymi określe-

niami ludzi. 
3 Nazwy i nazwania z komponentem ‛diabeł’ oraz ‛diabelski’: określenia lu-

dzi, nazwy desygnatów ze świata natury, nazwy desygnatów z zakresu kultu-
ry materialnej, duchowej, społecznej (często nazwy nieoficjalne, ludowe). Nie 
wszystkie nazwy motywowane są wierzeniami ludowymi dotyczącymi demo-
na zła – diabła. Bywa, że diabeł jest obrazową metaforą czegoś, co z punktu 
widzenia człowieka jest złe, niedobre, niebezpieczne, bezwartościowe, odraża-
jące, ale też: niezwykłe, godne podziwu. 

4 Demonologia będzie prezentowana w VI tomie.
5 Stało się tak zapewne dlatego, że demon zła – diabeł jest centralną postacią 

demonologii ludowej.
6 Na ambiwalencję w obrazie diabła odzwierciedlonym w polskiej fraze-

ologii zwracała uwagę Anna Pajdzińska. Diabeł został przypisany do świata 
antywartości, jednocześnie jednak – dzięki swej niezwykłej mocy, sprytowi 
i przebiegłości – jest obiektem ludzkiego podziwu. Frazeologizmy, których 
komponentem jest nazwa złego ducha, niosą nie tylko negatywne wartościo-
wania i wyrażają negatywne emocje, ale i wartościowania pozytywne, którym 
towarzyszy uznanie czy zachwyt (Pajdzińska 2006: 169).
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innych demonów i półdemonów. Śladami tych innych niż diabeł 
istot demonicznych chcę się zająć w niniejszym artykule. Szuka-
łam ich w JF odnotowanych w źródłach leksykograficznych, reje-
strujących polszczyznę ogólną i dialektalną.

Biorąc pod uwagę zgromadzony materiał, wyekscerpowa-
ny głównie z NKP oraz ze słowników frazeologicznych, trzeba 
stwierdzić, że tymi innymi niż diabeł istotami demonicznymi, 
których ślady można odnaleźć we frazeologii, są:
•	 czarownica – istota półdemoniczna szkodząca ludziom; kon-

kretna kobieta mająca konszachty z diabłem, spotykająca się 
z nim podczas sabatów na Łysej Górze; posiadająca umiejęt-
ność czynienia czarów i rzucania uroków, zadawania chorób, 
odbierania mleka krowom, sprowadzania deszczu;

•	 zmora – żeńska istota półdemoniczna przychodząca nocą, by 
dręczyć śpiących ludzi; według wierzeń ludowych kładzie 
się na piersiach śpiącego i dusi go we śnie; czasami ssie jego 
krew;

•	 wił – chude, złośliwe straszydło przebywające w domu; ma 
postać długiej i bardzo cienkiej łasicy, piły zębatej lub źdźbła 
słomy; czasami przedstawiane jest w postaci ludzkiej; staje 
przed człowiekiem mającym zasypiać, przeraża go okropnoś-
cią swej postaci i snu pozbawia; za dnia można go było zoba-
czyć „rozciągnionego za belką, skąd żadne sposoby wypędzić 
go nie mogą” (Podgórscy 2005: 510) albo na przypiecku i na 
murku nad piecem, gdzie straszył małe dzieci; Kolberg w to-
mie Wielkie Księstwo Poznańskie dał taki jego opis: 

Wił to się leda gdzie przypnie, do belki, do ściany albo też w głowy 
do łóżka. Ma takie zęby dłużykie, te zęby wyszczerza na dziecko 
i straszy óno, a ma brodę długą do pierszy (piersi). Wygląda jak 
człowiek, tylko zęby óne dłużykie wyłażą mu aż na te dusła (dzią-
sła) a brodą mocha (za: Podgórscy 2005: 511);

•	 upiór – istota półdemoniczna, żywy trup, czyli konkretny 
człowiek, który po śmierci wstaje z grobu; opuszcza nocą 
mogiłę, by znęcać się nad ludźmi żyjącymi; wysysa ich krew, 
ciągnie ich za sobą, powodując ich śmierć;

•	 skrzaty, krasnoludki – demony domowe, opiekuńcze, spo-
rzące, czyli dbające o dostatek i pomyślność gospodarzy; zno-
szące zboże, pieniądze;



336 RENATA DŹWIGOŁ

•	 boginki, mamuny – demony porywające położnice, a także 
odmieniające niemowlęta; zdarzało się, że te demony pory-
wały dziecko przed urodzeniem (z łona matki);

•	 topielec – demon wodny szkodzący ludziom, przede wszyst-
kim powodujący utonięcie człowieka, wyrządzający też inne 
szkody;

•	 demony chorób epidemicznych, zwane m.in. morową zarazą, 
morowym powietrzem;

•	 dusze pokutujące, widma, mary, strachy.
Z postacią czarownicy wiązany jest
•	 urok – wszelkie zjawiska szkodliwe dla ludzi i dobytku, 

głównie choroby, ale także niepowodzenia, nieszczęścia, wy-
woływane przez pewnych ludzi, przede wszystkim czarow-
nice, za pomocą złego spojrzenia, ale również podziwiania, 
chwalenia lub zaklęć słownych; urok rzucony przez czarow-
nicę mógł spowodować nawet śmierć człowieka lub zwierzę-
cia gospodarskiego, które zostało nim dotknięte.

Ślady wierzeń ludowych z zakresu demonologii odzwier-
ciedlone w JF można pogrupować następująco:
• ślady wierzeń ludowych w „czystej” postaci, ślady „desygna-

tów wierzeniowych”, czyli konkretnych przekonań7;
• ślady wierzeń ludowych, które wykorzystano do opisu, cha-

rakterystyki człowieka;
• ślady wierzeń ludowych, które wykorzystano do opisu miejsc 

oraz stanów rzeczy, okoliczności;
• ślady wierzeń ludowych w humorystycznych powiedzeniach;
• ślady wierzeń ludowych w rymowankach dziecięcych.

Ślady wierzeń ludowych w „czystej” postaci,  
ślady „desygnatów wierzeniowych”, czyli konkretnych przekonań

Jako wyraz przekonania wierzeniowego, że czarownica jest 
wspólniczką diabła, można potraktować przysłowie Gdzie stára 
baba, tam i diábeł mieszka (NKP I 36: baba 93). Podobne wyjaśnie-
nie dotyczy kolejnej jednostki paremiologicznej. Przysłowie Na 
Babiej Górze siedzi diabeł w dziurze (NKP I 45: Babia Góra) jest po-

7 Znamiennym jest, że Julian Krzyżanowski swój komentarz dotyczący 
przysłów nawiązujących do sabatów czarownic na Łysej Górze podsumował 
następująco: „[...] przysłowia mogą być równie dobrze odbiciem wierzeń ludo-
wych, jak najrozmaitszych gadek, na wierzeniach tych opartych” (MG I 134).



337ŚLADY WIERZEŃ LUDOWYCH Z ZAKRESU DEMONOLOGII

głosem podania ludowego, charakterystycznego dla babiogór-
skiego folkloru, o śmiałku, który wyprawił się na Babią Górę po 
skarby, strzeżone przez czarownicę Sywilię8, matkę Antychrysta. 
Śmiałek uśpił wiedźmę, zdobył złoto i uszedł z nim podstępnie, 
mimo pościgu (MG I 49). Według niektórych legend ludowych 
nazwa Babia Góra pochodzi od słowa baba w znaczeniu ‛czarow-
nica, wiedźma’, ponieważ – twierdzono – było to miejsce, gdzie 
odbywały się sabaty czarownic. Warto dodać, że najwyższy 
szczyt w paśmie Babiej Góry nosi miano Diablak9.

Śladem ludowych wierzeń, jak rozpoznać czarownicę, są 
zwroty ma kozła w oczach, kozłem patrzy, które zostały zawarte 
w powiedzeniu – przestrodze: Nie wdawaj się z tą kobietą, bo ma 
kozła w oczach (Adalberg: kobieta 25); Nie wdaj się z tą kobietą, bo 
ma kozła w oczach ‛według ludowych wierzeń w źrenicy czarow-
nicy odbija się diabeł w postaci kozła’ (NKP II 182: kozioł 13)10.

O tym, jak czarownica szkodzi ludziom, mówią kolejne pare-
mie: Na Boże Ciało robak w kapustę, diabeł w babę włazi, a czarownica 
mleko krowom zabiera (NKP I 138: Boże Ciało 8); Na Wniebowstą-
pienie Chrystus w niebo, robak w mięso, kwas w piwo, a diabeł w babę 
‛na Wniebowstąpienie Pańskie, tj. w 40 dni po Wielkanocy, mię-
so i piwo psuć się zaczynają, a czarownice sprowadzają grady’ 
(Kolberg 507); Kiedy człowiek łąkę kosi, lada baba deszcz uprosi; 
gwar. Kiedy cłowièk łąkę kosi, lada baba dés uprosi; Gdy gospodarz 
łąkę/ siano kosi, lada baba deszcz uprosi (NKP II 340: łąka 511).

8 Sywilia – pogłos greckiej mitycznej wieszczki Sybilli, której postać została 
spopularyzowana przez literaturę jarmarczną.

9 Często (zwłaszcza potocznie) najwyższy szczyt masywu Babiej Góry, czyli 
Diablak, nazywany jest Babia Góra.

10 Zob. analizę nazw ‛źrenicy oka’ w języku polskim autorstwa Jerzego 
Bartmińskiego (1990: 112-113, 115-116). Autor pisze m.in.: „Jeszcze inny punkt 
widzenia [kulturowy punkt widzenia – RD] legł u podstaw takich gwarowych 
nazw ‛źrenicy’, jak panienka, lalka (na Kaszubach jej repliką jest pupka, z niem. 
die Puppe ‛lalka’), człowieczek. Utrwalają one tę cechę ‛źrenicy’, którą można za-
uważyć tylko w rozmowie z drugim człowiekiem, gdy mu się patrzy w oczy 
(patrzenie w oczy rozmówcy jest wymogiem przyjętego w kulturze ludowej 
i nie tylko ludowej wzoru zachowania komunikatywnego). Cecha ta to odbija-
nie się własnego obrazu – czyli obecność człowieczka, lalki, panienki – w źrenicy 
naszego rozmówcy. Wedle wierzeń ludowych kobieta, która nie ma w oczach 
człowieczka lub zamiast niego ma koziołka, jest czarownicą.” (Bartmiński 1990: 
113). Zob. Bystroń 1933: 149. Por. Nie wszystkie oczy do uroku (Kolberg 308).

