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Wprowadzenie

Dnia 6 maja 2010 roku odbyło się w Katowicach spotkanie na‑
ukowe zatytułowane „Bogactwo polszczyzny w świetle jej hi‑

storii”, zorganizowane przez Sekcję Historycznojęzykową Studenc- 
kiego  Koła  Naukowego  Językoznawców  Uniwersytetu  Śląskiego. 
Była  to czwarta z cyklu konferencja naukowa, podczas której wy‑
stąpili  studenci  oraz  doktoranci współpracujący  i  sympatyzujący 
z działającą od początku 2003 roku Sekcją Historycznojęzykową. Re‑
feraty wygłoszone podczas trzech wcześniejszych spotkań – kolejno 
w latach 2004, 2006 i 2008 – złożyły się na trzy tomy opublikowane 
nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: Bogactwo polszczy-
zny w świetle jej historii  (Red.  K.  Kleszczowa,  A.  Rejter.  Katowice 
2006); Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 2. (Red. K. Klesz‑
czowa, A. Rejter. Katowice 2008); Bogactwo polszczyzny w świetle jej 
historii. T. 3. (Red. A. Rejter. Katowice 2010). Książki te zostały bar‑
dzo dobrze przyjęte przez środowiska językoznawcze całego kraju 
i stały się ważną dokumentacją historycznojęzykowych zaintereso‑
wań młodych adeptów śląskiej lingwistyki.
Tom niniejszy  jest publikacją,  która prezentuje dorobek  czwar‑

tego katowickiego spotkania naukowego studentów i doktorantów. 
Wchodzące zatem w jej skład teksty zostały w większości przedsta‑
wione w formie referatów podczas wspomnianego spotkania. Kilka 
artykułów  jest  obecnych w  książce  dzięki  rekomendacji  pracow‑
ników naukowych Instytutu  Języka Polskiego, którzy postanowili 
w ten sposób uhonorować studentów -autorów wysoko ocenionych 
tekstów,  jakie zostały przygotowane wcześniej w formie prac zali‑
czeniowych.
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Problematyka  zgromadzonych w  niniejszym  tomie  artykułów, 
podobnie  jak w  trzech wcześniejszych pozycjach wydawniczych, 
koncentruje się wokół dwóch zasadniczych obszarów badawczych, 
na które składają się: z jednej strony – zdeterminowane ujęciem dia‑
chronicznym wieloaspektowe analizy polskiej leksyki historycznej 
i z drugiej – genologiczny namysł nad tekstem dawnym i współ‑
czesnym.
Autorzy, stawiając w swych poszukiwaniach badawczych różne 

cele,  sięgnęli  po  rozmaite  rozwiązania  metodologiczne,  co  za‑
owocowało  sformułowaniem  interesujących  i ważkich wniosków. 
W  części  pierwszej  (W poszukiwaniu znaczeń i słów)  zgromadzono 
prace poświęcone  analizom  leksyki. W  centrum zainteresowania 
badawczego znalazły się tu zmiany zarówno w zakresie semantyki 
pojedynczych leksemów, jak i w zakresie polskiego systemu nomi‑
nacyjnego oraz przekształcenia w obszarze wybranych gniazd sło‑
wotwórczych. Słownictwo było także punktem wyjścia artykułów 
części drugiej (W poszukiwaniu językowych konceptualizacji), w których 
podjęto starania o przedstawienie zamkniętej w języku, historycznie 
zmiennej, konceptualizacji wybranych pojęć czy zjawisk. Niniejszą 
publikację wieńczy część trzecia (W poszukiwaniu gatunku), na którą 
złożyły się trzy artykuły. Ich autorki obrały za podstawę swych ba‑
dań tekst ujmowany diachronicznie  i analizowany z wykorzysta‑
niem instrumentarium badawczego genologii lingwistycznej.
Warto zaznaczyć, iż podjęcie tematyki historycznojęzykowej nie 

jest  zadaniem  łatwym,  wymaga  bowiem  skrupulatnego  i  nieraz 
żmudnego zbierania materiału do badań. Tym bardziej  na uzna‑
nie  zasługują  początkujący  filolodzy,  którzy  już  po  raz  czwarty 
udowodnili,  że  pasja  w  dociekaniach  badawczych  przezwycięża 
wszelkie  trudności,  a  historia  języka  jest  zajmującą, wciąż  żywą, 
dziedziną wiedzy.

Joanna Przyklenk, Artur Rejter
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Analiza rozwoju semantycznego
leksemu przykry

ANNA ZIEMBIŃSKA

Etymologia  leksemu przykry  jest niepewna i  jako taką pomija  ją
  słownik  etymologiczny Aleksandra Brücknera. Według Wie‑

sława Borysia  (SBo1) przykry wywodzi się z prasłowiańskiego dia‑
lektalnego *prikrъ ‘stromy, spadzisty; trudny, uciążliwy, dokuczliwy, 
nieprzyjemny’, będącego być może archaicznym złożeniem *pri ‑krъ 
< *prei ̯‑kro -, gdzie człon pierwszy byłby tożsamy z prasłowiańskim 
przyimkiem *pri, człon drugi pochodziłby od praindoeuropejskiego 
*(s)ker ‑  ‘ciąć’. Zgodnie z  tą koncepcją pierwotnym znaczeniem lek‑
semu  przykry  byłoby  ‘przycięty’,  z  którego  powstało  następnie 
‘stromy, spadzisty,  trudny do przebycia’ >  ‘uciążliwy, dokuczliwy, 
nieprzyjemny’ i dalsze znaczenia. Polemizujący z tą koncepcją An‑
drzej Bańkowski  (SBa) nie uznaje  jednak  leksemu przykry  za „re‑
cesywne prasłowo”,  lecz  „ekspansywną pożyczkę  z  języka  staro‑
czeskiego”. Dzisiejsze czeskie příkrý ‘stromy, srogi’ to odpowiednik 
staroczeskiego  přiekrý  (prasłowiańskie  *perkrъ ‑jь),  etymologicznie 
spokrewniony z takimi formami, jak dzisiejsze czeskie příč ‘w po‑
przek’, příční  ‘poprzeczny’, příčka ‘poprzeczka’  czy příčiti se  ‘leżeć 
poprzecznie’ i dawne polskie przek – ‘coś zagradzającego drogę, po‑
stawionego poprzecznie’ oraz pochodne: przecza, przeczka, przeczny. 
Niezależnie od tego, którą z etymologii uzna się za bardziej prze‑
konującą, można przyjąć,  że pierwotne,  etymologiczne  znaczenie 

1  W tekście w odniesieniu do słowników, z których korzystam, posługuję się 
skrótami. Podaję je w wykazie źródeł.

Część pierwsza: W poszukiwaniu znaczeń i słów
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leksemu odnoszące się do właściwości fizycznych, percypowanych 
zmysłowo (stromość, ostrość,  leżenie w poprzek), zostało przenie‑
sione  metaforycznie  na  pojęcia  abstrakcyjne  (mowa,  charakter) 
i jako takie przetrwało w języku polskim po dziś dzień2.
W polszczyźnie przymiotnik przykry poświadczony jest od dru‑

giej połowy XIV wieku – po raz pierwszy pojawia się w Psałterzu 
floriańskim, co mogłoby potwierdzać tezę o jego czeskim pochodze‑
niu. Analiza rozwoju semantycznego tego leksemu pozwala stwier‑
dzić,  że  na  przestrzeni  kilku  wieków  rozwoju  języka  polskiego 
występował  on w dwóch podstawowych  znaczeniach:  1.  odsyła‑
jącym do właściwości ukształtowania terenu (byłoby to znaczenie 
najbliższe etymologii tego leksemu – zarówno zgodnie z koncepcją 
A. Bańkowskiego, wedle której w strukturze wyrazu przykry kryje 
się element ‘leżenia w poprzek’, ‘bycia przeszkodą’, jak i W. Borysia, 
który widzi jego związek z czasownikiem ciąć, motywującym zna‑
czenie ‘stromy, spadzisty’ i  ‘ostry’) oraz: 2. odsyłającym do czegoś 
subiektywnie odczuwanego jako nieprzyjemne czy wręcz bolesne. 
Znaczenie 1. odnoszące się do najbardziej obiektywnej z cech, jakie 
opisywała badana jednostka leksykalna, przetrwało do początków 
XX wieku, kiedy to jednak, jak zaświadcza SD, było już odczuwane 
jako przestarzałe,  by  ostatecznie  zaniknąć w  czasach współczes‑
nych.
W SStp odnotowano następujące znaczenia leksemu przykry:
1.  ‘stromy,  spadzisty,  przepaścisty,  trudny  do  przebycia’  (np. 

przykry( ‑e) dół, drogi: Badą krzyve drogy prave a przykre drogi rowne 
Rozm 1773);
2.  ‘nieprzyjemnie działający na zmysły, sprawiający ból fizyczny 

lub psychiczny, niemiły, dokuczliwy’  (np. przykry( ‑a, ‑e) owoc, woń, 

2 Postulat prymarności  znaczenia konkretnego nad abstrakcyjnym  formuło‑
wany na podstawie badań etymologicznych pozostaje w zgodzie z hipotezą tak 
zwanego pierwotnego konkretyzmu w ujęciu E.  Sweetser  (1990). Inni badacze 
(zob.  Ul lmann,  1967) zwracają jednak uwagę, że nie można wykluczyć, iż po‑
lisemiczność  charakteryzowała  także wczesne  stadia  rozwoju  języka  (But t ler, 
1978: 46). Polemikę ze Sweetser przynosi artykuł T. Skuba lank i   (1999: 101–115).

3  Skróty źródeł cytacji podaję za słownikiem, z którego pochodzą przytoczo‑
ne egzemplifikacje.
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ostrość, mowa, śmierć, boleść, korona cierniowa, kamienie, bicze, słowo; 
Then owocz iesth barzo moczny y pyeklv barzo przikry MW 58 a);
3.  ‘posiadający  nieprzyjemny  charakter,  szorstki,  surowy, 

gniewny’  (np. przykry człowiek; Bom szye czyebye bal, yzesz czlovyek 
oszyągly albo przykry Rozm 408).
Jak  widać,  już  w  tym  okresie  przykry  należał  do  grupy  przy‑

miotników polisemicznych, opisujących m.in. percepcję zmysłową 
(w okresie staropolskim smak, węch, dotyk). Mechanizm rozwoju 
tego  typu  leksemów, polegający według Danuty Buttler na „krzy‑
żowaniu  się  i  zazębianiu doznań odbieranych za pośrednictwem 
różnych zmysłów”, został zaklasyfikowany przez Wilhelma Wundta 
jako przykład komplikatywnych zmian znaczenia  (But t ler,  1978: 
17). We współczesnym językoznawstwie zjawisko to określa się jako 
synestezję w rozwoju semantycznym wyrazu. Przyjmując stanowi‑
sko Irminy Judyckiej, rozwój leksemu przykry należałoby uznać za 
przykład synestezji etymologicznej, której źródłem są „[…] krzyżu‑
jące się wrażenia z dziedziny ruchowej i dotykowej z ustrojowymi, 
optycznymi, akustycznymi i uczuciowymi, rzadziej – smakowymi 
i powonieniowymi” (Judycka, 1963: 62). Synestezja etymologiczna, 
dotycząca zwłaszcza wyrazów zleksykalizowanych, o zatartej struk‑
turze morfemowej,  powstaje na drodze  różnego  typu przesunięć 
semantycznych, w wyniku których znaczenie jednostki leksykalnej 
nie tylko zaczyna być odnoszone do kolejnych zmysłów, ale i prze‑
nika do sfery pozazmysłowej, a jej pierwotny sens z czasem zupeł‑
nie zanika (Judycka, 1963: 62–75). Podobnie leksem przykry, którego 
znaczenie etymologiczne opisuje wrażenia dotykowe (ostrość, bycie 
przeszkodą), odnoszony był, zapewne wtórnie, w okresie staropol‑
skim do opisu smaku, zapachu i pojęć abstrakcyjnych, by przetrwać 
do czasów współczesnych jedynie w połączeniach metaforycznych4.
Wszystkie opisane w SStp znaczenia przymiotnika przykry zacho‑

wała polszczyzna szesnastowieczna. SXVI podaje więc, że w tym 
okresie w odniesieniu do właściwości ukształtowania  terenu zna‑
czył on:

4  O  wieloznaczności  motywowanej  metaforycznie  pisze  J.D.  Aspres jan 
(1980: 228–230).
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1.  ‘stromy,  urwisty,  przepaścisty’  (np.  przykry( ‑a, ‑e) brzeg, doły, 
groble, miejsce, przekopy, wał, wniście, wchod, wstąpienie, przykry do wstą-
pienia, przykry do zejścia; w wyrażeniach: góra przykra, skała przykra, 
wysokość przykra);
2.  ‘wyboisty’ (o drodze, miejscu)5.
Znaczenie 1. zachowała polszczyzna późniejsza. I tak, w SL pod 

hasłem przykry wymienia  się  na pierwszym miejscu  ‘przykry ku 
górze, przykrowstępny (przykrowstępny ‘przykrego, tj. prostopadzi‑
stego przystępu’  (SL)) albo ku dołowi, przykroschodzisty, prosto‑
spadzisty, przepaścisty’ (dzisiejsze stromy, spadzisty) w odniesieniu 
do  góry,  brzegu: Wyspa tam jest nieprzystępna dla brzegu przykrego 
Mon.  70,  694.  Na  podstawie materiału  leksykograficznego  (SWil, 
SJAM oraz SW) można stwierdzić, że  także w XIX wieku  jednym 
ze znaczeń  leksemu przykry było  ‘stromy, mocno pochyły, spadzi‑
sty, urwisty, przepaścisty,  trudny do przeprawy, niedogodny, nie‑
bezpieczny, zdradny’ – o drodze, górze, schodach  (ale że Asyż ma 
odpusty i leży na przykrej górze, nie wątpię, że Panie musiały tam zajrzeć. 
L1 499 (SJAM); ściészka wiodąca na górę jest przykra SKO XV (SJAM)). 
Także  SW podaje  połączenia  przykra droga, przykre schody w zna‑
czeniu ‘trudne do przeprawy, utrudzające, niewygodne’. Ostatnim 
słownikiem, który  rejestruje odniesienie  leksemu przykry do cech 
ukształtowania terenu, opatrując  je  jednak kwalifikatorem: dawne 
i  ilustrując cytatami wyłącznie ze źródeł dziewiętnastowiecznych, 
jest SD (przykry ‘mocno spadzisty, stromy’). W XX wieku znaczenie 
to całkowicie zanikło.
Wydaje  się,  że wiek  XVI  był  okresem  największej  „ekspansji” 

przymiotnika  przykry  (choć  stan  ten  może  częściowo  wynikać 
z bardzo dobrego opracowania  leksyki  tego okresu w SXVI oraz 
bogatszego w porównaniu z dobą staropolską zachowanego mate‑
riału  językowego). Leksem przykry zaczął wówczas  funkcjonować

5  Wszystkie  definicje  i  przykłady  użycia  leksemu  przykry w  odniesieniu  do 
polszczyzny szesnastowiecznej zostały zaczerpnięte ze SXVI. SPJK podaje jedy‑
nie następujące, uwzględnione przez SXVI znaczenia badanego leksemu: 1. ‘wy‑
wołujący  niemiłe,  nieprzyjemne uczucie,  uciążliwy,  dokuczliwy’  (przykry( ‑a, ‑e)
wody, niedostatek, niemoc, słowa), 2. ‘niedobry, niesmaczny’ (przykry moszcz), 3. ‘bar‑
dzo stromy, trudny do zdobycia’ (przykra skała).
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w wyrażeniu przyimkowym z przykra oznaczającym ‘nagle, niespo‑
dziewanie’ oraz  ‘na pierwszy rzut oka’  i w nowym, odnoszącym 
się  do  obiektywnych  właściwości  przedmiotu,  znaczeniu  –  jako 
‘zakrzywiony, haczykowaty’6.  Jedynym świadectwem istnienia  ta‑
kiego znaczenia ma być, według autorów SXVI, cytat z Koła rycer-
skiego Bartosza Paprockiego: „Ten  [gryf] ma nos  [=dziób] przykry/ 
ma y ptáſze ſkrzydłá [ogon zwierzęcy, nogi cztery – SL]” (PaprKoło 
P4 Linde)  interpretowany  przez wcześniejszych  słownikarzy  jako 
‘prosty a ostry’7 (SL) lub ‘straszny’ (SW)8. Ponieważ znaczenia tego 
nie odnotowuje ani SJJChP, ani żaden słownik opisujący stan pol‑
szczyzny w późniejszym okresie, można przyjąć,  że  zanikło  ono 
pomiędzy XVI a XVIII wiekiem albo stało się tak rzadkie, że go nie 
rejestrowano.
SXVI notuje również, że w analizowanym okresie  leksem przy-

kry w odniesieniu do subiektywnie odbieranych wrażeń oznaczał 
‘wywołujący negatywne odczucia, skutki, oceny, nieprzyjemny, do‑
legliwy’, co pozostawałoby w zgodzie z ogólnym znaczeniem, jakie 
miał on w poprzednich wiekach.  Jednak zakres  jego użycia,  jaki 
zrekonstruować można na podstawie  zachowanych  tekstów,  roz‑
szerzył się. Przymiotnika przykry w odniesieniu do zjawisk natury 
fizycznej używano w XVI wieku, mówiąc:
1.  o zapachu;
2.  o  smaku:  ‘kwaśny,  cierpki,  gorzki,  wywołujący  cierpnienie, 

drętwienie, palenie, pieczenie’ (także w wyrażeniach: przykra gorz-
kość, żółć, wino, smak przykry);
3.  o substancjach żrących;
4.  o  przedmiotach:  ‘służący  do  zadawania  bólu’  (przykre bicze, 

wędzidło, kije);

6  Znaczenie  to  było,  być może, motywowane metaforycznie wcześniejszym 
przykry ‘stromy, urwisty, spadzisty’.

7  Tak S.B. Linde wyjaśnia cytat z tekstu B. Paprockiego, jednak hipoteza auto‑
rów SXVI wydaje się bardziej przekonująca (gryfa przedstawiano z haczykowa‑
tym, nieprostym, dziobem).

8  Obiektywny charakter opisu gryfa zdaje się wykluczać możliwość, że przy-
kry ma tu nacechowane emocjonalnie znaczenie ‘groźny, straszny’, potwierdza‑
jąc tym samym interpretację autorów SXVI.
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5.  o wyglądzie:  ‘odrażający, budzący wstręt’  (przykry( ‑a, ‑e) czło-
wiek, woda, łajno);
6.  o wyrazie twarzy: ‘niemiły’;
7.  o  czymś  wzbudzającym  lęk:  (przykra( ‑y, ‑e) rzeka, wir, cienie,

pęd).
Novum jest tu użycie przymiotnika przykry w odniesieniu do wy‑

glądu człowieka, rzeczy, elementów świata przyrody (w znaczeniu 
5., 6., 7.). Wydaje się  jednak, że w takim znaczeniu występował on 
stosunkowo rzadko  (SXVI notuje zaledwie 11 użyć). Znaczenia 1. 
i 2. przetrwały aż po wiek XX. W SL przykry w odniesieniu do do‑
znań sensorycznych oznacza ‘nieprzyjemny do woniania, ukusze‑
nia, słuchania’,  (o zapachu, smaku, dźwięku)  ‘cierpki, ostry, porny 
(porny ‘mocnego zapachu, smaku’; SL)’. Między XVI a XVIII wiekiem 
przymiotnika zaczęto więc używać także w opisie percepcji słucho‑
wej9. Stan  ten poświadczają późniejsze źródła, m.in. SJAM – Dwie 
struny jednostajnie zawsze nastrojone, dla cudzych uszu przykre L1 189. 
W XX wieku w odniesieniu do omawianego leksemu zanikło zna‑
czenie  ‘cierpki, ostry’  jako charakterystyka smaku (po raz ostatni 
rejestruje  je  SW:  Jeszcze przykre (cierpkie gruszki)  Troc).  Przetrwały 
natomiast niektóre połączenia z tym leksemem określające nieprzy‑
jemne dźwięki i zapachy.
Mówiąc o  ludziach,  ich  cechach  i postępowaniu, przymiotnika 

przykry  używano  w  XVI  wieku  w  dawnym,  sięgającym  okresu 
staropolskiego, znaczeniu: ‘srogi, groźny [czemu]’ (o Bogu) lub ‘nie‑
sympatyczny, odpychający’. Zyskał on jednak także i nowe odcienie 
semantyczne – zaczął bowiem być używany w znaczeniu ‘naganny, 
niewłaściwy, niemoralny (np. żywot, złości,  fałsz)’  i  ‘wyrządzający 
zło, niemiłosierny, źle traktujący’ (także w zwrocie przykry [komu] być 
‘dokuczać, krzywdzić’).  Jako określenie sposobu mówienia przykry 
zachował  znaczenie  ‘nieuprzejmy,  niegrzeczny,  obraźliwy’  (także 

9  Proces przechodzenia przymiotników z  jednej  sfery  sensorycznej do dru‑
giej opisał na podstawie materiału angielskiego Joseph M. Wi l l iams (1976); por. 
Grzegorz A.  K leparsk i,  1999  (wyd. 2000):  85–86. Założenia Williamsa,  jak  się 
zdaje, nie zostały jednak dotąd zweryfikowane w odniesieniu do rozwoju języka 
polskiego.
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w wyrażeniach przykre słow(k)o)10. W XVI wieku badany leksem za‑
czął także określać nakazy i sposób argumentacji – w tym kontek‑
ście oznaczał  ‘trudny do przyjęcia,  realizacji’ (w takim znaczeniu 
funkcjonował we frazie [komu] słowa przykre: […] Bacżę / że iey trzebá 
/ Acż mi to ſ łowá przykre / y coś nie bez wroſki KochOdpr D3 i wyra‑
żeniu przyimkowym z przykra) oraz sytuacje ‘sprawiające cierpienie, 
dotkliwe, uciążliwe, kłopotliwe’ (np. przykre( ‑a, ‑y) brzemię, ciężkości, 
gorkości, najazdy, naleganie, niedostatek, sen, uczynek, więzienie, żałości, 
wchodzenie). W  ostatnim  znaczeniu funkcjonował  także w wyra‑
żeniach  przykre myśli (myślenia), przykra śmierć  i  w  opisie  zjawisk 
atmosferycznych  (np. przykry( ‑a, ‑e) wiatr, zima, grady),  chorób  i  ich 
objawów. Na podstawie SXVI można stwierdzić, że także gniazdo 
słowotwórcze leksemu przykry uległo w tym okresie rozbudowaniu. 
Oprócz wcześniej notowanych leksemów nadprzykrzyć się, naprzykry, 
naprzykrzenie, naprzykrzać się, oprzykrzyć (się), przykro, przykrzący się, 
przykrze, przykrostoczysty, przykrość, pojawiły się nowe: oprzykrzenie, 
przykrzyć (się), przykrzenie się, przykrowstępny, z przykra.
Po  szesnastowiecznym  okresie  „ekspansji”  badanego  leksemu 

rozpoczyna  się  stopniowe zawężanie  jego znaczenia11. Ani w SL, 
ani w żadnym z późniejszych źródeł leksykograficznych nie jest on 
notowany w nowym odcieniu semantycznym12, natomiast pewne 
z jego znaczeń wycofują się z języka. SL nie wspomina więc obec‑
nego w wieku XVI znaczenia  leksemu przykry, które odnosiło się 
do wyglądu:  przykry  ‘odrażający,  budzący wstręt’  (notuje  jedynie 
wspomniane wyrażenie przykry nos w znaczeniu  ‘prosty a ostry’, 
a  i  to w  cytacie  z  dzieła  szesnastowiecznego). W  analizowanych 
słownikach nie zostało  też poświadczone występowanie  leksemu 
przykry pomiędzy XVII a XX wiekiem w znaczeniu ‘naganny, nie‑

10  Autorzy SXVI zamieszczają także znaczenie przykry  ‘mogący mieć dla ko‑
goś złe konsekwencje’. Znaczenie owo wydaje  się  jednak  raczej  interpretacją  – 
zbyt dowolną – mającego je ilustrować materiału.

11  SJJChP nie wnosi do opisywanego leksemu nowych odcieni znaczeniowych 
(przykry ‘trudny do zniesienia, nieprzyjemny, dokuczliwy, bolesny’ m.in. o przy‑
mówce, srogości, piwie, zimie, więzieniu, Akwilonach, ścieżkach, sposobie wo‑
jowania).

12  Nie dotyczy to pewnych nowych połączeń – por. np. przykry dźwięk.
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właściwy,  niemoralny’  (np.  o  sposobie  życia,  zachowaniu) oraz 
‘trudny do przyjęcia, realizacji’  (w odniesieniu do nakazów i spo‑
sobu  argumentacji). Zanikł  również  szereg  połączeń,  w  których 
przykry  odnosił  się  do  opisu przedmiotów  (substancji)  sprawiają‑
cych konkretny, fizyczny ból czy nieprzyjemne doznania zmysłowe 
(por. przykre(‑a) kamienie, korona cierniowa SStp; przykre(‑a) bicze, kije, 
gorzkość, żółć SXVI).
XX wiek  przyniósł  dalsze  zawężenie  znaczenia  badanego  lek‑

semu. Dotyczy to zwłaszcza tych znaczeń, które można by z grubsza 
określić jako „obiektywne” – tj. odbierane jako takie nie ze względu 
na konkretny, poznający podmiot, ale ze względu na przypisywaną 
im „bezstronnie” wartość. Przykry w  znaczeniu  ‘trudny do prze‑
prawy,  niedogodny’  (o  drodze),  ‘ciężki,  utrudzający’  (o  zadaniu), 
‘ostry, cierpki’  (o smaku),  ‘dokuczliwy, nękający kogoś’ – w wyra‑
żeniu być komuś przykrym (o człowieku) nie funkcjonuje już w tym 
okresie w polszczyźnie.
Zawężanie znaczenia leksemu nie szło jednak w parze z redukcją 

jego gniazda słowotwórczego, które sukcesywnie powiększało się 
aż po wiek XX. Na podstawie SL można stwierdzić, że między XVI 
a XVIII wiekiem pojawiły się nowe elementy tego gniazda (obok no‑
towanych w SXVI przykro, przykrze, przykrość, przykrowstępny, przyk-
rzyć, naprzykrzyć się, nadprzykrzyć się, naprzykrzenie, oprzykrzyć się, 
z przykra): naprzykrzony, przykromowność, sprzykrzyć, przykrobrzeżny, 
przykroschodzisty, uprzykrzyć, uprzykrzony, uprzykliwy oraz  zwrot 
przykra w znaczeniu ‘przykrą jest rzeczą, przykro jest’. SWil i SJAM 
podają następujące, nieodnotowane wcześniej,  leksemy, z których 
część może być  jednak regionalizmami specyficznymi dla  terenu 
Wileńszczyzny: naprzykrzony (SJAM), oprzykrzać (SWil), przykrobrzegi 
(wariant przykrobrzeżnego)  (SWil), przykromówny  (SWil), przykrostka 
(SWil), przykrzenie (SWil), sprzykrzenie (SWil), uprzykrzać (się) (SWil), 
uprzykrzyć (się) (SWil), uprzykrzanie (SWil), uprzykrzenie (SWil, SJAM), 
uprzykrzoność  (SWil).  Nie  zamieszczają  natomiast  dawnych  form: 
nadprzykrzyć się, naprzykrzenie, oprzykrzenie, przykrostoczysty, przy-
krzący, przykrowstępny.
Nowe  elementy  gniazda  słowotwórczego  leksemu  przykry  od‑

notowane  w  SW  są  jeszcze  stosunkowo  liczne.  Należą  do  nich: 
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naprzykrzoność, naprzykrzny, oprzykrzanie, oprzykrzenie, sprzykrzony, 
sprzykśny.  Już  jednak  SD  poświadcza  zanik  w  XX  wieku  wielu 
form pokrewnych słowotwórczo tej jednostce leksykalnej – przede 
wszystkim tych, które motywowane były jej dalszym, a w XX wieku 
już nieaktualnym znaczeniem przykry  ‘stromy, spadzisty’: przykro-
brzegi, przykrobrzeżny, przykrowstępny, przykrostoczysty, przykroschodzi-
sty (wszystkie notowane jeszcze przez SW). USJP rejestruje jedynie 
formy przykro, przykrość, uprzykrzyć (się), uprzykrzać (się), uprzykrzony, 
potoczne: przykrzyć się, sprzykrzyć się, książkowe: naprzykrzać się, na-
przykrzony, naprzykrzyć się  oraz  opatrzone  kwalifikatorem:  archa‑
iczny sprzykrzyć. ISJP nie wnosi pod tym względem niczego nowego.
Schematycznie ewolucję znaczeń przymiotnika przykry  ilustruje 

tabela 1.
Ewolucja znaczenia leksemu przykry przebiegała w kilku kierun‑

kach.  Po  pierwsze, w większości  użyć  uległo  ono  na  przestrzeni 
kilku  wieków  zawężeniu  do  subiektywnie  odbieranych  wrażeń. 
Obecnie w polszczyźnie nie funkcjonuje przykry nie tylko w znacze‑
niu ‘stromy, trudny do przebycia’ (znaczenie nieodnotowane w USJP 
i ISJP) czy ‘zakrzywiony, haczykowaty: o zwierzęcym dziobie’ (nie‑
zaświadczone po XVI wieku), ale też jako ‘srogi, groźny, odrażający, 
niemoralny, wyrządzający zło czy trudny do przyjęcia (o argumen‑
tacji)’. Można by więc zaryzykować postawienie hipotezy, że punkt 
ciężkości przesunął się tu z cech uważanych „obiektywnie” za nega‑
tywne na podmiot, który odbiera coś za pomocą zmysłów jako spra‑
wiające mu „subiektywną” przykrość. Ponadto znaczenie leksemu, 
w najstarszych poświadczeniach odnoszone często do sfery doznań 
zmysłowych, fizycznych (por. np. V jego (sc. Jesusa) pyątach svyątych 
przykre kamienie (durissimi calculi) roslo Rozm 154; SStp) ulegało stop‑
niowo zawężeniu do określenia zbioru pojęć abstrakcyjnych (przykre 
położenie, warunki, następstwa;  SW). We współczesnej polszczyźnie 
zachowały  się  przede wszystkim  połączenia  z  leksemem  przykry 
o charakterze metaforycznym, opisujące to, co sprawia dyskomfort 
w sensie przenośnym: przykra( ‑y , ‑e) rozmowa, sytuacja, skutek, niespo-
dzianka, incydent, sen, wspomnienie, człowiek, charakter (USJP, ISJP). Jed‑
nocześnie nastąpiło osłabienie ekspresywności leksemu. W porów‑
naniu z takimi przymiotnikami, jak straszny, okropny, przeraźliwy czy
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okrutny niesie on z sobą słaby ładunek ekspresywności, choć jeszcze 
w XVI wieku znaczył w pewnych kontekstach ‘srogi, okrutny’ czy 
‘przerażający’13. Obserwacja kolejnych etapów rozwoju znaczenio‑
wego  leksemu przykry pokazuje, że  jego rdzeniem semantycznym 
pozostaje  ‘bycie nieprzyjemnym, niemiłym, dokuczliwym, dotkli‑
wym,  uciążliwym,  sprawiającym  kłopot’.  Ma  on  więc  nieostry, 
rozmyty zakres znaczeniowy, co według Krystyny  Kleszczowej 
(2004:  136)  stanowi  jeden  z  gwarantów  stabilności  jednostki  lek‑
sykalnej. Przykry  spełnia  zresztą  także  i  inne, wymieniane przez 
badaczkę, warunki  trwania  leksemu w  języku: ma nieprzejrzystą 
budowę słowotwórczą, wysoką frekwencję tekstową i odnosi się do 
dziedzin niepodatnych na przemiany cywilizacyjne (Kleszczowa, 
2004:  140).  Chociaż  więc  zmniejszył  się  zakres  jego  łączliwości, 
a niektóre ze znaczeń bezpowrotnie,  jak  się wydaje,  zanikły,  lek‑
sem przetrwał w języku jako jeden z pomostów łączących historię 
polszczyzny z jej współczesnością.
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Anna Ziembińska

The analysis of a semantic development of the lexeme przykry (unpleasant)

Abst ract

The article is an attempt to describe a semantic evolution of the lexeme przykry 
(unpleasant) in the light of the most important lexicographic sources. The analysis 
of word etymology allows for making a hypothesis that its primary meaning, re‑
ferring to qualities sensually perceived (steepness, roughness) was metaphorically 
transposed on the sphere of abstract notions and survived in the language in this 
form. The development of the meaning of the lexeme in question was considered 
an example of the phenomenon of an etymological synesthesis. The scope of the 
word usage has been narrowed down to describe subjectively received  impres‑
sions  in  the  course  of  the  centuries.  The  force  of  gravity  has moved  from  the 
qualities regarded as objectively negative on the subject evaluating something that 
hurts him/her. Also, the attenuation of the lexeme expressivity was observed. It 
seems, however, that despite the very changes, przykry (unpleasant) fulfills most of 
the conditions for existing in the langauge, which guarantees it a strong position 
in the Polish lexical repertoire.

Анна Зембиньска

Анализ семантического развития лексемы przykry (неприятный, досадный)

Резюме

Статья  является  попыткой  описания  семантической  эволюции  лексемы 
przykry (неприятный, досадный)  в    зеркале  самых  важных лексикографичес‑
ких  источников.  Анализ  этимологии  слова  позволяет  утверждать,  что  его 
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первичное значение, относящееся к свойствам, воспринимаемым чувствами 
(крутизна, острота), было метафорически перенесено на область абстрактных 
понятий и в таком виде сохранилось в языке. Развитие значения исследуемой 
лексемы признано примером явления этимологической синестезии. На про‑
тяжении веков сфера употребления слова сузилась до описания субъективно 
воспринимаемых впечатлений. Точка опоры была перенесена с черт, которые 
считаются объективно негативными, на субъект, оценивающий что -либо как 
неприятное ему. Наблюдается также ослабление экспрессивности лексемы. 
Однако кажется, что несмотря на эти изменения, przykry (неприятный досад-
ный) выполняет большинство условий сохранения лексемы в языке, что обес‑
печивает ей стабильную позицию в словарном запасе польского языка.



Od cyrulika przez zęboleka do stomatologa

MARTA CZOŁGOWSKA

Początki stomatologii sięgają czasów wielkich cywilizacji  staro-
 żytnych: sumeryjskiej, egipskiej, babilońskiej, indyjskiej i chiń‑

skiej. Od samych początków dostęp do profesjonalnej wiedzy mieli 
głównie  kapłani  i  to  właśnie  przez  przedstawicieli  tej  warstwy 
społecznej był uprawiany zawód dentysty. W Grecji, skąd wpływy 
rozszerzały się na inne kraje Europy, medycyną trudnili się kapła‑
ni Asklepiosa, zwani asklepiadami. Ze szkoły tej wywodził się oj‑
ciec medycyny, Hipokrates, słynący z dzieła Corpus Hippocraticum, 
w którym rozdział De dentitione poświęcił właśnie leczeniu zębów 
(Jesionowski,  1971: 11–13).
Upłynęło wiele  czasu,  zanim  zawód dentysty  został wyodręb‑

niony z  szerokiej profesji  lekarza ogólnego. Dopiero w 1368  roku 
Guy  de  Chauliac  po  raz  pierwszy  nazwał  ludzi  zajmujących  się 
zawodowo  usuwaniem  zębów  dentator  i  dentist  (Wajs,  1994:  11) 
(od łac. dent – ‘ząb’). Potrzeba było jednak kilku kolejnych wieków, 
aby dentystyka usamodzielniła  się  i  stała się odrębną gałęzią na‑
uki. W XVII wieku  naukowa dentystyka  rozwijała  się  na margi‑
nesie chirurgii pozostającej domeną fryzjerów, wyrywaczy zębów 
i znachorów (Supady,  2007: 109), ale  już w 1700 roku ukazało się 
rozporządzenie Ludwika XIV, uznające dentystykę za odrębny za‑
wód (Wajs,  1994: 17). W połowie XVIII wieku stomatologia została 
uznana za samodzielną specjalizację i wymagała osobnych studiów 
medycznych (Jesionowski,   1971: 27)1.

1  Warto wspomnieć, że jedną z postaci, które zasłużyły się dla dentystyki, był 
Leonardo da Vinci, który wniósł szczegółowy opis anatomiczny zębów, szczęk 
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Początki medycyny oraz innych dziedzin nauki w Polsce, podob‑
nie jak w całej Europie, miały swoje źródło w myśleniu magicznym. 
Uzdrawianiem zajmowali się guślarze  i  różnego typu czarownicy 
(Gąsiorowski,  1839: 18). W związku z magicznym traktowaniem 
leczenia  istniało wiele  leksemów określających nieprofesjonalnych 
lekarzy zębów. Jeden z takich wyrazów został zanotowany w SW2. 
Można  tam odnaleźć  informację,  że  kobieta,  która  zajmowała  się 
leczeniem zębów poprzez czary, była nazywana w gwarze zębarką:

Włościanka, mając o pół mili dentystę, gotowa mili parę jechać do 
baby, która leczy zażegnywaniem; babę ową zowią zębarką.

SW

Na równoległe istnienie podobnych leksemów obejmujących sferę 
medycyny  i znachorstwa wskazuje Franciszek  Pepłowski   (1974: 
194), który zwraca uwagę na fakt, iż w SStp odnajdujemy szereg: le-
karz (występujący w dzisiejszym znaczeniu medicus) – lekownik (oraz 
lekownica) ‘ten, który leczy czarami’ i odpowiednio lekować znaczyło 
‘leczyć czarami’.
Z czasem następowała profesjonalizacja lecznictwa. Pierwszymi 

lekarzami na terenach Polski byli zakonnicy, których liczba zwięk‑
szyła  się  od  czasu  przyjęcia  przez  Polskę  chrztu.  Ich  działalność 
medyczna trwała aż do wczesnego średniowiecza. Od XII wieku ko‑
lejni papieże i kolejne sobory wydawali surowe zakazy zajmowania 
się leczeniem przez osoby duchowne3, a lecznictwo stopniowo za‑
częło przechodzić w ręce lekarzy świeckich, posiadających wiedzę 
empiryczną. Jednak ci nie chcieli zajmować się usuwaniem zębów, 
pozostawiali  tę czynność cyrulikom i balwierzom (Jesionowski, 
1971: 18–19).

i zatok szczękowych. Wiedzę zyskał na podstawie własnych doświadczeń zdo‑
bytych podczas sekcji zwłok (Jesionowsk i,  1971: 21).

2  W odniesieniu do słowników, z których korzystam, posługuję się skrótami, 
umieszczonymi w wykazie źródeł.

3  Zakaz  ów  był  spowodowany  tym,  że  zajęcia  chirurgiczne  zabierały  du‑
chownym czas przeznaczony na sprawowanie czynności kapłańskich i nie lico‑
wały z powagą ich stanu.
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Jak można zauważyć, wyrywanie zębów nie było zajęciem pre‑
stiżowym i być może z tej przyczyny w średniowieczu znana była 
profesja wędrownego dentysty (ang. toothdrawer ‘wyciągacz zębów’), 
wykonującego swoją „pracę” na placach publicznych i podczas jar‑
marków. Byli  to najczęściej szarlatani, nie mający pojęcia o wyry‑
waniu zębów (Jesionowski, 1971: 18–19). Takie szkodliwe praktyki 
stosowane były przez wieki. W 1819 roku M. Lewenstamm napisał 
rozprawę pt. Krótka nauka dla ojców i matek, jakim sposobem mogą utrzy-
mać zęby swej familii do późnej starości w zdrowym i dobrym stanie (zob. 
Wajs, 1994: 27). Partaczy zajmujących się usuwaniem zębów nazwał 
tutaj  zębołomami  albo  zęborwaczami  (Wajs,  1994:  27). Rzeczowniki 
te,  jednak bez pejoratywnego nacechowania, zostały odnotowane 
w słowniku M.A. Troca i słowniku S.B. Lindego4: Zębołom v. Zębo‑
rwacz ‘ten, który zęby wyrywa, wyłamuje’, oraz w identycznej posta‑
ci w SWil. Możemy także odnaleźć te wyrazy w SW – tutaj jednak 
już  jako słowa mało używane  (ze znakiem X): zębołom, zęborwacz, 
także mało  używane,  ale  z  kwalifikatorem:  żartobliwe:  zęborwot, 
zębołomek. Artur  Re jter   zauważa, że Słownik języka polskiego pod 
redakcją Witolda Doroszewskiego notuje  jeszcze  inny żartobliwy 
ekspresywizm nazywający dentystę: wyrwiząb (2006: 145).
Dziedziną, z której wyodrębniła się dentystyka, wydaje się chi‑

rurgia (łac. chirurgia, gr. cheirourgia ‘rękodzieło, prace ręczne’). W sta‑
ropolszczyźnie greckie chir ‑(urg) przeszło w cyr ‑(ulik) (WSEH) i stąd 
informacje  o  tym,  że  oprócz lekarzy stojących na wysokim poziomie, 
lecznictwem zajmują się łaziebnicy i balwierze (zwani też cyrulikami)5. Wy‑
razem cyrulik zaczęto określać ludzi zajmujących się ranami i drob‑
nymi operacjami,  także w zakresie  jamy ustnej. Można dostrzec, 
że w wiekach średnich typowe było łączenie kilku zawodów przez 
jedną osobę. W Historii stomatologii polskiej M. Jesionowskiego odnaj‑
dujemy informację, że cyrulicy między innymi usuwali bolące zęby (Je ‑
sionowski, 1971: 37). Krystyna Długosz-Kurczabowa przytacza za 
SL, iż cyrulik to ‘fryzjer, który również wykonywał zabiegi lecznicze, 

4  Zob. wykaz źródeł.
5  Troc  (1822: 36; 208) notuje obydwa leksemy (jednak balwierz w formie bar-

wierz), tłumacząc je: ‘chirurg’.
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jak puszczanie krwi, wyrywanie zębów’ (WSEH). Czynność wyry‑
wania zębów, co uwydatnia się w wielu przytoczonych nazwach, 
była  jedyną,  jaką na początku wykonywano, w dodatku  samymi 
palcami. Leczenie zachowawcze przyszło z czasem.
W  SBa  czytamy,  iż  słowo  cyrulik  po  raz  pierwszy  odnotowano 

w 1568 roku w twórczości Mikołaja Reja w znaczeniu ‘felczer’. Wcześ‑
niej występowało w postaci łacińskiej cirulgicus // cirurgicus (w źród‑
łach staropolskich XV wieku – zob. SBa). W SXVI odnajdujemy cytat:

Abowiem każdy kto obaczy iaki wrzod ∫zkodliwy na ciele ∫woim/ 
[…] nic ∫ie nie gniewa na cyrulika chociay go pali  (RejZwierć 76v, 
34 [2 r.], 85.)6.

Wynika z niego, że cyrulik zajmował się ogólnie ranami zewnętrz‑
nymi, naskórnymi, ewentualnie prostą interwencją wewnątrz orga‑
nizmu. Brakowało wówczas  jeszcze specjalizacji w zakresie  lecze‑
nia  konkretnej  części  ciała.  Potwierdzeniem  takiego pojmowania 
wyrazu  cyrulik są  definicje  i  cytaty  zamieszczone w  słownikach 
następnych wieków:

Cyrulictwo nauka opatrywania ran, puszczania krwi, stawiania 
pijawek, baniek, robienia mniejszych chirurgicznych operacji;

SWil

Doktor nasz, zapewne skutkiem dawniejszego swego cyrulickiego na-
łogu, lubił krew puszczać (Krasz. Latarn. IV, 26.//L);

SD

Sala cyrulicza, destynowana na egzamina chirurgów  (STASZIC, 
Dzien. I 282);

SD

Zapobiegał chorobom sprowadzając każdej wiosny cyrulika, który 
całej wsi puszczał krew (DĄBR. M. Noce I, 112).

SD

Z czasem dostrzegalna staje się powolna specjalizacja w zakresie 
leczenia. Potwierdzenie tego znajdujemy w wydawanych pozycjach 

6  Skróty źródeł cytacji podaję za słownikiem, z którego przywołuję dany frag‑
ment.
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naukowych. W 1792 roku Ludwik Perzyna opublikował w Kaliszu 
rozprawę pt. Nauki cyrulickiey krótko zebraney  […], w której omówił 
budowę  szczęk,  schorzenia  błon  śluzowych  jamy ustnej  i  zębów, 
chirurgię  szczękową oraz problem zębów sztucznych. Siedem  lat 
później ukazała się rozprawa Rafała  Józefa Czerwiakowskiego pt. 
Wywod o narzędziach cyrulickich, w której osobny rozdział autor po‑
święcił narzędziom do usuwania zębów oraz narzędziom do lecze‑
nia zachowawczego. Rozprawa ta odegrała ważną rolę w rozwoju 
dentystyki w Polsce. Dodać warto, że Czerwiakowski po raz pierw‑
szy wprowadził  nauczanie dentystyki  na wydziale  lekarskim na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Wajs,  1994: 23).
W XIX wieku termin cyrulik nadal funkcjonuje, jednak zakres jego 

znaczenia ulega zawężeniu. W SD leksem cyrulik wyparł opatrzone 
kwalifikatorem: dawny wyrazy felczer i golibroda.
Innym leksemem, który oznaczał lekarza zębów, był łaziebnik. Jak 

już wcześniej wspominano, początkowo medycyna cechowała się 
brakiem specjalizacji. Jedna osoba, parająca się medycyną, skupiała 
w swoich rękach umiejętności przynależne kilku, dziś oddzielnym, 
zawodom. Dlatego  też  łaziebnik  (=  łaziennik),  zajmujący  się  przede 
wszystkim prowadzeniem i posługą w łaźni, był to

zwykle z zawodu cyrulik, musiał znać się na puszczaniu krwi, co 
było generalnym środkiem na wszelkie choroby. (Ptaś. Miasta 393).

