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Wprowadzenie

Język  w  ujęciu  diachronicznym  był  tematem  ósmej  konferencji z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”, która od-
była się 7  listopada 2018 roku w Katowicach. Wydarzenie zostało 
zorganizowane przez Zakład Historii Języka Polskiego w Instytu-
cie  Języka  Polskiego  im.  Ireny  Bajerowej  Uniwersytetu  Śląskiego 
w Katowicach. Dotychczasowa  formuła  konferencji  jako  spotkań 
młodych badaczy  języka została  rozszerzona, dzięki  czemu  spot-
kanie  naukowe  stało  się wymianą myśli  i  inspiracji  badawczych 
pracowników naukowych  i  doktorantów. Prelegenci  przedstawili 
różnorodne zagadnienia, wykorzystując odmienne założenia me-
todologiczne  i  prezentując  interesujące  poznawczo  wyniki  włas-
nych  obserwacji  dawnego  języka.  Dowodem  zainteresowania 
poruszaną  problematyką  były  ożywione  dyskusje  uczestników 
konferencji i zgromadzonych słuchaczy.
Konferencja  odbywa  się  cyklicznie  co dwa  lata  (od  2004  roku), 

a  trwałym  efektem  prezentacji  badań  naukowych  i  rozmów  są 
tomy  pokonferencyjne1,  które  ukazały  się  nakładem  Wydawnic

  1  Referaty  wygłoszone  podczas  siedmiu  wcześniejszych  spotkań  –  kolejno 
w latach 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 – złożyły się na siedem tomów, 
o  tożsamym  z  nazwą  konferencji  tytule,  opublikowane  zostały  nakładem Wy-
dawnictwa  Uniwersytetu  Śląskiego:  Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii 
(T. 1. Red.  K. K l e s z c z owa,  A. R e j t e r.  Katowice 2006; T. 2. Red.  K. K l e s z -
c z owa,   A. R e j t e r.   Katowice 2008; T. 3. Red. A. R e j t e r.  Katowice 2010; T. 4. 
Red.  J. P r z yk l e n k,  A. R e j t e r.  Katowice 2012; T. 5. Red.  J. P r z yk l e n k.  Ka-
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twa Uniwersytetu Śląskiego. Niniejszy tom składa się z artykułów 
przedstawionych  w  formie  referatów  podczas  konferencji  oraz 
tekstów  autorstwa  studentów  katowickiej  uczelni,  zainteresowa-
nych badaniami historycznojęzykowymi. Dociekliwość badawcza 
młodych  naukowców  budzi  nadzieję  na  kontynuację  ścieżek  ba-
dawczych  dotyczących  dawnego  języka.  Artykuły  zgromadzone 
w  tomie  poruszają  zróżnicowane  zagadnienia  oscylujące  wokół 
pewnych grup tematycznych. Zasadne było zatem wyodrębnienie 
trzech szeroko pojmowanych części.
Pierwsza z nich – Od historii do współczesności – ciągłość, zmienność, 

inspiracje – zawiera naukowe przemyślenia o charakterze teoretycz-
nym i praktycznym podejmujące wątki historycznojęzykowe. Roz-
ważania rozpoczyna tekst dotyczący relacji trzech pojęć –  języka, 
historii i humanistyki. Ich wzajemne oddziaływanie podnosi war-
tość  humanistyki  jako  dziedziny  nauki  oraz  warunkuje  rozwój 
refleksji naukowej, której  istotną  inspiracją  są  także wątki  filozo-
ficzne. W kolejnym tekście przedmiotem opisu jest rozwój seman-
tyczny  leksemu posiadać w kolejnych wiekach. Autorka wykazuje 
zmianę  konceptualizacji  wyrazu,  bazującą  przede wszystkim  na 
rozszerzeniu kontekstów użycia dotyczących dawniej sfery mate-
rialnej o współcześnie obserwowaną sferę niematerialną. Obecny 
status językowych aktualizacji jest związany z rozwojem tzw. pol-
szczyzny konsumpcyjnej. Przedmiotem oglądu badawczego w na-
stępnym  artykule  są  historyzmy,  omawiane  w  językoznawstwie 
zazwyczaj  w  kontekście  archaizmów. W  artykule  rozgraniczono 
te dwa terminy i postuluje się zwrócenie uwagi na trzy zagadnie-
nia węzłowe (granice temporalne, granice terytorialne oraz desyg-
nat),  które  umożliwiają  rozdzielenie  historyzmów  i  archaizmów. 
Praktycznym  dowodem  przedstawianej  tezy  jest  analiza  dwóch 
słów –  indygenat i kaptur. Autorka kolejnego artykułu skupiła  swą 
uwagę badawczą na gwarze istebniańskiej i jej współczesnym sta-
tusie. Lokalna  tradycja  i historyczne uwarunkowania  regionalnej 
odmiany języka decydują o jej potraktowaniu jako elementu dzie-

towice  2014;  T.  6.  Red.   J.  P r z yk l e n k,   W.  W i l c z e k.   Katowice  2016;  T.  7. 
Red.  W. W i l c z ek.  Katowice 2019).



9Wprowadzenie

dzictwa kulturowego. Materiał badawczy stanowią wyniki ankiet 
przeprowadzonych wśród mieszkańców Trójwsi Beskidzkiej obra-
zujące  przeobrażenia  językowe  i  obecny  sposób  funkcjonowania 
gwary.
Na drugą część – Od słowa do znaczenia – etymologia, przemiany, wa-

rianty – złożyły się cztery prace, w których osią analizy uczyniono 
zagadnienia  leksykalne  i  onomastyczne.  W  początkowym  arty-
kule tej części oglądowi badawczemu poddano leksykę budowlaną 
wyekscerpowaną ze Słownika polszczyzny XVI wieku. Przedmiotem 
analizy  objęto  jednostki  leksykalne  zgromadzone w  polach  zna-
czeniowych dotyczących m.in. nazw obiektów budowlanych, ele-
mentów  konstrukcyjnych  czy  czynności  budowlanych.  Autorka 
wskazuje  procesy  warunkujące  rozwój  ilościowy  i  kształtujące 
charakter  omawianego  pola  leksykalnego:  neologizmy,  przesu-
nięcia znaczeniowe i neosemantyzację oraz zapożyczenia. Kolejny 
artykuł  dotyczy pola  znaczeniowego  osób przejawiających  cechy 
choroby psychicznej. Analiza  semantyczna obejmuje wybrane  je-
dnostki leksykalne (m.in. szaleniec i wariat). W tekście skupiono się 
także  na  aspekcie  słowotwórczym  i możliwości  tworzenia  nazw 
żeńskich  od  prezentowanych  leksemów.  Centrum  zainteresowa-
nia  autorki  następnego  artykułu  jest  wyraz  dyplomacja. W  opisie 
sięgnięto do genezy omawianego  słowa, przedstawiono  jego  roz-
wój znaczeniowy i derywaty na poszczególnych etapach polszczy-
zny aż do czasów współczesnych. Kontekstem analizy uczyniono 
także wątki odnoszące się do innych języków europejskich. Tę część 
rozważań zamyka  tekst poświęcony  jednostkom onomastycznym 
z zakresu nazw górskich, konkretnie: wierzchołków górskich i ich 
ciągów (pasm) w Karpatach. Przedmiot opisu stanowią  jednostki 
proprialne bazujące na nazwach pospolitych pochodzenia rumuń-
skiego, które zostały sklasyfikowane za pomocą kryterium grama-
tycznostrukturalnego.  W  toku  analizy  wskazano  różny  stopień 
wariantywności wybranych grup oro nimów.
W  trzeciej  części  – Od znaku do tekstu – składnia, gatunki, funk-

cje – znalazły się trzy artykuły podejmujące zagadnienia pragma
lingwistyczne.  W  pierwszym  z  nich  naukową  refleksją  objęto 
zmienność  funkcji  znaków  przestankowych.  Tytułowa  kropka 
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nienawiści jest wykładnikiem intelektualizacji interpunkcji, jej od-
chodzenia od klasycznych założeń historyków języka dotyczących 
znaków przestankowych. Zaobserwowana ewolucja związana jest 
z  emocjonalizacją  wypowiedzi  i  kategorią  mówioności.  Autorka 
kolejnego tekstu dokonuje charakterystyki poziomu składniowego 
dawnych tekstów naukowych z zakresu pedagogiki i językoznaw-
stwa. Analizy statystyczne dotyczą m.in. stosunku zdań pojedyn-
czych  do  zdań  złożonych  oraz  hipotaksy  do  parataksy.  Wyniki 
poczynionych  obserwacji  wskazują  również  funkcje  najczęściej 
używanych  typów  zdań.  Ostatni  z  tekstów  porusza  kwestię  ga-
tunku  przysięgi.  Poczynione  obserwacje  przekonują  o  niejedno-
rodności  gatunku  oraz  wskazują  ewolucyjny  aspekt  jego  funk-
cjonowania.  W  kręgu  zainteresowania  autorki  są  komponenty 
struktury przysiąg współczesnych oraz wykładniki identyfikujące 
gatunek jako reprezentację stylu urzędowego.
Różnorodność  i  wieloaspektowość  zaprezentowanej  problema-

tyki  dowodzi  istnienia  wielu  obszarów  badawczych  na  gruncie 
historycznojęzykowym, możliwym do eksplorowania w kolejnych 
badaniach. Językoznawstwo diachroniczne po raz kolejny okazało 
się  inspirującą  badaczy  dziedziną,  przybliżającą  język,  kulturę 
i komunikację wieków dawnych.

Wioletta Wilczek



Część pierwsza

Od historii do współczesności – 
ciągłość, zmienność, inspiracje





Język – historia – humanistyka

ARTUR REJTER
Uniwersytet Śląski w Katowicach

 http://orcid.org/0000-0002-1487-859X

W dobie dyskusji nad statusem nauki, poszczególnych jej dzie-
dzin i dyscyplin, warto podjąć kwestię istoty oraz miejsca 

humanistyki w odniesieniu do interesujących nas podczas kilku-
nastoletniego już cyklu konferencji pojęć języka i historii. Przed 
wieloma laty Tadeusz Kotarbiński pisał:

Nauki historyczne, badające: treść, tok, genezę, doniosłość 
i przyczyny ludzkich doznań i działań, skutków i wytwo-
rów tych działań oraz dyspozycyj do tych doznań i działań 
w ludziach i w otoczeniu – nazywać będziemy naukami hu-
manistycznymi […].

K o t a r b i ń s k i, 19861: 343–344

W samej już definicji nauk humanistycznych uczony widział za-
tem alianse ich przedmiotu z historyczną perspektywą opisu2, co 
istotne i kluczowe dla nas, historyków języka. Dziedzina huma-
nistyki nie jest jednak rozpatrywana tylko ze względu na jej we-
wnętrzną specyfikę, zakres oddziaływania czy epistemologiczną 

 1 Pierwsze wydanie cytowanej pracy pochodzi z roku 1929.
 2 T. Kotarbiński włącza nauki humanistyczne w obręb nauk historycznych, 
które z kolei rozumie następująco: „Historyczną zaś nazwiemy każdą tezę, która: 
bądź stwierdza, jak kiedyś było lub bywało; bądź konstatuje, z czego powstało 
to a to; bądź odpowiada na pytanie, dlaczego (z jakich przyczyn) to a to się zda-
rzyło. Krótko: nauki historyczne zajmują się głównie opisem oraz tłumaczeniem 
genetycznym i przyczynowym minionych zdarzeń (zdarzeń w ściślejszym zna-
czeniu oraz stanów rzeczy)”  (K o t a r b i ń s k i, 1986: 337).

http://orcid.org/0000-0002-1487-859X
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wsobność. Problem zyskuje zgoła odmienny wymiar, gdy przyjrzeć 
się mu w odniesieniu do innych gałęzi wiedzy, ale też rzeczywis-
tości społeczno-kulturowej w ogóle. Warto przywołać chociażby 
słowa Barbary Skargi:

Trudno jest dzisiaj bronić humanizmu i wiedzy humanistycz-
nej. Współczesna cywilizacja im nie sprzyja, nie one koncen-
trują na sobie zainteresowanie ludzi. Bronić humanistyki to 
jakby bronić świata odchodzącego w przeszłość, nieco już 
anachronicznego, a tymczasem bronić trzeba i czyni się to 
z różnych pozycji, używając różnych argumentów.

S k a r g a, 19993: 121

Taki stan można rzecz jasna tłumaczyć wielorako, nie miejsce 
tutaj na to, ważna pozostaje jednak istota refleksji humanistycz-
nej, w której centrum – w odróżnieniu od refleksji: ścisłej, przy-
rodniczej czy nawet społecznej – stoi człowiek „jako taki, jako 
twórcze indywiduum, jako ten, co myśli i tworzy, jako ktoś niepo-
wtarzalny w swej pracy, inwencji i przeznaczeniach”  (S k a r g a, 
1999: 125). Wchodzimy zatem na teren nieterminologicznie rozu-
mianej metafizyki, czyli pewnego uwznioślenia, tajemnicy, niepo-
znawalnego. Trafnie oddaje to język niemiecki, który na określe-
nie nauk humanistycznych ma słowo Geisteswissenschaften, czyli 
‘nauki o duchu’.

Ów duch zamknięty jest także w języku, fenomenie złożonym, 
wielowymiarowym, poddawanym obserwacji wszechstronnej, 
współcześnie nierzadko metodologicznie polifonicznej. W moim 
przekonaniu sedno, kwintesencja oraz arché języka, choć nie za-
wsze w pełni się ujawniające, przeciwnie – raczej fragmentaryczne, 
tkwią w jego historii, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej 
(w ujęciu Klemensiewiczowskim4), zatem – jak to określa Stani-
sław  B o r a w s k i  (2000) – w dziejach jego budowy oraz w dzie-
jach użycia.

 3 Pierwodruk tekstu ukazał się w roku 1991.
 4 Zob.  K l e m e n s i e w i c z, 1961–1972.
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Parafrazując tezę Heglowską, że filozofia objawia się w swej 
historii, jest tąż historią5  (H e g e l, 2013: 23–166), analogicznie do 
tego i język można rozumieć jako zjawisko nie tylko historycznie 
motywowane, ale też utożsamiane z procesem dziejowym. Czyż 
nie zadając sobie pytań o przeszłość języka, dopiero zyskujemy 
odpowiedzi na pytania dotyczące jego stanu obecnego? Nawet tak 
zagorzały zwolennik synchronii, jakim był Ferdinand de  S a u s -
s u r e  (2002: 167–211), nie przeczył randze historii6, w sumie proce-
sów diachronicznych poszczególnych języków upatrując ekstraktu 
fazy współczesnej.

Pozostajemy wciąż w kręgu podobnych problemów: pochodze-
nia ludzkiej mowy (także w sensie ewolucyjnym7) i językowego 
praprzodka8, stosunku odmiany ustnej do pisanej (ich dystynk-
cji, wzajemnej chronologii), wkładu języka w rozwój kultury 
(bądź odwrotnie), odbicia rzeczywistości w języku czy stwarzania 
przezeń światów, strukturalistycznej systemowości i postmoder-
nistycznej „anarchii” oraz tyranii rozmycia, przeobrażeń o cha-
rakterze teleologicznym i samorzutnego cyklu przypadkowych 
zmian etc.9. Język w związku z wielością pytań, jakie wywołuje, 

 5 „Pierwszą myślą, jaka przychodzi nam do głowy przy [rozważaniu] histo-
rii filozofii, jest to, że sam ten przedmiot zawiera od razu pewną wewnętrz-
ną sprzeczność. Filozofia zamierza bowiem poznać to, co niezmienne, wieczne, 
istniejące samo w sobie i dla siebie. Jej celem jest prawda. Natomiast historia 
opowiada o czymś takim, co kiedyś było, później zaś znikło i zostało wyparte 
przez coś innego. Jeżeli wychodzimy z założenia, że prawda jest wieczna, to 
nie zstępuje ona w sferę tego, co przemijające, i nie ma żadnej historii. Jeśli na-
tomiast ma ona historię, historia zaś polega na tym, że przedstawia nam tylko 
szereg przeszłych postaci poznania, to prawdy nie da się w niej znaleźć, prawda 
nie jest bowiem niczym przeszłym”  (H e g e l, 2013: 31).
 6 „Istotnie, bezwzględna nieruchomość nie istnieje […]; wszystkie części języ-
ka ulegają zmianie; każdemu okresowi odpowiada mniej lub bardziej znacząca 
ewolucja. Jej tempo i intensywność mogą być różne, nie osłabia to jednak samej 
zasady. Rzeka języka płynie bez przerwy; czy jej bieg jest spokojny czy gwałtow-
ny – to sprawa drugorzędna”  (d e  S a u s s u r e, 2002: 167).
 7 Zob. np.:  A i t c h i s o n, 2002;  Ży w i c z y ń s k i,  Wa c e w i c z, 2015.
 8 Zob. np.  R e n f r e w, 2001.
 9 Ostatnie ze wskazanych cech odsyłają przede wszystkim (choć nie tylko) 
do przeciwstawnych sobie ujęć strukturalistycznych i poststrukturalistycznych 
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jest przedmiotem analiz i interpretacji konstruowanych z zastoso-
waniem rozmaitych perspektyw. Tak jest poczynając od ogólnych 
refleksji natury metafizycznej i ontologicznej w myśli starożytnej 
Grecji, poprzez ograniczone do teologii uwagi nad mową w okre-
sie Średniowiecza i rehabilitujące język zabiegi epok nowożytnych 
do Oświecenia włącznie, aż po etap językoznawstwa wyodręb-
nionego jako nauka szczegółowa u zarania stulecia dziewiętna-
stego. To właśnie w wieku XIX, na skutek rosnącej popularności 
podróżowania, ale też rozwoju myśli technicznej, poznaje się inne 
języki, co skutkuje zainteresowaniem językiem jako fenomenem 
poniekąd ogólnym, obfitującym w niezliczone tajemnice, tym sa-
mym generującym wiele pytań o specyfikę tego tworu oraz nie-
zmierzonych kwestii o charakterze drobiazgowym  (I v i ć, 1975; 
P a v e a u,  S a r f a t i, 2009). Język zatem jest również tym, co o nim 
wiemy dzięki ustaleniom badaczy zajmujących się problematyką 
lingwistyczną. Idąc dalej, można stwierdzić, że historia języka jest 
wobec tego w pewnym sensie historią językoznawstwa10. Oczy-
wiście, istota kodu naturalnego jako taka pozostaje niezmienna, 
to jedynie poszczególne sposoby jego opisu podświetlają, profilują 
dane aspekty, jakości czy funkcje, zawsze wszak wydobywając 
fragmentaryczny obraz ludzkiej mowy.

Myśl dotycząca języka nie pozostaje bez związku z obserwa-
cjami natury filozoficznej, o czym warto szczególnie pamiętać. Sta-
rożytny namysł nad logiką był aktualny właściwie do końca XIX 
wieku, kiedy to koncepcję Arystotelesowską zastąpiła na przykład 

oraz do metod kręgu postmodernistycznego (np. lingwistyki kognitywnej czy 
lingwistyki kulturowej).
 10 W sukurs znów przychodzi tu G.W.F. Hegel: „Zewnętrzną historię mają, 
podobnie jak religia, również i inne nauki, a tak samo i filozofia. Jest to historia 
ich powstawania, rozpowszechniania się, rozkwitu, podupadania, odradzania 
się, historia ich nauczycieli, protektorów czy też antagonistów, a w tej samej 
mierze również historia zewnętrznego stosunku, w jakim pozostawały one [do 
innych dziedzin:] częściej do religii, ale niekiedy też do państwa. Ten aspekt ich 
historii daje również sposobność do interesujących pytań, między innymi: jak 
wytłumaczyć zjawisko, że filozofia, będąc nauką o absolutnej prawdzie, okazała 
się czymś ograniczonym do pewnej, zupełnie małej liczby jednostek, do pew-
nych szczególnych narodów i okresów”  (H e g e l, 2013: 33).



17Artur Rejter: Język – historia – humanistyka

logika formalna Gottloba Fregego, która z kolei wywarła wpływ 
na szereg metod sformalizowanego opisu języka (np. Rudolfa 
Carnapa). Neopozytywizm, będący pod przemożnym wpływem 
scjentyzmu nauk przyrodniczych, wywołał lawinę koncepcji de-
humanizujących język, abstrahujących go od opisów modelowych. 
Skrajny empiryzm Johna Locke’a i Davida Hume’a prowadzący do 
mentalizmu zderzony został z eksternalistyczną teorią Johna Stu-
arta Milla. Antymentalny behawioryzm także znalazł swoich opo-
nentów – Williard Van Orman Quine, dzięki swej teorii przekładu, 
przyczynił się poniekąd do powstania kognitywistyki, która po-
przez związki (niebezpośrednie) z fenomenologią przeniosła się na 
teren psychologii, a następnie językoznawstwa. W fenomenologii, 
już Husserlowskiej, podobnie jak w kognitywistyce, wskazuje się 
na prymat filozofii umysłu względem filozofii języka. I wreszcie 
dostrzeżenie przez Ludwiga Wittgensteina rangi pragmatyki jako 
subdziedziny semiotycznej wyodrębnionej już przez R. Carnapa 
(i niezależnie od niego przez Charlesa Morrisa), wskutek zaak-
centowania problemu użycia znaku, a z czasem wręcz utożsamie-
nie znaku z tymże, doprowadziło do rozwoju i niebywałego dziś 
wzrostu popularności pragmatyki lingwistycznej  (M a c i a s z e k, 
2006; M u s z y ń s k i, 2006). Neopozytywistyczna krytyka meta-
fizyki jako naczelnego atrybutu tzw. filozofii pierwszej również 
wywołała polemiki11. Karl R. Popper na przykład często sytuował 
metafizykę u podstaw poznania naukowego12. Koncepcja rewolucji 
naukowej Thomasa S. Kuhna zaś przyniosła pojęcie paradygmatu, 
kluczowe też dla językoznawstwa. Należy pamiętać, że relacja 
bywa zwrotna, to znaczy filozofia również może czerpać z do-
świadczeń myśli lingwistycznej. Tak jest między innymi w przy-
padku wpływu koncepcji opisu języka autorstwa Ferdynanda de 
Saussure’a, Noama Chomsky’ego czy Stevena Pinkera na współ-
czesną epistemologię, ale także obecności epistemologii w różnych 
teoriach i metodach językoznawczych  (M u s z y ń s k i, 2007). Język 

 11 Por. też  K m i t a, red., 1978.
 12 Jako przykład przywoływał przewrót kopernikański, u źródeł którego po-
jawiły się pytania natury metafizycznej właśnie.
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w ujęciach skrajnie, moim zdaniem, esencjalistycznych, takich 
jak filozofia analityczna, staje się przedmiotem poznania oraz – 
równocześnie – idealnym, zdaniem zwolenników tych koncepcji, 
narzędziem służącym do opisu świata. Na drugim biegunie pla-
suje się filozofia postmodernistyczna z niezliczonymi jej nurtami, 
postulująca m.in. metodologiczny synkretyzm czy hołdująca po-
glądowi o dyskursywizacji rzeczywistości. To tylko kilka z wielu 
przykładów wzajemnych aliansów językoznawstwa i filozofii.

Dotykając natomiast problemu historii, dostajemy się w prze-
strzeń rozważań o jej istocie. Ważne dziś pozostaje, iż funkcjo-
nujemy w epoce licznych zwrotów: narratywistycznego, kulturo-
wego, pamięciowego, językowego, wreszcie historycznego i wielu 
innych. Wszystkie one dotykają problemu idei, epistemologicznego 
rdzenia, uwypuklając zawsze jeden z aspektów. Widać w tym spo-
sób na wyjście z impasu związanego z kryzysem poznawczym 
współczesności, z wielością kwestii i wątpliwości pozostających 
bez odpowiedzi czy rozstrzygnięć. Zwrot postrzegam jako rodzaj 
wyboru drogi. Tu pojawia się ponadto zagadnienie dziejów. Hi-
storiozofowie podkreślają dziś narracyjność historii, jej subiektyw-
ność, silne ukontekstowienie, zbliżenie do literatury. Spotykają się 
w tym miejscu rozmaite hasła i założenia myślowe, takie jak m.in. 
Derridiańska teoria dekonstrukcji waloryzująca pismo  (D e r -
r i d a, 1993; 1999) i jednocześnie przestrzegająca przed pułapką 
tegoż, kultura indywidualizmu  (J a c y n o, 2007), podanie w wąt-
pliwość istnienia jedynej obowiązującej prawdy, także historycz-
nej  (A n k e r s m i t, 2004;  D o m a ń s k a, 2006;  D o m a ń s k a, red., 
2010;  W h i t e, 2009). Niezależnie od tego przedmiotem historii 
języka wciąż pozostaje język, choć na ogół inaczej (szerzej) rozu-
miany i ujmowany.

Obecną sytuację kulturową, ale też naukową w odniesieniu do 
nauk humanistycznych (po części również społecznych) należy 
określić jako teksto- i dyskursocentryczną. Postmodernistyczne 
ścieżki myśli prowadzą do tekstu jako fenomenu złożonego, faktu 
znakowego, co powoduje, że obserwacją obejmujemy nie tylko 
linearnie wyodrębnione całości komunikacyjne o charakterze 
werbalnym, ale też ogólnie pojęte teksty kultury, które, poddane 
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procesowi semiozy, stanowią chętnie podejmowany i wdzięczny 
przedmiot badań. Towarzyszy temu przekonanie o dyskursowym 
charakterze komunikacji. Dyskurs, wyrastający między innymi 
z inspiracji ustaleniami Michela Foucaulta13, wzbogaca refleksję, 
także lingwistyczną, o pierwiastek społeczny w szerokim rozu-
mieniu kontekstu i uwarunkowań działań komunikacyjnych. 
Wskazane tendencje wpływają w sposób znaczący na badania 
historycznojęzykowe: ich obszar stopniowo się poszerza (choć 
metody tradycyjne, od dawna obecne w historii języka, pozostają 
aktualne), anektując kolejne przyczółki, pobudza także do poszu-
kiwań nowych, inter- i transdyscyplinarnych rozwiązań metodo-
logicznych, co zdają się potwierdzać najnowsze badania z zakresu 
interesującej nas dyscypliny  (P a s t u c h,  S i u c i a k, red., 2018). 
W poszerzeniu zakresu historii języka (i językoznawstwa w ogóle) 
dostrzegam szansę na jej większą widoczność, także w obszarze 
samej humanistyki. Warto zauważyć, że historycy nauki w ostat-
nich latach z należnym pietyzmem odnotowują wkład lingwistyki 
w rozwój idei humanistycznej. Rens B o d  w swej monografii o zna-
czącym tytule Historia humanistyki. Zapomniane nauki (201314) wska-
zuje na kilka najdonioślejszych odkryć w refleksji językoznawczej, 
które miały znaczący wpływ na przeobrażenia myśli w ogóle. 
Wymienia m.in.: epokowe ustalenia natury gramatycznej okresu 
Starożytności (nie tylko europejskiej), pietyzm filologiczny i uzna-
nie wartości niektórych języków narodowych w Średniowieczu, 
nowatorskie (choć początkowe) badania nad nową logiką, pokre-
wieństwem języków czy językami sztucznymi w okresie wczesnej 
nowoczesności i wreszcie dalszy rozwój opisu logicznego języka 
oraz pełne systemy opisu tegoż (strukturalizm i generatywizm), 
stanowiące przykład naukowych (w sensie: scjentystycznych) te-
orii i metod – w wiekach XIX i XX. Autor, prezentując postawę 
generalizującą, stara się dostrzec w rozwoju myśli humanistycznej 
pewne prawa ogólne i rozszerzyć je na poszczególne dyscypliny:

 13 Swoją koncepcję dyskursu wiedzy-władzy  M. F o u c a u l t  (2006; 2009) roz-
szerzył także na dziedzinę nauk humanistycznych.
 14 Wydanie oryginalne, w języku niderlandzkim, ukazało się w 2010 roku.
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In toto zatem jest to książka o historii metodycznych zasad, jakie 
wypracowano w naukach humanistycznych, oraz schematów, jakie 
za ich pomocą odnaleziono w materiale nauk humanistycznych (ję-
zyk, literatura, muzyka, sztuka, przeszłość). Znalezione schematy 
mogą być prostymi regułami – wraz z wyjątkami – ale mogą 
się również składać ze złożonych systemów reguł, jak na 
przykład gramatyki […]. Moje pojęcie „schematów” obejmuje 
praktycznie wszystko, co leży między nieprecyzyjnymi pra-
widłowościami a ścisłymi prawami.

B o d, 2013: 25

Przy takich, precyzyjnych i metodycznych, założeniach koncepcja 
opisu nauk humanistycznych pozostaje niezwykle szeroka, obej-
muje rozległe perspektywy, uwzględnia rozmaite dyscypliny, setki 
przykładów i nazwisk. Zdaje tym samym sprawę z wkładu „nauk 
o duchu”, włączając w nie lingwistykę, do refleksji nad światem, 
jego naturą i nieskończoną złożonością.

Przy trudnym do zaprzeczenia kryzysie wielu pojęć odnoszą-
cych się do języka, takich jak: dualizm, esencjalizm, referencja czy 
relatywizm, a także ich kompleksowości  (B i ń c z y k, 2007), mowa 
ludzka pozostaje wciąż wielką tajemnicą, skłaniającą do jej zgłę-
biania. To zadanie stoi między innymi, a może przede wszystkim, 
przed historykami języka, ten bowiem stanowi najbardziej „ludzki” 
(oprócz kultury) z atrybutów człowieka. Historia pozwala ogrom 
zagadnień kojarzonych z językiem w jakimś stopniu objąć, może 
nawet częściowo uporządkować, a tym samym przybliżyć, złożyć 
z ocalałych fragmentów obraz, szkic chociażby czy może pełną pu-
stych miejsc mozaikę. Wszystko to zdaje się spajać myśl humani-
styczna, której przedmiotem jest i językoznawstwo, i historia, a inne 
dyscypliny na zasadzie komplementarności dopełniają opisu. Hu-
manistyka zatem pozostaje dziedziną niemożliwą do przecenienia:

Reasumując, jeżeli się twierdzi, że nauka o tyle ma sens, o ile 
badając jakieś zjawiska daje społeczeństwu możliwość zapa-
nowania nad nimi i wykorzystania ich do określonych celów 
przez wskazanie odpowiednich metod i narzędzi, to huma-
nistyka takiej możliwości nie dostarcza. Nie służy ona żad-
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nym tego rodzaju społecznym celom. Ma natomiast wartość 
sama w sobie, podobnie zresztą jak i inne nauki teoretyczne, 
będąc wyrazem ludzkiego dążenia do poznania. W wy-
padku humanistyki chodzi o poznanie szczególne, poznanie 
samego człowieka. Humanistyka jest to myślenie o ludzkim 
myśleniu, o twórczych mocach człowieka realizujących się 
w dziełach. I niczego nie potrzeba więcej, by uznać jej rangę 
i ważność. Jesteśmy bowiem ludźmi.