11 Tu także: Kiedy rolnik łąkę kosi, lada kto mu deszcz uprosi; Zacznij sianokosy, 
zapłaczą wnet niebiosy.
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Nawiązaniem do formuł magicznych wymawianych, a raczej 
szeptanych podczas czarów – czyli działań magicznych, któ-
re czarownica czyni na szkodę ludziom – jest powiedzenie Bez 
gwary nie będą czary (NKP I 770: gwara 2). Może być ono jednak 
dwojako rozumiane: ‛bez mówienia nie można zrealizować 
działań magicznych, czarów’, ‛rozpowiadanie o czarach, które 
miały mieć miejsce (ale w istocie się nie zdarzyły) powoduje, że 
ludzie w nie wierzą’. Pierwsze znaczenie wyraźnie nawiązuje 
do formuł wymawianych podczas magicznych działań, jest też 
potwierdzeniem wierzeń ludowych. Drugie zaś znaczenie obra-
zuje ich zacieranie się, zanik.12 Owe magiczne formuły zostawi-
ły swój ślad w następujących frazeologizmach: diabli/ diabelski/ 
czarny/ parszywy/ robaczywy pacierz ‛czary, gusła, zaklęcia, np. 
pacierz mówiony na wspak; modlitwa do złego ducha, z którym 
czarownica ma spółkę’ (Dźwigoł 2011: 44)13; robaczywe pacierze; 
odmawia robaczywe pacierze; Wón wjedno jak czarownica robaczy 
pácèrz klepie; odmawiać parszywe pacierze; pacierz niedźwiedzi powta-
rzać; niedźwiedzi pacierz mówi; mówi pacierz niedźwiedzi; koci pacierz 
usłyszeć (NKP II 762-763: pacierz 12).

Jan Stanisław Bystroń podaje następujące ślady językowe „za-
mawiań czarodziejskich”: bez gwary nie będą czary [zob. wyżej]; 
plecie/ prawi trzy po trzy; gada ni w pięć, ni w dziewięć, zwracając 
jednocześnie uwagę na to, że trzy i dziewięć to liczby magiczne 
(Bystroń 1933: 151). Dwa ostatnie zwroty mają znaczenie ‛mówi 
bez sensu’, rejestruje je NKP: trzy po trzy plecie (NKP III 544-545: 
trzy 5); ni w pięć, ni w dziewięć ‛tzn. bez sensu’ (NKP II 917-918).

O czarach mowa jest też w przysłowiu Nie pożyczaj z domu 
miotły, aby czary się nie splotły (NKP II 491: miotła 3)14 oraz w zwro-

12 Por. powiedzenia zwalczające czary, przytaczane przez Jana Stanisława 
Bystronia: Kto wierzy w czary, tego weźmie diabeł stary; Kto wierzy w gusła, temu 
rzyć uschła; zabobony starej żony (Bystroń 1933: 151).

13 Por. kasz. čårni påcuř ‛czary, gusła’, ale djåbli pacėř ‛nałóg przeklinania’ 
(SGKasz IV 5).

14 O miotle, której używa czarownica, by odebrać krowom mleko, pisze 
Kazimierz Moszyński: „W Slawonii kobieta pragnąca przenieść mleko cudzej 
krowy na własną ([a właściwie – RD] mleczność, bo chodzi nie tylko o mleko, 
znajdujące się w danej chwili w wymionach cudzej krowy, lecz o mleko, jakie 
ta krowa miałaby dawać w przyszłości) uderza (w dzień św. Jerzego) miotłą 
naprzód wymię pierwszej (tzn. zabiera mleko na miotłę), a potem drugiej.” 
(Moszyński 1967: 278). Miotła była też wykorzystywana jako apotropaion,  
tj. środek apotropeiczny, czyli broniący przed działaniem złych, nadnatural-
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cie frazeologicznym jechać na Łysą Górę tzn. ‛wdawać się w czary’ 
(NKP II 356: Łysa Góra 3).

Pogłosem wierzeń ludowych w sabaty czarownic odbywa-
jące się na Łysej Górze jest nie tylko powyższy frazeologizm, 
ale i takie oto powiedzenia: Płot nie płot, wieś nie wieś, biesie nieś; 
Kierz15 nie kierz, a ty me, diable, nieś ‛formułka czarownicy ulatują-
cej kominem na sabat czarownic na Łysej Górze, zabobon’ (NKP 
I 105: bies 7, MG 132); I we dnie mądre baby jeżdżą na ożogu16 ‛aluzja 
do czarownic jeżdżących na Łysą Górę’ (NKP I 37: baba 98); Diab-
li księże kucharki po powietrzu noszą/ nosili; Księżą gospodynię diabli 
niosą do piekła; Księże kucharki diabli biorą (NKP II 228: ksiądz 9)17. 
W wigilię św. Jana, czyli noc przed 24 czerwca (zwaną sobótką, 
kupalnocką, kupałą) według słowiańskich wierzeń ludowych miał 
się odbywać tzw. wielki sabat czarownic18, który przypadał raz 
do roku (pozostałe sabaty odbywały się raz lub dwa razy w tygo-
dniu). Do tego wydarzenia odnoszą się jednostki: Kupalnej nocy 
wydziera bies wiedźmie oczy (NKP II 248: Kupała 2); wiedźma kijow-
ska; A ty wiedźma kijowska!; Jeździ na ożogu z Kijowa do szląskiego 
progu ‛wedle wierzeń ludowych pod Kijowem zbierały się cza-
rownice w noc świętego Jana (24 VI)’ (NKP II 69: Kijów 3).

W języku, głównie w dialektach, zachowały się formuły słow-
ne, które według dawnych wierzeń ludowych miały zapobiegać 
urokowi, a także go odwracać. Używano ich, by bezpiecznie (dla 
podziwianego człowieka lub zwierzęcia) wyrazić uznanie, po-
dziw czy zachwyt. W niektórych dokumentacjach leksykograficz-
nych zostało odnotowane splunięcie, najczęściej trzykrotne, które 
wymówieniu tych magicznych formuł towarzyszyło: Bez uroku 

nych sił. Miotłę stawiało się na progu drzwi, kładło pod kolebką niemowlęcia, 
gdy matka wychodziła z chaty. Dwie miotły ułożone na krzyż umieszczało się 
na drodze, zamykając ją w ten sposób dla czarownic (Moszyński 1967: 317).

15 Kierz starop. ‛krzak, kępa zarośli’ (Sł NKP 197).
16 Ożóg stp. ‛kij z poprzeczką drewnianą na końcu do wygarniania węgli 

z pieca chlebowego’, por. kociuba stp. ‛deseczka osadzona na długim kiju do 
wygarniania węgli z pieca chlebowego’ (Sł NKP 220, 198).

17 Krzyżanowski zauważył, że tym frazom przypisano błędne znaczenie: 
diabli niosą księżą gospodynię do piekła. Przysłowie mówi jednak o schadzkach 
czarownic, sabatach diabelskich, odbywanych na Łysej Górze. Zdarzało się, że 
czarownicami były księże gospodynie czy kucharki, jak je przysłowie nazywa. 
Autor podkreśla: „[...] w przysłowiu o diabłach noszących księże kucharki po 
powietrzu chodzi o wycieczki łysogórskie, a nie o piekło.” (MG I 131-134).

18 Na Zachodzie Europy miał się on odbywać 30 kwietnia w Noc Walpurgii.
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tzn. ‛żeby nie uroczyć, formuła przysłowiowa wyrosła z zabobo-
nu’ (Kolberg 485); Na psa urok (Kolberg 336); Na psa urok/ przyrok; 
Tfu, na psa urok/ uroki; Gospodarz spluwa trzy razy, mówiąc: na psa 
urok!; Na psa urok/ uroki, na kota suchoty; Na psa urok, na kota oczy; 
Tfy, na psa uroki, na dziadowe tłumoki; Na psa urok, a na dziecię kraska 
[‛piękność, uroda, krasa’] ‛dawna formuła wierzeniowa przeciw 
urokom, obecnie używana także w sensie wyrażania podziwu’ 
(NKP II 897: pies 140, MG II 66-68); Przez uroku; Bez uroku – śliczny 
dzieciak; Bez uroku, kóń, nie prosie!; Bez uroku tego cielyncia, ba, dy 
to kóń! ‛zwrot tradycyjny, zapewnienie, że pochwała chwalonemu 
nie wyrządzi krzywdy’ (NKP III 599: urok 1); Bez uroku cielę w roku 
‛wyraz podziwu’ (NKP I 312: cielę 1).

Śladem wierzeniowych przekonań odnoszących się do zmory 
jest wariantywna fraza: Zmora go dusi/ męczy/ trapi; Mora go dusi; 
Zmora dusi ‛pogłos wierzeń ludowych o zmorach, tj. istotach de-
monicznych, dręczących ludzi we śnie’ (NKP III 907: zmora 2).

Działania upiora przedstawiono obrazowo jako: On [eufem. 
‛upiór’] ju ciągnie ‛o zmarłym, po zgonie którego nastąpiły inne 
zgony, zwłaszcza w rodzinie’ (SGKasz I 133; Treder 1989: 84); 
Opi [‛upiór’] ludzy tropi (SGKasz III 330).

Wiara w opiekuńcze demony domowe – skrzaty, krasnoludki 
znalazła swój wyraz w przysłowiach: Każda chata ma swego skrzata 
‛w podaniach ludowych opiekuńczy duch domowy, krasnoludek’ 
(NKP I 237: chata 12); Chłopi mają przysłowie, gdy im się co nie wie-
dzie: Ej, trzeba by jechać do Poznania i kupić sobie takiego skrzata, takie-
go wabia, żeby pieniądz był w mieszku (NKP II 1045: Poznań 1).

Innym przykładem ludowej wiary w sprawczą moc słowa jest 
paremia – przestroga, w której mowa jest o topielcu: Nie gôdôj 
o topielcach, ciéj siedzisz na łodzë (NKP III 523: topielec 1)19.