SD7

Wyrazy  łaziebnik i  cyrulik były  używane  zamiennie,  ponieważ 
kompetencje  tych specjalności w dużej mierze się pokrywały. Po‑
twierdza  to  Ludwik  Gąsiorowski:  „łaziebnicy  posiadali  także 
wiadomości cyrulickie” (1839: 26).
W SD zamieszczono cytat, który dobrze ukazuje zależności mię‑

dzy wykonywanymi profesjami:

balwierski daw. […] Jeden cech balwierski utrzymywał kramy, czy-
li apteki lekarskie, drugi łaźnie, trzeci pełnił obowiązki chirurgów. 
(Szajn.  Jadw. II, 294).

7  W SD słowo łaziebnik zostało przywołane w ilustracji do hasła cyrulik.
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W przytoczonym cytacie pojawiło się pojęcie cech balwierski. Bar-
wierz (też wariant balwierz) jest kolejnym leksemem oznaczającym 
lekarza  zębów  i,  jak  się  wydaje,  wykazuje  największe  bogactwo 
znaczeniowe  spośród omawianych nazw. W SXVI  artykuł  hasło‑
wy barwierz kończy całe pasmo synonimów: chirurg, cyrulik, doktor, 
drapacz, golacz, lekarz, medyk, postrzygacz, skrobacz. Widzimy tu wiele 
zawodów, m.in.  takich,  których wykonawcy  zajmowali  się  lecze‑
niem, a ze względu na okoliczność braku specjalizacji w tamtym 
okresie, z pewnością także dentystyką. Można z tego wnioskować, 
że barwierz wykonywał jednocześnie dwa, współcześnie całkowicie 
odrębne, zawody: fryzjera i lekarza.
W XX wieku  hasło  to  zostało  opatrzone w  SD  kwalifikatorem 

dawny:

Balwierz dawn. ‘ fryzjer jednocześnie zajmujący się felczerstwem’: 
Od golenia i strzyżenia bród nazywano w Polsce cyrulika barbierzem, 
balbierzem, a najczęściej balwierzem. (SRG 508. […] <wł. barbiero, 
fr. barbier>).

Wobec przemian semantycznych omawianego słowa można za‑
stosować prawo krystalizacji dominanty Witolda Doroszewskiego: 
„Gdy w wyniku historycznego rozwoju funkcje znaczeniowe wy‑
razu jasno się zarysują, wyraz będący dotąd pod względem znacze‑
niowym pewnego rodzaju mgławicą, staje się wyrazem wieloznacz‑
nym, wieloznaczność zaś jest przejściowym stadium skłócenia, po 
którym następuje krystalizacja dominanty znaczeniowej i elimina‑
cja funkcji pobocznych” (Pawelec, 2003: 20). Z szeregu synonimów 
pozostało jedno główne znaczenie: fryzjer.
Fakt, że balwierz trudnił się  felczerstwem ( felczer = chirurg, cyru-

lik), wyjaśnia, dlaczego przypisywano mu zajmowanie się zębami. 
Warto zwrócić uwagę na wspomniane już zjawisko wykonywania 
kilku  zawodów przez  jedną  osobę,  na  co  przykładem  jest  częste 
przywoływanie w definicjach fryzjera. Ze względu na to, że z cza‑
sem wykształciła się większa liczba specjalistycznych zawodów, na‑
stąpiło także zawężenie pola znaczeniowego fryzjera do osoby, która 
zajmuje się układaniem i strzyżeniem włosów.
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Termin dentysta odnotowano dopiero u progu XIX wieku (SBa). 
Była  to  pożyczka  z  języka  francuskiego  (dentiste). Wyraz  dentysta 
zanotował jako pierwszy Michał Abraham Troc (1822: 265). Samuel 
Bogumił Linde objaśnił znaczenie wyrazu, podając polskie odpo‑
wiedniki: lekoząb, zębolek (SL)8. Jest to definicja synonimiczna, jednak 
synonimy te zostały wydzielone jako odrębne hasła. Trzy leksemy 
z SL (dentysta, lekoząb, zębolek) pojawiają się również w SWil:

Zębolek9, ob. Lekoząb, dentysta;
Lekoząb, nieuż. zębolek, dentysta;
Dentysta, (z łać.) lekarz zębów, lekoząb.

Słownik notuje jednocześnie leksem zębnictwo v. dentystyka z de‑
finicją: ‘nauka o utrzymaniu w stanie zdrowym zębów i  leczeniu 
ich w stanie chorobliwym’. Nazwa ta uległa niewielkiej przemianie 
słowotwórczej i dzisiaj w literaturze medycznej funkcjonuje termin 
zębolecznictwo. Takie samo hasło – zębnictwo – z odsyłaczem do denty-
styki znajduje się w SW. Pojawia się również wyrażenie z leksemem 
dentystyczny:  salon dentystyczny.  Współcześnie  powiedzielibyśmy: 
gabinet dentystyczny, praktyka dentystyczna, natomiast  jeśli salon,  to: 
fryzjerski, urody.
Ciekawe wyjaśnienie leksemu dentysta odnajdujemy w SW:

Dentysta X lekoząb, X zębolek, [Antysta] [podkr. – M.C.] zajmu-
jący ś. leczeniem, rwaniem i wprawianiem zębów. <Fr. dentiste>.

Niespotykany dotąd w definicjach termin antysta notuje również 
SGP  autorstwa  Jana  Karłowicza,  który  był  także  współautorem 

8  Na podobnej zasadzie słowotwórczej powstały ciekawe dla dzisiejszego od‑
biorcy  słowa  lekorób, lekorobnik, lekoskładnik,  oznaczające  aptekarza. W SL,  SWil 
i SW odnajdziemy także na tej zasadzie zbudowane nazwy wykałaczki: zębodłub, 
X zębacz, X dłuboząb; zębidło, + koliząb, + kołoząb ‘wykałaczka’ (SW); zębodłub i dłu-
boząb (SL, SWil).

9  Wydaje się, że dzisiejszemu odbiorcy słowo to kojarzyć się może brzmienio‑
wo bardziej z żartobliwym określeniem osoby np. o dużych zębach albo dziecka 
o skąpym uzębieniu, podobnie jak głupolek.
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Prac Filologicznych wydawanych przez Jana Baudouina de Courte- 
nay, Adama Antoniego Kryńskiego oraz Lucjana Malinowskiego. 
Stamtąd właśnie Lucjan Mal inowski zaczerpnął takie wyjaśnienie 
formy: „antysta (dentysta) lubelsk.; z przystosowaniem do wyrazów, 
jak antychryst, antypatyja, antymon i t.p.” (1892: 75).
Język nie ma sztywnych granic, dlatego dentysta nie od razu wy‑

parł dawniejsze określenia. W książce Symchy Wajsa można odna‑
leźć  informację, że w „1842 r. Anns  J. był wykładowcą dentystyki 
w Warszawskiej  Szkole  dla  Felczerów”,  a  także,  iż  „po  zamknię‑
ciu Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego wydano  instruk‑
cję przez Radę Lekarską o egzaminach dla cyrulików zajmujących 
się usuwaniem zębów” (Wajs,  1994: 31). Wynika z tego, że w tym 
okresie, tj. w pierwszej połowie XIX wieku, terminy cyrulik i felczer 
nadal były w użyciu.
Dopiero w SD z XX wieku pojawia się hasło stomatolog i stomato-

logia <gr. Stoma, stomatos = usta + logos = nauka>. Gdy porównamy 
je  z  leksemem dentystyka, widać  różnice w etymologii: dentystyka 
pochodzi z  łaciny  i słowotwórczo wywodzi się od zęba  (łac. dent), 
a stomatologia, wyraz pochodzenia greckiego, mieści w sobie znacze‑
nie: ‘nauka o ustach’. Pojawienie się nowego leksemu spowodowało 
wyparcie starszych nazw i we współczesnej polszczyźnie współist‑
nieją już tylko dwa terminy: stomatolog i dentysta.
Krótka analiza  leksemów nazywających dentystę pozwoliła do‑

strzec dynamizm języka, ciągły ruch znaczeń i form. Zmiany języ‑
kowe w omówionym przypadku zdają się mieć charakter zarówno 
ewolucyjny, jak i rewolucyjny, chociażby za sprawą zapożyczeń z ję‑
zyka włoskiego  czy  francuskiego. Warto  zwrócić  uwagę  na  fakt, 
że w żadnym okresie nie  istniał wyłącznie  jeden  termin określa‑
jący  lekarza  zębów,  ale  istniało  ich  kilka  jednocześnie10. Dokona‑
na analiza umożliwiła obserwację tego, w jaki sposób język odbija 
rzeczywistość: od cyrulika, wyrywającego zęby palcami, doszliśmy 
do współczesnego stomatologa, dbającego o higienę  i estetykę  jamy 
ustnej.

10  Na temat redundancji w języku zob. K. K leszczowa, 2006: 47–53.
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Marta Czołgowska

From a barber ‑surgeon and tooth healer to dental surgeon

Abst ract

The work constitutes an overview of names that have been used in Poland to 
describe a doctor healing  teeth  for  centuries,  including  the modern  times. The 
lexemes collected concern not only professional dentistics as the material gathered 
show that a dentist used to be combined with many professions, for example, that 
of a hairdresser. A professional,  and,  consequently,  linguistic  specialty has ap‑
peared with time. The most important lexemes under investigation involve a tooth 
breaker  (and  its various  forms), a barber -surgeon, a bathhouse owner, a barber, 
a dentist, a dental surgeon. A short analysis of lexemes naming a dentist allowed 
for noticing a language dynamism, a constant movement of meanings and forms.

Марта Чолговска

От цирюльника через зубоврачевателя до стоматолога

Резюме

Работа  содержит обозрение названий, которые на протяжении веков ис‑
пользовались  в  Польше  для  определения  зубного  врача,  вплоть  до  наших 
дней. Собранные лексемы касаются не  только профессиональной  стомато‑
логии,  поскольку из накопленного материала  вытекает,  что  специальность 
стоматолога в предыдущих столетиях была связана со многими професси‑
ями, напр. парикмахера. Узкая специализация, а что за этим следует, также 
и языковая, появилась со временем. Самые важные рассмотренные лексемы, 
это zębołom (и его разные версии), cyrulik, łaziebnik, barwierz, dentysta, stomatolog. 
Краткий анализ лексем, называющих стоматолога, позволил заметить дина‑
мизм языка, постоянное движение значений и форм.



Flirt w polskiej  leksyce

ALEKSANDRA ZOK

Mówi się dziś, że młodzi ludzie podrywają, flirtują, uwodzą, rwą czy
 zarywają osobę, z którą chcą nawiązać bliższy kontakt. Rzad‑

ko zdarza się nam usłyszeć, że ktoś smali cholewy, niemal niemożliwe 
byłoby użycie frazeologizmu ktoś sadzi koperczaki1. Obecność takich 
zwrotów jest poświadczona wyłącznie na kartach literatury (np. ko-
perczaki pojawiają się w twórczości Franciszka Zabłockiego, Adolfa 
Dygasińskiego, Władysława Smoleńskiego). Problem mogłoby dziś 
stanowić także odczytanie sensu wymienionych związków frazeo- 
logicznych, żadne bowiem ze słów, wchodzących w ich skład, nie 
sugeruje kręgu tematycznego, do którego odsyła całość frazeologi‑
zmu. Jeżeli dodać jeszcze, iż owe nieznane nam koperczaki w prze‑
szłości mogły łączyć się nie tylko z czasownikiem sadzić, lecz rów‑
nież np. z czasownikami stroić, palić, ciąć, iść, sunąć, posuwać, puszczać 
się (SD2) – wówczas wyjście z impasu wydaje się niemożliwe.
Już jednak w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego 

został postawiony znak równości między obydwoma wyrażenia‑
mi – w definiensie wyrażenia smalić cholewy (do kobiety) czytamy, 
iż znaczy ono tyle, co  ‘umizgać się do niej, służyć  jej’  lub właśnie 
– ‘stroić koperczaki’. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, iż zwykle tłuma‑
czy się to, co nam obce za pomocą tego, co znane, można przyjąć, 
iż w czasach powstania SL wyrażenie stroić koperczaki było w po‑

1  Żadna z zapytanych przeze mnie studentek polonistyki nie znała znaczenia 
tego zwrotu.

2  W odniesieniu do słowników, z których korzystam, posługuję się skrótami, 
umieszczonymi w wykazie źródeł.
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wszechnym użyciu. Koperczaki znaczyły wówczas tyle, co ceregiele, 
korowody, ceremonie, komplementa (SL),  czego  potwierdzenie może 
stanowić np. następujący fragment Pism historycznych Władysława 
Smoleńskiego:

choć dobiegał sześćdziesiątki, zatarłszy wygolonej czupryny, koper-
czaki stroił do wdówek (SMOL. W. Pisma III, 1383).

SD

Można więc wysnuć wniosek,  iż dawniejsze sposoby zdobywa‑
nia czyjegoś serca wymagały o wiele większego zachodu, aniżeli 
dzisiejsze, konieczne były bowiem ceregiele i ceremonie. Działania te 
niejednokrotnie doprowadzały do osiągnięcia zamierzonych celów:

Znowu w koperczaki puścił się nieśmiało – i tym razem niezgorzej 
mu się udawało… (CZERWIEŃ. Poezje 157).

SD

O  ile  twórcy  słownika  pod  redakcją  Jana  Karłowicza,  Adama 
A. Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego łączyli koperczaki z fi-
glami (poprzez wskazanie na podobieństwo do węgierskiego słowa 
kópéság –  ‘figiel’), ujawniając przy  tym  jowialny czy sowizdrzalski 
charakter tych działań, o tyle według Aleksandra Brücknera (SBr) 
etymologii  tego  słowa  należałoby  szukać w  kręgu  tematycznym 
słownictwa  związanego  ze  zwierzętami  –  koper  (pochodzący  od 
kopyra)  to  ludowe  określenie  zająca;  czasownik  koperlić się ozna‑
czał  ‘przewracać  się’, kopyrtki  zaś  to  ‘ruchy związane z  trącaniem 
się  i przewracaniem’. Z kolei Wiesław Boryś  (SBo) podaje,  iż pra‑
słowiański wyraz koper oznaczał  ‘ukrop, war’, co mogłoby z kolei 
tłumaczyć związek słów w wyrażeniu palić koperczaki, a także wska‑
zywać na związek miłości z żywiołami – konkretnie zaś z ogniem 
(co we współczesnym języku polskim ujawnia się np. w zwrotach 
płonąć  lub pałać miłością, wzniecić miłość czy też miłość gaśnie – zob. 
Jakubowicz,  2000: 238). Zależność ta została potwierdzona także 
w SD – zwrot palić lub stroić koperczaki został tu bowiem objaśniony 
jako ‘zalecać się kobiecie ogniście’.

3  Skróty źródeł po przykładach podaję za słownikami, z których korzystam.
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Interesujący może być  także związek wspomnianych  już cholew 
lub cholewek z zalotami. Jeszcze bowiem Słownik staropolski wiąże cho-
lewki wyłącznie z okryciem nogi. Już jednak Samuel Bogumił Linde 
wskazuje na przenośne użycie czasownika smalić, który dosłownie 
oznaczał  ‘przypalać’,  ‘opalać’,  ‘kopcić’, w wyrażeniu smalić cholewki 
do kobiety, panny, co oznaczało ‘zapalanie się do niej, umizganie się, 
zalecanie’. Okazuje się jednak, że smalić ma związek ze smalcem (SL) 
– substancja ta służyła niegdyś także do polerowania butów (czego 
świadectwo odnajdujemy w Chłopach Władysława Stanisława Rey‑
monta,  1991: rozdz. 5). Tezę tę potwierdza wywód etymologiczny 
Wiesława  Borysia  –  sugeruje  on,  iż  cholewa  stanowi  urzeczowni‑
kowioną formę przymiotnika pochodzącego od prasłowiańskiego 
*choliti – ‘pielęgnować, czyścić, pieścić’, a także wskazanie na rosyj‑
ski czasownik chólit, który znaczy tyle, co ‘troskliwie pielęgnować, 
otaczać pieczą, utrzymywać w porządku, w czystości’. Ciekawe jest 
jednak,  iż  potocznym  znaczeniem  czasownika  smalić  było  także 
‘szybko coś robić’  (SBo), co może wskazywać na  to,  iż uwodzenie 
kogoś było czynnością wymagającą szybkości i refleksu.
Warto także zauważyć, iż Samuel Bogumił Linde stara się wyraź‑

nie sprecyzować, do kogo powinno się smalić cholewki – mianowicie 
do kobiety, panny. Uzupełnienie to mogło mieć charakter dydaktycz‑
ny,  sugeruje bowiem,  iż nieodpowiednie  jest  smalenie cholewek do 
kobiety zamężnej, co znajduje potwierdzenie w Zabobonniku Fran‑
ciszka Zabłockiego, w którym czytamy:

Doszły mnie nowinki, że waści smalisz cholewy do panny Reginki 
i myślisz o weselu (ZABŁ. Zabob. 68).

SD

Z kolei w Olbrachtowych rycerzach Zygmunta Kaczkowskiego po‑
jawia się napomknienie, jakoby smalenie cholew stanowiło domenę 
wyłącznie kawalerów:

[…] ten Francuz smali do niej cholewki, a ja mu jej nie zazdroszczę, 
bo jest zacny kawaler i mój dobry przyjaciel (KACZK. Olbracht. 
III, 242).

SD
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W  toku  rozważań  nad  smaleniem cholew  i  paleniem koperczaków 
ujawniły się także inne leksemy, jak umizgi, mizgi (SL), przymizg (SW) 
lub dawniejsze umiezgi (SBr), które znamy dziś głównie dzięki lektu‑
rze Pana Tadeusza. Leksem ten, poza tytułem trzeciej księgi utworu, 
pojawia się w nim kilkakrotnie np. Umizgi ułana z dziewczyną (PT XI 
[Treść] SJAM) czy też:

Widać przecież, pomimo tak zręczne łudzenie,
Że umizgał się tylko na złość Telimenie. (PT V 355–6).

SJAM

Obecny w przywołanym cytacie czasownik umizgiwać się powstał 
najprawdopodobniej na bazie czasownika mizdrzyć (SBr), wokół zaś 
niego  utworzyła  się  duża  grupa  rzeczowników,  które  określają 
zarówno  samą  czynność,  jak  również  jej wykonawców. Powstało 
więc np. umizgalstwo, czyli  ‘kokieteria’  (SL), nazwy kobiet: umizgal-
ska, umizgantka (SW) czy umizgacz, umizgant, umizgus, a także rzadko 
używany, nieco  ironiczny umizguś  (SWil), mizguś  (SL) czy umizgal-
ski (SWil) –  jako nazwy mężczyzn, którzy  ‘lubią umizgać, zalecać 
i  kokietować’  (SD).  Wymienione  nomina attributiva  wskazują  na 
predyspozycje do określonych afektów, przywodzą na myśl pewne 
zachowania (Nowakowska -Kempna,  2000: 50). Z kolei Wiesław 
Boryś  sugeruje,  iż mizgać  mogło  pochodzić  od  prasłowiańskiego 
migać (*migati), oznaczającego ‘mruganie oczyma, dawanie znaków 
porozumiewawczych’  (SBo), były  to więc czynności, które można 
uznać za elementy gry miłosnej, a które zostały skompromitowane 
także w Mickiewiczowskich Dziadach:

Kokietka idąc na bal do pałacu,
Nie tyle trawi przed zwierciadłem czasów,
Nie robi tyle umizgów, grymasów,
Ile car co dzień na tym swoim placu. (D3Przegląd 7–10).

SJAM

Wielość nazw określających osoby, które oddawały się umizganiu, 
świadczy o powszechnej obecności grupy słów z nią związanych 
w leksyce dawnych użytkowników polszczyzny.
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Warto  przyjrzeć  się  bliżej  także  tytułowemu  flirtowi,  który  nie 
został  odnotowany w  słownikach  dziewiętnastowiecznych  –  lek‑
sem nie pojawia się ani w Słowniku języka polskiego S.B. Lindego, ani 
w Słowniku wileńskim. Flirt oraz synonimiczne niegdyś względem 
niego flirtację  i flirtaż  odnotowano dopiero w Słowniku warszaw‑
skim – oznaczały one wówczas tyle, co ‘zabawianie osób innej płci 
z odcieniem erotycznym, kokietowanie dla zabawy;  lekceważenie 
skromności, niedochodzące wszakże do występku’ (SW). Już w SD 
zakres znaczeniowy flirtu został rozszerzony o znaną także  i dziś 
‘grę  towarzyską umożliwiającą  rozmowy na  tematy  erotyczne za 
pomocą kartek z pytaniami i odpowiedziami’. Dzisiejsze znaczenie 
flirtu,  poza  ‘kokietowaniem’  i  ‘grą  towarzyską’,  jest  także  równo‑
znaczne z ‘przygodą erotyczną’, przy czym leksem jest kwalifikowa‑
ny do zasobu słownictwa książkowego (zob. USJP). Pewne zmiany 
leksykalne można zauważyć również w nazwach osób flirtujących – 
o ile dziś posługujemy się określeniami flirciarz, flirciara lub flirciar-
ka  (USJP), o tyle SW nie przywołuje leksemów, którymi można by 
określić osoby flirtujące. Z kolei w SD pojawia się leksem flirtowicz –
przestarzałe  już wówczas określenie dla flirciarza. Zarówno w SW, 
jak również w SD występuje z kolei nieobecny w dzisiejszej leksyce 
przymiotnik flirtowy:

Poskromiła od razu jego flirtowe, a dość prymitywnie pojęte zapędy 
(ŻER.Dzieje II, 137).

SD

W słownictwie wieków ubiegłych nie brakowało też pejoratywnie 
nacechowanych określeń dotyczących relacji damsko -męskich.  Już 
w staropolszczyźnie znano  fryje,  czyli  ‘zaloty  i  starania o miłosne 
względy’  (SStp)4. Ale  fryje  oznaczały  również  ‘rozpustę’,  ‘nierząd’, 
‘swawolę’ (SXVI), pochodziły zaś prawdopodobnie od niemieckiego 
freien, w znaczeniu ‘ubiegać się o kobietę’ (Kluge,  2002). Niewyjaś‑
nione  pozostaje więc,  dlaczego  zarówno  fryjerstwo  (utożsamianie 
z rozpustą, nierządem i swawolą), jak również nazwy: fryjer ( fryjerz, 

4  W definicji brak sugestii świadczącej o negatywnym odcieniu tego słowa.
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fryjarz)  lub  fryjerysta  (SW) były nacechowane zdecydowanie nega‑
tywnie,  podczas  gdy  same  fryje  nie we wszystkich odczytaniach 
taki odcień miały. Fryjer był nie tylko ‘rozpustnikiem’ czy ‘kochan‑
kiem’, wyraz  ten bywał  także synonimem cudzołożnika  czy nawet 
– kurewnika (SXVI).
Nieco mniej dosadnie nazywano jednak wówczas kobiety biorące 

we fryjach udział – fryjerka oznaczała ‘miłośnicę, nałożnicę, kochan‑
kę’. Wypływa stąd wniosek, iż w staropolszczyźnie istniała nietole‑
rancja dla związków pozamałżeńskich, co dodatkowo potwierdza 
definicja poczciwej żony podana przez Marcina Bielskiego w dziele 
Żywothy philozophow […]:

Taka iście [żona] może być rzeczona poczciwa, która mogąc fryjować 
nie fryjuje […]. (Biel – Żyw 110).

SXVI

Ciekawy  jest  także fakt,  iż wraz z upływem czasu nastąpił dia‑
metralny zwrot w postrzeganiu fryjera i fryjerki. Już bowiem Samuel 
Bogumił Linde odnotowuje, że fryjer to ‘zalotnik’, ‘gamrat’ czy ‘gach’, 
podczas gdy  fryjerka  jest określana synonimicznie nawet  jako nie-
rządnica.
Znamienne jest również nazywanie osób lgnących ku sobie jako 

zbytnika  i zbytnicy. Zbytkowanie  było  już w XVII wieku uznawane 
za ‘zbytnie sobie pozwalanie’ czy też ‘brojenie’ (SJJChP), brak więc 
w jego definicji nawiązań do relacji damsko -męskich, co potwierdza 
cytat odnotowany w SWil:

W wieku, kiedy wszyscy zbytkowali strojem błyszczącym, Jagiełło 
chodził w prostym tołubie, nie cierpiał słota na sukni.

Interesujący jest natomiast charakter relacji pomiędzy zbytnikiem 
a zbytnicą, ukazany we wspomnianym już SWil – zbytnika określa się 
tu bowiem jako ‘człowieka zbytkowi oddanemu, przesadnego w ży‑
ciu’, zbytnica (zbytnicka, zbytniczka) jest zaś ‘kobietą zbytkowi oddaną, 
przesadną w życiu’. Także Samuel Bogumił Linde uznawał zbytni-
ka wyłącznie za  ‘człowieka oddanego zbytkowi’ czy  ‘przesadnego 
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w życiu’ (SL). Zbytki oznaczały również wszelkiego rodzaju ‘żarty’, 
‘figle’ i ‘psoty’ (SBo). Ale już w SW widoczne są pewne symptomy, 
które pozwalają wiązać wymienione leksemy ze stosunkami pomię‑
dzy kobietą a mężczyzną. Zbytnik (lub też zbytecznik czy zbytkownik) 
określony jest tu bowiem nie tylko jako ‘człowiek oddany zbytkowi’, 
lecz także jako m.in. ‘rozkosznik, rozpustnik’. Pojawiają się tu tak‑
że żeńskie formy zbytnika – zbytnica  lub zbytniczka (podane zostały 
jednak wyłącznie ich definicje gramatyczne).
Z kolei najbliższy (spośród analizowanych) naszym czasom słow‑

nik  pod  redakcją  W.  Doroszewskiego  wskazuje,  iż  wychodzące 
z użycia zbytkowanie  to inaczej  ‘dokazywanie’,  ‘psocenie’,  ‘brojenie’, 
‘używanie’ i ‘hulanie’, zbytnik zaś jest synonimem osoby, która ‘lubi 
zbytkować, figlować’,  synonimem rozpustnika czy rozrzutnika. Defi‑
nicja zbytnicy wyraźnie wskazuje  jednak na odrębną  interpretację 
powyższych zachowań, gdy mowa o przedstawicielkach płci pięk‑
nej.  Egzemplifikując  bowiem  użycie  leksemu  zbytnica,  wskazano 
wyłącznie na pejoratywne przykłady użycia  tej nazwy – zbytnica 
ma grzechy, hula ze zbytnikami,  określona  jest  także  jako  szkaradna, 
czego wyrazem  jest cytat pochodzący z dramatu Żabusia Gabrieli 
Zapolskiej:

A to szkaradne zbytnice, jak to mnie zmamiły! (ZAP.G. Żab. 73).
SD

Ciekawą kwestią  jest  także nazywanie umizgującej  się kobiety 
przylepką lub przylepą. Wyrazem tym w staropolszczyźnie określano 
wyłącznie ‘kawałek chleba odkrojony z brzegu bochenka’, czyli tzw. 
‘piętkę’  (SStp). Rolę przylepki konkretyzuje Andrzej Bańkowski: po 
odkrojeniu kilku kromek, przylepkę dołącza się do pozostałej części 
bochenka, by ten nie wysychał (SBa). W kontekście relacji damsko-
 -męskich można by określić rolę przylepki (a więc kobiety), jako tej, 
bez której ognisko domowe – symbolizowane przez bochen chle- 
ba – nie mogłoby istnieć.
Rozszerzenie znaczenia tego słowa można zaobserwować w słow‑

nikach późniejszych. I tak np. w SW definicja przylepki zawiera za‑
równo informację o części bochenka, którą ów element stanowi, ale 
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także o dziecku lub kobiecie określanych mianem przylepek. Kobieta, 
w stosunku do której używano tego określenia, utożsamiana była 
wówczas z  ‘pieszczoszką, miluchną, sympatyczną’ czy  też  ‘pocią‑
gającą’, ponadto ‘lgnęła do każdego’. Próbę definicji przylepki podjął 
także Józef Minasowicz:

Dama ta, lgnąc do mężczyzn letką Chęcią serca, Przylepką była, czy 
kokietką (Min. Ryt. 4, 251).

SL

Z  kolei  częstotliwość  stosowania deminutywnej  formy przylep-
ka  (jak również sama możliwość  tworzenia  form zdrobniałych od 
większości pojawiających się tu nazw osób) może świadczyć o pew‑
nych wartościach kulturowych, które odnajdujemy w naszym  ję‑
zyku – zarówno w kulturze słowiańskiej,  jak również w kulturze 
śródziemnomorskiej  (w  przeciwieństwie  do  np.  kultury  anglosa‑
skiej) istnieje bardzo dobrze rozwinięty system zdrobnień, będący 
jednym z wyznaczników ich serdeczności (Wierzbicka, 1999: 215). 
Derywaty hipokorystyczne są także  językowym odbiciem małości 
fizycznej kobiety (Kita,  2007: 210).
Nieco  bardziej  dosadne  definicje  przylepki  dają  nam  natomiast 

słowniki – SL i SWil, w których to zaznaczono, że przylepka to ‘ko‑
bieta umizgalska’ (SL) czy też figlarne określenie dla ‘kobiety łatwej, 
łatwo się przywiązującej, kokietki’ (SWil). Z kolei w innym słowni‑
ku można odnaleźć definicję przymiotnika przylepny – jest to ‘osoba
lgnąca do kogoś, przymilna, lubiąca się przymilać oraz przylepiać
się [podkr. – A.Z.]’ (SD). Czasownik przylepiać się opatrzony został in‑
formacją, że ma charakter potoczny, znaczy zaś tyle, co ‘narzucanie 
swojego towarzystwa, nieodstępowanie kogoś’ czy ‘bycie natrętnym’, 
zostaje tu także przytoczony następujący przykład egzemplifikują‑
cy jego użycie: Przylepili się do Lizy jak mucha do miodu (BRAND.M. 
Wypr.85; SD). Czasownik ten ma więc związek ze znaną już w sta‑
ropolszczyźnie namodlnością  (SStp),  czyli  ‘nieustającą,  dokuczliwą 
prośbą, natręctwem, upartym naleganiem’, znanym dziś jako namol-
ność. Z kolei w SL synonimem adoratora (czyli kogoś, kto modli się, ze 
czcią się kłania, czci kogoś) jest właśnie obmolnik lub namolnik. Warto 
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również zauważyć pewną asymetrię, która dotyczyła rozwoju form 
męskich i żeńskich w wiekach ubiegłych. Nie było bowiem męskich 
odpowiedników przylepki, nie było także żeńskich odpowiedników 
namolnika czy obmolnika  (nie  istniała więc prawdopodobnie możli‑
wość,  by  kobieta  była  postrzegana  jako  natrętna w  stosunku  do 
mężczyzny).
Warto również wspomnieć o zalotach, pochodzących zapewne od 

znanego  już w  staropolszczyźnie  czasownika  zalecać,  znaczącego 
‘prosić o życzliwość’5. U  Jana  Jabłonowskiego czytamy natomiast: 
Dziś się zaleca ten, a drugi żeni (Jabł. Buk. P4b; SL), co sugeruje, iż do‑
celowo konsekwencją zalotów powinno być zawarcie związku mał‑
żeńskiego. Zalecanie oznaczało także dawniej ‘rekomendację’ (SBo), 
która  bez  wątpienia  dotyczyła  zalet  potencjalnego  konkurenta. 
Obok zalotów, podobnie  jak miało to miejsce w wypadku umizgów, 
powstało wiele nazw osób biorących w nich udział. Odnajdujemy 
więc zarówno zalotnika,  jak  i  staropolskiego zaletnika,  czyli  ‘kogoś, 
kto ujawnia swe zalety’ (SW) oraz zalotnicę, zaletnicę  (SWil) czy za-
lotnisię (SD). Wiele jest również nazw czynności: zalecanka, oznacza‑
jąca  także  ‘komplement’, zaleciny  (SL), zaleta, zalot  (SW) czy zalotni-
ctwo, którego przyczyn, jak przytacza SWil, można doszukiwać się 
w stroju i w pląsie:

Za kusym strojem i pląsem szło nieuniknionem następstwem zalot-
nictwo.

SWil

Obecny jest także wyraz zalotka (SWil), który oznacza dziś ‘przy‑
rząd służący do podkręcania rzęs’.
Znane było również kokietowanie, pochodzące według Aleksandra 

Brücknera  (SBr) od kogucenia się  (czasownik  ten również oznaczał 
‘zaloty’).  Jak podaje Wiesław Boryś, w prasłowiańszczyźnie kobie‑
ty  nieprzestrzegające  zasad  akceptowanego  społecznie  zachowa‑
nia seksualnego nazywane były kurami. Słowo to w miarę upływu 

5  Ciekawe jest, że zaloty znaczyły wówczas tyle, co ‘smród, zapach, to co zala‑
tuje’ (SStp). Inaczej niż dziś, gdy starania mężczyzny o kobietę wiążą się raczej 
z wonią perfum, wciąż mówimy jednak potocznie, że coś zalatuje, czyli śmierdzi.
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czasu przekształciło się w dzisiejsze kurwy (!). Również francuskie 
poule (‘kura’) określało kokotę, wyraz ten od XIX wieku był synoni‑
mem utrzymanki  (SBo). Słowniki historyczne wymieniają zarówno 
określenie  dla  kokietującego mężczyzny,  jakim było  kokiet (SWil), 
jak i dla kobiety – kokieta czy kokietka  (SWil) na ‘określenie kobiety 
zalotnej, umizgalskiej’, zwanej  także żartobliwie papużką. Bliskość 
znaczeniową  kokietki  i  umizgalskiej  można  zauważyć  np.  we  frag‑
mencie pochodzącym z „Monitora Warszawskiego”: Nasze prababki 
były umizgalskie, a ich prawnuczki są kokietkami (Mon.  67,  29. Zab.  2, 
39;  SL). Warto podkreślić,  iż w przeciwieństwie do  kokiety,  której 
zachowanie bywało niejednokrotnie piętnowane, nazwa kokietka nie 
miała skrajnie negatywnego zabarwienia, co zdaje się potwierdzać 
następujący cytat:

Na kolanach trzymał ładną i wesołą kokotę, która opowiadała pieprz-
ną anegdotkę (KRZYWOSZ. Życie 99).

SD

Ciekawą opinię o charakterze dydaktycznym sformułował  i za‑
prezentował w Fircyku w zalotach  Franciszek Zabłocki: Kiedy żona 
kokietka, zawsze mąż prześlepi (ZABŁ. Firc. 108//L; SD).
Interesujące są również nazwy, którymi niegdyś mianowano pod‑

rywaczy. Znany był gach lub gaszek ‘mężczyzna rozwiązły, synonim 
cudzołożnika’ (SXVI), który oznaczał także ‘samca zająca w okresie 
godów’ (SW) czy ‘nierządnego zalotnika’ (SBr) oraz synonimiczny 
doń – gamrat. O ładunku emocjonalnym, który niesie z sobą leksem 
gach, świadczyć może cytat zaczerpnięty z utworu Adolfa Dygasiń‑
skiego:

Niechby sobie terroryzowała męża, trzymała go w ryzach, byle nie 
miała gacha (DYGAS., Molk.56).

SD

Z kolei upust swojemu negatywnemu stosunkowi do gachowania 
dał Sebastian F. Klonowic, pisząc:
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Do północy gachuje, do południa leży: a w tym nieprzepłacony czas 
jak strzała bieży (KLON. Wor 59, 6).

SXVI

Warto  podkreślić  również  brak  społecznego  przyzwolenia  dla 
działań gamrata:

Trzy rzeczy nic niewarte: cudzego psa karmić, z cudzą żoną gamra-
tować, cudze pieniądze liczyć (GOMUL. Róże 124//L.),

SD

przy jednoczesnej świadomości, iż kontakty z gachem są zjawiskiem 
nierzadkim: Jesteśmy na wsi. Każda z dziewcząt ma gacha, co najmniej 
jednego (BOY Flirt V, 183; SD). Według Aleksandra Brücknera (SBr), 
gach stanowił zgrubiałą wersję gamrata; tezę tę próbował obalić jed‑
nakże Franciszek Sławski, przywołał on bowiem analogiczne demi‑
nutiwa,  jak Stanisław/Stach  (SE) oraz brat/brach  (SE). W SWil gamrat 
oznaczał  także  ‘odyńca podczas godów’.  Istniał  także  jego żeński 
odpowiednik – gamratka,  ślady  jego funkcjonowania można odna‑
leźć np. w krótkiej charakterystyce jednego z bohaterów Sienkiewi‑
czowskiego Ogniem i mieczem – Zagłoby, który:

[…] czas spędzał pod wiechami w towarzystwie największych opojów 
lub stołecznych gamratek, w czym pan Michał wiernie dotrzymywał 
mu towarzystwa (SIENK. Ogn. III, 137.//L.).

SD

Określenia gamrat i gamratka dotyczyły głównie ‘osób cudzołożą‑
cych,  nierządnych’,  sama  zaś  gamracja  oznaczała  ‘popęd  płciowy’ 
(SBr).
Ciekawym przykładem rozszerzenia znaczenia  jest  również mi-

łośnik (miłośniczek, miłoszek bądź miłownik; SW), który oznacza dziś 
wyłącznie  ‘osobę w czymś rozmiłowaną’, w staropolszczyźnie był 
jednak także synonimem ‘ubiegającego się o miłość, zalotnika’ bądź 
‘kochanka’ (SStp)6. Ów miłośnik pochodzi oczywiście pośrednio od 

6  W  znaczeniu  mężczyzny,  który  nie  jest  mężem,  co  ukazuje  odnotowany 
przez Lindego cytat: Kocham ją, nie jak mąż, ale jak miłośnik (Teat. 25, 4).
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rzeczownika miłość,  jednakże  bezpośrednio  powstał  on  (a  także 
przymiotnik miłościwy) od przymiotnika miłosny  (SBo). Z kolei mi-
łośnica miała zabarwienie zdecydowanie negatywne – była  syno‑
nimem nałożnicy, utrzymanki, faworyty czy wygodnicy  (SWil). Świa‑
dectwo  pejoratywnego  zabarwienia  leksemu  miłośnica  możemy 
odnaleźć w traktacie dotyczącym wychowywania dzieci autorstwa 
Erazma Glicznera:

Miło im jest miłośnice mieć, a z niemi w swej woli i w psocie miesz-
kać, niżeli swą własną żonę (Glicz. Wych. B. 7).

SL

Warto  zwrócić  również  uwagę  na  konkurenta,  który  oznaczał 
(i  wciąż  oznacza)  zarówno  ‘współzawodnika,  rywala’,  jak  i  ‘cho‑
dzącego w  konkury,  starającego  się  o  rękę  kobiety’  (SW).  Pocho‑
dzenia konkurenta Andrzej Bańkowski (SBa) doszukuje się w języku 
francuskim (concurrent oznacza bowiem ‘rywala’), a także w łacinie, 
gdzie con ‑currere znaczy tyle, co ‘zbiegać się, rywalizować’. Obydwa 
znaczenia leksemu konkurent wiążą się jednak ze sobą nierozerwal‑
nie – o rękę jednej kobiety starać się może przecież cała rzesza kon‑
kurentów, co w jednej z egzemplifikacji użycia leksemu odnotował 
Samuel Bogumił Linde:

Odzywają się różni konkurenci, Jaki taki się koło damy kręci (Jabł. 
Ez. 6).

SL

Warto również przytoczyć następujący fragment:

Na wsi, niedługa ceremonia, przyjedzie w konkury, pokłoni się raz 
matce i ojcu; dadzą córkę, dobrze; a nie, to jedzie skąd przyjechał 
(Teat. 22, 113).

SL

– zostało tu bowiem zasugerowane, iż konkury nie powinny być od‑
czytywane jako przejaw głębokiego zaangażowania emocjonalnego 
konkurenta.
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Frapujący  (także od strony brzmieniowej)  jest  rzeczownik ksiu-
ty, który początkowo był  ‘pieszczotliwą nazwą nadawaną małym 
dzieciom’  (SW),  później  zaś  stał  się  synonimem  ‘zalotów  i  umiz‑
gów, odbywających się głównie na łonie natury’ (SD). Znaczenie to 
znajduje swe potwierdzenie m.in. w  jednym z  felietonów Stefana 
Wiecheck iego,  gdzie czytamy:

Każden, czy to będzie koń, czy też człowiek, jest przyzwyczajony, 
że jak motocykl szosą jedzie, na pierwszym siodełku mężczyzna się 
znajduje, a dopiero na drugim kobieta mu wisi, którą w tak zwanym 
celu matrymonialnem na ksiuty za miasto wywozi.

1987: 58

We współczesnej  polszczyźnie  leksem  ksiuty  istnieje wyłącznie 
jako określenie ‘flirtów, igraszek erotycznych’ (USJP).
Podsumowując  rozważania  dotyczące  flirtu w dawnej  leksyce, 

warto przytoczyć  także nieco sarkastyczny  fragment,  stanowiący 
egzemplifikację leksemu gamrat, przywoływany przez SWil. Podaje 
on w wątpliwość celowość zawierania związku małżeńskiego oraz 
brak możliwości odnalezienia idealnej kandydatki na żonę:

Jeżeli się mam żenić, to mogę poślubić niewiastę ładną, lub brzydką, 
starą lub młodą, bogatą lub ubogą. Ładna będzie mieć zalotników; 
brzydka zmusiłaby do niewiary. Stara obrzydliwy koczkodan; mło-
da to gąska. Bogata chciałaby, żebym był jej pachołkiem, a przy 
ubogiej, byłoby mi i chłodno i głodno. Skoro tak, przeto dobrze mi 
bez żony.

Takiemu ujęciu gamrata  SWil przeciwstawił  równie  ironiczną  ilu‑
strację materiałową leksemu babożeń:

Jeżeli się mam żenić, to mogę poślubić niewiastę ładną, lub brzydką, 
młodą lub starą, bogatą lub ubogą. Ładna będzie moją pieszczotą, 
a brzydkiej, będę sam pieścidłem. Bogata upewni mi los lepszy, a ubo-
ga kochać i szanować mię będzie. Stara będzie mieć około mnie pieczę, 
jak matka około syna, a młoda przyniesie dość krotochwil. Przeto 
żenię się z pierwszą lepszą, i z babą!
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Analizując  te oraz wiele  innych nazw dotyczących nawiązywa‑
nia relacji pomiędzy dwiema osobami, można dojść do wniosku, iż 
nie wszystkie  leksemy przetrwały próbę czasu – część z nich nie‑
co zmieniła znaczenie,  inne wciąż funkcjonują w dawnym kształ‑
cie  i  znaczeniu. Na  ich  podstawie można  także wysnuć wnioski 
dotyczące flirtu w przeszłości. Znamienne  jest bowiem, że pewne 
zachowania, które uchodziły mężczyznom, w wypadku kobiet oce‑
niano z dużo większą surowością. Autorzy definicji kładli również 
duży nacisk na moralność – niejednokrotnie zaznacza się, iż umiz-
gi czy zaloty powinny być działaniami mającymi na celu zdobycie 
serca wyłącznie panien, wszelkie zaś próby nawiązywania relacji 
z kobietami zamężnymi były piętnowane. Charakterystyczne było 
także wiązanie  działań miłosnych  z  czynnościami  zwierzęcymi. 
W słownikach nie ma natomiast jakichkolwiek wzmianek, które su‑
gerowałyby możliwość starania się o względy osoby tej samej płci. 
Istnieje bowiem po dzień dzisiejszy religijne tabu, które nie pozwala 
na  inne niż negatywne odczytywanie  jednej z subkategorii miło‑
ści, którą  jest miłość homoseksualna  (Bierwiaczonek,  2000: 85). 
W definicjach zaczerpniętych ze słowników historycznych niczym 
aksjomat istniało więc przeświadczenie o tym, że kawaler mógł sta‑
rać się wyłącznie o względy panny, kobieta zaś mogła umizgać się 
wyłącznie do osobnika płci przeciwnej.
Liczba leksemów omawianego pola, które występowały w daw‑

nej  polszczyźnie,  świadczy  niewątpliwie  o  jej  bogactwie.  Gama 
przywołanych  słów  dotyczących  flirtu  oraz  osób  w  nim  uczest‑
niczących  jednoznacznie wskazuje,  iż w dawnym  języku  istniało 
wiele określeń dla osób biorących udział w nawiązywaniu relacji 
damsko -męskich. Wiele  spośród  przywołanych w  toku wywodu 
leksemów nie przetrwało próby czasu, wiele z nich funkcjonuje we 
współczesnym  języku  jako określenia archaiczne, które pojawiają 
się wyłącznie w polszczyźnie literackiej. Ich przywołanie ma na celu 
uświadomienie dzisiejszym użytkownikom polszczyzny, iż dawne 
słownictwo w niczym nie ustępuje współcześnie używanej leksyce – 
pozwalało ono na swobodne wyrażanie  treści dotyczących flirtu, 
a  także umożliwiało ekspresywne nacechowanie wypowiedzi od‑
noszących się do omawianego zakresu.