S k a r g a, 1999: 128
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Artur Rejter

Language – history – humanities

S u m m a r y

In the article, an attempt at the exposition of mutual references between the 
terms contained in the title has been made. The author has indicated the value 
of humanities among others by its alliances with history, which completes the 
image of language subjected to various metamorphosis of different motivations. 
Attention has also been paid to the situation of contemporary philosophical 
thought, which impacts on general cognitive atmosphere and determines the 
undertaken problems as worth making reflection upon.
K e y w o r d s:  language, history, humanities, philosophy, postmodernism 

Артур Рейтер

Язык – история – гуманистика

Ре з ю м е

В статье предпринимается попытка охарактеризовать соотношение 
между понятиями, перечисленными в её названии. Подчёркивается значе-
ние гуманитарных наук, в частности, благодаря их связям с историей, кото-
рая, в свою очередь, дополняет образ языка, подвергающегося различным 
преобразованиям. Обращается также внимание на ситуацию современной 
философской мысли, которая оказывает влияние на общую познавательную 
атмосферу и определяет, какие проблемы, по мнению исследователей, за-
служивают рассмотрения.
К л ю ч е в ы е  с л о в а:  язык, история, гуманистика, философия, постмодер-
низм
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Obecny w tytule tego artykułu leksem posiadać jest, w moim 
odczuciu, istotny nie tylko dla badaczy języka, ale w ogóle 

dla ludzi i szeroko pojmowanej humanistyki, ponieważ ma bez-
pośredni związek z powracającym od XIX wieku Frommowskim 
pytaniem o naturę ludzkiego życia: „Mieć czy być?”.

Tekst stanowi zalążkową ilustrację przemian semantycznych 
tego leksemu. Zdaję sobie sprawę z tego, że w artykule dokonuję 
pewnego uproszczenia diachronicznego. Chodzi mi jednak nie 
tyle o analizę ilościową, ile jakościową. Wykazuję tu pewną ten-
dencję związaną ze społecznymi transformacjami mentalnymi, 
które dokonały się na przestrzeni kilkuset lat, a ilustrują je słow-
niki oraz dawne i współczesne teksty.

Wart podkreślenia jest fakt, że przemiany semantyczne lekse-
mów zachodzą zarówno w płaszczyźnie systemu leksykalnego, 
jak i w płaszczyźnie używania i mówienia. Zazwyczaj wpływ na 
transformacje znaczeniowe mają rozmaite czynniki ekstralingwi-
styczne (kultura, polityka, ekonomia itd.). Stopniowo, z upływem 
czasu, zmiany te utrwalają się i zaczynają wchodzić w obręb sy-
stemowego znaczenia leksemów. Towarzyszą temu modyfikacje 
w zakresie konotacji, co ma swoje konsekwencje dla całego sy-
stemu leksykalnego polszczyzny (por.  B a r t o l - J a r o s i ń s k a, 
1998).
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Teza mojego artykułu brzmi następująco: obecne znaczenie lek-
semu posiadać różni się od znaczeń wytwarzanych w poprzednich 
wiekach, gdyż nie odnosi się ono już wyłącznie do sfery material-
nej, ale także niematerialnej. Moim celem jest naświetlić tę zmianę 
za pomocą analizy korpusowo-słownikowej.

Przemiany, o których piszę, przypisałabym zjawisku, które Da-
nuta Buttler zdefiniowała jako „przesunięcie dominanty (centrum) 
znaczenia wyrazu”  (B u t t l e r, 1978: 87). Jak pisze: „przesunięcie 
dominanty jest procesem stopniowym i długotrwałym, groma-
dzeniem się drobnych modyfikacji rozumienia i użycia wyrazu, 
a więc przebiegiem odzwierciedlającym rozwój samego pojęcia 
oznaczanego danym słowem”  (B u t t l e r, 1978: 87). W istocie tak 
jest w przypadku pojęcia oznaczanego leksemem posiadać.

Leksem posiadać w polszczyźnie XVI wieku

W Słowniku polszczyzny XVI wieku leksem posiadać w zdecydo-
wanej większości przypadków odnosił się do władania terenami 
lub krainami, zaś człowiek posiadający mógł realizować posiadanie 
na różne sposoby, co widać w takich połączeniach jak: jawnie po-
siadać, posiadać dzielnością swą, posiadać słownie, posiadać śmiele, po-
siadać podstępem. Można było też wejść w posiadanie czegoś (SXVI1). 
Posiadało się zarówno własność publiczną, jak i prywatną, ale 
w tym drugim przypadku chodziło oczywiście o ziemię, majątek 
rodzinny2. Na marginesie warto tutaj wspomnieć również o tym, 
że Aleksander Brückner pisze w swoim Słowniku etymologicznym, 
iż dawnym synonimem słowa posiadanie było dzierżenie, co również 
wywołuje określone konotacje (SBr). Wiesław Boryś odnotowuje 

 1 Wykaz wszystkich zastosowanych skrótów znajduje się w Źródłach na koń-
cu artykułu.
 2 Ma to oczywiście związek z kwestiami historycznymi, gdyż w wieku XVI 
bogactwo człowieka było wyznaczane przez posiadanie ziemi i cennych rucho-
mości, rzadziej były to przedmioty użytku osobistego.
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następujące znaczenie leksemu: „od XV w. ‘właściciel’. Nazwa wy-
konawcy czynności od posiadać od XV w. ‘mieć coś do użytkowa-
nia albo na własność’” (SBo). Dobrze jest odszukać w tym kontek-
ście także współczesnych wyrażeń synonimicznych dla posiadam 
coś. Tutaj proponowałabym: coś do mnie przynależy, ja coś pozyskuję 
/ pozyskałam. Słownik wyrazów bliskoznacznych PWN podpowiada, 
że posiadacz, czyli sprawca czynności posiadania, to innymi słowy 
właściciel. Posiadać coś mogłoby więc oznaczać również ‘mieć coś na 
własność’ (SWBPWN).

Zasadniczo, szesnastowieczne posiadanie odnosiło się do zagar-
niania terenów, do przejmowania na własność królestwa, narodu, 
dynastii – często przemocą, siłą lub dzięki wrodzonym predyspo-
zycjom przywódczym. Główną cechą semantyczną leksemu posia-
dać w szesnastowiecznej polszczyźnie była więc ‘władczość’.

Taki stan rzeczy ma oczywiście swoje uzasadnienie historyczne. 
Warto tutaj zwrócić szczególną uwagę na kwestie społeczno-
 -gospodarcze. Posiadanie przez chłopów terenów miało bezpo-
średni wpływ na gospodarkę całego kraju – im większą po-
wierzchnię gruntu otrzymała dana grupa, tym lepsze panowały 
nastroje i tym mniejsza była skłonność do wywoływania konflik-
tów  (M a ł o w i s t, 1973). Także wielkość i ranga posiadanych ziem 
warunkowały prestiż, status społeczny i jakość bytu szlachcica, 
całej rodziny lub grupy społecznej.

Leksem posiadać w polszczyźnie wieków XVIII i XIX

Istotne przemiany semantyczne zachodzą około 200 i 300 lat 
później. Przyglądając się tekstom reprezentującym polszczyznę 
osiemnasto- i dziewiętnastowieczną, da się dostrzec nieco inny 
wymiar posiadania. Przede wszystkim pojawiają się nowe desyg-
naty i nowe walencje.
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By zilustrować tę tezę, posłużę się przykładami. Oto fragmenty 
tekstów pochodzących z wieku XVIII3:

1.  Zdrowie i czerstwość droższa jest nad wszelakie złoto i lepiej 
być silnym i mocnym na ciele niż posiadać niezmierne bogac
twa  (W ł o c k i, 1753).

2.  Polacy mają wadę jeszcze ślepego naśladowania, co skutkiem jest 
małego myślenia i rozważania rzeczy. Ponieważ mamy jedną 
sprawę z Francuzami, chcemy koniecznie posiadać jednakowe 
zapasy, jednakowe wojsko, jednakowe pasje, i zdaje nam się iż 
bez tego nie dojdziemy swego celu  (P a w l i k o w s k i, 1800).

3.  Ten naprzód Księstwo Ruskie posiadać począł, Lwów opanował 
(P r u s z c z, 1773).

4.  Jeżeli zaś przemysł ludzki rzekę lub potok z dawnego jej biegu 
zwróci, nowe jej koryto dając; tędy toż a nie dawne graniczyć 
między niemi będzie: w którym to więc razie do dawnego ko-
ryta majętność ta, w której się ono zostaje, zupełne prawo mieć, 
a nowego tak jakby było dawnem, brzeg sobie przyległy posiadać 
ma  (Z a b o r o w s k i, 1786).

5.  […] aby Osoby, które przez urzędy w Narodzie posiadane za-
radzić temu mogą, potrzeby Krajowej miały obraz  (O s t r o w-
s k i, 1786).

6.  Podpisany nabywszy dziedzictwa dóbr przyrzeczonych i do po-
siadania onych przychodząc, zapłacił tę sumę […]  (P i a s k o w-
s k i, 1776).

Da się zauważyć, że w ciągu dwóch wieków rozwoju języka 
struktura pojęciowa posiadać zasadniczo nie uległa znacznym roz-
szerzeniom w porównaniu z wiekiem XVI. W warstwie podsta-
wowej posiadanie wciąż odnosiło się bowiem do dóbr materialnych, 
choć już z mniejszym naciskiem na ziemię i tereny, a bardziej na 
bogactwo, pieniądze. W osiemnastowiecznych źródłach wykazy-
wał łączliwość leksykalną z pełnieniem jakiegoś urzędu, a więc 
w obręb profilowanego zbioru modeli kognitywnych  (E v a n s, 
2009) wszedł także schemat wiedzy związany z administracją 
i polityką.

 3 W przykładach zachowano oryginalną pisownię.



28 Część pierwsza: Od historii do współczesności…

Nieco inaczej rzecz przedstawia się już pod koniec XVIII wieku 
oraz w wieku XIX. W źródłach z tych czasów można odnaleźć 
takie przykłady językowe:

 7.  Czy za niewinnego uznany, czy wypędzony, zawsze jednak lu-
dzi światłych i poczciwych będę posiadał szacunek („Gazeta 
Krakowska”, 28.08.1799).

 8.  […] dusze czyste, poświęcone Chrystusowi, rozumieją, posia-
dały nadzieję swego duchowego uszczęśliwienia […]  (Z a p a r -
t o w i c z, 1793).

 9.  Mówią i nie bez słusznego powodu, że kto obok swego poznał 
i inne języki, stał się o tyle razy człowiekiem więcej, ile języ-
ków posiada  (Z m o r s k i, 1867).

10.  Hotel posiada około 60ciu, wygodnie i elegancko urządzonych 
numerów, […], wraz z pościelą  (S z m i d e b e r g, 1880).

11.  Dorożki pierwszej klasy posiadają chorągiewki czerwonożółte 
(S z m i d e b e r g, 1880).

12.  Osoby posiadające świadectwa ubóstwa  (S z m i d e b e r g, 
1880).

13.  Warszawa, jak w ogóle każde wielkie miasto, posiada tę właści-
wość, że można w niej tanim stosunkowo kosztem „zadawać” 
jasnopańskiego szyku  (S z m i d e b e r g, 1880).

14.  Przed wydrukowaniem książki zasypywano nas wielkim mnó-
stwem rad i wskazówek; na nieszczęście, ledwie setna ich część 
posiadała wartość praktyczną  (S z m i d e b e r g, 1880).

Na uwagę zasługuje tutaj również tytuł książki autorstwa Fran-
ciszka Kamieńskiego (1884): „Jak dawno wiemy o tem iż rośliny 
płeć posiadają?”.

W porównaniu z wiekiem XVIII, widać wyraźnie, że do profi-
lowanego zbioru modeli kognitywnych dla leksemu posiadać za-
częły dołączać także schematy powiązane z wartościami (posiadać 
wartość praktyczną), cechami (posiadać chorągiewki), właściwościami 
biologicznymi (posiadać płeć), ze stosunkiem emocjonalnym do 
drugiego człowieka (posiadać szacunek) oraz z umiejętnościami 
(posiadać języki w znaczeniu ‘władać nimi’). Pierwsze ważne prze-
miany semantyczne pojęcia posiadać zaczęły być widoczne w XIX 
stuleciu. Kolejne, rewolucyjne transformacje dokonują się dziś.
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Leksem posiadać we współczesnej polszczyźnie

Współczesne interpretacje i realizacje leksemu posiadać, inaczej 
niż w ubiegłych wiekach, odnoszą się do osobowości, wartości 
i osób. W ostatnich dziesięcioleciach szczególnie widać, że zmiany 
semantyczne w obrębie tego konkretnego leksemu stanowią ilu-
strację przemian mentalnych i społecznych, szczególnie w obrę-
bie tzw. cywilizacji zachodniej. Erich Fromm pisze, że przemiany 
semantyczne związane z leksemem posiadać to nie tylko zjawisko 
czysto lingwistyczne, ale też filozoficzne, socjologiczne. Coraz 
częściej posiadanie zastępuje bycie, a codzienne wypowiedzi sta-
nowią zwierciadło, w którym odbija się ta powszechna tendencja. 
Cytując za Frommem: „Chodzi mi […] mianowicie o dwa modi 
egzystencji, dwa odmienne rodzaje odniesienia do siebie i świata, 
dwa różne typy charakteru, które […] określają odpowiednio całość 
ludzkiego myślenia, odczuwania i działania”  (F r o m m, 2012: 42)4. 
A oto współczesne przykłady:

15.  Szeroko zakrojone badania nad szczęściem wykazały, że posia-
danie dzieci nie uszczęśliwia ludzi  (P a w l a k, 2016).

16.  Pracodawcy nie oczekują od absolwentów już tylko wiedzy teo-
retycznej, bowiem w ich opinii samo jej posiadanie nie jest gra-
tyfikacją samą w sobie  (D o n a j, 2017a).

17.  Ideały jak wiadomo powszechnie nie istnieją, jednak prawdą jest, 
że każda organizacja chciałaby mieć w swoich strukturach pra-
cownika posiadającego najlepsze kwalifikacje na rynku  (D o -
n a j, 2017b).

18.  […] Rekruter musi się dowiedzieć nie tylko co kandydat może 
zaproponować firmie ze swojej strony od zaraz – a więc jakie 
posiada umiejętności i wiedzę […]  (D o n a j, 2017b).

19.  Zajęcia teoretyczne i praktyczne szkolenia ratowników wodnych 
prowadzi ratownik wodny, posiadający co najmniej trzyletnie 

 4 Takie podejście zbieżne jest zresztą z założeniami semantyki kognitywnej, 
której obiektem zainteresowania są nie tylko pojedyncze wrażenia, ale całość 
ludzkiego doświadczenia.
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doświadczenie w wykonywaniu działań ratowniczych […] 
(Krajowa Rada Sportu i Ratownictwa, 2018).

20.  Zasadne jest postawienie pytania skąd Pan Ireneusz Stacho-
wiak posiada informacje z postępowania przygotowawczego 
[…]  (F i j a ł k o w s k i, 2018).

21.  Były kłopoty, a jest dramat. Barcelona posiada tylko dwóch 
stoperów. Katalońskie media oszalały na punkcie Krzysztofa 
Piątka. Ba, podobno działacze Barcelony poważnie myślą o za-
kupie Polaka… Pewnie ten transfer byłby bardziej realny, gdyby 
nasz rodak był stoperem, a nie napastnikiem  (B u r z y ń s k i, 
2018).

Po tych przykładach widać, że posiadanie nie odnosi się już wy-
łącznie do przedmiotów, terenów, cech biologicznych i pojęć abs-
trakcyjnych (takich jak władza), ale także bezpośrednio do samego 
człowieka – zarówno w rozumieniu jednostkowym, jak i społecz-
nym. Posiada się cechy, które definiują wartość jednostki na rynku 
pracy, podobnie jak urządzenia (np. telefony komórkowe) posiadają 
pewne funkcje, wyróżniające je spośród innych, podobnych pro-
duktów elektronicznych. W wielu wpisach blogowych na temat 
dzietności terminy opieka nad dzieckiem lub rodzicielstwo występują 
zamiennie z posiadaniem dziecka. Podobnie ma się rzecz z wiedzą 
oraz z informacją. Fromm pisze w swoim słynnym dziele: „Za-
sadniczy cel naszej edukacji polega na wyszkoleniu ludzi, by 
traktowali wiedzę jako własność”  (F r o m m, 2012: 64). W innym 
miejscu: „Różnicę między modus posiadania i modus bycia w sfe-
rze wiedzy wyrażają dwa sformułowania: Posiadam wiedzę oraz 
Poznaję. Posiadanie wiedzy oznacza zdobywanie i zachowywanie 
informacji, poznawanie zaś jest czymś funkcjonalnym, elementem 
procesu twórczego myślenia”  (F r o m m, 2012: 62–63).

Chciałabym w sposób dedukcyjny uargumentować wagę i za-
kres przesunięć semantycznych w obrębie leksemu posiadać na 
przykładzie posiadać wiedzę. Uznaję, że skoro użytkownicy języka 
faktycznie traktują wiedzę jak przedmiot, to powinny istnieć rów-
nież inne ślady tej zależności i takie rzeczywiście istnieją. Jeśli 
wiedzę można mieć na własność, to można ją także – podobnie 
jak w przypadku dóbr materialnych – sprzedać, kupić lub się nią 
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wymienić. Współczesne znaczenie tego leksemu oczywiście także 
uwzględnia – by znów posłużyć się terminem z zakresu języ-
koznawstwa kognitywnego – pewien scenariusz czy też skrypt, 
a konkretniej scenariusz zdarzenia handlowego. Występują bo-
wiem, zwłaszcza w dyskursie marketingowym i coachingowym, 
takie połączenia leksykalne, jak: sprzedawać wiedzę (czyli przekazy-
wać ją na szkoleniach), wymieniać się wiedzą i doświadczeniami, kupo-
wać wiedzę (czyli inwestować w książki i szkolenia) itd.

Zasadniczo, gdyby realizować Frommowski modus bycia, nale-
żałoby dokonać pewnych przekształceń strukturalnych. Zamiast 
posiadam dzieci, powiedzieć: jestem rodzicem5; zamiast posiadam wy-
kształcenie wyższe, powiedzieć jestem wykształconym człowiekiem; 
zamiast posiadam opinię, powiedzieć: uważam, że itd. Idąc dalej, 
wiedza lub doświadczenie nie są więc czymś, co charakteryzuje 
byt danego człowieka, ale są czymś, co stanowi o jego zasobach – 
są one oddzielone, odseparowane od jednostki. Z kolei posiadanie 
dziecka stanowi pewną aktywność, z której można czerpać przy-
jemność lub nie, i którą można podejmować lub z niej świado-
mie rezygnować.

Powrócę jednak do wątku użycia leksemu posiadać w stosunku 
do osób: czy można uznać, że w języku stopniowo zaznacza się 
pojęciowa dehumanizacja, odczłowieczenie podmiotu? W ograni-
czonym wciąż stopniu, ale wydaje się, że tak. Wystarczy przyjrzeć 
się zdaniom, które – co warto zaznaczyć – pochodzą także ze źró-
deł naukowych:

22.  Zapewne wielu pracodawców nie posiada pracowników, którzy 
potrafiliby dokonać fachowego i właściwego wyboru. Jak wspo-
mniałam wcześniej, zaledwie 7% firm posiada działy perso-
nalne  (Wa c ł a w s k a, 2008: 129).

 5 Oczywiście, trzeba również wziąć pod uwagę kwestie związane ze stylem 
i stylizacją. Wśród badaczy językoznawstwa, w dyskusji po wygłoszeniu refe-
ratu, pojawiły się głosy, że posiadać zamiast mieć nie jest przejawem mentalnej 
przemiany (przejście od być do mieć), a raczej pozostałością po stylu kancelaryj-
no-urzędowym, gdy leksem posiadać zdaje się brzmieć bardziej doniośle i poważ-
niej niż mieć, na zasadzie analogicznej do słynnego pleonazmu miesiąc marzec.
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23.  Ponad połowa spośród badanych placówek […] w ogóle nie po-
siada pracowników etatowych  (L a c h i e w i c z,  M a t e j u n, 
2010: 332).

Najbardziej skrajnie przedstawia się ten przykład:

24.  Posiadamy pracowników wykwalifikowanych i nie wykwalifi-
kowanych pod wynajem (https://lokalneoferty.pl/firma-po-
siada-pracownikow-pod-wynajem,o8889 [data dostępu: 
04.11.2018]).

Wniosek jest więc następujący: współcześnie rozumiane i wy-
korzystywane w języku potocznym i oficjalnym posiadanie różni 
się od znaczeń wytwarzanych w poprzednich wiekach. Ten lek-
sem nie odnosi się już wyłącznie do sfery materialnej, ale odnosi 
się także do niematerialnej, związanej w sposób bezpośredni 
z człowiekiem oraz z jego sferą „być”. Połączenia leksykalne, które 
zaprezentowałam w ostatniej części mojego artykułu, wskazują 
w stopniu umiarkowanym na tendencję do stopniowej dehuma-
nizacji człowieka na płaszczyźnie językowej6. Przez „dehumani-
zację” mam na myśli odejście od humanistycznego spojrzenia na 
człowieka oraz – pośrednio – na wytwory jego umysłu. Dehuma-
nizujące jest „posiadanie” pracowników i dzieci. Ponadto w dzi-
siejszej rzeczywistości językowej „posiadamy” miłość, czas, umie-
jętności, wiedzę, a więc wszystko to, co w poprzednich wiekach 
nie było ujmowane w umysłowe ramy „posiadania”. Realizuje się 
w moim odczuciu słynna teza Sapira-Whorfa, odnosząca się do 
relatywizmu językowego powiązanego z językiem grupy społecz-
nej – w tym przypadku grupy, którą wielu badaczy kultury (Jean 
Baudrillard, Zygmunt Bauman i inni) nazwało „społeczeństwem 
konsumpcyjnym”. Dowodów na odczłowieczanie można doszuki-

 6 Wniosek ten, choć arbitralnie brzmiący, ma uzasadnienie także w innych 
badaniach, które prowadzę w ramach przygotowywania rozprawy doktorskiej, 
poświęconej zjawisku tzw. polszczyzny konsumpcyjnej. Okazuje się, że podobne 
wnioski można wysnuwać także w odniesieniu do innych leksemów, takich jak 
na przykład zasoby (przejście od zasobów materialnych do zasobów ludzkich).
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wać się nie tylko w przestrzeni badań lingwistycznych, ale także 
w innych naukach humanistycznych. Do podobnych wniosków 
już kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu dochodzili badacze 
tacy jak Neil Postman, Benjamin Barber, George Ritzer oraz oczy-
wiście przywoływany tu wielokrotnie Erich Fromm.

Opozycyjna interpretacja zebranego materiału badawczego 
opiera się na założeniu, że posiadanie to po prostu wyraz modny, 
często nadużywany nie tylko w języku oficjalnym, ale także w od-
mianie potocznej.
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Julia Piotrowska

“I possess property, I possess children” – 
the conceptualization of the lexeme posiadać over the centuries

S u m m a r y

This paper illustrates the semantic transformations of the lexeme possess 
(posiadać) – from land ownership to experience (present in modern job applica-
tions). The author focuses not only on the diachronic dictionary-corpus analysis, 
but most of all on the contemporary understanding of ownership, pointing to 
the most common valencies. The thesis of the article is as follows: the present 
meaning of the concept of possessing is radically different from the meanings 
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produced in previous centuries, because for the first time in history it does not 
refer only to the material sphere, but also to the immaterial, or even axiological 
(to possess children, to possess knowledge) one. This, in turn, is related to the 
development of the so-called “Consumer Polish”, which the researcher analyzes 
in her doctoral dissertation. This particular type of Polish appears today in a col-
loquial form and reflects significant mental changes (according to the theory of 
cognitive linguistics).
K e y w o r d s:  language of consumption, semantic transformations, lexicology, 
cognitive linguistics, conceptualization

Юлия Пётровска

„Я имею имущество, имею детей” – 
концептуализация лексемы posiadać на протяжении веков

Ре з ю м е

Данная статья иллюстрирует изменение семантики лексемы posiadać 
(иметь) – начиная с землевладения, заканчивая приобретённым опытом 
(в таком значении лексема встречается в современных заявлениях о приёме 
на работу). Автор сосредотачивается не только на диахроническом словарно-
корпусном анализе, но прежде всего на современном понимании лексемы 
posiadać, обращая при этом внимание на наиболее часто встречающиеся в на-
стоящее время её валентности. Тезис статьи заключается в следующем: сов-
ременное значение понятия posiadać в значительной степени отличается от 
значений, сформированных в прошлые века, поскольку впервые в истории 
оно не относится исключительно к материальной сфере, но также и к нема-
териальной или даже к аксиологической (posiadać dzieci, posiadać wiedzę). Это, 
в свою очередь, связано с развитием так наз. польского языка общества по-
требления, который автор исследует в своей кандидатской диссертации. Эта 
особая разновидность польского языка встречается сегодня в разговорной 
речи и является отражением существенных ментальных изменений (согла-
сно теории когнитивной лингвистики).
К л ю ч е в ы е  с л о в а:  язык потребления, семантические изменения, лекси-
кология, когнитивная лингвистика, концептуализация
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Termin „historyzm”, jakkolwiek funkcjonuje w literaturze lin-
gwistycznej od lat, cechuje się niejednoznacznością. Analizu-

jąc jego definicje – pomieszczone w publikacjach specjalistycz-
nych, ale również na różnorakich internetowych portalach – dojść 
można do wniosku, że traktowany on jest z pewną dozą dezyn-
woltury. W artykule tym dokonam pobieżnego, z konieczności, 
przeglądu najważniejszych stanowisk w kwestii historyzmów, 
a następnie zaproponuję własne ich rozumienie, w ostatniej części 
artykułu, podając ich przykłady.

Archaizmy

Najczęściej termin „historyzm” rozpatruje się łącznie z zagad-
nieniem archaizmu, zatem najpierw przywołajmy definicję tego 
drugiego z Encyklopedii języka polskiego:

Jakikolwiek element języka odczuwany współcześnie jako 
przestarzały lub wyszły z użycia. A. może być postać głosowa 

 * Artykuł napisany został na podstawie pracy licencjackiej Kłopotliwe histo-
ryzmy. Próba systematyzacji, powstałej pod opieką Pani Profesor Agnieszki Pieli 
z Zakładu Leksykologii i Semantyki Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Baje-
rowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obronionej 7 lipca 2017 roku.
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wyrazu (np. kozieł zamiast kozioł), jego znaczenie (np. szczyt 
‘tarcza’), forma fleksyjna (np. w Prusiech zamiast w Prusach) 
lub cały wyraz (np. białogłowa). Wyrazy nazywające przed-
mioty dziś już nie używane (np. nagolennik) nazywa się ar-
chaizmami rzeczowymi. Do a. składniowych należą niektóre 
przyimki i spójniki (np. gwoli, azali, aliści) oraz całe konstruk-
cje składniowo-frazeologiczne (np. wszem wobec i każdemu 
z osobna wiadomym się czyni…).

Archaizmów używa się świadomie dla celów stylizacji li-
terackiej (np. w wypowiedziach utrzymanych w podniosłym 
stylu lub przeciwnie – w żartobliwym, także dla oddania 
kolorytu historycznego w utworach literackich). Użycie a. 
bez zamiaru stylizacji, spowodowane brakiem poczucia jego 
wartości stylistycznej, jest usterką językową.

Terminem „archaizm” określa się również elementy języka 
zachowane z wcześniejszej epoki jego rozwoju, choć współ-
cześnie nie odczuwa się ich archaiczności (np. forma (w) ręku, 
będąca pozostałością liczby podwójnej).

U r b a ń c z y k, red., 1992: 23

W Encyklopedii… wyróżniono zatem sześć typów archaizmów:
1) fonetyczne;
2) znaczeniowe;
3) fleksyjne;
4) leksykalne;
5) rzeczowe;
6) składniowe (łącznie z konstrukcjami frazeologiczno-składnio-

wymi).
Samo zaś rozumienie interesującego nas terminu właściwie 

tożsame jest, choć z oczywistych względów cechuje się wyższym 
stopniem precyzji, z jego definicjami, które znajdziemy w leksy-
konach – oto przykłady: ‘wyraz, forma wyrazu lub konstrukcja 
składniowa, które wyszły z użycia; stosowane w literaturze pięk-
nej w celach stylizatorskich lub ekspresywnych’ (SWO1), ‘wyraz, 
forma wyrazu, konstrukcja składniowa, które wyszły z użycia; 

 1 Wykaz wszystkich zastosowanych skrótów znajduje się w wykazie Źródeł 
na końcu artykułu.
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stosowane m.in. w literaturze pięknej w celach stylizacyjnych’ 
(USJP), ‘coś archaicznego, np.: rzecz, forma, wyraz, zwrot, styl 
itp.’ (SD).

Podobną typologię archaizmów stworzyli  H. K u r k o w s k a 
oraz  S. S k o r u p k a  (por. 2001: 67–68), wydzielając archaizmy:
1) fonetyczne;
2) znaczeniowe;
3) fleksyjne;
4) leksykalne;
5) składniowe;
6) frazeologiczne;
7) słowotwórcze.

Porównawszy ją z typologią z Encyklopedii…, zauważamy, że 
konstrukcje składniowo-frazeologiczne wyosobnione zostały z ka-
tegorii archaizmów składniowych i przeniesione do kategorii ar-
chaizmów frazeologicznych, których w Encyklopedii… w ogóle nie 
znajdziemy. Notabene archaizmy frazeologiczne nastręczają wielu 
problemów natury teoretycznej (por.  P i e l a, 2016: 31). Nie znaj-
dziemy w niej również archaizmów słowotwórczych, lecz z kolei 
H. Kurkowska i S. Skorupka nie uwzględniają w swojej typologii 
archaizmów rzeczowych.

Kolejną typologię zaproponował  S. D u b i s z  (1991: 24–25), dzie-
ląc archaizmy na:
1) fonetyczne (graficzno-fonetyczne);
2) gramatyczne:

  a) fleksyjne,
b) składniowe,
  c) słowotwórcze;

3) słownikowe:
  a) leksykalne:

– wyrazowe,
– znaczeniowe,
– rzeczowe,
– stylistyczne;

b) frazeologiczne (wyrażenia, zwroty, frazy).
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Długo można by o niej mówić, lecz zmuszony jestem ograniczyć się 
tylko do konstatacji, że wprowadza ona większą liczbę poziomów 
taksonomicznych i terminy: „archaizm gramatyczny”, „archaizm 
słownikowy”, „archaizm wyrazowy” oraz „archaizm stylistyczny”, 
których nie znajdziemy w poprzednich typologiach, co oznacza, iż 
np. „archaizm leksykalny” inaczej rozumiany będzie przez H. Kur-
kowską oraz S. Skorupkę, inaczej przez S. Dubisza.

Natomiast  K. H a n d k e  (1999: 17–19) stworzyła zupełnie od-
mienną typologię, która „[…] została przeprowadzona z uwagi 
na nieostrość granicy oddzielającej aktywny zasób językowy od 
zasobu elementów pasywnych”  (P i e l a, 2016: 32), opierając ją 
na wyodrębnionych przez siebie stadiach życia wyrazów (por.  
H a n d k e, 1998). Uczona wydzieliła archaizmy:
1) przeniesione;
2) właściwe;
3) względne;
4) przywrócone;
5) stylistyczne;
6) pozorne.