Charakterystyczne dla wierzeń ludowych przekonanie, że re-
alnie istnieją dusze pokutujące, widma, mary, strachy tłumaczy 
genezę frazeologizmów: pluń na marę ‛przesąd, że spluwaniem 
można marę albo uroki od siebie odegnać przy odmówieniu 
pewnych formuł tajemnych’ (Kolberg 247); nocny Marek/ marek 
‛ten, kto siedzi długo w nocy, pracuje nad czymś lub czyta’; tłu-
cze się jak Marek/ marek po piekle ‛hałasuje, tłucze się’; gwar. loce 

19 Por.: Nie wspominaj diabła o północy ‛o diabłach harcujących od północy do 
świtu’ (NKP 434: diabeł 125); Złego nie ruszaj/ nie drażnij; Daj złemu pokój; Daj złe-
mu pokój, dać dwa; Nie wspominaj złego; Nie wspominać złego pożytecznie; Złe, kiedy 
się ucisza, nie ruszaj; Nie przymierzaj, bo złe wnet przytrąci (NKP III 884: złe 89).
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jak Marek/ marek po piekle. Ich komponentem jest wyraz marek, 
który należy rozumieć jako ‛nocne straszydło’ (Budziszewska 
1992: 5820) [zob. niżej]. Do grupy wyżej wymienionych istot, czy 
raczej zjawisk, demonicznych zaliczano dusze ludzi zmarłych 
gwałtowną śmiercią i dusze samobójców, które nie odchodziły 
na tamten świat. Wierzono, że trzeba się przed nimi zabezpie-
czyć: Topielca, wisielca na rozstajnych drogach grzebią (NKP III 523: 
topielec 2).

JF opisujące człowieka
a) wygląd
W tej grupie mieszczą się JF nazywające nietypowy, odbiega-

jący od normy wygląd człowieka. Normę stanowi tzw. zdrowy 
wygląd, a także przeciętny wygląd. Nietypowy wygląd człowieka 
opisywany jest poprzez porównanie z wyglądem istoty demonicz-
nej ogólnie (ktoś wygląda jak ...) albo poprzez przywołanie najbar-
dziej charakterystycznej cechy wyglądu danej istoty demonicznej 
(chudy, suchy, blady, pokaleczony, mały, czerwony, ‛mokry’ jak ...):

(ktoś) wygląda jak [nazwa istoty demonicznej]
wygląda jak czarownica/ ciota; wygląda jak czarownica lub ciota (NKP 
III 792: wyglądać 10); wygląda jak czarownica z Łysej Góry (Kolberg 
243); wygląda jak czarownica z Łysej Góry; czarownica z Łysej Góry ‛tzn. 
kobieta zła, złośliwa; brzydka (przysłowie jest odbiciem wierzeń 
ludowych)’ (NKP II 356: Łysa Góra 1, MG I 131);
wygląda jak mamuna (NKP III 794: wyglądać 51);
wygląda jak zmora (NKP III 797: wyglądać 115); ktoś wygląda jak zmora 
‛o kimś bardzo mizernym, zaniedbanym’ (SF PWN z Bral 404);
wygląda jak upiór (NKP III 797: wyglądać 101); wyglądać jak upiór 
‛wyglądać przerażająco’ (SF PWN z Bral 348); por. wygląda, jak-
by z trumny wstał ‛o kimś bardzo źle, mizernie wyglądającym’ (SF 
PWN z Bral 33521);

20 Nieprzekonujące zdaniem Wandy Budziszewskiej jest wyjaśnienie, że 
zwrot tłucze się jak Marek po piekle powstał w związku z dialogiem scenicznym 
pt. „Przygody Marka pijaka”, którego diabli zapędzili do piekła, a on biegał 
i krzyczał (tak właśnie genezę tego frazeologizmu tłumaczył Oskar Kolberg), 
por. tłucze się jak Marek po piekle – przysłowie wywodzi się z krotochwili sce-
nicznej pt. „Przygody Marka pijaka”, w której w końcu Marek, dostawszy się 
do piekła, tłucze się po nim i wrzeszczy wniebogłosy (Kolberg 249).

21 Tu także: wygląda, jakby go miano kłaść do trumny.
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wygląda jak topielec/ topielica; wyglóndo jak wasermón (NKP III 796: wy-
glądać 97)22;
wygląda jak śmierć; wyglóndó jak śmierć (NKP III 796: wyglądać 92);
wygląda jak widmo (NKP III 797: wyglądać 106);
wygląda jak mara; wygląda jak mara piekielna ‛tzn. blado, chorowicie’ 
(NKP III 794: wyglądać 52);
wygląda jak krasnoludek/ skrzat; wygląda jak krasnoludek/ kraśny ludek 
w czerwonej czapeczce ‛o ludziach dziwacznie, pstro ubranych i małe-
go wzrostu’ (NKP III 794: wyglądać 44);

(ktoś jest) [przymiotnik nazywający konkretną cechę nietypowe-
go wyglądu] jak [nazwa istoty demonicznej, w wyglądzie której ta 
cecha jest elementem charakterystycznym]
chudy jak wił (NKP I 295: chudy 22; Karł SGP VI 126-127); suchy jak 
wił (NKP III 347: sucho, suchy 16);
chudy jak śmierć; chudy (je) jak angielska śmierć; chudy jak pruska śmierć; 
chudy jak śmierć szczepankowska; chudá jak wolská śmierć; chudy jak 
śmierć na chorągwi; chudy jak śmierć na urlopie; chudy jak kościotrup 
‛przysłowie wywodzi się ze średniowiecznych wyobrażeń śmier-
ci, np. Chuda, blada, żółte lice („Rozmowa mistrza [Polikarpa – RD]
z śmiercią”)’ (NKP I 295: chudy 11)23;
blady jak śmierć; blady jak śmierć angielska; blady jak angielska śmierć 
(NKP I 109: blady 16);
gorszy niż krakowska śmierć (NKP III 450: śmierć 11) ‛ktoś jest blady, 
chudy’ (Adamowski 2005: 3424);
ktoś jest blady jak śmierć ‛ktoś bardzo blady’ (SF PWN z Bral 1225);
blady jak widmo (NKP I 109: blady 19);
blady jak zmora (NKP I 110: blady 21); blady jak zmora ‛chory’ (Czy-
żewski 1988: 137);
pokalečoni ‛ze śladem po nadgryzieniu’ jak mora (Treder 1989: 87-88)26;

22 Nie można jednak wykluczyć innej motywacji: nie od topielec ‛demon 
wodny’, a od topielec ‛człowiek, który się utopił’.

23 Na kształtowanie się ludowych wyobrażeń demona śmierci wpływ miała 
m.in. ikonografia kościelna wywodząca się ze średniowiecza.

24 W sensie metaforycznym wyrażenie to jest ujemną oceną Krakowa.
25 Tu też: blady jak ściana/ jak papier/ jak płótno/ jak kreda/ jak chusta.
26 Zmora przybiera często postać jabłka lub gruszki. Skoro tylko nękany 

przez nią poczuje zapach owocu, powinien odszukać go i go nagryźć. W ten 
sposób naznaczy się zmorę, nazajutrz będzie ją można poznać po ukąszonej 
wardze lub innej ranie (SGKasz III 105).
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czerwony jak upiór ‛według wierzeń ludowych człowiek, który sta-
je się upiorem, zachowuje po śmierci czerwoną twarz’ (NKP I 371: 
czerwony 27, MG II 255-257), ‛jest wiara, że upiór zachowuje czer-
stwość i kolory na twarzy żyjącego człowieka i że krew wysysa z ży-
jących’ (Kolberg 95) ‛o kimś, kto przybiera rumieńce na twarzy’27, 
‛o człowieku nienaturalnie czerwonym na twarzy’;
blady jak upiór (NKP I 109: blady 1928);
mały jak krasnoludek/ krasnyludek (NKP II 380: mały 28) ‛o człowieku 
niskiego wzrostu’;
červoni jak kråsńą ‛o człowieku w czerwonym ubraniu lub czerwo-
nych butach’29;
ušlaponi jak mora (Treder 1989: 87-8830);
mokry jak wasermón – wedle wierzeń ludu śląskiego złośliwy duch 
wodny (topielec), wciągający nieostrożnych do wód i bagien (NKP 
II 519: mokry 7);
suchy jak topielec (NKP III 347: sucho, suchy 14) ironicznie ‛mokry’31.

Znacznie mniej jest JF będących porównaniami budowanymi 
poprzez przywołanie czynności, którą istota demoniczna wyko-
nuje, żeby dręczyć ludzi:

(ktoś) wygląda / (ktoś jest) [przymiotnik nazywający konkretną 
cechę nietypowego wyglądu], jakby go [nazwa istoty demonicznej 
+ nazwa czynności, którą ona wykonuje podczas dręczenia ludzi]
[wygląda] wyglóndo, jakby go mora całóm noc dusiła; wyglóndo, jakby go 
mora cyckała (NKP III 797: wyglądać 122);
chudy, blady, jakby go wszystki mory po nocach cyckały (NKP I 294: 
chudy 4).

27 Por. kasz. robic sę wieszczi ‛nabierać cech upiora, zwłaszcza przybierać rumień-
ce na twarzy’; bëc/ robic sę/ stawac sę wieszczi ‛być, robić się dziki, gwałtowny’ – aluzja 
do czerwonego koloru twarzy człowieka gwałtownego (Treder 1989: 85).

28 Wszystkie poświadczenia tej JF pochodzą z XIX-wiecznych i późniejszych 
tekstów literackich, m.in. J. Kraszewskiego, M. Bałuckiego. To by wskazywało, że 
pod wpływem literatury pięknej, a także w związku z zanikaniem ludowych wie-
rzeń demonologicznych nastąpiła zmiana: czerwony jak upiór → blady jak upiór.

29 Por. kråsńą må červonė obucė (SGKasz II 236-238).
30 Nękany przez zmorę człowiek obficie się poci, ale też: zmory duszą wodę.
31 Por. zmókł jak topielec (NKP II 518: moknąć 11).
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Warto zauważyć hiperbolizujące użycia: przymiotnika w pier- 
wszym frazeologizmie (całą noc) oraz zaimka upowszechniające-
go (wszystkie zmory) w ostatnim.