Część pierwsza: W poszukiwaniu znaczeń i słów52

Źródła i literatura

Źródła

Bańkowski  A.,  2000: Etymologiczny słownik języka polskiego. T. 1–2. War‑
szawa – SBa.

Boryś W., 2005: Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków – SBo.
Brückner  A.,  1927:  Słownik etymologiczny języka polskiego.  Kraków  –

SBr.
Doroszewsk i  W.,  red., 1958–1969: Słownik języka polskiego. T. 1–11. War‑

szawa – SD.
Dubisz S.,  red., 2003: Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 1–4. Warsza‑

wa – USJP.
Górsk i  K., Hrabec S., red., 1962–1983: Słownik języka Adama Mickiewicza. 

T. 1–11. Wrocław – SJAM.
Karłowicz  J., Kryńsk i  A., Niedźwiedzk i  W.,  red., 1900–1927: Słow-

nik języka polskiego. T. 1–8. Warszawa – SW.
K luge  F.,  2002: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.  Berlin–

New York.
Koneczna  H.,  Doroszewsk i   W.,  red.,  1965–1973: Słownik języka Jana 

Chryzostoma Paska. T. 1–2. Wrocław – SJJChP.
Linde S.B., 1807–1814: Słownik języka polskiego. T. 1–6. Warszawa – SL.
Mayenowa  M.R.,  red.,  1966–(2010):  Słownik polszczyzny XVI wieku.

T. 1–(34). Wrocław–Warszawa–Kraków – SXVI.
Orgelbrand  M.,  wyd.,  1861:  Słownik języka polskiego.  T.  1–2.  Wilno  –

SWil.
Reymont W.S., 1991: Chłopi. T. 1. Wrocław, rozdz. 5.
S ławsk i  F., 1952–1982: Słownik etymologiczny języka polskiego. T. 1–5. Kra‑

ków – SE.
Urbańczyk S., red., 1953–2002: Słownik staropolski. T. 1–11. Wrocław–War‑

szawa–Kraków – SStp.
Wiecheck i   S.,  1987: Motocykliści, uwaga! W:  Idem:  Wiech na 102! War‑

szawa.



Aleksandra Zok: Flirt w polskiej leksyce 53

Literatura

Bierwiaczonek  B.,  2000: Religijne subkategorie miłości. W: Uczucia w ję-
zyku i tekście.  Red.  I.  Nowakowska–Kempna,  A.  Dąbrowska, 
J. Anusiewicz. Wrocław, s. 79–115.

Jakubowicz M., 2000: Dwa oblicza miłości. Porównanie językowych obrazów 
miłości tkwiących w etymologii i frazeologii. W: Uczucia w języku i tekście. 
Red. I. Nowakowska -Kempna, A. Dąbrowska,  J. Anusiewicz. 
Wrocław, s. 233–243.

Kita M., 2007: Szeptem albo wcale: o wyznawaniu miłości. Katowice.
Nowakowska–Kempna I., 2000: Język ciała czy ciało w umyśle, czyli o me-

taforyce uczuć. W: Uczucia w języku i tekście.  Red.  I.  Nowakowska-
 -Kempna, A. Dąbrowska,  J. Anusiewicz. Wrocław, s. 25–58.

Wierzbicka A., 1999: Różne kultury, różne języki, różne akty mowy. W: Ea‑
dem:  Język – umysł – kultura. Warszawa, s. 193–227.

Aleksandra Zok

Flirt in Polish lexis

Abst ract

The article oscillates around old lexis concerning flirt and entering into female-
 male relationships. The analysis of historical dictionaries, general dictionaries of 
Polish, as well as etymological dictionaries and dictionaries of writers’ language 
allowed for indicating both names of actions (nomina actionis) and names of agents 
(nomina agentis) and names of  the holders of  these attributes  (nomina attributiva). 
Apart  from etymology and sources of particular  lexemes,  relations between re‑
ligion, morals, an every -day  life and  the  lexis  in question were  revealed  in  the 
course of  the analysis. Also,  the connotations between gender and meaning of 
lexemes naming action agents and attribute holders were presented. A result of 
the analysis conducted was also pointing to the changes of meaning of particular 
words  and paying  attention  to  the  loss  or  change  of  the  frequency  of  lexemes 
under discussion.
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Александра Зок

Флирт в польской лексике

Резюме

Тематика  статьи  связана  с  ранее  активными  лексемами,  касающимися 
флирта,  а  также установления отношений между мужчиной и женщиной. 
Анализ исторических словарей, толковых словарей польского языка, а также 
этимологических словарей и словарей языка писателей позволил выявить как 
названия действий (nomina actionis), так и названия их производителей (nomina 
agentis),  а  кроме  того,  номинации  носителей  признаков  (nomina attributiva). 
В ходе рассуждений, кроме этимологии и источников отдельных лексем, были 
отмечены связи между религией, нравами, повседневной жизнью и приво‑
димой лексикой. Показаны были также коннотации между полом и  значе‑
нием лексем, называющих производителей действий и носителей признаков. 
Вследствие проведенного анализа было указано на модификацию значений 
отдельных слов, а также обращено внимание на исчезновение или изменение 
частотности лексем рассматриваемого круга.



Z historii polskiego słownictwa –
nazwy dziecka nieślubnego

EWELINA ŁADZIAK

Rozwój nazw dzieci nieślubnych można zamknąć między XIII
 a XVI wiekiem. Powstały wtedy nazwy podstawowe, od któ‑

rych aż do XIX wieku tworzono liczne derywaty. W opracowaniach 
leksykograficznych opisujących słownictwo dziewiętnastowieczne 
wiele z nich uznano za formy przestarzałe. Zanikowi ulegają przede 
wszystkim wyrazy  z  polskim  rdzeniem,  zanika  także większość 
wariantów zapożyczeń.
Omawianie nazw dzieci nieślubnych ograniczam zasadniczo do 

nazw syntetycznych, choć nazwy opisowe są równie liczne i  inte‑
resujące w analizie. Prezentację gniazd rozpocznę od zapożyczeń, 
które w swym pierwotnym znaczeniu ‘dziecko nieślubne’ przetrwa‑
ły do czasów współczesnych.
Wśród  najbardziej  popularnych  nazw  zapożyczonych  znajdu‑

ją  się: bastard  i bękart. Bastard pochodzi ze  średniowiecznej  łaciny, 
z której to wyraz bastardus został zapożyczony w postaci baster. Jest 
to typowa forma przyswojenia, gdzie w rzeczownikach męskich od‑
cinano końcówkę rodzajową  -us. Danuta Moszyńska zwraca uwagę, 
że w zapożyczeniu zaszły także dwie inne zmiany. Wyraz stracił nie 
tylko końcówkę, ale również wygłosowe  ‑t, co spowodowało zmianę 
w rdzeniu z  ‑ar na  ‑er (zob. Moszyńska,  1975: 33). Zapożyczenie, 
datowane na XIII wiek, pojawia się w SStp i PSDP1 w formie baster, 
dopiero kolejne słowniki do XIX wieku włącznie odnotowują bastard.

1  Zob. wykaz źródeł i skróty tychże.
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Bastard  został  zapożyczony  wraz  z  pierwotnym  znaczeniem, 
które do dziś  jest aktualne. Aleksander Brückner  (SBr) wyjaśnia 
pochodzenie wyrazu bastard na podstawie rdzenia bast, czyli ‘pod‑
kład siodła’, które  jest przeciwieństwem małżeńskiego  łoża. Wy‑
łącznie w tym znaczeniu omawiana jednostka leksykalna istnieje 
do  XVI wieku.  Później,  obok  podstawowej  definicji  leksykogra‑
ficznej, pojawia się druga, która określa wino gorszego gatunku. 
Samuel  B.  Linde  uogólnia  definicję  dotyczącą wina  i  podaje,  że 
bastard oznacza również ‘rzecz jakąkolwiek oddalającą się od swe‑
go rodzaju’ i obok basterowego wina wymienia także basterowe arma‑
ty  (SL).  Współcześnie  na  pierwszy  plan  wysuwa  się  znaczenie
zaczerpnięte ze średniowiecznej  łaciny, z  tym że słowniki często 
zaznaczają, iż chodzi głównie o potomstwo królewskie. Na drugim 
miejscu współczesne opracowania  leksykograficzne2 wymieniają 
mieszańca, będącego niepłodnym potomkiem różnych gatunków 
zwierząt.
Od rdzenia bast ‑ powstało wiele derywatów. Głównie są  to na-

zwy osobowe. Baster posiadał żeński odpowiednik basterka. W XVI 
stuleciu obok bastera pojawia  się bastrzę i bastert,  Samuel B. Linde 
dodaje basztarda, a SW upraszcza nazwę do bastek, pastek. W SGP wy‑
stępuje także bastrak, pastrak oraz bastruk, który oprócz dziecka nie‑
ślubnego oznacza również ‘złego ducha, siedzącego pod korzeniem 
bzu,  który  łamie  rękę  temu,  co  krzak wykopie’. Aleksander  Brü‑
ckner (SBr) podaje wariant bajstruk, który jest efektem zapożyczenia 
wyrazu przez wschodnich sąsiadów. Obok bajstruka  funkcjonował 
także bajsztruk, bajsztroń i barsztuk. Nazwa dała początek  również 
czasownikom, które zostały odnotowane po raz pierwszy przez SL: 
bastardzieć, zbastardzieć,  czyli  ‘odróżniać  się od swego rodzaju’. Sa‑
muel B. Linde podaje przymiotnik bastardzi i basterowy (SL), a w SW 
pojawia  się bastardowy  i bastartowy. We współczesnych opracowa‑
niach  leksykograficznych  funkcjonuje  wyraz  bastardyzacja,  który 
traktowany  jest  jako pojęcie biologiczne, oznaczające krzyżowanie 
się gatunków. Warto wspomnieć, że powstało także słowo bastarda, 
które nazywało rodzaj pojazdu, łodzi, a współcześnie ma dwa zna‑

2  Słowniki powstałe po SD.
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czenia: ‘rodzaj kroju pisma (połączenie szwabachy i fraktury)’ oraz 
‘odmiana kolubryny’ (SSz).
Pierwsze  przykłady  użycia  wyrazu  bastard  odnotowane  zosta‑

ły w SStp  i pochodzą z  tekstów w  języku  łacińskim. Przykładów 
z tekstów polskojęzycznych jest niezwykle mało, a większość z nich 
to dokumentacja szesnastowieczna, odnosząca się głównie do ba-
stardowego szczęścia:

Oycowicowie drobni/ ∫pokoyni/ pokorni: Bá∫trowie ∫ą ∫zcżęśliwi/ 
sfowolni/ vporni.

SXVI

W podobny do bastarda sposób rozwijał się  leksem bękart, który 
był popularniejszy od omówionej wcześniej, genetycznie łacińskiej 
nazwy. Wyraz pochodzi z języka niemieckiego i podobnie jak ba-
stard został zapożyczony w XIII wieku. Aleksander Brückner objaś‑
nia go jako rodzaj imienia składający się z rdzenia bank ‑, tj. ‘ławka’ 
i  formantu   ‑hart,  co w połączeniu oznacza  ‘dziecko spłodzone na 
byle czym’ (SBr). Podobnie jak w etymologii bastarda miejscem po‑
częcia było  siodło,  tak  tu zamiast  łoża małżeńskiego pojawia  się 
ławka. SW na podstawie tej etymologii wymienia nazwę  ławczak. 
W bankharcie niemiecka grupa rdzeniowa  ‑an przyjęła formę z no‑
sówką  ‑ę.
Wyraz przez długi czas miał  jedno pierwotne znaczenie odno‑

szące się do dziecka nieślubnego, dopiero od XVI wieku można za‑
obserwować proces generalizacji3. Bękart oznacza wówczas ‘przędzę 
gorszej jakości, tzw. półjedwab’ oraz ‘zbędne odrosty drzew’ (SXVI). 
Samuel  B.  Linde  obok  znaczenia  podstawowego  wymienia  też 
‘krzyżówki zwierzęce’  i  ‘rzeczy odstające od norm’  (SL). Definicję 
tę rozszerza SW, w którym za bękarta uważa się ‘nieforemne ciastko’, 
a także ‘wiersz, kończący ustęp, a przeniesiony na następną stronę’.

Nazwa bękart była powszechniej stosowana i bardziej znana niż 
bastard,  o  czym  świadczą  liczne derywaty  i  przykłady  jej  użycia. 
Pierwsze derywaty powstały  już w XIII wieku,  czyli wkrótce po 

3  Terminologia na podstawie: D. But t ler,  1978.
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tym, jak wyraz został zapożyczony. W PSDP widnieje bękarcię i jego 
skrócona wersja bęś,  a w SStp bąster. Wyraz posiada  także  formę 
żeńską bękartka,  a w XVI wieku obok bęsia pojawia się zgrubiony 
bęsz.  Samuel  B.  Linde  uznaje  już  zdrobnienie  bęś  za  przestarzałe 
i zastępuje  je bękarcikiem  (SL). Najwięcej nazw osobowych prezen‑
tuje SW, który kolejno wymienia: bękarciątko, bękarciucha, bękarcicę, 
bąkarta, bęchora, bęksa, bąksa, bąka, bęsia, bąsia i bączka. Powstały także 
nazwy nieżywotne: bękarctwo i bękarstwo oznaczające ‘stan bękarta’. 
Od  omawianego  leksemu w  XIX wieku  utworzono  przymiotnik 
bękarci,  który w  SL  oznaczał  jedynie  ‘rzecz  należącą  do  bękarta’, 
a w SW rozszerzony został o znaczenie przenośne – ‘nieprawy, nie‑
czysty,  fałszywy’. Podobnie  jak przy nazwie bastard powstały  tak‑
że czasowniki: bękarcieć, zbękarcieć, które Samuel B. Linde definiuje 
jako ‘odmianę od swego rodu’ (SL), a Witold Doroszewski poszerza 
o znaczenie ‘marnieć’ (SD). Czasowniki, jak i większość derywatów, 
uległy zanikowi.
Pierwsze przykłady użycia słowa bękart odnotowano w SStp oraz 

PSDP i dotyczą one stwierdzeń ogólnych, np.: domy kapłańskie bękar-
ciąt pełne (PSDP). Bękart w XVI wieku najczęściej pojawia się w teks‑
tach dotyczących przepisów prawnych, np.:

bękárći wedle Práwá Miey∫kiego máją krewne/ ále po wrzećienie nie 
po mieczu.

SXVI

Często też potomstwo nieprawe porównywano do kukułczych jaj:

gżegżelica jest u ptactwa leśnego jawna wszetecznica […] w cudzym 
gnieździe odprawia nieżądne połogi: musi bękarty wylądz ptaszek 
ubogi.

SXVI

Od XVI stulecia wyrazu używano też jako wyzwiska: mieć kogoś 
za bękarta  (SXVI). Podobnie  jak w wypadku bastarda  istnieje  także 
bękarcie szczęście.
Kolejnym przykładem zapożyczenia  jest  leksem mamzer. Wyraz 

wywodzi  się  z  języka  hebrajskiego  i  jest  datowany  na wiek XIV. 



Ewelina Ładziak: Z historii polskiego słownictwa… 59

Leksem został przejęty w swej pierwotnej formie wraz ze znacze‑
niem. W  języku hebrajskim nazywał  nieprawe potomstwo,  które 
nie mogło zostać ochrzczone. W XIV wieku mamzer objaśniony jest 
jako ‘meches’ lub ‘przechrzta’, czyli nieochrzczony Żyd (PSDP). Do‑
piero na drugim miejscu widnieje znaczenie ‘bękart’. W XVI stule‑
ciu znaczenie zawęża się do  ‘dziecka nieślubnego’  i utrzymuje się  
na pierwszym miejscu do XIX wieku, kiedy to ulega rozszerzeniu 
o znaczenie ‘cudzoziemca’ i ‘starego niedźwiedzia’ (SW). Od połowy 
XIX wieku omawiane słowo wychodzi z użycia. Od rzeczownika 
mamzer nie  tworzono derywatów, a niewielka  ilość dokumentują‑
cych go przykładów świadczy o jego niskiej frekwencji użycia.
Unikatowym przykładem nazwy dziecka nieślubnego jest zapo‑

życzony z niemieckiego rzeczownik siuber, który pojawia się  jedy‑
nie w SW. Siuber autorzy SW wywodzą od niemieckiego Schieber, 
chociaż opatrują swą tezę znakiem zapytania. Znaczenie wyrazu 
zostało opisane  jako ‘dziecko nieprawego łoża’,  jednak nie podano 
żadnego przykładu użycia ani powstałego na jego bazie derywatu.
Nazwy  jednowyrazowe,  pochodzące  od  polskich  rdzeni,  uży‑

wane  były  przede wszystkim w  języku  potocznym,  co wyjaśnia 
skromną bazę przykładów użycia. Wyrazy tworzono na podstawie 
obserwacji  zachowania  zwierząt.  Najczęściej  podstawami  słowo‑
twórczymi  zostawały  wyrazy  odnoszące  się  do  zachowania  ku‑
kułki, zwanej pokrzywnicą. Haniebny zwyczaj podrzucania jaj do 
obcych gniazd zaowocował licznymi wyrazami z rdzeniem rzucać 
i znaleźć. Omawianie polskich nazw syntetycznych rozpocznę od 
leksemów skupionych wokół rdzenia płód i chów.

Przypłodek, przez wiele wieków używany wymiennie z przychów-
kiem, pochodzi od prasłowiańskiego rdzenia *păldъ, który pierwotnie 
oznaczał ‘to, co napełnia łono matki’ (SBo). Płód poprzedzony sufik‑
sem przy ‑ odnotowany został już w SStp jako synonim przychówka, 
czyli  ‘potomstwa zwierzęcego’. W słowniku zaznaczono, że wyra‑
zów tych wyjątkowo używano w odniesieniu do ludzi. Przychówek 
natomiast  pochodzi  od  prasłowiańskiego  rdzenia  *χovъ  (‘chów’), 
do którego dodawano przedrostki do ‑, przy ‑ i wy -, tworzące nazwy 
dzieci  nieślubnych. Wyrazy  z  rdzeniem  chów w  efekcie wyparły 
leksemy z rdzeniem płód.
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Do XIX wieku przypłodek związany był wyłącznie z życiem gospo‑
darczym i używano go naprzemiennie z przychówkiem i dochowkiem, 
a  oznaczał  ‘przyrost  naturalny  zwierzęcego  stada’.  Jedynie  PSDP 
przy haśle przypłodek na trzecim miejscu wymienia znaczenie ‘bę‑
kart’, które następnie pojawia się dopiero w SL i SW. Po raz ostatni 
w tym znaczeniu wyraz  jest notowany w SD. W słownikach póź‑
niejszych przypłodek nie występuje już w ogóle, został bowiem cał‑
kowicie wyparty przez wyraz przychówek.
Od XIII do początku XIX stulecia nie  tworzono derywatów od 

omawianego wyrazu. Funkcjonowały w tym okresie formy przypło-
dek  i przypłód, których używano wymiennie z przychówkiem  i przy-
chowem. Odnotowany został  także  czasownik przypłodzić się, czy‑
li  ‘pomnożyć stado’. Samuel B. Linde rozszerza  liczbę derywatów 
o przymiotnik przypłodkowy (w sensie ‘zyskowny’) i podaje przykład 
– przypłodkowy grosz. Wymienia  także nazwę nieżywotną przypło-
dzenie, która oznacza ‘przychód, zysk’ (SL).

Przypłodek używany był głównie w polszczyźnie potocznej i przy‑
kładów jego użycia w literaturze jest niezwykle mało. Słowniki po‑
dają m.in. taką dokumentację tekstową:

Bogdan, przypłodkiem będąc Aleksandra, prawdziwym synem czynił 
się;

PSDP
niektórzy Zygmunta cesarza przypłodkiem być mniemali,

SL

a SD przywołuje wyraz w formie wyzwiska: Dość mam tego przy-
płodka.
Kolejnym wyrazem rodzimym, określającym dziecko nieślubne, 

jest wyleganiec. Nazwa pochodzi od prasłowiańskiego rdzenia legać, 
lec (psł. *lĕgati, *legti), czyli ‘leżeć’, ale także ‘gnieździć się’ i ‘odbywać 
stosunek płciowy’. Obok wylegańca istniała żeńska forma wyleganica, 
która oznaczała  ‘nałożnicę’, a wyleganiec  często bywał definiowany 
jako  ‘dziecię wyleganicy’. Aleksander Brückner (SBr) uznaje  tę na‑
zwę za polski odpowiednik bękarta, powszechnie używany w XV 
wieku.
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Wyleganiec  od  samego  początku  (XV  wiek)  oznaczał  ‘dziecko 
nieślubne’  i  przez  cztery  wieki  w  tym  znaczeniu  funkcjonował. 
Dopiero  SW  rozszerza  znaczenie  wyrazu  o  ‘włóczęgę’  i  ‘znajdę’. 
W znaczeniu bękarta wyraz notowany  jest  jeszcze przez SD, gdzie 
występuje w  formie  z  nosówką  – wylęganiec.  Przywołajmy doku‑
mentujące użycie tego słowa przykłady:

nie wnidzie wyleganiec, jenże jest s sprosnej niewiasty urodzon;
PSDP

to dziecię, co z nim miała, nie jest małżeńskie, ale jest wyleganiec.
SW

SW wymienia też szpital wylegańców, czyli ‘dom podrzutków’.
Wyrazem, który powstał na podstawie obserwacji zachowań ku‑

kułki, jest pokrzywnik. Aleksander Brückner (SBr) uważa go za polski 
odpowiednik bękarta, który był w użyciu  już w XV wieku, a  jego 
etymologię wywodzi od pokrzywy w znaczeniu ‘roślina’  i objaśnia 
następująco:

nie dlatego, że w pokrzywach spłodzony, co byłoby gustem osobli-
wym, lecz dla przesądu, że kobieta po akcie mokrząca na pokrzywy 
płodu pozbędzie.

SBr

Natomiast SXVI upatruje źródła nazwy w rodzaju ptaka zwane‑
go płochaczem pokrzywnicy (kukułką), który podrzuca do obcych 
gniazd swoje jaja.
Od przełomu XIII/XIV wieku do XIX stulecia  leksem ów funk‑

cjonuje w znaczeniu dziecka nieślubnego, gdzie obok wyrazu ha‑
słowego pojawia się także forma koprzywnik od psł. *kopriva. W SL 
pokrzywka  i pokrzywniczek  obok  sensu  podstawowego  –  ‘bękart’  – 
mają znaczenia:  ‘ptak, który gniazdko ściele pomiędzy  rokicinką 
a pokrzywą’ oraz  ‘rodzaj motyla’. W SD przy  leksemie pokrzywnik 
w znaczeniu  ‘bękart’ widnieje kwalifikator: przestarzały. W póź‑
niejszych  pracach  słownikarskich  wyraz  w  znaczeniu  ‘bękart’ 
w ogóle się nie pojawia.
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Od omawianego leksemu powstało wiele derywatów. Już w XVI 
wieku  obok  pokrzywnika  znajdujemy  pokrzywnię i  pokrzywniczka, 
a  także  pokrzywkę,  która  oprócz  znaczenia  ‘roślina’  i  ‘ptak’,  prze‑
nośnie  oznaczała  ‘ojca wychowującego  nie  swoje  dzieci’.  Powstał 
także  przymiotnik pokrzywny  oznaczający  ‘część  rośliny’  lub wy‑
stępujący w  sensie  przenośnym  ‘pokrzywne  nasienie’.  Samuel  B. 
Linde obok pokrzywnika wymienia także pokrzywkę i pokrzywniczka, 
a z przymiotników pokrzywczy, pokrzywiany i pokrzywny  (SL). Naj‑
starsze  przykłady  użycia wyrazu  pochodzą  z  tekstów  łacińskich 
i są notowane w SStp.
Zachowanie kukułki posłużyło również rozwojowi  leksemu pa-

sierbię. Pasierb i pasierbica w przyjętej współcześnie formie występują 
od XVI wieku, co Aleksander Brückner opisuje następująco:

w XVI wieku jeszcze pasirzb od sarkania mleka matki (od pnia 
sĭbr ‑, sŭrb -), poprzedzony formantem po - jako poniżony, bo nie 
smakował mleka matki, która go wychowuje.

SBr

W XVI wieku, oprócz znaczenia podstawowego (‘dziecko męża 
lub żony z poprzedniego małżeństwa’, które jest aktualne do dziś), 
forma pasierbię, oznaczała ‘pisklęta podrzucone przez kukułkę’ oraz 
‘nieślubne dzieci uznane przez ojca’. W tym znaczeniu wyraz wy‑
stępuje tylko w SXVI, choć przymiotnik utworzony od nazwy był 
używany w definicjach leksykograficznych nazw dziecka nieślub‑
nego aż do połowy XIX wieku w postaci pasierbowe dziecię.
Znacznym bogactwem derywatów oznaczających dzieci niezna‑

nego pochodzenia charakteryzują się wyrazy z rdzeniem ród  (psł. 
*rodъ), który poprzedzany sufiksami wy ‑ i od ‑ tworzy nazwy dzieci, 
nie  tylko nieślubnych, ale  także osób odbiegających od społecznie 
ustalonych norm. Wyraz pojawia się już w SStp w formie wyrodek, 
a od XVI wieku funkcjonuje też odrodek. Rozwój formalny i seman‑
tyczny tej grupy wyrazów można umieścić w granicach od przeło‑
mu XIII/XIV wieku do XVI stulecia.
W SStp wyrodek oznacza ‘to, co zostało urodzone’. W XVI wieku 

pojawia się forma odrodek, która jest traktowana jako synonim wyrod-
ka i notowana w znaczeniu ‘osoba gorsza od rodziców i przodków, 
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degener, niecnota’. Wyraz nie był używany bezpośrednio w zna‑
czeniu ‘bękart’, ale pojawia się w definicjach artykułów hasłowych, 
opisując znaczenie bękarta, bastarda czy pokrzywnika.
Nieznane pochodzenie dzieci nieślubnych również wygenerowa‑

ło wiele określających  je nazw. Powstały  leksemy z rdzeniem zna-
leźć, naleźć (psł. *lězti): znajda, najduk, nalezionek oraz rzucać (psł. *rjuti, 
*rjutъ): podrzutek i miotać (psł. *mětъ, *mětiti): podmiotek.

Nazwa nalezionek pojawia się w znaczeniu  ‘bękart’  już w PSDP. 
W  SXVI  wymieniono  następujące  formy:  nalezion oraz  naleziony 
i  nalezionek  w  znaczeniu  ‘podrzutek’. Najduk z  kolei opisany  zo‑
stał w dwóch znaczeniach,  jako  ‘odkrywca, znalazca’ oraz  ‘osoba 
niewiadomego pochodzenia’. W SL nalezionek  opisany został  jako 
‘podrzucone dziecię’, natomiast nayda, nayduch  i nayduk oznaczono 
jako nieużywane. W SW nalezionek funkcjonuje jako wyraz staropol‑
ski, a obok niego wymienione są derywaty: najda, znajduch, których 
drugorzędnym  sensem  jest:  ‘podrzucone  dziecko,  wychowaniec, 
dziecko  nieślubne’  i  ich  użycie w  funkcji wyzwiska:  „ty  znajdu‑
chu diabli!”. We współczesnych opracowaniach leksykograficznych 
wyrazy te są także notowane, np. USJP podaje leksem znajda, który 
wypiera znajducha i oprócz ‘porzuconego dziecka nieznanych rodzi‑
ców’, oznacza także ‘porzucone zwierzę’.
Od leksemu naleźć powstało wiele derywatów. SXVI jako synoni‑

my nalezionka wymienia najduka i nalezionego. Najwięcej przykładów 
od rdzenia *lězti prezentuje SW, który z przedrostkiem na ‑ wymie‑
nia: najduch, najda, najderek, najduk, najdek, a z przedrostkiem z ‑: znaj-
da, znajdek, znajdka, znajdak, znajduch, znajdek, znajduk, znajdur, znajtek, 
znaleźniak i znalezionek. Nalezionek od przełomu XIII/XIV wieku był 
jedynym wariantem, który oznaczał ‘dziecko nieślubne’, od połowy 
XIX wieku wychodzi z użycia. Współcześnie w znaczeniu ‘dziecka 
nieślubnego’ funkcjonuje najduch oraz znajda i znajdek, które są opa‑
trzone kwalifikatorem: potocznie.
Osoby  nieznanego  pochodzenia  określane  były  także mianem 

przybłędy. Wyraz odnotowany po raz pierwszy w SW, gdzie ozna‑
cza ‘nieznajomego’, dopiero na drugiej pozycji pojawia się znacze‑
nie ‘dziecko nieznanych rodziców’, które jednak nie przetrwało do 
współczesnych czasów.
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Funkcjonuje  także wiele nazw ze znaczeniem osoby podrzuco‑
nej:  podrzutek, podmiotek.  Odnoszono  je  do  dzieci  nieznanego  po‑
chodzenia i często używano jako elementu definicji wyrazów, któ‑
re  bezpośrednio  oznaczały  dziecko  nieślubne. Wyrazy  tworzono 
przez przedrostki wy ‑  i pod ‑. Pierwsze  formacje z rdzeniem *rjutъ 
odnotowuje SXVI. Z tymi samymi przedrostkami tworzono także 
wyrazy z rdzeniem miotać, ale o  ile podmiotek uważany był za sy‑
nonim podrzutka, to już wymiot i wymiotek oznaczał ‘płód poroniony 
lub niedonoszony’.
Od wymienionych wyrazów powstało wiele  derywatów.  SXVI 

z  rdzeniem  rzucać  wymienia  podrzucon, podrzucony  i  podrzucona 
w  przenośnym  znaczeniu:  o dziecku zrodzonym z pozamałżeńskiego 
związku matki, podawanym mężowi jako jego własne (w nawiązaniu do 
kukułcząt) (SXVI). Samuel B. Linde wymienia podrzut, podrzutek, pod-
rzucone dzieci, a także dom podrzutków,  tj.  ‘sierociniec’. Występuje tu 
też grupa nazw z formantem wy ‑: wyrzut, wyrzutek, wyrzuta – w zna‑
czeniu ‘dziecka poronionego’ lub ‘dziecka urodzonego i porzucone‑
go’ (SL). SW podaje: podrzucek, podrzutka, podrzutek, podrzutka, a także 
wiele derywatów z  formantem wy ‑: wyrzutek, wyrzuta, wyrzut, wy-
rzucień, które dopiero na czwartym miejscu notowane są w sensie: 
‘dziecko podrzucone, nieznanego pochodzenia’. Współcześnie pod-
rzutek dalej funkcjonuje w znaczeniu: ‘noworodek podrzucony przez 
matkę obcym ludziom’, natomiast wyrzutek zawęziło swe znaczenie 
do: ‘człowiek odstający (pod jakimś względem) od społeczeństwa’.
Wyrazem – często używanym w analitycznych (złożonych) na‑

zwach dziecka  nieślubnego  –  jest  imiesłów nakażony  (por. dziecko 
nakażone),  który  pochodzi  od  rdzenia  kazić, skazić  (psł.  *kaziti), co 
oznacza ‘zepsuć, deprawować, przynosić ujmę’ (SXVI, SL, SD). Moż‑
na porównać ów sens ze znaczeniem wyrodka i odrodka, wskazują‑
cym na ‘zakałę i hańbę rodu’. W podobnych kontekstach jest także 
używany przymiotnik  fałszywy, fałeszny wskazujący na  ‘dzieci nie 
swego rodzenia’ (SXVI).
Współcześnie w  nazewnictwie  dzieci  z  nieprawego  łoża  prym 

wiodą  nazwy  opisowe,  czyli  głównie  forma użyta w  tytule  tego 
tekstu: dziecko nieślubne. Formy jednowyrazowe współcześnie funk‑
cjonują  głównie  jako wyrazy  obraźliwe, wiele  z  nich  rozszerzyło 
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także swoje znaczenia np. bękart, podobnie  jak bachor, odnoszą się 
także do dzieci niegrzecznych. O ile zapożyczenia bękart i bastard są 
obecne we współczesnej polszczyźnie, z pewnością nie spotkamy 
w niej już polskich leksemów, które były niezwykle obrazowe. Przy‑
kładem mogą być nazwy pochodzące z obserwacji świata zwierząt, 
głównie zachowania kukułki (pokrzywnik), a także wyrazy obrazu‑
jące nieznane pochodzenie i haniebne poczęcie z rdzeniami: rzucać, 
miotać, błądzić czy legać.
Zasób nazw dzieci nieślubnych od połowy XIX wieku ulegał zu‑

bożeniu. Miało  to źródło w przemianach społecznych  i  rozluźnie‑
niu  obyczajów. Omówione  nazwy dzieci  nieślubnych w przykła‑
dach użycia prezentują się jako element leksyki ekspresywnej, a ich 
współczesne  konotacje  są  zdecydowanie  negatywne,  podkreślają 
m.in. odmienność (np. wyrodek) i nieznane pochodzenie (przybłęda). 
Bardzo często są stosowane  jako wyzwiska  i w tym użyciu prze‑
trwały do czasów współczesnych, co potwierdza zaobserwowany 
przez Artura  Re jtera  proces: „[…] czynnikiem wpływającym na 
stabilność  modeli  nazewniczych  słownictwa  ekspresywnego  jest 
baza  kognitywna  procesu  nominacji  […], należy  podkreślić,  że 
zdecydowanie  przeważają  leksemy  nazywające  ludzi  o  cechach 
negatywnych, co potwierdza tezę o potocznej waloryzacji tego, co 
nacechowane, odmienne, obce, a więc – nieakceptowane” (2008: 93). 
Obserwując zanik nazw dzieci nieślubnych, można zauważyć,  jak 
plastyczny  jest  język  i  jak szybko dostosowuje się do zmieniającej 
się rzeczywistości.
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Ewelina Ładziak

From the history of Polish lexis – 
names of an illegitimate child

Abst ract

The  article describes  the names of  an  illegitimate  child  terms of  subentries. 
Each subentry presents a series of derivatives and variants of words with a given 
stem, whereas  their meanings are supported with  the examples of usage  taken 
from historical dictionaries of Polish. Nowadays, many of  the names under  in‑
vestigation have disappeared while the ones that survived have reached negative 
connotations and are used as invectives. The observed process of the stability of 
expressive names negatively marked is reflected by the process confirmed in the 
very research (e.g. A. Rejter, W. Ong).

Эвелина Ладзяк

Из истории польского словарного запаса – 
названия внебрачного ребенка

Резюме

В статье с помощью гнездового способа описаны названия внебрачных де‑
тей. Каждое гнездо представляет ряд дериватов и вариантов слов с данным 
корнем, а их значения оттеняются примерами употребления, почерпнуты‑
ми из исторических словарей польского языка. В настоящее время многие из 
рассматриваемых названий исчезли, а те, которые сохранились, приобрели 
отрицательные коннотации и используются как ругательства. Наблюдаемая 
стабильность негативно окрашенных экспрессивных наименований отражает 
подтвержденное исследованиями явление (напр. A. Рейтер, В. Онг).



„Bo zawżdy ci więcej  jedzą,
którzy bliżej misy siedzą”1,
czyli o ekspresywnych 

reprezentacjach  leksykalnych 
jedzenia  i picia

KATARZYNA  JAROSIŃSKA

Czynności  jedzenia  i  picia mają  bardzo  liczną  i  niezwykle  in-
  teresującą reprezentację  leksykalną. Szczególnie ciekawe wy‑

dają  się  ekspresywne elementy  systemu  leksykalnego,  znajdujące 
się w obrębie pola semantycznego wspomnianych kategorii, które 
staną  się  głównym  przedmiotem  refleksji  językoznawczej  w  ni‑
niejszym artykule2. Zagadnieniem ekspresywności zajmowało się 
wielu  językoznawców (np.:  Skubalanka,  1995;  Grzegorczyko ‑
wa,  1978;  Lubaś,  2003;  Re jter,  2006). Odwołując  się  do  ustaleń 
teoretycznych  związanych  z  ekspresywnością, warto wspomnieć 
dokonane przez Teresę Skubalankę rozróżnienie na ekspresywność 
(właściwość, cechę znaku) i ekspresję (określoną operację językową, 

1  Re j,  2001: 18.
2  Problematyczne  jest  już  samo  sprecyzowanie  i  określenie  elementarnych 

terminów  definiujących  pojęcie  ekspresywności.  Jest  to  bowiem  zagadnienie, 
które od dawna nastręcza językoznawcom wielu trudności. Ekspresywność wy‑
razów powiązana jest bezpośrednio z rozumianym szeroko wyrażaniem uczuć, 
rozpatrywanym głównie z perspektywy ujawniającej się w tekście (lub akcie ko‑
munikacyjnym)  osobowości  nadawcy. Zamierzone uzewnętrznianie  się  emocji 
nadawcy na płaszczyźnie  językowej przejawia się m.in. za pośrednictwem lek‑
syki ekspresywnej.
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w wyniku której wyraz zyskuje nacechowanie ekspresywne) (Sku‑
balanka, 1995). Stanisław Grabias rozszerzył ponadto teorię Teresy 
Skubalanki, twierdząc, że ekspresywna właściwość znaku w pełni 
wyraża osobowość nadawcy (Grabias,  1981).

1. Leksykalne reprezentacje czynności jedzenia –
czasowniki

Reprezentacja  leksykalna czasownika  jeść w historii  języka pol‑
skiego  jest bardzo bogata. Obok neutralnych stylistycznie synoni‑
mów tego leksemu takich, jak: jadać, zjadać, konsumować, skonsumować, 
obiadować, wieczerzeć czy spożyć, spożywać wystąpić mogą również ich 
ekspresywne ekwiwalenty.  Jednym z nich  jest czasownik zażerać, 
będący derywatem słowotwórczym leksemu żreć. Sam wyraz żreć 
przynależy  do  warstwy  słownictwa  ekspresywnego  nacechowa‑
nego negatywnie i konotuje żarłoczny, chciwy i zachłanny sposób 
jedzenia. W takim znaczeniu  funkcjonował  już w staropolszczyź‑
nie, o czym dowiadujemy się ze SStp3. Za pomocą określonych for‑
mantów  słowotwórczych  oraz  dzięki  wykorzystaniu modalności 
czasowników  ekspresywizm  ten wyrażać może  konkretne  etapy 
procesu spożywania, np.: pożerać//pożreć, obżerać//ożreć czy zżerać//
zeżreć. Wiele spośród derywatów leksemu żreć typu pożreć czy wy-
żreć  obecnych  było w  historii  języka  polskiego  od  dawna  (staro‑
polszczyzna),  co  świadczy  o względnej  stałości  i  stabilności  tego 
ekspresywizmu.
Następnym z  ekspresywnych odpowiedników czasownika  jeść 

jest  leksem zawijać. Wśród analizowanego materiału w interesują‑
cym nas znaczeniu wyraz ten pojawia się  jednak bardzo rzadko4. 

3  Słowniki, z których korzystam, opatruję skrótami. Zob. wykaz źródeł.
4  Wydaje się bowiem, że dopiero współcześnie nastąpił rozwój semantyczny 

tej jednostki leksykalnej, która dawniej rzadko kojarzona była z procesem jedze‑
nia. W SStp nie odnotowano potocznego wariantu tego czasownika, odwołując 
się jedynie do jego prymarnego znaczenia.
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Podobnie rzecz się ma z leksemami repetować i wcinać. SL odnotowu‑
je  jedynie podstawowe znaczenie leksemu repetować –  ‘powtarzać’. 
Wcześniejsze leksykony również nie wykazują związku semantycz‑
nego pomiędzy jednostkami leksykalnymi repetować i jeść. Dopiero 
w SW autorzy wskazują na potoczne znaczenie czasownika będą‑
cego  również  synonimem chciwego zajadania  się. Leksem wcinać 
natomiast  figuruje  jako  żartobliwe  określenie  jedzenia,  zajadania 
się już w SL.

Pałaszowanie to kolejny z określonych sposobów konsumowania. 
Odnotowany w interesującej nas formie dopiero w XIX wieku. Sa‑
muel Bogumił Linde zdefiniował go  jako  ‘smaczne zajadanie  się’ 
(SL). Tak określony definiens nadawałby analizowanemu ekspre‑
sywizmowi  pozytywny  odcień  znaczeniowy.  W  SW  obok  tego 
wyrazu  pojawia  się  jednak  dodatkowo  przymiotnik  ‘chciwe’,  co 
sprawia, że użycie leksemu pałaszować w odniesieniu do czynności 
jedzenia oznaczałoby pogardliwy stosunek nadawcy do sposobu 
i wykonawcy czynności. W podobny sposób opisana zostaje  inna 
ekspresywna  reprezentacja  leksykalna  czynności  jedzenia,  czyli 
wyraz futrować.
Przedstawiona  grupa  leksemów  ekspresywnych  skupia  uwagę 

szczególnie na jednym z aspektów jedzenia, mianowicie na tempie 
i obfitości konsumowania. Wymienione czasowniki: zawijać, pała-
szować, futrować, wcinać, wsuwać, opchnąć i opędzlować określają szyb‑
kie i wielokrotnie zachłanne, łakome jedzenie. Użyte w żartobliwej 
formie nie budzą jednak odrazy, lecz w zabawny i skondensowany 
znaczeniowo sposób informują o rodzaju i intensywności jedzenia. 
Co  ciekawe,  leksemy  te  odnoszą  się  bardziej  do  przedmiotu  niż 
podmiotu wykonywanej czynności5.
Leksem ciamkać określony w SLehr jako specyficzny rodzaj spoży‑

wania pokarmu, mianowicie: ‘jedzenie z mlaskaniem warg i kląska‑
niem  języka’ –  to kolejna ekspresywna egzemplifikacja czynności 

5  W  wielu  przypadkach  znaczenie  potoczne  wyrazu  utworzone  zostaje  za 
pomocą wyzyskania metaforycznego znaczenia jednostki leksykalnej. I tak, np.: 
czasownik pałaszować, odnoszący się w swej strukturze formalnej do wymachi‑
wania pałaszem (rodzaj broni), w warstwie potocznej oznaczać może energiczne 
i szybkie wymachiwanie łyżką czy widelcem.
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jedzenia. W  takim  przenośnym  znaczeniu  jednostka  ta  zaczyna 
funkcjonować  prawdopodobnie  dopiero  od  XX  wieku,  gdyż  po‑
przednie leksykony języka polskiego nie odnotowują tego wyrazu. 
Kolejny z synonimów czasownika jeść – wyraz ciapać, wiąże się z ze-
wnętrznymi objawami procesu konsumpcyjnego: głośnego oraz nie‑
chlujnego jedzenia. Ekspresywizm ten, figurujący w interesującym 
nas znaczeniu dopiero w SL, posiada również wariant dokonany – 
ciapnąć, konotujący  ‘głośne mlaskanie  ustami  przy  jedzeniu’.  Ko‑
lejne leksemy, wyrażające umiarkowany sposób jedzenia: dziabać//
dziabnąć oraz dziobać//dziobnąć, uznać można za jedyne do tej pory 
waloryzowane pozytywnie synonimiczne warianty leksemu jeść.
Wśród  czasowników  znajdujących  się  w  obrębie  pola  seman‑

tycznego  jednostki  jeść  odnaleźć możemy  również wyrazy,  które 
współcześnie  funkcjonują w  języku  jedynie w  formie archaicznej 
lub w ogóle zostały wyparte z systemu leksykalnego.
Autorzy SXVI wśród synonimów leksemu  jeść wyróżniają m.in. 

czasowniki: karmić się, pożyrać, pożywać, żywić się, gryźć, kęsać. Więk‑
szość z wymienionych wyrazów nie posiada jednak interesującego 
nas ładunku emocjonalnego. Jedynie czasownik pożerać derywowa‑
ny od wspomnianego wcześniej leksemu żreć jest typowym przykła‑
dem leksykalnej ekspresji. W formie pożyrać funkcjonuje już w sta‑
ropolszczyźnie. W SXVI pojawiają się również inne wyrazy będące 
ekspresywnymi  ekwiwalentami  czasownika  jeść,  takie  jak:  ćpać, 
objadać czy obżerać. Zostały one w większości odnotowane również 
już w SStp (oprócz czasownika ćpać). Leksemy te nawiązują do chci‑
wego i pazernego spożywania pokarmu. W przeciwieństwie jednak 
do poprzedniej grupy ekspresywizmów wydaje się, że w większym 
stopniu odnoszą się do wykonawcy czynności, pośrednio go przy 
tym określając.
Zaprezentowana  grupa  ekspresywnych  odpowiedników  cza‑

sownika jeść wydaje się niewielka w porównaniu ze współczesną 
reprezentacją  leksykalną  tego czasownika. Dla  lepszego zobrazo‑
wania obfitości  tej warstwy słownictwa warto przytoczyć niektó‑
re z synonimów, np.:  frygać, gryźć, dziobnąć, skubnąć, papusiać, żuć, 
chrupać, mamlać, ciamkać, ciapać, mlaskać, cmoktać, smoktać, łasować, 
schrupać, młócić, wcinać, rąbać, pałaszować, pucować, spyskać, opychać 
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się, ćpać, wtranżalać, żreć,  a  nawet wulgarne wpieprzać, wpierdalać 
(SSP, DSS)6.
Większość  z  ekspresywnych  leksemów potocznych wymienia‑

nych we współczesnych  słownikach  znajduje  swoje  odzwiercied‑
lenie również w dawnych leksykonach. Zasadnicza różnica opiera 
się  jednak na znaczeniu analizowanych wyrazów. Leksemy takie, 
jak: ciamkać, dziobnąć, cmoktać, mlaskać, nie są równoznaczne z czyn‑
nością  jedzenia,  lecz  jedynie mogą w pewien sposób  ją charakte‑
ryzować, jak np.: ciamkać – ‘wydawać głos przy jedzeniu’ (SW); lub 
po prostu mogą odnosić  się znaczeniowo do  tej  samej  części  cia‑
ła wykorzystywanej w  obu  czynnościach,  np.: mlaskać –  ‘klasnąć 
wargami, językiem’ (SW). W tych wypadkach mamy do czynienia 
z  przeniesieniem  pewnych  charakterystycznych  dla  określonego 
desygnatu cech językowych na inny przedmiot. Znaczenie zaś wy‑
razu podstawowego za sprawą określonych procesów (np. metafora) 
ulega znacznemu semantycznemu poszerzeniu.