Dla typologii K. Handke istotne jest więc umiejscowienie ar-
chaizmu na kontinuum o dwóch skrajnych punktach: okres peł-
nej stabilizacji z jednej strony oraz przejście do archiwum języka 
z drugiej, a nie jego aspekt systemowy (jak ma to miejsce w trzech 
omawianych typologiach).

Ponadto warto pamiętać, o czym wspomniano w Encyklopedii…, 
o elementach języka zachowanych z wcześniejszej epoki jego roz-
woju, które nie są odczuwane jako archaiczne – K. Handke na-
zywa je archaizmami przeniesionymi (kontynuującymi), zwracała 
także na nie uwagę  A. P i e l a  (2013).
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Historyzmy

Po tym nad wyraz pobieżnym przeglądzie najistotniejszych ty-
pologii archaizmów, przyjrzyjmy się teraz miejscu, jakie ich auto-
rzy wyznaczyli historyzmom. Ich status jest bardzo kłopotliwy:

Trzeba natomiast podkreślić, że wskazana klasa archaizmów 
jest dość problematyczna. Wśród językoznawców nie ma 
zgodnego stanowiska co do tego, by omawiane formy języka 
nazywać archaizmami. Jedni badacze wykluczają te słowa 
z kręgu „reliktów” językowych (np. Stefania Skwarczyńska), 
inni określają je właśnie mianem archaizmów rzeczowych 
(np. Witold Doroszewski). […] Czasem termin „archaizm rze-
czowy” bywa wymiennie stosowany z historyzmem, który 
ma tradycje międzynarodowe […]. Rozróżnienie archaizmu 
i historyzmu jest ważne dla leksykografii, albowiem w więk-
szości słowników kwalifikatora: dawny używa się tylko 
w odniesieniu do pierwszego z nich.

P i e l a, 2016: 27–28

Problem sprowadza się zatem do odpowiedzi na pytanie: czy 
mamy przesłanki, aby zaliczyć historyzmy w poczet archaizmów?

Czynią tak bez zastrzeżeń autorzy Encyklopedii… oraz S. Du-
bisz, posługując się jednakże terminem „archaizm rzeczowy”, 
natomiast  H. K u r k o w s k a  i  S. S k o r u p k a  nie uwzględniają 
historyzmów w swojej typologii, lecz wspominają o nich w dal-
szej części pracy:

W pracach historycznych spotykamy się często z archai-
zmami innego jeszcze typu, o którym mimochodem warto 
wspomnieć. Mamy tu na myśli a r c h a i z m y  r z e c z o w e,  
tzn. wyrazy odnoszące się do rzeczy (w najszerszym znacze-
niu tego słowa) dziś już nie istniejących. W dziełach histo-
ryka halabarda, kusza, husaria, królewszczyzna wystąpią nie dla-
tego, że autor chce nam zbliżyć opisywaną epokę, wytworzyć 
atmosferę dawności, ale po prostu dlatego, że nie ma możli-
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wości wyboru, ponieważ odpowiednie nazwy współcześnie 
nie istnieją.

2001: 70

I oni zatem zaliczają historyzmy do kategorii archaizmów, a nie-
uwzględnienie ich w typologii spowodowane zostało najprawdopo-
dobniej przez dostrzeżenie cech, które odróżniają je od pozostałych 
archaizmów, mianowicie: archaizm jest nacechowany stylistycz-
nie i posiada neutralny stylistycznie odpowiednik we współczes-
nej polszczyźnie, natomiast historyzm takiego odpowiednika nie 
posiada, przez co zmuszeni jesteśmy użyć go, gdy chcemy mówić 
o jego desygnatach – poza tym jest on stylistycznie neutralny.

Przeciwne do powyższych stanowisko zajęła  S. S k w a r c z y ń -
s k a:

Natomiast nie są archaizmami takie słowa, jak: delia, żupan, 
krynolina, także wyszłe z powszechnego użytku, lecz nie za-
stąpione innymi słowami; są to nazwy przedmiotów nale-
żące do zamarłej przeszłości, wraz z nimi wycofane z obiegu. 
Niewątpliwie wprowadzone w wypowiedzenie – zdolne są 
one rzucić „urok dawności”, ale poprzez wskazany przed-
miot, dla którego brak innej nazwy, nie przez swój aspekt 
językowo-stylistyczny.

1954: 289

W pełni podzielam ten pogląd, gdyż również uważam, że history-
zmów nie należy włączać do klasy archaizmów. Te ostatnie, choć 
bardzo różnorodne pod względem formalnym, mają bowiem dwie 
cechy, których nie można przypisać historyzmom:
1) poczucie przestarzałości oraz niefunkcjonalność archaizmu, 

wiodące do jego przejścia do słownictwa pasywnego (choć 
wyjątkiem byłyby, wspomniane w Encyklopedii… i wyróżnione 
przez K. Handke, elementy języka zachowane z wcześniejszych 
epok jego rozwoju, lecz nieodczuwane jako archaizmy – wtedy 
kryterium stanowiłby sam fakt ich pochodzenia, swoista ich 
petryfikacja; zaliczanie jednak tego typu elementów języka do 
archaizmów jest mocno dyskusyjne);
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2) wydatna rola stylistyczna (pod warunkiem świadomego użycia, 
w przeciwnym wypadku mamy bowiem do czynienia z błędem 
w rejestrze; obecna zwłaszcza w tekstach literackich).
Przyjrzyjmy się zatem bliżej historyzmom. Dokładna ich ana-

liza (lub elementów języka, które są za nie uważane) pozwala nam 
sformułować trzy zagadnienia węzłowe, domagające się rozstrzyg-
nięcia, jeżeli prawidłowo chcemy zidentyfikować jakiś leksem (lub 
jedno z jego znaczeń) jako historyzm, mianowicie: granice tem-
poralne, granice terytorialne oraz desygnat. Teraz pokrótce każde 
z nich zostanie omówione, w podsumowaniu zaś zostaną zapro-
ponowane rozstrzygnięcia, jakie uznałem za najtrafniejsze2.

Zagadnienie granic temporalnych sprowadza się do wyznacze-
nia punktu w czasie, który stanowił będzie cezurę umożliwiającą 
nam sklasyfikowanie danego elementu języka jako historyzmu. 
Wydaje się, że najlepiej w tej roli sprawdzi się koniec II wojny 
światowej. Po 1945 roku dochodzi w Polsce do przemieszczenia 
olbrzymich rzesz ludności – w ich wyniku staje się ona państwem 
niemal jednolitym pod względem etnicznym (por.  D a v i e s, 1992, 
T. 2: 693–697), ponadto na Ziemiach Odzyskanych powstały nowe 
dialekty mieszane, w których szybko zachodził proces integracji 
językowej, polegający na ujednolicaniu języka i zacieraniu różnic 
w mowie (por.  U r b a ń c z y k, red., 1992: 413 oraz hasła: dialekty 
mieszane i integracja językowa na ziemiach zachodnich i północ-
nych). Musimy także pamiętać o awansie cywilizacyjnym szero-
kich mas robotniczo-chłopskich w wyniku likwidacji analfabe-
tyzmu, podniesienia ogólnej kultury umysłowej czy poszerzenia 
dostępu do instytucji edukacyjnych oraz kulturalnych (por. GUS, 
1956: 211–212, 215, 221, 231, 244, 247–248, 250, 254, 256;  P i l a w s k i, 
2011).

Problem zakreślenia granic terytorialnych wynika z oczywistej 
(a przez to chyba zupełnie pomijanej) kwestii różnic, jakie wystę-
pują pomiędzy poszczególnymi państwami, oraz nierównomier-
 2 Ideałem byłaby możliwość odwoływania się podczas omawiania tychże 
zagadnień do języków innych niż polski, aby lepiej zilustrować konsekwencje 
przyjęcia określonego stanowiska, lecz z powodu ograniczoności miejsca zmu-
szony jestem zawęzić moje rozważania do polszczyzny.
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nego ich rozwoju społeczno-gospodarczo-politycznego, co powo-
duje, że dany wyraz, np. królowa ‘kobieta, która sprawuje władzę 
w państwie jako król’ (WSJP), w języku polskim może, a nawet 
powinien, zostać zaklasyfikowany jako historyzm (w przytoczo-
nym znaczeniu), natomiast w języku angielskim już nie.

Rozważyć należy trzy opcje, jeżeli chodzi o granice terytorialne:
1) badanie tego, czy desygnat danej nazwy użytej w określonym 

języku istnieje w rzeczywistości państwa, z którego dany język 
pochodzi3, z którym dany język identyfikujemy;

2) badanie tego, czy desygnat danej nazwy użytej w określonym 
języku istnieje w rzeczywistości państw, w których obywatele 
mówią tym językiem, dla których jest on językiem ojczystym4;

3) poszukiwanie desygnatu w uniwersum5.
Warto zasygnalizować, że każda z możliwości ma mankamenty 

oraz rodzi komplikacje. W wypadku języka polskiego sprawa 
granic terytorialnych jest i prosta, i trudna. Prosta, ponieważ pol-
szczyzna poza granicami RP nie ma statusu języka urzędowego6, 
a relację język – uniwersum odrzucić trzeba jako nieekonomiczną, 

 3 Zdaję sobie sprawę z nieporadności tego sformułowania, gdyż w istocie 
języki, wywodzące się ze wspólnego prajęzyka (z wyjątkiem języków izolowa-
nych, których przykładem w Europie jest baskijski), nie mogą pochodzić z okreś-
lonego państwa, choćby i z tego powodu, że najczęściej są od niego po prostu 
starsze.
 4 Tu możliwe są dwa rozwiązania: a) branie pod uwagę jedynie państw, 
w których język ten jest jednym z języków urzędowych, b) branie pod uwagę 
państw, w których językiem tym posługuje się mniejszość narodowa, choćby ję-
zyk ten nie miał statusu języka urzędowego. Drugi z wariantów rodzi dalsze 
komplikacje, jednak w moim mniemaniu nie może on zostać uznany za dopusz-
czalny, ponieważ stanowi w istocie przeniesienie punktu ciężkości z relacji ję-
zyk – terytorium na relację język – narodowość.
 5 Z logicznego punktu widzenia istnieją jeszcze dwie możliwości: poszuki-
wanie desygnatu danej nazwy użytej w określonym języku w uniwersum z wy-
łączeniem jednak albo państwa, z którego dany język pochodzi, albo państw, 
których mieszkańcy tym językiem się posługują. Takie rozwiązania nie mają jed-
nak, jak się wydaje, żadnego waloru poznawczego, a zasygnalizowane zostały 
tylko z przyczyn formalnych.
 6 Język polski jest oczywiście jednym z dwudziestu czterech języków urzę-
dowych Unii Europejskiej, lecz taki jego status należy zawdzięczać kurtuazji 
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jeżeli w ogóle możliwą do zastosowania w praktyce. Trudna, gdyż 
historia nie zastosowała wobec Polski prawa łaski, w wyniku czego 
jej granice ulegały znacznym, często gwałtownym, zmianom (por. 
D a v i e s, 1992, T. 1: 52). Sprawa ta jest o tyle skomplikowana, że 
Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem wieloetnicznym, 
a następnie zniknęła z map Europy, co nie mogło nie odbić się 
na języku (por. obecne w polszczyźnie lituanizmy, rutenizmy oraz 
jidyszyzmy). Należałoby zatem, aby mogło znaleźć zastosowanie 
kryterium terytorialne w przyjętym wariancie, brać pod uwagę 
granice, w jakich istniała Rzeczpospolita w czasie, kiedy dany wy-
raz pojawił się w słowniku, natomiast dla końca XVIII, XIX oraz 
początku XX wieku granice przedrozbiorowe, ponieważ ludność 
polska nie uległa, mimo utraty bytu państwowego, większemu 
przemieszczeniu.

Przechodząc do kwestii desygnatu, trzeba podkreślić, że ani 
autorzy Encyklopedii… („przedmioty dziś już nieużywane”), ani 
H. Kurkowska i S. Skorupka („rzeczy dziś już nieistniejące”) nie 
charakteryzują go trafnie. Przyjąć należy, że desygnat historyzmu 
to przedmiot nieistniejący lub istniejący, ale nienależący do rze-
czywistości aktywnej, czyli taki, który utracił swą prymarną funk-
cję na rzecz funkcji sekundarnej. Pojęcie „przedmiot” ma szersze 
znaczenie od pojęcia „rzecz” – jego przyjęcie pozwala zatem objąć 
terminem „historyzm” większą liczbę elementów języka. H. Kur-
kowska i S. Skorupka jako przykład historyzmu podają m.in. rze-
czownik kusza, sami sobie przecząc, ponieważ denotacja nazwy 
kusza nie jest zbiorem pustym: w większości muzeów zobaczyć 
możemy jej desygnat, natomiast bez wątpienia utraciła ona swą 
prymarną funkcję na rzecz funkcji sekundarnej, ponieważ prze-
stała być wykorzystywana jako broń, stając się eksponatem, świa-
dectwem dawnej kultury materialnej.

Pragnę zasygnalizować, że mam poczucie niewystarczalności 
tego, co zostało powiedziane. Wspomnieć zatem wypada, iż bliż-
szego omówienia wymagałyby choćby internacjonalizmy, kwestia 

i przywiązaniu do idei równości wszystkich członków wspólnoty. Językami ro-
boczymi UE są: angielski, francuski oraz niemiecki.
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klasyfikowania czasowników jako historyzmów, zagadnienie sta-
tusu ontologicznego desygnatów nazw czy egzotyzmy.

Poniżej przywołuję jedynie dwie jednostki leksykalne, z których 
pierwsza jest historyzmem, druga natomiast jest nim tylko w jed-
nym ze swoich znaczeń7.

Indygenat

Słowo to na przestrzeni wieków niemal nie zmieniło swego zna-
czenia. Notuje je SXVI w postaci indygenatus ‘nadanie szlachcicowi 
obcemu szlachectwa polskiego’. Identycznie prawie SL: ‘przypusz-
czenie obcey szlachty do społeczności szlachectwa kraiowego’. 
SWil definiuje je następująco: ‘w dawnej Polsce, prawo obywatel-
stwa, szlachectwa, udzielane przez stany sejmujące’, natomiast SW 
przez indygienat (też inkolat) rozumie ‘udzielenie cudzoziemcowi 
prawa obywatelstwa krajowego; nadanie szlachectwa komu; na-
danie obywatelstwa honorowego przez miasto’. Pisownię tego wy-
razu w SW przez połączenie literowe gie (w SW też np. gienerał, 
gieolog, gieometra) uznać należy za pochodną miękkiej wymowy 
ḱ, ǵ w każdej pozycji, co jest mazowiecką cechą regionalną. Wy-
mowę taką propagował Adam Kryński, nic zatem zdumiewają-
cego, iż w SW taki właśnie zapis spotykamy8.

W SD indygenat zdefiniowany został następująco: ‘przyznanie 
cudzoziemcowi prawa obywatelstwa kraju, w którym przebywa’, 
‘przyznanie cudzoziemskiemu szlachcicowi szlachectwa polskiego; 
nadanie szlachectwa’. Dziwi nieco, że w słowniku tym nie zasto-
sowano żadnych kwalifikatorów, gdyż w czasie jego powstania 
wyraz ten należał już z pewnością do przeszłości. Niemal iden-

 7 Pod warunkiem uznania jej za jednostkę polisemiczną, a nie za homoni-
miczną – zagadnienie to pozostawiam otwarte, nie zajmując, ze względu na nie-
odpowiedniość miejsca, żadnego stanowiska.
 8 W SWil natomiast: generał, geolog, geometra, co jest konsekwencją obowiązy-
wania na Kresach Wschodnich wymowy krakowskiej.
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tycznie rozumie się to słowo w STok, SWO oraz USJP (w dwóch 
pierwszych kwalifikator historia, w ostatnim historyzm).

Szlachta zawsze niezbyt przychylnym okiem patrzyła na insty-
tucję indygenatu, który stanowił dla niej zagrożenie, dopuszczając 
przedstawicieli innych narodowości do sprawowania władzy:

Od nobilitacji trzeba odróżnić indygenat, który polegał na 
udzieleniu szlachcicowi zagranicznemu szlachectwa pol-
skiego. Instytucja ta wykształciła się w drugiej połowie 
XVI w. Nadanie indygenatu przez króla było dokonywane 
na sejmie, co stanowiło formę kontroli. Z czasem uznano ją 
za niedostateczną, toteż w 1641 r. uchwalono, że indygenatu 
może udzielać tylko sejm. Konstytucja ta miała moc wsteczną 
od 1607 r.

B a r d a c h, 2009: 217

Wart podkreślenia jest fakt, iż determinacja szlachty była tak 
wielka, że sejm z 1641 roku zastosował zasadę retroaktywności, 
nadając normie prawnej moc wsteczną. Stanowi to przejaw nad-
miernego wzrostu pozycji tej warstwy społecznej, co doprowadziło 
w połowie XVII wieku – wraz z wyniszczeniem gospodarczo-
 -demograficznym po powstaniu Chmielnickiego (1648–16589), po-
topie szwedzkim (1655–1660) oraz wojnie z Rosją (1654–1667) – do 
kryzysu Rzeczypospolitej, z którego ta miała się już nie podnieść 
(por.  L e s z c z y ń s k i, 2013: 97–108).

Nadanie indygenatu wymagało spełnienia określonych przesła-
nek i miało niezwykle uroczysty charakter:

Od kandydatów wymagano przedstawienia dowodów ich 
zasług w służbie Rzeczypospolitej, świadectwa szlachectwa 
wydanego przez sąd za granicą, złożenia przysięgi na wier-
ność Rzeczypospolitej i królowi oraz dokonania zakupu 
ziemi. […] Ceremonia nadania indygenatu odbywała się czę-
sto podczas sejmu koronacyjnego na początku panowania 
danego władcy; jednego z kandydatów wybierano do roli 

 9 Moment zakończenia powstania bywa sporny – w tym artykule uznaję za 
takowy zawarcie unii hadziackiej.
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eques aureatus, czyli „Złotego rycerza”, aby poprowadził całą 
grupę szczęśliwych wybrańców losu. W XVIII w. nowy po-
smak całej ceremonii nadało wprowadzenie do niej elementu 
aukcji. W r. 1764 Pierre Ravcour, od dawna osiadły w War-
szawie żydowski bankier z Paryża, za wyniesienie siebie 
i swoich trzech synów do stanu szlacheckiego zapłacił sumę 
126 666 i 20 groszy.

D a v i e s, 1992, T. 1: 319

SXVI notuje także rzeczownik indygena ‘szlachcic mający osiad-
łość ziemską w danej ziemi, rodak, ziomek, krajan; cudzoziemiec, 
który otrzymał prawa i przywileje szlachcica polskiego’ (syno-
nimy: naszyniec, ziemek). To jedyny leksykon, w którym wyraz ten 
ma dwa znaczenia. W SL oraz SW (tu indygiena lub indygien) tylko 
‘tubylec’, natomiast w SD i USJP (z kwalifikatorem historyzm) wy-
łącznie ‘w dawnej Polsce: cudzoziemiec, który otrzymał prawa 
i przywileje szlachcica polskiego’.

SL oraz SW notują także przenośny zwrot: dawać indygenat sło-
wom cudzoziemskim. Samo pochodzenie słowa indygenat jest zresztą 
obce: od fr. indigénat ‘prawo obywatelstwa’, a to z kolei od łac. in-
digena ‘tubylec’ (SWO) lub śrdw.-łac. indigenatio ‘prawo obywatel-
stwa’ (SD, STok), ewentualnie indigenatus (SW).

Kaptur

SStp notuje tylko jedno znaczenie tego słowa: ‘nakrycie głowy 
chroniące przed deszczem i zimnem, capitum, cacullus’, lecz nie 
o nie nam chodzi. Interesuje nas kaptur jako ‘konfederacja szla-
checka (szczególnie w okresie bezkrólewia); sąd nadzwyczajny 
(tzw. kapturowy) powołany przez tę konfederację dla sądzenia 
przestępstw kryminalnych; wyrok tego sądu, który, potwier-
dzony przez następnego króla, stawał się obowiązującym prawem 
(w XVI w. obyczaj ten wykorzystywano głównie dla rozgrywek re-
ligijnych)’. Szersze rozumienie tego słowa znajdziemy tylko w SW: 
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‘konfederacja, zawiązywana po śmierci króla na czas bezkrólewia’, 
‘sąd karny podczas bezkrólewia’, ‘uchwała związku kapturowego’, 
‘kara oznaczona przez sąd kapturowy, kara kapturowa’. Kaptur 
oznaczał zatem: konfederację, sąd konfederacji, wyrok takiego 
sądu bądź uchwałę.

W SL wyraz ten (w zakresie interesującego nas pola semantycz-
nego) ma tylko jedno znaczenie: ‘spiknienie stanów po śmierci 
królewskiej na obronę królestwa, rządu i sprawiedliwości’ (kwa-
lifikator polityka), tak samo w SWil: ‘w dawnej Polsce, zebranie 
stanów po śmierci królewskiej na obronę królestwa, rządu i spra-
wiedliwości’.

SD definiuje kaptur następująco: ‘w dawnej Polsce: konfederacja 
zawiązywana po śmierci króla na czas bezkrólewia, mająca na celu 
obronę praw warstw uprzywilejowanych i utrzymanie porządku 
w kraju’ (kwalifikator historia) – tak samo prawie NSJP (taki sam 
kwalifikator) oraz USJP (kwalifikator historyzm).

Wszystkie leksykony (prócz SStp) notują także przymiotnik 
kapturowy (SBr w interesującym nas znaczeniu notuje tylko ów 
przymiotnik, pod pojęciem kaptur rozumiejąc wyłącznie ‘nakrycie 
głowy żałobne’; podobnie WSJP, gdzie jednak kaptur ma trzy zna-
czenia) w zestawieniu sąd kapturowy ‘sąd szlachecki sprawujący 
czasową jurysdykcję w czasie bezkrólewia (w latach 1572–1768), 
zajmujący się sprawami kryminalnymi oraz wykroczeniami prze-
ciw bezpieczeństwu publicznemu’ (USJP), a w WSJP znajdziemy 
jeszcze przenośne jego znaczenie ‘sytuacja, w której oskarża się 
o coś jakąś osobę lub podejmuje się jakieś niekorzystne dla niej 
decyzje, nie pozwalając jej na obronę’.

Kaptur był rodzajem konfederacji, które w Rzeczypospolitej peł-
niły niezwykle ważną funkcję z powodu kryzysów elekcyjnych 
oraz ogólnej słabości centralnych organów państwa:

Do realizacji określonych celów stany (szlachta, miasta, du-
chowieństwo) tworzyły jedno- lub wielostanowe konfede-
racje, które działały w zastępstwie władzy państwowej lub 
dążyły do wymuszenia na niej realizacji określonych postu-
latów stanów. Konfederacja była ligą, czyli związkiem obej-
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mującym tylko te osoby, które do niej przystąpiły; wymie-
niano je zwykle imiennie w akcie zawiązania konfederacji. 
Członkowie konfederacji zobowiązywali się do solidarnego 
występowania dla realizacji wspólnego celu. Konfederacja 
trwała do chwili jego osiągnięcia, miała więc charakter cza-
sowy.

B a r d a c h, 2009: 129

Choć konfederacje zawiązywała głównie, z powodu swego 
uprzywilejowanego położenia, szlachta, zdarzały się i konfedera-
cje mieszczan:

Wyrazem aktywności miast były konfederacje miejskie 
w pierwszej połowie XIV w. Miały jednak one sporadyczny 
charakter i nie doprowadziły do ujednolicenia polityki miast 
w skali ogólnej. Należy odnotować udział miast w konfede-
racjach wspólnie ze szlachtą w dobie bezkrólewia po śmierci 
Ludwika Węgierskiego. I później zawiązywano wspólne 
konfederacje szlachty i miast. Przedstawiciele największych 
miast brali też udział w elekcjach królów.

B a r d a c h, 2009: 119

Chociaż konfederacja była instytucją na wskroś demokra-
tyczną – umożliwiała bowiem opór przeciwko despotycznym 
zapędom monarchy – z czasem zmieniła się w narzędzie anar-
chii. Choć jeszcze w 1573 roku skonfederowany sejm warszawski 
uchwalił akt o tolerancji religijnej, w XVII wieku stała się konfede-
racja: „[…] zalegalizowaną formą wojny domowej i nikt nie uważał 
jej za rzecz niezwykłą”  (D a v i e s, 1992, T. 1: 449).

Specyficzną formą konfederacji były właśnie kaptury:

Przede wszystkim za ich [konfederacji – P.B.] pomocą starano 
się wypełnić luki ustroju państwowego w czasie bezkróle-
wia. Służyły temu konfederacje kapturowe zawiązywane 
we wszystkich województwach, które powoływały własne 
sądy zapewniające bezpieczeństwo w czasie bezkrólewia 
oraz łączyły się w kaptur generalny. Kaptur stanowił formę 
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organizacji „narodu politycznego” czasu bezkrólewia, gdy 
ustawało funkcjonowanie normalnych władz i sądów.

B a r d a c h, 2009: 250

Do tradycji sądów kapturowych powrócono w okresie II wojny 
światowej: 16 kwietnia 1940 roku Komitet ds. Kraju przy Rzą-
dzie RP na emigracji podjął decyzję o powołaniu systemu sądów 
w okupowanej Polsce, a w maju wydany został nawet Kodeks Są-
dów Kapturowych (por.  F o r y s t e k, 2016).

Zakończenie

Odnoszę wrażenie, że tematyka historyzmów do tej pory trak-
towana była nieco po macoszemu. Zdecydowana większość uczo-
nych uznaje historyzmy za jeden z typów archaizmów, co moty-
wowane jest najprawdopodobniej ich pozornym podobieństwem. 
Jednakże po dokładniejszym przyjrzeniu się im, trzeba zauważyć 
znaczne różnice, o których mowa była wcześniej.

Jednocześnie nie wydaje mi się słuszne rezygnowanie z terminu 
„historyzm”, gdyż wyrazy należące do tej klasy bez wątpienia ce-
chuje wyjątkowość i odrębność od reszty leksyki. Pożądane staje 
się wskazanie jasnych wytycznych, dzięki którym będzie można 
zaklasyfikować dany leksem jako historyzm, a to wymaga, w mo-
jej opinii, rozstrzygnięcia trzech zagadnień węzłowych:
1) granic temporalnych;
2) granic terytorialnych;
3) desygnatu.

Starałem się – w skrótowy, co oczywiste, sposób – przedstawić 
rezultaty swoich przemyśleń. Zdaję sobie sprawę, co sygnalizo-
wałem już w trakcie wywodu, że żadne z rozstrzygnięć nie jest 
w pełni zadowalające, lecz dokonałem – taką przynajmniej żywię 
nadzieję – wyborów, które umożliwiają w miarę precyzyjne oraz 
niesprzeczne wewnątrzsystemowo, czego, niestety, nie miałem 
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sposobności dowieść, klasyfikowanie określonych wyrazów jako 
historyzmów.

Wielki I. Kant powiada w Krytyce praktycznego rozumu:

Rozłożenie spadania kamienia, ruchu procy, na jego ele-
menty i ujawniające się przy tym siły oraz matematyczna ich 
analiza doprowadziły w końcu do tego jasnego i po wszyst-
kie czasy niezmiennego wglądu w budowę świata, [wglądu,] 
który przy dalej postępujących obserwacjach, może zawsze 
spodziewać się tylko swego rozszerzenia, nigdy zaś nie po-
trzebuje się obawiać, aby musiał się cofnąć.

K a n t, 2012: 258

Liczę, że artykuł ten, choć w niewielkim stopniu, stanowi mate-
rializację tych słów.
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Paweł Baryś

Troublesome historisms

S u m m a r y

A characteristic feature of the term historism (historyzm) is its high degree of 
ambiguity. In linguistic literature historisms are usually discussed in the context 
of archaisms, and even regarded as one of their types. It seems that the reason 
for this lies in the insufficient consideration of the three crucial issues concern-
ing historicism, i.e. temporal boundaries, territorial boundaries and referent.

The article discusses the terms archaism and historism, as well as the crucial 
issues mentioned above. The words indygenat and kaptur are used to illustrate 
the action of the theory in practice – the former we recognized as historism and 
the latter as historism in only one of its meanings (providing that it is regarded 
as a polysemic unit).
K e y w o r d s:  archaism, historism, temporal boundaries, territorial boundaries, 
referent

Павел Барысь

Затруднительные историзмы

Ре з ю м е

Характерной чертой термина историзм является высокая степень его не-
однозначности. В лингвистической литературе историзмы обычно описыва-
ются в контексте архаизмов и даже считаются одним из их типов. Причина 

https://www.tygodnikprzeglad.pl/byla-inna-polska


56 Część pierwsza: Od historii do współczesności…

этого кроется, по-видимому, в недостаточном рассмотрении трёх ключевых 
вопросов, касающихся историзма, т.е. временных границ, территориальных 
границ и десигната.

В статье обсуждаются термины архаизм и историзм, a также вышеупомя-
нутые ключевые вопросы. Иллюстрацией применения теории на практике 
послужили слова indygenat и kaptur – первое из них мы считаем историзмом, 
второе – историзмом лишь в одном из значений (при условии, если слово 
будем считать полисемической единицей).
К л ю ч е в ы е  с л о в а:  архаизм, историзм, временные границы, территори-
альные границы, десигнат
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Wielką wartością polskiej tradycji jest kultura ludowa. Każdy 
region naszego kraju kultywuje inną tradycję, charakteryzu-

jącą się odmiennymi zwyczajami, obrzędami i wierzeniami, każdy 
ma swoje unikatowe stroje, pieśni i tańce. W dawnych czasach 
czynnikiem szczególnie wyróżniającym dany teren była gwara, 
którą posługiwali się jego mieszkańcy. Jednak czy współcześnie 
możemy mówić o rozwarstwieniu gwarowym? Czy człowiek ży-
jący w czasach konsumpcjonizmu, ogólnej globalizacji potrafi do-
cenić jeszcze wartość mowy swoich przodków? Obserwuje się dziś 
w społeczeństwie trend nie tyle powrotu do swoich tradycji, ile do 
wyłapywania pewnych jej elementów: różnego rodzaju breloczki, 
koszulki, kubki w łowickie czy kaszubskie wzory, bielizna z ko-
ronki koniakowskiej, zespoły śpiewające białym głosem popowe 
piosenki czy potańcówki w rytmach folkowych – to wszystko 
świadczy o ciągłym zainteresowaniu kulturą słowiańską. Te re-
likty tradycji można zaobserwować także w mowie. Posługiwanie 
się gwarą przez kolejne pokolenia maleje, więc być może za kilka-
naście bądź kilkadziesiąt lat o mowie danego regionu będziemy 
mogli dowiedzieć się jedynie z opracowań językoznawców.