Do grupy JF będących sfrazeologizowanymi charakterystykami 
wyglądu ludzi należy zaliczyć również zwrot ma nos jak Łysa Góra 
(NKP II 642: nos 17) ‛o człowieku mającym wydatny nos’, którego dru-
gim członem nie jest co prawda nazwa istoty demonicznej, ale meto-
nimicznie z nią związana nazwa miejsca (czarownica – Łysa Góra).

b) cechy charakteru
Do tej grupy należą frazeologizmy nazywające negatywnie 

wartościowane cechy charakteru:

zły/ zła jak jędzona (NKP III 904: zły 80); czarownica z Łysej Góry ‛tzn. 
kobieta zła, złośliwa; brzydka’ (przysłowie jest odbiciem wie-
rzeń ludowych)’ (NKP II 356: Łysa Góra 1, MG I 131); 
świadek z Łysej Góry ‛tzn. świadek przekupny, fałszywy’ (NKP III 
468-469: świadek 832);
wierzyć w krasnoludki ‛być naiwnym, łatwowiernym’ (MN 326);
W duchy wierzysz?; Nie wiyrz w duchy ‛wyraz niedowierzania, gdy 
ktoś opowiada o rzeczach nieprawdopodobnych’ (NKP III 682: wie-
rzyć 37) ‛o człowieku naiwnym, łatwowiernym’.

Współcześnie zwrot wierzyć w krasnoludki kojarzony jest nie 
z dawnymi wierzeniami ludowymi, a z postaciami z baśni Ma-
rii Konopnickiej „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” z 1896 r., 
a zwrot wierzyć w duchy – z duchami ‛bezcielesnymi istotami nad-
przyrodzonymi’, a nie z duszami pokutującymi.

Powiedzenie gwar. [Dusza] Dusa za dzień nie pódzie, może poku-
tować ‛tzn. nie pójdzie na zarobek, na dniówkę’ (NKP I 508: dusza 
21) jest krótką, ironiczną charakterystyką człowieka leniwego.

32 Tu też: piotrkowski świadek (za łyżkę barszczu) [Piotrków Trybunalski w woj. 
łódzkim – dawna siedziba sądów królewskich]; podkoński świadek [Końskie – mia-
sto w woj. kieleckim]; kleparski świadek [Kleparz – dawne przedmieście Krakowa]; 
świadek owrucki; owrucki świadek [Owrucz – miasto na Wołyniu]; świadek oryński; ory-
niński świadek [Orynin – miasteczko na Podolu]; świadek oszmiański; oszmiański świa-
dek [Oszmiana – miasto na Wileńszczyźnie]; ejszyski świadek [Ejszyszki – miasteczko 
na Wileńszczyźnie]; świadek lidzki [Lida – miasteczko na Wileńszczyźnie]; imbarski 
świadek [Imbar – dawne przedmieście Wilna]; świadek z Trojeckiej Góry [Trojecka 
Góra – dzielnica Mińska białoruskiego], a także: żydowski świadek; ratuszowy świadek; 
świadek ratuszowy; świadek za łyżkę barszczu/za kruczek (miarkę) wódki.
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c) emocje negatywne, jakie przeżywa człowiek
Do człowieka smutnego, zmartwionego odnosi się wyrażenie 

porównawcze markotni jak mora (Treder 1989: 87-88). Dawniej 
wierzono, że człowiekowi nękanemu przez zmorę ciężkim ka-
mieniem na duszy leży smutek (Dźwigoł 2004: 57). 

O kimś, kto się czegoś obawia, czegoś boi, o człowieku strach-
liwym, Kaszubi mówili boi się jak czarownica/ mora/ purtk ‛diabeł’ 
szatlachu (SGKasz V 227). Według wierzeń ludowych szakłak 
(Rhamnus cathartica L.) (KLS II1 534) miał działanie apotropeicz-
ne, tzn. odstraszał złe duchy (Treder 1989: 24).

Pośrednio do emocji negatywnych odnosi się fraza pluń na 
marę ‛tzn. nie przejmuj się’, zwrot wywodzi się z przesądu, że 
splunięcie zapobiega urokom (NKP II 956: pluć 12). Ten frazeo-
logizm jest swoistą kontaminacją wątków wierzeniowych: mara 
‛strach, widmo, dusza pokutująca’ oraz splunięcie jako magicz-
ny sposób przede wszystkim odwrócenia uroku, ale też obrony 
przed innymi nadzmysłowymi istotami [zob. wyżej].

d) zachowania człowieka odbiegające od normy
Wszystkie JF prezentowane w tej grupie nazywają zachowa-

nia człowieka z jakiegoś powodu traktowane jako odbiegające 
od normy. Pierwszymi przykładami są: wyszczerza zęby jak wił 
(NKP III 840: ząb 40; Karł SGP VI 126-127); wygląda [‛patrzy, spo-
gląda’]/ spogląda jak wił spod belki (NKP III 797: wyglądać 109; 
Karł SGP VI 126-127).

Przekonania wierzeniowe związane z urokiem pozostawiły 
swój ślad w następujących frazeologizmach: złe oko/ oczy ‛spoj-
rzenie, wzrok przynoszący nieszczęście, rzucający zły urok’33 (SF 
PWN z Bral 197); patrzy (się) jakby mnie chciał urzec; patrzy na mnie 
złym okiem (NKP II 834: patrzeć 69) ‛o kimś, kto natarczywie się 
na kogoś patrzy’; zadać urok; rzucić na kogoś urok; jakby urok na nie-
go rzucił; Chyba mi zadali jakie uroki (NKP III 599: urok 3) ‛o kimś, 
kto czuje się źle bez wyraźnej przyczyny, zachowuje się niena-
turalnie’; jakby go kto urzekł; Je mi, jakby mie gdo urzeknół (NKP 
III 601: urzec) ‛jw.’. W przytoczonych jednostkach mowa jest nie 
tylko o człowieku odczuwającym skutki uroku, ale i o tym, który 

33 Zły urok to pleonazm, świadczący o zaniku wierzeń ludowych, niezna-
jomości ich. Być może w definicji słownikowej został użyty celowo, by wyeli-
minować skojarzenia ze współczesnym znaczeniem rzeczownika urok: ‛czar, 
powab, wdzięk’ (por. zauroczyć kogoś, uroczy, urokliwy).
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urok rzuca – por. Oko jego kieby żmija, na co patrzy, to zabija; popa-
trzeć złym wzrokiem; źle mu z oczu patrzy (Bystroń 1933: 149).

O kimś, kto mocno śpi, kogo trudno obudzić, mówiono spi, 
jakbë go opi [‛upiór’] zamówił (SGKasz III 330), bowiem „zgodnie 
z wierzeniem opi chodzi nocą od domu do domu, puka w okno 
i pyta: Hej, spita wa?, a jeśli usłyszy odpowiedź: Spimë, wówczas 
odpowiada: Spita na wieki, po czym wszyscy w chacie umierają” 
(Treder 1989: 84).

Wobec braku podstawowej wiedzy medycznej nietypowe zacho-
wania człowieka obserwowane w czasie jego snu tłumaczono dzia-
łaniem zmory: zmora kogo dręczy/ trapi/ dusi/ gniecie ‛ktoś ma ciężki 
sen z halucynacjami, z uczuciem duszenia, gniecenia na piersiach’ 
(Treder 1989: 87); jąči, jakbë go mora dëšëła (SGKasz II 89). O czło-
wieku niewyspanym mówiono: ńevësponi/ s§ǫci jak mora – człowiek 
dręczony przez zmorę nie śpi dobrze, ale i źle śpi człowiek-zmora 
(Treder 1987: 87-88, Dźwigoł 2004: 57). W użyciu był również zwrot 
porównawczy seʒec jak mora (SGKasz III 105, Dźwigoł 2004: 57), mo-
tywowany przekonaniem, że zmora siada na piersiach człowieka 
śpiącego34, by go dręczyć/ trapić/ dusić/ gnieść.

Zachowaniem odbiegającym od normy jest zarówno na-
przykrzanie się komuś, bycie natrętnym wobec kogoś, jak i wy-
raźne unikanie kogoś. Biorąc pod uwagę relacje międzyludzkie, 
obie postawy – prezentowane przez jednego człowieka wobec 
drugiego – są uciążliwe. Obie są uciążliwe dla drugiej osoby. 
Pierwsze zachowanie było w języku wyrażane za pomocą zwro-
tów: ktoś włóczy się za kimś jak zmora; ktoś męczy/ trapi kogoś jak 
zmora. Oto poświadczenia źródłowe: włóczy się za mną jak zmora 
‛naprzykrza się’; męczy mnie jak zmora ‛jest natrętny’ (Czyżewski 
1988: 137, Dźwigoł 2004: 57); męczy/ trapi mnie/ go jak zmora ‛po-
głos wierzeń ludowych o zmorach, tj. istotach demonicznych, 
dręczących ludzi we śnie’ (NKP III 907: zmora 2) ‛o kimś, kto 
jest nachalny’.

O kimś usilnie unikającym kogoś innego mówiono: stroni od 
niego jak przed śmiercią (NKPP III 332: stronić 7); stroni (od niego) 
jak od morowej zarazy (NKP III 332: stronić 535); ucieka (od niego) 

34 Por. odczasownikowe nazwy zmory: siodło, siodełko, siodlisko (Dźwigoł 
2004: 59).

35 Tu też: stroni jak od zapowietrzonego.
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jak od morowego powietrza (NKP III 573: uciekać 1236). W użyciu 
był też zwrot strzec się kogo jak zarazy; strzec się jak morowej zarazy 
(NKP III 336: strzec, strzec się 10) ‛wystrzegać się kogoś’.

Sporzący demon domowy zwany skrzatem wyobrażany był 
w postaci kurczęcia, którego zresztą można było w magiczny 
sposób wyhodować lub nabyć. Śladem tych ludowych wierzeń 
jest frazeologizm piszczy jak skrzatek ‛pogłos wierzeń ludowych 
o małych duszkach domowych, zwanych skrzatami albo bożętami’ 
(NKP II 944: piszczeć 5). Ten zwrot porównawczy zapewne był 
stosowany nie tylko podczas charakterystyki ludzi, ale i zwie-
rząt wydających piskliwe dźwięki. 