2. Leksykalne reprezentacje 
wykonawcy czynności jedzenia – rzeczowniki

Spośród zaprezentowanych w pierwszej części artykułu czasow‑
nikowych reprezentacji leksykalnych czynności jedzenia wiele wy‑
razów stanowi produktywną podstawę słowotwórczą dla licznych 
derywacji rzeczownikowych.
W niniejszym tekście  interesować nas będą głównie rzeczowni‑

ki denotujące wykonawcę czynności  jedzenia. Wśród nich bardzo 
licznie  reprezentowane będą  rozmaite  złożenia  słowotwórcze. Ze 
względu na obfitość analizowanego materiału warto podzielić je na 
kilka mniejszych grup.
Pierwszy  ze  zbiorów  jednostek  leksykalnych  koncentrować  się 

będzie wokół powiązanego z czynnością  jedzenia uczucia sytości, 
6  Są to jedynie przykłady wyrazów określających jeden z aspektów czynności 

jedzenia, mianowicie sam sposób spożywania pokarmu.
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w szczególności zaś negatywnie waloryzowanego łakomstwa. Naj‑
liczniej  reprezentowana  okazała  się warstwa  słownictwa potocz‑
nego, nawiązującego do ekspresywizmu żreć. To właśnie na bazie 
słowotwórczej tego wyrazu już w staropolszczyźnie powstało wiele 
synonimicznych określeń konotujących negatywnie postrzeganego 
wykonawcę czynności jedzenia posiadającego nadmierną skłonność 
do  objadania  się:  obżarca, obżerca, ożyrca, ożerca, obżartuch, ożralec, 
łakożyrca, pożeracz, pożera, wyżeracz, żarłok. Definiując  te  kategorie, 
Samuel B. Linde posłużył się określeniem ‘niepowściągliwy w po‑
karmach’  (SL), np.: Niepotrzebni obżarce, którzy tylko w brzuch tkają. 
Podobne objaśnienie znajdujemy w SXVI: obżerca, ożerca, ożralec to 
‘człowiek nadmiernie objadający się’: Co by ośmiom było dosyć, to sam 
zjadł: takim obżercą był… (SXVI). Tak skonstruowana definicja wydaje 
się współcześnie jednak nie oddawać w pełni negatywnego znacze‑
nia leksemów.
Równie liczny jest zbiór wyrazów odnoszących się do pasożytni‑

czej, społecznie potępianej formy zdobywania pokarmu: darmozjad, 
darmochleb, darmojad, darmojed, darmostrawca, chlebojedźca, pasożyt, 
prożnojad, prożnochleb.  Jedynie  leksem darmojad odnotowany został 
wśród słownictwa szesnastowiecznego, pozostałe rzeczowniki od‑
naleźć możemy dopiero w SL, co  jednak specjalnie nas nie dziwi, 
gdyż  złożenia  słowotwórcze  tego  rodzaju  są  stałym  elementem 
sześciotomowego dzieła S.B. Lindego. Dominujące w tej grupie com-
posita  uwydatniają  negatywny  charakter  słownictwa,  eksponując 
dodatkowo towarzyszący obżarstwu element próżności.
Pozostałe  jednostki  leksykalne:  garkoskrob, łuszczybochenek, łesk-

tacz, stacyjonarz, stojaczek, stojak, wyjadacz, mięsojad, mięsolub, objadacz, 
obłojca, połok, pochłoniciel, pochłońca, trawca, tłuścioch, ćpacz zwracają 
uwagę na inne aspekty podmiotu jedzącego. Garkoskrob i łuszczybo-
chenek charakteryzują żarłoka poprzez pryzmat powiązanych z kon‑
sumpcją innych czynności. Stacyjonarz, stojaczek, stojak7

7 pojawiają się 
wprawdzie w obrębie synonimów darmozjada, w znaczeniu podsta‑

7
7  Co ciekawe, zarówno leksem stojak, jak i stojaczek odnotowane są już w SStp. 

Zapisane tu zostaje  jedynie podstawowe znaczenie wyrazów (stojak//stojaczek – 
‘gatunek  storczyka’),  niemające  związku  z  interesującymi  nas  ekspresywnymi 
reprezentacjami czynności jedzenia.
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wowym na pierwszy plan wysuwają jednak nieróbstwo i próżnia‑
ctwo. Wyjadacz i objadacz to typowe derywaty odczasownikowe, któ‑
re analogicznie do  innych wyrazów pochodnych utworzonych za 
pomocą formantu  ‑acz wprowadzają kategorię wykonawcy czynno‑
ści. W tej grupie słownictwa potocznego połok jest prawdopodobnie 
najstarszym  leksemem  funkcjonującym w  znaczeniu  ekspresyw‑
nym, pojawia się bowiem już w SStp. Łuszczybochenek zdefiniowany 
zostaje w SXVI wieku, a pozostałe rzeczowniki odnotowane zostają 
dopiero w leksykonach późniejszych.
Druga grupa leksemów określających podmiot czynności  jedze‑

nia  składa  się  ze  słownictwa odnoszącego  się na poziomie deno‑
tacyjnym  do  części  ciała  człowieka mającej  konkretne  znaczenie 
w procesie jedzenia. I tu dość licznie reprezentowana będzie leksy‑
ka związana z brzuchem. W wielu wypadkach metaforyczne użycie 
leksemu brzuch odnosiło się do potocznego określenia żarłoka. Łą‑
czenie tego wyrazu z innymi słowami potęgowało jego negatywny 
wydźwięk, np.: brzuchopas, pasibrzuch, pasobrzuch, tuczybrzuch, tłoczo‑
brzuch, żółtobrzuch.  Do  tej  grupy  przynależy  również  leksem
parzygęba. Większość z tych wyrazów poświadczona została dopiero 
w leksykonie S.B. Lindego.

3. Leksykalne reprezentacje czynności picia – 
czasowniki

Leksem pić w SXVI opatrzony został definicją ‘spożywać napoje’. 
W podobny sposób znaczenie wyrazu przedstawione zostało w ar‑
tykule hasłowym w SL:  ‘pić  co, napój w  siebie brać’. Ta pozornie 
prosta jednostka leksykalna ma jednak bardzo bogatą i niezwykle 
interesującą egzemplifikację na płaszczyźnie polszczyzny potocznej.
Podobnie jak w przypadku leksemu jeść, warto wyodrębnić kilka 

mniejszych grup wyrazów, które wchodzą w skład pola semantycz‑
nego czasownika pić. Pierwszy ze sklasyfikowanych zbiorów słow‑
nictwa  ogniskuje  się  wokół  sposobu  nabierania//brania  napoju. 
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Odnajdziemy  tu  takie  ekspresywizmy,  jak  np.:  chłeptać, żłopać, 
chlać… Leksemy te odnotowane zostały wprawdzie już w SStp, nie 
posiadały jednak wtedy jeszcze przenośnego znaczenia konotujące‑
go konkretny, interesujący nas sposób picia. Odnosiły się do wyra‑
zów semantycznie odległych polu znaczeniowemu czasownika pić 
(chłeptać – ‘pobudzać, podniecać’; chlać – ‘bluźnić’).
Kolejnym z synonimicznych odpowiedników czasownika pić jest 

leksem chłystać, definiowany w następujący sposób: chłystać – ‘łap‑
czywie połykać, wciągać napój wielkimi łykami’. Co ciekawe, zna‑
czenie to odnotowane już w SXVI wieku, odnosić się może również 
do czynności spożywania pokarmu, o czym informuje czytelnika 
dalsza część konstrukcji definiensa: ‘głośno jeść i pić’ (SXVI).
Onomatopeiczne leksemy chlipać, chlipnąć, chłypnąć, zdefiniowane 

dopiero w SL, informują o ‘czerpaniu napoju albo wody za pomocą 
ust’ (SL), a czasowniki chlać, chłapać określają inny charakterystycz‑
ny, szczególnie dla psów, sposób spożywania napoju, mianowicie 
‘przy użyciu pyska’. Ze względu na sposób picia warto wyróżnić 
również, widniejący w  interesującym  nas  znaczeniu  już w  SXVI 
wieku, ekspresywizm  łeptać, odnoszący się nie  tylko do głośnego, 
lecz  również  do  łapczywego  spożywania  napoju, wedle  definicji 
polegającego na ‘zagarnianiu płynu językiem’. W SW wyjaśnieniem 
znaczenia  tego czasownika  jest odnośnik do  innego  leksemu po‑
krewnego brzmieniowo, mianowicie chłeptać (chleptać). W tej grupie 
ekspresywizmów znajduje się również czasownik doić w znaczeniu 
żartobliwym konotujący  już w staropolszczyźnie  ‘picie na potęgę’. 
Wymienione  leksemy, oprócz pokrewnego znaczenia, charaktery‑
zuje  jeszcze  jedna istotna właściwość. Czasowniki chłystać, chlipać, 
chlać, łeptać, chłeptać, doić formalnie reprezentowane są przez desyg‑
naty zarezerwowane dla klasy zwierząt, o czym świadczyć mogą 
m.in. liczne kolokacje typu: doić krowę, doić mleko (SXVI), pies chłepta, 
pies łepta itd.
W opozycji do szybkiego i łapczywego picia wyrażonego czasow‑

nikiem łeptać pozostaje leksem dudlić, określony w SL jako powolne 
spożywanie napoju.
Kolejną  ekspresywną  reprezentacją  leksykalną  czynności  picia 

może być odnotowany już w staropolszczyźnie leksem łokać, łoczyć. 
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Trudno jednak dokładnie określić jego znaczenie, gdyż niektóre ze 
słowników umieszczają go wśród synonimicznych odpowiedników 
obżarstwa i obżerania się, inne zaś sytuują go w obrębie jednego z eks‑
presywnych wariantów  czasownika  pić. Analogiczna  dwuznacz‑
ność  towarzyszy  analizowanemu  wcześniej  czasownikowi  ćpać. 
Brak  ostrej  granicy  pomiędzy  znaczeniami  niektórych  ekspresy‑
wizmów oraz  częściowe nakładanie  się  na  siebie  pól  semantycz‑
nych wyrazów jeść i pić spowodowane może być tym samym typem 
emocji towarzyszących obu czynnościom, w szczególności zaś tych, 
opartych na negatywnym wartościowaniu.
Czasownik żłopać//żłopnąć także należy do słownictwa o charak‑

terze  polisemicznym.  Obok  definicji  charakteryzujących  żłopanie 
w kategoriach synonimu picia (SW), pojawiają się również objaśnie‑
nia bliskoznaczne czasownikowi  jeść  (PSDP). Ponadto zdarzają się 
nawet artykuły hasłowe, w których to analizowany ekspresywizm 
stanowi  swoistą kompilację podstawowych  sposobów zachłannej 
konsumpcji,  wyrażając  zarówno  obżarstwo,  jak  i  opilstwo  (SL). 
W obu jednak przypadkach leksem zostaje dookreślony przymiot‑
nikiem pazerny, co sytuuje go w obrębie słownictwa reprezentujące‑
go społecznie nieaprobowane zachowania, czynności. Podobnie jest 
z wyrażającym w XVI wieku chciwy sposób picia czasownikiem 
chlać  czy z konotującym  już w staropolszczyźnie powolne, głośne 
i  łapczywe połykanie płynów wyrazem sarkać  i  jego synonimicz‑
nym odpowiednikiem chłysnąć//chłystać:

Wódka ta, nosem ją sarkając, zziębłość głowy rozgrzewa,
SW

czy

Wolał chleba mniejszego zażywać, niż polewki dworskiej chłystać.
SL

Odrębna  kategoria  leksykalnych  reprezentacji  picia  utworzona 
jest na bazie wyrazów charakteryzujących się dokonanym aspektem 
czynności. Odnajdziemy tu czasowniki takie, jak: napić się, nalać się, 
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nałeptać się, nachłeptać się, nażłopać się, nachliptać, wychłeptać, wyłeptać, 
wyżłopać itd., które swoim znaczeniem nawiązują do formacji rdzen‑
nych wzbogaconych odpowiednim formantem słowotwórczym.

4. Leksykalne reprezentacje czynności picia – 
rzeczowniki

Leksemy reprezentujące wykonawców czynności picia koncen‑
trować się będą w dwóch nadrzędnych kategoriach: kategorii picia 
w ogóle (bez precyzyjnego określenia przedmiotu czynności) oraz 
kategorii pijaństwa.
Do pierwszej  grupy z powodzeniem zaliczyć można produkty 

derywacji  odczasownikowej  takie,  jak:  żłopacz  i  chłystacz. Żłopacz, 
czyli ten, który pije w sposób chciwy i zachłanny. Podobnie zresztą 
jak chłystacz. Oba  leksemy odnotowane w SL odnosić się również 
mogą do czynności jedzenia, konkretniej zaś do samego obżarstwa. 
Ponadto zaliczyć tu można również wyrazy o ekspresywności im‑
plicytnej,  takie  jak  zanotowane  najwcześniej,  bo  już  w  staropol‑
szczyźnie: pijak, pijanica, oraz późniejsze pijaniczka, pijus czy pijaczyna, 
które to zabarwienie emocjonalne zyskują w wyniku przeniesienia 
negatywnie postrzeganej przez  społeczeństwo  cechy  – pijaństwo 
– na derywaty słowotwórcze. Podobnie jest z leksemem bibosz, któ‑
ry charakteryzuje pijaka poprzez odniesienie do łacińskiego bibere
– ‘pić’.
W obrębie drugiej, znacznie  liczebniejszej kategorii znalazły się 

rzeczowniki,  odnotowane  po  raz  pierwszy  głównie  w  SL,  które 
nawiązują  do  nieumiarkowanego picia,  czyli  pijaństwa. Niektóre 
z leksemów w sposób eksplicytny informują o spożywanym trunku 
alkoholowym, np.: gorzałkoś – Ci to gorzałkosiowie, pijanicy przy gorzał-
ce  (PSDP), piwosz, sączypiwosz, winopijas czy winopijca. Co ciekawe, 
również ekspresywne reprezentacje czasownika jeść określać mogą 
pijaka, np.: piwożerca i winożerca ‘opój, winopijca’. Inne jednostki lek‑
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sykalne odnoszą  się do nadużywania  alkoholu w ogóle:  chlapacz, 
łapitrunek, ochlapus, opój i opilca. Wyrazy przynależące do tej grupy 
ekspresywizmów skupiają się głównie na wyeksponowaniu za po‑
mocą konotujących pijaństwo podstaw słowotwórczych (chlać, pić, 
opijać…) określeń podmiotu nałogowego pijaństwa.
Ekspresywizmy odwołujące się w strukturze formalnej do szcze‑

gólnie istotnych w procesie picia elementów ciała człowieka tworzą 
kolejną niezwykle interesującą grupę odapelatywnych nazw osobo‑
wych. Zdefiniowany w SL moczymorda, zwany także moczywąsem, 
to ‘pijanica wielki’, a ‘gęba u niego jak cholewa’ (SL). Brzuchacz albo 
bęben  to  typowy pijak, któremu od nadmiaru alkoholu brzuch się 
znacznie powiększył.
Szesnastowieczne dmidzban, dybidzban, wydmikufel, dziewiętnasto‑

wieczne dębikufel, wytrzęsikufel oraz późniejsze suszybeczka, suszykufel, 
wysysobeczek, wysysokufel to zabawnie brzmiące złożenia, które defi‑
niują pijaka poprzez pryzmat hiperbolizowanej czynności: suszenie 
beczki  (w domyśle beczki z alkoholem), czyli dokładne opróżnia‑
nie  jej  zawartości. Wyzyskanie  zjawiska metonimii  uwydatnione 
przywoływaniem charakterystycznych pijakowi atrybutów (kufel, 
beczka, dzban)  sprawia, że znaczenie wyrazów  jest  czytelnikowi 
wiadome.

Darmowypij, czyli ‘pijak na cudzy koszt’, wywnętrzacz, karczemnik, 
kielichewicz, kielisznik, kuflarz  to  kolejne  obok  szesnastowiecznego 
dzbanarza dziewiętnasto - i dwudziestowieczne ekspresywne egzem‑
plifikacje wykonawcy czynności nałogowego picia, które struktural‑
nie nawiązują do elementów kojarzonych z pijaństwem (karczma 
czy kielich).
Pojawiają  się  również  ekspresywizmy  charakteryzujące  pijaka 

z perspektywy efektów nadmiernego spożywania trunków: szesna‑
stowieczny ożralec oraz późniejszy rzygulec. Jak wskazują definicje, 
oba wyrazy konotują zarówno pijaństwo,  jak i obżarstwo, są więc 
kolejnym przykładem semantycznego związku pomiędzy katego‑
riami jedzenia i picia.
Wśród  leksyki  odnoszącej  się  do  czynności  jedzenia  i  picia 

bardzo wyraźnie  zarysowują  się  dwie  niezwykle  istotne  klasy 
słownictwa: ekspresywizmy rzeczownikowe, które w sposób po‑
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gardliwy charakteryzują wykonawcę czynności, oraz wyrażające 
proces  konsumpcji  czasowniki  o  żartobliwym  lub  trywialnym 
zabarwieniu. Wśród czasowników liczebną grupę stanowią po‑
nadto wyrazy  odnoszące  się  do  zachowań  i  czynności  typowo 
zwierzęcych.
Niektóre z zaprezentowanych w artykule ekspresywnych odpo‑

wiedników leksykalnych czynności i wykonawcy czynności jedze‑
nia  i  picia  pojawiają  się  również we współczesnej  polszczyźnie. 
Zadziwiająca  wydaje  się  przede  wszystkim  trwałość  niektórych 
czasowników ekspresywnych. Wiele z dawnych określeń czynno‑
ści  jedzenia  i picia z powodzeniem  funkcjonuje  również w  języ‑
ku współczesnym. Analizując  leksykę ekspresywną, Artur Rejter 
dostrzega wyraźną stabilność szczególnie ekspresywnych modeli 
nominacyjnych (w polszczyźnie współczesnej formy ekspresywne 
stosunkowo  nowe  stanowią  jedynie  około  25% wszystkich  form 
ekspresywnych)  (Re jter,  2008). Względna stabilność  tej warstwy 
słownictwa wynikać może między  innymi z powiązania  leksyki 
ekspresywnej z podstawowymi czynnościami ludzkimi.
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Katarzyna Jarosińska

„For ones always sure to devour are those seated next to the bowl” 
or on expressive lexical 

representations of eating and drinking

Abst ract

The article presents a selected part of expressive lexis, concentrated on a par‑
ticular semantic field. Verbs and nouns which perform or used to perform a func‑
tion of synonymic attributes of the actions of eating and drinking are described. 
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A relatively rich lexical representation of these expressivisms is reflected by two 
categories, i.e. expressive nouns characterizing an agent of the action in a negative 
and even contemptuous way, and verbs expressing the act of eating and drinking 
in a funny and trivial manner. Besides, in the case of many lexemes analysed in 
the article, a relative stability of the lexical surface is outlined.

Катажина Яросиньска

„Всегда побольше те едят, поближе к миске кто сидят”, 
или об экспрессивных 

лексических репрезентациях еды и питья

Резюме

В  статье  представлена  избранная  часть  экспрессивной  лексики,  концен‑
трирующейся  вокруг  конкретного  семантического  поля.  Проведен  анализ 
глаголов и существительных, которые выполняют либо когда -то выполняли 
функцию синонимических определений действия еды и питья. В относитель‑
но богатой лексической репрезентации этих экспрессивизмов ярче всего про‑
являются две категории слов: экспрессивные существительные, отрицатель- 
но,  вплоть  до  пренебрежения,  характеризующие  производителя  действия, 
а также глаголы, выражающие шутливым и тривиальным способом действия 
еды и питья. Кроме того,  в  случае многих анализируемых в  статье лексем, 
вырисовывается относительная стабильность этого языкового слоя.



„Odmieńcy dwa razy tracą, 
a wzgardę z obu stron odnoszą”1
O szaleńcach w historii  języka

MONIKA MAKSYMINKO

Maria  Ossowska  twierdzi:  „Rzeczywistość  interesuje  czło-
 wieka przede wszystkim  jako coś,  co go przyciąga  lub od‑

pycha,  co mu  zagraża  lub  sprzyja,  co  go wywyższa  lub  poniża” 
(2000: 13). Te słowa prowadzą do konkluzji, że to, jak oceniamy lu‑
dzi, obiekty, zjawiska, także pewne działania ludzkie, uzależnione 
jest od kultury, do jakiej przynależymy, oraz – co istotniejsze – od 
przyjmowanej w owej kulturze hierarchii wartości. To ona staje się 
czynnikiem, który prowadzi do negatywnych ocen ludzi, zachowu‑
jących się w sposób niekonwencjonalny.
Z  szerokiego pola  nazw osób,  których  zachowanie  odbiega  od 

przyjętych norm, wybrałam te jednostki leksykalne, które w prze‑
szłości miały inne znaczenie, oraz takie, które nie są notowane we 
współczesnych słownikach języka polskiego.
Wyrazem,  który  uznaję  za  reprezentatywny  dla  interesującej 

mnie grupy leksemów, jest szaleniec, poświadczony już w polszczyź‑
nie czternastowiecznej (SBo). Z kolei czasownik szaleć//szeleć, czyli 
‘spędzać czas na zabawach, hulankach, pijatykach, bawić się, hulać’, 
notowany  jest od XV wieku. Kolejny wiek przyniósł nowe  formy 
czasownikowe poszaleć, wyszaleć się. Oczywiście, leksemy te w nie‑
zmienionym  znaczeniu  ‘wybawić  się’  funkcjonują  współcześnie. 

1  Cytat pochodzi z SL. W artykule posługuję się, w odniesieniu do słowników, 
z których korzystam, skrótami. Zob. wykaz źródeł.

MONIKA MAKSYMINKO: „Odmieńcy dwa razy 
tracą…”…
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Drugi, o wiele bardziej  interesujący mnie sens czasownika szaleć, 
pochodzącego od prasłowiańskiego rzeczownika *šalъ, to ‘zwodze‑
nie, tumanienie; szaleństwo, furia, szał’. Analiza etymologiczna wy‑
razu hasłowego szaleć uprawnia zatem do stwierdzenia, iż szaleniec 
to osoba, która nie panuje nad sobą, nierozsądnie postępuje,  robi 
głupstwa, zachowuje się jak umysłowo chora lub też jest umysłowo 
chora. Takie konotacje odczytujemy z leksykonów zarówno współ‑
czesnych, jak i historycznych.
W SStp szaleniec definiowany jest jako człowiek ‘głupi, nierozsąd‑

nie postępujący’. Obok leksemu szaleniec występuje jego żeński od‑
powiednik, a mianowicie szalenica. W SL mamy jeszcze na określenie 
‘szalejącej kobiety, diablicy’ wyraz szałaśnica. XVIII wiek poszerza 
znaczenie wyrazu hasłowego szaleć, co widoczne jest w przykładach 
znajdujących się w słowniku Samuela Bogumiła Lindego. Zwroty 
takie, jak: zaszedł w głowę, odszedł od siebie, pękło mu coś w głowie czy 
też skaził mu się mózg  podkreślają  fakt,  że  szaleńcem  jest  nie  tylko 
ten,  któremu brak  rozsądku  i  rozwagi w  zachowaniu.  Przykłady 
zamieszczone w SL wskazują na związek szaleństwa z chorobą:

Przez szaleństwo rozumiemy wyobrażenia, nie zgadzające się z obiek-
tami, pochodzące z ułożenia mózgu zepsutego. (Krup. 5, 6062).

SL

Chorobliwe  zachowania,  będące  rezultatem  braku  stabilizacji 
psychicznej,  odzwierciedlają  leksemy,  których  etymologia  łączy 
się, w mniejszym  lub większym  stopniu,  z  żywiołem powietrza, 
np. szałaput. Złożenie szałaput jest etymologicznie powiązane z for‑
mą czasownikową putać ‘przetrwonić’ czy ruskim putat’, piereputat’ 
‘wikłać, plątać’ (SBr). Takie znaczenie potwierdzają konotacje jedno‑
stek  leksykalnych szał  i wikłać, które wiążą się z burzą3, wichrem, 

2  Skróty źródeł cytacji podaję za słownikami, z których pochodzą przywoła‑
ne fragmenty.

3  W SBr pod hasłem wikłać odnajdziemy odwołanie do wyrazu hasłowego wi-
cher, gdyż w XVI wieku stale występowała forma wichłać (wikłać od wieku XVII). 
W języku cerkiewnym Wichŭr to ‘burza’, to samo oznacza w języku słowieńskim 
wichta.
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co za  tym  idzie – zrozumiałe  jest wyjaśnienie  leksemu  szałaput  – 
‘wichrowata  głowa’  (SL).  Z  kolei  szałapuctwem  nazywane  tutaj  są 
‘szały, niespokojności, wichry’  (SL). Krąg synonimów słowa szała-
put powiększa się w XIX wieku. Za SW cytuję  jedynie  te wyrazy 
bliskoznaczne, które wiążą się z szybkością,  ruchem, powietrzem, 
ale i niestałością, chwiejnością umysłu: postrzeleniec (strzelać), trzpiot, 
roztrzepaniec (trzepać się), wartogłów, wartogłowie, wartołeb (wartkość, 
szybkość), wiercipięta (wiercić się), urwipołeć (urywać). Szałaputać z kolei 
w XIX wieku nabiera również znaczenia ‘awanturować się’ (SW).
O dynamizmie, gwałtowności szaleństwa świadczą także współ‑

czesne  zwroty  werbo -nominalne:  wpaść w szaleństwo, szaleństwo 
ogarnia//ogarnęło//opanowało (kogo), wpędzać//wpędzić w szaleństwo, 
przyprawiać o szaleństwo (kogo) (czym). To samo dotyczy zwrotów od‑
noszących się do szału – dostawać//dostać szału, wpadać//wpaść w szał, 
szał ogarnia//ogarnął, napadł//opętał//porwał, szał owładnął (kim), szał 
zdjął (kogo) czy szał opadł (Jędrze jko, red., 1998: 106–108).
Współczesne słowniki języka polskiego definiują leksem szaleniec, 

łącząc go z osobą chorą umysłowo. Przede wszystkim podkreślany 
jest aspekt silnej emocjonalności, co przez otoczenie jest postrzegane 
jako zachowanie odbiegające od uznawanego za normalne. W języ‑
kowym obrazie człowieka szalonego można mówić o pewnego ro‑
dzaju nawiązaniach animalistycznych. W dawnej polszczyźnie kot 
jako zwierzę, które źle znosi zamknięcie w klatce, uznawany był za 
symbol wolności, ale i nerwowości (SKop), więc jego nazwa posłu‑
żyła do opisywania szaleństwa ludzkiego, stąd w MSZP odnaleźć 
można wyrażenia kot we łbie przemieszkawa, kot we łbie zalągnie się, 
czyli ‘ktoś fiksuje’, puścić koty z głowy – ‘dać upust szaleństwu’. We 
współczesnej polszczyźnie  związek kota  z  szaleństwem obrazują 
wyrażenia dostawać kota – pospolicie ‘wariować, szaleć, zachowywać 
się  irracjonalnie’  (WSFzP) oraz mieć kota ‘być niezrównoważonym 
psychicznie, robić coś niezgodnie z oczekiwaniami’ (WSFJP). Inną 
istotą  zwierzęcą,  ściślej  ujmując  –  owadem,  którego  zachowanie 
stanowiło źródło powstania frazeologizmu odnoszonego do osoby 
szalonej, jest mucha. Mieć muchy w głowie (MSZP) było wyrażeniem 
używanym w dawnej polszczyźnie,  jednak współczesne słowniki 
już go nie notują. Na uwagę jednak zasługuje fakt, że w innym ję‑
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zyku słowiańskim występuje wyrażenie, w którym nie mucha, lecz 
pszczoła konotuje szaleństwo, obłęd: twáří se, jako by mu uletěly včely, 
co  dosłownie  znaczy:  ‘zachowuje  się  jakby mu uciekły  pszczoły’, 
a bliskie  jest polskiemu sensowi  ‘zachowuje  się,  jakby rozum po‑
stradał’ (Mrhačová,  Ba lowski,  red., 2009).
Zwrot najeść się//objeść się szaleju w znaczeniu  ‘zachowywać się 

tak,  jakby  się  było  niepoczytalnym;  oszaleć,  zwariować’  przeczy 
twierdzeniu,  jakoby  źródło  ludzkiego  szaleństwa  tkwiło  jedynie 
w jego umyśle (WSFzP). Podobnie rzecz się ma z kolejnymi leksema‑
mi masłok, masłocznik, nazywającymi osobę szaloną. Etymologicznie 
masłok, jak podaje Aleksander Brückner (SBr), to ‘odurzający napój’, 
‘opium’,  którego  określenie wzięło  się  od  arabskiej  nazwy  ‘szalej’ 
(z  tureckiego masłak  i mastyk  ‘blekot,  lulek’).  Teresa Minikowska 
sugeruje, że analizowany przeze mnie  leksem masłok polszczyzna 
przejęła z tureckiego za pośrednictwem języka ukraińskiego. I cho‑
ciaż w dzisiejszych językach ruskich wyraz nie jest używany, o jego 
dawnej znajomości świadczy forma maslokъ. Zdaniem T. Minikow‑
skiej, tureckie masłak i mastyk przekształcone zostały na wzór innych 
słów z przyrostkiem  -ok (Min ikowska,  1980: 89).
W SStp nie odnajdziemy hasła masłok. SXVI jako jedyne znaczenie 

podaje ‘odurzający napój z wyciągu ziół’, który – podobnie jak alko‑
hol – ma działanie uzależniające. Szaleństwo,  jakie spowodowane 
było spożyciem owego napoju, rozumiano bardzo szeroko, zwykle 
jednak utożsamiano  je  z grzechem, nierządem,  też o  charakterze 
masochistycznym.
Występujące  w  SL  rozgraniczenie  na  masłok ‘rodzaj  wyciągu 

z ziół’,  stąd zwrot masłoku sobie w czub nalał (‘oszalał’) oraz na ma-
słocznika – ‘ten, co się odurza masłokiem, który szaleje od masłoku’ 
utrzymuje  się  jeszcze w  SW. Zaraz  potem oba  leksemy przestają 
funkcjonować w języku polskim.
Powszechnie wiadomo, że błądzenie  jest  rzeczą  ludzką,  jednak 

określenia  obłąkaniec//obłąkany  i  pomyleniec//pomylony  wcale  nie
sytuują  nas  wśród  ludzi  skorych  do wielorakich  życiowych  po- 
myłek.
Podstawą  słowotwórczą  leksemu  obłąkaniec//obłąkany jest  oczy-

wiście błąd. Prasłowiańskie blądъ  to rzeczownik odczasownikowy,
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pochodzi od blęst4 z właściwą dla tej formacji alternacją  samogłoski
rdzennej ę > ą (Rusek, 2008: 27). Ten współcześnie wszystkim dobrze 
znany sens słowa błąd – ‘pomyłka’, ‘postępek, działanie przynoszące 
komuś złe skutki’, odnotowany  już w XV wieku (SBo), ma bardzo 
interesujący  źródłosłów. Po pierwsze,  staropolskie  błędzić  używa‑
ne w XIV–XVI wieku znaczyło ‘ciemnieć’, stąd ‘ciemnieć w oczach, 
tracić  wzrok,  słabo  widzieć’,  które  dało  początek  słowiańskiemu 
‘schodzić  z drogi, mylić  się’  (SBa). Taka  etymologia wyjaśniałaby 
chociażby niemieckie  (i  angielskie) Blind  ‘ślepy’,  blenden  ‘oślepiać’. 
Po drugie,  forma błądzić w XIV wieku znaczyła  ‘chodzić, szukając 
określonego celu, właściwej drogi, chodzić bez celu’,  i wreszcie po 
trzecie – ‘żyć wszetecznie, rozpustnie’ (SBo).
Rozbudowane gniazdo słowotwórcze tworzą części mowy o rdze‑

niu  błąd//błęd.  Wszystkie  jednak  mają  konotacje  wartościujące 
ujemnie, np. obłądzenie było widziane  jako  ‘przestępek, grzech’ czy 
ogólniej –  ‘odstępstwo’. Obłądzony//obłudzony//obłędzony  to  ten, kto 
odstąpił od słusznych zasad. Stąd też obłądzenie  jest synonimem in‑
nowierstwa. A to z kolei może mieć swe źródło w chorobie umysłu:

Prawdzie się przeciwią/  ludzie skażonego umysłu/ a ktorzy się 
obłądzili około wiary. (KromRozm I B4).

SXVI

Obłąkaniec w znaczeniu używanym współcześnie ‘człowiek cho‑
ry psychicznie; wariat’  (SWJP) w dawnej Polsce był używany na 
określenie  tułacza. Natomiast znaczenia  ‘zagubiony, błąkający się’, 
będące synonimami przymiotnika obłąkany, wyszły całkowicie z na‑
szego języka. Po raz ostatni wyraz obłąkany w tym właśnie znacze‑
niu został odnotowany w SW5. W kolejnych leksykonach spotkamy 
tylko odniesienie do sfery umysłowej.

4  Od słowa blesti,  zapewne powstała niefunkcjonująca we współczesnym  ję‑
zyku polskim, przymiotnikowa forma blesny – ‘szalony, któremu się głowa za‑
wraca’ (SL).

5  Autorzy SW wprawdzie notują ważny dla tych badań leksem, jednak sygna‑
lizują, że jest to słowo, które wyszło z użycia. Stało się to zapewne na początku  
XIX wieku,  być może  i wcześniej,  gdyż w  SWil  obłąkanie  tłumaczone  jest  jako:
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Odpowiednikiem osoby nazywanej obłąkańcem w rozumieniu, 
jakie występuje we współczesnych  leksykonach  języka polskiego, 
była przymiotnikowa forma obłędziały, która wzięła się od czasow‑
nika obłędzieć ‘popaść w obłęd, oszaleć’.
Nasuwa się zatem wniosek, że nie wszystkie leksemy zbudowa‑

ne na rdzeniu błąd//błęd konotują szaleństwo, które traktuję w ni‑
niejszym artykule jako wyróżnik odmienności ludzkiej. Natomiast 
wszystkie derywaty w mniejszym bądź większym stopniu wiążą 
się  z grzechem, nieprawdą,  zakłamaniem,  fałszerstwem, które  są 
przecież wartościami nacechowanymi pejoratywnie:

Jako zawżdy jest zacniejszy ten rozum/ktory sie zgadza z wolą 
Bożą/niż wykrętny/który sie wda za obłędliwościami świata niczem-
nego. (LubPs bb3v marg.).

SXVI

Pomyleniec to forma rzeczownikowa po raz pierwszy odnotowana 
w SW na określenie ‘półgłówka, jołopa, błazna’. Dwudziestowiecz‑
ny  SD  wzbogaca  znaczenie  słowa  pomyleniec  m.in.  o  synonimy 
dziwak, oryginał, wykolejeniec, wariat. Nasuwa się więc wniosek, że 
w XIX wieku nastąpiło widoczne poszerzenie znaczenia, które za‑
częło być odnoszone do sfery umysłowej człowieka, w przeciwień‑
stwie do formy pomylony, którą, dla przykładu, w interesującym nas 
znaczeniu możemy znaleźć dopiero w SD i tu z kolei pomylony to 
wyłącznie ‘nienormalny pod względem umysłowym’. Ciekawa zda‑
je się  jednak egzemplifikacja zamieszczona w definiensie, z  jakiej 
możemy odczytać sposób wartościowania człowieka nazywanego 
pomylonym:

Dziwny człowiek, jakiś fantasta, rozwichrzony romantyk, chwilami 
podobny do lekko pomylonego wizjonera, lecz zacny człowiek. 
(MORC. Pokład 188).

SD

1.  ‘wprowadzanie  kogo  w  obłęd’  (opatrzone  kwalifikatorem:  nieużywane); 
2.  ‘wariacja, pomieszanie umysłu’.
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Trudno  bezsprzecznie  stwierdzić,  czy  określenie  pomyleniec 
współcześnie jest używane jako nazwa osoby chorej umysłowo. Wy‑
razy bliskoznaczne pomyleńcowi skłaniają ku tezie, że pomyleńcem 
zaczęto nazywać osobę, która swoim zachowaniem łamie wszelkie 
konwenanse,  jest  zatem  oryginałem, ekscentrykiem  (SZgół).  Jednak 
nadal,  na  tle większej  zbiorowości,  sytuuje  się  ów  typ  człowieka 
wśród odmieńców:

Kogoś mają za pomyleńca, bo nic, tylko by jeździł na ryby.
SWJP

Opętaniec//opętany to bezsprzecznie człowiek, który swoim zacho‑
waniem odbiega od norm, przyjętych przez dane społeczeństwo. 
Przykłady zamieszczone w historycznych opracowaniach leksyko‑
graficznych dostarczają egzemplifikacji, które każą nam sytuować 
opętańca  wśród  ludzi  anormalnych.  Chorobie  psychicznej,  jaka 
ogarnęła  opętańca,  towarzyszy  poczucie  uwięzienia,  co  ściśle  łą‑
czyć możemy ze źródłosłowem interesującego nas wyrazu hasłowe‑
go OPĘTANIEC ‘uwięziony’. Słowo opętaniec pochodzi – jak podaje 
Andrzej Bańkowski (SBa) – od słowa pęta w znaczeniu ‘więzy, kaj‑
dany’. Ów leksem, poświadczony w SXVI ma swój rodowód biblijny 
i określa człowieka  ‘chorego psychicznie, w mniemaniu otoczenia 
opanowanego przez złego ducha i działającego pod jego wpływem; 
szaleńca’6. Nie będzie nas zatem dziwić  fakt, że opętańcy,  jako że 
uzyskali miano  jawnogrzeszników,  celników,  to znaczy  ’najwięk‑
szych występców’7, byli alienowani, a jakakolwiek styczność z nimi 
wiązała się z lękiem społecznym:

A Boże uchowaj włożyć na opętanego/ jaki płatek łaziebny/ miasto 
świątości. (KrowObr 121, 120v).

SXVI

Warto  nadmienić  jeszcze,  że  w  leksykonie  Samuela  Bogumiła 
Lindego  znajdziemy  przykłady wskazujące  na  to,  że  opętanie ma 

6 Opęt w SWil, opatrzony kwalifikatorem: nieużywany oznacza  ‘diabeł,  sza‑
tan, szał’.

7 U żydów celnicy byli miani za największych występców (Dambr. 38; SL).
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także znaczenia, które niekoniecznie wiążą się z chorobą umysłową, 
a  stosowane były  i  często  nadal  są używane w  celu  obrazowego 
przedstawienia siły, intensywności czegoś, np.:

Nikt go nie przepije, opętana głowa. (MON. 68, 77) tj. ‘mocna, tęga’;
SL

Kogut piał jak opętaniec. (Zab. 13, 278), tj. ‘bardzo głośno’.
SL

Zacytowane przykłady potwierdzają, że opętanie przestało być 
kojarzone tylko i wyłącznie z szatańską siłą uwięzioną, drzemiącą 
w  człowieku  i  prowokującą  go do  czynów grzesznych,  nikczem‑
nych. Opętanie  stało  się  synonimem natarczywości,  obsesyjności 
(stąd bliskoznaczne określenie opętańca – obses8), nadmiernego za‑
interesowania czymś; dla przykładu:

Bez broni się rwać, jako głupi czynią, Jest to z obsesem skoczyć, 
ginąć z świnią. (Pot. Syl. 495).

SL

Leksem obses dał początek odrzeczownikowym jednostkom lek‑
sykalnym takim,  jak: obcesowy  (SL) –  ‘natarczywy’ czy obsesja  jako 
‘stan neurotyczny, który wcale nie polega na opanowaniu człowieka 
przez szatana, ale przez niedające się zahamować myśli, uczucia, 
nastroje’  (SD).  Stąd wniosek,  że w XX wieku  powodów niewłaś‑
ciwych, anormalnych zachowań  ludzkich zaprzestano upatrywać 
w złych mocach diabelskich, szatańskich. Być może z tego właśnie 
powodu wyraz obces//obses przestaje funkcjonować w polszczyźnie 
na określenie człowieka szalonego, opętanego9.
Wśród określeń odmieńców powinno się znaleźć od XVII wieku 

zapomniane słowo wiła (SBr). Analiza etymologiczna wskazuje na 
jego dwojakie znaczenie. Pierwsze,  rozpowszechnione wśród Sło‑
wian Zachodnich  ‘ten,  co od  rozumu odszedł’, drugie zaś,  znane 

8  Po raz pierwszy leksem odnotowany w SXVI.
9  W SD wyraz opatrzony jest kwalifikatorem: dawny, zaś SZgół podaje: obces 

z kwalifikatorem: przestarzały  ‘sposób zachowania charakteryzujący się natar‑
czywością, gwałtownością, bezceremonialnością i często bezczelnością’.
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Słowianom Południowym, dla których był to ‘piękny demon kobie‑
cy,  jedna z  licznych nimf zamieszkujących góry  i  lasy’,  toteż wy‑
raz stał się synonimem ‘tej, co rozum odbiera, czaruje’. Skupmy się 
zatem na pierwszym ze wskazanych znaczeń,  skoro  język polski 
mieści się w grupie zachodniosłowiańskiej.
Tylko w jednym z wykorzystanych przeze mnie słowników odna‑

lazłam pod hasłem wiła znaczenie ‘wędrowny aktor i sztukmistrz, 
a  także akrobata’. Z kolei definiowanie  leksemu w odniesieniu do 
choroby umysłowej, głupoty, występuje we wszystkich niemal lek‑
sykonach10: Komu wił mił, nigdy mądry nie był (SW).
W SL wiłować oraz wiłać to wyrazy synonimiczne do szaleć. W SW 

natomiast wiłać i wiłować rozpatrzone są jako dwa odrębne artykuły 
hasłowe. Wiłać w XIX wieku  stało  się bliskoznaczne z  ‘kręcić  się, 
włóczyć, szwendać, wałęsać’, ale też z ‘tumanić, bałamucić, wykpi‑
wać’. Wiłować zaś oznacza  tyle, co  ‘szaleć, wariować,  tracić głowę, 
odchodzić od zmysłu’.
W staropolszczyźnie nie znajdziemy potwierdzenia dla relacji wiło-

wanie ‘szaleństwo’. Leksem ten z jednej strony tłumaczono jako ‘popi-
sywanie się’, może też ‘odgrywanie scenek’, a z drugiej – ‘niespokojne 
zachowanie jak w gorączce’ (SStp). Drugie rozumienie dało początek 
derywatowi wiłowstwo (‘chorobliwe zawroty głowy’), który nie  jest 
już notowany w kolejnych słownikach języka polskiego (SStp).
Znaczenie jednostki leksykalnej wiła przez wieki ulegało stopnio‑

wym modyfikacjom. Od ‘szaleńca’, ‘osoby chorej umysłowo’, poprzez 
‘człowieka nierównego usposobienia’, ‘narwańca’, ‘pustogłowa’ (SW), 
aż do  ‘wesołka’,  ‘komedianta’  czy  ‘klowna’  (SZgół). Także  leksem 
błazen (synonim wiły),  będący w XVI wieku  określeniem  ‘szaleń‑
ca’, ‘człowieka chorego umysłowo’, nie jest już przez współczesnych 
użytkowników  języka  odbierany w  ten  sam  sposób. Mówiąc:  ale 
z niego błazen, zachowujesz się jak błazen, nie błaznuj podkreślamy 
raczej  skłonność do żartowania,  zwracamy uwagę na nadmierną 
wesołość człowieka.
Rozpoznanie,  które  pozwala  stwierdzić:  „Ten  jest  szaleńcem  – 

jak  sądzi Michel  Foucault  –  nie  jest  aktem prostym  i  bezpośred- 

10  SXVI nie notuje.
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nim.  […] W  uznaniu  zjawiska  szaleństwa  za  naturalne  bądź  nie 
pomaga  istnienie  pewnego  progu,  który  jest właściwy  dla  danej 
kultury oraz  ewoluuje wraz  z  jej  konfiguracją”  (Foucault,  2000: 
118). Jak pokazały analizy, począwszy od połowy XIX stulecia, próg 
wrażliwości na „szaleństwo” znacznie  się obniżył. Potwierdza  to 
współczesne użycie leksemów, takich jak pomyleniec, obłąkaniec, sza-
leniec. Ale  i  innych,  niewymienionych wcześniej,  np.  czubek, świr, 
fioł. Ich użycie raczej dalekie jest od związku z chorobą psychiczną. 
Wskazuje natomiast na nieprzeciętne, odmienne zachowanie, często 
łączone ze zbytnią emocjonalnością, porywczością osoby nazywa‑
nej w ten sposób.
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Monika Maksyminko

„The queers lose twice, being treated with disdain by either side”
On madmen in the history of language

Abst ract

The subject of the article constitutes lexical items describing human otherness 
reflected in behaviours diverging from norms. The aim of the work is to outline 
meaning transformations of lexemes naming madmen and to analyse lexical items 
that used to be names of people that stood out in the light of the community and 
have changed the meaning scope or disappeared from the usage these days.
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The aim of  the article  is also  to present a  linguistic means of valuing people 
considered as „different”.  In order  to receive a clear picture of differences con‑
nected with the subject of analysis it is necessary to confront the meaning of lexical 
items naming “other” people in the Renaissance with semantic information, the 
very lexemes in the 21st century.