Gwara była kiedyś podstawą komunikacji na danym, raczej nie-
wielkim terytorium. Słownik języka polskiego definiuje ją jako ‘mowę 

 * Artykuł został napisany na podstawie pracy licencjackiej Gwara istebniań-
ska w folklorze i kulturze współczesnej. Wybrane zagadnienia, powstałej pod opieką 
prof. dr hab. Ewy Sławkowej, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
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ludności określonej miejscowości’ (SD1). Posiadała cechy dystynk-
tywne, odróżniające ją od gwar sąsiednich. Dążenie do wprowa-
dzenia językowego monolitu zintensyfikowało się po II wojnie 
światowej pod wpływem przeobrażeń społeczno-gospodarczych 
(K u r e k, 2010: 69). Tutaj wielkie znaczenie miało wprowadzenie 
środków masowego przekazu, a także powszechny dostęp do 
nauczania, w tym szkolnictwa na wsiach, co doprowadziło do 
przemieszania się gwary i języka literackiego. Halina Karaś odno-
towuje, że w Polsce przed wojną gwarą posługiwało się 80% lud-
ności, a w latach osiemdziesiątych XX wieku zaledwie 25%  (K a -
r a ś, 2019).

Gwara istebniańska to mowa górali zamieszkujących trzy be-
skidzkie wsie: Istebnę, Jaworzynkę i Koniaków, czyli tak zwaną 
Trójwieś. Pomimo że gwara, którą posługują się mieszkańcy po-
szczególnych miejscowości, prawie się nie różni, wśród nich krąży 
przeświadczenie, że w Istebnej się rzondzi, w Jaworzynce gwarzy, 
a w Koniakowie pado.

Trójwieś Beskidzka to najbardziej wysunięty na południowy za-
chód punkt Polski. Na jej terenie znajduje się granica polsko-cze-
sko-słowacka, czyli Trójstyk. Wsie Istebna, Jaworzynka i Konia-
ków powstały pod koniec panowania Elżbiety Lukrecji, ostatniej 
przedstawicielki Piastów cieszyńskich. Nazwa Istebna etymolo-
gicznie pochodzi od staropolskiego słowa istba, czyli izba, co dziś 
oznacza dom chłopski  (B o r e k, 1986: 41). Po raz pierwszy nazwę 
tę odnotowano w 1577 roku w urbarzu cieszyńskim na określe-
nie łąki należącej do osadnika Woytka, który miał płacić za nią 
podatek  (K i e r e ś, 2014: 17). Jako wieś Istebna istnieje od 1620 
roku, a od 1973 roku wraz z Jaworzynką i Koniakowem wchodzi 
w skład gminy Istebna.

Gwara istebniańska należy do dialektu śląskiego, a właściwie 
do jego południowej odnogi. System samogłoskowy jest zbliżony 
do fonetyki całego Śląska Cieszyńskiego, jednak wiele elementów 
gwary istebniańskiej jest charakterystycznych tylko dla terenu 
Trójwsi. W celu zobrazowania specyfiki tej mowy posłużę się ar-

 1 Wykaz zastosowanych skrótów znajduje się w Źródłach na końcu artykułu.
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tykułem Gwara Koniakowa, Istebnej, Jaworzynki i Wisły  (B u b a k, 
1978), książką Zarys dialektologii polskiej  (U r b a ń c z y k, 1953) oraz 
własnymi obserwacjami.

Jedną z ważniejszych cech gwary istebniańskiej jest akcentowa-
nie inicjalne wyrazów, a więc wzmocnienie początkowej sylaby 
(x’ałupa, J’aworž’ynka, ’uumyrać). Ten typ akcentu jest specyficzny 
dla gwar jabłonkowskich, czyli tych skupionych wokół miasta 
Jabłonków, do których zaliczana jest także gwara Istebnej. Tłuma-
czy się go wpływami słowackimi bądź pozostałością języka staro-
polskiego.

Równie ważne dla gwary istebniańskiej jest jabłonkowanie czy 
inaczej sziakanie. Polega ono na przemieszaniu szeregów <š, ž, 
č, ǯ> oraz <ś, ź, ć, ʒ́>, co skutkuje powstaniem szeregu pośredniego 
<š’, ž’, č’, ǯ’> (koš’ula, i

ˆ
eš’č’e, nabož’ny). Zjawisko to motywowano 

wpływami słowackimi oraz mieszaniem się ludności mazurzącej 
z niemazurzącą.

Przyglądając się fonetyce gwary istebniańskiej, istotne jest rea-
lizowanie wygłosowego ę jako -yem (-ym) lub -yen (-yn) (np. babyem, 
č’elyen), a wygłosowego ǫ jako -uom (matkuom, cestuuom). Ważnym zja-
wiskiem jest labializacja (o poprzedzane u niezgłoskotwórczym 
→ u

ˆ
 (pu

ˆ
ole, u

ˆ
oko) oraz prejotacja (i w nagłosie jest poprzedzane 

i niezgłoskotwórczym →  i
ˆ
 (ii

ˆ
zba)). Wibracyjne r, czyli tak zwane 

ř frykatywne, które jest pozostałością prasłowiańskiej spółgłoski 
*ŕ to kolejny ważny wyznacznik gwarowy. Na terenie Trójwsi re-
alizowane jest jako rž (rž’) po spółgłoskach dźwięcznych i jako rš 
(rš’) po bezdźwięcznych (drževo, i

ˆ
arž’ina, trši). Niestety, obecnie 

rzadko spółgłoskę tę słyszy się w takim brzmieniu, realizują ją je-
dynie najstarsi mieszkańcy.

Mowa istebniańskich górali nie nadążała za ewolucją języka 
ogólnopolskiego, dlatego też zachowała w swoim systemie leksy-
kalnym wiele form wyrazów staropolskich, np. błecha – *błeχa – 
‘pchła’; ćma – *tъma – ‘ciemność’, czy jegła – *jьgъla – ‘igła’ (SR). 
W gwarze terenów Trójwsi odnajdziemy także mnóstwo zapo-
życzeń czeskich i słowackich z racji bezpośredniego sąsiedztwa 
z tymi państwami (cesta, czes. cesta ‘droga’; zdrzadło, czes. zrcátko 
‘lusterko’; chladać, czes. hledati ‘szukać’; hrozny, słow. hrozný ‘ok-
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ropny’ czy hwost, słow. chvost ‘ogon’). Historyczne powiązanie 
ziem Śląska Cieszyńskiego z monarchią Habsburgów, prowadzącą 
politykę germanizacyjną również odbiło się na gwarowym syste-
mie nazewniczym. Do dziś w Trójwsi większość osób posługuje 
się partykułą ja ‘tak’ zapożyczoną z języka niemieckiego. Wiele 
przedmiotów codziennego użytku było określanych z niemiecka, 
np. ancug, niem. Anzug ‘garnitur’; mantel, niem. Mantel ‘płaszcz’; 
bryle, niem. Brille ‘okulary’. W gwarze istebniańskiej znajdziemy 
także naleciałości węgierskie (redyk), łacińskie ( fabula) oraz wiele 
innych, zazwyczaj rozpowszechnionych w wyniku migracji Woło-
chów, czyli pasterzy, którzy od I wieku n.e. poddawani byli roma-
nizacji, a następnie wielkiej wędrówce ludów, która doprowadziła 
ich w górzyste tereny Karpat  (M i c h a ł e k, 2007: 4–7). Przechodząc 
przez liczne kraje, ludność krzyżowała się, a wraz z nią mieszały 
się języki różnych narodowości.

Ksiądz Emanuel Grim, literat, folklorysta z zamiłowania, ślą-
skoznawca związany z Istebną, pisał w jednym ze swoich wier-
szy: „Kto się wyrzekł ojców wiary ten się jeszcze wrócić może ale 
kto już rzucił stary ojców język temu gorze” (G r i m, [b.r.w.]: 5). 
Mowa naszych przodków jest wielką wartością, powinna być 
dziedziczona przez kolejne, młode pokolenia, bo to właśnie ona 
stanowi o odrębności danego regionu. Oczywiście język ewolu-
uje, podobnie gwary poddawane są ciągłym modyfikacjom, a to 
za sprawą przenikania do nich elementów polszczyzny ogólnej, 
którą obecnie posługuje się większość młodych ludzi zamieszku-
jących wsie. Wśród młodszego pokolenia zauważyć można zjawi-
sko dwujęzyczności – w kontaktach z bliskimi, kiedy rozmówca 
jest znany, młodzi ludzie używają gwary, ale, kiedy uczestniczą 
w sytuacji oficjalnej, przełączają kod językowy na język literacki. 
To zjawisko można zauważyć chociażby w szkołach, kiedy na lek-
cjach dialog z nauczycielem prowadzony jest z dbałością o język 
ogólny, a na przerwach, w kontaktach z kolegami i koleżankami 
operuje się gwarą. Jedynie starsi mieszkańcy gwarę stosują nawet 
w urzędach, co wynika z faktu, że jest to dla nich język jedyny, 
którym się posługują.
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W 2018 roku, wśród mieszkańców Istebnej, Jaworzynki i Konia-
kowa, przeprowadziłam ankietę dotyczącą ich znajomości i prak-
tyki posługiwania się gwarą istebniańską. W badaniach wzięło 
udział łącznie 560 osób w wieku od 10 do 92 lat, z czego 69,4% 
ankietowanych stanowiły kobiety, a 30,6% mężczyźni. Większość 
z nich stwierdziła, że znajomość gwary wyniosła z domu rodzin-
nego, mniejszy udział w krzewieniu tradycyjnej mowy mieli kole-
dzy i znajomi, następnie wymienione zostały zespoły regionalne 
oraz szkoła jako placówka, która ma najmniejszy udział w jej 
rozpowszechnianiu. Należy podkreślić, że ankietowani często na 
zadane pytanie udzielali więcej niż jednej odpowiedzi (zob. wy-
kres 1).

W y k r e s  1. Źródło znajomości gwary
Źródło: Opracowanie własne.

Przeprowadzając badania, zapytałam ankietowanych o wy-
kształcenie, aby sprawdzić, czy proces edukacji społeczeństwa 
może odbijać się na znajomości danego narzecza. Wyniki do-
wiodły, że wykształcenie faktycznie może mieć wpływ na sto-
sowanie gwary w powszechnej komunikacji. Osoby, które na co 
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dzień posługują się gwarą, mają zaledwie podstawowe wykształ-
cenie (67%); w mniejszym stopniu stosują ją osoby, które ukończyły 
studia (53%), ale jednocześnie to najliczniejsza grupa wśród ankie-
towanych, która gwarą nie posługuje się w ogóle w rozmowach 
codziennych. Wyniki te umieściłam w tabeli 1.

Ta b e l a  1
Wykształcenie ankietowanych a częstotliwość posługiwania się gwarą

Wykształcenie
Częstotliwość używania gwary na co dzień

często
(%)

brak
(%)

czasami
(%)

Podstawowe 67 4 29
Średnie 61 8 31
Wyższe 53 13 34

Edukacja ma więc negatywny wpływ na gwarowe kształtowa-
nie młodych ludzi. Każdy kolejny szczebel szkolnictwa redukuje 
możliwość powszechnego posługiwania się gwarą, często wiejska 
młodzież zmuszona bowiem jest do opuszczenia swojej rodzinnej 
miejscowości w celu zdobycia wykształcenia średniego czy wyż-
szego. Zmiana otoczenia zazwyczaj obliguje także do zmiany kodu 
językowego, a co za tym idzie, zmniejsza się możliwość stosowa-
nia gwary w sytuacjach codziennych. Myślę, że uwrażliwianie na 
piękno mowy ojczystej powinno się wypracowywać od najmłod-
szych lat, dlatego pożądane efekty mogłaby przynieść edukacja re-
gionalna. Dzieci korzystające z takiej edukacji wyczulone byłyby 
nie tylko na kulturę góralską, ale także na gwarę istebniańską.

Pomijając jednak wszelkie spekulacje, chciałabym zwrócić uwagę 
na pozytywne wyniki ankiety. Dowodzą one, że gwara na terenie 
Trójwsi Beskidzkiej jest jeszcze nadal praktykowana. Aż 91,1% re-
spondentów (zob. wykres 2) posługuje się gwarą na co dzień lub 
używa jej w niektórych sytuacjach. Taki wynik świadczy o tym, że 
mowa istebniańskich górali ciągle jest jeszcze żywa.



63Paulina Kupczyk: Współczesny status gwary istebniańskiej

W y k r e s  2. Posługiwanie się gwarą w życiu codziennym
Źródło: Opracowanie własne.

Choć gwara na terenie Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa ciągle 
jest podtrzymywana, to należałoby sprawdzić, jakie są rokowania 
na przyszłość. W tym celu poprosiłam ankietowanych, by ocenili 
swoją znajomość gwary w skali od 1 do 10, przy czym cyfra 10 
oznaczała doskonałą znajomość gwary, a cyfra 1 brak jej znajomo-
ści. Sumując te odpowiedzi i wyciągając z nich średnią arytme-
tyczną, otrzymałam rezultaty – zob. tabela 2.

Ta b e l a  2
Wiek ankietowanych a znajomość gwary

Przedział wiekowy Znajomość gwary

10–17 lat ≈6,5
18–25 lat ≈6,6
26–30 lat ≈7,2
31–40 lat ≈7,0
41–50 lat ≈7,1
51–60 lat ≈8,6
61–70 lat ≈8,3

71 i więcej ≈10
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Niestety, przytoczone dane świadczą o tym, że stopień znajo-
mości gwary istebniańskiej wykazuje tendencję malejącą. Proces 
ubożenia narzecza wynika przede wszystkim z otaczającego nas 
z każdej strony języka ogólnego, który zalewa również społecz-
ności etnograficzne za pośrednictwem różnego rodzaju mass me-
diów – radia, prasy, telewizji czy portali internetowych. Dlatego 
też postanowiłam w ankiecie zapytać o to, czy respondenci, pisząc 
wiadomości SMS lub wymieniając informacje na portalach spo-
łecznościowych, posługują się gwarą (zob. wykres 3).

W y k r e s  3. Gwara w komunikacji pośredniej
Źródło: Opracowanie własne.

Wyniki przedstawione na wykresie dowodzą, że gwara raczej 
kontynuowana jest w zakresie mowy a nie pisma. Spośród po-
nad 90% osób, które posługują się nią na co dzień, zaledwie 36,6% 
używa gwary w kontaktach internetowych. Warto zapytać, gdzie 
mieszkańcy Trójwsi najchętniej i najczęściej operują mową swoich 
dziadków? Okazuje się, że przede wszystkim w przestrzeni domo-
wej, wśród najbliższych osób – aż 83,3% przebadanych, także spory 
odsetek używa jej podczas spotkań z przyjaciółmi i znajomymi 
(50,3%), rzadziej gwarą mieszkańcy Istebnej, Jaworzynki i Konia-
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kowa posługują się w szkole czy w pracy, co jest zrozumiałe – w sy-
tuacjach oficjalnych wypada posługiwać się językiem oficjalnym.

Wielką rolę w rozpowszechnianiu gwary odgrywają zespoły re-
gionalne i kapele ludowe, które poprzez różne pieśni, scenki rodza-
jowe czy nawet stosowanie gwary podczas prób wyrabiają w mło-
dych ludziach nawyk operowania regionalizmami. Co ważne, 
zainteresowanie taką formą rozrywki wzrasta wśród młodych 
generacji. Jednak praca z najmłodszymi nastręcza niemałych kło-
potów – dzieci często nie rozumieją nawet podstawowych poleceń 
gwarowych ze strony prowadzących. Główny więc problem leży 
w braku bazy leksykalnej. O ile tłumaczenie przysłówków (fest ‘bar-
dzo, mocno’, wdycki ‘zawsze’) nie stanowiło dla ankietowanych więk-
szych problemów, o tyle objaśnienie przymiotników zamamrany ‘ma-
rudny’, modry ‘niebieski’ okazało się o wiele trudniejszym zadaniem.

Gwara dla jednych stanowi jedynie archaiczną formę języka, dla 
innych zaś jest wielką wartością. Mieszkańcy Trójwsi potrafią do-
cenić mowę przodków, dlatego spora liczba osób studiuje książki 
o tej tematyce, czyta wiersze miejscowych poetów lub słucha 
pieśni regionalnych (zob. wykres 4).

W y k r e s  4. Zainteresowanie gwarą istebniańską
Źródło: Opracowanie własne.
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Zainteresowanie tą tematyką daje nadzieję, że gwara istebniań-
ska przetrwa jeszcze w następnych kilku pokoleniach. Ludzie są 
świadomi, jak wielkim skarbem jest mowa dziadów, toteż starsi 
mieszkańcy gminy Istebna chętnie przekazują wiedzę dzieciom 
i wnukom. Miłośnicy gwary tworzą artykuły, opowiadania, wier-
sze właśnie jej – gwarze istebniańskiej – poświęcone.

Przeprowadzone badanie pozwoliło mi nieco przybliżyć współ-
czesny status gwary istebniańskich górali. Oczywiście uzyskane 
wyniki mają wartość statystyczną. Niemniej z udzielonych od-
powiedzi można wnioskować, że dla społeczności Trójwsi gwara 
jest dziś jeszcze czymś powszednim, zarówno w kontaktach z bli-
skimi, jak i znajomymi. Mieszkańcy zazwyczaj rozróżniają sytu-
acje, w których mogą posłużyć się gwarą, od tych, gdy wypada 
raczej użyć języka ogólnego, choć – szczególnie dla starszego 
pokolenia – bywa to niemałym kłopotem. Gwara – jak dowodzą 
obserwacje i konkluzje dialektologów – stopniowo zanika, jednak 
– co warto podkreślić – istebniańska ludność ciągle żywo się nią 
interesuje. Myślę, że większość użytkowników zdaje sobie sprawę 
z tego, że występowanie tej unikatowej mowy obejmuje zaledwie 
trzy wsie, dlatego też starsi mieszkańcy przekazują tajniki isteb-
niańskiej gwary młodszym. Ci z kolei, stając się spadkobiercami 
czegoś tak wyjątkowego, nie tylko posługują się nią na co dzień, 
a przynajmniej w określonych sytuacjach, lecz także pogłębiają 
wiedzę o niej, korzystając z literatury czy muzyki. Dlatego uwa-
żam, że gwara istebniańska jest jeszcze ciągle żywotna i dla wielu 
stanowi integralny element miejscowej komunikacji i kultury.
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Paulina Kupczyk

The contemporary status of the Istebna dialect

S u m m a r y

Modern man lives in the world of globalization. The technological innova-
tions that surround us, the ubiquitous Internet, make everything within reach. 
In this article the author makes an attempt at proving that for many people the 
linguistic and cultural heritage, and with it the dialect, still constitute a great 
value. In the Beskidzka Trójwieś, the dialect was the basis of communication 
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between people. In the course of history, when the Polish state was developing 
socially and economically, the language of the Istebna inhabitants was initially 
transformed, and then slowly disappeared, especially in the lexical layer. On the 
basis of the survey conducted, the author is trying to look at the current state of 
the Istebna dialect among several generations of the inhabitants of Trójwieś, that 
is, three villages: Istebna, Jaworzynka and Koniaków.
K e y w o r d s:  the Istebna dialect, Beskidzka Trójwieś, tradition, contemporary 
times, culture

Паулина Купчик

Современный статус истебнянского диалекта

Ре з ю м е

Современный человек живёт в мире глобализации. Технологические нов-
шества, которые окружают нас со всех сторон, вездесущий интернет причи-
няются к тому, что всё буквально на расстоянии вытянутой руки. В статье 
автор пытается доказать, что для многих людей диалект, наряду с языковым 
и культурным наследием, всё ещё является большой ценностью. На тер-
ритории местностей, называемых Бескидская Труйвесь, диалект был осно-
вой общения между людьми. В ходе исторического развития, когда поль-
ское государство развивалось в социальной и экономической сферах, речь 
истебнянских горцев первоначально подверглась преобразованиям, а затем 
начала медленно исчезать, особенно на лексическом уровне. На основании 
проведённого опроса автор пытается посмотреть на современное состояние 
истебнянского диалекта среди нескольких поколений жителей трёх сёл, 
образующих Труйвесь, таких, как: Истебна, Явожинка и Конякув.
К л ю ч е в ы е  с л о в а:  истебнянский диалект, Бескидская Труйвесь, тради-
ция, современность, культура
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Język jest skazówką stopnia, do którego przy-
szedł naród w cywilizacji i oświeceniu.

J. Ś n i a d e c k i:  O języku polskim

W 2018 roku rozpoczęłam wieloetapowe badania nad rozwo-
jem słownictwa budowlanego w polszczyźnie. Dotychczas 

zebrałam i opracowałam materiał ze Słownika staropolskiego (SStp1) 
obejmujący 700 najstarszych wyrazów, które na gruncie polskim 
były związane z budowaniem, czyli wznoszeniem obiektów i bu-
dowli z mniejszych elementów. Materiał podzieliłam wstępnie na 
pola tematyczne, takie m.in. jak: nazwy materiałów budowlanych, 
nazwy materiałów ochronnych i izolacyjnych, nazwy narzędzi, 
nazwy budowli, nazwy wykonawców czynności, nazwy czyn-
ności budowlanych (w tym czasowniki i rzeczowniki odczasow-
nikowe). Następnie ustaliłam, które słowa staropolskie były dzie-
dziczone z prasłowiańszczyzny, a które zapożyczono z innych 
języków. Na tym – wstępnym niejako – etapie badań można było 
wskazać, że słownictwo dotyczące tradycyjnego budownictwa 
drewnianego jest w większości rodzime, dziedziczone z języka 
prasłowiańskiego, często ogólnosłowiańskie, a także utworzone od 
rodzimych form. Już w dobie staropolskiej można jednak wskazać 

 1 Wykaz wykorzystanych słowników wraz z ich skrótami znajduje się 
w Źródłach na końcu artykułu.

http://orcid.org/0000-0002-2731-5761
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wiele zapożyczeń, z czego najmniej liczne są pożyczki z języka ła-
cińskiego (np. pal z łac. palus; blank z łac. plancus ‘tarcica, deska’; 
fundament z łac. fundamentum ‘podwalina’) i czeskiego (m.in. sienica, 
sieńca ‘sień’; tesarz ‘ceśla, stolarz’; zadziałać ‘zamurować’), znaczący 
wpływ na rozwój słownictwa budowlanego w dobie staropolskiej 
miały natomiast zapożyczenia niemieckie, które stanowią przeszło 
10% form przyswojonych w różnym stopniu i z różnych stadiów 
niemczyzny (np. belka z niem. Balke; bretnal z niem. Brettnagel ‘długi 
gwóźdź z dużym, płaskim łebkiem’; budować od śr.-w.-niem. buden; 
cegła śr.-w.-niem. Ziegel, z łac. tēgula ‘dachówka’ od łac. tegere ‘po-
krywać’; dach od śr.-w.-niem. Dach; ganek ze śr.-w.-niem. Gang ‘przej-
ście’; kielnia ze śr.-w.-niem. Kelle ‘narzędzie murarskie w kształcie 
trójkątnej płytki’) (por. Wy r w a s, 2020).

Podejmując się wstępnego opisu leksyki w kolejnej epoce, ko-
rzystam z materiału zawartego w 37 opublikowanych dotychczas 
tomach Słownika polszczyzny XVI wieku (do hasła rżysko), mając na 
uwadze ówczesne zmiany w polskiej i europejskiej kulturze ma-
terialnej, technice budowlanej i stosunkach społecznych. Uzupeł-
niłam także zbiór leksemów wyekscerpowanych z SXVI danymi 
językowymi z fiszek pochodzących z Kartoteki Słownika polszczy-
zny XVI wieku znajdującej się w Toruniu i obejmującej kompletny 
materiał będący podstawą opracowywania pozostałych tomów 
do litery Ż. Ponieważ rozwój języka pozostaje w ścisłym związku 
z rozwojem świata, wielce pomocnym tłem dla tych rozważań 
jest szeroko pojęta kultura, w tym kultura materialna rozumiana 
jako „ogół dóbr materialnych oraz środków i umiejętności tech-
nicznych społeczeństwa w danym okresie historycznym” (USJP). 
Z tego względu w zakres lektur obowiązkowych oprócz dzieł 
z dziedziny językoznawstwa wchodzą publikacje dotyczące histo-
rii, historii techniki budowlanej i historii architektury (np. K r a s -
s o w s k i, 1995; Pe v s n e r, 2013; R o s s e t, 1974).

Jak podkreśla Irena Bajerowa w odniesieniu do słownictwa 
technicznego w ogólności, wiadomości techniczne dotyczące naj-
starszego okresu piśmiennego są dość skąpe, brakuje zabytków 
zapisanych w języku polskim  (B a j e r o w a, 1980: 6), co Tadeusz 
Nowak w Czterech wiekach polskiej książki technicznej tłumaczy 
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małym obeznaniem techników ze sztuką pisania, niechęcią do 
dzielenia się wiedzą zdobytą od mistrzów, która miała pozostać 
wiedzą tajemną, powierzaną ustnie jedynie wybranym osobom, 
oraz niedużymi postępami techniki w tym czasie, czego efektem 
jest fakt, że jedynym źródłem do poznania dziejów budownictwa 
na ziemiach polskich w czasie od pierwszych śladów działalno-
ści budowlanej człowieka są wykopaliska archeologiczne  (N o -
w a k, 1961: 11). Stan ten nie zmienił się zbytnio w wieku XVI. Jak 
stwierdza autor wspomnianej monografii, „do połowy XVII wieku 
o rozwoju naszej techniki w zakresie budownictwa znacznie lepiej 
świadczą zabytki architektury niż książki z tej dziedziny”  (N o -
w a k, 1961: 47).

Warto jednak wspomnieć o następujących dziełach: Piotra Kre-
scentyna Księgi o gospodarstwie i o opatrzeniu rozmnożenia rozlicznych 
pożytków każdemu stanowi potrzebne (polskie tłumaczenie z łaciny 
wydane w 1549 i 1571 roku)2 i Olbrychta Strumieńskiego pt. O spra-
wie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów, także o przekopach, o wa-
żeniu i prowadzeniu wody: książki wszystkim gospodarzom potrzebne 
(1573). Najdawniejszą na ziemiach polskich publikacją na temat 
budownictwa jest łaciński druk będący zbiorem przepisów praw-
nych dotyczących cechów, które zajmowały się budownictwem, 
pt. Ordinationes de carpentariis, muratoribus et lapicidis (Przepisy o cie-
ślach, murarzach i kamieniarzach, 1554). Nieco ogólnikowych wia-
domości o budownictwie można znaleźć w końcowym rozdziale 
książki polskiego magnata Anzelma Gostomskiego pt. Gospodar-
stwo (1588). Publikacje te zamierzam poddać osobnym analizom. 
Wiadomo, że autorzy nie byli naukowcami. W XVI wieku techniką 
nie zajmowali się profesorowie uniwersytetów, lecz specjaliści 
wprawdzie bardzo dobrze obeznani ze swoim zawodem, jednak 
niepiszący dzieł, nieprzelewający na papier doświadczeń zdoby-
tych w warsztatach rzemieślniczych3.

 2 Autor dzieła żył w Bolonii w XIII wieku, a samo dzieło oparte na staro-
żytnej literaturze rolniczej ukazało się drukiem po raz pierwszy w 1471 roku; 
w polskim tłumaczeniu interesująca jest terminologia rodzima.
 3 Wyjątkiem jest Stanisław Grzepski, profesor Uniwersytetu w Krakowie, 
autor podręcznika pt. Geometryja, to jest miernicka nauka (1566), dzieła z zakresu 
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Mając zatem na uwadze niekompletność materiału będącego 
podstawą tego etapu badań oraz niereprezentatywność wszelkich 
dzieł wydanych w XVI wieku dla stanu ówczesnego słownictwa 
budowlanego, podejmę przynajmniej próbę analizy stanu leksyki 
budowlanej w tym czasie. Wiadomo, że publikacje z kolejnych 
wieków pozwolą na dokładniejsze zdanie sprawy z rozwoju tej 
części słownictwa technicznego, wtedy też uzupełnione zostaną 
luki spowodowane brakiem szesnastowiecznych prac.

Podczas gromadzenia, klasyfikowania i analizy materiału można 
było stwierdzić, że leksyka związana z budownictwem drewnia-
nym jest obecna w wieku XVI w podobnej liczbie jak w dobie staro-
polskiej. Trwająca od wieków tradycja budownictwa drewnianego 
nie zakończyła się przecież wraz ze średniowieczem, gdyż obfite 
lasy dostarczały taniego budulca i niemal do końca wieków śred-
nich dominowały w północnoeuropejskim krajobrazie. Tradycji tej 
sprzyjało także, jak przypomina Grażyna Ruszczyk w monografii 
Drewno i architektura: dzieje budownictwa drewnianego w Polsce, wolne 
tempo procesu industrializacji, hamowanego licznymi wojnami 
(R u s z c z y k, 2007). O ile do budowy dworów, willi, pałaców, za-
mków czy kamienic mieszczańskich wykorzystywano kamień, 
o tyle w o wiele liczniejszych zabudowaniach – ziemiańskich czy 
chłopskich oraz gospodarczych – w powszechnym użyciu było 
nadal drewno. Na prawne i ekonomiczne aspekty budownictwa 
kamiennego i ceglanego zwraca uwagę Witold Krassowski w Dzie-
jach budownictwa i architektury na ziemiach polskich  (K r a s s o w s k i, 
1995: 257–258). W XVI wieku buduje się domy kamienne i ceglane 
kryte gontem, choć w miastach takie były przede wszystkim domy 
frontowe i przyrynkowe, w głębi działek zaś i na peryferiach 
liczne były nadal domy drewniane. Jak wiadomo, w większych 
miastach zakazane było wznoszenie budynków nieogniotrwałych. 
Korzystanie z materiałów mineralnych było jednak ograniczane 
ich wysoką ceną i trudnościami z pozyskaniem, bo cegły wypa-
lano w cegielni budowanej specjalnie dla danej budowli; brako-

geodezji, które jednak w poznawaniu słownictwa budowlanego niewielki będzie 
miało udział.
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wało także drzewa do ich wypalania, które trzeba było sprowa-
dzać z odległych terenów, co podwyższało cenę wyrobu. Często 
wykorzystywano zatem konstrukcję szkieletową drewnianą zabu-
dowywaną cegłami, drewniane były także stropy. W publikacjach 
na temat ówczesnej architektury ukazane są wyraźne różnice 
między domami na północy i południu kraju: na północy widać 
wpływy architektoniczne niderlandzkie, na południu zaś inspira-
cje płynące z Czech, Moraw, Niemiec, a także silne nacechowanie 
włoskie, czyli domy tzw. in modo italiano: piętrowe z arkadowymi 
podcieniami w fasadzie frontowej, popularne dzięki znajomości 
zilustrowanych traktatów architektonicznych. Trzeba dodać, że 
traktaty wydawane w Europie od początku XVI wieku budziły 
zainteresowanie czytelników, kolekcjonerów bibliofilów (Zyg-
munta Augusta, magnatów, ale i mieszczan czy lekarzy) oraz wy-
konawców budowli, którym dostarczały wzorów warsztatowych, 
jak dzieło Witruwiusza (z I wieku p.n.e, wydane po raz pierwszy 
około 1485 roku), Leona Battisty Albertiego De re aedificatoria libri 
decem (około 1450 roku)4 czy wydane w Wenecji w 1537 roku Re-
gole generali di architettura Sebastiana Serlia Bolognese opisujące bu-
dowle starożytne, również współczesne autorowi, które uznał za 
godne starożytnych, a także wzory rozwiązań różnych elementów 
budowli oraz projekty. Odręczna notatka o treści „to ma być” na 
jednym z egzemplarzy traktatu Serlia obok ryciny przedstawiają-
cej projekt bramy może świadczyć o tym, że posługiwano się nim 
jak żurnalem modnych rozwiązań podczas rozmów z inwestorem 
o projektowanej budowli.