Z opowieściami ludowymi o boginkach, mamunach związa-
ne są JF odnoszące się do płaczącego ciągle i pozornie bez powo-
du dziecka: zwroty porównawcze płacze/ drze się/ wydziera się jak 
odmieniec (MG I 74); wrzeszczy jak odmieniec; krzyczy jak podciep; 
wrzeszczy jak podciep w kukurzicy37 (NKP III 780: wrzeszczeć 13), 
a także powiedzenia Czy cię/ go boginki odmieniły?; Cy cie bogi-
ny odmieniły?; Czy go boginki odmieniły, co się tak drze; Boginy go 
odmieniły ‛według wierzeń ludowych boginki, istoty demonicz-
ne, wykradają dzieci wiejskie, zastępując je własnymi odmień-
cami, podrzutkami, podciepami; dzieci te są zawsze płaczliwe’ 
(NKP I 129: boginka38). „Kobiety wiejskie, pozbawione pomocy 
lekarskiej, idące co najwyżej za wskazówkami bab i znachorek, 
zalecających rózgi jako środek leczniczy, zaskoczone przewlekłą 
chorobą dziecka, kapryśnego i krzyczącego, lamentowały: Czy 
cię boginki odmieniły?” (MG I 7339).

e) działania człowieka
Nazwaniu działań człowieka posłużyły frazeologizmy z kom-

ponentem będącym nazwą mary, nocnego straszydła [zob. wy-
żej]: nocny Marek/ marek ‛ten, kto siedzi długo w nocy, pracuje 
nad czymś lub czyta’; tłucze się jak Marek/ marek po piekle ‛hałasu-
je, tłucze się’; gwar. loce jak Marek/ marek po piekle.

36 Tu też: ucieka jak od zarażonego; ucieka od niego jak od zapowietrzonego; ucieka 
jak przed zapowietrzonym.

37 Kukurzica ciesz. ‛kukurydza’ (Sł NKP 203).
38 Tu też zapisy: „Powstało przysłowie/ jest przysłowie: Czy cię boginki od-

mieniły?; Mówią: Musiały cię boginki odmienić.”
39 Frazie Czy cię boginki odmieniły? błędnie zostało przypisane znaczenie: 

‛o człowieku o zmiennym usposobieniu’ (zob. MG I 72).
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Sporzący demon domowy nazywany skrzatem (o którym już 
była mowa) wyobrażany był także w postaci ognistej miotły, 
nocą przelatującej szybko po niebie. Czasami sypało się z niej 
zboże albo pieniądze – przeznaczone dla gospodarza, którego 
domem demon się opiekował. W ten sposób przysparzał mu bo-
gactwa. To przekonanie wierzeniowe pozwala zrozumieć moty-
wację JF leci jak skrzat (NKP II 281: lecieć 42).

Śladem wierzeń ludowych, według których pod Kijowem 
zbierały się czarownice w noc św. Jana (noc przed 24 czerw-
ca), jest zwrot porównawczy leci jak wiedźmy za granicę kijowską 
(NKP II 69: Kijów 3).

Wierzenia ludowe o sabatach czarownic legły u podstaw ta-
kich JF, jak: jedzie jak ciota na świni (NKP I 838: jechać 17); wo-
ził nas jak diabeł swoją ciotkę po Łysej Górze ‛tzn. po manowcach’ 
(NKP II 357: Łysa Góra 9) ‛o kimś, kto zgubił drogę i musiał 
jej nadłożyć albo też celowo nadłożył drogi’; dokazuje jak Twar-
dowski na Łysej Górze (NKP III 551: Twardowski 3); sabat czarow-
nic ‛w dawnych wierzeniach ludowych: spotkanie czarownic 
w odludnym miejscu o północy’, żart. ‛o spotkaniu towarzy-
skim kobiet’ (SF PWN z Bral 278). Tu można też wymienić 
współczesne wyrażenie frazeologiczne polowanie na czarownice 
‛szukanie kogoś, na kogo można zrzucić odpowiedzialność za 
coś i spektakularnie ukarać’ (SF PWN z Bral 229) – jest ono jed-
nak motywowane nie tyle wierzeniami ludowymi, co znanymi 
z historii procesami o czary.

Do grupy JF, które opisują działania człowieka, należą rów-
nież zwroty porównawcze z czasownikami włóczyć się, wlec się, 
leźć: włóczy się jak upiór po cmentarzach (NKP III 720: wlec się 20); 
włóczy się jak zmora/ mara; wlecze się jak zmora (NKP III 720: wlec 
się 22); lizie jak zmora; lezc jak mora (Dźwigoł 2004: 57).

Do kogoś, kto pojawił się w jakimś miejscu niepostrzeżenie, 
niezauważony przez innych, odnosi się zwrot porównawczy – 
w NKP odnotowany w formie dialektalnej: [wlazł] wlez jak duch 
(NKP II 298: leźć 29). Zaś o kimś, kto niepostrzeżenie odszedł 
z jakiegoś miejsca, w którym dotąd przebywał, mówiono, że 
zniknął jak mara/ widmo/ jak duch pokutujący na zapianie koguta 
(NKP I 916: zniknąć 440). Według wierzeń ludowych dusze po-
kutujące, widma, mary, strachy były aktywne głównie nocą.

40 Tu też: zniknął jak bies na świtaniu.
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Wśród JF pomieszczonych w tej grupie przeważają zwroty 
porównawcze, w których czynności wykonywane przez czło-
wieka zestawiane są z czynnościami charakterystycznymi dla 
poszczególnych istot demonicznych.

JF opisujące miejsca oraz stany rzeczy, okoliczności
Do opisu miejsc – odpowiednio karczmy oraz klasztoru – posłu-
żyły przysłowia: Gdzie karczma, tam prawie i Łysa Góra ‛tzn. każda 
karczma jest miejscem rozpusty’, przysłowie wyrosło na grun-
cie bajek ludowych o sabatach, bankietach i rozpuście czarownic 
(NKP II 356: Łysa Góra 2, MG I 131-134); Zwykle klasztory obfite 
w upiory ‛stare klasztory osnute są zazwyczaj legendami’ (NKP 
II 72: klasztor 8). W ostatniej paremii słowa upiory użyto w szero-
kim znaczeniu: ‛duchy, widma’.

Pozostałe JF umieszczone w tej grupie nazywają różne stany 
rzeczy oraz okoliczności – takie jak nietypowe warunki atmosfe-
ryczne, wyjątkowo ciemną noc, stany rzeczy i okoliczności ocenia-
ne negatywnie, trudności, niepowodzenia, których doświadcza 
człowiek. Oto stosowne przykłady: czarownica <masło> kierznio 
‛słońce świeci i równocześnie pada deszcz’ (SGKasz II 320); Tak 
ciemna noc, że czarownice na Łysą Górę nie trafią (NKP II 357: Łysa 
Góra 7) ‛o szczególnie czarnej nocy’; Nie ma diabła ani jego ciotki 
(NKP I 433: diabeł 116); To je gorszy jak krakowská śmierć (NKP III 
450: śmierć 11) ‛o czymś, o jakimś stanie rzeczy ocenianym ne-
gatywnie’; Jak nie urok, to sraczka/ lataczka41 ‛mówią, gdy kto stale 
narzeka na niepowodzenie lub stale się tłumaczy’ (NKP III 599: 
urok 2); posp. Jak nie urok, to sraczka; pot. Jak nie urok, to przemarsz 
wojsk ‛o serii następujących po sobie niepowodzeń lub trudności 
uniemożliwiających realizację jakiegoś celu’ (SF PWN z Bral 349).

Tu trzeba by też wymienić wyrażenie czarna magia ‛o czymś 
zupełnie dla kogoś niezrozumiałym lub nieznanym’; To dla mnie 
czarna magia ‛coś, czego zrozumieć nie sposób’ (SF PWN z Bral 
144, 6442). Warto jednak dodać, że frazeologizm czarna magia nie 
pochodzi z wierzeń ludowych (z języka ludowego), a z języka 
badaczy opisujących wierzenia (etnografów i antropologów).

41 Lataczka gwar. ‛rozwolnienie żołądka, biegunka’ (Sł NKP 205).
42 Czarna magia zakładała przywoływanie złych duchów, wiązała się z niebez-

pieczeństwem, narażeniem duszy. Niezrozumienie kojarzy nam się z zagrożeniem.
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Humorystyczne powiedzenia
W tej grupie mieszczą się następujące JF: Tatuś w piekle pod kot-
łem palał, a matuś na Łysą Górę jeździła (NKP III 510: tata 11); Tak to 
prawda, jak że się psi na Łysej Górze bodli; Prawda, jakby się psy bodły 
na Łysej Górze, a rogów nie mieli (NKPP II 1071: prawda 139) ‛nie-
prawda, fałsz, zmyślenie’; Kto zon, to dozon, a kto zmora, to znie do 
wiecora (NKP III 720: żąć 6); Ora et labora, a będziesz jak zmora (NKP 
II 551: modlić się 11). W pierwszym i ostatnim powiedzeniu moż-
na odnaleźć pewne ślady ludowych wierzeń z zakresu demono-
logii (sabaty czarownic na Łysej Górze; wygląd zmory podobny 
do wyglądu człowieka przez nią dręczonego), natomiast w po-
zostałych powiedzeniach jedynym śladem ludowych przekonań 
demonologicznych jest tylko sam komponent: Łysa Góra, zmora.

Rymowanki dziecięce
Podobną sytuację (gdy jedynym śladem wierzeń ludowych jest 
„demonologiczny” komponent) można zaobserwować w rymo-
wance dziecięcej Chama wychowała mama, a szlachcica czarownica 
‛odpowiedź na epitet „ty chamie”, zwrot dziecięcy’ (NKP I 235: 
cham 3), w której nazwa istoty demonicznej została użyta zapew-
ne tylko po to, by zbudować rym.