Моника Максыминко

„Безумные два раза теряют, а презрение испытывают с обеих сторон” 
О сумасбродах в истории языка

Резюме

Темой статьи являются лексические единицы, определяющие человечес‑
кое  отличие,  проявляющееся  в  поведении,  которое  отклоняется  от  нормы. 
Цель работы заключается в том, чтобы обрисовать преобразования в значе‑
нии лексем, называющих безумцев, а также проанализировать лексические 
единицы, которые в прошлом были названиями лиц, отличающихся на фоне 
общества, а в настоящее время изменили значение или полностью вышли из 
употребления.

В статье также представлен языковой способ оценки людей, которых назы‑
вают «иными». Для получения полной картины различий, связанных с пред‑
метом анализа, существенно сравнение значений лексических единиц, назы‑
вающих лица, которые считались иными в эпоху Ренессанса, с семантическим 
наполнением этой лексемы в XXI веке.
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PYCHA a świat zwierząt

ZUZANNA KRÓTKI

Nadanie  znaczenia  przenośnego  nazwom  zwierząt  prowadzi 
do utraty prymarnie neutralnego statusu  jednostek  leksykal‑

nych. W większości wypadków użycie w odniesieniu do człowieka 
nazw „zwierzęcych”  łączy się z deprecjacją  istoty  ludzkiej,  czego 
dowodem są np. takie ekspresywizmy, jak: baran, świnia, osioł, żreć. 
Przywołane  leksemy wskazują na  zwierzęce,  czyli  nieprzystające 
człowiekowi, sposoby zachowań, dlatego też  ich ekspresja  jest ne‑
gatywna. Na podstawie opozycji homo – animal można wnioskować, 
że człowiek i jego zachowanie zawsze były w polszczyźnie ocenia‑
ne lepiej i stawiane w hierarchii ważności wyżej niźli zachowanie 
właściwe zwierzętom (Grybosiowa,  2003: 12).
Przedmiotem mojej refleksji w niniejszym tekście nie jest jednak 

chęć udowodnienia prymatu określeń właściwych człowiekowi nad 
nazwami zwierzęcymi. Pragnę jedynie poddać analizie te jednostki 
leksykalne, które zawierają nazwy zwierząt i charakteryzują jedno‑
cześnie sposób bycia  ludzi wyniosłych. Wszystkie badane przeze 
mnie wyrażenia będą wartościowane negatywnie, ponieważ postę‑
powanie, polegające na zbyt nachalnym manifestowaniu własnego 
ja, połączone nieraz z pogardą w stosunku do innych ludzi, nigdy 
nie było aprobowane.
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1. Jednostki leksykalne 
zawierające w swej budowie słowotwórczej 

nazwy płazów

Na początku analizie poddane zostaną nazwy płazów, wśród któ‑
rych na plan pierwszy wysuwają się leksemy: ropucha i żaba, mają‑
ce w historii  języków słowiańskich negatywne konotacje. Bardzo 
często stosowanym odpowiednikiem pierwszego z przywołanych 
była  łacińska  nazwa  rodzaju  ropuchy:  bufo, bufonis,  która  później 
uległa leksykalizacji. Wyraz ten po raz pierwszy odnotowany został 
dopiero w SL1, gdzie pojawia się wzmianka, że „żaba ziemna [była 
wówczas – Z.K.] bufo zwana”. Na podstawie przywołanego w tym 
opracowaniu  leksykograficznym cytatu Kluka2 można stwierdzić, 
że mimo nieidentycznego wyglądu płazów bezogonnych wyrazy 
żaba, bufo, ropucha, stosowane były wymiennie:

I żaby i ropuchy jednymże imieniem żab nazywamy; przecież róż-
nica bardzo jest wielka; ropuchy są większe, obrzydliwsze i zawsze 
parszywe (Kluk Zw. 33).

SL

Wspomniane  zwierzęta  łączy  jednak podobne  zachowanie,  jak 
również zwiększanie objętości swojego ciała w momencie odczuwa‑
nia bliskości zagrożenia. Płazy te rozdymają wówczas tułów, unoszą 
tylne nogi do góry, nastawiają w kierunku napastnika swój grzbiet 
przypominający pancerz, chcąc tym samym przestraszyć przeciw‑
nika. Obserwacja przedstawionej  reakcji obronnej przyczyniła się 
zapewne do wygenerowania licznych jednostek leksykalnych z wy‑
razami  żaba, ropucha.  Z  czasem dokonał  się  również  proces  inte‑
rioryzacji  sensów konotowanych do symboliki ogólnoeuropejskiej 
(SKop).

1  Rozwiązania skrótów – por. wykaz źródeł zamieszczony na końcu artykułu.
2  Przy haśle żaba.
3  Skróty źródeł cytacji podaję za słownikami, z których przytaczam materia‑

łową ilustrację.
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Uznaje  się,  że  w  polszczyźnie  pierwsze  jednostki  leksykalne 
zawierające  nazwy  płazów  odnotowane  zostały  w  siedemnasto - 
i osiemnastowiecznych tekstach w postaci zwrotów: odyma się jak 
ropucha (SL), nadyma się jak ropucha (SL), Nadymała się żaba, chcąc się 
wołowi porównać. Ezop. 14 (SL). W tym jednak czasie leksem żaba był 
samodzielnym ekspresywizmem, który nie musiał  funkcjonować 
w  strukturze  frazeologicznej. W  jednym  z  artykułów hasłowych 
SL dostrzegamy bowiem, że mianem żaba określano człowieka nik-
czemnego, a dopominającego się zaszczytów, albo (na)puszącego się na wzór 
panów (SL). Przedstawioną treść semantyczną, jak również przyto‑
czone wcześniej zwroty z wyrazem żaba rejestrowano do początku 
XX wieku. Ich odpowiedniki zachowały się jednak we współczesnej 
czeskiej  idiomatyce w postaci: nadýmat se jako ropucha (SZvi), nafu-
kovat se jako ropucha (C -Pfraz), nadýmat se jako žába, nafukovat se jako 
žába (SZvi).
Na uwagę zasługuje również sposób, w  jaki w SW zdefiniowa‑

no  leksem bufo. Słowo to posiadało wszak trzy znaczenia: 1. zool. 
‘żaba’; 2. ‘bufon’; oraz 3. ‘śpiewak w operze w roli komicznej’, przen. 
‘śmieszek,  błazen’  (SW).  Natomiast  leksem  bufon rozumiany  był 
jako: 1. ‘bufo, żaba ziemna, ropucha’; 2. ‘pycha’; 3. ‘bufo, chełpliwiec, 
zarozumialec,  fanfaron’  (SW). Na podstawie zebranego materiału 
można stwierdzić, że doszło do nałożenia się dwóch odmiennych 
form wyrazowych  powstałych  na  bazie  tego  samego  zapożycze‑
nia, nazywającego rząd ropuchy (bufo, bufonis). W XVII i XVIII wieku 
bowiem  leksem  bufon oznaczał:  ‘śmieszek,  błazen’  (stąd  bufonada, 
bufonerya, konotujące ‘śmieszkowanie,  strojenie  śmieszków’  (SL)). 
Możliwe  zatem,  że  na  początku XX wieku  analizowane  leksemy 
stosowano wymiennie, czego dowodem jest niejasność definicyjna 
widoczna w SW.
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2. Jednostki leksykalne zawierające nazwy ptaków

Na podstawie zgromadzonego materiału  leksykalnego możemy 
stwierdzić, że największą grupę pola ŚWIAT ZWIERZĄT powiąza‑
nego z pychą tworzą nazwy ptaków, z których najwcześniej zareje‑
strowane zostało określenie kokosz. Wyraz ten nigdy nie był ekspre‑
sywizmem nazywającym osobę wyniosłą, ale bardzo szybko (bo już 
około XVI wieku) stał się podstawą czasownika kokoszyć się (SBo). 
Parafraza słowotwórcza omawianego słowa jest konstrukcją porów‑
nawczą: ‘być//zachowywać się jak kokosz’, określającą co prawda za‑
chowanie ptaka hodowlanego, ale nie można powiedzieć, że opisuje 
ona jakikolwiek aspekt związany z konkretną i precyzyjną deskryp‑
cją  zachowania  kury. Czasownik  ten  nie  implikuje wszak  takich 
cech,  jak:  ‘znosi, wysiaduje  jaja’,  ‘żywi się czym’,  ‘wydaje dźwięki’ 
(Kępa,  1999:  140).  Śledząc  zatem  budowę  słowotwórczą  leksemu 
kokoszyć się, nie sposób doszukać się związku z zachowaniem bę‑
dącym obrazem wywyższania się. Aleksander Brückner dostrzegł 
jednak, że czasownik kokoszyć się przeniesiony został „od XVI wieku 
(co najmniej) na ‘chlubienie się, nadymanie się’ ” (SBr). Na pytanie, 
jak to się stało, że ów wyraz zaczął odgrywać rolę jednego z lekse‑
mów charakteryzujących sposób bycia osób wyniosłych, Franciszek 
Sławski (SE) odpowiada, iż kokoszyć się jest denominativum od kokosz, 
zbudowanym na wzór słów: pustoszyć, panoszyć. Niewątpliwie wyra‑
zy, które – zdaniem badacza – należy traktować jako motywujące, 
przedstawiają zjawisko polegające na rozprzestrzenianiu się czegoś. 
Czasownik kokoszyć się opisywał więc w sposób ironiczny zachowa‑
nie człowieka wyniosłego, który – podobnie do kury zwiększającej 
objętość swojego ciała – pragnie zaznaczyć swoją wyższość. Warto 
jeszcze wspomnieć, że w przypadku tego wyrazu od XVI do końca 
XX wieku dokonał  się  skomplikowany proces natury semantycz‑
nej,  w wyniku  którego  ów  leksem  przestał  konotować  kategorię 
PYCHA. Pierwszą modyfikację znaczeniową dostrzegamy już w SW, 
gdzie pojawiają się dwie wariantywne formy: kokoszyć się i kokosić 
się, przy czym pierwsza postać, oznaczająca ‘puszenie się, nadyma‑
nie’, traktowana jest już jako przestarzała. Postać kokosić się, zdaniem 
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Andrzeja  Bańkowskiego  (SBa),  funkcjonuje  od  około  1902  roku, 
jako  forma  leksykalna o proweniencji gwarowej  i znaczeniu:  ‘ma‑
rudnie robić, nosić się z czymś jak kokosz z  jajem; rozsiadać się  jak 
kokosz’  (SBa). Można stwierdzić, że w przypadku wyrazu kokoszyć 
się (kokosić się) doszło do procesu generalizacji znaczenia (But t ler, 
1978: 78).
Wszelkie zmiany natury semantycznej w omawianych wyrazach 

nie zakończyły się w chwili wydania SW. W SAr zarejestrowany zo‑
stał co prawda tylko jeden wariant kokosić się, ale – jak wskazuje opis 
leksykograficzny – odnosił się zarówno do zachowania osób, które: 
1. ‘marudnie coś robią’, jak i 2. ‘rozsiadają jak kokosz’ czy wreszcie 
3. ‘pysznią się i puszą’ (SAr). Znaczenie omawianego słowa jest więc 
na tym etapie rozwoju polszczyzny rozmyte. SD i SLehr wyraźnie 
oddzielają kokosić się i kokoszyć się, stąd można wnosić, że faktyczna 
specjalizacja znaczenia dokonała się później, o czym świadczy jed‑
norodny definiens w postaci: ‘zachowywać się niespokojnie, wiercić 
się, kręcić się (jak kokosz na jajach)’, zanotowany dopiero w SSz.
W  kontekście  tych  rozważań  na  uwagę  zasługuje  fragment 

Wizerunku człowieka poczciwego Mikołaja Reja, na podstawie którego 
można stwierdzić, że  już w polszczyźnie doby odrodzenia osobę 
pełną pychy symbolizował paw:

A strzeż się radzęć pilnie tych marnych rozkoszy, co się w nich ta 
pani jako paw kokoszy. (RejWiz).

SXVI

W XVI wieku pojawiały się także pierwsze frazeologizmy z rze‑
czownikiem paw określające zachowanie osoby wyniosłej takie, jak: 
kroczyć, chodzić jako paw i pędzić pawy. Mimo że nie odnajdujemy tych 
jednostek leksykalnych w SL, nieco zmodyfikowana forma pierw‑
szego z przywołanych związków: kroczy nadęty jak paw, odnotowana 
została w SLehr. Przedstawiony materiał sugeruje, że frazeologizm 
kroczyć (nadęty) jak paw funkcjonował w polszczyźnie potocznej do 
połowy XX stulecia, mimo że  język ogólny zarejestrował go  tylko 
w dwóch leksykonach. Jest on jednak semantycznie powiązany ze 
współcześnie używanym: dumny jak paw.
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Po raz pierwszy frazeologizm mieszczący w swej budowie  lek‑
sykalnej  porównanie  osoby  pełnej  pychy  do  pawia  i  zawierający 
przymiotnik, utrwalony został w słowniku Romana Zawilińskiego, 
w postaci: pyszny jak paw oraz próżny jak paw (SZaw). Epitet pyszny 
w odniesieniu do pawia funkcjonuje w polszczyźnie od XVIII wie‑
ku,  czego dobrym przykładem  jest wyrażenie: paw pyszny z tęczy 
ogona swego  (SL). Obecność w polszczyźnie  tej  jednostki spowodo‑
wała,  że w porównaniu X jak paw, w miejsce X wstawiano przy‑
miotnik pyszny. W późniejszych okresach rozwoju języka polskiego 
zaszło zjawisko derywacji wymiennej (But t ler, 1994: 39), w wyniku 
którego doszło do substytucji epitetów pyszny, próżny przymiotni‑
kiem nadęty (SLehr), aż w końcu utrwalony został w tym zestawie‑
niu epitet dumny4, w rezultacie czego powstał znany nam związek 
frazeologiczny: dumny jak paw.
Jeśli  mowa  o  jednostkach  leksykalnych  zawierających  element 

paw ‑, nie należy pominąć odnotowanego po raz pierwszy w XVIII 
wieku czasownika pawić się. Najprawdopodobniej słowo to zostało 
utworzone na wzór wcześniejszego kokoszyć się, zaś przyczyną sub‑
stytucji  rdzenia kokosz ‑ morfemem paw ‑, a  tym samym powodem 
powstania neologizmu pawić się był bardzo podobny opis zachowa‑
nia pawia i kury. W okresie godowym samiec pawia, chcąc zapre‑
zentować się swej wybrance, rozkłada nadogonne pióra w wachlarz, 
przez  co wydaje  się większy,  bardziej  okazały. Kokosz natomiast 
w obawie przed drapieżnikiem, który mógłby zniszczyć jaja, puszy 
się, zwiększając objętość ciała. W potocznym rozumieniu utrwaliło 
się jednak przekonanie, że kokosz, poprzez przysłowiowe nadyma‑
nie  się,  szczyci  się  swym zachowaniem,  tym, że znosi  jaja,  a paw 
puszy się swą urodą.
Rzeczą zaskakującą  jest  fakt, że dopiero w XIX stuleciu  leksem 

paw został poświadczony jako ironiczne lub figlarne określenie oso‑
by wyniosłej,  por.  Imć ten to istny paw, tylko że jeszcze głupszy od 
ptaka tego (SWil). Jak już wcześniej wspominałam, od XVI do XVIII 
wieku paw funkcjonował wyłącznie w ukonstytuowanych struktu‑
rach związków  leksykalnych, będąc  tym samym symbolem osób 

4  Po raz pierwszy porównanie dumny jak paw pojawia się w SD.
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wyniosłych,  jednakże dopiero SWil zarejestrował ów leksem  jako 
rodzaj ekspresywizmu nazywającego ludzi nadętych.
Należałoby w tym momencie zwrócić uwagę na to, że niemalże 

wszystkie omawiane przeze mnie  frazeologizmy z wyrazem paw 
(również te, które wyszły z użycia w języku polskim) utrzymują się 
nadal we współczesnym  języku czeskim. Na przykład vykračovat 
(nosit, nést) si jako pàv (SZvi)  jest czeskim odpowiednikiem frazeo‑
logizmu kroczyć (chodzić) jako paw (SXVI), który – jak już wcześniej 
wspominałam  –  zarejestrowany  został  tylko w  SXVI  i w  SLehr. 
Przysłowie: jesi ‑li kurem, nedĕlej ze sebe pàva (SZvi) w dosłownym tłu‑
maczeniu nie czyń się pawiem, jeśliś kur, jest zaś analogiczne do oma‑
wianego wcześniej  kokoszenia  się przez pawia. Potwierdzeniem 
tej  tezy  jest możliwość  zastąpienia  leksemu pàv wyrazem  kohout 
(kogut) w konstrukcji vykračovat si jako pàv (vykračovat si jako kohout).
Warto  również  wspomnieć,  że  w  języku  czeskim  słowo  pyšny 

oznacza ‘dumny’, dlatego też można powiedzieć, że pyšny jako pàv, 
jest  takim samym frazeologizmem jak dumny jak paw. Rzeczą cie‑
kawą jest fakt, że paw nie jest ptakiem, któremu czeska frazeologia 
przypisuje czynność puszenia się. Nadymają się bowiem takie ptaki, 
jak indyk i gołąb, czego przykładem są frazy: nadýmat se jako krocan, 
(‘puszyć się jak indyk’) (SZvi); nafukovat se jako holub (‘puszyć się jak 
gołąb’) (SZvi).
Inaczej natomiast przedstawia się historia leksemu indyk (jędyk5). 

SL nie rejestruje co prawda żadnych frazeologizmów zawierających 
nazwę  tego  ptaka,  ale  pojawia  się w  nim  czasownik  indyczyć się 
(jędyczyć się6), objaśniany przy użyciu takich wyrazów, jak: komosić 
się i gniewać się (SL). Jak widać, przywołany leksem w XVIII wieku 
nie był w sposób wyraźny związany z kategorią PYCHA. Dodat‑
kowo, na podstawie artykułu hasłowego zawartego w SWil, można 
by przypuszczać, że  również w XIX wieku omawiany wyraz nie 
nazywał zachowania osób nadętych. Analizując czasownik pawić 
się, udokumentowany w SL, dostrzegamy jednak, że jednym z ele‑
mentów członu definiującego był właśnie czasownik o podstawie 

5  Nazwa rejestrowana od doby staropolskiej do XIX wieku.
6  Poświadczony w opracowaniach leksykograficznych do SWil.
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indyk ‑. Można zatem suponować, że w XVIII wieku wyraz indyczyć 
się zaczynał pełnić  funkcję słowa charakteryzującego zachowania 
określane  jako  pełne  pychy,  czego  dobrym przykładem  jest  frag‑
ment:

Daj go katu, najędyczyłaś się, jak księżna jaka. (Teatr 17 c, 7).
SL

Podobny osąd rzeczy przedstawia Franciszek Sławski  (SE), któ‑
ry uważa, że powstały  już w XVIII wieku czasownik  indyczyć się, 
w XIX wieku odgrywał rolę synonimu takich wyrazów, jak: puszyć 
się, nadymać się, kokoszyć się czy pawić się.
W SW nie zostały zawarte  informacje, które wskazywałyby na 

to, że  leksem  indyczyć się opisywał zachowanie osób o zbyt wyso‑
kim mniemaniu o sobie. Aspekt, o którym wspomina Franciszek 
Sławski,  pojawia  się  dopiero w  SAr,  gdzie w definiensie wyrazu 
indyczyć się utrwalone zostały określenia: nadymać się, puszyć się jak 
indyk (SAr). Z czasem doszło do specjalizacji znaczenia tego wyrazu, 
w wyniku której sekundarna  treść została wyrugowana7. W SWil 
pojawia się  leksem rozindyczyć się  ‘wpaść w złość,  rozgniewać się’, 
który we współczesnej  polszczyźnie  używany  jest  frekwencyjnie 
częściej od historycznego indyczyć się.
Bardzo podobny opis zachowania, jak w przypadku analizowa‑

nych nazw ptaków, dostrzegamy w językowym obrazie gęsi, która 
stała  się  pierwszoplanową  figurą  zwrotu:  Szastać się jak szara gęś 
po niebie, odnotowanego po raz pierwszy w SWil. Orzeczenie tego 
frazeologizmu można zdefiniować  jako:  ‘poruszać się, chodzić za‑
maszyście,  nerwowo’.  Omawianą  metaforę  interpretuje  się  więc 
jako  próbę  implicytnego  ośmieszenia  osoby wyniosłej,  która,  nie 
posiadając ogłady towarzyskiej, panoszy się w miejscu, w którym 
powinna czuć się obco, nieswojo.
Z  czasem  doszło  do  modyfikacji  omawianego  frazeologizmu, 

w rezultacie czego powstała fraza rządzić się jak szara gęś, dokumen‑
towana po raz pierwszy w SW, a na  jej bazie, poprzez „ściągnię‑
cie”  idiomu do  jednego wyrazu, utworzony został nowy derywat 

7  Po raz ostatni pojawia się w SSz.
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czasownikowy szarogęsić się. Derywaty odfrazeologiczne zachowują 
główne  człony  idiomu,  tzw. bazę, dzięki której nie  zatracają  swej 
dawnej obrazowości (Janowska, 2000: 191), zaś ich jedyną możliwą 
parafrazą jest zazwyczaj idiomatyczna definicja słowotwórcza (np. 
‘rządzić się jak szara gęś’). Można zatem przy użyciu związku fra‑
zeologicznego scharakteryzować słowotwórczo omawiany derywat, 
który  formalnie pochodzi od grupy nominalnej szara gęś, seman‑
tycznie zaś jest związany z całym idiomem.
Rzeczą  zaskakującą  jest  to,  że  kultura  europejska  do  grupy 

zwierząt,  którym przypisywana  jest  pycha,  zalicza  również  orła. 
W polskiej  leksyce  ptak  ów stał  się  symbolem potęgi, majestatu, 
wspaniałości,  czego  rudymentem  jest  określenie  orzeł, używane 
w celu nazwania osoby bystrej,  szczególnie  się  czymś wyróżnia‑
jącej (SZgół). Za przykład ilustrujący orła jako symbol pychy niech 
nam posłuży fragment z Dworzanina polskiego Łukasza Górnickiego:

Patrzymy na lwa, na konia, na orła, jako w oczu jednego znać gniew: 
w drugiego oczu bystrość: w trzeciego nadętość jakąś8.

SXVI

Możliwe, że mamy tu do czynienia z jednorazowym poświadcze‑
niem sensu – orzeł jako symbol pychy – ponieważ polskojęzyczny 
test, w którym owo znaczenie wystąpiło,  jest przekładem utworu, 
któremu nieobca była ówczesna symbolika europejska. W polskich 
opracowaniach  leksykograficznych  takiego znaczenia nie znajdu‑
jemy.

3. Jednostki leksykalne zawierające nazwy ssaków

Do  grupy  zwierząt  symbolizujących  pychę  zalicza  się  również 
ssaki, wśród których na plan pierwszy wysuwa się jeż. W kulturze 

8  Cytat odnotowany przy haśle nadętość.
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europejskiej  znaczenie  sekundarne  tej nazwy zwierzęcej dotyczy 
wyłącznie cech negatywnych takich, jak: ‘pycha, gniew, żarłoczność, 
skąpstwo’ (SKop). Jednak pierwotna treść tego wyrazu, tj. ‘związa‑
ny ze żmiją, pożerający żmije’ (SBo) było pozytywne, nawiązywało 
przecież do pożytecznego dla  ludzi pożerania przez  jeże niebez‑
piecznych gadów.
Współczesny użytkownik języka polskiego nie wiąże leksemu jeż 

z zasygnalizowanymi atrybutami, mimo że  słowniki z ubiegłego 
stulecia notują jeszcze takie zwroty jak: mieć jeża w kieszeni (SF), czy 
też postawić się jeżem (SF). Ostatni z wymienionych frazeologizmów 
łączy  się  częściowo z pychą, ponieważ oznacza  zuchwałe,  harde, 
a więc nie do końca słuszne przeciwstawienie się czemuś lub komuś 
postawionemu wyżej w hierarchii społecznej. W taki sposób zacho‑
wuje się osoba zarozumiała, która wywyższa się, nie znając swego 
miejsca ani swej roli. Śledząc losy wyrazu jeż w historii polszczyzny, 
można dostrzec,  iż  jeż nigdy nie  służył eksplicytnemu określeniu 
osób zadufanych w sobie, zatem nie pełnił takiej funkcji jak dumny 
paw czy też niegdyś napuszony indyk. Nie należy jednak zapominać, 
że ta nazwa „zwierzęca” stała się podstawą czasowników typu: je-
żyć się, najeżać się, najeżyć się oraz imiesłowu najeżony.
Prymarnie przywołane leksemy używane były w odniesieniu do 

fryzury  lub sierści, zaś  ich podstawowe znaczenie związane było 
ze wznoszeniem „czegoś” do góry. W ujęciu przenośnym te formy 
czasownikowe odnosiły się do: 1. ‘złoszczenia się’; 2. ‘stroszenia się 
spowodowanego strachem lub niedostatkiem’; 3. ‘do nadymania się, 
związanego z pychą’. To ostatnie znaczenie odnajdujemy w jednym 
z fragmentów Źwierzyńca Mikołaja Reja:

Wilk powiedają, iż nie tyje leżąc, a chłop leniwy chodzi się najeżając. 
(RejZwierz 221).

SXVI

Jeśli mowa o nazwach ssaków, które w historii  języka polskiego 
konotowały pole PYCHA, nie należy pominąć leksemu: jeleń, mimo 
że w interesującym nas znaczeniu zarejestrowano go tylko w jed‑
nym szesnastowiecznym tekście:
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Bo się już ani strachu ani żadnego niebezpieczeństwa nie boi, a oczy 
swoje wzgorę zawżdy jako jeleń w rogi podnosi (Rej.Zwierz).

SXVI

Natomiast  we  współczesnej  czeszczyźnie  nadal  używany  jest 
frazeologizm z wyrazem  jeleń: nosit hlavu jako jelen (‘nosić  głowę 
jak  jeleń’)  opisujący  zachowanie  osoby  wyniosłej.  Możemy  więc 
suponować,  iż  w  symbolice  słowiańskiej  analizowana  przez  nas 
nazwa  odnosiła  się  do  pola  semantycznego  nazw  osób  pełnych 
pychy.

* * *

Na podstawie przedstawionych przykładów można stwierdzić, 
że grupa leksemów opisujących postawę ludzi zadufanych w sobie, 
związana z polem semantycznym świat zwierząt, powoli zanika. 
We współczesnej polskiej leksyce znajdujemy niewiele nazw zwią‑
zanych z tym polem semantycznym, będących dyskrypcją sposobu 
bycia  ludzi wyniosłych. Główną przyczyną procesu stopniowego 
zaniku  jednostek  leksykalnych  kategorii  PYCHA,  zawierających 
w  swej  budowie  nazwę  zwierząt,  jest  zmiana  środowiska  życia 
współczesnego  człowieka,  który  nie  obserwuje  już  zachowania 
puszących się zwierząt w okresie godowym lub w chwili odczu‑
wania zagrożenia. Pod wpływem postępującej technicyzacji życia 
kontakt człowieka z przyrodą znacznie się osłabił, w wyniku cze‑
go jednostki leksykalne z pola świat zwierząt ulegają powolnemu 
zanikowi.
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Zuzanna Krótki

PYCHA (ARROGANCE) and the animal world

Abst ract

The analysis covers lexical items of a semantic field of PYCHA (ARROGANCE) 
connected with animal names. The material was excerpted from any lexicographic 
sources  available.  The majority  of  items  under  investigation  have  disappeared 
from the usage or their meaning has undergone lexicalization. However, in many 
cases,  the  counterparts  of  idioms  that  disappeared  have  still  been used  in  the 
Czech  language. The  idiomaticity of  this  language constitutes a confirmation of 
some of the research hypotheses important for the article.

The text is divided into three parts, organising collected names of vertebrates 
in three groups: amphibians, birds and mammals. It turned out that out of 9 old 
symbols of pycha  (arrogance) only  two animal names  (peacock and goose) are 
connected with the category in question. Thus, the article constitutes an attempt 
to answer the question on why the lexical items are being withdrawn from a lexi‑
cal field of “animal world”.
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Зузанна Крутки

PYCHA (ГОРДЫНЯ) в контексте мира животных

Резюме

В статье анализу подвергаются лексические единицы семантического поля 
PYCHA (ГОРДЫНЯ), которые связывают названия животных. Материал был 
почерпнут из всех доступных лексикографических источников. Большинство 
изучаемых единиц вышло из употребления либо их  значение подверглось 
лексикализации. Однако  во многих  случаях  соответствия фразеологизмов, 
которые исчезли в польском языке, до сих пор есть в чешском. В идиоматике 
этого языка можно, таким образом, найти подтверждение некоторым иссле‑
довательским гипотезам, существенным для статьи.

Текст разделен на три части, организовывая собранные названия позвоноч‑
ных соответственно по группам: земноводные, птицы, а также млекопитающие. 
Оказалось, что среди девяти прежних символов гордыни в настоящее время 
только два названия животных (павлин и серая гусыня) соотносятся с исследу‑
емой категорией. Статья является попыткой ответа на вопрос, почему проис‑
ходит исчезновение лексических единиц поля «мира животных».



Leksem pies –
etymologia,  frazeologia, semantyka 
(na materiale polszczyzny ogólnej 
i  języka portali  internetowych 

dla miłośników psów)

WIOLETTA WILCZEK

Pies  –  najlepszy  i  najwierniejszy  przyjaciel  człowieka.  Pies,
 piesek, pieseczek… Różnorodność  form  słowotwórczych  tego 

leksemu  jest  dzisiaj  ogromna.  Moim  celem  jest  przedstawienie 
bogactwa  gniazda  wyrazowego  wyrazu  pies  na  materiale  form 
występujących na portalach internetowych dla miłośników psów. 
Zostanie  to  skonfrontowane  ze Słownikiem gniazd słowotwórczych 
współczesnego języka ogólnopolskiego (SGS1). Ze względu na specyfikę 
wspomnianych portali  internetowych produktywność  języka  ich 
użytkowników  jest  bardzo duża,  a  charakter  tego  rodzaju  stron 
internetowych  skłania  do  wniosku  o  niezwykle  pozytywnym 
i emocjonalnym stosunku do psów. Z uwagi na ten fakt, gniazdo 
słowotwórcze  leksemu pies  charakteryzuje  się  rozmaitością  form 
oraz ich różnorodnym nacechowaniem emocjonalnym, bazującym 
przede wszystkim na ekspresywności i deminutywności form ję‑
zykowych.
Kontekstem uzupełniającym  rozwiniętej  rodziny wyrazów  bę‑

dzie etymologia leksemu pies oraz zachodzące w jej obrębie zmiany 

1  W tekście posługuję się skrótami słowników, z których korzystam. Por. wy‑
kaz źródeł.
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semantyczne. Historycznojęzykowe uwarunkowania  tego wyrazu 
oraz form od niego pochodnych decydują o zadomowieniu opisy‑
wanego zwierzęcia w  języku  i kulturze. Bogactwo  leksykalne za‑
warte w przysłowiach i związkach frazeologicznych jest natomiast 
wykładnikiem kontrastów waloryzujących  zarówno pozytywnie, 
jak  i negatywnie psa. Rozwój  form deminutywnych  i  ich emocjo‑
nalny charakter jest wynikiem ewolucji semantycznej omawianego 
leksemu.
Wydaje  się,  iż  reprezentacja  przykładów  pochodzi  z  dwóch 

różnych kategorii. Za  ich wyborem przemawia  to,  iż początkowo 
leksem pies nie miał licznych form wariantywnych (w słownikach 
pojawiają się  tylko pojedyncze  formy opisywanego  leksemu).  Jed‑
nocześnie aspekt etymologiczny oraz bogaty zbiór frazeologii sta‑
nowią tutaj niejako ekwiwalent różnorodności form występujących 
w  obrębie  portalu  internetowego.  Zestawienie  tych  dwóch  grup 
skłania do przeświadczenia o zmianie statusu psa w świecie ludzi.
Jak  już wspomniałam, wyrazistym obrazem zmian semantycz‑

nych leksemu pies  jest  jego etymologia. Samo pochodzenie nazwy 
w  językach  europejskich  jest  skorelowane  z  rolą  tego  zwierzęcia 
w życiu człowieka. Słownik etymologiczny języka polskiego Aleksandra 
Brücknera wyjaśnia,  iż „pies  to najdawniejsze zwierzę hodowane; 
od polowania przybrał go sobie człowiek za  towarzysza  (i  stróża, 
także  i  bydła,  i  od  nazwy  łacińskiej  ‘bydła’,  łac.  pecus, wywodzą 
i nazwę psa, strażnika bydła). Aryjską nazwę psa, łac. canis itd., Sło‑
wianin zatracił, zastąpił nową” (SBr). Również w SBo leksem ten jest 
traktowany  jako  innowacja słowotwórcza, a  jego pochodzenie  jest 
wyprowadzone ze sposobu wabienia psów – ps! (SBo). Etymologia 
tego słowa nie jest jasno sprecyzowana, jednakże obydwa słowniki 
wskazują na występowanie omawianego  leksemu od XVI wieku. 
Ukazana  jest  także  forma  zdrobniała  piesek (w XV wieku  –  psek, 
pieska) (SBo). W SBr pojawiają się dodatkowo formy piesaszek i psina. 
Wszystkie warianty  leksemu wstępnie zarysowują gniazdo wyra‑
zowe, wskazując na potencjał różnorodnych form oraz możliwości 
ich rozbudowywania w przyszłości.
Etymologia słowa skorelowana jest także z jego semantyką. Wy‑

razem tejże semantyki są leksemy pochodzące od tego słowa: psota 
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i psuć (także występujące w przywołanych słownikach etymologicz‑
nych).  To właśnie  te  wyrazy  pochodne  decydują  o  negatywnym 
sposobie postrzegania leksemu pies. Wyraz psota określany jest jako 
„coś bezwartościowego, złego, szkodliwego, szkoda. […] Pierwotne 
znaczenie  zapewne:  to,  co  jest  psie, właściwe psu,  przypisywane 
psom. […] Zabarwienie negatywne związane ze stosunkiem do tego 
zwierzęcia, widocznym też np. w związkach wyrazowych typu psi 
grzyb ‘niejadalny grzyb’, psi czas, psia pogoda ‘zła, deszczowa pogo‑
da’, psie życie ‘nędzne, podłe życie’. Od tego psotny od XV wieku” 
(SBo). Jak widać, sam leksem psota,  jak i  jego motywacja, świadczą 
o pejoratywnym nacechowaniu  leksemu pies  (nieprzekazywanym 
dosłownie). Również czasownik psuć określony  jest  jako „czasow‑
nik odrzeczownikowy od pies, pierwotne znaczenie – robić coś jak 
pies, na sposób psa”  (SBo).  Świadomość  językowa  jednoznacznego 
wydźwięku  znaczeniowego  tego  leksemu pozwala  stwierdzić,  iż 
dzisiaj zatarło się pochodzenie wyrazu, choć pozostało wyraziste 
pole semantyczne jego kategoryzacji. Leksykalizacja form pochod‑
nych wskazuje na dwie odmienne drogi rozwoju form leksemów: 
pies oraz psota, psuć.
Wartościowanie oraz sposób odbioru tego zwierzęcia zawarte są 

także w jego symbolice. Pies jawi się jako:

Godło wierności, w którym to sensie pojawia się bardzo czę‑
sto  u  stóp  postaci  niewiast  ze  średniowiecznych  rzeźb  na‑
grobnych;  tymczasem  lew,  atrybut mężczyzny,  symbolizuje 
męstwo. W symbolice chrześcijańskiej ma również inną atry‑
bucję, wywiedzioną ze swej funkcji pomocnika pasterza;  jest 
mianowicie stróżem i przewodnikiem trzody, toteż bywa nie‑
kiedy alegorią kapłana.

Ci rlot, 2000: 314

Dominuje  tutaj pozytywna waloryzacja zwierzęcia, ukonstytu‑
owana  jego  symbolicznymi  wyobrażeniami  potwierdzonymi  na 
przestrzeni  wieków.  Żadne  z  przedstawień  nie  zawiera  w  sobie 
elementów negatywnych, obraz psa skorelowany  jest z ponadcza‑
sowymi wartościami w świecie ludzkim.
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Różnorodność  sposobów  postrzegania  psa można  również  za‑
uważyć w Wielkiej księdze przysłów polskich. Także w tym wypadku 
zarysowują się dwie przeciwstawne kategorie wizerunku czworo‑
noga. Pierwsza z nich (obszerniejsza) wskazuje pozytywne, emocjo‑
nalne aspekty związane z tym zwierzęciem, co jest widoczne w na‑
stępujących przysłowiach: Pies liże tego, kogo rad widzi; Pies poczciwszy 
od człowieka – nim ukąsi, pierwej szczeka; Pies szczeka w oczy, oszczerca 
za oczy (Masłowscy, 2008: 460). Unaoczniony jest tutaj związek psa 
z  człowiekiem, a w niektórych wypadkach nawet  jego wyższość. 
Wyrazem ujemnego traktowania zwierzęcia może być przysłowie: 
Pies babę za spódnicę, a baba męża za łeb  (Masłowscy,  2008:  460). 
Bardziej rozbudowaną bazę przedstawia Nowa księga przysłów i wy-
rażeń przysłowiowych polskich. Ukazuje ona dwa odmienne sposoby 
przedstawiania psa, związane z jego traktowaniem, zachowaniem 
i losem. Pozytywny wizerunek zwierzęcia budują następujące przy‑
słowia: Gdy pies czuwa, pasterz zasnąć może; Pies rany liże, a człowiek 
człowieka gryzie; Tylko pies dobry, kiedy szczeka (Krzyżanowski, red., 
1970:  885,  905,  912).  Tworzą  one  obraz wzajemnych  relacji  świata 
zwierząt i ludzi, podkreślając przywiązanie zwierzęcia do człowie‑
ka  i  jego gotowość do pomocy. Drugi zbiór przykładów stanowią 
negatywne egzemplifikacje, odnoszące się do rozmaitych cech, np.: 
Cudzemu psu, koniowi i żonie nie wierz; I wierny pies ugryzie pana; Nie 
drażnij psa, bo cię ukąsi; Psu na budę się nie zda (Krzyżanowski, 
red., 1970: 887, 891, 899, 910). Możemy dostrzec wyraźną  ilościową 
przewagę przykładów w pejoratywny sposób określających funkcje 
i role psa.
Znamienne  jest  to, że  leksem pies posiada bogatą egzemplifika‑

cję związków frazeologicznych, unaoczniających ewidentny sposób 
jego postrzegania. Wiele przykładów obrazuje i buduje negatywny 
wizerunek psa, skorelowany z czymś złym, niechcianym, nielubia‑
nym. Jest to zapewne pozostałość po wcześniejszych skojarzeniach 
związanych  z  tym  wyrazem.  Najbardziej  znanym  przykładem 
pozytywnego wizerunku tego zwierzęcia  jest porównanie wierny 
jak pies (co  jest  również umotywowane wymiarem symbolicznym 
oraz  dawnymi wyobrażeniami).  Duża  liczba  przykładów  świad‑
czy o obecności psa w życiu człowieka oraz jego wielowymiarowej 
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funkcjonalizacji  w  społeczeństwie.  Dzięki  różnorodności  funkcji 
psa można wskazywać na pewną powtarzalność i wyraziste atry‑
bucje tego zwierzęcia.
Frazeologię  związaną  z  leksemem  pies zaczerpnęłam  z  trzech 

słowników  frazeologicznych  (WSFzP, WSFJP,  SF).  Ze względu  na 
obszerność materiału wybrałam kilka najbardziej  reprezentatyw‑
nych przykładów, grupujących się w pewne kategorie tematyczne. 
Mój wybór został podyktowany także chęcią ukazania dwóch od‑
miennych typów asocjacji związanych z opisywanym leksemem.
Pierwszą kategorię tematyczną stanowią związki frazeologiczne, 

które odsyłają człowieka do sytuacji i//lub położenia psa. Następuje 
w  tej  sytuacji utożsamienie człowieka ze zwierzęciem. Przykłady 
w tym zakresie mogą stanowić wyrażenia: czuć się pod psem; błąkać 
się, tułać się, wałęsać się, włóczyć się jako (bezpański, błędny) pies; czuć 
się, spoglądać, wyglądać itp. jak zbity pies  (SF);  łgać jak pies; traktować, 
potraktować kogoś jak psa (WSFzP); wieszać na kimś, czymś psy; zmęczony 
jak pies (WSFJP). Wszystkie egzemplifikacje ukazują negatywny spo‑
sób postrzegania zwierzęcia, wiążą się zasadniczo z jego trudnym 
losem. Widoczna jest tutaj jednakże pewna doza empatii.
Odmienną  grupę  skojarzeń  mogą  stanowić  związki  frazeolo‑

giczne, wyzyskujące pozytywne emocje  i dodatnie nacechowanie 
semantyczne: Kto miłuje przyjaciela, miłuje i psa jego; Lepszy dobry pies 
niż zły człowiek  (SF). Pies ukazany jest w tych przykładach w kon‑
tekście cech człowieka, zaakcentowany  jest w ten sposób związek 
obojga. W  drugim  ujęciu widać  nawet wyższość  zwierzęcia  nad 
człowiekiem.  Takie wyrażenia  ukazują  rangę  psa w  życiu  ludzi, 
podkreślając wielowiekową tradycję wspólnej egzystencji. Dodatnie 
nacechowanie psa ukazane jest w wyrażeniu: czego pies nie zna, tego 
nie je (zje) (WSFJP). Zawarta jest w nim wskazówka, pewne ostrze‑
żenie: należy wystrzegać się tego, czego się nie zna (WSFJP). Nie można 
zaprzeczyć, iż frazeologizmów dotyczących psa, a mających pozy‑
tywny wydźwięk semantyczny, jest zdecydowanie mniej.
Kolejna kategoria  tematyczna ukazuje negatywny sposób  trak‑

towania  psa  przez  człowieka  i  przeniesienie  tego w  świat  relacji 
międzyludzkich. Unaoczniają to następujące przykłady: jak psa, jak 
psu; gonić, pędzić kogo jak psa; zwymyślać (kogo) jak psa (SF); na psa urok; 
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ostatnich gryzą psy; szczuć psami (WSFJP); nie dla psa kiełbasa, (nie dla 
kota sadło) (WSFzP). Pejoratywne odnoszenie się do zwierzęcia wy‑
nika z kulturowych uwarunkowań roli psa w świecie ludzi. Z cza‑
sem rola obronna psa została w dużej mierze zamieniona na funkcję 
przyjaciela człowieka. Wynikiem tego procesu może być tworzenie 
się grupy miłośników psów. Ze względu na obecny status psa dla 
większości użytkowników języka związek danego wyrażenia z po‑
czątkowo negatywnym sensem uległ zatarciu.
Godne podkreślenia  jest także występowanie wyrażenia  francu-

ski piesek jako osobnego hasła, również wyzyskującego negatywny 
obraz tego zwierzęcia: ‘o kimś rozpieszczonym, przyzwyczajonym 
do wygód’  (WSFzP).  Istotne  jest  także przypisanie  temu wyraże‑
niu kwalifikatora: lekceważąco. Wyrażenie to bardziej funkcjonuje 
w sytuacjach określania ludzi niż zwierząt. Podobne konotacje ma 
wyrażenie pies ogrodnika, także związane ze sposobem zachowania 
ludzi: ‘o kimś, kto nie pozwala nikomu z czegoś korzystać, mimo że 
sam tego nie używa lub nie będzie miał z tego pożytku’ (WSFzP).
Przeciwwagę dla wszystkich pejoratywnych określeń mogą sta‑

nowić wyrażenia bazujące na dodatnio nacechowanych przymiot‑
nikach:  czujny pies; dobry pies; mądry pies; wierny jak pies  (WSFJP). 
Wszystkie  wymienione  określenia  unaoczniają  rolę  psa  w  życiu 
ludzi, ukazując  tym samym jego pozytywne cechy. Wydaje się,  iż 
taki wizerunek psa dominuje współcześnie w społecznym odbiorze 
tego zwierzęcia. Jego „wzmocnieniem” są z pewnością wypowiedzi 
i opinie miłośników zwierząt, podkreślające rangę psa we współ‑
czesnym świecie.
Kontekst etymologiczny i bogactwo frazeologiczne stanowią nie‑

jako tło dla ukazania gniazda wyrazowego leksemu pies, występu‑
jącego w obrębie wybranych portali internetowych dla miłośników 
psów. Wszystkie  przykłady  pochodzą  z  trzech  serwisów:  www. 
cafeanimal.pl, www.dogomania.pl, www.pupilek.net.pl2. Nacechowa-
nie emocjonalne i sposób postrzegania zwierząt stanowią przyczynę 

2  Stosuję  następujące  skróty  analizowanych  przeze  mnie  portali  interneto‑
wych: C – www.cafeanimal.pl, D – www.dogomania.pl, P – www.pupilek.net.pl. 
Wszystkie cytowane fragmenty podaję w oryginalnej pisowni.
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produktywności form oraz ich semantycznych właściwości. Wielość 
i deminutywność wyrazów z pewnością świadczą o kreatywności 
językowej miłośników zwierząt oraz roli psów w ich życiu.
Podstawowy leksem – pies – jest najczęściej występującym i naj‑

bardziej podstawowym określeniem ulubieńca miłośników serwi‑
su.  Jednak  oprócz  tego  bazowego  słowa,  neutralnego  stylistycz‑
nie, możemy dostrzec szeroką paletę  jego wariantów, są  to  formy 
zdrobniałe, zgrubienia  i neologizmy. Wszystkie odmiany  leksemu 
świadczą  o  emocjonalnym nastawieniu do  zwierzęcia  oraz  o  ży‑
wotności wielu  form wyrazu, które upowszechniają się w  języku 
codziennym właścicieli. Większość  leksemów odzwierciedla  eks‑
presywność  języka miłośników  psów.  To właśnie  ta  cecha  zwią‑
zana  jest  z  potocznością  wypowiedzi,  gdyż  „ekspresywny  znak 
językowy należy do potocznej odmiany kodu naturalnego” (Re j‑
ter,  2006:  58). Ekspresja  językowa związana  jest  z  emocjonalnoś‑
cią, która z wszystkich elementów systemu językowego najbardziej 
podlega uwarunkowaniom społecznym i sytuacyjnym (Grabias, 
1994: 257). Ważne jest tutaj także nacechowanie indywidualistyczne, 
które w dużej mierze warunkuje różnorodność  form wyrazu, od‑
nosząc się do werbalizacji emocji nadawcy (Re jter,  2006: 58, 59). To 
właśnie głównie miejsce występowania i status nadawcy decydują 
o emocjonalnych komponentach leksyki miłośników psów. Dużego 
znaczenia nabiera  także dwuaspektowość ekspresji: ekspresja po‑
zytywna oraz ekspresja negatywna  (Re jter,  2006:  61). W obliczu 
języka miłośników psów mamy głównie do czynienia z pierwszym 
typem ekspresji. Większość utworzonych  form zawiera  formanty 
deminutywne ( ‑ik,  ‑ek,  ‑ka,  ‑ko), będące formantami ekspresywnymi 
kontekstowo (Grabias,  1981: 57). Różnorodność określeń  (zarów‑
no utrwalonych, jak i neologizmów) tworzy rozbudowane gniazdo 
wyrazowe. Grupa  tych  form  jest na  tyle obszerna,  że przekracza 
gniazdo  słowotwórcze  leksemu pies,  odnotowane w SGS3.  Formy 
występujące w  słowniku  oraz  formy  znalezione  na  portalach  in‑
ternetowych przedstawia  tabela 1, obrazująca  ilościową przewagę 
określeń używanych przez miłośników zwierząt.