Wiejskie budynki szlacheckie nie musiały respektować ogra-
niczeń wynikających z przepisów budowlanych obowiązujących 
w miastach, mamy więc dwory, czyli budynki, w których mieszkali 
właściciele ziemscy z rodzinami, oraz folwarki skupiające budynki 
gospodarcze i mieszkalne dla osób zatrudnionych w gospodar-
stwie. Budynek szlachecki nazywano dworem pańskim lub po pro-
stu domem, ale też dworem, pałacem albo zamkiem, przy czym trzeba 
zauważyć, że zakres znaczeniowy tych nazw nie był sprecyzo-

 4 Wydanie polskie:  A l b e r t i, 1960.



76 Część druga: Od słowa do znaczenia…

wany. Najczęściej dworami nazywano domy drewniane lub muro-
wane parterowe, a pałacami – piętrowe, ale o identyfikacji obiektu 
mógł decydować też stopień jego okazałości czy wykwintu, co 
było już kwestią subiektywnej oceny. Zamkami nazywano budynki 
murowane z wewnętrznym dziedzińcem, choć mogły być też na-
zywane pałacami.

Klasyfikując zebrany materiał, który stanowi 660 wyrazów 
(do tomu 37 i uwzględniając materiał z Kartoteki SXVI), wyod-
rębniłam – podobnie jak podczas analiz analogicznej leksyki ze 
Średniowiecza  (Wy r w a s, [w druku]) – grupy będące nazwami 
obiektów budowlanych i ich części, elementów konstrukcyjnych, 
czynności budowlanych, wykonawców czynności, nazwy materia-
łów budowlanych i narzędzi. Przymiotników pochodnych od tych 
wyrazów na razie nie włączałam do analiz.

Tłem moich rozważań jest też rozdział Historii języka polskiego 
Zenona Klemensiewicza, w którym uczony przedstawia charak-
terystykę zasobów leksykalnych doby średniopolskiej jedynie 
z przybliżoną dokładnością, nie mając jeszcze do dyspozycji tak 
świetnego dzieła, jak Słownik polszczyzny XVI wieku, nad którym 
w czasach wydawania dzieła Klemensiewicza prace dopiero roz-
poczęto. Badacz zakładał trzykrotny wzrost słownictwa w sto-
sunku do doby staropolskiej, co tłumaczył m.in. spotęgowaniem 
roli języka ogólnonarodowego w życiu oraz „ilościowym i jakoś-
ciowym bogactwem piśmiennictwa artystycznego i naukowego, 
których rozwojowi towarzyszyło ciągłe i gorliwe poszukiwanie 
najstosowniejszych wyrazowych środków komunikacji”  (K l e -
m e n s i e w i c z, 1974: 317). Klemensiewicz przyglądał się wybra-
nym grupom leksykalno-semantycznym jako przykładowym 
objawom dążności wyrazotwórczych związanych z określonymi 
potrzebami życia, w tym słownictwu specjalistycznemu – praw-
niczemu, myśliwskiemu, religijno-teologicznemu, wojskowemu, 
gramatycznemu, rzemieślniczemu, zauważając również stopniowe 
mnożenie się wyrazów technicznych.

Z materiału zebranego ze Słownika staropolskiego (700 wyrazów) 
i Słownika polszczyzny XVI wieku (660 wyrazów) można wysnuć 
pewne wnioski na temat kierunków procesów zachodzących w tej 
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części leksyki polskiej, które wyraźnie potwierdzają ogólnie znane 
sposoby pomnażania zasobów słownikowych. Widać trzy istotne 
tendencje, którymi są: 1) tworzenie neologizmów, 2) przesunięcia 
znaczeniowe i neosemantyzacja, 3) zapożyczanie. W artykule zi-
lustruję je przykładami wybranymi tylko z 4 grup tematycznych: 
nazw obiektów budowlanych i ich części, elementów konstruk-
cyjnych, nazw wykonawców czynności, materiałów budowlanych 
i narzędzi.

1. Tworzenie neologizmów dokumentuje wiele form. Staro-
polskie budowacz ‘budowniczy’ jest jeszcze w użyciu, ale słownik 
odnotowuje już wyrazy oparte na tym samym rdzeniu: budownik, 
budowniczy, budujący. Od doby staropolskiej funkcjonują rzeczow-
niki gliniarz ‘robotnik obrzucający ściany gliną lub wykonujący je 
z gliny’; murarz ‘rzemieślnik trudniący się murowaniem’; brukarz 
‘rzemieślnik zajmujący się ciosaniem kamieni’, w wieku XVI po-
jawiają się natomiast liczne formy z sufiksem -nik, jak np.: jatnik 
‘robotnik stawiający prowizoryczne budowle, tzw. jaty’, kamien-
nik ‘człowiek trudniący się robotami kamieniarskimi’, brukownik, 
cegielnik oraz wymieniony już wcześniej budownik. Produktywny 
jest typ słowotwórczy na -arz, co poświadczają derywaty, takie jak 
gruntarz ‘robotnik kopiący studnie, usuwający ziemię do różnych 
celów’, fundamentarz ‘zakładający fundamenty’ i inne. Zauważalny 
jest wzrost liczebności derywatów odrzeczownikowych nazywa-
jących obiekty wykonane z danego materiału, np. od stp. dyl ‘bal’ 
w XVI wieku odnotowano formy dylowanie i dylina ‘ogrodzenie, 
parkan z dylów’; w tym czasie powstaje też forma dębowka ‘gwóźdź 
z drzewa dębowego’. Część nowych derywatów funkcjonuje jako 
synonimy, także wobec form zapożyczonych, jak np. letnik, chłod-
nik, letniczek, chłodnica, letnica w znaczeniu ‘altana’ w stosunku 
do również będącego w użyciu italianizmu altana; obdach, abdach 
‘część dachu wystająca poza zewnętrzne mury, okap’ ma syno-
nimy: poddaszek, przeddach, przeddaszek, przeddachowanie5. Uwagę 

 5 Por. uwagi na temat rywalizacji form polskich i obcych, tworzenia par ro-
dzimych i łacińskich oraz odpowiedników rozpowszechnionych wyrazów łaciń-
skich lub greckich w:  R y b i c k a, 1976: 14–15.
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zwracają też próby znalezienia rodzimych odpowiedników form 
łacińskich, np. podwalina ‘fundament’; koronica ‘ozdobny gzyms 
nad oknem lub drzwiami’ na wzór łac. coronis. Widoczna na tym 
etapie rozwoju słownictwa jest pewna redundancja leksykalna, co 
objawia się wielością leksemów odnoszących się do tego samego 
desygnatu, np. drewnik, drewnia ‘pomieszczenie do składowania 
drewna’; dymnica, dymnik ‘otwór w dachu, przez który wychodzi 
dym, wywietrznik’; naprożnik, nadprożek ‘rama obejmująca drzwi 
lub jej części; odrzwia’ itp.

2. W zebranym materiale znajdują się przykłady obrazujące 
przesunięcia znaczeniowe i neosemantyzację. Zmiany znacze-
nia wyrazów można zaobserwować choćby na przykładzie sklep 
‘zasklepione budowanie’ > ‘lokal kupca’; cieśla ‘rzemieślnik wyko-
nujący różne roboty w drzewie’ > ogólniejsze: ‘budowniczy’, ‘ka-
mieniarz’. Nowe znaczenie przenośne zyskują liczne rzeczowniki 
będące nazwami części ciała ludzkiego, jak np. czoło ‘przednia lub 
górna część budowli’, oblicze ‘główna część budowli’, główka ‘kulka 
na szczycie domu’ i inne. Na przesunięcia i zwężenia znaczeniowe 
jako zmiany semantyczne towarzyszące postępowi cywilizacyj-
nemu zwracała uwagę m.in. Danuta Buttler, widząc w nich do-
raźną reakcję na zmienność realiów. Przeobrażenia znaczeniowe 
polegające na odniesieniu wyrazu do innej niż dotychczas sfery 
desygnatów dzięki kojarzeniu zjawisk na podstawie ich różnorod-
nych cech pokrewnych są uznawane za najbardziej typowy me-
chanizm ludzkiego myślenia (por.  B u t t l e r, 1978: 249, 88–90).

3. W XVI wieku w omawianym typie słownictwa wyraźnie za-
znaczają się zapożyczenia niemieckie, łacińskie i włoskie. Germa-
nizmów jest najwięcej, choć część z nich to formy przejęte jeszcze 
w dobie staropolskiej, jak: wymienione wcześniej belka, bretnal, bu-
dować, cegła, kielnia i inne. W licznych opracowaniach podkreśla się 
fakt, że silne wpływy niemieckie w polszczyźnie średniowiecznej 
były efektem ekspansji gospodarczej i handlowej od XIII do XV 
wieku, gdy wyludniona po najazdach tatarskich Polska potrzebo-
wała osadników do kolonizacji, a ci osiedlali się głównie w mia-
stach. Jak pokazuje leksyka zgromadzona w SXVI, związki pol-
sko-niemieckie trwały, nowinki techniczne docierały do nas zza 
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zachodniej granicy, a Niemcy stanowili znaczący odsetek miesz-
czaństwa, częściowo polonizujący się w XVI wieku. Klemensie-
wicz zauważa, że znajomość niemczyzny była dość rozpowszech-
niona, a znamienny dla tych pożyczek był ich związek z życiem 
praktycznym: oprócz budownictwa oraz urządzania domów 
i mieszkań pożyczki niemieckie występują w leksyce związanej 
z handlem, rękodziełem, strojami, wojskowością. Średniopolskie 
germanizmy to m.in.: baumistrz ‘budowniczy, mistrz ciesielski’, 
‘nad budowaniem przełożony’; kornhaus ‘spichlerz’ od niem. Kurn-
haus; krużganek ‘kryty korytarz otaczający dziedziniec’ od niem. 
Kreuzgang; kroksztyn, kroksztajn ‘wystające zakończenie belki stro-
powej’ od niem. Kregstein; kaszt ‘podpora, wzmocnienie wyrobiska 
w kopalni’ od niem. Kast; gada ‘piętro’ od niem. Gadem; fis ‘pod-
stawa, podmurówka, na której stawia się piec’ od niem. Fuss; klin-
fus ‘żelazny drąg do dźwigania drzewa’ z niem. Keilfuss; hankier 
‘sztaba żelazna do spajania części kamiennych budowli’ z niem. 
Anker; hulejza ‘dłuto stolarskie’ z niem. Hohleisen; fliza, wliza ‘płyta 
w posadzce z kamienia lub cegły’ od niem. Flize.

Drugą pod względem liczebności grupą zapożyczeń są latyni-
zmy, co wiąże się z dominacją w ówczesnej Europie łaciny jako od-
rodzonego, podziwianego i pielęgnowanego języka literatury czy 
nauki, a choćby już tylko języka wydawanych ówcześnie modnych 
traktatów architektonicznych, o których była mowa wcześniej. 
W XVI wieku zapożyczyliśmy m.in. formy: architekt, architekton 
‘budowniczy, mistrz ciesielski’ od łac. architectus; municyja ‘fortyfi-
kacja, obwarowanie’ od łac. munitio ‘obrona, mury, szańce’; fabryka 
‘budowla’ od łac. fabrica ‘materia na budowanie’; kolumna ‘słup’ od 
łac. columna; kapitel ‘głowica kolumny’ od łac. capitellum; pawiment 
‘posadzka’ od łac. pavimentum (ale jest już posadka w tym znacze-
niu z synonimem astrych); trzeba tu też zaliczyć formę modła ‘przy-
rząd do wyznaczania linii prostej w postaci napiętego kawałka 
sznura, kawałka drewna lub żelaza’, którą SXVI łączy z rzeczow-
nikiem model od łac. modulus ‘miara ciesielska’. Mimo to wydaje się, 
że w słownictwie z zakresu budownictwa nie występuje wyraźna 
rywalizacja łaciny z tworzącym się językiem narodowym, co znaj-
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duje też potwierdzenie w obserwacjach badaczy polszczyzny tej 
epoki (por.  Pe p ł o w s k i, 1974).

Na fali rozpowszechniania się wzorców literackich, kultural-
nych i architektonicznych Renesansu nastąpiło też oczywiste na-
silenie wpływów włoskich na polszczyznę, wzmocnione małżeń-
stwem Zygmunta I z Boną Sforzą i przybyciem dworzan włoskich, 
a także wyjazdami Polaków na studia do Włoch i odwiedzaniem 
naszego kraju przez humanistów włoskich. Kontakty polsko-wło-
skie na gruncie kościelnym, naukowym, uniwersyteckim, literac-
kim trwały od XIV wieku. Wpływy włoskie w XVI wieku ogra-
niczały się do słownictwa z dziedziny mody, klejnotów, muzyki 
i tańca, ogrodów, kuchni, wojskowości i bankowości oraz architek-
tury, muzyki i sztuki – i zwłaszcza te ostatnie przetrwały w pol-
szczyźnie. SXVI odnotowuje m.in. następujące italianizmy: ingenier, 
inżenier, indzienier ‘technik zajmujący się budową dróg, mostów, 
twierdz’ od wł. ingeniere; antykamera ‘sień, przedpokój, poczekal-
nia’; fontana, fontanna od wł. fontana ‘wodotrysk’; forteca ‘twierdza, 
warownia’ od wł. fortezza; martellin ‘mały młotek’ od wł. martellino.

Kończąc wstępne rozważania nad nie do końca opracowanym 
leksykograficznie materiałem szesnastowiecznym, chciałabym na-
wiązać do pracy Ireny Bajerowej z 2002 roku pt. Perspektywy histo-
rycznych badań leksyki polskiej  (B a j e r o w a, 2002: 241–244), w której 
badaczka postulowała nasilenie badań nad słownictwem w aspek-
cie diachronicznym, zachęcała do podjęcia refleksji nad proce-
sami, które kształtowały leksykę odnoszącą się do określonego 
fragmentu rzeczywistości, czyli do badań nad zespołami termino-
logicznymi, które uczona łączyła z teorią pól znaczeniowych. We-
dług Bajerowej badanie historii takich pól pozwoli zweryfikować 
przynajmniej dwie hipotezy: „1) we wczesnych okresach rozwoju 
języków odgraniczenia zakresu składników pola są mało precy-
zyjne; z biegiem czasu, z kształtowaniem się normy, granice te się 
wyostrzają; 2) prastare pola semantyczne są z biegiem czasu we 
współczesnych językach europejskich likwidowane”  (B a j e r o w a, 
2002: 243). Jestem przekonana, że analiza leksyki należącej do oma-
wianej w artykule sfery działalności człowieka w kolejnych epo-
kach umożliwi odtworzenie etapów wielowiekowego, złożonego 
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procesu kształtowania się polskiej terminologii budowlanej na tle 
przemian techniki i kultury materialnej.
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Katarzyna Wyrwas

Construction vocabulary 
in The Dictionary of the 16th Century Polish Language

S u m m a r y

The article contains the results of preliminary research on the Polish con-
struction vocabulary based on the material from Słownik polszczyzny XVI wieku 
[The Dictionary of the 16th Century Polish Language] (up to volume 37 and taking 
into account the material from the Dictionary of the 16th Century Polish Lan-
guage File). The author continues the research on construction vocabulary in 
the Middle Ages, started earlier, showing the resources of the Middle Poland 
against the background of the material culture of the era. By classifying the 
collected material, which is 660 words, the following groups have been distin-
guished: names of construction objects and their parts, construction elements, 
construction activities, contractors of activities, names of construction materials 
and tools. The Old and Middle Polish construction vocabulary allows the author 
to draw conclusions about the processes taking place in this part of the lexis 
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that have had a significant impact on the multiplication and nature of technical 
vocabulary resources. The article discusses the creation of neologisms, semantic 
shifts and neosemantization as well as borrowing words from German, Latin 
and Italian.
K e y w o r d s:  technical vocabulary, construction, borrowings, neologisms, ne-
osemanticisms

Катажина Вырвас

Строительная лексика в Словаре польского языка XVI века

Ре з ю м е

В статье представлены результаты предварительных исследований 
польской строительной лексики на материале лексикографического 
издания Słownik polszczyzny XVI wieku [Словарь польского языка XVI века]
(до 37 тома и с учётом материала Картотеки Словаря польского языка 
XVI века). Автор продолжает ранее начатые исследования строительной 
лексики в средневековье, показывая среднепольские языковые средства на 
фоне материальной культуры эпохи. Начитывающий 660 слов материал 
подразделяется на группы, представляющие собой названия строительных 
объектов и их частей, элементов конструкций, строительных действий, 
исполнителей действий, названия строительных материалов и инструментов. 
Древняя и среднепольская строительная лексика позволяет автору прийти 
к выводам на тему происходящих в этой части языка процессов, которые 
имеют существенное влияние на обогащение и характер технической 
лексики. В статье на примерах рассматриваются: образование неологизмов, 
семантические сдвиги и неосемантизация, а также заимствования слов из 
немецкого, латинского и итальянского языков.
К л ю ч е в ы е  с л о в а:  техническая лексика, строительство, заимствования, 
неологизмы, неосемантизмы



Wariat, kretyn, szalenica – 
semantyka wybranych nazw osób

przejawiających cechy choroby psychicznej
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Szaleństwo (jako stan odbiegający od przyjętych w społeczeń-
stwie norm) jest zjawiskiem interesującym uczonych zajmu-

jących się różnymi dyscyplinami nauki. W literaturze mnożą się 
przykłady bohaterów chorych umysłowo, którzy stają się mate-
riałem badawczym do opracowań literaturoznawczych. W za-
kresie filozofii wystarczy wspomnieć nazwisko  M. F o u c a u l t a 
(1987).  J. S i e r a d z a n  (2005) z kolei przygląda się miejscu sza-
leństwa w religiach. Klasę semantyczną, w skład której wchodzą 
jednostki leksykalne (wyrażenia językowe) wykorzystywane do 
opisu (nazwania) zdarzeń umysłowych, prowadzących do chorób 
i zaburzeń psychicznych dla współczesnej polszczyzny, z wyko-
rzystaniem instrumentarium semantyki strukturalnej, przeana-
lizował  T. N o w a k  (2012). Stale brakuje jednak całościowej 
analizy słownictwa związanego z szaleństwem w ujęciu diachro-
nicznym.

W niniejszym artykule uwaga zostanie skupiona na wybranych 
nazwach osób chorych psychicznie i osób, które przejawiają cechy 
choroby umysłowej1. Materiał badawczy stanowią jednostki lek-
sykalne, które w pewnym kontekście są stosowane do określenia 

 1 Zaznaczę, że pojęcie choroby psychicznej uznaję za szersze od pojęcia sza-
leństwa.

http://orcid.org/0000-0003-3708-2567
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osoby, którą chcemy nazwać szaloną. Do swojej analizy wybrałam 
rzeczowniki rodzaju męskiego i derywowane od nich rzeczowniki 
rodzaju żeńskiego, które zaczerpnęłam ze słowników etymolo-
gicznych, historycznych i współczesnych języka polskiego. Cytaty 
z utworów literackich i prasy wyekscerpowałam z Narodowego 
Korpusu Języka Polskiego i posłużyły mi one do zobrazowania 
użycia interesujących mnie wyrazów2.

W artykule wykorzystuję przede wszystkim klasyczne metody 
opisu zmian semantycznych. Podstawę stanowi dla mnie artykuł 
G. K l e p a r s k i e g o  (2000: 71–99), w którym autor referuje naj-
ważniejsze klasyfikacje zmian semantycznych, w dużej mierze za 
D. B u t t l e r  (1978). Sięgam także do wiadomości z zakresu słowo-
twórstwa, gdyż pozwalają one na zaobserwowanie zmian ilościo-
wych zachodzących w analizowanej leksyce, a także na dostrzeże-
nie procesów derywacyjnych, jakim ulegała.

Leksemy roboczo dzielę na trzy grupy. Pierwszą grupę stano-
wią wyrazy, które można nazwać prototypowymi: szaleniec, wariat. 
Zakres ich użycia jest najszerszy. Drugą grupę stanowią leksemy 
należące do leksyki medycznej. W wypadku tej grupy najbardziej 
interesująca będzie zależność między użyciem omawianych lek-
semów w języku potocznym i w języku medycznym. Ostatnia 
– trzecia – grupa to leksemy potoczne i wulgarne. Ta grupa jest 
najliczniejsza, a zawarte w niej wyrazy przekazują informację 
semantyczną o największym ładunku emocjonalnym, najczęściej 
pejoratywnym. Szeroki zakres proponowanego tematu uniemoż-
liwia mi zaprezentowanie szczegółowej analizy rozwoju seman-
tycznego każdego z wybranych leksemów, dlatego taką analizę 
postaram się zaprezentować dla dwóch wybranych rzeczowni-
ków: szaleniec i wariat. Na podstawie analizy wyrazów z pozosta-
łych grup postaram się wyprowadzić najważniejsze wnioski.

Ważnym dla prezentowanych rozważań elementem znacze-
niowym będzie upośledzenie intelektualne/głupota. Element ten 
zawarty jest bowiem w większości definicji badanych wyrazów, 
pochodzących z leksyki medycznej i potocznej (wulgarnej). Obec-

 2 Wykaz źródeł wraz z ich skrótami zamieszczam na końcu artykułu.
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nie osoba, którą określamy mianem wariata, nie musi być głupia, 
jednak w wieku XVIII leksemy wariat i głupiec były używane wy-
miennie, co potwierdza następujący cytat:

Dobrodzieiu od czegoż szpitały u kata? Kiedy głupi, wsadźże 
go tam jak waryata. (SStp)

Leksemy szaleniec i wariat

Wyrazy szaleniec i wariat bardzo często są w języku polskim uży-
wane wymiennie. Już w SL w definicji leksemu wariat czytamy:

Waryat – szaleniec, człowiek pomieszanych zmysłów, w gło- 
wę zaszły, ʃkażonej głowy, nie wszyʃtek doma, klepki brak, 
poʃtrzelony.

Element znaczenia ‘szaleniec’ pojawia się wprost, jako synonim 
leksemu wariat. Taki stan rzeczy utrzymywać się będzie na kolej-
nych etapach rozwoju polszczyzny, także dzisiaj.

Należy jednak odnotować dwie istotne różnice dotyczące oma-
wianych w tej grupie wyrazów. Leksem szaleniec jest wyrazem 
neutralnym i stosowanym zarówno w języku ogólnym, jak i po-
tocznym, wariat z kolei jest we wszystkich słownikach określany 
jako wyraz potoczny. W ujęciu diachronicznym niezwykle ważne 
jest zaznaczenie, że wyraz szaleniec jest rodzimy, a wariat został 
przejęty z łaciny. Postaram się kolejno przyjrzeć ich rozwojowi. 
Zacznę od wyrazu szaleniec.

W słownikach etymologicznych języka polskiego (SBr, SBo) od-
notowana została prasłowiańska forma rzeczownika szał (*šalъ), 
który był podstawą słowotwórczą dla czasownika szaleć (psł. *šaliti 
‘zwodzić, tumanić, szaleć’). Oba prasłowiańskie wyrazy wywo-
dzą się od pie. rdzenia *skel- o znaczeniu ‘oddzielać, łupać, ciąć’ 
(SBo). To czasownik szaleć stał się podstawą słowotwórczą dla 
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przymiotnika szalony i przysłówka szalenie. Według Wiesława Bo-
rysia interesujący mnie rzeczownik szaleniec (w znaczeniu osoby 
zachowującej się szalenie) został bezpośrednio derywowany od 
przysłówka. W słownikach dominuje z kolei znaczenie ‘człowiek 
szalony’, co może wskazywać na to, że podstawą słowotwórczą 
analizowanego rzeczownika był jednak przymiotnik. Ze względu 
na to, że wszystkie wymienione leksemy (szalony, szalenie, szaleniec) 
pojawiają się w polszczyźnie w XIV wieku, określenie faktycznej 
drogi3 derywacji okazuje się niemożliwe.

W wieku XV człowiek określany mianem szaleńca był głupcem 
i osobą nierozsądnie postępującą. Co więcej, słowo to było uzna-
wane za obraźliwe, co może potwierdzać następujący cytat:

A rzecze kto brathv svemv: salencze, zasluzy sobye pyekelny 
ogyen. (SStp)

Już w SStp odnotowana została także żeńska forma szalenica. 
Wyraz ten po raz ostatni został odnotowany w SD, gdzie uznano 
go za przestarzały.

Tylko w SL znaczenie czasownika szaleć: ‘szalonym być, warya-
tem, waryować’ opatrzone zostało kwalifikatorem medyczny. Był to 
zatem termin specjalistyczny, który niemetaforycznie określał cho-
robę psychiczną. Podkreślam to, ponieważ rzeczownik szaleniec 
w tym słowniku nie jest już uznawany za medyczny, a jego de-
finicja brzmi: ‘osoba, która zachowuje się nieobliczalnie i sprawia 
wrażenie niezrównoważonej lub psychicznie chorej’. Nie mamy 
zatem w tym wypadku do czynienia z osobą chorą psychicznie, 
ale osobą, która zachowuje się jak osoba chora. Brane pod uwagę 
jest zatem usposobienie człowieka.

Obecnie nacechowanie analizowanego wyrazu jest zależne od 
kontekstu użycia. Rzeczownik szaleniec może nieść pejoratywny 
ładunek emocjonalny, jak np. w cytatach:

 3 Należy pamiętać, że badania historycznojęzykowe zawsze są (re)konstruk-
cją stanu faktycznego i są obarczone interpretacją historyka. Zwraca na to uwagę 
K. K l e s z c z o w a  (2009: 157–158).
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Alicja nie miała cienia wątpliwości, że szaleniec, który był jej 
stryjem, zrobi to, co zapowiadał: obetnie jej głowę i podłączy 
zwoje mózgowe do głowy Jerzego. (NKJP)

Ciął nożem na oślep. W centrum Berlina szaleniec zranił 
28 osób. (NKJP)

Z przytoczonych przykładów wyłania się obraz szaleńca jako 
osoby niebezpiecznej dla otoczenia. Szaleniec okazuje się synoni-
mem bandyty, mordercy czy sadysty. Nie zawsze jednak takie za-
chowanie jest wynikiem choroby psychicznej. Wymienione przy-
kłady użycia prezentują znaczenie leksemu szaleniec odnoszone do 
osoby, zachowującej się w sposób odbiegający od normy, co często 
powodowane jest sytuacją lub silnymi emocjami. Należy zwrócić 
uwagę na to, że znaczenie wyrazu szaleniec jako charakterystyka 
nieobliczalnego, nierozsądnego zachowania człowieka jest stabilne 
w polszczyźnie. Stosunkowo późno (notowane dopiero w SWil) 
pojawia się natomiast znaczenie ‘człowiek szalony, chory umy-
słowo’4.

Negatywny wydźwięk leksemu szaleniec stopniowo zanika. Wy-
raz szaleniec (podobnie jak wybrane leksemy medyczne i potoczne: 
maniak, wariat, świr) może być także użyty w znaczeniu pozytyw-
nym. Również w tym wypadku, nazywając kogoś szaleńcem, 
bierzemy pod uwagę jego zachowanie, a nie chorobę psychiczną. 
Nazywamy tak osoby w pełni sprawne intelektualnie, których 
zachowanie w określonej sytuacji uznajemy za odbiegające od 
normy, niezwykłe, ale tutaj postrzegane jest to pozytywnie:

– Good heavens! – zawołał Vincent, gdy wkrótce wylądował 
na lotnisku Northolt, – Oni są naprawdę tacy! To wspaniali 
szaleńcy! (NKJP)

 4 Ta sytuacja może mieć związek z tym, że czasownik szaleć na tyle krótko 
był łączony z chorobą psychiczną, by mówić o niej niemetaforycznie. Z tego po-
wodu także derywowane od tego czasownika leksemy w okresie późniejszym 
odnoszą się do choroby psychicznej.
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Rzeczownik wariat został przejęty z łaciny (variare5 ‘odmieniać, 
pstrzyć się’). W wypadku leksemu wariat wspomniana odmien-
ność jest rozumiana jako odstępstwo zachowania człowieka od 
przyjmowanej przez daną społeczność normy, co może być spo-
wodowane różnymi czynnikami.

W słownikach języka polskiego omawiany wyraz pojawia się po 
raz pierwszy w SL:

szaleniec, człowiek pomieszanych zmysłów, w głowę zaszły, 
ʃkażonej głowy, nie wszyʃtek doma, klepki brak, poʃtrzelony 
(SL)

Chciałabym, będąc przy SL, zwrócić szczególną uwagę na przy-
toczony tam cytat:

Co za waryat! iuż odszedł od rozumu, przeʃtrzegam was, 
ażebyście go czym prędzèy między cztery mury, zamknąć 
kazali, bo ʃtraszną iuż cierpi maniią, a wkrótce oszaleć 
może. (SL)

Na jego podstawie można wnioskować, że stawanie się szaleń-
cem jest stopniowe. Wariat to określenie człowieka chorego umy-
słowo, który kwalifikuje się do hospitalizacji, ale najpoważniej-
szym stanem psychicznym jest szaleństwo. Wariactwo i mania 
są więc sygnałem ostrzegawczym, wskazującym na konieczność 
leczenia.

W SWil znaczenie występujące w SL jest kontynuowane, ale 
osobno odnotowana jest forma żeńska warjatka. Znaczenie tej 
formy dotyczące kobiety pokrywa się ze znaczeniem formy 
męskiej.

W SW wyszczególnione zostały już dwa znaczenia rzeczownika 
wariat:

 5 Ten sam czasownik stał się podstawą dla powstania w polszczyźnie wyra-
zów wariant, wariancja, w których element znaczenia ‘odmiana’ jest zachowany.
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(1) ‘człowiek chory umysłowo, obłąkany, niespełna rozumu 
mający, bzik, fiksat, szaleniec’;
(2) przen. ‘dziwak, fiksat, szaleniec, głupiec, człowiek zwarjo-
wany, nierozważny, niedowarzony, nierozsądny, postrzele-
niec, narwaniec’. (SW)

W pierwszym znaczeniu znowu pojawia się element ‘szaleniec’, 
co wskazuje na to, że leksemy wariat i szaleniec były synonimiczne. 
Ponadto warto odnotować połączenie kiepski warjat, które ozna-
czało osobę ‘mniej poczytalną od warjata’. Co ciekawe, Witold 
Doroszewski to samo połączenie – uznane za potoczne i fraze-
ologiczne – tłumaczy jako ‘człowiek lekko pomylony, bzik’ (SD). 
Wygląda więc na to, że znaczenie tego połączenia uległo zmianie: 
z określenia osoby bardzo niepoczytalnej zostało przeniesione 
na człowieka upośledzonego umysłowo w bardzo niewielkim 
stopniu6.