Pozostałe rymowanki dziecięce, a właściwie jedną w wielu 
odmianach, można potraktować jako pogłos wierzeń ludowych – 
por. czarownica <masło> kierznio ‛słońce świeci i równocześnie pada 
deszcz’ [zob. wyżej]. Rymowanka ta – zauważa Dorota Simonides –  
znana jest na całym świecie od kilku pokoleń, doczekała się też 
monografii autorstwa fińskiego folklorysty Mattiego Kuusiego 
(Simonides 1976: 61). Autorka przypomina, że etnolodzy zainte-
resowali się folklorem dzieci w pierwszej połowie XIX w., niemal 
w tym samym czasie, gdy zaczęto zwracać uwagę na twórczość 
ludową. Na podstawie żyjących wśród dzieci szczątków folkloru 
chcieli bowiem zrekonstruować dawne mity, wierzenia i obrzędy, 
dawną, archaiczną twórczość. Współcześni etnologowie zaś ogra-
niczają się do stwierdzenia, że żyjące wśród dzieci rymowanki 
mają reliktowy charakter. Simonides podziela pogląd o „schodze-
niu” treści kulturowych do folkloru dzieci. Przyznaje rację łuży-
ckiemu folkloryście Pawołowi Nedo, który pisał, iż

Niejedno, co już dawno zaginęło w folklorze dorosłych, przetrwa-
ło w tradycji dziecięcej, przekształcone w wieloraki sposób, czasem 
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zupełnie zdeformowane, a nieraz zupełnie niezrozumiałe (Simoni-
des 1976: 21-23).

Simonides podkreśla jednak, że dla etnologa szukającego 
w folklorze dzieci dawnych obrzędowych, archaicznych szcząt-
ków, jest tu coraz mniej materiału (Simonides 1976: 63).

Wspomniana rymowanka przedstawia działanie czarowni-
cy, jakim jest produkowanie masła – najczęściej z mleka, które 
wcześniej dzięki czarom odebrała cudzym krowom. Czynność ta 
określana jest za pomocą czasowników: klecić, knecić, knesić, kłócić, 
a także kierzniać. Znane są krótsze i dłuższe warianty rymowan-
ki: Deszczyk pada, słońce świeci, czarownica masło kleci (Kolberg 92); 
Deszczyk pada/ kropi, słońce świeci, czarownica masło kleci; Deszcz 
pada, słońce świeci, czarownica masło kleci; Słońce świeci, a deszcz leci, 
czarownica masło kleci; Deszcz padze, słóńce świyci, czarownica masło 
kłóci; Déscyk kropi, słonko świéci: czarownica masło kręci; Deszczyk 
leje, słonko świeci, czarownica masło kleci, bodajżeś go nie skleciła, na 
ten deszczyk wyrzuciła – przysłowie oparte na dawnych wierze-
niach ludowych o praktykach czarownic, które nawet łajno kro-
wie potrafią zmienić w masło (NKP I 353, MG I 129); 

Deszczyk kropi, słońce świeci,
Baba-Jędza masło kleci.
A bodaj go nie skleciła,
Świnkom za płot wyrzuciła. (Wróblewska 2014: 76);

Deszczyk pada, słońce świeci, czarownica masło kleci,
Żeby jej się nie schwyciło, w krowi ogon obróciło. (Dźwigoł 2004: 71);

Deszczyk pada, słońce świeci,
Baba-jaga masło kleci.
Nakleciła całą kupę
I uciekła za chałupę.

Deszcz pada, słońce świeci,
Czarownica masło kleci.
Ukleciła, postawiła.
Przyszła świnia, wywaliła.
Przyszedł kot, wszystko zjod.
Przyszedł pies, wszystko jest. (Simonides 1985: 74-75);
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Deszczyk pada, słońce świeci,
czarownica masło kneci/ knesi/ kleci
uknesiła/ ukleciła, postawiła
przyszła świnia, przewróciła,
przyszedł wół, poprawił,
przyszedł dziad, wszystko zjadł. (Pisarkowa 1988: 125);

Deszcz pada, słońce świeci,
Czarownica masło kleci.
Ukleciła, postawiła,
Przyszła świnia, wywaliła.
Przyszedł dziad, wszystko zjadł,
Łyżka ściepł, dostał w łeb. (Simonides 1976: 61);

Deszcz pada, słońce świeci,
czarownica masło kręci,
ukręciła pół funta,
postawiła do kąta,
przyszedł dziad, masło zjadł,
miskę ciepł, dostał w łeb. (Pisarkowa 1988: 125);

Deszcz pada, światło świeci,
Baba-jaga masło kręci.
Nakręciła pół funcika,
Postawiła do kącika.
Przyszedł mąż, masło wziął.
Micha ściep, dostoł w łeb.

Deszcz pada, słońce świeci,
Czarownica masło kleci.
Przyszedł dziod, wszystko zjod.
Miska ściep, dostoł w łeb.
Wloz na góra, dostoł w skóra.
Wloz do beczki, ukrod pieczki.
Wloz na mur, wyloł żur.
Wloz na ława, wyloł kawa. (Simonides 1985: 74-75).

Bohaterka tych dziecięcych wierszyków nazywana jest nie 
tylko czarownicą, ale i Babą-jagą, Babą-Jędzą. W jednym z warian-
tów rymowanki zostało przedstawione inne niż produkowanie 
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masła działanie czarownicy: Słuńce świyci, descyk pado, carownica 
śy potkrado (SGP PAN V 13).

Wnioski
Ślady wierzeń ludowych z zakresu demonologii odzwierciedlone 
w JF są bardzo różne, biorąc pod uwagę nie tylko to, jakie postacie 
demoniczne oraz wątki wierzeniowe z nimi związane zostawiły 
swój ślad we frazeologii i paremiologii, ale także biorąc pod uwa-
gę siłę, stopień utrwalenia tych przekonań – w tym ostatnim przy-
padku można mówić o śladach: głębokich i płytkich.

Pierwsza sytuacja ma miejsce wtedy, gdy widzimy, że jakieś 
przekonanie wierzeniowe („desygnat wierzeniowy”) z czasem 
zyskało status ustabilizowanego połączenia wyrazowego, czy 
po prostu zostało we frazeologii lub paremiologii – głównie 
dialektalnej – utrwalone.

Osobnym przypadkiem głębokich śladów wierzeniowych 
z zakresu demonologii są gotowe formuły słowne o charakterze 
magicznym, za pomocą których – wierzono – można dokonać 
zmian w rzeczywistości: dzięki nim czarownica mogła wzbić się 
w powietrze i udać się na sabat, a urok tracił swoją moc, bo zo-
stał „zatrzymany” w swoim działaniu lub odwrócony.

Analiza zgromadzonego materiału pokazała, że na gruncie 
frazeologii ślady ludowych wierzeń demonologicznych zyski-
wały najczęściej formę zwrotu lub wyrażenia porównawczego, 
wykorzystywanego do opisu człowieka (jego nietypowego wy-
glądu, negatywnie wartościowanych cech charakteru, negatyw-
nych emocji, zachowań odbiegających od normy, działań war-
tościowanych negatywnie), a także do opisu miejsc oraz stanów 
rzeczy i okoliczności. Podstawą porównania (tertium compara-
tionis) były cechy wyglądu istoty demonicznej lub zachowania 
i działania, które ją wyróżniały spośród innych demonów. 

O płytkich śladach ludowych przekonań dotyczących istot 
demonicznych można mówić wtedy, gdy jedynym śladem wie-
rzeń ludowych z zakresu demonologii w danej JF jest sama tylko 
nazwa istoty demonicznej (lub nazwa metonimicznie z nią zwią-
zana), będąca komponentem JF. To dowód na to, że JF powsta-
ła wówczas, gdy proces zacierania się, zanikania wierzeń ludo-
wych trwał już od jakiegoś dłuższego czasu. Świadomość tego 
nieuchronnego procesu mieli sami nosiciele folkloru. Na począt-
ku XX w. etnografowie odnotowali opowieść ludową (ajtiolo-
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giczną) tłumaczącą, że „wszystko złe, więcej lub mniej złośliwe 
stwory” [czyli istoty demoniczne] zaklął jeden, mający osobliwą 
władzę Ojciec Święty (podobno Pius XIV [był papieżem w latach 
1846-1878]) i przez to władzę straciły (zob. Dźwigoł 2013: 41). 
Proces zacierania się demonologicznych przekonań wierzenio-
wych zaczął się jednak już znacznie wcześniej, czego dowodem 
są np. humorystyczne powiedzenia: Tatuś w piekle pod kotłem pa-
lał, a matuś na Łysą Górę jeździła; gwar. Kto zon, to dozon, a kto zmo-
ra, to znie do wiecora; Ora et labora, a będziesz jak zmora oraz rymo-
wanki dziecięce: Chama wychowała mama, a szlachcica czarownica; 
Deszczyk pada, słońce świeci, czarownica masło kleci.

Próbę czasu przetrwały nieliczne JF – zapewne dlatego, że 
zyskały nowe, oderwane od wierzeń demonologicznych znacze-
nia. Jedną z nich jest sabat czarownic ‛w dawnych wierzeniach lu-
dowych: spotkanie czarownic w odludnym miejscu o północy’, 
żart. ‛o spotkaniu towarzyskim kobiet’43. Źródło leksykograficzne, 
z którego ten frazeologizm został wyekscerpowany, czyli SF PWN 
z Bralczykiem (opracowany przez Elżbietę Sobol na podstawie 
Wielkiego słownika PWN z przysłowiami), rejestruje także posp. Jak 
nie urok, to sraczka; pot. Jak nie urok, to przemarsz wojsk ‛o serii na-
stępujących po sobie niepowodzeń lub trudności uniemożliwiają-
cych realizację jakiegoś celu’ oraz czarna magia ‛o czymś zupełnie 
dla kogoś niezrozumiałym lub nieznanym’.

Z jednostek zasłyszanych można wymienić: Wypluj to! ‛zwrot 
używany w sytuacji, gdy ktoś nie chce, by coś, o czym mówiła dru-
ga osoba, urzeczywistniło się, zaistniało, zrealizowało się; zwrot 
wypowiadany z intencją: źle się stało, że to powiedziałeś, bo to się 
może spełnić, a tego nie chcemy’, współcześnie nie kojarzony już 
w ogóle z magicznym sposobem odwracania uroku – podobnie jak: 
źle mu z oczu patrzy, używany w znaczeniu ogólnym ‛ktoś ma złe 
zamiary’.