3  Odmiany leksemu występujące na forum porównuję z materiałem SGS.
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Tabela 1
Formy leksemu pies –

porównanie słownika i portali internetowych

Leksemy występujące w SGS Leksemy występujące 
w analizowanym materiale

piesek
piesio
psiaczek
psiak
psiątko
psica
psina
psinka
psisko

pieseczek
piesek
piesio
piesulek
psiaczek
psiaczka
psiak
psiątko
psica
psina
psinka
psisko
psiuch
psiul
psiunia
psiuniek
psiunio
psiuńcia
psiur
psiurek
psiutek

Najpopularniejszym  sygnałem  zdrobnienia  jest  zastosowanie 
formantu   ‑ek,  czyli  forma  piesek  (poświadczona w  SGS).  Nie  od‑
nosi się on  tylko do zwierząt małych, ale do każdego zwierzęcia, 
wprowadzając dodatnie zabarwienie uczuciowe  i pełniąc  funkcję 
spieszczającą, np.:

Nie jestem zwolennikiem obroży, bo ta potrafi dusić pieska. Jednak 
nie ma dobrych szelek na duże psy.

C

Formy deminutywne zazwyczaj są bliskie emocjonalnej kategorii 
rzeczowników  hipokorystycznych,  czyli  informujących  o  piesz‑
czotliwym stosunku nadawcy do desygnatu (Grabias,  1994: 188). 
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Formy  zdrobniałe  zwykle  używane  są  niezależnie  od  wielkości 
zwierzęcia.  Jeszcze bardziej ekspresywna niż piesek  jest  forma pie-
seczek. Co istotne, ta forma nie występuje w słowniku. Jest swoistym 
neologizmem,  formą potencjalną propagowaną przez użytkowni‑
ków forum:

pieseczki piesulki mój klubik nie będzie nudny szczekam wam!
C

Spieszczenie piesulek też nie funkcjonuje w słowniku, jest słowem 
nowo  powstałym.  Obydwie  formy  obrazują  pozytywne  emocje 
skorelowane  ze  zwierzęciem.  Ich  formanty należą do  formantów 
melioratywno -deminutywnych (Grabias,  1981: 72). Na forum po‑
jawiają się często oboczne określenia psina//psinka (obecne w SGS), 
wyzwalające w odbiorcy czułość, eksponujące poczciwość  i pozy‑
tywne cechy zwierzęcia:

Psina trafiła do Cichego Kąta w Tarnowskich Górach tylko i wyłącz-
nie dzięki pewnej Pani, która jako jedyna spośród setek osób przejeż-
dżających obok zwróciła na Nią uwagę. […] Psinka czołgała się lub 
leżała i czekała, czekała, czekała…

P

Te  określenia  bywają  stosowane  przede  wszystkim w  opisach 
trudnego  położenia  zwierząt  i  poszukiwania  przez  nich  domu, 
w celu wzbudzenia litości i współczucia w użytkownikach. Formant 
 ‑ina, będący formantem melioratywno -pejoratywnym, wnosi emo‑
cjonalny odcień politowania  (Grabias,  1981: 69). Chociaż  leksem 
psina//psinka realizowany jest przez formant zakończony morfemem 
rodzaju żeńskiego, może odnosić się do zwierzęcia niezależnie od 
jego płci.  Popularna  jest  forma psica  (odnotowana w  SGS),  której 
formant jest wykładnikiem „żeńskości” zwierzęcia, np.:

Nazwałam ją tak na czesć mojej ukochanej suki (najcudowniejszej 
psicy jaką kiedykolwiek poznałam), znajdy w typie goldena należącej 
do mojego przyjaciela z Republiki Południowej Afryki.

D
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Wyraz psica jest tutaj tożsamy semantycznie z formą suka. Cieka‑
wym zjawiskiem jest używanie zgrubienia w funkcji spieszczenia, 
za przykład niech posłuży leksem psisko (obecny w słowniku):

Moje psisko nazywa się Odi na cześć psa z Garfielda.
D

Forma augmentatywna nie niesie w tym wypadku w sobie zna‑
czenia  pejoratywnego,  wręcz  przeciwnie  –  ujawnia  pozytywny 
związek emocjonalny z ulubieńcem. Dwuznaczność semantyczna 
sufiksu rzeczownikowego  jest elementem wartościującym (Puzy‑
nina,  1992: 117). Formant  ‑isko również jest formantem ekspresyw‑
nym kontekstowo  (w przeciwieństwie do  formantów ekspresyw‑
nych  inwariantnie)  (Grabias,  1981:  55).  Emocjonalność wyzwala 
się tutaj poprzez sposób i kontekst występowania leksemu (chociaż 
nie jest to forma deminutywna). Używane są także słownikowe for‑
my psiak//psiaczek, będące zdrobnieniem odnoszącym się do nazwy 
istoty młodej, utworzonej od nazwy istoty dorosłej. Tę funkcję rea‑
lizuje formant  ‑ak, np.:

ŚLICZNE PSIAKI DO ADOPCJI!!! – ZOBACZ KONIECZNIE!!
C

Wiek zwierzęcia (młodość lub jego dorosłość) nie ma w tym wy‑
padku żadnego wpływu na użycie tego wyrazu. Obecna jest rów‑
nież forma psiaczka, będąca unaocznieniem rodzaju żeńskiego:

Chciałabym nauczyć Misię (moją psiaczkę) flyball.
D

W wątku  dotyczącym  klubów  łączących  miłośników  zwierząt 
pojawia się rymowane zestawienie psiaki – misiaki – przytulaki (C). 
Pokazuje ono bliskość więzi z czworonogiem oraz przywołuje świat 
miłych, przyjemnych wyobrażeń, kojarzących się z dzieciństwem. 
Użytkownicy stosują również formy psiur//psiurek, których nie od‑
notowuje SGS:
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Tak sobie pomyślałam, żeby i mojemu psiurowi założyć galeryjkę.
D

Czy ktoś z Was ma psiurka rasy cane corso?
C

Forma psiur może być traktowana jako zgrubienie, gdyż formant 
  ‑ur należy do grupy formantów pejoratywnych (Grabias, 1981: 67). 
Forma nie jest  jednak pozbawiona cech dodatnich. Leksem psiurek 
utworzył formant zdrabniający   ‑urek, wyzwalający pozytywne na‑
cechowanie semantyczne wyrazu. Podobnie dzieje się z wyrazem 
psiutek (określenie nie występuje w słowniku):

Mój psiutek skończył właśnie 6 miesięcy i już w niedziele jedziemy 
do Torunia.

D

Zbliżonym do  formy psiur  jest wyraz psiul  (nieobecny w  SGS), 
który odnosi się do wskazanych powyżej cech:

Czy macie ulubione miejsca, gdzie chodzicie ze swoimi psiulami na 
spacery?

D

Jeden  z  forumowiczów  używa  słowa  psiuch (niezanotowanego 
w słowniku), wiążąc zgrubienie z na pozór negatywną wymową 
(bardziej ze względu na sytuację zwierzęcia):

Znajoma przygarnia dwumiesięcznego mniej więcej psiucha z wsio-
wej stodoły, niedożywionego, na bank zapchlonego.

D

Forumowicze  stosują  leksem  psiuńcia,  występujący  zasadni‑
czo w  liczbie mnogiej – psiuńcie, który  jest wyrazem nieobecnym 
w słowniku:

dla wszystkich którzy mają te małe pieski lub będą mieli albo po pro-
stu kochają takie psiuńcie jak shih ‑tzu zapraszam wszystkich:)

C
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W tej  sytuacji  forma deminutywna wiąże się z wielkością ulu‑
bieńca. Poza tym spełnia wymienione wcześniej funkcje. Jej formant 
należy do klasy formantów melioratywnych z odcieniem pieszczot‑
liwości (Grabias, 1981: 71). Można także spotkać słownikową formę 
piesio, wskazującą na dominację funkcji spieszczającej:

piesio czuje się już lepiej – łapka powinna się zrosnąć w przeciągu 
2 tygodni, oczko też dobrzeje.

D

Wymiana fonemów s:ś (pies : piesio) jest wykładnikiem ekspresyw‑
ności i wprowadza do znaczenia wyrazu pochodnego komponent 
aprobaty (Grabias,  1981: 64). Godne uwagi wydaje się zdrobnienie 
psiunio//psiunia (niewystępujące w  SGS),  realizujące  formę męską 
i żeńską, aczkolwiek forma męska bywa stosowana w odniesieniu 
do przedstawicieli obojga płci. Formant wyrazu należy do grupy 
formantów melioratywnych, czyli wyspecjalizowanych w tworze‑
niu  spieszczeń  (Grabias,  1981:  63).  Leksem pokazuje uczuciowy 
charakter  relacji  z  podopiecznym  i  odwołuje  się  do współczucia 
odbiorcy:

Psiunio ma ok. 5 latek, przestraszony, trudno go nawet do zdięcia 
złapać, w ogóle nie wychodzi do kraty, więc jego szanse na adopcje 
są zerowe, bo nikt go przez mur nie zobaczy w wewnętrznym boksie.

D

Trochę się martwiłam że za często moja psiunia je twaróg ale skoro 
„mówicie” że to dobre śniadanko to ok.

D

Podobne funkcje pełni leksem psiuniek (również nieobecny w SGS): 
Psiuniek jest małym kundelkiem D. Na forum pojawia się forma psiątko 
(odnotowana przez słownik), zawierająca w sobie podobne cechy:

Potwornie przerazone psiatko, nie wiedzace co sie z nim dzieje: -(
D

Formant  ‑ątko należy do grupy sufiksów melioratywno -deminu-
tywnych (Grabias,  1981: 72). Potwierdza to emocjonalne nacecho‑
wanie leksemu.
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Wszystkie wymienione formy leksemu pies podkreślają jego ży‑
wotność oraz tworzą gniazdo wyrazów, które w wielu wypadkach 
przekracza słownikowe rozróżnienia. Większość wyrazów charak‑
teryzuje się dużą ekspresywnością. Ważnym czynnikiem jej sygna‑
lizowania są formanty, będące elementami polisemicznymi wyra‑
zu (Grabias, 1981: 45). Ich ekspresywność i wydźwięk są określone 
za pomocą kontekstu. „Niebagatelny wpływ na semantykę leksyki 
ekspresywnej wywiera szeroko pojmowana kultura  jako czynnik 
zewnętrznojęzykowy” (Re jter, 2006: 69). Tak więc przynależność do 
grupy miłośników zwierząt w dużym stopniu decyduje o sposobie 
i języku wypowiedzi. W wypadku gniazda wyrazowego leksemu 
pies wszystkie  formanty obrazują pozytywne nacechowanie słów. 
Zaobserwowany zbiór wyrazów buduje obraz emocjonalnej relacji 
psa i jego właściciela, ukazuje bliski związek człowieka z czworo‑
nogiem oraz odwołuje się do pozytywnych uczuć i odczuć wobec 
zwierząt. Klasyfikacja płci i wieku nie zawsze idzie w parze z odpo‑
wiednimi określeniami, używanymi bardziej na zasadzie akcento‑
wania emocjonalnej więzi z podopiecznym. Korzystający z serwisu 
stosują naprzemiennie wiele  określeń w  jednym poście,  a nawet 
w obrębie  jednego zdania,  co obrazuje  ich płynne poruszanie się 
w temacie, a także wymienność nazw poświadczającą kreatywność 
forumowiczów i znaczący potencjał polszczyzny w tym zakresie. 
Dla właścicieli psów ich ulubieniec wywołuje wiele pozytywnych 
skojarzeń, stąd cechy semantyczne waloryzowane są pozytywnie.
Reasumując,  mogę  stwierdzić,  iż  nacechowanie  emocjonalne 

i semantyka  leksemu pies uległy wyraźnej zmianie. Reprezentacja 
przykładów z zakresu etymologii i frazeologii świadczy o odmien‑
nym  sposobie waloryzowania  psa w  kulturze  dawniejszej,  nato‑
miast rozbudowane gniazdo form wyrazowych leksemu to wynik 
produktywności  języka,  ale  również  przewartościowania  rangi 
zwierząt w życiu współczesnego człowieka. Jest to uwarunkowane 
przede wszystkim zmianami kulturowo -społecznymi, ukazujący‑
mi wspomnianą  już zmianę  roli psa w społeczeństwie  (z  funkcji 
obronnej na funkcję przyjaciela). Aktualnym kontekstem jest także 
istnienie wielu organizacji, walczących o prawa zwierząt i zmianę 
sposobu ich traktowania. Idea zwierząt mających prawo do wolno‑
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ści to równoczesne odrzucenie wyłącznie użytkowej roli zwierząt. 
Wyrazem walki o prawa zwierząt może być postulowanie wegeta‑
rianizmu, ekologicznego podejścia do wielu dziedzin, zaprzestanie 
naukowych testów na zwierzętach. Myślą nadrzędną przyświeca‑
jącą wielu  organizacjom  jest  zrównanie  statusu  ludzi  i  zwierząt. 
Te przejawy walki o prawa zwierząt są wynikiem długofalowych 
zmian społecznych.  Istnienie oraz rozwój grup miłośników zwie‑
rząt  (wraz z  językiem obrazującym rangę pupili) staje się  tutaj  ich 
naturalną konsekwencją.
Mogę stwierdzić, że wszystkie pieszczotliwe  formy  leksemu są 

wyrazem  pozytywnej  waloryzacji  pupili  i  zjednoczenia  świata 
zwierząt  i  ludzi.  Pozwala  to  stwierdzić,  iż  negatywne  elementy 
zawarte  w warstwie  etymologicznej  oraz  frazeologicznej  zostają 
w tym wypadku całkowicie zatarte.
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Wioletta Wilczek

The lexeme pies (dog) –
etymology, idiomaticity, semantics 

(on the material of general Polish and language of Internet portals 
for dog lovers)

Abst ract

The text is an attempt to contrast etymology, phraseology and semantics of the 
pies (dog)  lexeme revealing a diversity of meanings – both positive and negative 
ones. The context of Internet portals for dog lovers depicts an abundance of the ex‑
isting forms of the lexeme, showing at the same time the status and position of this 
animal in the contemporary life of people. The creative potential of portal users 
is connected with the productivity of lexeme forms and its vitality. A developed 
lexeme subentry is the evidence of a semantic evolution of the word in question, 
from a pejorative  image of an animal  included  in  the etymology and  idiomati- 
city to contemporary diminutives and hypocoristic forms. Semantic changes are 
conditioned by cultural changes and ways of  the functioning of dog in people’s 
lives. An important category in creating a subentry is also the expressiveness of 
the language of animal lovers.
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Виолетта Вильчек

Лексема pies (собака) –
этимология, фразеология, семантика 

(на материале общепольского языка и языка Интернет -порталов 
для любителей собак)

Резюме

Текст является попыткой сгруппировать этимологию, фразеологию и се‑
мантику  лексемы  pies (собака), что  показывает  разнообразие  соотнесений 
–  как  положительных,  так  и  отрицательных.  Контекст  Интернет -порталов 
для любителей собак оттеняет богатство выступающих форм лексем, таким 
образом наглядно показывая статус и ранг этого животного в современной 
жизни людей. Творческий потенциал пользователей порталов связан с про‑
дуктивностью форм лексемы, а также ее живучестью. Разросшееся словарное 
гнездо свидетельствует о семантической эволюции анализирумоего слова – от 
негативного образа животного, отраженного в этимологии и фразеологии, до 
современных форм деминутивов и гипокористик. Семантические изменения 
обусловлены культурными преобразованиями и способами функциониро‑
вания собаки в жизни человека. Важной категорией в способе создания сло‑
варного гнезда является также экспрессивность языка любителей животных.



Honor w polszczyźnie XIX wieku

MONIKA WILECZEK

Na gruncie polskiego językoznawstwa leksem honor był przed-
 miotem rozważań Krystyny Pisarkowej1 oraz Jadwigi  Puzy‑

niny  (1999: 40–47). Badaczki  te nie dążyły do pełnej  rekonstruk‑
cji znaczenia leksemu honor, wyłonione przez nie cechy definiensu 
stanowią  jedynie zarys pola semantycznego  interesującej nas  jed‑
nostki leksykalnej. Przedmiotem niniejszego artykułu będzie próba 
wyinterpretowania znaczenia leksemu honor z empirycznie danych 
faktów językowych, takich jak polisemia, derywacja słowotwórcza 
czy frazeologia, z konotowanych składników desygnacyjnych nad‑
mienionego  definiendum.  Punktem  wyjścia  niniejszych  rozwa‑
żań będzie  intuicyjne zakreślenie cech, które powinny znaleźć się 
w  opisie.  Część wyabstrahowanych  semów nie  będzie miała  od‑
zwierciedlenia w definicjach.  Inne  będą wyprowadzone poprzez 
wykorzystanie wyartykułowanych przez Lidię  Jordanską  i  Igo‑
ra  Mielczuka  (1988: 20–21) oraz Ryszarda  Tokarsk iego  (1988: 
43–44) metod szukania znaczeń konotacyjnych, w myśl  teorii gło‑
szącej, że „postulowanie konotacji  leksykalnej dla danej  jednostki 
leksykalnej L jest możliwe wtedy, gdy w danym języku istnieje taka 
jednostka  leksykalna  L’,  w  definicji  której  występuje  komponent 
częściowo lub zupełnie pokrywający się z tą hipotetyczną konota‑
cją” (Jordanskaja, Mielczuk, 1988: 20). Ustalone tą drogą warian‑
ty leksykalne są istotne, nie można bowiem redukować znaczenia 

1  W artykule Pisa rkowa (1978) dowodzi, iż honor jest składnikiem aktu wy‑
konawczego obrazy, dlatego omawia elementy składowe aktu obrazy i warunki 
jego powodzenia.
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wyrazu do podania „cech koniecznych i wystarczających dla iden‑
tyfikacji  denotatu. Uwzględnione  być winny wszystkie  cechy  po 
prostu ustabilizowane w  językowym obrazie przedmiotu. Zestaw 
winien być wyczerpujący z tego punktu widzenia” (Bar tmińsk i, 
1988: 177).
Materiał badawczy obejmować będzie definicje i użycia konteks‑

towe poświadczone przez  słowniki historyczne, przy  czym oglą‑
dowi zostanie poddana głównie polszczyzna wieku XIX,  czasem 
tylko przekraczana będzie ta granica w obszar leksyki z początku 
XX wieku. Wykorzystany również będzie Polski kodeks honorowy, któ‑
ry mimo że pochodzi z początku XX wieku, odzwierciedla sposób 
pojmowania  honoru przez  człowieka XIX wieku. Wywód będzie 
miał  charakter  hipotetyczny.  Problem konotacji  jest  bowiem bar‑
dzo złożony  i  zagmatwany  (Jordanskaja,  Mielczuk,  1988:  12). 
Poza tym materiał empiryczny, który będzie podstawą analizy, jest 
niewystarczający.
Ponieważ pojęcie konotacji jest nieostre, zacząć należy od uściśle‑

nia terminu. W niniejszym artykule posługiwać się będę konotacją 
rozumianą w  sposób  zaproponowany  przez  Jurija  D.   Apres ja‑
na,  który definiuje termin jako: „zbiór takich cech znaczeniowych, 
które  są odbiciem wyobrażeń kulturowych  i  tradycji  związanych 
z danym wyrazem, panującej w danym  społeczeństwie praktyki 
wyzyskiwania odpowiedniej rzeczy oraz wielu innych czynników 
pozajęzykowych” (2000: 76).

1. Honor cechą wyróżniającą spośród ogółu

Jedna spośród trzech wyartykułowanych przez Lidię Jordanską 
i  Igora  Mielczuka  (1988: 20) prototypowych sytuacji, w których 
dostrzec możemy konotacje  leksykalne, ma miejsce wówczas, gdy 
jednostki  leksykalne  L  i  L’  pozostają  w  stosunku  pochodności 
słowotwórczej.  Jeśli weźmiemy  pod  uwagę  parę wyrazów:  honor 
‘niezwykłe wyróżnienie’  i  honorować  ‘wyróżniać  spośród  innych’, 
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zauważyć można, iż konotowaną przez ich definiensy cechą seman‑
tyczną jest wyróżnianie spośród innych. Potwierdzenie tego sensu 
odnajdziemy także w zaproponowanej w Polskim kodeksie honorowym 
definicji jednostki leksykalnej człowiek honorowy. Władysław Bozie ‑
wicz  pisze, iż za honorowe uznać można osoby „[…] płci męskiej, 
które  z  powodu wykształcenia,  inteligencji  osobistej,  stanowiska 
społecznego  lub urodzenia wznoszą się ponad zwyczajny poziom 
uczciwego człowieka” (1939: 11). Ten krótki opis wylicza nam zespół 
przymiotów, jakie gwarantują wyróżnianie się na tle ogółu. Jednym 
z istotnych warunków było wtedy wysokie urodzenie.

2. Honor a wysokie urodzenie

Potwierdzenie konotacji danej jednostki leksykalnej L winniśmy 
odnaleźć w definicji  pozostającej  z nią w  stosunku polisemii  lub 
pochodności  słowotwórczej  jednostki  leksykalnej L’. Możliwa  jest 
również sytuacja, w której jednostka leksykalna L wchodzi w skład 
związku frazeologicznego L’ pozostającego z nią w semantycznym 
związku.  Nie  wyklucza  się  jednak  „możliwości  istnienia  jakichś 
innych  czynników  językowych,  potwierdzających występowanie 
konotacji. Co więcej, znamy wypadek, gdy występowanie u lekse‑
mu L pewnej konotacji  jest mniej  lub bardziej oczywiste, chociaż 
leksemu  (ściślej,  jednostki  leksykalnej)  L’ w danym  języku  brak” 
(Jordanskaja, Mielczuk, 1988: 21). Z taką właśnie sytuacją mamy 
do czynienia w przypadku kolejnej, konotowanej przez leksem ho-
nor cechy, jaką jest wspomniane wysokie urodzenie.

Hutcheson […] powiada, że honor jest uczuciem przyrodzonym…

Przywołany cytat zaczerpnięty ze SJAM2 dowodzi, iż niegdyś po‑
wszechnie uważano, że honor jest cechą, z którą rodzi się człowiek 

2  W odniesieniu do słowników, z których korzystam, stosuję skróty – zob. wy‑
kaz źródeł.
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arystokratycznego czy szlacheckiego pochodzenia. Dodatkowe po‑
twierdzenie postawionej tezy odnajdziemy w SW:

Ma żonę piękną z układności, miłą z obyczajów, godną z urodzenia, 
kochającą swego męża, pilnującą gospodarstwa, dobrą matkę, dobrą 
przyjaciółkę, mającą u wszystkich zaletę. (L3).

SW

Każdy  szlachcic  był  dobrze  urodzony  i  ten  fakt  stanowił  wy‑
starczającą  podstawę  do  uznania  go  za  człowieka  honorowego, 
nawet w przypadku braku innych ku temu przesłanek. Honor za‑
tem w tym wymiarze nabierał cech pojęcia klasowego, wiązał się 
z pewną elitarnością, był elementem związanym z przynależnością 
do wyróżnionej grupy społeczeństwa. Nie znaczy to jednak, iż re‑
prezentanci warstwy niżej usytuowanej na drabinie hierarchii spo‑
łecznej nie mogli być uznani za honorowych. Różni ludzie niskiego 
stanu wspinali się po szczeblach rzeczonej drabiny, a każdy szcze‑
bel stanowił miarę ich wiedzy i umiejętności. Zatem nadmieniona 
przez Władysława Boziewicza „inteligencja osobista” czy wybitne 
zdolności  zapewniały  nobilitację  (por.  przysłowie: Przez nauki do 
honoru droga).
„Inteligencji osobistej” nie utożsamiano z wykształceniem, które 

również było  istotne. Za honorowego można było uznać, zgodnie 
z założeniami Polskiego kodeksu honorowego,  tylko człowieka, który 
ukończył minimum szkołę średnią.

3. Honor za chwalebne czyny//zasługi

Nie tylko indywidualne predyspozycje umysłowe, ale także wiel‑
kie i godne pochwały czyny dawały szansę na uznanie i wpisanie 
przedstawicieli niższych warstw społecznych w poczet  ludzi ho‑

3  Skróty źródeł podaję  za  słownikami,  z których pochodzą przytoczone  cy‑
tacje.
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norowych.  „Honor  zawiera w  sobie  chwalebne uczynki,  bardziej 
z cnoty dobrowolnej aniżeli z obowiązku pochodzące” – czytamy 
w SL. Dla wielu  to właśnie  godne uznania  czyny,  zasługi,  cnoty 
decydowały o tym, czy kogoś uznać za człowieka honorowego.

Szlachcic nowy, z cnoty i zasług uczyniony, nie z przodków urodzo-
ny, novus homo. (Kn);

SW

Szlachcic prawdziwe nie na owym pergaminie, na którym prerogaty-
wy są pisane, zależy, ani też na tym, iż kto z tego a z tego ojca rodzi 
się, lecz na cnocie, męstwie, zasługach. (L).

SW

Udział w walce  i  szczególne  zasługi w  tym względzie dawały 
podstawę do tego, by chłopa uznać godnym „szlachcenia”, tj. uczy‑
nienia szlachcicem.

Częstokroć ludzie, których nazywamy bez urodzenia, ratowali ojczy-
znę. (L);

SW

Kromer zaś twierdzi, że się zowią Geschlechter, to jest z podłych 
idący, że wielu podłych za odważne czyny szlachectwa odnieśli za-
szczyt. (Chm B).

SW4

Chłopi  stanowili  tę warstwę  społeczną,  która  najczęściej miała 
kontakt  ze  szlachtą. Wzajemne  relacje  tych  dwóch  grup  społecz‑
nych  charakteryzowała,  z  jednej  strony,  pogarda  dla  „chamów”, 
z drugiej – nienawiść do panów. Wrogość nie wykluczała  jednak 
promieniowania elementów kultury szlacheckiej i adaptowania na 
grunt chłopski wykształconych przez nią wzorów zachowań, w tym 
poczucia  honoru  (Pigoń,  1968:  34–41),  u  podstaw którego  leżały 
różne przyczyny. Zdzisław Najder wskazywał na „psychologiczne 
i  społeczne  zapotrzebowanie  na  to  poczucie  nadające  sens  życiu 

4  Przymiotnik podły w staropolszczyźnie oznaczał ‘niżej urodzony, gorszego 
stanu, nieszlacheckiego urodzenia’. Por. K leszczowa, 2001: 93–101.
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wieśniaka”  (Najder,  1971: 85). Ustrój poddańczo -pańszczyźniany 
spowodował, iż chłop był nieustanie poniżany i upokarzany. „»Ho‑
norność«,  […] przejmowana od szlachty, zwracała się przeciw niej 
– przeciwko traktowaniu chłopa jako podczłowieka” (Najder, 1971: 
85). Poczucie własnej godności zyskało u chłopstwa rangę czynnika 
moralno -społecznej nobilitacji.
O  społeczny  awans  zabiegali  także  mieszkańcy  miast.  Maria 

Ossowska w książce pt. Moralność mieszczańska  (Ossowska,  1956: 
136–145) przywołała przykłady starań mieszczaństwa o  to, by  tak 
charakteryzować gentlemanów, żeby wzbogaceni mieszczanie zna‑
leźć się mogli w ich szeregach. Honor przestał być wartością elitar‑
ną, przynależącą tylko osobom stanu szlacheckiego. Za honorowych 
można było uznać także mieszczan:

Raz wraz odrywa się ktoś z gromady kupców czy honoracjorów 
miejskich, by w pojedynkę, albo częściej samotrzeć lub samoczwart, 
wkroczyć do słynnej na całą Warszawę, ba, na Rzeczpospolitą całą, 
fukierowskiej winiarni. (OPPMAN Warsz. 24).

SD

4. Honor wobec opinii społecznej

Chwalebne czyny nie tylko potwierdzały godność człowieka, za‑
sługi zaś honor wewnętrzny gruntowały, ale wiązały się również 
z nagrodą oraz społecznym uznaniem:

Dostąpienie miejsca u stołu honorowego poczytywali sobie starzy, 
głośni w świecie rycerze za najpiękniejszy dank życia. (Szajn. Jadw. 
I, 233);

SD

Za wydobycie trzech osób z płomieni na piątym piętrze dostał Legię 
Honorową. (Prus Lalka I, 65).

SD
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Wyrazem uznania w oczach ogółu dla waleczności, odwagi, bo‑
haterstwa, zasług były honorowe odznaczenia i zaszczytne tytuły. 
Od momentu  ich otrzymania opinia ogółu okazywała się na  tyle 
istotna, że determinowała zachowanie człowieka honoru.

Obraliśmy honor, którego moc od opinii zależy (Pis Filı 43–4);
SJAM

Zakładają sobie punkt honoru w tym, aby coś nad ludzi pokazać się. 
(Lub. Roz. 240).

SL

Uznanie kogoś za honorowego powodowało konieczność zacho‑
wania  się  zgodnego  z  ogólnie  przyjętymi  normami  społecznymi 
i konwenansami:

[…] Tak! muszę zerwać wszelkie s Soplicą układy […] Honor każe. 
(Rzekł PT II 385–7);

SJAM

Kupiec nalał mu kieliszek, a stryj, chcąc się postawić honorowo, rzucił 
mu na stół srebrną półdolarówkę. (Fiedl. A. Biz. 123).

SD

Wśród kryteriów warunkujących uznanie honorowości niewąt‑
pliwie ważne miejsce zajmowały normy towarzyskie takie, jak goś‑
cinność  (por. czynić honory domu) czy grzeczność  (por. Zgrubiał do 
tego stopnia, że aż zatracił pojęcia honorowości i godności osobistej. KA‑
MIEŃ. Pam. 29; SWil). O tym, że grzeczność jest kolejnym kompo‑
nentem znaczeniowym interesującego nas leksemu, niech świadczą 
następujące jednostki leksykalne: honor ‘grzeczność’, honor dać komu 
‘zrobić zaszczyt, wyświadczyć łaskę, grzeczność’. Wyabstrahowany 
sem ‘grzeczność’ definiuje sens związku frazeologicznego  i moty‑
wującego go leksemu honor.
Jak  zauważa Maria  Ossowska,  „skoro  raz  zajęliśmy  pozycję 

społeczną honor –  jak  czytamy dalej  – nie może  ścierpieć nic,  co 
by objawiło,  iż uważamy się za niedorosłych do tego stanowiska” 
(1973: 149). Człowiek honoru strzegł swojej pozycji społecznej. Nie 
podejmował zajęć służebnych, nie pracował, choć niektórzy twier‑
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dzą, że nie stanowiłoby to ujmy na jego honorze. Władysław Cza‑
pl ińsk i   i  Józef  Długosz  (1976:   69),   opisując  Życie codzienne 
magnaterii polskiej w XVII wieku,  przytaczają  uwagę Opalińskiego 
zamieszczoną w liście do brata w związku z zachowaniem się jego 
siostry, która uważała, że byłoby to dla niej ujmą tańczyć ze sługą 
brata:

Jakież to kawy [głupstwa]? Azaż sługa nie szlachcic? Azaż przez to 
honor traci, że służy?

Wyłączeni z grona osób honorowych byli wszyscy, którzy praco‑
wali  i zarabiali na życie. Z czasem stosunek do tej  formy ludzkiej 
aktywności stopniowo ulegał przeobrażeniu. Faktem jest, że pewne 
profesje długo były zakazane. Magdalena Środa  (1994: 36) zauwa‑
żyła, że chirurdzy i dentyści w Anglii nie byli przyjmowani w to‑
warzystwie aż do XIX wieku z uwagi na to, że pracowali rękami.

Hutcheson […] powiada, że honor jest uczuciem przyrodzonym; 
podług mnie słowo „honor” jest czcze i zależące tylko na pewnym 
dowolnym ludzi mniemaniu.

SJAM

W odniesieniu do przywołanego cytatu zaczerpniętego ze SJAM 
warto przytoczyć wypowiedź Marii Ossowskiej, która dowodziła, iż 
granica między tym, co robić należy, a czego bezwzględnie trzeba 
się wystrzegać, chcąc uchodzić w oczach ogółu społeczeństwa za 
osobę honorową, jest dość płynna. „Człowiekowi honoru nie wolno 
oszukiwać ani kłamać; musi punktualnie spłacać długi zaciągnięte 
przy grze, mimo iż wierzyciel nie ma na nie żadnego weksla; może 
jednak pić, kląć i mieć długi u wszystkich kupców i rzemieślników 
w  całym mieście  nic  sobie  nie  robiąc  z  ich  upomnień.  Człowiek 
honoru musi być wierny swojemu królowi i ojczyźnie, dopóki  jest 
na  ich służbie; skoro  jednak uzna, że mu się  tam źle dzieje, może 
ją porzucić  i wyrządzić  im  tyle  zła,  ile  tylko  zdoła. Człowiekowi 
honoru nie wolno nigdy  zmieniać  religii  dla  interesu; wolno mu 
wszakże być tak rozwiązłym, jak tylko mu się podoba, i w praktyce 
nie przestrzegać żadnej. Nie wolno mu nastawać na żonę, córkę czy 
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siostrę przyjaciela ani na żadną niewiastę powierzoną jego pieczy, 
ale poza tym może spać ze wszystkimi kobietami na świecie” (Os ‑
sowska, 1973: 148). Dodatkowym potwierdzeniem nadmienionych 
uwag niech będzie cytat:

Ludzie tego rodzaju posiadają odrębny kodeks moralny, a raczej ho-
norowości, rozgrzeszający ich z góry ze wszystkiego, pod warunkiem 
powodzenia. (Tyg. Ilustr. 143, 1870).

SD

5. Honor – czynna obrona

Prawdziwie wielkim być to nie wojować
O byle głupstwo bez wielkiej przyczyny,
Lecz wielkomyślnie o źdźbło nawet walczyć,
Gdzie honor każe.

W. Shakespeare: Hamlet

Tradycja rycerska, kodeks honorowy, wzgląd na opinię publiczną 
i samoocena nakazywały obronę honoru z bronią w ręku, nawet za 
cenę życia.

Kto nie daruje żadnego słowa obrażającego honor […] zowie się czło-
wiekiem honorowym. (Lı 92);

SJAM

Panie Polak […] Nie bądź tchórz, wyjdź na środek, bij się honorowie 
/ Po żołniersku. (PT IX 598–600).

SJAM

W  liście  Zygmunta  Miłkowskiego  do  Juliana  Łukaszewskiego 
z 26 lutego 1877 roku czytamy,  iż czynna obrona dobrego imienia 
stanowiła kwestię honoru: „[…] wojna w czasach obecnych nie pro‑
wadzi się bez nakładów olbrzymich,  te zaś,  jakie poczyniły Rosja 
i Turcja,  starczą na  to, ażeby honorowi  folgując, pobić  się, ale nie 
starczą na to, ażeby kampanią prowadzić” (Borawski,  2007: 51).
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Uwłaczanie czyjeś czci, godności wiązało się z koniecznością  jej 
czynnej obrony, zgodnie z zasadą ta zniewaga krwi wymaga. Rodzaj żą‑
danej satysfakcji honorowej zależał od stopnia obrazy. W przypadku 
ciężkich przewinień nie wystarczyło wyjaśnienie, zaprzeczenie lub 
odwołanie obrazy czy usprawiedliwienie postępku tworzącego znie‑
wagę i oświadczenie honorowe. Najczęściej człowiek deshonorowy 
(‘znieważony’) (por. Umińska -Tytoń, 2001: 30) domagał się zadość- 
uczynienia w formie pojedynku, w którym ginęła jedna ze stron.

Niech nasz spór honorowy bronią się rozstrzygnie,
Walczmy kto kogo czuciem miłości wyścignie. (PT X 362–3 [Aı]);

SJAM

O honorowej satysfakcji przebąknął. Feliks nie odmówił i na miejscu 
godzina i miejsce umówione. Nazajutrz tedy strzelali się. (LEL Listy 
II 265);

SD

Miałem z nim sprawę honorową i przestrzeliłem go w pojedynku. 
(ŻER. Dzieje I 203).

SD

System aksjologiczny człowieka honorowego wieków przeszłych 
niewątpliwie różnił się od systemu wartości współczesnego gentle‑
mana. Dawniej honor był przedkładany nad życie. Tylko czasami 
dochodziły do głosu odmienne opinie:

Dla jakowegoś niby honoru życie stracić. (Teat 18. c, 4);
SL

Ludzie odważają zdrowie i życie w pojedynkach dla urojonego punktu 
honoru. (Jeż).

SW

Określniki jakowegoś i urojony wskazują na pejoratywny stosunek 
względem kwestii pojedynkowania się w imię honoru.
Czynna obrona honoru wymagała męstwa  i odwagi. Zdzisław 

Najder pisał,  iż „były  […] wymogi honoru stałe  i niepodważalne: 
odwaga, wierność, słowność, wielkoduszność”  (Najder,  1999: 29). 
O tym, jak istotnym atrybutem człowieka honorowego była odwaga, 
niech świadczą przykłady:
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Tylko tchórze uciekają przed wyzwaniem! Człowiek honorowy ma 
odwagę własnych słów i postępków!… (GOMUL. Ciury I, 125);

SD

Takich trzeba honorować, Co swej nie chcą krwi żałować. (Kochow. 
276);

SL

Mężnym należy honor, zapłata. (Prz.);
SW

Niehonorowym jest tchórzostwo, honorową odwaga; honorową jest 
umiejętność dochowania tajemnicy, niehonorowym plotkarstwo, osz-
czerstwo lub meskineria. (Tyg. Ilustr. 43, 1904).

SD

Męstwo, waleczność,  odwaga  to  stałe  komponenty  znaczenio‑
we wpisujące  się w pole  semantyczne  leksemu honor. Wyliczone 
atrybuty określały człowieka honorowego i długo stanowiły o jego 
honorności. Definiując honor, jako ‘cechę moralną człowieka’, J. Pu‑
zynina (1999: 43) dowodzi, iż wiąże się on z męstwem w chwilach 
próby.

6. Honor to duma

Ryszard Tokarski przekonuje, iż honor reprezentuje grupę lekse‑
mów konotujących zwykle oceny pozytywne, które zaczynają nie‑
kiedy „[…] dominować nad treścią realnoznaczeniową, służą do wy‑
muszania akceptacji tej treści” (Tokarsk i, 1993: 345). A.S. Krasiński 
w Słowniku synonimów polskich pisał, iż idea honoru miała dwie stro‑
ny medalu. „Honor albowiem kazał  święcie dotrzymywać słowa, 
stawać w obronie niewinności, poświęcać się bezinteresownie, nie 
szczędzić krwi ni życia. Ale z drugiej strony tenże sam honor naka‑
zywał mścić się nad nieprzyjacielem, urazy nie przebaczyć, nikomu 
nie ustąpić, na swojem zawsze postawić, samemu sobie czynić spra‑
wiedliwość i zadośćuczynienie orężem, a najmniejszą obrazę krwią 
tylko zmywać” (Krasińsk i,  1885: 98). Polszczyzna dziewiętnasto‑
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wieczna poświadcza, iż w pole semantyczne jednostki leksykalnej 
honor wpisują się niewątpliwie sensy mające pejoratywny wydźwięk 
takie, jak: duma, pycha, zarozumiałość, które znajdują odzwiercied‑
lenie w definicji pozostających w stosunku pochodności słowotwór‑
czej  jednostek  leksykalnych honorzyć się  (por.  ‘wynosić się nad  in‑
nych, chwalić się, przyczyniać sobie honoru, dumnym być z czego’) 
i honorny  (por.  ‘dumny, ambitny, zarozumiały, pyszny’). Krystyna 
Pisarkowa  (1978: 134), konstruując szkic pola semantycznego ha‑
sła honor, po dodatniej stronie osi obok godności umieściła właśnie 
dumę oraz ambicję, próżność, pychę, butę, zarozumiałość. Godność, 
duma i ewentualnie próżność są akceptowane, ponieważ wiążą się 
z pozytywną oceną społeczną (tworzą wspólne pole z umieszczo‑
nymi po dodatniej osi prostopadłej stopniami społecznie przyjętych 
norm, tj. zaufanie, szacunek, uznanie). Pycha, buta, zarozumiałość 
oraz mania wielkości powodują negatywne ustosunkowanie osób 
trzecich,  wiążą  się  z  nieufnością,  lekceważeniem,  politowaniem, 
pogardą, potępieniem.
Przesadna wrażliwość na punkcie swego dobrego imienia, buta, 

pycha, wyniosłość, chełpliwość  i drażliwość,  jeśli  idzie o poczucie 
własnej godności, były przyczyną pejoratywnego stosunku wzglę‑
dem honoru  i czci. Odpowiednią  tego  ilustracją niech będą przy‑
kłady:

Zawsze ludzi omamia płochy punkt honoru. (Kras.);
SW

Przebóg! tak ciebie oślepiło złoto i honorów świecąca bańka wewnątrz 
pusta. (Mick.).