Wyraz wariat (w odniesieniu do osoby chorej umysłowo oraz do 
osoby zachowującej się nieobliczalnie) często określa człowieka 
niebezpiecznego, groźnego, a przede wszystkim gwałtownego (tak 
jak rzeczownik szaleniec), co obrazuje cytat:

Przez kilka dni byłem jak wariat. Dostawałem najprawdziw-
szych napadów furii, wściekłości, diabelstwa. Wtedy wybi-
jałem szyby u okien, druzgotałem sprzęty, strzelałem w łby 
koniom, chciałem nawet siebie zabić na koniec. (SD)

Można zauważyć, że mianem wariata określa się bardzo czę-
sto człowieka, którego zachowanie jest szokujące, drastyczne 
i w znacznym stopniu odbiega ono od zachowania postrzeganego 
jako normalne. Często towarzyszą mu napady furii, wściekłość, 
wybuchy agresji. Okazuje się jednak, że osoba cierpiąca na cho-
robę psychiczną określana mianem wariata, może być dla otocze-
nia niegroźna, co potwierdza kolejny cytat:

 6 Możliwe, że ma to związek ze zmianą nacechowania leksemu kiepski: hi-
storycznie silnie nacechowanego pejoratywnie (por. SBr). Dzisiaj użytkownicy 
języka polskiego nie klasyfikują tego wyrazu jako wulgarnego.
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Czytałem kiedyś w gazecie, że w Londynie mieszka nie-
szkodliwy wariat, który ma się za króla polskiego, Włady-
sława V. (SD)

Wyraz wariat w znaczeniu dotyczącym osoby zachowującej się 
nierozsądnie, dziwaka itd., może mieć natomiast obecnie pozy-
tywny ładunek emocjonalny i stosowany jest np. w nazwach blo-
gów czy profili internetowych np. Matka wariatka. Nadawca w ten 
sposób może pokazać, że ma poczucie humoru i dystans do siebie, 
a poza tym nadal jeszcze wyraz ten zwraca uwagę odbiorcy.

Leksyka medyczna: 
kretyn, idiota, imbecyl, debil, paranoik, maniak

W tej grupie wyrazów dominują jednostki leksykalne, które 
jako terminy medyczne są leksemami neutralnymi pod względem 
emocjonalnym, z kolei w języku potocznym niosą przede wszyst-
kim negatywny ładunek emocjonalny. W wyrazach pochodzących 
z leksyki medycznej bardzo często pojawia się element znaczenia 
‘głupi’ czy ‘upośledzony intelektualnie’. Wyrażenia te są zatem 
używane w odniesieniu do człowieka, który określany jest przez 
pryzmat jego działalności intelektualnej. Tę grupę analizie w uję-
ciu diachronicznym poddała  B. P u k a l s k a  w artykule ,,Złapać 
bakcyla”, czyli o ewolucji znaczeń niektórych wyrazów z leksyki medycz-
nej i potocznej (2013: 71–90)7. Autorka przyjrzała się następującym 
nazwom jednostek chorobowych i cierpiących na te schorzenia 
osób: kretynizm, kretyn, debilizm, debil, imbecyl, idiotyzm, idiota, ma-
nia, maniak. Ja do tej grupy zaliczam dodatkowo leksemy paranoja, 
paranoik. Choć w artykule skupiam się na nazwach osób chorych, 

 7 Leksemy pochodzące z terminologii psychologicznej przeanalizowała 
w swojej pracy Adrianna  S e n i ó w  (2017). Autorka skupiła się jednak na ich 
funkcjonowaniu we współczesnej polszczyźnie ogólnej.
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w wypadku leksemów medycznych konieczne jest sięgnięcie do 
definicji odpowiadających im schorzeń. Definicje osób chorych 
są wszak zbudowane według schematu, który odsyła do defini-
cji jednostki (np. paranoik med. psych. ‘dotknięty paranoją, cierpiący 
na paranoję’ (SD), kretyn ‘człowiek dotknięty kretynizmem’ (SJP 
PWN)) lub w sposób, który mógłby sugerować, że definiowane na-
zwy osób chorych są synonimiczne (por. definicje: idiota ‘człowiek 
głęboko upośledzony umysłowo’ (SJP PWN); debil med. psych. ‘czło-
wiek cierpiący na niedorozwój umysłowy, wywołany czynnikami 
chorobowymi’ (SD)).

B. Pukalska zauważa, że część leksemów, pierwotnie należących 
do leksyki medycznej, została wchłonięta przez język potoczny 
(kretyn), ale mamy też do czynienia ze zjawiskiem odwrotnym, 
gdy leksemy, które uznać należy za pierwotnie funkcjonujące 
w języku potocznym, zostały wchłonięte przez język medyczny 
(debil, imbecyl), a także wyrazy, dla których jednoznaczne określe-
nie kierunku przebiegania procesu jest niemożliwe (idiota, maniak) 
(P u k a l s k a, 2013: 81–86).

Niewątpliwie wszystkie wymienione leksemy mogą być wyko-
rzystywane w celu określenia osób, gdy chcemy wyrazić swoją 
niechęć, którą w nas wzbudzają, przede wszystkim swoim zacho-
waniem. Od dominującego w tej grupie negatywnego ładunku 
emocjonalnego istnieją jednak wyjątki. Jednym z nich jest wyraz 
maniak będący współcześnie używany na określenie osoby, która 
jest zaangażowana w pewną działalność, jest pasjonatem, co bu-
dzi pozytywne emocje. Warto zaznaczyć również, że leksem ma-
nia jest jedyną nazwą, w której znaczenie ‘szaleństwo’ jest odnoto-
wane bezpośrednio w definicji dotyczącej zachowania człowieka, 
powodowanego chorobą psychiczną:

‘zapalczywość albo szaleństwo, pochodzące z gorącości 
mozgu, bez gorączki, mieszające imaginacyą’ (SL)

Chcę zwrócić uwagę, że większość z wymienionych w tej gru-
pie rzeczowników to wyrazy pochodzenia obcego, np.: kretyn od 
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fr. crètin ‘osoba dotknięta niedoczynnością tarczycy’; ‘głupiec’8; de-
bil od łac. dēbilis ‘słaby, wątły, kaleki’9; paranoik od gr. paránoia ‘sza-
leństwo, obłąkanie’.

Leksyka potoczna i wulgarna

Ta grupa jest najbardziej rozbudowana. W niniejszym artykule 
zaliczam do niej następujące jednostki leksykalne: bzik, cwel, czub, 
czubek, fioł, niedorozwój, opętaniec, oszołom, pierdolec, pierdoleniec, po-
jebaniec, pojebus, pomyleniec, popierdoleniec, porąbaniec, postrzeleniec, 
psychol, szajbus, świr = świrus, zajob10.

Skupię się na budowie słowotwórczej wymienionych wyrazów. 
Najbardziej będzie mnie interesowało derywowanie od wymienio-
nych rzeczowników w rodzaju męskim, rzeczowników żeńskich. 
Tę część rozważań rozpocznę od informacji dotyczącej wyrazu 
szalenica (czyli leksemu z pierwszej grupy). Leksem ten powstał 
przy użyciu formantu -ica, który obecnie jest produktywny przy 
derywowaniu nazw samic. Formant ten występuje także w wyra-
zach starych (często o negatywnym ładunku emocjonalnym), np. 
łotrzyca, diablica  (G r z e g o r c z y k o w a, P u z y n i n a, 1999: 424). 
Wyraz szalenica także był nacechowany pejoratywnie. Przypomnę, 
że wyszedł on z użycia. Być może jest to wina tego, że formant 
-ica obecnie w stosunku do nazw ludzi nie jest stosowany. Prze-
chodząc do nazw potocznych i wulgarnych, spójrzmy na leksemy 
zbudowane analogicznie do wyrazu szaleniec: pojebaniec, popierdole-
niec, obłąkaniec. Gramatycznie, derywowane od nich nazwy kobiet: 
pojebanica, popierdolenica, obłąkanica byłyby poprawne. Nie są one 
jednak stosowane przez użytkowników języka polskiego. Praw-
dopodobnie powodem takiego stanu rzeczy również jest fakt, że 
 8 Francuskie znaczenia są zatem takie same jak znaczenia polskiego wyrazu 
kretyn.
 9 Takie znaczenie kontynuuje np. hiszpański wyraz devil.
 10 Leksemy zaczerpnięte zostały z: SD, SPP, SJP PWN, WSJP.
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formant -ica nie jest wykorzystywany obecnie do tworzenia nazw 
kobiet, a jedynie zwierząt płci żeńskiej.

Kolejnym ważnym formantem dla rzeczowników żeńskich jest 
formant -ka. Renata Grzegorczykowa i Jadwiga Puzynina zwra-
cają uwagę, że leksemy derywowane za pomocą wspomnianego 
formantu „stanowią typ prawie nieograniczenie produktywny” 
(G r z e g o r c z y k o w a, P u z y n i n a, 1999: 423). Podstawą, od któ-
rej derywowane będą rzeczowniki żeńskie przy użyciu formantu 
-ka, będą rzeczowniki niepodzielne np.: debil – debilka, wariat – wa-
riatka, kretyn – kretynka, psychol – psycholka i rzeczowniki motywo-
wane z sufiksem -ak np. dziwak – dziwaczka.

Także i w tej grupie pojawią się wyrazy, od których nie są dery-
wowane nazwy żeńskie (choć gramatycznie byłoby to poprawne): 
czub, niedorozwój, cwel, świr, zajob. Często zamiast rzeczownika będą 
w takim wypadku stosowane przymiotniki, od których niejedno-
krotnie rzeczownik w rodzaju męskim był derywowany, np.: po-
pierdoleniec → popierdolona, pojebaniec → pojebana, obłąkaniec → obłą-
kana. Także zamiast rzeczowników w rodzaju męskim, od których 
są derywowane rzeczowniki żeńskie, używane są przymiotniki11, 
np.: szalony – szalona, debilny – debilna, świrnięty – świrnięta. Równie 
często przymiotniki te są zarówno rodzaju męskiego, jak i rodzaju 
żeńskiego.

Podsumowując, należy podkreślić, że niniejszy artykuł stanowi 
swego rodzaju rekonesans po zaproponowanej tematyce. Mimo 
to, na jego podstawie można wyprowadzić kilka wniosków. Pole 
semantyczne nazw osób, przejawiających cechy choroby psychicz-
nej, jest bardzo rozbudowane we współczesnej polszczyźnie. Samo 
zjawisko szaleństwa sięga jednak czasów staropolskich i już na 
tym etapie rozwoju polszczyzny odnaleźć można określenie osoby 
chorej psychicznie (szaleniec, szalenica). Znaczenie dotyczące nie-
rozsądnego zachowania, odbiegającego od normy, które niosą ze 
sobą wszystkie analizowane w artykule leksemy (niezależnie od 
momentu, w którym trafiły do użycia), jest stabilne. Istotnym zja-

 11 Skrótowo stosuję tutaj określenie przymiotnik, choć duża część z analizowa-
nych leksemów prezentuje imiesłowy, także w formach dawnych.
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wiskiem jest także fakt, że powszechność użycia badanej leksyki 
we wspomnianym znaczeniu powoduje, że użytkownicy języka 
często nie rozpoznają leksemów takich jak kretyn, debil, imbecyl 
jako terminów medycznych i nie wiążą ich z poważnymi schorze-
niami psychicznymi.
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Dorota Hamerlok

Wariat, kretyn, szalenica – 
semantics of selected names of people 

manifesting the features of mental illness

S u m m a r y

This article endeavours to describe the semantic and word formational ana-
lysis of names of persons who show the features of mental illness. The study 
has been conducted from a diachronic perspective, taking into account classical 
methods of description of the development of the aforementioned semantic field. 
The article focuses on the description of qualitative changes. Attention has also 
been paid to female names of persons whose behavior deviates from the norm.
K e y w o r d s:  Polish language history, semantics, word formation



97Dorota Hamerlok: Wariat, kretyn, szalenica – semantyka wybranych nazw…

Дорота Хамерлок

Wariat, kretyn, szalenica – 
семантика избранных названий лиц 

с признаками психического заболевания

Ре з ю м е

В статье представлен семантический и словообразовательный анализ 
некоторых лексических единиц семантического поля лиц с признаками 
психического заболевания. Исследование проводилось в диахронической 
перспективе, с использованием классических методов описания изменений 
семантики слов. Рассматривалось развитие вышеупомянутого семантиче-
ского поля на разных этапах развития польского языка. В центре внимания 
оказались качественные изменения. В ограниченной степени использова-
лось словообразование для изучения образования названий лиц женского 
пола, поведение которых можно рассматривать как не соответствующее 
норме.
К л ю ч е в ы е  с л о в а:  история языка, семантика, словообразование
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Rzeczownik dyplomacja, według Juliana Sutora, pochodzi od 
greckiego słowa diploma, co dosłownie oznacza ‘podwójny’, 

czyli składający się z dwóch tabliczek. Nie do końca jednak wia-
domo, czym były wspomniane dwie tabliczki  (S u t o r, 2006: 21). 
Drugie znaczenie słowa diploma brzmi ‘dokument złożony we 
dwoje, o bardzo podniosłym charakterze’  (N a h l i k, 1971: VI). 
Prawdopodobnie mowa tu o starogreckim dokumencie nadanym 
przez władcę państwa, mającym na celu przyznanie posłom od-
powiednich uprawnień. W okresie starożytnego Rzymu była to 
natomiast pewnego rodzaju przepustka czy paszport  (S u t o r, 
2006: 21). W słowniku etymologicznym języka włoskiego pod ha-
słem diploma jako źródłosłów podany jest grecki wyraz, co ozna-
czało ‘podwójną rzecz’, dosłownie: ‘składane pismo’. Pojęciem tym 
określano małą tabliczkę z dwiema kartkami, dwoma arkuszami, 
dawaną tym, którzy posiadali rzymskie obywatelstwo. Później 
pismo to pełniło funkcję paszportu wręczanego posłom lub innym 
delegatom publicznym, aby mogli uzyskać każdą rzecz potrzebną 
do podróżowania. Następnie pojawiły się nowe rodzaje dokumen-
tów – „patenty” lub listy, w których władca albo urzędnik przyzna-
wali przywileje1. W Polsce wyraz diploma funkcjonował również 

 1 https://www.etimo.it/?term=diploma&find=Cerca [data dostępu: 
22.02.2019]. Tu i dalej, o ile nie zaznaczono inaczej, tłum. – P.P.

http://orcid.org/0000-0002-0919-6682
https://www.etimo.it/?term=diploma&find=Cerca
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w XVII i XVIII wieku. Wzmianki na ten temat można odnaleźć 
pod datą 1696–1728 w kronice pióra Erazma Otwinowskiego pt. 
Dzieje polskie pod panowaniem Augusta II zawartym w Elektronicznym 
korpusie tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.)2:

Szweda pójść. Postrzegłszy to marszałek konfederacji san-
domierskiej Denhof, więc naprzód niejakiego pana Jagniąt-
kowskiego, sędziego oświęcimskiego (który ludzi w san-
domierskiem na króla Stanisława werbował), wziął, i ludzi 
i jego samego, a to vigore przeszłoroczniej cyrkumskrypcji 
4 Februarii w Lwowie, na poparcie konfederacji sandomier-
skiej o nowych zaciągach ludzi, a zaraz po danem diploma3 
urgentibus serio statibus posłał król ordynans Morycowi, 
aby i z wojskiem saskiem tej godziny za odebraniem orderu 
wychodził z Kurlandii.

Na podstawie tego cytatu możemy wnioskować, iż starogreckie 
pismo, przepustka zwana diploma, przetrwała aż do wieku XVIII 
i taką samą rolę odgrywała na ziemiach polskich.

Dopiero w XVII i XVIII wieku zaczęto posługiwać się słowami 
dyplomata i dyplomacja  (S u t o r, 2006: 21). W tym czasie powstały 
również wyrazy: dyplomatyczny i dyplomatyka. Ten ostatni oznaczał 
oficjalne dokumenty państwowe, wtedy już drukowane. Według 
Stanisława Edwarda N a h l i k a

[…] zbiorowi takiemu, obejmującemu przede wszystkim 
traktaty państwowe, Leibniz w 1693 roku przydaje w tytule 
przymiotnik łaciński diplomaticus, a w roku 1726 Dumont – 
francuski przymiotnik diplomatique. Miano tych dokumen-
tów stanowi początek szeregowi innych wyrazów, które do-
piero u schyłku wieku XVIII nabierają wielorakich znaczeń. 
Na początku są to wyrazy pochodzące z języka francuskiego, 
co omówię poniżej, następnie przechodzą do innych języków 
europejskich. Również i w Polsce przyjmują się w szybkim 
tempie. Już w 1785 wzmiankowano o polskim corpus diplo-

 2 http://korba.edu.pl/query_corpus [data dostępu: 22.02.2019].
 3 Wyróżnienia tekstem półgrubym w cytatach – P.P.

http://korba.edu.pl/query_corpus
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maticum – czyli o wysłannikach dyplomatycznych, a siedem 
lat później Tadeusz Morski posługuje się wyrażeniem służba 
dyplomatyczna.

1971: VII

W internetowym słowniku etymologicznym języka angielskiego 
odnajdujemy podobną informację: słowo dyplomacja wywodzi się 
z języka francuskiego – diplomatie (od diplomate, wzmianki w 1793 
roku), słowo francuskie ma natomiast swoje korzenie w języku ła-
cińskim (diplomaticus, słowo pochodzi z roku 1680; lub diploma – 
oznaczającym oficjalny dokument nadający przywilej4).

Warto wrócić do genezy słowa dyplomacja. Według informacji 
odnalezionych w internetowym słowniku etymologicznym języka 
angielskiego dyplomatyczny oznacza ‘odnoszący się do międzyna-
rodowych relacji’. Wspomniane słowo zostało odnotowane w 1787 
roku, wolno zatem przypuszczać, że sens tego wyrazu przeszedł 
ewolucję od diplomaticus – z łacińskiego tytułu zbiorów między-
narodowych paktów (XVIII wiek), w których słowo dyplomatyczny 
odwoływało się do tekstów, ale można było też to rozumieć jako 
‘odnoszący się do międzynarodowych relacji’5. W polskich leksy-
konach – ani w Słowniku staropolskim, ani Słowniku polszczyzny XVI 
wieku – nie da się odnaleźć wzmianek na temat słowa dyploma-
cja czy jego pochodnych. Dopiero w słowniku Samuela Bogumiła 
Lindego, wydanym w roku 1807, odnajdujemy definicję słów dyp-
loma – dyplomat. Jest to ‘akt publiczny od najwyższej władzy, lub 
osób wielkiemi prerogatywami zaszczyconych pochodzący’ (SL)6.

Według definicji pochodzącej ze słownika etymologicznego ję-
zyka angielskiego od 1848 roku dyplomacja to ‘zręczność, sprawność, 
bystrość w prowadzeniu negocjacji’7. W Etymologicznym słowniku 
języka polskiego Andrzej Bańkowski potwierdza, że rzeczownik 
ten ma korzenie w języku francuskim, ukształtował się w okresie 

 4 https://www.etymonline.com/word/diplomacy [data dostępu: 21.02.2019].
 5 https://www.dictionary.com/browse/diplomatic [data dostępu: 22.02.2019].
 6 Wykaz wszystkich zastosowanych skrótów znajduje się w Źródłach na koń-
cu artykułu.
 7 https://www.etymonline.com/word/diplomacy [data dostępu: 21.02.2019].

https://www.etymonline.com/word/diplomacy
https://www.dictionary.com/browse/diplomatic
https://www.etymonline.com/word/diplomacy
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Wielkiej Rewolucji Francuskiej, a w późniejszych czasach pojawił 
się również w języku angielskim (SBa). Natomiast Słownik języka 
polskiego wydany w 1861 roku – tzw. Słownik wileński – również 
zawiera słowo dyplomacja definiowane jako ‘nauka o wzajemnych 
relacjach między pewnymi państwami, ale również zręczny sposób 
postępowania’ (SWil). Stąd można łatwo wyprowadzić wniosek, iż 
półtora wieku temu wyraz był używany w dwóch znaczeniach: 
terminologicznym i metaforycznym w zwykłej komunikacji.

W jednym z najsłynniejszych włoskich słowników etymologicz-
nych – Vocabolario etimologico di Pianigiani8, odnalazłam definicję, 
w której dyplomacja (od słowa dyplomatyczny, łac. diploma) to sztuka 
odnoszenia się do publicznych i trudnych spraw pomiędzy pań-
stwami9. Słownik ten zawiera również przymiotnik dyplomatyczny, 
czyli pochodzący od słowa diploma. Wyraz ten koresponduje z ła-
cińskim diplomarius. Diplomarius był wysłannikiem, posłem da-
nego państwa, którego dzisiaj nazywamy ambasadorem, ministrem, 
plenipotentem czy wysłannikiem. Był on zaopatrzony w diploma lub 
list uwierzytelniający, który został spisany przez księcia. Ten do-
kument upoważniał do prowadzenia rozmów z rządem innego 
kraju10.

W Słowniku języka Adama Mickiewicza oprócz słowa dyplomacja 
(ogół osób lub instytucji zajmujący się prowadzeniem polityki 
zagranicznej, a także działalność dyplomatyczna) odnajdujemy 
również formę dyplomatyka z definicją ‘sztuka utrzymywania sto-
sunków między państwami, dyplomacja’ (SMic). Sięgnijmy jednak 
po nieco nowszy słownik języka polskiego, pod redakcją Witolda 
Doroszewskiego. Informuje on, iż dyplomacja to ‘działalność orga-
nów państwowych i ich przedstawicielstw za granicą w zakresie 
realizowania polityki zewnętrznej na drodze pokojowej oraz re-
prezentowanie i ochrona interesów państwa na arenie międzyna-
rodowej’. Jest to również ‘zręczność, przebiegłość, spryt w postę-
powaniu’ (SD). Leksykograf podaje również wyrazy pochodne od 
 8 Jest to słownik, z którego można skorzystać via internet, powstał w 1907 
roku i stale ewoluuje.
 9 https://www.etimo.it/?term=diplomazia [data dostępu: 22.02.2019].
 10 Ibidem.

https://www.etimo.it/?term=diplomazia
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hasła podstawowego, jak dyplomacyjny (dziś nieużywane) równo-
ważne do słowa dyplomatyczny, dyplomata ‘przedstawiciel państwa, 
akredytowany przy rządzie innego państwa, upoważniony do re-
prezentowania interesów swojego kraju’, ale też ‘człowiek układny, 
taktowny, zręczny w postępowaniu’ (SD). Identyczne definicje 
przedstawia Mieczysław Szymczak w Słowniku języka polskiego, 
w którym dyplomacja to ‘działalność organów państwowych i ich 
przedstawicielstw za granicą w zakresie realizowania polityki 
zewnętrznej na drodze pokojowej’ (SSz). Podobieństwo definicji 
wynika stąd, iż słownik Szymczaka powstał na bazie obszernego 
słownika Witolda Doroszewskiego.

Czym obecnie jest dyplomacja? Aby zbadać w odpowiedni spo-
sób genezę tego słowa, bez wątpienia należy również przyjrzeć się 
jego znaczeniu.

Według Stanisława Edwarda Nahlika słowo dyplomacja niesie za 
sobą wiele znaczeń. Podstawowym znaczeniem badanego przeze 
mnie wyrazu jest pewien kierunek działalności państwowej na 
szczeblu międzynarodowym, głównie dyplomatów, którzy reali-
zują politykę zagraniczną państwa. Ich zadaniem jest zapewnie-
nie ochrony praw i interesów danego kraju oraz jego mieszkań-
ców przebywających poza granicami. Działalność ta ma charakter 
oficjalny, jej celem jest wykonywanie poleceń wydawanych przez 
zwierzchników państwowych  (N a h l i k, 1971: VI–VII). W in-
ternetowym Słowniku języka polskiego PWN przedstawiono kilka 
znaczeń dyplomacji: ‘działalność przedstawicieli danego państwa 
reprezentujących jego interesy za granicą; też: instytucje, urzędy 
oraz ich pracownicy zajmujący się taką działalnością’ oraz ‘umie-
jętność zachowania się w trudnej sytuacji tak, aby nikogo nie ura-
zić i osiągnąć zamierzony cel’11.

Jeden ze starszych słowników języka polskiego, tzw. Słownik 
warszawski, odnotowuje prawdopodobnie najwięcej derywatów 
związanych ze słowem dyplomacja. Leksykon ten objaśnia, iż dy-
plomat to ‘akt zawierający nadanie pewnego przywileju, szczegól-
nie pochodzący z dawnych czasów, dawny dokument urzędowy’; 

 11 https://sjp.pwn.pl/slowniki/dyplomacja.html [data dostępu: 22.02.2019].

https://sjp.pwn.pl/slowniki/dyplomacja.html
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dyplomatyk to ‘dyplomata, urzędnik ministerjum spraw zagranicz-
nych, urzędnik państwowy, załatwiający zagraniczne interesa 
państwa, ale też człowiek zręczny w postępowaniu’; dyplomatarjusz 
to słowo, które wywodzi się ze średniowiecznej łaciny. Oznaczało 
wówczas zbiór dyplomatów, dokumentów historycznych, dyploma-
tyczyć ‘woli negocjować’; dyplomatyka to ‘nauka pomocnicza o hi-
storji, traktująca o dawnych dokumentach urzędowych, a także 
znane wówczas pojęcie, stosowane prawdopodobnie zamiennie – 
dyplomacja, dyplomatyzowanie’; dyplomatyzować – ‘postępować 
dyplomatycznie, by osłodzić odmowę’ (SW). Słowa dyplomatarjusz, 
dyplomatyczyć, dyplomatyka, dyplomatyzowanie, dyplomatyzować nie 
występują już w polszczyźnie współczesnej.

W Słowniku polszczyzny politycznej po roku 1989  (N o w a k, 
Z i m n y, 2009) możemy odnaleźć sformułowanie Władysława Bar-
toszewskiego, które miało pejoratywny odcień: dyplomatołki – tak 
polski historyk prawdopodobnie nazwał braci Lecha i Jarosława 
Kaczyńskich podczas krakowskiej konwencji wyborczej Platformy 
Obywatelskiej, która odbyła się 29 września 2007 roku. Stanowi 
ono kontaminację dwóch wyrazów: dyplomaci i matoły. Choć in-
wektywa matoły ulega złagodzeniu dzięki dodaniu sufiksu zdrab-
niającego -ek, rzeczownik matoł jest jednak powszechnie używany 
jako określenie osoby nieinteligentnej lub niezdolnej12, co wska-
zuje na jednoznacznie negatywną ocenę działań dyplomatycznych 
osób nazywanych dyplomatołkami.

W niniejszym artykule wykorzystałam słowniki, które pocho-
dzą z różnych okresów. Swoje analizy wspierałam również da-
nymi ze słowników obcojęzycznych, jako że interesujący mnie 
wyraz jest zapożyczeniem. Jak wspominałam w swojej pracy ma-
gisterskiej, podstawowe znaczenie terminologiczne słowa dyploma-
cja nie zmieniło się od lat, można jednak zaobserwować ewolucję 
znaczenia ‘postępować w sposób dyplomatyczny’, które niegdyś 
opisywało zachowania, takie jak przebiegłość, ostrożność w dzia-
łaniu, a nawet spryt. Warto podkreślić, że początkowo takie za-
chowanie waloryzowano negatywnie, dziś ten wydźwięk jest 

 12 https://sjp.pwn.pl/szukaj/mato%C5%82.html [data dostępu: 22.02.2019].

https://sjp.pwn.pl/szukaj/mato%C5%82.html
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łagodniejszy. Do negatywnego znaczenia dodano również to bar-
dziej pozytywne, takie jak zręczność (zob.  P i o t r o w s k a, 2018). 
Najnowszy leksykon polszczyzny – internetowy Wielki słownik ję-
zyka polskiego – znaczenie owo ujmuje: jako sposób postępowania, 
umiejętność odpowiedniego zachowania w danej sytuacji, tak aby 
nie popełnić faux pas i zrealizować swoje zamiary. Jest to główna 
zmiana w semantyce tego wyrazu, odzwierciedlona w WSJP rów-
nież w klasyfikacji tematycznej dyplomacji, polegająca na tym, że 
punktem wyjścia, najbardziej ogólnym, jest pozycja człowieka 
w określonej grupie społecznej, następnie są normy regulujące re-
lacje między członkami takiej społeczności, a ostatnim ogniwem 
tego trójelementowego zbioru jest zespół szczególnych zwrotów, 
odpowiednich do danej sytuacji, akceptowalnych, fortunnych13. 
Przedstawioną zmianę można postrzegać jako poprawę znacze-
nia (meliorację) polegającą na przewartościowaniu wyrazu, jego 
awansie wynikającym z przeobrażenia opinii społecznej  (B u t -
t l e r, 1978: 133).

Na koniec warto dodać, że wyraz dyplomacja jest internacjona-
lizmem, a zatem funkcjonuje również w innych językach w obu 
omawianych znaczeniach jako angielskie diplomacy, niemieckie Di-
plomatie, francuskie diplomatie, włoskie diplomazia itd.
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Paulina Piotrowska

Dyplomacja – genesis and development of its meaning

S u m m a r y

The main objective of the article is to analyze the word dyplomacja [diplo-
macy], demonstrate its genesis, derivations and development that was constantly 
changing through ages. The article also illustrates in which meaning (and which 
European languages) the word has been occurring. The origin of diplomacy is 
Greek. In Ancient Greece it meant „two plates”, or „duplicated”. Nowadays, di-
plomacy refers to people, an activity, institution or tactful behaviour.
K e y w o r d s:  diplomacy, development, derivations

Паулина Пётровска

Происхождение и семантическое развитие слова dyplomacja

Ре з ю м е

Статья содержит анализ слова dyplomacja [дипломатика]. Автор исследует 
его происхождение, дериваты и развитие на протяжении веков. Показывает 
также, в каких значениях оно используется. Данное слово с незапамятных 
времён существует не только в польском языке, но и в других европейских 
языках. Оно пришло из греческого языка и восходит к древности, тогда 
обозначало ‘двойной’, ‘две дощечки’. В статье представлена эволюция этого 
слова. В настоящее время дипломатика – это люди, деятельность, институт 
либо тактичное поведение.
К л ю ч е в ы е  с л о в а:  дипломатия, развитие, деривация
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Nazwy własne są jednym z przejawów bogactwa leksykal-
nego języka. Są one nośnikami „wiedzy o historii politycznej 

i społecznej [narodu – A.J.], o historii kultury i religii, właściwoś-
ciach i krajobrazie ziemi rodzinnej, o związkach z innymi krajami, 
a także o działaniach, dążeniach, a nawet emocjach ludzi, jak rów-
nież o realiach życia i ludzkich wartościach”  (K a l e t a, 1998: 15). 
W obrębie badań onomastycznych wyróżnia się szereg subdyscy-
plin skoncentrowanych na poszczególnych klasach onimii. Jedną 
z nich i istotną w kontekście niniejszego artykułu jest toponoma-
styka, której przedmiotem badań są nazwy terenowe (inaczej: to-
ponimy, nazwy miejscowe). Do zespołu nazw terenowych należą 
z kolei także nazwy górskie tworzące odrębny zbiór nazw włas-
nych (tzw. oronimię), który stanowi podstawę rozważań podejmo-
wanych w niniejszym artykule.