43 Sabat czarownic to także nazwa różnych imprez artystycznych (w tym 
zabaw karnawałowych czy przedandrzejkowych organizowanych przez ko-
biety dla kobiet), najbardziej znana odbywa się cyklicznie od kilku lat w kiele-
ckim amfiteatrze. 
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Traces of folk beliefs from the field of demonology  
reflected in phraseological units 

Abstract

The subject of the analysis were phraseological units [phraseo-
logical units – general term encompassing: phraseologisms (ex-
pressions, collocations, phrases), fixed comparative structures, 
as well as proverbs and sayings] excerpted from dictionaries 
recording general Polish language (standard, literary) and dia-
lectal Polish language. In these phraseological units we can find 
traces of folk beliefs in demonic creatures (from the field of de-
monology), such as a witch, a (night) mare, a ghost, dwarfs, re-
pentant souls. Seldom can we find signs of folk beliefs in ‛pure’ 
form, that is traces of particular convictions. These are more 
frequently found in phraseological units (phrases and compara-
tive expressions) used to describe man (his unusual appearance, 
negatively evaluated traits of character, negative emotions, ab-
normal behaviours, negatively evaluated actions), as well as to 
describe places, states of affairs and circumstances. In such units 
as humorous proverbs and nursery rhymes the only trace of folk 
beliefs is the name of a demonic creature (a demon) or the name 
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which is connected with this creature (the demon). Folk beliefs 
from the field of demonology belong to the cultural past, while 
the presented phraseological units – largely to the linguistic past.

Keywords: cultural linguistics, ethnolinguistics, folk beliefs, 
folk demonology, phraseologisms, proverbs, nursery rhymes.
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Polska i słowacka leksyka  
i frazeologia archaiczna

Język jest tworem dynamicznym i ciągle się rozwijającym. Co-
dziennie pojawiają się nowe wyrazy – neologizmy, codziennie 
też wiele wyrazów wychodzi z użycia albo odchodzi w nie-
byt, zapomnienie, albo gdzieś w ukryciu czeka na ponowne 
zaistnienie w aktualnym zasobie leksykalnym danego języka. 
Takie wyrazy to archaizmy lub wyrazy przestarzałe. Przyczyną 
pojawiania się archaizmów są oczywiście zmiany zachodzące 
w otaczającej rzeczywistości. Wiele realiów nazywających ele-
menty tejże rzeczywistości zanika, a wraz z nimi i nazywające je 
wyrazy. Zdarza się też, że te właśnie jednostki językowe zaczy-
nają nowe życie, zyskując nowe znaczenia. Pozostałe zaś mogą 
się pojawiać w specyficznych sytuacjach, np. w beletrystyce, 
zwłaszcza historycznej. Czasami wykorzystywane są w języku 
współczesnym, jako element stylizacji wypowiedzi. Chętnie się-
gają po nie politycy czy dziennikarze.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego (1993) przytacza następ-
ną definicję archaizmu:

1. Jednostka systemu językoznawczego reprezentująca stan 
wcześniejszy w stosunku do innych jednostek tego systemu.

2. Jednostka z poprzedniego etapu w postaci mniej zmienio-
nej niż inne jednostki tego samego poziomu systemu.

Jozef Mistrík, słowacki autor Encyklopédie jazykovedy (1993) ar-
chaizm definiuje jako:

Slová, niektoré významy slov alebo slovné spojenia, ktoré sa bežne 
nepoužívajú a v súčasnej spisovnej slovenčine sú štylisticky prízna-
kové.
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W niniejszym artykule pogląd na tę warstwę leksykalną zo-
stał przedstawiony w aspekcie porównawczym. Języki polski 
i słowacki należą do najbliższych sobie języków słowiańskich 
grupy zachodniosłowiańskiej. To oznacza, że języki te mają 
wiele wspólnych cech, podobny system gramatyczny i leksykę. 
Znaczna liczba leksemów należacych do współczesnych odmian 
językowych tychże języków ma to samo znaczenie. W obu ję-
zykach istnieje ponadto cała grupa archaizmów – część z nich 
miała to samo znaczenie, zaś część – choć brzmi podobnie – wy-
kazuje różnice w zakresie semantycznym. Inną grupę stanowią 
wyrazy dawne, które zyskały nowe znaczenia, inne w obu języ-
kach. To właśnie te wyrazy są przyczyną wielu nieporozumień 
komunikacyjnych w kontaktach językowych polsko-słowackich, 
stanowiąc swoiste pułapki językowe tak dla osób przyswajają-
cych sobie któryś z tych języków, jak i dla tłumaczy.

Archaizmy mogą dotyczyć różnych warstw języka, dlatego 
zwyczajowo dzieli się je na: fonetyczne (sierce, jenerał, kciał – chciał 
koziel; chválitebnô, Malinô, jako), morfologiczne (my pojedziem, 
przed laty, na Węgrzech; liece kolo hlavy, mnohé letá, v trapiech, ženy 
spievaly), składniowe (aliści gwoli, ojcam; ač, k pojasneniu dakoľko 
slov), słowotwórcze (handlowny, komika, zbrodzień; mladoň, temni-
ca) i leksykalne (białogłowa, hawierz, kmieć; kmeť, žertva). Wśród 
tych ostatnich można ponadto wyróżnić archaizmy: stylistyczne, 
semantyczne i rzeczowe.

Archaizmy stylistyczne to wyrazy dawne, świadomie użyte 
do celów stylizacji literackiej. Występują w tekstach jako syno-
nimy aktualnie stosowanych jednostek leksykalnych, np. luty – 
okrutny, rucho – odzież; cúg – vlak, prievan, rúcho – oblek.

Archaizmy semantyczne to wyrazy, których znaczenia znaj-
dują się w strukturze znaczeń wyrazów wieloznacznych obok 
znaczeń bez odcienia dawności, odnoszą się do nieaktualnych 
dziś znaczeń wyrazów, jak np. ćma – ciemność, stolec – tron; ho-
tovost' – pogotowie, dobra wola.

Archaizmy rzeczowe (historyzmy) – to wyrazy nazywające 
przedmioty i zjawiska dziś już nieistniejące, co jest wynikiem 
rozwoju życia społecznego, państwowego, zmian cywilizacyj-
nych i gospodarczych (czekan, hołd, ludwisarz, obszarnik, ochmistrz, 
rajtar, taraśnica). W języku słowackim do tego typu archaizmów 
należą np. bíreš, dechtár, felčiar, hajdúch, hajtman, hintov, komorník, 
kumpán, kuruc, merica, rebélia, seniorát (dedičné právo najstaršieho 
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syna), stajník, stolica, šafár, tovarník. Do archaizmów można za-
liczyć także frazeologizmy jak: czarna polewka, ktoś stawia kogoś 
pod pręgierz, ktoś drze/rwie z kogoś szaty; zjesť/piť, čo hrdlo/duša ráči, 
deravý ako rešeto, vlasy mu stávajú dupkom.

Archaizmami są wyrazy:
a) przestarzałe (bałamutnie, frasować się, jegomość, pacholę, posażna; 

árešt, gánok, izbica, komando, komnata, majstrová, marš, regiment, 
stotník, temnica, švec, žarnov);

b) starzejące się (garderoba, gościniec, gorset, prochowiec, rubież; 
árenda, dentista, francovka, fundament).
Niektóre wyrazy, zaliczone do słownictwa archaicznego, po 

jakimś czasie ponownie zasilają leksykę danego języka, czemu 
dość często towarzyszą przesunięcia lub całkowite zmiany se-
mantyczne. Tak było np. ze słowackimi leksemami exekútor, 
policajt, starosta, župa, które po zmianach ustroju politycznego 
w roku 1989 ponownie zasiliły słowacki słownik.

W drugiej części zostały zaprezentowane wyrazy, w których 
doszło do zmian semantycznych, i zestawione z ich słowackimi 
odpowiednikami. Dawniej w obu językach kryła się pod nimi ta 
sama treść, dziś jednak dla Polaków uczących się języka słowa-
ckiego i przyswajających sobie polski Słowaków stanowią one 
swoiste pułapki językowe ze względu na współczesne odmienne 
znaczenie lub ze względu na różne nacechowanie stylistyczne, 
będące wynikiem różnych zmian semantycznych.

Ciekawym wyrazem jest np. rzeczownik dziewczę – w pol-
szczyźnie dziś wyraz stylistycznie nacechowany – książkowy, 
poetycki. W języku słowackim odpowiada mu dievčina. Z ko-
lei podobnie brzmiący do polskiego dziewczęcia słowacki wyraz 
dievča ma w słowackim znaczenie neutralne. Jego odpowiedni-
kiem w języku polskim jest dziewczyna. Podobne do siebie wyrazy 
słow. dievka i pol. dzi(e)wka przeszły różne drogi rozwoju seman-
tycznego. Słowacki leksem dievka, znaczący tyle co ‘młoda oso-
ba płci żeńskiej’ albo ‘córka’, ma odcień raczej pozytywny, nie-
znacznie potoczny. W języku polskim natomiast rzeczownik dzi(e)
wka, o znaczeniu ‘nieodpowiednio prowadząca się dziewczyna, 
prostytutka’, jest nacechowany ewidentnie negatywnie.

W związku z leksemem uczta Danuta Buttlerowa wspomina 
(Buttler 1978a: 193), iż pod względem znaczeniowym wyrazy 
uczcić, uczta i uczciwy całkowicie się już zmieniły. Uczta, dziś 
‘przyjęcie, poczęstunek’, w trakcie rozwoju zatraciła treść wy-
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rażania czci. W USJP są podane 2 znaczenia: z kwalifikatorem 
książ. – ‘huczne przyjęcie’ i w znaczeniu przenośnym – ‘wyda-
rzenie, zwykle o charakterze kulturalnym, zadowalające czyjeś 
gusta, upodobania’ (por. duchowa uczta). W języku słowackim 
rzeczownik úcta zachował pierwotne znaczenie: ‘uznanie auto-
rity, vážnosti, závažnosti’ (úcta k starším, úcta k národným pamiat-
kam; prejavovať (povinnú) úctu niekomu, vzbudzovať úctu), które jest 
notowane we współczesnym słowniku bez kwalifikatora.