SW

Odwzorowaniem  negatywnego  stosunku  do  osób  mających 
manię na punkcie  swojego honoru, w  sposób przesadny dbający 
o swoje dobre imię, był derywat honoromanja ‘honorowość drażliwa, 
przesadna’ (SW), powstały jakby analogicznie do leksemu czcichuć 
‘zbyteczna czci miłość’ (SL).
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Zakończenie

Powyższa analiza doprowadziła do wyszczególnienia kilku ele‑
mentów znaczeniowych skomplikowanego pojęcia „honor”. Status 
nadmienionych  elementów  został  określony  intuicyjnie,  wszak 
nie  posiadamy  żadnych  narzędzi,  których wykorzystanie  dałoby 
odpowiedź  na  pytanie,  czy  dany  sens  jest  komponentem  defini‑
cji  leksemu honor,  czy  tylko  jego konotacją,  zwłaszcza gdy w grę
wchodzi  język XIX wieku. W przyszłości  być może wspomniane 
wątpliwości  zostaną  rozwiane.  Może  doczekamy  się  słownika, 
którego  –  jak  postuluje  Jurij  D.  Apresjan  –  autorzy  w  specjalnej 
strefie  jego haseł zamieszczą konotacje zgromadzonych  jednostek 
leksykalnych,  będące  „[…]  podstawą  definiowania  tych  przenoś‑
nych znaczeń wyrazu, które nie mają ze znaczeniem podstawowym 
wspólnych  cech  semantycznych”  (za:  Jordanskaja,  Mielczuk, 
1988: 22).
Mam świadomość,  iż  tego rodzaju ujęcia napotkają  liczne prze‑

szkody,  z  których  naczelnymi mogą  być  np.  obszerność  definicji 
i związana z  tym zbyt duża objętość słownika. W niniejszym ar‑
tykule wymieniłam  kilka  cech  konotowanych  i  z  pewnością  nie 
wyczerpałam w całości  zagadnienia  (rozważyć należy kolejne,  tj. 
słowność,  bezinteresowność,  rzetelność,  nieustępliwość,  zdolność 
trwania przy raz uznanych za słuszne przekonaniach, uczciwość, 
prawo, a na przeciwległym biegunie wstyd, hańba, zemsta,  tchó‑
rzostwo itp.).
Pierwsze próby tego rodzaju rozwiązań leksykograficznych pod‑

jął Jerzy  Bar tmińsk i   (red. i koncepcja całości, 1996–1999), w myśl 
przytoczonego uprzednio poglądu badacza głoszącego, iż redukcja 
w definiensie cech niezbędnych dla identyfikacji denotatu z pomi‑
nięciem konotowanych składników opisywanego leksemu jest nie‑
dopuszczalna z punktu widzenia językoznawcy.
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Monika Wileczek

Honor (honour) in the Polish language of the 19th century

Abst ract

The subject of the article is an attempt to interpret designating components of 
the lexeme honor connoted from empirically given linguistic facts such as polyse‑
my, word formation derivation or idiomaticity. The research material constitutes 
definitions and contextual usages proved by historical dictionaries. Also a Polish 
honourable code was used which, despite being derived from the beginning of the 
19th century, reflects the way of understanding and functioning of honor in the 
Polish language of the 19th century, constituting the main subject of the analysis.
A  part  of  abstracted  lexemes  is  not  reflected  in  definitions.  The  other were 

eliminated  by means  of methods  of  searching  connotative meanings  by  Lidia 
Jordanskaja, Igor Mielczuk and Ryszard Tokarski, according to which postulating 
a lexical connotation for a given lexical item L is possible when such a lexical item 
L exists in a given language in a definition in which exists a component partially 
or totally overlapping with this hypothetical connotation.

Considerations  led  to distinguishing such connotative  features of  the  lexeme 
honor (honour) as:

1. Honor (honour) – a distinctive feature
2. Honor (honour) – a high breeding
3. Honor (honour) – glorious actions/services
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4. Honor (honour) – a social opinion
5. Honor (honour) – an active defense
6. Honor (honour) – pride
The established lexical items proved important. One cannot reduce the meaning 

of a word to provide necessary features to  identify designation and at the same 
time take into account all features established in its linguistic image.

Моника Вилечек

Honor (честь) в польском языке XIX века

Резюме

Темой настоящей статьи является попытка сделать интерпретацию на ос‑
новании эмпирически данных языковых фактов, таких, как полисемия, сло‑
вобразовательная  деривация,  фразеология,  коннотируемые  составляющие 
десигнатов  лексемы  honor (честь).  Материал  для  исследования  охватывает 
дефиницию и контексты употребления, подтвеждаемые историческими сло‑
варями. Кроме того, использован Польский кодекс чести, который, несмотря 
на то, что относится к началу XX века, отражает способ понимания и функ‑
ционирования чести в польском языке XIX столетия, составляющей главный 
предмет анализа.

Часть сем, которые были абстрагированы, не находит отражения в дефи‑
нициях. Иные были выведены при использовании предложенного Лидией 
Иорданской  и  Игорем  Мельчуком,  а  также  Рышардом  Токарским  метода 
коннотативных значений, согласно теории, по которой „постулирование лек‑
сической коннотации для данной лексической единицы Л возможно тогда, 
когда в данном языке существует такая лексическая единица Л’, в дефиниции 
которой находится компонент, частично либо полностью совпадающий с этой 
гипотетической коннотацией”.

Размышления  привели  автора  к  выделению  таких  коннотируемых  черт 
лексемы honor (честь) как:

1. Honor (честь) – отличительная черта
2. Honor (честь) – высокое происхождение
3. Honor (честь) – похвальные действия/заслуги
4. Honor (честь) – общественное мнение
5. Honor (честь) – активная защита
6. Honor (честь) – гордость
Установленные лексические варианты оказались существенными, посколь‑

ку нельзя свести значения слова только к представлению черт, необходимых 
для идентификации денотата, при этом следует учесть все черты, которые 
стабилизировались в его языковой картине.



Co robimy z naszymi myślami, 
czyli o szesnastowiecznych 
formacjach analitycznych

KINGA KNAPIK

Rozważania na  temat słownictwa analitycznego podejmowano 
  w  licznych  pracach  lingwistycznych.  Zastanawiając  się  nad 

znakotwórczymi możliwościami języka i badając potencję różnych 
konstrukcji słownych, ten typ nominacji uznano za szczególnie cie‑
kawy ze względu na jego powiązanie z metaforyką. Konstrukcjami 
analitycznymi czy też peryfrastycznymi zaczęto interesować się sze‑
rzej przy okazji analizowania leksyki dotyczącej wyrażania uczuć 
w  języku  (por.:  Ostaszewska,  2001;  Nowakowska -Kempna, 
2000;  Jędrze jko,  2000:  56–76;  Loewe,  2000;  Banyś,  1997;  Paj‑
dzińska,  1991).  Ewa  Jędrzejko we wstępie  do  zeszytu próbnego 
Słownika polskich zwrotów werbo ‑nominalnych przedstawia stan badań 
i ujmuje kwestie definicyjne takich formacji (Jędrze jko,  red., 1998: 
17–21)1. W niniejszym artykule wszystkie ustalenia terminologiczne 
przyjmuję za Ewą  Jędrze jko  (2002; 1998; red., 1998).
Formacje werbo -nominalne definiujemy  jako  jednostki o budo‑

wie  dwuczłonowej,  składające  się  z  czasownika  operatorowego 
i  rzeczownika abstrakcyjnego. Synsemantyczny czasownik opera‑
torowy, który jest jednym z elementów formacji werbo -nominalnej, 
służy  głównie  nadaniu  formacji  znaczenia  czynnościowego.  Jego 

1  Hasłowo przedstawiając  stan badań,  zainteresowanych odsyłam do  szcze‑
gółowych  prac:  Żmigrodzk i,  2000;  K leszczowa,  1993;  Anusiewicz,  1978; 
Grzegorczykowa, 1984; Bogusławsk i,  1978.

KINGA KNAPIK: Co robimy z naszymi myśla‑
mi…
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rola ogranicza się do wprowadzenia werbalnej kategorii fleksyjnej. 
W małym stopniu czasownik wpływa na semantykę konstrukcji, 
dlatego  nie  powinien  być  w  nich  traktowany  jako  samodzielne 
orzeczenie. Rzeczownik, tak zwany predykator, jest natomiast ele‑
mentem semantycznie konstytutywnym, choć formalnie pozostaje 
w stosunku podrzędnym względem verbum. Mimo swej dwuczłono‑
wości formalnej konstrukcje analityczne są intuicyjnie dekodowane 
przez użytkowników języka jako całość semantyczna (Jędrze jko, 
red., 1998: 23).
W  artykule  postaram  się  omówić  problematykę  analitycznych 

formacji  językowych w  staropolszczyźnie. Dla  opisu  tych  zagad‑
nień wybrałam wąską grupę jednostek leksykalnych nazywających 
procesy umysłowe. Materiał językowy wyekscerpowany ze słowni‑
ków polszczyzny historycznej: SStp2 oraz SXVI, posłuży mi do prze‑
prowadzenia analiz semantycznych.  Informacje  te będą punktem 
wyjścia do rozważań na temat zmian ilościowych jednostek pery‑
frastycznych w polszczyźnie.  Przykłady pozwolą na postawienie 
pytań na temat charakterystycznych cech dawnej leksyki analitycz‑
nej  i  kierunków  jej  ewolucji.  Pamiętając,  że  obok  form złożonych 
występowały w tekstach formy syntetyczne o  identycznej seman‑
tyce, spróbuję wykazać, że jednostki złożone charakteryzowały się 
większą ekspresją oraz były bardziej wyraziste i sugestywne niż ich 
syntetyczne odpowiedniki. W artykule zastanowimy się ponadto, 
dlaczego większość szesnastowiecznych mentalnych analityzmów 
zanikła w języku.
Zgromadzony materiał historyczny obejmuje formacje analitycz‑

ne, w których pozycję abstrakcyjnego rzeczownika zajmują  lekse‑
my: myśl, pamięć, mniemanie, baczenie. Wyrazy te w wiekach dawnych 
miały podobne znaczenie  i mogły być używane  jako bliskoznacz‑
niki:

myśl ‘wynik rozmyślań, skutek myślenia’;
SBo

2  Odsyłając do słowników, z których korzystam, posługuję się skrótami – zob. 
wykaz źródeł.
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pamięć  ‘późniejsza myśl; wspomnienie, przypomnienie cze‑
goś’;

SBo

mniemanie ‘przypuszczenie, domysł, sąd, pogląd’;
SXVI

baczenie ‘mniemanie, zdanie, sąd, pogląd’.
SXVI

Obiekt  procesów  myślenia,  niezależnie  czy  zostanie  nazwany 
myślą, pamięcią, mniemaniem czy baczeniem, pozostaje  ten sam. Róż‑
norodność  procesów  mentalnych  oddawano  poprzez  semantykę 
czasowników operatorowych wchodzących w skład wspomnianych 
konstrukcji. Materiał językowy został pogrupowany ze względu na 
charakterystykę predykatów. Pozwoliło to na obserwację, że znacze‑
nia wprowadzane przez czasowniki do konstrukcji analitycznych 
różnią się od siebie stopniem złożoności. Niektóre wydają się prze‑
zroczyste czy może lepiej „puste” semantycznie, a inne wręcz prze‑
ciwnie  –  sytuują  rzeczownik na drugim planie,  zwracając uwagę 
na swoje znaczenie. W związku z tym czasowniki występujące we 
wszystkich zgromadzonych przykładach podzielono od najmniej ob‑
ciążonych semantycznie do bardziej wyrazistych znaczeniowo. Za 
najmniej obciążone semantycznie uznano takie, które do konstrukcji 
werbo -nominalnej wnoszą tylko fleksyjną kategorię werbalną, np.: 
robić, czynić, być, mieć, nieść, działać. Drugą grupę stanowią czasow‑
niki,  które profilują  znaczenie  rzeczownika,  będącego  elementem 
formacji werbo -nominalnej, m.in.  informują o aspekcie czynności, 
określają, czy mowa  jest o stanie, procesie, operacji, np.: skraść, od-
zyskać, dawać. Trzecią grupę stanowią czasowniki, które wprowa‑
dzają specyfikację w opisie procesu mentalnego. Charakteryzuje je 
znaczenie metaforyczne. O nadwyżkach semantycznych informują 
poprzez asocjacje semantyczno -leksykalne, które wywołują, np. pło-
nąć ‘silne uczucie’, parać się (czymś) ‘robić coś trudnego’. Czasowniki 
najbardziej obciążone znaczeniowo tworzą semantycznie ciekawe 
konstrukcje, często jednak o trudnym do zrekonstruowania sensie.
Zaprezentowany podział  formacji analitycznych przytaczam za 

Ewą Jędrzejko, która w zeszycie próbnym Słownika polskich zwrotów 
werbo ‑nominalnych wyróżniła:
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1.  Czasowniki,  które  kodowo  są  semantycznie  „puste”  i  służą 
pomocniczo  „uczasownikowieniu”  treści  imiennych  (być, stać się, 
zostać, mieć);
2. Czasowniki, które kodowo wyrażają treści ogólne, jak np. zda-

rzać się, istnieć, robić, czynić, czuć//odczuwać, doświadczać, zachodzić 
– które werbalizują ogólny sem egzystencji, faktywności, zdarzenio‑
wości, czynności, uczuć, stanów, zwykle wmontowany też w treść 
innych pełnoznacznych czasowników;
3. Czasowniki, które kodowo wskazują fazę czynności, zdarzeń, 

procesów  –  są  to  zarówno  prymarne  czasowniki  fazowe:  zacząć, 
przestać, trwać,  jak  i  ich derywaty  lub synonimy oparte na związ‑
kach metaforycznych między czasem a ruchem w przestrzeni: na-
dejść, nastąpić, minąć itp. (Jędrze jko, red., 1998: 38–39).

1. Czasowniki operatorowe „puste” semantycznie

Wyjaśniając, na czym polega „pusta” semantyka czasownika, bę‑
dącego elementem konstrukcji werbo -nominalnej, posłużę się sta‑
ropolskim czasownikiem stroić.  Jak podaje SL, wyraz ten posiadał 
kilka znaczeń. Ze względu na brak semantycznej wyrazistości treść 
przekazywana tym czasownikiem w formacji analitycznej była bar‑
dzo ogólna. Można zatem było stroić żarty, figle, przechadzki, gadanie, 
naśmiewiska, kuglarstwo, łotrostwo. Współcześnie wyraz  ten posiada 
tylko znaczenie, które dotyczy ubierania i ozdabiania, np. stroić pan-
nę młodą do ślubu  (USJP),  stroić choinkę  (USJP). Dawna  semantyka 
została zachowana w zleksykalizowanym zwrocie: stroić sobie żarty 
‘kpić, żartować sobie z czegoś, kogoś’ (USJP), stroić miny ‘zachowy‑
wać się kapryśnie lub niepoważnie’ (ISJP).
Konstrukcje analityczne z „pustym” czasownikiem charaktery‑

zuje zbliżenie ich znaczenia z mentalnym czasownikiem pełnozna‑
czącym. Czasownik operatorowy nie wpływa na uszczegółowienie 
ani  też  nie  specyfikuje  znaczenia  procesu mentalnego,  który  na‑
zywa. Konstrukcja analityczna równa jest znaczeniu pojedynczego 
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verbum,  por.: mieć//nosić myśl, mieć w pamięci//w myśli, brać//wziąć 
sobie na myśl//w myśl, poddać//podłożyć myśl, myślą chodzić, myśl się 
bawiła nad czymś, w myśli się broić. Zwroty te są synonimiczne wobec 
czasownika myśleć, np.:

Wziąć sobie na myśl niebezpieczność (Mącz311c3);
SXVI

Teraz się błędna myśl broi (RejKup y7v);
SXVI

Którym sprzeciwnikom się złość bez przestanku zawżdy w myśli broi 
(LubPS F4v).

SXVI

Synonimiczne do pamiętać  okazują  się  historyczne konstrukcje: 
brać w myślach  ‘pamiętać,  rozpamiętywać’: A co sobie w pamięć ma 
brać, niech nie bierze (SStp); na myśli się (komu) zdaje ‘myślę, że’: Zapo-
mniałem byś mą córka była, ale mi się zda zawżdy na myśli iże jesteś mą 
żoną  (HistRZym 7v; SXVI); mieć baczenie  ‘pamiętać’, mieć w pamięci 
//myśli  ’myśleć, pamiętać’, mniemanie dawać, wziąć o kim mniemanie 
‘mniemać, sądzić coś o kimś’, nieść baczenie ‘sądzić’.
Niektóre formacje mogą w zależności od kontekstu przyjmować 

mniej  lub bardziej profilowane znaczenie. Zwroty typu myślą cho-
dzić//chodzić w myśli, wpaść w mniemanie mogą wyrażać  zarówno 
ogólną  nazwę  procesu  umysłowego,  czyli  myślenie,  jak  również 
wprowadzać znaczenie przenośne: ‘być gdzieś w marzeniach’,  ‘za‑
głębić się w myśli’.

2. Czasowniki operatorowe wyrażające treści ogólne

Wyrażane  przez  czasowniki  treści  ogólne  dotyczą  charaktery‑
styki  czynnościowej myśli. Mają one za  zadanie nadać procesom 

3  Skróty źródeł podaję za słownikiem, z którego przytaczana cytacja pocho‑
dzi.



Część druga: W poszukiwaniu językowych konceptualizacji148

umysłowym cechy, które pozwolą rozumieć je jako czynność o kon‑
kretnej charakterystyce, która może być statyczna lub dynamiczna, 
jednorazowa lub powtarzalna, dokonana lub też niedokonana, np.: 
usunąć//wyrzucić z myśli ‘nie myśleć dłużej’, myśli nachodzą kogo ‘stop‑
niowe, sekwencyjne myślenie’, od myśli odwieść  ‘przestawać myśleć 
o kimś’, przypuszczać do myśli, leżeć na myśli ‘ciągle myśleć o czymś’, 
przy mniemaniu stać ‘twierdzić, mniemać; upierać się przy własnym 
zdaniu’, ku mniemaniu przystępować ‘rozpoczynać myślenie’, wpaść 
w mniemanie  ‘szybkie myślenie’, wypadło z pamięci, usunąć//wyrzucić 
z pamięci, z pamięci schodzić  ‘zapominać’, wstąpić na pamięć  ‘przypo‑
mnieć sobie’, por.:

Bo bywają przedmowy czynione dla zjednania łaski u sędziego jego 
myśli od prawdy odwiedzienia (ModrzBaz 94);

SXVI

Nie przypuszczaj ku myśli swej plugawej starości (BielKom EV);
SXVI

Ustawicznie czynię, myślę zawżdy o tym, zawżdy mi to na myśli 
leży (GosłCast 63);

SXVI

Czego się kto uczył, to w pamięć włożyć.
SXVI

3. Metaforyczne czasowniki operatorowe

Myśl  traktowana  jak przedmiot podlega  różnym „operacjom”. 
Czasem są one konkretne,  częściej  – przenośne. Stopień  ich wy‑
sublimowania wiąże się ze stylem wypowiedzi. Teksty silnie nace‑
chowane stylistycznie obfitują w poetyckie obrazy ludzkich myśli. 
Atakowany uczuciami człowiek przekłada emocje na myśli, które 
jak miłość  potrafią wybuchać,  jak  strach  kłębić  się w  sercu  czy 
gryźć niczym zmartwienie. Wyobrażając sobie, że myśli podlegają 
takim samym zachowaniom  jak człowiek, w konstrukcjach ana‑
litycznych podlegają  różnym przenośnie  rozumianym zachowa‑
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niom, jak błądzenie, siłowanie się z czymś, zatapianie. Znaczenie 
formacji analitycznych można odszyfrować poprzez odpowiednie 
skojarzenia, np.: w mniemaniu błądzić  ‘mylić  się’, włożyć w pamięć, 
w myśli schować  ‘pamiętać,  zapamiętać’,  utonąć w myślach ‘zamy‑
ślić się’, pasować się z myślami ‘wahać się, nie móc się zdecydować’, 
podnosić myśl  ‘buntować się’, myśl obrócić//z myślą się obrócić  ‘skie‑
rować swoje zainteresowanie na co’, z myśli spuszczać  ‘przestawać 
o kimś myśleć, zapominać’, z myślą czekać ‘spodziewać się’, schodzić 
na myśli  ‘tracić dobre samopoczucie’, schodzić na pamięci  ‘tracić pa‑
mięć’, por.:

Pasuję się tedy z owemi myślami jako z niedźwiedziem (Pas
Pam 73v);

SXVI

Aby się obaczali w czas a niepodnosili myśli swych przeciw bogu 
(RejPs 110v, 200);

SXVI

A gdy sobie Jonatan pokój z nieprzyjacielem uczynił, myśl swoją 
wszytkę obrócił ku kościołowi Bożemu, jakoby go mógł co nalepiej 
wysławić, i uczynił temu dosyć (BielKron 88);

SXVI

Aby zakon Pana Swego w myśli swej zachował  (LubPs, BielKron 
63);

SXVI

Gdyżem oglądał tego z któregom nigdy myśli nie spuszczał (BielKron 
18);

SXVI

Inną rzecz usłyszał niż ta, której z myślą swą czekał
(GórnDworzS2v).

SXVI

Warto wspomnieć też o analityzmach, które w swojej budowie mają 
czasowniki o znaczącym przedrostku, np. z pamięci wy ‑bijać//wy-
 ‑gładzić//wy ‑jmować//wy ‑nieść//wy ‑trzaskać  ‘zapomnieć’  (wy‑ ozna‑
cza ruch na zewnątrz); do pamięci w ‑bić// w ‑lepić// w ‑poić ‘zapamię‑
tać’ (w - oznacza ruch do wnętrza); na pamięć przy ‑wodzić//przy ‑taczać 
‘przypominać sobie’ (przy - oznacza ruch ku środkowi). W formacjach 
tego typu przedrostek precyzuje znaczenie analityzmu. Oznacza to, 
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że można by wymienić w nich czasownik (w obrębie tej samej kla‑
sy), a znaczenie konstrukcji pozostanie takie samo, bo wyznacza je 
prefiks. Takie formacje mogą stanowić pewien typ produktywnego 
wzorca znakotwórczego, który pozwalałby na generowanie nowych 
wariantów formacji analitycznych o takim samym znaczeniu.
Na przykładach widać, że aktywnością w formacjach analitycz‑

nych wykazują się czasowniki określonej grupy, głównie czasow‑
niki ruchu i stanu, np.: czekać, schować, podnosić, leżeć, chodzić. Pro‑
wokuje do zastanowienia to, że tylko niektóre z nich nadal tworzą 
formacje analityczne, a  inne, mimo wcześniejszych predyspozycji 
do  tworzenia  takich  związków, wycofały  się  i  nie  budują współ‑
cześnie struktur złożonych, por.: myślą chodzić vs. chodzi mi coś po 
głowie, leży na myśli vs. leży na sumieniu, z myśli spuszczać vs. nie 
spuszczać z oka, w myśli schować vs. urazę chować w sercu, w mnie-
maniu błądzić vs. błądzić myślami. Wydaje  się,  że  nie można  uciec 
od wyjaśnień kognitywistycznych, które pozwalają widzieć w tym 
rolę  obrazowości  i  większej  plastyczności  jednych  czasowników 
w porównaniu z drugimi. Uzasadnione wydaje się ujmowanie rze‑
czywistości  mentalnej  poprzez  odniesienie  jej  do  analogicznych 
czynności konkretnych. Myśl traktowana jak przedmiot, który moż‑
na schować, podnieść, podać na pewno  łatwiej pozwoli wyjaśnić 
skomplikowane ludzkie przemyślenia. Metaforyzacja ułatwia pod‑
miotowi poznającemu wyrazić procesy i operacje umysłowe; spra‑
wia, że trudne do zwerbalizowania znaczenia stają się łatwiejsze do 
przekazania, a tym samym czyni je łatwiejszymi do zrozumienia. 
Zamiast  jednak widzieć w formacjach analitycznych odzwiercied- 
lenie bogactwa leksyki wieków dawnych i dowodu na większą niż 
współcześnie różnorodność słownictwa, słuszne wydaje się uzna‑
nie formacji analitycznych za jedną z technik nominalizacji4, która 

4  Karolak  1984;  Topol ińska,  1977; 1979: Nominalizacja  to żywy, należący 
do  gramatyki  danego  języka  proces  imiennej  formalizacji  danej  (scharaktery‑
zowanej) struktury predykatowo -argumentowej, traktowanej jako hipotetyczny 
model  zdania w płaszczyźnie  semantycznej. Rezultatem  tego procesu  jest  taki 
typ grupy imiennej, która na płaszczyźnie składniowej (formalnej) jest w okre‑
ślony  sposób  skorelowana  ze  zdaniem,  czyli  werbalną  realizacją  tego  samego 
modelu propozycjonalnego.
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pozwala uzupełniać  słownictwo zarówno kiedyś,  jak  i  dziś poza 
morfologicznymi i składniowymi sposobami. Pamiętając o metafo‑
ryce obecnej w strukturach werbo -nominalnych, często po rozłoże‑
niu struktury na  jej czynniki udaje się zrekonstruować znaczenie 
związku. Utrudniać może to fakt, że rzeczowniki abstrakcyjne mia‑
ły kilka znaczeń w staropolszczyźnie, por. myśl 1.  ‘umysł, pamięć, 
rozum’;  2.  ‘rozmyślanie,  rozpamiętywanie’;  3.  ‘pomysł,  wymysł, 
zamiar’;  4.  ‘zdolność  myślenia’  (SStp).  We  współczesnym  języku 
polskim są  to  raczej  formy skostniałe,  spetryfikowane  i nie  jeste‑
śmy w stanie  tak  literalnie czytać połączeń analitycznych; są one 
bardziej metaforyczne, przenośne, niedosłownie. Obserwacja  taka 
pozwala widzieć drogę jednostek systemu, ich rozwój od ogólniej‑
szych znaczeń do węższych  treści. Przeprowadźmy semantyczne 
analizy szesnastowiecznych konstrukcji:

myślą obejmować coś//myślą ogarniać coś, tzn. starać się chwycić 
coś myślą ≥ ‘rozumieć’;
udać się myślą, tzn. poruszając się myślami w danym kierunku, 
starać się osiągnąć cel ≥ ‘zmierzać do czegoś myślami’;
na pamięć się spuszczać, tzn. odpowiedzialność nakładać na my‑
śli ≥ ‘polegać na pamięci’.

Z kolei we współczesnych formacjach analitycznych, por.: bić się 
z myślami, podsunąć myśl komu, przebiec coś myślą, krążyć myślami 
wokół czegoś i innych, nie odwołujemy się do znaczenia składników 
analityzmu, aby wysnuć z nich znaczenie całej  jednostki leksykal‑
nej. W  takich konstrukcjach  czasowniki  tracą  swoją podstawową 
wartość znaczeniową i zaczynają nabywać nowych metaforycznych 
znaczeń. Analityzmy tego  typu mają cechy frazeologizmów, czyli 
dobrze utrwalonych w języku polskim, opartych na skojarzeniach 
jednostkach  nieciągłych,  których  globalne  znaczenie  nie  zawsze 
jest sumą składników. Są to częściowo lub całkowicie idiomatyczne 
konstrukcje o wartościach pojedynczych znaków słownych. Zmia‑
ny semantyczne, którym podlegają czasowniki w formacjach ana‑
litycznych,  kostnieją  w  języku  na  skutek  desemantyzacji  verbum 
i  leksykalizacji całej  syntagmy (But t ler,  1978: 50). Danuta Buttler 
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przestrzega  jednak,  aby  w  badaniach  diachronicznych  zwracać 
uwagę na ograniczony materiał egzemplifikacyjny i wystrzegać się 
koncepcji „fikcyjnych zmian”. Nie powinno to jednak zniechęcać do 
badań i obserwacji języka wieków dawnych, a jedynie mobilizować 
do większej uwagi i wytężonej pracy nad trudną, ale i ciekawą lek‑
syką historyczną.
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Kinga Knapik

What do we do with our thoughts 
or the 16th century analytical formations?

Abst ract

The article is an attempt to show analytical linguistic formations naming men‑
tal processes. A historical material covers analytical formations in which a posi‑
tion of an abstract noun is taken by lexemes such as thought, memory, belief, attention. 
The  linguistic material was grouped according  to  characteristics  of predicates. 
It allowed for making an observation that meanings introduced by verbs to ana‑
lytical constructions differ from one another as to the level of complexity. Some of 
them seem semantically “empty” whereas others, on the contrary, place a noun in 
the background, paying attention to its own meaning. As a result, verbs appearing 
in all examples selected were arranged from the  least  to  the most semantically 
loaded.

A formal structure and semantics of verb -nominal structures were presented 
and  the analyses conducted allowed  for characterizing old analytical  lexis and 
defining directions of its evolution. Also, it was observed that complex items were 
characterised by a bigger expression and were more visible and suggestive than 
their synthetic counterparts.

Кинга Кнапик

Что мы делаем с нашими мыслями, 
или об аналитических формациях XVI века

Резюме

Статья является попыткой показать аналитические языковые формации, 
называющих мыслительные процессы. Собранный материал охватывает ана‑
литические формации, в которых позицию абстрактного существительного 
занимают лексемы: myśl, pamięć, mniemanie, baczenie. Языковой материал был 
сгруппирован, учитывая характеристику предикатов. Это позволило сделать 
наблюдение, что значения, вводимые глаголами в аналитические конструк‑
ции, отличаются друг от друга степенью сложности. Некоторые кажутся се‑
мантически «пустыми», другие же – совсем наоборот – размещают существи‑
тельное на втором плане, обращая внимание на свое значение. В связи с этим 
глаголы, выступающие во всех собранных примерах, подверглись разделению 
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от наименее семантически отягощенных к наиболее выразительным по свое‑
му значению.

Кроме того, в работе представлено формальное строение, а также семанти‑
ка вербо -номинальных конструкций. Проведенный анализ позволил охарак‑
теризовать архаическую аналитическую лексику и определить направление 
ее эволюции. На историческом материале показано, что сложные единицы 
характеризовались большей экспрессией, а также были более выразительны‑
ми и суггестивными, чем их синтетические соответствия.





Część trzecia

W poszukiwaniu gatunku





„Kołyska tak podobna do żłobka, 
jak  izba stajni bliska”1

Z historii oddziaływań kołysanki  i kolędy

BEATA STEFANIAK

Większość gatunków, występujących w uniwersum mowy, ma 
charakter złożony, zawiera w sobie pewne komponenty z po‑

ziomu gatunków prostych i//lub złożonych, których obecność  jest 
pochodną oddziaływań między formami. Ewolucja gatunku nigdy 
nie  jest  procesem  izolowanym,  ponieważ  „gatunki  nie  stanowią 
tworów  całkowicie  samodzielnych  i  niezależnych  od  siebie,  lecz 
wyrastają  i  rozwijają się we współżyciu z  innymi gatunkami,  ry‑
walizują ze sobą i uzupełniają się wzajemnie” (Gajda, 1990: 71). Ni‑
niejszy tekst poświęcony jest związkom kolędy i kołysanki, których 
oddziaływanie poświadczają wyraźne ślady w strukturze tekstów 
reprezentujących obydwa gatunki.
Początek  związków kołysankowo -kolędowych przypada  praw‑

dopodobnie na średniowiecze. Potwierdzają  to przykłady obcych 
i polskich utworów z  tego okresu. Epoka baroku  jest z kolei mo‑
mentem największego rozkwitu kolęd, w tym tych reprezentujących 
paraliturgiczną gałąź gatunku (bliskich kołysankom).
Kulturowe  zaplecze  związku omawianych  form  tworzy  szereg 

zjawisk  łączących  się  z  przemianami  myślenia  o  sferach  sacrum 
oraz  profanum  i  o  sposobie  ich  przedstawiania w  sztuce. Kolędy-
 -kołysanki związane były z  twórczością klasztorną. W niektórych 
zakonach pojawił się zwyczaj kołysania figurki Jezusa w okresie Bo‑

1  Cytat z utworu pt. Pańszczyźniana kołysanka (Czern ik,  1958).
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żego Narodzenia, czemu towarzyszył śpiew m.in. kolęd -kołysanek. 
Wykorzystywano je w widowiskach jasełkowych, których inicjato‑
rem był św. Franciszek. Na związek form wpłynęły ponadto wzory 
czerpane  z mistycyzmu,  tradycja Pieśni nad pieśniami,  tzw.  nowy 
realizm, język miłości pobożnej, myśl jezuicka i bogata tradycja apo‑
kryficzna. Pomocne przy konstruowaniu uczłowieczonych postaci 
świętych okazywały się utwory obce. Siedemnastowieczne piśmien‑
nictwo polskie z tego zakresu inicjuje Wirydarz abo kwiatki rymów du-
chownych o dziecięciu Panu Jezusie Stanisława Grochowskiego, będący 
swobodnym przekładem pierwszej  księgi Floridorum libri octo (de 
Puero) jezuity Jakuba Pontanusa. Jest to poetycki zapis dzieciństwa 
Jezusa, ukazujący Go w pełni Jego człowieczeństwa:

A Dziecko to było w istocie prawdziwym człowiekiem […] i Matka 
Jego była prawdziwą matką. Dlatego też zarówno On czynił i dozna-
wał tego, co i my zwykliśmy czynić w dzieciństwie, jak i ona […] 
wypełniała wobec Niego wszystkie macierzyńskie obowiązki. Jakżeby 
zaś mogła wypełniać, gdyby go nigdy nie pieściła, gdyby nie odwa-
żyła się dotykać, obejmować, karmić piersią, myć, przewijać, układać 
w kołysce, tulić, całować?

Grochowsk i, 1997: 97

Głosy bliskie wypowiedzi Pontanusa, postulujące uczłowieczenie 
postaci świętych, otworzyły kolędę na kołysankę w większym niż 
dotąd  stopniu. We wspomnianym Wirydarzu… pojawiają  się  tzw. 
kołyski dla Jezusa. Teksty te reprezentują ukształtowany gatunek, 
w strukturze którego odnajdujemy komponenty obecne w kołysan‑
kach ludowych zapisanych w XIX wieku. Dla przykładu fragment 
jednej z kołysek:

Uśni, dziecie, uśni moje,
uspokój członeczki swoje,
niech cię kaszel nie morduje,
niechaj ci nic snu nie psuje.

Grochowsk i, 1997: 59
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Dużą  rolę  w  zbliżeniu  się  form  kołysanki  i  kolędy  odegra‑
ły  czynniki wewnętrzne,  jak meliczność  i  bliskość  stylistyczna 
(obydwie czerpały inspiracje z wzorców ludowych i poetyckich). 
Ważne  było  także  podobieństwo  sytuacji  komunikacyjnych,  na 
bazie których ukształtowały się omawiane typy tekstów. W wy‑
padku kołysanki  jej  źródłem  jest usypianie dziecka przez mat‑
kę (lub inną osobę) za pomocą śpiewu, geneza kolędy może być 
podobna, ale ograniczona do wydarzeń betlejemskich (narodzin 
przyszłego  Zbawiciela). Widoczna  jest  analogia  podstawowego 
układu postaci: w obydwu gatunkach centralnie usytuowane jest 
dziecko -adresat, któremu towarzyszy matka, nadawca prototypo‑
wy w kołysance, a w kolędzie jeden z nadawców. Kołysanka ma 
na  celu uśpienie  dziecka. W kolędzie  intencji  tej  przypisuje  się 
znaczenie sekundarne jako jednej z możliwych intencji. Prymarna 
dla kolędy wydaje się chęć oddania chwały Jezusowi. Ze względu 
na wymienione zbieżności możliwa była naturalna inkorporacja 
kołysanki do kolędy. Proces ten wzmogły w XVII wieku czynniki 
zewnętrzne.
Kolędy -kołysanki można  podzielić  na  dwie  grupy,  biorąc  pod 

uwagę  obecność  motywów  kołysankowych  w  ich  strukturze: 
1. utwory wykorzystujące wtręty kołysankowe, zazwyczaj typowe 
illokucje  (śpij, ninaj, zamknijże oczęta, lilaj, lulaj, ninu),  2.  kołysanki 
sensu stricto.
Wstawki kołysankowe mogą pojawiać się w dowolnym typie ko‑

lęd, kołysanka nie musi nastrojem odpowiadać kolędzie, w którą 
została  włączona.  Dwa  wersy  kołysanki  występują  na  przykład 
w utworze poważnym, skupionym wokół motywu narodzin Boga 
w ubogiej  stajence  i daru,  jakim  jest dla człowieka odkupicielska 
śmierć Jezusa (Mioduszewski,  1883, pieśń 157). Z podobnym zja‑
wiskiem mamy do czynienia w pastorałkach, w których skoczność 
i żywość laudacji zawieszana bywa na moment w pojedynczej ko‑
łysankowej strofie. Wstawki  tego  typu znajdujemy nawet w kolę‑
dach świeckich, związanych z obrzędem „chodzenia po kolędzie”, 
w których kołysanka przeznaczona  jest dla gospodarza, od które‑
go oczekuje się datku. Segment kołysankowy w kolędzie może być 
wykorzystany funkcjonalnie, np. do zamknięcia strofy. W utworze 
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W jasłkach leży, zanotowanym w zbiorze kolęd starych, obejmującym 
teksty do XVI wieku, każdą strofę zamyka kołysanka: Ninu, ninu, 
ninu, / Nie płacz, panieński Synu (Nowak -Dłużewski,  red., 1966). 
Wprowadzenie segmentu kołysankowego jest zwykle zapowiadane 
za pomocą metatekstowej formuły typu: i zakołysała.
Ciekawsze od wymienionych wydają się utwory, w których podsta‑

wą struktury stał się wzorzec tekstowy kołysanki. W związku z sy‑
tuacją wykonania i zachowaniem kolędowych postaci (Maria i Jezus) 
są to ciągle kolędy, choć zastąpienie elementów sztafażu i imion ich 
nienacechowanymi kolędowo odpowiednikami pozwala spojrzeć na 
część omawianych tekstów jak na typowe kołysanki. W tej grupie od‑
najdujemy dwa dobrze znane utwory – Lulajże, Jezuniu… i Gdy śliczna 
Panna… Pierwszy z nich składa się głównie z elementów kołysanko‑
wych. Obok zaśpiewów i apostrof, obfitujących w zdrobnienia oraz 
spieszczenia,  znajdujemy  tu  prośbę  o  ciszę  skierowaną  do  świata, 
tak by dziecko mogło zasnąć, i obietnice mające je przekonać do za‑
śnięcia. Poza wspomnianymi utworami wymienić należy  tu  także 
Pieśń  155  ze  zbioru  kolęd  księdza  Michała  M.  Mioduszewskiego, 
pieśń Wołasz taty, śpiewasz maty czy teksty pochodzące z rękopisów 
karmelitańskich.  W  zbiorze  wydanym  przez  Barbarę  Krzyżaniak 
jest wiele utworów zawierających segmenty kołysankowe, m.in.:
–  obietnice:

lilaj, lilaj, posłuchaj mnie, Matusinki,
jak się prześpisz, miód jeść będziesz słodziusinki (24)2;
Śpij perełko ma prawdziwa,
dam ci tysiąc kochania,
śpij dobroci litościwa,
tysiąc dam całowania (25);

–  uciszanie siebie i świata:
Śpi Synaczek, umilknijcie anjołowie (24);
Cicho, cicho, nie śpiewajcie,
Dzieciny nie przebudzajcie (31);
Cicho, cicho, wszystkich proszę, niech będzie najciszej,
Bo zasypia w sercu moim Jezus mój najmilszy (Rkp. K -ów);

2  W nawiasie podano numer kolędy lub nazwę części w zbiorze.
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–  wezwania do wspólnego usypiania:
Wyśpiewuj Kuba brachu,
a ty bij w bęben Stachu:
lili, Dzieciątko, lili (158);

–  nagromadzenie poetyckich określeń dziecka:
śpij mój rajski ptaszeczku,
[…] serc rajskich pieszczoszeczku (25);
Dziecineczko, pieścidłeczko
[…] Mój Baranku, z róży wianku (101);
miluchny robaczku (122) (Krzyżan iak, wyd. 1980).
Analiza tych i innych tekstów wskazuje, że jedynym elementem 

kołysankowym, którego kolęda nie przejęła, jest groźba//straszenie. 
Przypuszczalnie ze względu na to, że zupełnie nie przystawała ona 
do osoby kolędowego adresata.
Badany materiał wskazuje na jednostronne oddziaływanie – ko‑

lęda pochłonęła w swym historycznym rozwoju kołysankę. Prze‑
mawia za tym wysoka pozycja kolędy w XVII wieku. Jako gatunek 
kompilacyjny czerpała ona z  tradycji  innych genologicznie  typów 
tekstowych na szeroką skalę. O pozycji i stopniu rozwoju kołysanki 
w omawianym okresie trudno powiedzieć coś konkretnego. Nieste‑
ty, w zbiorach polskich kołysanek dawnych są duże  luki: utwory 
ludowe na szerszą skalę zapisywano dopiero w wieku XIX, a  ich 
dokładne datowanie jest niemożliwe. Przyczyną tego stanu rzeczy 
jest przypuszczalnie użytkowy  charakter  i  niska ocena dawnych 
kołysanek poświadczona znanym cytatem z Trenu II  Jana Kocha‑
nowskiego3.
Traktowane jako twórczość ludowa, popularna, dla współczes‑

nych odbiorców są  twórczością niemal nieobecną. Niewątpliwie 
jednak istniały i dostarczały inspiracji dla kolęd -kołysanek. Głów‑
ne źródło wpływów stanowiły  tu  jednak utwory obce. Wzmian‑
ki o obecności pieśni  łączących kołysankę  i kolędę w końcowym 
okresie wieków średnich pojawiają się np. w osiemnastotomowej 

3 Jeślim kiedy nad dziećmi piórko miał zabawić
A k’woli temu wieku lekkie rymy stawić,
Bodajżebych był raczej kolebkę kołysał
I z drugimi nieważne mamkom pieśni pisał (Kochanowsk i,  1982).
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historii  literatury angielskiej  i  amerykańskiej (The Cambridge Hi-
story of English and American Literature). W przywołanej publika‑
cji omówione zostały  tzw. spiritual lullabies, obejmujące  trzy  typy 
utworów:  dialogi Marii  z  Jezusem  zawierające  skargi matki  na 
warunki, w jakich przebywa Syn (skarga matki to typowy motyw 
kołysanek),  dialogi  tychże  osób  o  zabarwieniu melancholijnym, 
w których obecne są nawiązania do przyszłej Pasji (wpisujące się 
w kołysankowy motyw matczynych  lęków na  temat przyszłości 
dziecka)  i  kolędy  zawierające kołysankowe  illokucje  i  zaśpiewy. 
Podobne motywy spotykamy w kolędach -kołysankach polskich, 
co nie dziwi ze względu na to, że część z nich powstała jako prze‑
kłady ze wspólnego dla literatur europejskich źródła łacińskiego, 
a część stanowią zapożyczenia z innych języków (np. z języka cze‑
skiego).
Ze zjawiskiem oddziaływania kolędy na kołysankę epizodycznie 

mamy do czynienia w kołysance ludowej, na szerszą skalę oddzia‑
ływania  tego  typu obserwujemy dopiero w szczególnym rodzaju 
tekstów nawiązujących do wzorca kołysanki. Są  to utwory niety‑
powe,  z  jednej  strony  posiadające  cechy  kołysanek  (często  także 
kwalifikację genologiczną w  tytule),  z drugiej  – operujące  treścią 
w  pełni  zrozumiałą  dopiero  dla  odbiorcy  dorosłego  i  zawierają‑
ce motywy  obce  kołysankom. Określenie  ich mianem  kołysanek 
wydaje  się  jednak możliwe. Z podobnym problemem klasyfikacji 
takich „nietypowych tekstów” zmagali się badacze kolędy. Zdecy‑
dowali się oni uznać za jedno z ogniw rozwoju gatunku kolędy wo‑
jenne, okupacyjne i inne powstające na bazie kolędy prototypowej, 
ale semantycznie  i  formalnie często od niej bardzo odległe  (m.in. 
Michałowska,  red., 1998). Włączenie tego typu tekstów w poczet 
kołysanek jest możliwe także dzięki spojrzeniu na gatunek jako na 
kategorię nieostrą, o  rozmytych granicach  i bardzo różnych aktu‑
alizacjach4.
W badanym materiale „kołysanek poetyckich” pojawiły się teksty, 

w których strukturze możliwe było wskazanie silnych związków 

4  Por. uwagi o realizacji, reprezentacji, okazie jako aktualizacjach wzorca ga‑
tunkowego (Wojtak,  2008).
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z kolędą. Można je podzielić na dwie grupy, ze względu na inten‑
sywność przenikania się wzorców5:
–  kołysanki zawierające elementy sztafażu i leksykę odsyłającą do 
kolędy, czasem szersze nawiązania treściowe;

–  kontynuacje konkretnych kolęd -kołysanek, zwłaszcza Lulajże, Je-
zuniu6.
Reprezentatywne dla pierwszej wyodrębnionej grupy są: Koły-

sanka o kołysce K.I. Gałczyńskiego, Kołysanka betlejemska  Jalu Kurka 
i Wojenna kołysanka Beaty Obertyńskiej.
W kołysance K.I. Gałczyńskiego elementy kolędowe są  rozpro‑

szone,  związek  z  kolędą  jest  tu  konotacją  fakultatywną.  Mowa 
o  pojedynczych  leksemach:  koguty, berła, króle, aniołowie na niebie, 
archaiczny miesiąc wbudowany w specyficzną strukturę składniową 
jako delfin pływa i archaiczna forma leksemu dziw, a zwłaszcza triada 
słów wydzielonych w postaci członów finalnych strof: Kogut – Dzie-
cko – Gwiazda, w planie symbolicznym wiążących się z Chrystusem, 
zmartwychwstaniem, życiem, boskością.
W  kołysance  Jalu  Kurka  związki  z  kolędą  wykazuje  leksyka 

(Betlejem, siano, boskie i święte Dzieciątko, Gwiazda), pojawiają się  tu 
aluzje  dotyczące  historii  biblijnej  o  narodzeniu  Jezusa  (Betlejem 
chłodne, Betlejem sianem pachnące / nie przyjęło Cię pieśnią, nie ugoś-
ciło słońcem)  i  odniesienia  do wszechmocy  Bożej  (Jeśli Ci zimno, 
to rozkaż wiatrom ustać). Motyw matki, która boi się o przyszłość 
syna, łączy się z charakterystycznymi dla części kolęd motywami 
pasyjnymi. Kolędowo pobrzmiewa też jeden z końcowych wersów: 
Pozwól, niechaj Twą wielkość w sianie ukołyszę, / niechaj Cię snem ukoję 
i wśpiewam Cię w ciszę, odsyłający do motywu daru, o  jaki w ko‑
lędzie prosi Matkę  Jezus  – daru kołysanki. Kolędowy  jest  także 
obraz  dziecka -adresata:  ostatecznie  to  ono  jest  gwarantem  ładu 
i opiekunem.