Warto również zaznaczyć, że w pracach z zakresu nazewnictwa 
górskiego dostrzec można nieprecyzyjność terminologiczną odno-
szącą się do sposobów definiowania nazwy górskiej. W przyjmo-
wanych definicjach dopuszcza się dowolną interpretację zakresu 
i odniesień denotacyjnych członu odróżniającego (nazwa górska). 
W polskich opracowaniach onomastycznych poświęconych bada-
niom kompleksu nazewniczego Karpat dominuje najszersze poj-
mowanie nazewnictwa górskiego (por.  M r ó z e k, 1998: 259).

Badaniom poddano dotychczas szczególnie nazwy górskie wy-
stępujące na rozległym terenie Karpat. Przeprowadzane analizy 
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skupiały się przede wszystkim na dociekaniach etymologicznych 
oraz różnego typu klasyfikacjach oronimów występujących na ba-
danych obszarach łuku karpackiego1. Prace z zakresu badań nad 
oronimią pozwoliły na dostrzeżenie pewnych prawidłowości rzą-
dzących procesami nominacyjnymi dokonującymi się na górskich 
terenach. Zwrócono uwagę na ludowe procesy nazwotwórcze 
obejmujące nadawanie nazw górom jako całości oraz podkreślono 
obecność elementów obcego pochodzenia w górskim systemie na-
zewniczym. Zauważono także związki między kształtowaniem 
się przestrzeni społecznej a oronimią oraz towarzyszący temu 
rozpad górskiego systemu nominacyjnego na nazwy ludowe i nie-
ludowe (por.  R u t k o w s k i, 2001: 321–331). Mikrotoponimię (także 
oronimię) tatrzańską analizowano ponadto pod względem wystę-
pujących w jej obrębie nazw metaforycznych i ich funkcjonowania 
w górskiej przestrzeni (por.  K o m o r o w s k a, 2000: 73–105). Warte 
uwagi są także prace poddające analizie nazewnictwo miejskie 
pod kątem oronimów jako składników systemu nazewniczego ba-
danych miast2.

Przedmiot mojego zainteresowania stanowią nazwy wierzchoł-
ków górskich i ich ciągów (pasm) występujące na rozległym ob-
szarze łuku karpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem nale-
żącej do Polski części Karpat (a więc północnej części tej grupy). 
W niniejszym artykule analizowane będą jednostki proprialne 
będące formami motywowanymi nazwami pospolitymi pocho-
dzenia obcego oraz zachowujące różny stopień wariantywności. 
Wariantywność rozumiem tutaj jako różne realizacje grama-
 1 Prace z zakresu badań nad oronimią prowadzili m.in. J.M. Rozwadowski – 
o nazwach Tatry, Karpaty, Beskidy  (R o z w a d o w s k i, 1959), K. Nitsch – o na-
zwach Kościelisko, Spisz, Magura  (N i t s c h, 1920; 1933), Z. Stieber – o nazwach 
miejscowych pasma Gorców  (S t i e b e r, 1934). Należy również wspomnieć 
o monografiach będących opracowaniami toponimicznymi o nazwach Bojkow-
szczyzny  (R u d n i c k i,  1962; pierwsze wydanie – 1939) i Huculszczyzny  (H r a -
b e c, 1950).
 2 W tym miejscu należy przywołać artykuły m.in.  M. C z a c h o r o w s k i e j 
i  A. P a l u s z a k- B r o n k i  (2001) o nazewnictwie miejskim Bydgoszczy oraz 
M. J a r a c z  (2001) o toponimach i oronimach w nazewnictwie miejskim przed-
wojennego Lwowa.
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tyczno-strukturalne leksemów motywujących wybrane grupy 
oronimów. Głównym celem podjętych rozważań jest próba ze-
brania oronimicznych wariantów nazewniczych oraz wskazania 
różnic obecnych w systemie nominacyjnym oronimów derywowa-
nych od wybranych leksemów pochodzenia rumuńskiego: chiceră, 
măgură, muncel. W tym celu sięgam po nazwy górskie uznawane 
za powszechnie występujące i najczęściej spotykane w odmianach 
wariantywnych w Karpatach. Nazwy motywowane wskazanymi 
leksemami są rozsiane na terenie całych Karpat. Obejmują swym 
zasięgiem ponadto nie tylko nazewnictwo górskie, lecz również 
szereg nazw miejscowych i wodnych.

W systemie nominacyjnym Karpat zostały utrwalone wszelkie 
przemiany o charakterze pozajęzykowym. Towarzyszące zmianom 
gospodarki leśnej i pasterskiej procesy nazwotwórcze zachodzące 
na rozległym obszarze Karpat miały niejednorodny charakter 
ze względu na etniczne zróżnicowanie tego terenu (por.  M r ó -
z e k, 1998: 264). W systemie nazewniczym polskiej części Karpat 
można wyodrębnić licznie reprezentowane nazwy pochodzenia 
rumuńskiego. Przyczyn tego zjawiska można upatrywać w przy-
należności etnicznej pierwszych osadników karpackich. Ludność 
zwana Wołochami stanowiła zespół grup etnicznych (rumuńskich 
i wschodniosłowiańskich), które przyczyniły się do pasterskiej 
kolonizacji łuku karpackiego w XIV–XVI wieku podczas ruchów 
migracyjnych ze wschodu na zachód wzdłuż niezaludnionych 
grzbietów karpackich (por.  R e i n f u s s, 1959). Elementy językowe 
i kulturowe tego pastersko-rolniczego ludu odzwierciedliły się 
w nazewnictwie regionu.

Materiał badawczy został zebrany na podstawie haseł zawar-
tych w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich3 pod redakcją B. Chlebowskiego, F. Sulimierskiego, 
W. Walewskiego (i in.) oraz uzupełniony o nazwy górskie wyod-
rębnione na mapach turystycznych i w przewodnikach. Analizo-
wane grupy oronimów skupiają nazwy występujące w należącej 

 3 Dalej: SGeogr. Wykaz wszystkich wykorzystanych słowników wraz z ich 
skrótami znajduje się w Źródłach na końcu artykułu.
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do Polski części Karpat (Beskid Makowski, Beskid Mały, Beskid 
Niski, Beskid Sądecki, Beskid Śląski, Beskid Wyspowy, Beskid Ży-
wiecki, Bieszczady i Gorce) i uzupełniane są o nazwy górskie wy-
stępujące na rozległym obszarze Karpat w nazewnictwie górskim 
innych krajów słowiańskich.

Wyrazy fundujące analizowane przeze mnie oronimy funk-
cjonują w języku rumuńskim jako samodzielne apelatywy bę-
dące określeniami z zakresu topografii. Interesujące mnie nazwy 
górskie stanowią zatem derywaty, których źródłosłowy odsyłają 
do terminów górskich wskazujących na cechy charakterystyczne 
(ukształtowanie, lesistość, wielkość itp.) nazywanego terenu.

Analizowane oronimy powstały w wyniku translokacji poje-
dynczych apelatywów pochodzenia rumuńskiego oraz ich trans-
formacji na gruncie polskiego i słowiańskiego systemu nomina-
cyjnego. Najliczniej reprezentowaną grupą wariantywnych nazw 
górskich są oronimy typu Magura, Magura Hulszczańska (Magurka), 
Magura Małastowska, Magura Stuposiańska, Magura Wątkowska, Ma-
gurka, Magurka Ponikiewska, Magurka Radziechowska, Magurka Wilko-
wicka, Magurka Wiślańska, Magorzyca, Maguryczne, Magurycz Duży, 
Magurycz Mały. Nazwy te są fundowane przez rumuńskie apela-
tivum măgură ‘wysoka odosobniona góra’ (por.  R u d n i c k i, 1962: 
25). Warta uwagi jest również etymologia leksemu măgură. Wyraz 
ten równy jest słowiańskiemu *mogyła ‘mogiła, kurhan, wzgórze’, 
zapożyczonemu niegdyś przez ludność rumuńską  (N i t s c h, 1920: 
118). W formie już zmienionej leksem ten trafił na grunt karpacki 
podczas wołoskiej kolonizacji tych terenów. Tak o tym zjawisku 
pisał A. Brückner: „to samo słowo [*mogy – A.J.] tkwi w rumuń-
skiej nazwie gór i pagórków, Magura, co z wołoskimi pasterzami 
do Karpat i na Spisz dotarła” (SBr). Oprócz nazw wskazanych 
wcześniej notowane są także formy typu Magóra, Magórka, Magórki, 
Magórzyca i inne (SGeogr). Zapis ten może świadczyć o ortogra-
ficznym upodobnieniu rumuńskiego apelativum măgură w funkcji 
oronimu Magura i jego form pochodnych do polskiego apelativum 
góra. Jednak wskazuje się związki oronimów typu Magóra z lekse-
mami magiera, magierka (magora, magorka). Na ten źródłosłów zwra-
cają uwagę autorzy Słownika geograficznego…, pisząc:
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wyraz ten [Magóra – A.J.] ma prawdopodobnie związek 
z wyrazem magiera, magierka. W Polsce w XVI wieku nazy-
wano Węgrów (Madyar, Magyar) Magierami. […] Stąd poszło, 
że czapki węgierskie przezwano magierami lub magierkami 
[…]. Wyraz Magier musiał brzmieć po rusku Magor (Mahor), 
a magiera, magierka – magora, magorka. Pod wpływem wy-
razu góra z magora, magorka powstało w jęz. polskim magóra, 
magórka, co znaczy ‘czapka’, a więc ‘szczyt’.

SGeogr

Niemniej nazwy górskie typu Magóra (i inne) są uznawane za 
błędne ortograficznie warianty oronimów fundowanych przez ru-
muńskie apelativum măgură (por.  N i t s c h, 1920: 118;  R a d w a ń -
s k a - P a r y s k a, P a r y s k i, 1973: 284).

Innymi równie często spotykanymi nazwami górskimi są oro-
nimy typu Kiczera, Kiczera Beniowska, Kiczera Dydiowska, Kiczera 
Sokolicka, Kiczora, Kiczora Kamienicka, Kiczora Kocierska, Kiczora nad 
Targanicami, Kicora, Kiczerka, Kiczerki, Kiczurka, Kiczar, Kiczara, Ki-
czery itd. Hipotezy etymologiczne dotyczące wskazanych nazw 
górskich są różne. S. Hrabec przywołuje takie źródłosłowy, jak: 
huculskie apelativum kyčera ‘góra’; keczery ‘góry o niezalesionych 
grzbietach’; kieczera ‘skalisty wierzch góry’; rumuńskie apelativum 
chiceră ‘wzgórze w kształcie dachu domu, wzgórze’; rumuńskie 
apelativum picĭor 1. ‘stopa, noga’, 2. ‘stopa góry, dolna część góry’; 
kyčera // kyčira ‘zalesiony wierzchołek góry, grzbiet wzgórza’; pol-
skie apelativum kiczera ‘góra’  (H r a b e c, 1950: 39–40). J. Rudnicki 
z kolei wskazuje na możliwość powiązania oronimów typu Ki-
czera z rumuńskim apelativum chicĭură ‘mróz, szron’  (R u d n i c k i, 
1962: 24). Nazwami typu Kiczera i jej wariantami gramatyczno-
-strukturalnymi najczęściej określane są górskie szczyty pokryte 
lasami4. Tego typu oronimom jest zatem najbliżej do etymologicz-
nej podsta wy kyčera // kyčira ‘zalesiony wierzchołek góry, grzbiet 
wzgórza’.

 4 W SGeogr wierzchołki górskie i ich ciągi oznaczane nazwami typu Kiczera 
są często charakteryzowane jako lesiste wzgórza.
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Ostatnią interesującą mnie grupą górskich nazw wariantyw-
nych są oronimy derywowane od rumuńskiego apelativum muncel 
zdrobnienie ‘góra’  (R u d n i c k i, 1962: 76). Jednak, jak słusznie za-
uważa T. Węgrzyn, jest to tłumaczenie niedokładne. Właściwe jest 
zatem rumuńskie apelativum muntele niebędące deminutywem, 
lecz formą podstawową rzeczownika munte ‘góra’ zapisywaną 
z rodzajnikiem określonym stojącym w postpozycji i pisanym 
łącznie  (Wę g r z y n, 2006: 116; por.  M i r s k a - L a s o t a, 1964: 31). 
Jednak słowniki notują formy deminutywne, takie jak rumuńskie 
apelatywne zdrobnienie muncèl ‘górka, pagórek, wzgórze, wzgó-
rek’ oraz rumuńskie apelatywne zdrobnienie munticèl ‘górka, pa-
górek’ (SRum). Oronimami mieszczącymi się w tej grupie nazw 
wariantywnych są nazwy górskie typu: Munczolik, Muńcuł, Men-
czył, Minczoł, Menczeł, Menczul, Mencził, Munczel, Munczył (i inne).

Omówione etymony zachowały się współcześnie w języku pol-
skim jedynie na płaszczyźnie onimicznej w nazwach wierzchoł-
ków górskich i ich ciągów (pasm) oraz w innych toponimach i hy-
dronimach występujących najczęściej na górskich terenach.

Obserwując wariantywne realizacje nazw górskich, można do-
konać ich klasyfikacji. Opierając się na kryterium gramatyczno-
-strukturalnym, analizowane nazwy można umieścić w trzech 
zasadniczych grupach: nazwy prymarne (niederywowane) po-
zbawione specjalnych toponimicznych prefiksacji czy sufiksacji, 
nazwy sekundarne (derywowane) utworzone za pomocą różnych 
przedrostków i przyrostków oraz nazwy złożone wykazujące cha-
rakter zestawień syntaktycznych (por.  R o s p o n d, 1957: 34).

Nazwami prymarnymi są oronimy o formancie toponimicznym 
zerowym, które zachowały formę apelatywów toponomastycznych 
określających fizjografię terenu, od których zostały utworzone. Do 
tej grupy onimów można zaliczyć nazwy górskie, takie jak Kiczera 
i Magura. W tych formach są one najczęściej spotykane jako nazwy 
wierzchołków górskich lub pasm. Jednak nierzadko, aby uniknąć 
homonimii nazewniczej, nazwy te są rozróżniane poprzez człony 
określające (odróżniające). Wówczas oronimy przybierają formy 
nazw złożonych o charakterze zestawień syntaktycznych. W ob-
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rębie nazw złożonych można wyróżnić podgrupy ze względu na 
motywację członu odróżniającego. Są to5:
 – nazwy górskie z członem odróżniającym odtoponimicznym takie 

jak: Magurka Radziechowska (wieś Radziechowy), Magurka Ponikiew-
ska (wieś Ponikiew), Magurka Wilkowicka (wieś Wilkowice), Magura 
Stuposiańska (wieś Stuposiany), Magura Hulszczańska (osada już 
nieistniejąca Hulskie), Magura Małastowska (wieś Małastów), Ma-
gura Zakopiańska (miasto Zakopane), Magura Spiska (region Spisz), 
Kiczera Dydiowska (wieś już nieistniejąca Dydiowa), Wolańska Ki-
czera (wieś Wola), Kiczera Siańska (wieś Sianki) i inne;

 – nazwy górskie z członem odróżniającym odhydronimicznym 
typu: Magurka Wiślańska (potok Białej Wisełki), Kiczora Kocierska 
(potok Kocierzanka // Kocierka), Kiczora Kamienicka6 (rzeka Kamie-
nica Gorczańska) i inne;

 – nazwy górskie z członem odróżniającym odoronimicznym typu 
Magura Wątkowska (szczyt Wątkowa);

 – nazwy górskie z członem odróżniającym odantroponimicznym 
typu Kiczera Manzina (nazwa osobowa *Mandzia, *Manzia, *Manza 
(por.  Wę g r z y n, 2006: 113));

 – nazwy górskie z członem odróżniającym określającym fizjogra-
fię terenu takie jak: Magurycz Duży, Magurycz Mały, Jałowa Ki-
czera, Kiczera Wysoka.
W systemie nominacyjnym Karpat można wskazać wiele nazw 

wariantywnych o charakterze wtórnym (derywowanym). Głów-
nymi wykładnikami derywacji poszczególnych oronimów są su-
fiksacje oraz alternacje zachodzące w obrębie rdzenia. Jednym 
z przyrostków często stosowanych w analizowanych grupach 
nazw górskich jest formant -k- i jego fonetyczne warianty -c-, -č-. 
Za pomocą sufiksów -ik oraz -ka tworzone są formy deminutywne 

 5 Nazwy złożone o charakterze zestawień syntaktycznych pojawiają się w sy-
stemie nazewniczym rozległego obszaru Karpat. Jako przykłady ilustrujące to 
zjawisko w poszczególnych punktach przywołuję jednak nazwy górskie wystę-
pujące tylko na obszarze polskiej części łuku karpackiego.
 6 Człon określający kamienicka może odnosić się również do wsi Kamienica. 
Wówczas nazwa ta będzie mieściła się w grupie oronimów z członem odróżnia-
jącym odtoponimicznym.
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takie jak: Magurka (nazwa górska występująca też w lm. Magurki), 
Kiczerka (nazwa górska występująca też w lm. Kiczerki), Kiczorka, 
Kiczurka, Munczolik i inne. Warianty deminutywne wnoszą pewną 
modyfikację znaczenia, informują o jakiejś cesze desygnatu. Na-
zwy te oznaczają zwykle niewielkie górskie wzniesienia. Do tej 
grupy nazw można zaliczyć również oronimy z przyrostkiem -ica 
// -yca typu Magorzyca, Magurzyca. Częściej jednak od derywatów 
sufiksalnych można wskazać derywaty alternacyjne. Najproduk-
tywniejszą grupą spośród analizowanych oronimów, w budowie 
których można zaobserwować przekształcenia fonetyczne, są na-
zwy, których źródłosłów stanowi rumuńskie apelativum muntele, 
takie jak: Munczolik, Muńcuł, Menczył, Minczoł, Menczeł, Menczul, 
Mencził, Munczel, Munczył i inne. W różnym stopniu dochodzi 
w nich do przekształcenia wyrazu fundującego. Te rozbieżności 
mogą wynikać z różnego rodzaju podobieństw. Jako przykład 
można wskazać polską nazwę górską Menczył, która powstała po-
przez analogię do polskiego czasownika męczyć i przejęcie jego 
cech fonetycznych  (Wę g r z y n, 2006: 117). Alternacje widoczne są 
również w nazwach pochodzących od rumuńskiego apelativum 
chiceră typu: Kiczera, Kiczora, Kicora, Kiczurka, Kiczar, Kiczara.

Bogactwo leksykalne języka może ujawniać się zatem poprzez 
wariantywne realizacje gramatyczno-strukturalne oronimów. 
Szczególnie ciekawym zjawiskiem są alternacje zachodzące w ob-
rębie rdzenia nazw górskich. Być może badania nad wariantyw-
nością oronimów wymagałyby również pogłębionych studiów 
dialektologicznych, dzięki którym możliwe byłoby ustalenie 
regionalno-językowych uwarunkowań powstawania wariantów 
oronimicznych. W niniejszym artykule dążyłam jednak jedynie do 
zasygnalizowania i ogólnego omówienia problemu wariantywno-
ści nazw górskich, opierając się na wybranych grupach nazw, ze 
szczególnym uwzględnieniem wariantów występujących w nale-
żącej do Polski części łuku karpackiego.
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Agnieszka Jedziniak

On the variability of mountain names

S u m m a r y

The article is about the names of the mountain tops and their ranges occur-
ring in the vast area of the Carpathian arch, with particular emphasis on the Pol-
ish part of the Carpathians. This work is focused on the analysis of oronyms mo-
tivated by common names of Romanian origin and retaining different degrees 
of variability understood as heterogeneous grammatical-structural realisations 
of lexemes motivating selected groups of oronyms. The meanings of motivat-
ing words of foreign origin are discussed and the classification of the analysed 
proper names is made based on grammatical and structural criteria. The clas-
sification has made it possible to identify mountain name variants characteristic 
for the examined group of names.
K e y w o r d s:  proper names, oronyms, etymology, naming variants
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Агнешка Едзиняк

О вариативности горных названий

Ре з ю м е

Предметом статьи являются названия горных вершин и их цепей, высту-
пающих на обширной территории дуги Карпат с особенным учётом её ча-
сти, которая принадлежит Польше. В настоящей работе анализу подверга-
ются проприальные единицы, которые являются формами, производными 
от нарицательных имён румынского происхождения и сохраняющими раз-
ную степень вариативности, понимаемой как неоднородные грамматико-
структурные реализации лексем, от которых образуются избранные группы 
оронимов. Рассматриваются значения производящих слов иноязычного 
происхождения, а также на основании грамматико-структурного критерия 
классифицируются анализируемые оронимы. Благодаря классификации 
возможным было выделить варианты названий, характерные для исследу-
емой группы.
К л ю ч е в ы е  с л о в а:  собственные названия, оронимия, этимология, вари-
анты названий
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Otworzyło [słowo pisane – A.S.] przed umysłem 
nowe, szerokie możliwości myślenia i wyrażania się.

N. C a r r:  Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg

Kropka – jeden z najwyrazistszych znaków interpunkcyjnych – 
także dlatego, że jej użycie jest częste, a funkcja czytelna 

i jasna: jest znakiem zamykającym.

Kropka zamyka wypowiedzenie (tzn. zdanie lub równoważ-
nik zdania), będące podstawową całością składniowo-zna-
czeniową. W obrębie wypowiedzenia zakończonego kropką 
mogą występować inne znaki interpunkcyjne. Z tych powo-
dów kropka musi być uważana za podstawowy i najważniej-
szy znak przestankowania.

P o l a ń s k i, 2008: 120

Ostatnio o kropce jest głośno i to głośno w zaskakującym kon-
tekście – o kropce mówi się jako o znaku emocji i to emocji nega-
tywnych. Na zasygnalizowany w tytule problem odpowiedź może 
nie być do końca jednoznaczna, na pewno jednak można ją skon-
struować, opierając się na dwu kulturowych przesłankach:

1) patrząc na kształtowanie się nowej substancjalnej odmiany 
polszczyzny związanej z funkcjonowaniem internetu;

http://orcid.org/0000-0002-5503-5150
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2) patrząc historycznie na ewolucję polskiej interpunkcji 
w ostatnich wiekach.

Kropka, jak i cała interpunkcja, związana jest z pisaną odmianą 
języka – to truizm, ale i konieczny wstęp do rozważań. Jeśli spoj-
rzeć na funkcjonowanie języka, to jego dwie odmiany substan-
cjalne (mówienie i pisanie) są powszechnym doświadczeniem ko-
munikacyjnym każdego użytkownika.

Nowa rzeczywistość technologiczna przynosi zwykle jakiś 
nowy sposób korzystania z języka, przecież najczęstszym i naj-
oczywistszym przekonaniem badających język internetu jest sy-
tuowanie go na pograniczu substancjalnych odmian „między 
mową a pismem”, traktowanie jako „hybrydy mowy i pisma”. Tak 
więc technologiczny postęp niejako zrodził nową odmianę funk-
cjonalną języka. Ta z kolei ma wpływ na nasze struktury poznaw-
cze. To dość oczywiste, jeśli przywołać ważną i aktualną, mimo 
że odległą w czasie, rozprawę Waltera Onga: „Technologie nie są 
jedynie wsparciem zewnętrznym, są także czynnikiem przekształ-
cającym świadomość wewnętrznie, nigdy bardziej niż kiedy od-
działywają na słowo”  (O n g, 1992: 118).

Stajemy wobec nowej odmiany substancjalnej, której tworzywem 
jest pismo (jak w odmianie pisanej), ale zasadą komunikowania 
się – interakcyjność, wymienność ról, współudział w tworzeniu 
sensów (jak w odmianie mówionej); przestrzenne oddalenie – bez-
pośredniość i zwrotność wymiany myśli, relacje emocjonalne, aż 
po możliwą bliskość. Jest to charakterystyka na pewno cząstkowa, 
ale eksponująca, jakie znaczenie może mieć w tym typie komuni-
kacji dodatkowe obudowanie słowa dostępnymi pozajęzykowymi 
znakami, ikonami itp.

Przywołaną tu opozycję mówienie – pisanie ujmuję, jak wi-
dać, w kontekście perspektywy Ongowskiej (oralność – piśmien-
ność) i rozumiem jako opozycję dwu stylów poznawczych, dwu 
sposobów kodowania i dekodowania wypowiedzi. Oczywiście, 
oba style poznawcze (przedpiśmienny i piśmienny), oba sposoby 
konceptualizacji świata i sposoby jego opisywania nie mogą być 
widziane statycznie. Każdy z nich – i to zarówno w planie on-
tologicznym, jak i filogenetycznym – ma charakter procesu. Już 



123Aldona Skudrzyk: Skąd się wzięła kropka nienawiści…

dawno wskazywała na to Mirosława Marody, wyznaczając etapy 
takiego rozwoju możliwości intelektualnych: 1) rozwój jako proces 
kształtowania się nowoczesnego sposobu myślenia; 2) rozwój jako 
proces rozprzestrzeniania się tego sposobu oraz 3) rozwój jako 
przejście od przedpiśmiennego do piśmiennego sposobu myślenia 
(M a r o d y, 1987: 72).

Wykładnikiem istotnym kształtu wspomnianych stylów po-
znawczych przejawiających się w tekstach, czyli dostępnych 
oglądowi językoznawcy, jest składnia. Ewolucyjne (procesualne) 
spojrzenie na składnię i jedno z narzędzi tej ewolucji, czyli na inter-
punkcję, wydaje się w badanym kontekście poznawczo inspirujące.

Hipotaksa prezentuje rodzaj konceptualizacji prowadzący do in-
terpretowania rzeczywistości, widzenia wydarzeń w ich powiąza-
niu, jako tworzących pewne struktury i pozostających w relacjach, 
w opozycji do niej parataksa opiera się na kolekcji sensów, ich po-
wiązanie bywa przypadkowe, widoczny jest brak hierarchizacji 
elementów świata obserwowanego. Nietrudno zauważyć, że oba 
typy składni są genetycznie związane z dwiema substancjalnymi 
odmianami języka: składnia parataktyczna – z mówioną, składnia 
hipotaktyczna – z pisaną. Rozwój podsystemu składniowego – jak 
to dowodnie pokazują analizy Ireny Bajerowej, to proces udo-
skonalania się składni, jej gramatykalizacji, czyli podporządko-
wanie jej zasadom języka pisanego. Proces ten jednocześnie jest 
dowodem zmiany stylu poznawczego, dowodem intelektualizacji 
składni. Język końca XIX wieku udoskonalił się

Nie tylko przez normalizację. Też przez swego rodzaju inte-
lektualizację, którą widzę w przekształceniach dyktowanych 
potrzebami strony znaczeniowej – a jest ich wyraźna więk-
szość, zwłaszcza zmiany składniowe. Świadczy to o ogólnym 
podnoszeniu się poziomu kulturalnego społeczeństwa, któ-
rego język dostosowuje się do rosnących potrzeb komunika-
cji kulturowej.

B a j e r o w a, 2000: 167
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Uwagę zatrzymujemy – zgodnie z tematem rozważań – na zna-
kach przestankowych, na interpunkcji. Obserwacja historycznej 
ewolucji ich funkcji jest dla badacza opozycji piśmienność – oral-
ność szczególnie interesująca. Wchodzenie w piśmienność jest, jak 
podkreślałam, procesem. Interpunkcja włącza się w ten proces, 
oddając relację między sposobem funkcjonowania tekstu pisanego 
wobec pierwotnego tekstu mówionego.

Zasady interpunkcji oraz funkcje poszczególnych znaków z po-
czątku XIX wieku poznajemy dzięki dwu podręcznikom – Onu-
frego Kopczyńskiego (1803) oraz Feliksa Bentkowskiego (1830).

Przecinek (comma) znak małego przestanku w wymawianiu.
;  Śrzednik (media nota) znak przestanku większego.
:  Dwukropek (duo puncta) znak przestanku większego.
.  Kropka (periodus) znak przestanku naywiększego.
!  znak wykrzyknienia (exclamatio).
?  znak pytania (interrogatio).
-  Łącznik (custos) znak łączenia zgłosek.
( )   Nawias (parenthesis) znak wymawiania niższym tonem 

tego, co między te laseczki wtrącono.
„  Cudzysłów, znak słów cudzych w pismo włożonych.
(I)   lub (a) lub (*) Odsyłacz, znak położonego na boku, lub na 

dole przypisu, do którego czytelnik odsyła się.
K o p c z y ń s k i, 1803: 4

[…] koniecznemi są niektóre znaki, coby czytającemu uła-
twiły zrozumienie rzeczy napisanej, i przyszły w pomoc 
przy samemże głośnem czytaniu, czyli przy oddaniu tegoż 
pisma przyzwoitym głosem. Ztąd powstała interpunkcya, to 
jest przedzielanie w piśmie pojedynczych wyrazów, zdań, 
lub myśli pewnemi znakami, które wskazują, częścią połą-
czenie lub rozłączenie tego, co podług sensu ma być złączo-
nem lub rozłączonem; częścią też podniesienie, lub zniżenie, 
albo zawieszenie głosu.

B e n t k o w s k i, 1830: 2

Wyraźny jest wówczas (XIX wiek) związek interpunkcji z odmianą 
mówioną, z jej intonacją, tempem, głośnością, głosową interpretacją 
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sensów, z retoryczną ekspresją. Irena Bajerowa nazywa tę inter-
punkcję intonacyjną, która jeszcze:

[…] w XVIII wieku współtworzyła zdanie, które by można 
nazwać „zdaniem gramatyczno-intonacyjnym”, gdyż porzą-
dek intonacyjny nakładał się w takim zdaniu na porządek 
gramatyczny i albo z nim współgrał, albo z nim kolidował, 
co się nie przyczyniało do komunikatywności takich wypo-
wiedzeń.

B a j e r o w a, 1986: 49–50

Poddanie interpunkcji regułom składni, która się intelektuali-
zuje, gramatykalizuje, oznacza wprost równoległe odejście (do-
kładniej procesualne odchodzenie) od interpunkcji intonacyjnej:

Jak wykazały badania interpunkcji XIX wieku, zmienia ona 
swój charakter w tym okresie, stając się interpunkcją skła-
dniową. Częstość miejsc, których porządek gramatyczny ko-
liduje ze stosowaną tam interpunkcją, maleje z 18% (wszyst-
kich zastosowań interpunkcji) na początku XIX wieku do 3% 
przy końcu wieku, przy czym już w pierwszym trzydziesto-
leciu następuje spadek z 18% do 13%.

B a j e r o w a, 1986: 49–50

Proces wtedy zapoczątkowany wyraźnie się intensyfikuje w ko-
lejnych wiekach, ponieważ najważniejszą rolę odgrywa w nim 
struktura zdania. O polskiej interpunkcji jej przepisy mówią 
wprost:

Interpunkcja polska ma przede wszystkim charakter skła-
dniowy. Oznacza to, że znaki interpunkcyjne służą głównie 
do uwydatniania logiczno-składniowej konstrukcji zdań. 
Oprócz tego uwzględnia się też takie czynniki, jak: wydzie-
lanie członów wtrąconych, luźno związanych z głównym 
tokiem wypowiedzi, rytmikę mowy, intonację. […] Konse-
kwentne stosowanie zasad przestankowania logiczno-skła-
dniowego jest konieczne, jeśli chcemy osiągnąć jednoznacz-
ność i przejrzystość tekstu. Brak znaków interpunkcyjnych 
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w tekście lub błędne ich rozmieszczenie może wypaczyć, 
a nawet całkowicie zmienić sens wypowiedzi.