Warte uwagi są i inne leksemy, które wraz ze zmianą zna-
czenia w języku polskim stały się – z porównawczego punktu 
widzenia – wyrazami zdradliwymi, na które szczególną uwagę 
powinni zwracać tłumacze. Do leksemów, w których doszło do 
przesunięcia znaczenia, należą: przezwisko – priezvisko, ślub – sľub, 
kluczka – kľučka. Wyrazy, w których doszło do zmiany odcienia 
stylistycznego, to m.in. wiano – veno, kraśny – krásny, motać – mo-
tať, przedwieczór – predvečer.

Do zmiany znaczenia leksykalnego w języku polskim doszło 
w takich wyrazach, jak:
gody – dawniej: 1. uroczystości weselne, 2. święta Bożego Naro-

dzenia, Nowy Rok
heroina – dawniej: 1. kobieta dzielna, odważna, ofiarna, 2. główna 

bohaterka sztuki
igrzysko – dawniej: zabawka, igraszka
instalować – dawniej: urządzać, umieszczać kogoś gdzieś
jagoda – dawniej: jedna z dwóch części twarzy, policzek
macierz – dawniej: matka
motać – dawniej: obwijać, obkręcać wokół czegoś
nogawice – dawniej : spodnie
suknia – dawniej: odzież z sukna
webowy – dawniej: uszyty z weby, tj. bardzo cienkiego płótna 

lnianego.
We wcześniejszych artykułach (Pančíková 2011:84, 2012:40) 

analizowany był leksem macierz – mater w języku polskim i sło-
wackim. Jego definicja słownikowa w języku polskim brzmi tak:

macierz
1. podn. «ojczyzna»: Wróciły do macierzy utracone ziemie;
2. mat. «zespół elementów (liczb, funkcji) ustawionych w pro-

stokątną tablicę o m wierszach i n kolumnach» ○ Obliczenia na 
macierzach;
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3. histor. «słowo występujące w nazwach polskich stowarzy-
szeń oświatowych w końcu XIX i na początku XX w.» ○ Polska 
Macierz Szkolna. ○ Macierz Polska we Lwowie;

4. arch. «matka»;
zaś w słowackim tak:

mater
hovor. mati -tere D a L -teri mn. -tere -í -iam -iach -ami ž.
1. matka, rodička: láskavá, starostlivá mať; stará mater vo 

vzťahu k vnúčaťu; krstná mater – zástupkyňa dieťaťa pri krste; 
byť na mať, po materi – podobať sa matke; pren. kniž. rodná mať  
– vlasť;

2. zvieracia matka: vtačia mať;
l expr. otcu-materi naozaj; nemému (dieťaťu) ani vlastná mater 

nerozumie; expr. zbiť niekoho, že ho ani vlastná mater nespozná 
veľmi; hrub. v zahrešeniach: strela, hrom mu do matere! čertovu 
mať! do psej matere so všetkým.

Maciora – matka prosiąt, mać – tylko we frazeologizmach 
z negatywnym zabarwieniem (Miał pecha, psia mać!).

Dla słowackiego tłumacza niebezpieczne mogą się okazać 
polskie wyrazy z odcieniem archaiczności, które w języku sło-
wackim mają dziś zabarwienie neutralne:

rychło (szybko) – rýchlo,
wiano (posag) – veno,
radzi (chętnie) – radi,
przedwieczór (wigilia) – predvečer,
wychód (wychodzenie) – východ,
powieść (opowieść ustna) – povesť,
kraśny (piękny) – krásny,
przytomny czemuś (obecny) – prítomný,
walny (wielki, istotny) – valný,
tuszyć (spodziewać się) – tušiť,
cyrkulować (krążyć) – cirkulovať,
prażyć (odgrzewać) – pražiť,
uskutecznić (uczynić, urzeczywistnić) – uskutočniť.
W tłumaczeniach, zwłaszcza artystycznych, należy zwrócić 

szczególną uwagę na archaizmy, które w języku docelowym 
(w tym przypadku słowackim) nie mają równie archaicznego 
odpowiednika, np. polskie: algierka, arkas, austeria, białogłowa, 
bigosowanie, borowy, bułany, chłodnik, pas słucki, trojniak; słowa-



364 MARTA PANČÍKOVÁ

ckie: hába, husiarka, lokša, mentieka, podsteň, stajník, šafár, zemaník. 
Problemy stwarzają także leksemy nazywające realia czasów 
dawnych (podskarbi – kancelár, skryba – škrabák, pisárik, stajenny – 
koniar).

Oczywiście najlepsza sytuacja w przypadku przekładu jest 
wtedy, kiedy w obu językach występują archaizmy odpowia-
dające sobie znaczeniem, np. włodarz – šafár, kompanion – druh, 
kumpán, szarak – sedmoslivkár, szaraczek – zemaník, chudopachołki 
– bedárici, łowczanka – lovčianka, bowiem tłumaczony tekst zacho-
wuje swój autentyczny charakter.

Wiele leksemów, kiedyś cieszących się dużą frekwencją uży-
cia, zniknęło z języka, tak polskiego, jak i słowackiego. Są wśród 
nich wyrazy nazywające:
1. osoby – członków rodziny lub rzemieślników: stryjna, stry-

jeczny, synowiec (dziś siostrzeniec, bratanek), podczaszy, podko-
morzy, rękodajny, stolnik; blanár, brodník, četník, diežnik, dvorník, 
igrec, štitár, žemliar;

2. związane z wojskiem, np. bandolety, cekhaus, ciura, harmata, 
rusznica; dragún, hulán/ulán, kavalerista, kuruc;

3. c) niektóre przedmioty, np. driakiew, kaganek, kądziel, kieska, łu-
czywo, szklanica, uszniak, żarna; hintov, kabátec, žarnov;

4. czynności i stany, np. godzić się, kaptować, nie omieszkać, prawić, 
przywdziać, ślubować, wywiedzieć się, wywczasować się (dzisiaj 
tylko rzeczownik wczasy, wczasowicz); črpať, duriť, pravotiť sa, 
ráčiť, riekať, zasľúbiť sa).
Okazuje się jednak, że niektóre profesje i rzemiosła istnieją na-

dal, ale nazwy ich wykonawców są dziś zupełnie inne. Przykładem 
może być słowacki archaizm blanár, który dziś zastępuje leksem 
kožušník. Podobnie rzecz się ma w przypadku innych archaizmów 
słowackich, np. bukéta – kytica, činža – nájomné, černilo – atrament, byto-
vať – bývať. Problem dotyczy także połączeń wyrazowych, np. kon-
strukcji wyrazowych: berný úrad – dziś daňový úrad.

Sporo zdezaktualizowanej leksyki znaleźć można w literatu-
rze pięknej, przysłowiach i porzekadłach. Do takich wyrazów na-
leżą: bekiesa, bez liku, buda, capigi, cieplica, czamara, dziedzina, dziewka, 
dzionki, gody, izba, izdebki, kiep, kopy, nie parze, niestatek, ogorzelizna, 
paździerze, plucha, poceniać, przybieży, rychtować, spery, szczapy, uwa-
rzyć, za durno, żarna, życzny, żywina; abo, cep, háby, holba, húkať sa, 
chvíľa, chyža, iňavica, koštovať, ľavný, napucká sa, osenie, popôček, pri-
klucká, rubáš, spichať, šenkovať, šumný, švábka. Archaiczne mogą być 
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też formy gramatyczne, np. boił, czapczyna, dobądź, na święty Ambrozy, 
nasze ludy, poczyna, ścielają, takoż, trza, uwarzy, wiater, w święty Gaweł; 
bito, blatnatý, najpeknejšie, na Strelci, nehoví, o Jozefe, omrazí, peknô, po vr-
chách, rozpáše, zvariť. Sporo archaicznych leksemów można znaleźć 
zwłaszcza we frazeologii, np. znać kogoś jak zły szeląg; lać jak z cebra; 
zejść na manowce; do posledného grajciara; od svitu do mrku; sú na jednom 
brde tkaní; która obfituje także w archaiczne formy gramatyczne: do-
brej głowie dość dwie słowie; my o vlku, a vlk za humny.

W wyżej przytoczonych przykładach zostały zaprezentowa-
ne podobne archaizmy w dwu bliskich językach słowiańskich 
oraz ich nowe znaczenia, które uzyskały w drodze metaforyza-
cji, metonimizacji, rozszerzenia lub zawężenia znaczeń.

Leksyka archaiczna najczęściej pojawia się w literaturze pięk-
nej, wzbogacając ją, a także w przemówieniach. Jednak najwięcej 
archaicznej leksyki zachowało się w porzekadłach, przysłowiach 
i frazeologizmach. Warto przeprowadzić głębsze badania archa-
izmów słowiańskich, bowiem tego typu prace porównawcze 
mogą pomóc wyjaśnić różne zjawiska z historii konkretnych 
języków. Porównanie leksyki, także archaicznej, jest ponadto 
przydatne w procesie translacji, bowiem podobieństwo wielu 
jednostek językowych może się okazać zdradliwe.

Wykaz�skrótów

USJP – Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, War-
szawa 2001.
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Polish and Slovak Archaic Lexis and Phraseology
Abstract

The article deals with archaisms in two close Slavonic languages, 
which play an important role in the language. Archaisms enrich 
works of literature as well as the person’s utterance. In the first 
part we introduce different kinds of archaisms and the definition 
of this linguistic term, and in the second part there are described 
certain semantic changes, which have occurred in the Polish and 
Slovak lexis. The most common is the shift from one area to an-
other or from colloquial lexis to terminological. The comparison 
includes many selected words, such as uczta – úcta, kmieć – kmeť, 
przezwisko – priezvisko, niewiasta – nevesta etc. Majority of them 
can be classified as false friends, whereas many of them used to 
have the same meanings. In the course of time, however, they 
have undergone the process of narrowing or broadening of the 
meaning. Comparative researches confirm the fact that the words 
which were once of the same meaning in both the languages di-
verted semantically and therefore there came to existence the 
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trappiness, which lurks not only upon students and common us-
ers of the languages, but also upon translators and interpreters.

Keywords: archaisms, semantic change, shift to a different 
area, faux amis, colloquial kexis, terms, narrowing of the mean-
ing, broadening of the meaning.