5  Z kolei ze względu na strukturę możemy mówić o utworach zawierających 
odrębne  od  reszty  tekstu wstawki,  oraz  takich, w  których  elementy  kolędowe 
płynnie połączyły się z kołysankowymi.

6  Kontynuowany jest także nurt kolęd z elementami kołysankowymi. Teksty 
tej grupy potwierdzają aktualność zjawiska przenikania elementów kołysanko‑
wych do utworów reprezentujących kolejne etapy rozwoju kolędy.
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Z kolei Wojenna kołysanka Beaty Obertyńskiej opiera się na kon‑
solacyjnym  motywie  –  nie  martw  się,  mimo  że  cierpimy,  inni 
(w domyśle: Polacy) są w gorszej sytuacji – wyrażonym w postaci 
dialogu Matki z Synem, którego prototypową postać można odna‑
leźć w dawnych kolędach. Pojawia się tu: dach ubogiej stajenki, żłób, 
ogrzewające  stopy  dziecka  zwierzęta,  rąbek, w  który  się  zapowija, 
anioły, król Herod, dom w Nazarecie, dziecko  łączące w sobie bóstwo 
z męką. Sytuacja ulega uwspółcześnieniu przez zestawienie z losem 
Polaków, znoszące różnicę czasu. Stąd mówi się przy żłóbku o prze‑
śladowaniach, nocnych najściach, ubóstwie, bezdomności.
Do tekstów sytuujących się w obrębie pierwszej grupy – oprócz 

omówionych – zaliczyć można także m.in.: Grudniową kołysankę syna 
Edmunda Puzdrowskiego, Kołysankę uzbecką Włodzimierza Słobod‑
nika, Kołysankę Wiktora Trościanki, Pańszczyźnianą kołysankę Stani‑
sława Czernika.
Drugą grupę kołysanek, określanych częściej mianem kolęd, sta‑

nowią kontynuacje utworu Lulajże, Jezuniu… posiadające co najmniej 
jedną z  trzech cech:  tytuł zawierający zaśpiew Lulajże, Jezuniu, ad‑
notację  o  sposobie wykonania  (na melodię  Lulajże, Jezuniu…)  lub 
wzorzec metryczny wspólny z tą kolędą. Powstawały one przez do‑
pisywanie do znanej melodii nowych, aktualnych historycznie słów. 
Wiele  tego  typu tekstów zawiera  tom Polskich kolęd patriotycznych. 
Dla przykładu:
(1) Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj
Choć darmo ci do snu śpiewa Matula
Bo wciąż Ci przerywa spoczynek błogi
Straszliwy huk armat i blask pożogi;
(2) Lulajże żołnierzu, lulajże lulaj,
A ty go Matulu ‑Ziemio utulaj.
A ty go swych lasów szumem pożałuj
I zgasłe źrenice całuj O całuj!;
(3) Lulajże Jezuniu w tę noc grudniową
Przez obcych skłamaną przez swoich zdradzoną
Nie poznasz Ty Polski – taka zbolała,
W kolejkach milczących, w kajdanach cała.
[…]
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Czekali Cię Jezu na szychcie w sztolni,
Przeszyły ich kule, bo chcieli być wolni,
Dziś przyszli fedrować razem do Ciebie
Połam się opłatkiem z nimi – tam w niebie  (Szymanderscy,  oprac., 
1989).
Teksty te poza nawiązaniami leksykalnymi i cytatami z Lulajże, 

Jezuniu… zawierają także inne motywy kolęd lub kołysanek. Sytuują 
się na granicy pól gatunkowych kolędy i kołysanki poetyckiej.
Godny uwagi jest fakt występowania w tematyce analizowanych 

utworów odwołań historycznych wskazujących na moment powsta‑
nia – okres wojen, strajków7. Nasilenie pojawiania się współczes‑
nych kolęd było większe w tych momentach dziejowych, w których 
człowiek  czuł  się  zagrożony  i  szukał wsparcia  ze  strony  sił  nad‑
przyrodzonych8.  Tworzenie  kołysanek w  takich  sytuacjach  także 
nie było rzadkością. Obydwie formy w kształcie stereotypowym ob‑
rosły w konotacje pozytywne, ich przywołanie wiązało się z przy‑
wołaniem niestandardowego, pozytywnego obrazu świata zakodo‑
wanego w gatunkach. Językowy obraz świata w strukturze kolędy 
jest wizją świata sprawiedliwego, w którym działa boski opiekun, 
nadprzyrodzona  siła  niosąca  ratunek,  wynagradzająca  krzywdy 
zgodnie  z  ewangeliczną  zapowiedzią:  „Błogosławieni wy,  którzy 
teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie”  (Łk 6, 21). Kolęda, 
dzięki zakodowanemu w niej obrazowi świata, przypomina o po‑
nadhistorycznym porządku  i wprowadza czas sakralny. Podobne 
funkcje spełnia kołysanka, umożliwiając powrót w krainę dzieciń‑
stwa, kreując przestrzeń „wewnątrz”, a więc przestrzeń bezpiecz‑
ną. Pozytywne konotacje obrazu świata wspiera  tu warstwa mu‑
zyczna: „monotonny rytm stale nawracających dźwięków i taktów 
można chyba interpretować psychologicznie jako wyzbycie się lęku 

7  Tekstowe poświadczenia oddziaływań kołysanki i kolędy pojawiały się tak‑
że w  innych niż wojenna sytuacjach, aczkolwiek  tu są najwyraźniej widoczne, 
a ich związek ma najbardziej przejrzystą motywację.

8  Zjawisko  restytucji  kolędy  współgra  z  tendencją  widoczną  w  okresie  II 
wojny światowej i w latach okołowojennych, chodzi tu mianowicie o ekspansję 
gatunków sakralnych (modlitwy, suplikacji, hymnu) i przejmowanie motywów 
religijnych do literatury świeckiej.
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przed Nieznanym, jako wyraz spokojnej pewności, że oto wiem, co 
nastąpi,  rozumiem  Kosmos,  więc  się  go  nie  boję”  (Budrewicz, 
1996: 281).
Warto wspomnieć o otwartości obydwu gatunków na elementy 

stylu religijnego, który dla kolędy stanowił dominantę stylistyczną, 
kołysankę z kolei  łączyły z nim pojawiające się  tu elementy mod‑
litwy. W kołysankach  ludowych  inkrustacje modlitewne stanowi‑
ły wyraz pragnienia matki, by zapewnić bezpieczeństwo dziecku. 
Zbliżenie kołysanki i kolędy w XX wieku w warstwie symbolicznej 
stało się ponadto wyrazem przekonania o świętości życia, zwłaszcza 
życia dziecka. O ile w epokach dawnych to święte uczłowieczano, 
o  tyle w XX wieku wprowadzanie do  tekstów elementów religij‑
nych łączyło się z sakralizacją człowieka w momentach historycznie 
trudnych (ulgę niosła świadomość, że cierpi się na wzór Boga, a ko‑
lędowe skargi matki na przyszłą Pasję Syna przechodziły w myśl 
o czekających dzieci prześladowaniach) i na co dzień. Wprowadza‑
nie do kołysanek elementów kolędy odbieranej jako tekst sakralny 
działało ponadto na korzyść zwiększenia ekspresywności utworów, 
mogło wzmagać tragizm przedstawień.
Przeprowadzona  analiza  pozwala  na  wysnucie  co  najmniej 

dwóch  wniosków.  Po  pierwsze,  związki  kołysanki  i  kolędy  nie 
były  tylko  epizodem w historii  tych gatunków, mają  –  jeśli  spoj‑
rzeć diachronicznie – charakter obustronny. W epokach dawnych, 
ze względu na luki w zbiorach kołysanek i niemożność dokładnego 
datowania utworów ludowych, możemy mówić głównie o napływie 
elementów kołysankowych do kolędy. Analiza tekstów współczes‑
nych ujawniła proces odwrotny i potwierdziła obustronność związ‑
ków. Współcześnie można wskazać  teksty, w których aktualizuje 
się dawny,  sięgający  średniowiecza,  splot  elementów kolędowych 
i kołysankowych. Po drugie, wydaje się, że stare kolędy -kołysanki 
reprezentują kołysankę poetycką wieków dawnych  i  tym samym 
zaświadczają o wiekowości tej odmiany gatunku.
Niniejszy artykuł nie wyczerpuje omawianego zagadnienia. Cie‑

kawy wydaje się nieporuszony tu problem związków obydwu ga‑
tunków z innymi formami. W ewolucji kolędy i kołysanki poetyckiej 
widoczne są wpływy elegii, zbliżające kolędy współczesne i utwory 
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reprezentujące  tzw.  czarne kołysanki  (Pawelec,  2006). W odnie‑
sieniu do epok dawnych interesująca może się okazać refleksja nad 
różnymi formami literatury skoncentrowanej na dziecku. Mowa tu 
np. o genetliakonie, zawierającym formuły życzeniowe typu Róść 
Dzieciąteczko,  przewidywania  dotyczące  przyszłości  dziecka,  apo‑
strofy wykorzystujące zdrobnienia i spieszczenia (Ślękowa,  1991). 
Ciekawe  wnioski  może  przynieść  spojrzenie  komparatystyczne, 
które  być może pełniej  oświetli  złożoną problematykę  związków 
między gatunkami.
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„The manger is to a wadle what stable is to a chamber”
From the history of influences of a lullaby and carol

Abst ract

The article discusses the relations between a lullaby and carol,  initially melic 
genres influencing each other both in the past and the present. Taking into account 
a historical, literary and cultural background is motivated here by a strong influ‑
ence on the process of development of both forms, and a big role for contemporary 
textual actualizations of both genological types, a poetic lullaby and carol.

Беата Стефаняк

„Колыбель так похожа на ясли, как изба близка конюшне”
Из истории взаимовлияний колыбельной и рождественской песни

Резюме

В статье рассматриваются соотнесения рождественской песни и колыбель‑
ной, первоначально мелических жанров, воздействующих друг на друга как 
в давних эпохах,  так и  в настоящее время. Принятие во  внимание истори‑
ческого, литературного, культурного фона мотивируется здесь его сильным 
влиянием на процесс развития обеих форм и большим значением для гене‑
зиса их связи. В качестве материала для исследования послужили старые рож‑
дественские песни, а также современные актуализации двух генологических 
типов – колыбельные и поэтические рождественские песни.



Od druku ulotnego do ulotki – 
zarys problematyki ewolucji gatunku

ANNA MANKIEWICZ

Słowniki  języka polskiego (SSz, SSJP, MSJP1) od 1968 roku2 defi-
 niują ulotkę jako „druk z krótkim tekstem, zwykle o treści po‑

litycznej  lub  reklamowej”  (MSJP,  SSz,  SSJP,  ISJP), wskazując  jako 
przykład drobne  formy pełniące rolę propagandową (SD, WSPP), 
informacyjną (SSz) bądź reklamową (SSz). Praktyczny słownik współ-
czesnej polszczyzny  pod  redakcją Haliny Zgółkowej dopowiada,  iż 
długość  tekstu  nie  przekracza  zazwyczaj  dwóch  stronic  (SZgół). 
Ulotki kojarzone są z kampaniami wyborczymi (SSz, SDun),  tu‑
rystyką  (SSz)  oraz  środkami farmakologicznymi  (SZgół), wśród 
metod ich kolportażu słowniki wymieniają zaś możliwość rozdawa‑
nia (MSJP, SZgół), rozrzucania (SDun), rozklejania (MSJP), zrzucania 
z samolotu (MSJP), umieszczania w skrzynkach pocztowych (SZgół) 
lub dołączania do jakichś towarów (SZgół).
W związku z tym jawi się obraz ulotki  jako jedno - czy też obu‑

stronnie zadrukowanej kartki papieru, pełniącej  funkcję informa‑
cyjną bądź reklamową, choć najczęściej – jak pokazuje praktyka – łą‑
czącej obie wymienione role. Doświadczenie każe zwrócić uwagę na 
wyróżniające ulotkę językowe środki argumentacji, perswazji, a na‑
wet manipulacji, a także towarzyszącą tekstowi oprawę graficzną. 

1  W odniesieniu do słowników, z których korzystam, posługuję się skrótami 
– zob. wykaz źródeł.

2  Jest to rok ukazania się MSJP, w którym po raz pierwszy zastosowano przy‑
toczony opis. W wydanym rok wcześniej tomie dziewiątym SD lakonicznie defi‑
niuje się ulotkę jako ‘pismo ulotne’.

ANNA MANKIEWICZ: Od druku ulotnego do ulot‑
ki…
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Współczesna ulotka to narzędzie marketingu  (pojmowanego  jako 
aktywny, wychodzący naprzeciw potrzebom klienta handel; Woj ‑
cik, 2005: 151–155) oraz public relations, rozumiane jako świadome 
kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z  jego 
otoczeniem (Wojcik,  2005: 22–23).
Jako synonimiczną definicję ulotki  literatura przedmiotu przyj‑

muje pojęcie pisma ulotnego (por. SD) lub druku ulotnego, a zatem 
publikacji wydanej w  formie  ulotki,  ukazującej  się  nieregularnie 
(por. SD, MSJP, SSz, SDun,  ISJP), w miarę potrzeby (por. SD, SSz, 
SDun, USJP), przeznaczonej do szybkiego rozpowszechniania (por. 
SZgół). Owej identyczności znaczeń ulotki oraz pisma ulotnego nie 
uwydatnia słownik pod redakcją Haliny Zgółkowej, z którego czy‑
telnik dowiaduje  się,  iż ulotny  oznacza  ‘wydany w postaci kartki 
(rzadziej: kilku kartek)’, co jednak sugeruje, że wspomniany w defi‑
nicji ulotki tekst ‘najczęściej jedno - lub ewentualnie dwustronicowy’ 
(SZgół) nie jest w przypadku druku ulotnego jego konstytutywnym 
wyznacznikiem.
W  badanych  artykułach  hasłowych  pojawia  się  także  pojęcie 

broszury, aczkolwiek tu również redaktorzy nie są zgodni w kwe‑
stii  jego roli w definiowaniu druków ulotnych. SZgół umieszcza 
termin w kategorii wyrazów bliskoznacznych, w USJP jest on zaś 
definicją ulotki, stanowiącej ‘kartkę papieru, broszurę’ właśnie. Tę 
ostatnią Słownik języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szym‑
czaka definiuje tymczasem jako ‘druk o niewielkiej objętości, skła‑
dający się z  jednego lub kilku arkuszy (w Polsce do 4 arkuszy, tj. 
64 stron), zszyty przez grzbiet, zwykle w miękkiej oprawie papie‑
rowej lub kartonowej’ (SSz). Broszurą nazwana jest również ‘popu‑
larna bądź propagandowa rozprawka wydana  jako samodzielny 
druk’ (SSz), w księgarstwie i drukarstwie termin tłumaczony jest 
zaś jako ‘każda książka nie oprawiona lub w miękkiej, nietrwałej 
oprawie’ (SSz).
Analiza haseł słownikowych wykazuje,  iż pojęcia uznawane za 

synonimiczne i dokładnie definiujące ulotkę w rzeczywistości tyl‑
ko  częściowo  odpowiadają  jej  opisom:  zarówno  druk  ulotny,  jak 
i broszura to pojemniejsze semantycznie terminy, dla których ulot‑
ka stanowić może wyłącznie jeden z podtypów kategorii ogólniej‑
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szych. Nasuwa się zatem pytanie o źródłosłów, etapy ewolucji oraz 
zasadnicze cechy gatunku, wyróżniające go na tle pozostałych.
W SBo nie poświęcono wiele miejsca wyjaśnieniu pochodzenia 

pojęć ulotny czy ulotka, a nazwa tegoż gatunku mowy – w przeci‑
wieństwie do niego samego – zdaje się tworem relatywnie nowym, 
bo pochodzącym najprawdopodobniej z przełomu XIX i XX wieku.
Dopiero polszczyzna XIX stulecia rejestruje czasownik ulotnić się, 

a to w nim znajduje swą genezę przymiotnik ulotny (SBo) i powsta- 
ły później  rzeczownik ulotka. Terminu nie notuje wydany w 1861 
roku SWil  oraz  opublikowany w 1919  roku  siódmy  tom SW,  oba 
dzieła posługują się  jednak sformułowaniem ‘pisemko ulotne’, eg‑
zemplifikując wyraz ulotny w znaczeniu ‘lekki’. Zaledwie rok póź‑
niej owo pisemko ulotne umieszcza Michał Arct w swoim Słowniku 
ilustrowanym języka polskiego  jako  definicję  terminu  ulotka. Można 
więc uznać,  iż  jest  to moment, w którym słowo zaczyna oficjalnie 
wzbogacać zasoby leksykalne polszczyzny, choć znane i stosowane 
jest już od kilku dziesięcioleci, czego dowodzą zachowane egzem‑
plarze ulotek.
Oczywiście gatunek nie ma wówczas przypisywanych mu współ‑

cześnie cech normatywnych, a mianem ulotki opatrywany jest każ‑
dy druk ulotny,  czyli  okazjonalny, nietrwały,  bo nieumieszczony 
w wydawnictwie  zwartym  i  narażony  na  odejście w  niepamięć, 
pozbawiony charakteru uniwersalnego  i ponadczasowego. Z racji 
owej tymczasowości i ulotności omawianych tekstów literatura nie 
rejestruje  ich wiele, mimo  to zachowały  się przykłady niezwykle 
interesujących form opatrzonych mianem ulotki.
Jednym  z  nich  jest  polskie  tłumaczenie  manifestu  autorstwa 

Władimira  Iljicza  Lenina,  zatytułowanego  Pierwszy Maja. Projekt 
ulotki (Len in,  1950: 23–27). Ten kilkustronicowy tekst nosi wszel‑
kie znamiona kierowanej do robotniczego  ludu odezwy, w której 
wódz kompromituje carskie samowładztwo i apeluje o czynne prze‑
ciwstawianie  się  przejawom kapitalizmu.  Pozorny  brak  znamion 
„ulotności” opublikowanego w zbiorze dzieł (Len in, 1953: 181–184) 
wodza tekstu podważa końcowa informacja, iż odezwa została na‑
pisana i wydrukowana „w kwietniu 1904 r. jako oddzielna ulotka” 
(Len in,  1950: 27). Pismo było więc tworem niezależnym, a  jak na 



Anna Mankiewicz: Od druku ulotnego do ulotki… 175

samodzielną publikację – nieobszernym. Charakteru tymczasowo‑
ści nadawały mu wielokrotne nawiązania do różnorodnych bieżą‑
cych wydarzeń, które mimo lakonicznych i powierzchownych opi‑
sów doskonale znane były współczesnym Leninowi obywatelom, 
a w chwili obecnej są trudne do zidentyfikowania. Pierwszy Maja to 
tekst okazjonalny  i z założenia niestanowiący  trwałego źródła  in‑
formacji historycznych, stąd też doskonale wpisuje się w koncepcję 
druku ulotnego.
Do dziś przetrwała także kilkudziesięciostronicowa Ulotka zloto-

wa. Zlot ogólny harcerek – 1928 (Główny Zarząd Związku Harcerstwa 
Polskiego, 1928), będąca zbiorowym wydaniem różnorodnych teks‑
tów o tematyce harcerskiej. Publikacja mieści pisma tak odmienne, 
jak m.in. sprawozdanie ze zlotu czy regulamin postępowania har‑
cerza, jednak wszystkie dokumenty cechuje okazjonalność, nietrwa‑
łość i ograniczony krąg adresatów.
W  1966  roku  ukazuje  się  w Warszawie  tekst  Mariana  Lecha 

(1966). Sam autor wyjaśnia,  iż „niniejsza bibliografia zawiera spis 
książek, które mówią o najdawniejszych dziejach Polski. Wybrane 
prace uszeregowano według  zagadnień w  czterech działach. Dla 
ułatwienia czytelnikom dokonania wyboru lektury każdą pozycję 
zaopatrzono w krótką adnotację mówiącą o treści książki,  jej war‑
tościach  i  określającą  rodzaj  odbiorców, dla których  jest przezna‑
czona”  (Lech,  1966:  3).  Na  szesnastu  stronicach  omawia  badacz 
dwadzieścia dziewięć pozycji wydawniczych, dotyczących jednego 
tylko tematu historycznego. Można zatem wnioskować, iż jego pra‑
ca przeznaczona jest dla wąskiego grona pasjonatów zagadnienia. 
Być może niewielką grupą zainteresowanych odbiorców, a być może 
świadomością,  iż niewzbogacane o najnowsze  tytuły zestawienie 
bibliograficzne z biegiem lat ulegnie przedawnieniu, umotywował 
Marian Lech umieszczenie w nazwie  swej pracy dopowiedzenia 
Ulotka.
Prócz  obszerniejszych  druków  ulotnych  powstają  także  formy 

zbliżone treścią i rozmiarem do ulotek współczesnych. Prowadzone 
w XIX i XX wieku walki o niepodległe państwo sprawiają, iż spo‑
śród różnorodnych drobnych ogłoszeń, zaproszeń, awiz  i okazjo‑
nalnych bilecików wyłania się agitka – ’proklamacja, utwór o treści 
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agitacyjnej’  (SSz),  „mający  za  zadanie  oddziaływać  bezpośrednio 
na odbiorów w celu pozyskania ich jako zwolenników określonego 
hasła politycznego, wyznawców propagowanej idei lub jako uczest‑
ników jakiegoś zbiorowego działania” (Sławińsk i,  red., 2000: 16). 
Zwięzła, anonimowa,  towarzysząca  istotnym wydarzeniom histo‑
rycznym: wojnom, powstaniom, referendom i wyborom, kolporto‑
wana do jak najszerszego grona odbiorców agitka  jest zatem pier‑
wowzorem ulotki politycznej.
Wszystkie przywołane druki, również te współcześnie wpisujące 

się bardziej w koncepcję broszury aniżeli ulotki,  są  tekstami oka‑
zjonalnymi, adresowanymi do konkretnych grup odbiorców. Łączy 
je łatwość do dezaktualizacji: są formami użytkowymi, dlatego też 
wraz  z upływem czasu  tracą na wartości  bądź  stają  się  zupełnie 
nieprzydatne.
Jako że owe cechy znamionują nie tylko dawne pisemka ulotne, ale 

także współczesne ulotki, mogą stać się one punktem wyjścia do 
badań nad kolejnymi wyróżnikami gatunku.
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From a fleeting print to a leaflet – 
an outline of the problem of genre evolution

Abst ract

The most popular definitions of a leaflet describe it as an advertising -information 
material, constituting a source of knowledge on a promoted organization, product 
and event.  In accordance with  the  trends,  reading  the print  should  take a  few, 
several seconds, providing at the same time, the biggest amount of data and en‑
couraging to getting to know the offer closer. The experts work on the strategies 
of leaflet composition representing a substantial marketing efficiency and it seems 
that  it  is  the advertising efficiency that constitutes  the most  important aspect of 
a description of contemporary fleeting prints. As  the problem of  the origins of 
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the very word, as well as its definition, was interesting in previous decades, the 
article pays attention to the possibility of searching the determinants of a leaflet 
as a speech genre.

Анна Манкевич

От улетучивающихся изданий до листовки – 
очерк проблематики эволюции жанра

Резюме

Самые  популярные  дефиниции  листовки описывают  ее  как  рекламно-
информационный материал, являющийся источником знаний о продвигае‑
мой организации, продукции, событии. Согласно господствующим течениям, 
прочтение текста должно занять несколько секунд, менее двадцати, поставляя 
вместе с тем как можно большее количество данных и побуждая ближе позна‑
комиться с представленной офертой. Специалисты разрабатывают стратегии 
создания листовок, проявляющих значительную маркетинговую эффектив‑
ность, и кажется, что именно успешность рекламы составляет самый сущес‑
твенный аспект описания современных кратковременных изданий. В связи 
с тем, что чрезмерно интересной представляется проблема генезиса термина, 
а  также  его  дефиниции  в  предыдущих  декадах,  в  настоящей  статье  обра‑
щается внимание на возможность поиска показателей листовки как речевого 
жанра.



Konferencja religijna – historia  i rozwój

MAŁGORZATA BOGUSZ

Potrzeba nawiązania kontaktu z drugim człowiekiem i chęć po‑
dzielenia  się  z  nim  swoimi  poglądami  oraz  spostrzeżeniami, 

potrzeba porozmawiania o problemach dotyczących spraw ducho‑
wych i trudnościach dnia codziennego wytworzyła pewien typ dys‑
kursu, w którym  ludzie  zbierają  się  po  to,  aby podyskutować na 
zaplanowanym wcześniej, w określonym miejscu  i czasie, spotka‑
niu, aby przekazać swoją wiedzę i poglądy na pewien temat, który 
zostanie następnie poddany dyskusji. Ten  typ dyskursu to konfe‑
rencja. Role nadawczo -odbiorcze są w nim zmienne.
Wyraz konferencja wywodzi się od łacińskiego conferre, które ozna‑

czało ‘gromadzić, przyczyniać się, radzić’  i dlatego też termin ten 
rozumiany jest jako spotkanie grona osób w celu omówienia okre‑
ślonej sprawy lub jakiegoś problemu. Tę potoczną i intuicyjną defi‑
nicję konferencji potwierdzają wszystkie słowniki języka polskiego. 
Cztery z nich, to znaczy SWil1, SW, SLehr oraz SZgół uwzględniają 
w definicji znaczenie konferencji rozumianej jako typ wypowiedzi, 
która porusza kwestie religijne  i duchowe. Z definicji dostępnych 
w słownikach  języka polskiego należy przywołać  jedynie  te  frag‑
menty, które bezpośrednio dotyczą konferencji w znaczeniu tekstu 
kierowanego do  ludu. Konferencja byłaby zatem  ‘rozprawą, nauką 
religijną, duchowną’  (SWil,  SW),  ‘nauką duchowną, ustną, w  ro‑
dzaju  odczytu’  (SLehr)  oraz  ‘rodzajem  publicznego  wystąpienia 
poświęconego  tematyce  religijnej,  teologicznej,  etycznej’  (SZgół). 
Definicje w pozostałych słownikach akcentują znaczenie konferencji

1  Słowniki, z których korzystam, opatruję skrótami – zob. wykaz źródeł.
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jako spotkania grona osób w jakimś celu, ale nie odnotowują zna‑
czenia konferencji jako typu wypowiedzi poruszającej kwestie re‑
ligijne lub duchowe. W tym miejscu warto wprowadzić rozróżnie‑
nie na konferencję oraz konferencję religijną. Nie wprowadzają go co 
prawda słowniki, ale w potocznym rozumieniu takie rozróżnienie 
jest zauważalne.
Nie ma prac językoznawczych poświęconych językowej analizie 

konferencji religijnej. Po definicje oraz historię konferencji, rozproszo‑
ną  u  kilku  autorów,  sięgać  należy  do  opracowań  teologicznych. 
Niestety, niewiele spośród prac  teologicznych poświęconych kon‑
ferencjom jest dostępnych szerszemu gronu, a i one nacisk kładą ra‑
czej na osobę konferencjonisty2. Wyjątek stanowią prace Hieronima 
Kajsiewicza (19993), Józefa Krukowskiego (1869: 241–243), Mie‑
czysława Brzozowskiego (1977: 106), Kazimierza Panusia (1996; 
2001: 166–168; 2007), które przyglądają się także konferencjom.
Przedstawmy zatem krótko genezę i historię konferencji religijnej, 

uzupełniając,  gdzie  trzeba,  ustaleniami  dziewiętnastowiecznych 
znawców  tematu.  Nadawcą  konferencji  był  pierwotnie  mnich-
 -mistrz  duchowny,  który  kierował  dialogiem  oraz  reasumował 
poszczególne  wypowiedzi  –  zachowany  był  zatem  kontakt  od‑
biorców z prowadzącym konferencję mnichem. Gdy Pachomiusz 
(ur. 292–zm. 346) zmienił  formę konferencji z dyskusji na wykład, 
który wygłasza  przełożony wspólnoty,  kierując  go  do małej  licz‑
by słuchaczy,  to wówczas kontakt między nadawcą a odbiorcami 
(słuchaczami), choć wciąż był bezpośredni, nie dawał możliwości 
dialogu pomiędzy tym, kto konferencję wygłaszał, a  tymi, którzy 
konferencji słuchali. Tradycja wygłaszania konferencji była podtrzy‑
mywana w wielu kościołach wschodnich. Na Zachodzie utrwaliła 
się dzięki  regule benedyktyńskiej. W średniowieczu wypierają  ją 
collationes, będące  wieczornym  spotkaniem  w  celu  wysłuchania 

2  Gnatowska  (1982),  Iwanek  (1992);  Jakack i   (1975);  Moryto  (1980);  Pa ‑
nuś  (1996:  188–203);  Panuś  (2007:  895–907);  Polasik  (1980);  Rusieck i   (1983: 
78–93);  Świeca  (1997);  Treder  (1980);  Wojdeck i   (1982:  319–173);  Wojdeck i 
(1974) – za: Przyczyna, Szewczyk, oprac., 2007. 

3  Przywołana publikacja jest reedycją listu H. Kajsiewicza: Rady dla młodych 
kaznodziei i spowiedników z 1860 roku.
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żywotu świętego  lub poznawaniem większych fragmentów Pisma 
Świętego. Zapomniana na kilka wieków pojawia się w XVI wieku, 
by formować zakonników i kapłanów, co poświadczy SXVI, z któ‑
rego dowiemy się, że była  ‘rodzajem kazania poświęconego zasa‑
dom wiary’. W późniejszym okresie  konferencje przejęły  funkcję 
kazań polemicznych,  a następnie w XIX wieku apologetycznych, 
np. w Notre Dame w Paryżu  i ascetyczno -moralnych (por. defini‑
cję konferencji w  Bednarek  [i  inni],  red., 2002: 565). „Wychodzą” 
z zakonów do kościołów i stają się publicznymi przemówieniami, 
które najczęściej charyzmatyczny duchowny kieruje do  ludzi wy‑
kształconych, ale religijnie obojętnych lub też nastawionych do wia‑
ry i Kościoła wręcz krytycznie (por. Krukowski, 1869: 241–243; cyt. 
za: M. Brzozowski, 1977: 106). Jak trafnie ujął to teoretyk polskiego 
kaznodziejstwa Hieronim Kajsiewicz, konferencje w XIX wieku to

[…] rodzaj nauk filozoficzno -religijnych i polemicznych odpo‑
wiadający dzisiejszym usposobieniom, dla  ludzi, którzy nie 
tej czy owej prawdzie (jak dawniejsi protestanci) przeczą, ale 
ogólnie we wszystko wątpią – albo raczej nie wiedzą, w co 
jeszcze wierzą i dlatego nie wierzą.

Kajs iewicz, 1999: 40

Konferencje  jako wypowiedzi skierowane do  ludzi wykształco‑
nych mogły  zostać poszerzone o  inspiracje  tekstami filozoficzny‑
mi, tekstami literatury pięknej, historycznymi oraz o tezy zawarte 
w naukach przyrodniczych. To z nich wszystkich – oprócz ksiąg ob‑
jawionych – autor konferencji czerpał natchnienie i szukał natchnie- 
nia, przygotowując swe wystąpienie.
Problematyka konferencji sięgała bardzo szeroko. Tematem kon‑

ferencji  mogły  być  zagadnienia  dotyczące  wartości,  człowieka, 
prawd religii, zmartwychwstania, ustroju społecznego czy nietole‑
rancji (por.  Krukowski,  1869;  Brzozowski,  1977;  Panuś, 2001). 
Konferencjoniści kładli nacisk na argumenty odwołujące się do ro‑
zumu  i  przypominali wówczas  bardziej  uczonych niż  kapłanów. 
Z czasem jednak na przełomie XIX i XX wieku zaczęli odwoływać 
się także do ksiąg objawionych.
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Zwyczaj głoszenia konferencji apologetycznych rozwijał się i roz‑
szerzał na inne kraje Europy4. Pod koniec XIX wieku zwyczaj gło‑
szenia konferencji dotarł  także do Polski  (por.  Panuś,  2001: 167). 
Obecność  konferencji religijnej  w  Polsce w  XIX wieku  poświadcza 
obecność  tegoż terminu w SJAM, w którym w drugim znaczeniu 
czytamy: ‘odczyt, prelekcja’; ‘kazanie’: na konferencji być nie mogę. 
Niezwykle cenny wydaje się odnotowany wówczas zwrot „dawać 
konferencję” oraz przykład, który poświadcza znajomość na gruncie 
polskim konferencji wygłaszanych na Zachodzie: „Gdyby jaki dobry 
kaznodzieja przyjechał tu dawać konferencję w rodzaju Lakordera5, 
zrobiłby niesłychane skutki”6. Mieczysław Brzozowski genezy kon‑
ferencji doszukuje się w apologiach z czasów wczesnochrześcijań- 
skich, choć bliższe jest mu przekonanie, że konferencje bezpośred‑
nio  nawiązują  do  średniowiecznych  kazań -dysput wygłaszanych 
przez dwóch kaznodziejów z dwóch ambon. Jeden z nich zadawał 
pytania, stawiał zarzuty, podawał pewne sprawy i tematy w wątpli‑
wość, a drugi starał się na te pytania odpowiedzieć w duchu nauki 
katolickiej (por. Brzozowski,  1977: 106). „Konferencjonista z prze‑
łomu XIX  i XX wieku usiłował spełnić  równocześnie  funkcje obu 
dyskutantów, prowadząc często sam ze sobą pozorny dialog” (por. 
Krukowski,  1869; Brzozowski,  1977; Panuś,  2001). Taki sposób 
wypowiadania – czy też bardziej poprawnie teologicznie: przepo‑
wiadania – powstał we Francji na początku XIX wieku7, gdy spo‑
łeczeństwo uspokoiło się po okresie encyklopedyzmu i rewolucji.

4  „Kaznodziejstwo  z  przełomu  XIX  i  XX  wieku  rozróżniało  konferencje 
ascetyczno -moralne (teologiczne), wygłaszane zwykle podczas rekolekcji do lu‑
dzi wierzących w celu pogłębienia wiary oraz konferencje filozoficzno -religijne 
(apologetyczne),  kierowane  do  ludzi  wykształconych,  ale  pozostających  pod 
wpływem  racjonalizmu,  jak  również  do  obojętnych  religijnie, w  tym  celu  aby 
obudzić w nich żywą wiarę” (Panuś,  2001: 166–167).

5  J. Lacordaire w 1835 roku stworzył pierwsze Konferencje Notre ‑Dame.
6  Uzasadnione zatem jest pojawienie się tego terminu w słownikach dziewięt‑

nastowiecznych.
7  „Konferencje filozoficzno -religijne  (apologetyczne)  zaczęli  głosić w kościo‑

łach lub obszernych salach kaznodzieje francuscy i belgijscy po rewolucji fran‑
cuskiej, która w wielkiej mierze była przyczyną obojętności religijnej w Kościele 
na zachodzie Europy” (Panuś,  1996: 188–203).
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Obecnie konferencje religijne stały się istotnym elementem kształ‑
towania  członków  ruchów  religijnych  i  organizacji  kościelnych, 
a także zwyczajną formą przepowiadania i przekazu prawd wiary 
w  Kościele  katolickim  (por.  Bednarek  [i  inni],  red.,  2002:  565). 
Szczególne ich odrodzenie możemy obserwować w XX wieku oraz 
w pierwszej połowie XXI wieku. Nadawcą jest osoba duchowna lub 
świecka, która ma wykształcenie uprawniające ją do zabierania gło‑
su na  tematy związane z wiarą, oraz ma misję kanoniczną, czyli 
pozwolenie biskupa na publiczne nauczanie prawd wiary w imie‑
niu Kościoła. Odbiorca jest masowy lub indywidualny np. uczestnik 
rekolekcji  zamkniętych  oraz  osoba  przygotowująca  się  do  sakra‑
mentów, członek ruchu religijnego lub organizacji kościelnych8 oraz 
osoby, które w danym momencie słuchają konferencji. Na gruncie 
teologicznym konferencja jest rozumiana jako odmiana kazania. Po‑
świadcza  to  podział  kazań Władysława  Kryńskiego w Wymowie 
świętej z 1906 roku, który ze względu na przedmiot wyodrębnił ka-
zania: dogmatyczne, moralne, liturgiczne i panegiryki oraz kazania okolicz-
nościowe. Natomiast ze względu na formę: kazania właściwe, parenezę, 
homilie, nauki katechizmowe oraz konferencje (zob.  Panuś,  2001: 162).
Konferencję definiowano  jako naukę filozoficzno -religijną, która 

ma zabarwienie polemiczne i jest skierowana do ludzi wykształco‑
nych, ale obojętnych religijnie, którzy krytykowali wiarę  i Kościół 
(Krukowski,  1869: 241–243, za:  Brzozowski,  1977: 106). Współ‑
cześnie określa się  ją  jako przemówienie na tematy religijne, które 
jest swobodniejsze w formie od kazania, ma zabarwienie polemicz‑
ne,  jest rodzajem przepowiadania, które przybiera formę wykładu 
i  jest głoszone poza liturgią. Jej celem jest przekazanie prawd reli‑
gijnych oraz treści formacyjnych m.in. przez argumenty rozumowe 
(por.  Bednarek  [i  inni],  red.,  2002;  Kowalewski,  1960). Zatem 
od tradycyjnego kazania różni się miejscem wygłaszania. Potocznie 
wykład duchownego poza liturgią, choć w strukturze swej będzie 
przypominał kazanie, to zostanie odebrany jako „coś innego” i zo‑
stanie nazwany konferencją, gdyż nie będzie głoszony ex cathedra. 
Konferencja religijna jest wygłaszana poza liturgią, choć można ją 

8  Wówczas są to konferencje formacyjne.
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usłyszeć w czasie rekolekcji lub na spotkaniach ruchów i wspólnot 
modlitewnych, które odbywają się w kościele. Historycznie miała 
być skierowana do odbiorcy wykształconego, ponieważ odwoływa‑
ła się do wielu dziedzin wiedzy. Była adresowana do ludzi wątpią‑
cych. Dziś nawet pobieżna analiza  tytułów pokazuje, że odbiorcą 
może być każdy człowiek. Konferencję można opisać następującą 
formułą9:

konferencja  religijna = Kazanie =  tekst T, który N mówi do 
O poza  liturgią, aby O wiedział o Bogu//wiedział, co mówi 
Bóg i czego chce od człowieka i aby chciał czynić tak, jak Bóg 
chce (a Kościół nakazuje w danych okolicznościach); N odwo‑
łuje się przy tym do innych dziedzin wiedzy, doświadczenia 
własnego  lub doświadczenia osób wielkich w wierze; gdzie: 
N = nadawca (kaznodzieja)  lub osoba z misją kanoniczną, O 
=  odbiorca//słuchacz  (wierni);  KONTAKT  bezpośredni  nie‑
współrzędny; FORMA: mówiona przygotowana (wtórnie pi‑
sana przed lub po fakcie wygłoszenia); FUNKCJE//CELE: pro‑
fetyczna,  perswazyjno -nakłaniająca,  dydaktyczno -doradcza, 
ekspresywno -impresywna, magiczna; KONTEKST: poza na‑
bożeństwem,  TYP  KOMUNIKACJI:  jednostronna,  FORMA 
PODAWCZA: monolog zdialogizowany.

Czasy przełomu XX i XXI wieku pozwalają zaobserwować roz‑
wój konferencji, co z pewnością ma związek z  licznie powstający‑
mi po II Soborze Watykańskim ruchami i organizacjami katolicki‑
mi, w których konferencje  stały  się  elementem kształtowania  ich 
członków oraz zwyczajną forma przepowiadania i przekazu wiary 
w Kościołach katolickich (por.  Bednarek  [i inni], red., 2002: 565). 
Sama jednak tendencja do popularyzacji nie wytworzyła na pozio‑
mie definicyjnym zmian, które pozwalałyby uznać konferencję reli-
gijną  za odrębny gatunek. Z definicji zamieszczonych w dziełach 
teologicznych wynika, że celem wygłaszania konferencji jest prze‑
kazanie prawd religijnych oraz treści formacyjnych w sposób pole‑
miczny. Definicje językowe pokazują związek z wypowiedziami na 

9  Wzór eksplikacji  za Ewą  Jędrze jko  (2005:  150). Na podstawie eksplikacji 
kazania, którą podaje Ewa Jędrzejko, stworzyłam eksplikację konferencji.
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tematy religijne  i duchowe.  Jedyne, co ściśle odróżnia konferencję 
religijną od kazania,  to kontekst,  czyli głoszenie poza  liturgiczną 
celebracją. Metody oddziaływania na odbiorcę, poruszane  tematy 
oraz definicje teologiczne, traktujące konferencję jako typ tekstu po‑
wiązany z kazaniem, nie pozwalają na to, by mówić, że konferencja 
religijna  jest nowym gatunkiem. Słuchaczom może  się wydawać, 
że znacznie różni się od kazania. Jest ono jednak – zgodnie z dzie‑
więtnastowiecznymi typologiami – odmianą kazania. W konferen‑
cjach możemy odnaleźć znacznie więcej niż w tradycyjnym kazaniu 
tzw. przykładów z życia, wskazówki, jak w danej sytuacji postąpić; 
mówi się o własnych doświadczeniach oraz dogłębnie analizuje się 
wybrany problem, sięgając po teksty z kultury, literatury oraz po‑
sługuje  się  słownictwem zaczerpniętym z psychologii  i  odwołuje 
się do  tekstów ojców Kościoła, dokumentów papieskich czy pod‑
ręczników  teologicznych.  Jednak  konferencja  jest  odmianą  kaza‑
nia. Jedynie coraz większa popularność i głoszenie jej przez osoby 
świeckie oraz  to, że obecne  typologie nie wyodrębniają konferencji 
w odmianach kazań10 mogą sprawić, że w świadomości odbiorców 
zatraci się związek konferencji z tradycyjnym rozumieniem kazania, 
co może doprowadzić do wytworzenia się na  tyle dużych różnic, 
które pozwolą wyodrębnić konferencję jako odrębny gatunek.
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Małgorzata Bogusz

Religious conference – a history and development

Abst ract

The  aim of  the  article was  to present  the  origins  and history  of  a  religious 
conference which has not been the subject of  interest so far. The article collects 
a so  far dispersed bibliography and forms a semantic explication of  the confer‑
ence.
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Малгожата Богуш

Религиозная конференция – история и развитие

Резюме

Целью статьи является показать генезис и историю религиозной конферен-
ции, которая до сих пор не была предметом анализа языковедов. В статье соб‑
рана не представленная до сих пор библиография, а также создана семанти‑
ческая экспликация конференции.
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