P o l a ń s k i, 2008: 119

Odstępstwo od tak jasno precyzowanej normy jest albo jej na-
ruszeniem (błędem), albo służy świadomym zamierzeniom np. ar-
tystycznym. W latach siedemdziesiątych XX wieku młoda proza 
polska, szukając nowych środków ekspresji, korzystała z możliwo-
ści, jakie daje „interpunkcyjne nieposłuszeństwo”1. Przekonanie 
normatywne było jednak jasne: to nie interpunkcja czy graficzne 
ukształtowanie tekstu eksponują jego walory treściowe, to „lek-
tura jest interpretacją”  (M a y e n o w a, 1979: 375). Tak więc kieru-
nek procesu wchodzenia w piśmienność stylu poznawczego jest 
wyrazisty i jednoznaczny.

I oto dokonująca się od kilkunastu lat technologiczna zmiana, 
która wyraźnie prowadzi w kierunku ponownego zbliżenia wy-
powiedzi pisanych z odmianą ustną (por. wtórna przedpiśmienność 
czy wtórna oralność, nowa piśmienność2), pokazuje się i na prze-
strzeni interpunkcji.

Teksty pisane w internecie to przestrzeń tekstów pisanych jakby 
mówionych. Taka charakterystyka – sygnalizowana już – jest 
oczywista i nie wymaga szczególnego uzasadniania. To w tych 
tekstach znaki interpunkcyjne znalazły nowe zastosowanie, także 
niejako w funkcji pismo dopełniającej, ale dopełniającej jakże ina-
czej! Niosą wartości emocjonalne, interpretują sens wyrażany po-
zawerbalnie, stanowią obudowę pragmatyczną tekstu słownego. 
Emotikony stąd biorą swój początek. Najpierw wykorzystano 
w tym celu nawias, dwukropek, łącznik – odpowiednio je kombi-
nując w umowne znaki emocji (sporo już o tym napisano).

Przyszedł czas na kropkę. W tekście internetowym jest ona zna-
kiem stosunkowo nowym, ale przede wszystkim w nowej funk-
cji – niesie emocje. Pozostając znakiem oddzielającym, nie wska-

 1 Por.  S k u d r z y k o w a, 1994 i wprowadzane tam pojęcia: „literacka paramó-
wioność” (s. 69–73), „język zapisany” (s. 83–92).
 2 Por.  S k u d r z y k, 2005, zwłaszcza rozdz. Nowa piśmienność w epoce nowej 
oralności (s. 137–153).
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zuje bynajmniej na strukturę zdania, nie odbija skład niowego 
kształtu tekstu. Kropka postawiona na końcu wypowiedzi 
w przestrzeni dialogu pisanego, krótkich wiadomości tekstowych 
oddaje silne emocje zakończenia kontaktu, zerwania relacji lub jej 
nieszczerości3. Biegun przeciwny, czyli szczerość wypowiedzi, jej 
istotną wagę ma podkreślać wykrzyknik, który, nawet przerywa-
jąc ciąg składniowy, interpretuje sens wypowiedzi. Tym razem 
także nietradycyjnie. Przypomnijmy normę: „Wykrzyknik (znak 
wykrzyknienia) służy do oznaczania emocjonalnego zabarwienia 
wypowiedzi, uwydatniania jej charakteru żądającego lub rozka-
zującego”  (Po l a ń s k i, 2008: 142). Nie tyle służy eksponowaniu 
pragmatycznej postawy nadawcy, ile waloryzuje samą wartość 
komunikacyjną wypowiedzi.

Proponuję spojrzenie na współczesny stosunek do reguł inter-
punkcyjnych jako przejaw odchodzenia od piśmiennego stylu 
poznawczego. Obserwowany powszechnie poziom interpunkcji 
(właściwie brak znaków przestankowania lub ich zaskakujący 
nadmiar) we współczesnych tekstach pisanych – wydaje się uza-
sadniać twierdzenie, że stanowić one mogą widoczny znak prze-
mian w konceptualizacji rzeczywistości i możliwości jej oglądu 
w kategoriach relacji, związków, struktury.

Obserwowane powszechnie odwrócenie wektora zmian w tek-
ście pisanym – od intelektualizacji do ponownej emocjonalizacji 
i mówioności związanej z „tu i teraz” mówienia, doświadczania, 
komunikowania jest być może sygnałem kulturowej zmiany.

Podobnie jak pismo – na skutek przemian technologicznych, 
kulturowych od dłuższego4 już czasu traci swój charakter trans-

 3 http://www.national-geographic.pl/ludzie/znasz-kropke-nienawisci-powi-
nienes-koniecznie [data dostępu: 23.03.2019].
 4 Nie można zapominać, że semantyzacja grafii, przerzucanie znaczeń na po-
ziom oglądów ma swoją tradycję. Nowe zatem jest nie samo zjawisko, ale jego 
intensywność i powszechność. Dziś w obrębie kultury obrazkowej tekst zyskuje 
tę wartość wizualną w sposób masowy. Dobrym przykładem jest graffiti poka-
zujące obraz słowa – rozwijający się, żyjący w przestrzeni, dynamiczny, przywo-
łujący też polisensoryczną rzeczywistość.

http://www.national-geographic.pl/ludzie/znasz-kropke-nienawisci-powinienes-koniecznie
http://www.national-geographic.pl/ludzie/znasz-kropke-nienawisci-powinienes-koniecznie
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parentnego wehikułu do przenoszenia znaczeń5, organizująca do-
tychczas strukturę zdania grupa „przezroczystych” znaków inter-
punkcyjnych, traci swą wypracowaną na drodze intelektualizacji 
funkcję, stając się znakiem emocji, niewerbalnie niesionych infor-
macji z poziomu kontaktu bezpośredniego.

Naturalny kontakt z językiem substancjalnie pierwotnym, czyli 
z językiem mówionym, wyposaża nas niejako w równoczesne po-
strzeganie wielozmysłowe, a wobec tego i kształci taki polisenso-
ryczny odbiór. W tekstach pisanych – które jednak dają wrażenie 
bezpośredniości kontaktu – następuje zderzenie tego synestezyj-
nego przyzwyczajenia do odbioru komunikatów wieloaspekto-
wych, globalnych (mówionych) z komunikatami pisanymi (sensu 
stricto) nastawionymi na dekodowanie jedynie „abstrakcyjne” (na 
poziomie znaku, transparentnego słowa pisanego), oderwane od 
kontekstu sytuacyjnego. Pismo sprowadza bowiem polisenso-
ryczny ogląd do logicznego uporządkowania i „ukrycia” za prze-
zroczystym znakiem odbieranym wzrokowo. Na powrót znaki 
interpunkcyjne zdają się aktywizować pamięć sytuacyjną na-
dawcy, stają się bodźcem do oglądu synestezyjnego – uruchamiają 
wrażenia, które mogą płynąć ze wszystkich zmysłów – i owo uru-
chomienie percepcji polisensorycznej oddaje pełny sens odbiera-
nego tekstu. W komunikacji przy użyciu sieci naruszenie trans-
parentności znaku i w większym jeszcze stopniu dopełnianie go 
synestezyjnymi impulsami jest dość oczywiste.

Staje się przestankowanie nie abstrakcyjnym transparentnym 
znakiem struktury składniowej, interpretacji logicznych powią-
zań i relacji, a zmysłowo-wizualnym konkretem przywołującym 
rzeczywistość kontaktu bezpośredniego. Obserwujemy zatem – 
wspominane już odwrócenie wektora zmian – od intelektuali-
zacji składni i interpunkcji (ewolucja w XIX wieku) do ponownej 
emocjonalizacji i mówioności. I jest to być może mały sygnał wiel-

 5 Intensywność i powszechność obrazowości odnosi się zwłaszcza do tzw. 
przekazów telepiśmiennych, czyli pisma będącego pośrednikiem w komunika-
cji elektronicznej, staje się ona, według niektórych badaczy, podstawą rozwoju 
nowej kompetencji percepcyjnej, przez Susan B. Barnes nazwanej myśleniem wi-
zualnym  (K o s t a s z u k- R o m a n o w s k a, 2001: 165).
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kiego procesu społecznego, jeśli zważyć na przekonanie Nicolasa 
C a r r a  – jednego z najbardziej znanych badaczy sieci, z którego 
opracowania Płytki umysł… (2013: 282) przywołamy zdanie: „Do-
świadczamy właśnie odwrócenia intelektualnej ewolucji naszego 
gatunku”.
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Strony internetowe

http://www.national-geographic.pl/ludzie/znasz-kropke-nienawisci-po-
winienes-koniecznie [data dostępu: 23.03.2019]

Aldona Skudrzyk

Where the full-stop of hate came from, 
or about migration of functions of punctuation marks

S u m m a r y

The invention of writing entailed enormous consequences not only for human 
language but also for human mind. This can be seen, for instance, in the birth 
and development of the culture of literate thinking. Both (preliterate and literate) 
cognitive styles cannot be perceived in static terms but rather as a process. It is 
therefore important to look at the influence of the modern technologies on the 
status of the literate cognitive style in language behaviours of the generation 
raised on new media. The research shows the process of reversing the vector 
of changes: from intellectualization of syntax and punctuation (evolution in the 
19th century) to their previous emotionalisation and orality related to the “here 
and now” of speaking.
K e y w o r d s:  intellectualization of syntax, intonation punctuation, literacy, 
orality, emoticons

Альдона Скуджик

Откуда взялась точка ненависти, 
или о миграции функций знаков препинания

Ре з ю м е

Изобретение письменности стало в истории человечества причиной 
зарождения и развития культуры письменного мышления. Этот позна-
вательный стиль, несомненно, следует рассматривать как процесс. Интел-
лектуализация синтаксиса, которая замечается в исследованиях историков 
языка, сопровождается интеллектуализацией пунктуации, т.е. её уходом от 

http://www.national-geographic.pl/ludzie/znasz-kropke-nienawisci-powinienes-koniecznie
http://www.national-geographic.pl/ludzie/znasz-kropke-nienawisci-powinienes-koniecznie
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интонационного характера. Современное состояние пунктуации в языко-
вом поведении поколения, выросшего в новых медиа, показывает обратную 
тенденцию – переход от интеллектуализации синтаксиса и пунктуации 
(эволюция в XIX веке) снова к их эмоционализации и оральности, связанной 
со «здесь и сейчас» говорения. Из прозрачных, организующих структуры 
предложений знаки препинания превращаются в сигналы эмоций и пра-
гматического уровня текста. Они становятся чувственно-визуальным пока-
зателем действительности непосредственного, устного общения.
К л ю ч е в ы е  с л о в а:  интеллектуализация синтаксиса, интонационные 
знаки препинания, письменность, оральность, эмотиконы
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Stan badań i cele pracy

Mimo że badania nad stylem naukowym wciąż zyskują na po-
pularności  (B i n i e w i c z, S t a r z e c, 1995: 397; S z c z a u s, 

2015: 255), składnia, którą obok słownictwa uznaje się za jeden 
z najważniejszych czynników decydujących o specyfice publika-
cji o charakterze naukowym, nie doczekała się dotąd wielu opra-
cowań1. Dodatkowo prezentowane dotychczas prace niezwykle 
rzadko mają charakter badań diachronicznych, a większość z nich 

 1 W 1995 roku Jerzy Biniewicz i Anna Starzec podkreślali, że „w ostatnich 
15–20 latach obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania językoznawców tą 
odmianą funkcjonalną [naukową – dop. M.Z.]”  (B i n i e w i c z ,  S t a r z e c, 1995: 
397). Jak sygnalizuje Agnieszka Szczaus, „teksty należące do tej grupy [teksty 
naukowe – M.Z.] stały się przedmiotem analiz językoznawczych stosunkowo 
późno, bo właściwie większe zainteresowanie nimi nastąpiło dopiero w latach 
70. XX wieku”  (S z c z a u s, 2015: 255). Za najbardziej kompleksowe opracowanie 
poświęcone składni uznaje się pracę Stanisława  M i k o ł a j c z a k a  (1990).

http://orcid.org/0000-0003-2097-2221
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poświęcona jest tekstom z zakresu nauk matematyczno-przyrod-
niczych. Ponadto nadal brakuje syntetycznego opracowania na 
temat stylu naukowego w humanistyce. Analiza składniowa daw-
nych publikacji wciąż jest słabo obecna w badaniach o charakterze 
empirycznym. Podkreśla się, że obserwacje składniowe powinny 
dostarczać informacji o modelach zdań pojedynczych i złożonych, 
a najistotniejszy jest stopień nasycenia tekstów poszczególnymi 
modelami  (R u d z i ń s k i, 1996: 8). Takie badania należy uzupeł-
nić, wskazując funkcje zastosowanych w danej publikacji struk-
tur2. Dlatego też niniejszy artykuł poświęcony jest składni tekstów 
naukowych z dwóch dziedzin nauk humanistycznych – języko-
znawstwa i pedagogiki3, z zastrzeżeniem, że prezentowane rozwa-
żania mają charakter propedeutyczny i nie rozstrzygają ostatecz-
nie kwestii różnic składniowych między publikacjami z zakresu 
dyscyplin naukowych o różnym charakterze.

Kluczowe dla prezentowanego opracowania pozostaje stwier-
dzenie, że „istnieje wybór spośród możliwych systemowo modeli 
wypowiedzeń i wzorców syntaktycznych [podkr. – M.Z.] odpo-
wiedzialnych za składniową aranżację tekstu. Tam zaś, gdzie moż-
liwy jest wybór, wolno mówić o stylistycznych aspektach danej 
kategorii”  (J ę d r z e j k o, 1993: 24). W opracowaniach poświęco-
nych publikacjom naukowym wskazuje się względnie stały ze-
staw cech składniowych: rozbudowane wypowiedzenia złożone, 
wyraźna przewaga hipotaksy nad parataksą (uznawana za sygnał 
intelektualizacji tekstu) oraz powszechność tendencji do nomi-

 2 Sygnalizuje się, że dotąd w badaniach nad składnią zasadniczo pomijano 
wspomnianą sferę funkcjonalności poszczególnych struktur składniowych  (B i -
n i e w i c z ,  S t a r z e c , 1995: 408).
 3 Zdaję sobie sprawę z trwającej wciąż dyskusji o statusie pedagogiki (na-
uka społeczna/humanistyczna). Inspirację do niniejszego porównania stanowi 
wspomniany artykuł Agnieszki Szczaus, będący szczegółowym przeglądem prac 
poświęconych diachronicznym badaniom nad stylem naukowym  (S z c z a u s, 
2015). Badaczka podkreśla, że „dokonany przegląd prac badawczych pokazuje, 
że właściwie poza zainteresowaniem językoznawców pozostały specjalistyczne 
czasopisma oraz dawne teksty z zakresu pedagogiki i wojskowości (choć anali-
zowali je historycy nauki, historycy prasy czy wojskowości)”  (S z c z a u s, 2015: 
257).
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nalizacji  (B i n i e w i c z, S t a r z e c, 1995: 408; W i l k o ń, 2000: 64; 
G a j d a, 1990: 88). Konsekwencję nominalizacji stanowią określone 
proporcje rzeczownika do czasownika w tekście. Odnotowuje się 
stosunkowo duży udział rzeczowników (ok. 40%) i przymiotni-
ków (ok. 20%) oraz niski udział czasowników (10%). Zaprezento-
wany repertuar cech stanowi punkt wyjścia badań ukształtowania 
składniowego dawnych tekstów o charakterze naukowym.

Analiza ma charakter statystyczno-interpretacyjny, a jej etapy 
przedstawiają się następująco:

 – ustalenie relacji między zdaniami pojedynczymi i złożonymi;
 – ustalenie stosunku hipotaksy do parataksy;
 – wskazanie typów zdań stosowanych w danej publikacji i próba 

ustalenia ich funkcji;
 – badania statystyczne (dotyczące ilości rzeczowników, czasowni-

ków i przymiotników)4;
 – porównanie wyników badań nad analizowanymi tekstami (kon-

struowanie wniosków)  (Z a j ą c, 2018)5.
Zweryfikowania wymagają następujące hipotezy badawcze:
1. Jednym z determinantów składniowego ukształtowania pub-

likacji o charakterze naukowym jest czas jej powstania (etap roz-
woju nauki i pracy nad metodologią badań).

2. Specyfika nauki (tu: pedagogika i językoznawstwo) wpływa 
znacząco na składniową aranżację tekstu.

 4 Badania statystyczne przeprowadzono za pomocą aplikacji Jasnopis (stwo-
rzonej pod kierownictwem Włodzimierza Gruszczyńskiego). Wcześniej zwery-
fikowano, czy narzędzie informatyczne stworzone do analizy tekstów współ-
czesnych okaże się przydatne przy badaniach fragmentów tekstów dawnych 
(fragmenty dwóch tekstów stanowiących materiał badawczy – pedagogicznego 
i językoznawczego – przebadano samodzielnie i przy użyciu aplikacji, a propor-
cje między częściami mowy istotnymi przy ocenie tendencji do nominalizacji 
okazały się bardzo zbliżone).
 5 Zaprezentowaną metodę analizy składniowej stosowałam wcześniej przy 
badaniach innych tekstów z zakresu językoznawstwa, por.  Z a j ą c, 2018.
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Składnia dawnych tekstów naukowych 
z zakresu nauk humanistycznych 
(analiza materiału badawczego)

Materiał badawczy stanowi sześć dawnych tekstów naukowych 
(trzy pedagogiczne i trzy językoznawcze). Wybrano teksty doty-
czące przedmiotu badań historii wychowania i historii języka 
polskiego. Uznano bowiem, za Stanisławem Gajdą, że zestawia-
nie ze sobą kilku tekstów zdaje się zasadne przede wszystkim 
„wówczas, gdy […] przedmiotem badań jest jedna grupa faktów 
występujących w tych samych [a przynajmniej podobnych – M.Z.] 
warunkach”  (G a j d a, 1978: 97). Przyjmuje się, że wiek XIX jest 
czasem, w którym nastąpiło określenie przedmiotu badań oraz 
metod badawczych  (M i l e w s k i, 1975: 34–35). Pedagogika jako 
dyscyplina naukowa wyodrębniła się natomiast na przełomie 
XIX i XX wieku za sprawą niemieckich historyków. Sama historia 
wychowania uzyskała w Polsce status samodzielnej dyscypliny 
i stała się przedmiotem systematycznych wykładów w 1905 roku 
(pierwsza habilitacja – Antoni Karbowiak)  (B a r t n i c k a, S z y-
b i a k, 2001: 20–21). Analizie poddano trzy publikacje z zakresu 
historii wychowania, kolejno: Uwagi o wartości, naszym znawstwie 
i badaniu ojczystych dziejów nauczania i wychowania Antoniego Kar-
bowiaka z 1919 roku, Stosunek pedagogiki do historii wychowania Bog-
dana Suchodolskiego z 1948 roku i Rola historii wychowania w sy-
stemie nauk pedagogicznych Stanisława Michalskiego z 1989 roku 
oraz trzy teksty językoznawcze: Uwagi wstępne Jana Baudouina 
de Courtenay z Zarysu historji języka z 1922 roku, Zagadnienia i za-
łożenia historii języka polskiego Zenona Klemensiewicza z 1956 roku 
oraz O potrzebach historii języka polskiego Stanisława Borawskiego 
z 1982 roku. Do prezentowanego opracowania ze środkowej par-
tii każdego z badanych artykułów wyekscerpowano 30 zdań. Za-
strzec należy przy tym, że teksty pedagogiczne są stosunkowo 
krótkie, w praktyce więc wybrany na potrzeby analizy ukształ-
towania składniowego fragment stanowi średnio od 30% do 45% 
całej publikacji. Nieco inaczej rzecz ma się z dłuższymi tekstami 
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językoznawczymi (najdłuższy z nich, autorstwa Z. Klemensiewi-
cza, liczy sobie 53 strony). Dlatego też, żeby potwierdzić zasad-
ność prowadzenia badań zakrojonych na taką skalę, początkowo 
ze wszystkich trzech analizowanych tekstów językoznawczych 
wyekscerpowano dwie próbki 30-zdaniowe, ale ich porównanie 
nie wykazało zasadniczych różnic (wahania na poziomie dwóch 
lub trzech zdań; proporcja między poszczególnymi typami zdań 
pozostała podobna).

Zgromadzone publikacje różnią się pod względem średniej 
długości zdania. Nie ma to jednak związku z czasem powstania 
tekstu. Wśród artykułów dotyczących historii wychowania naj-
więcej wyrazów w zdaniu ma ten opublikowany najwcześniej 
(średnio 30 wyrazów w zdaniu), a pośród językoznawczych tekst 
z lat pięćdziesiątych (tu również średnio 30 wyrazów w zdaniu). 
Szczegółowe dane zgromadzono w tabeli 1.

Ta b e l a  1
Średnia długość zdania w analizowanych publikacjach

Teksty Autor Liczba wyrazów

Pedagogiczne Karbowiak, 1919 30
Suchodolski, 1948 21
Michalski, 1989 23

Językoznawcze Baudouin de Courtenay, 1922 24
Klemensiewicz, 1956 30
Borawski, 1982 19

Źródło: Opracowanie własne.

Jeśli chodzi o teksty z zakresu pedagogiki – dotyczące przed-
miotu badań i roli historii wychowania – najistotniejsza zdaje się 
proporcja między zdaniami pojedynczymi (POJ) i złożonymi (ZŁ). 
Wyniki przeprowadzonej analizy zaprezentowano na wykre-
sie 1.  
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W y k r e s  1. Zdania pojedyncze i złożone w publikacjach pedagogicznych
Źródło: Opracowanie własne.

W artykule opublikowanym najwcześniej zdania złożone wy-
raźnie dominują nad pojedynczymi (w stosunku procentowym: 
73% do 27%), podobnie rzecz ma się w rozprawie opublikowanej 
prawie 30 lat później (67% do 33%). W najnowszym z poddanych 
badaniom tekstów odnotowano natomiast – niewielką, ale jednak – 
przewagę zdań pojedynczych nad zdaniami złożonymi (53% do 
47%). Zdania pojedyncze służą głównie do oceny zastanego stanu 
rzeczy oraz pośredniego formułowania postulatów, dla przykładu: 
Uczenie się poszczególnych treści bez ujmowania ich związków ze sobą 
w całość struktury jest jedynie pozorne  (M i c h a l s k i, 1989: 130). Autor 
sygnalizuje w ten sposób, że w jego mniemaniu ujmowanie związ-
ków w całość uznać należy za niezbędne. We wcześniejszym tek-
ście A. Karbowiaka wyraźniej ujawnia się postulatywny charakter 
zdań pojedynczych. Za przykład niech posłuży następujące zdanie:

Trzeba6 stworzyć osobną katedrę ojczystych dziejów nauczania 
i wychowania, uwzględniającą w odpowiedni sposób obce dzieje pe-

 6 W cytatach zachowano pisownię oryginalną. Wyróżnienia pochodzą od au-
torki artykułu.
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dagogiczne, uposażoną we wszystkie środki pomocnicze, a zwłasz-
cza w dostatnio zaopatrzoną bibljotekę.

K a r b o w i a k, 1919: 476

Predykatyw trzeba wyraża tak zwaną słabszą konieczność. Sto-
sowanie zdań pojedynczych ułatwia odbiorcy przyswajanie i ro-
zumienie tekstu czytanego, stąd być może wybór takich struktur 
składniowych do opisu postulatów badawczych  (M i k o ł a j c z a k, 
1990: 43).

Na wykresie 2 przedstawiono wyniki badań nad stosunkiem 
zdań podrzędnie złożonych (P) do zdań współrzędnie złożo-
nych (W) w zgromadzonych tekstach poświęconych historii wy-
chowania. Uwzględniono także struktury mieszane (M), to zna-
czy takie, w obrębie których niektóre zdania są względem siebie 
współrzędne, a inne pozostają w relacji nadrzędno-podrzędnej 
(Wa l c z a k, 1978: 134–135).

W y k r e s  2. Zdania złożone w publikacjach pedagogicznych
Źródło: Opracowanie własne.

Największą przewagę zdań podrzędnie złożonych (P) odnoto-
wano w wypadku tekstu najnowszego (Michalski, 1989): 72% do 
14%, przy niewielkim, bo 14-procentowym udziale struktur mie-
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szanych (M). Przewagę hipotaksy nad parataksą interpretuje się 
jako wykładnik stopnia intelektualizacji tekstu. Z. Klemensiewicz 
stwierdził, że:

zespalanie wypowiedzeń [tworzenie zdań złożonych – M.Z.] 
stawia autora wobec zadania nie tylko członkowania pod-
stawy myślowej na wchodzące w jej skład stany rzeczy, ale 
też uchwycenia stosunków, które między tymi stanami rze-
czy istnieją. Operacja wypowiedzeniotwórcza wymaga tedy 
w tym wypadku większego wysiłku myślowego i większej 
sprawności w kształtowaniu materiału językowego.

K l e m e n s i e w i c z, 1951: 122

W artykułach wcześniejszych proporcje między zdaniami zło-
żonymi i pojedynczymi przedstawiają się nieco inaczej: na przy-
kład w analizowanym fragmencie tekstu Suchodolskiego zdań 
podrzędnie złożonych jest tyle samo co zdań współrzędnych (po 
40%, przy 20% struktur mieszanych). W każdej z poddanych ana-
lizie publikacjach przeważa inny typ zdania złożonego. W tekście 
A. Karbowiaka zdecydowanie dominują zdania okolicznikowe 
przyczyny, służące przede wszystkim argumentowaniu przyjęcia 
konkretnego stanowiska badawczego i postulowania określonych 
zmian, dla przykładu: Do uniwersytetów polskich trzeba będzie dopiero 
wprowadzić wykłady dziejów wychowania i nauczania, bo ich tam dotąd 
nie było  (K a r b o w i a k, 1919: 476). W rozprawie B. Suchodolskiego 
najwięcej jest zdań okolicznikowych celu (5 zdań pośród wszyst-
kich 8 zdań podrzędnie złożonych), służących przede wszystkim 
do wskazywania powinności historyka wychowania, dla przy-
kładu: [Pedagog podejmuje działania – M.Z.], aby z historii wycho-
wania wydobyć tę całą prawidłowość […]  ( S u c h o d o l s k i, 1948: 68). 
W artykule S. Michalskiego natomiast zdania okolicznikowe wa-
runku (stanowiące 50% wszystkich zdań podrzędnych) służą uza-
sadnianiu potrzeby zajmowania się historią wychowania, podkreś-
lania jej niebagatelnego znaczenia. Wśród zdań współrzędnych 
dominują zdania łączne (najczęściej bezspójnikowe), uznawane za 
te z najniższym natężeniem współczynnika intelektualnego. Prze-
prowadzone badania statystyczne potwierdziły powszechność 
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procesu nominalizacji we wszystkich analizowanych tekstach pe-
dagogicznych – nie odnotowano zasadniczych odstępstw od mo-
delowych proporcji, opisanych przez S. Gajdę. Wyniki zestawiono 
w tabeli 2.

Ta b e l a  2
Wyniki badań statystycznych nad tekstami pedagogicznymi

Część mowy

Modelowe pro-
porcje (według 
S. Gajdy, 1982)

(%)

Karbowiak, 
1919
(%)

Suchodolski, 
1948
(%)

Michalski, 
1989
(%)

Rzeczownik 40 36 37 41
Przymiotnik 20 23 17 22
Czasownik 10 10 14 8

Źródło: Opracowanie własne.

Inaczej prezentują się wyniki analizy składniowej tekstów ję-
zykoznawczych. We wszystkich badanych artykułach przewa-
żają zdania złożone – zmienne są jedynie proporcje między tymi 
dwoma typami wypowiedzi, co widać na wykresie 3.

W y k r e s  3. Zdania pojedyncze i złożone w publikacjach językoznawczych
Źródło: Opracowanie własne.
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W najstarszym tekście przewaga jest minimalna: 14 zdań poje-
dynczych oraz 16 zdań złożonych (w tym 2 struktury mieszane). 
Najwyraźniej natomiast różnica rysuje się w artykule Z. Klemen-
siewicza (67% zdań złożonych i 33% zdań pojedynczych), co – jak 
już sygnalizowano – wskazuje na wysoki stopień intelektualizacji 
tekstu. Jeśli chodzi o stosunek hipotaksy i parataksy, we wszyst-
kich artykułach poświęconych historii języka dominują zdania 
podrzędnie złożone. Znów najwyraźniej dominacja ta ujawnia się 
w rozprawie Z. Klemensiewicza (por. wykres 4).

W y k r e s  4. Zdania złożone w publikacjach językoznawczych
Źródło: Opracowanie własne.

W wypadku tekstów językoznawczych wskazać należy jeszcze 
jedną tendencję. Gdy uszereguje się je chronologicznie, okazuje 
się, że w każdym kolejnym znajduje się więcej skomplikowanych 
struktur mieszanych. Jeśli zaś chodzi o typy zdań podrzędnych, 
w dwóch publikacjach dominują zdania przydawkowe (służące do 
opisu zastanej rzeczywistości, nierzadko wpływu różnych czyn-
ników na rozwój języka), por. dla przykładu: Upowszechnia się on 
także w słowie żywym coraz szerszych kręgów ludzi, na których działa 
szkoła i książka, z czasem także teatr, prasa, radio  (K l e m e n s i e w i c z, 
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1956: 112). W tekście S. Borawskiego podobną funkcję spełniają na-
tomiast zdania dopełnieniowe, przykładowo: Najogólniej rzecz ujmu-
jąc można stwierdzić, że przyczyną braku zgody było przyjmowanie przez 
zwolenników poszczególnych tez wyłączności jedynej (a w każdym wypadku 
innej) techniki dowodzenia i rozstrzygania  (B o r a w s k i, 1982: 326).

W publikacjach poświęconych historii języka polskiego należy 
ponadto zwrócić uwagę na – zasadniczo niestosowane w tekstach 
pedagogicznych – zdania wynikowe (ze spójnikiem więc), uzna-
wane za najwyższy stopień intelektualizacji w parataksie i sygnał 
skróconego wnioskowania: Objektywnie tak zwani Słowianie czy też 
Prasłowianie byli przodkami lingwistycznymi czyli językowymi zarówno 
Polaków, jak i innych Słowian; język więc prasłowiański powinien być uwa-
żany za dawny język polski  (B a u d o u i n  d e  C o u r t e n a y, 1922: 12).

Jeśli chodzi o wyniki badań statystycznych, trzeba przede 
wszystkim podkreślić niski odsetek czasowników we wszystkich 
zgromadzonych publikacjach językoznawczych. Wyniki zesta-
wiono w tabeli 3.

Ta b e l a  3
Wyniki badań statystycznych nad tekstami językoznawczymi

Część mowy

Modelowe pro-
porcje (według 
S. Gajdy, 1982)

(%)

Baudouin de 
Courtenay, 

1922
(%)

Klemensiewicz, 
1956
(%)

Borawski, 
1982
(%)

Rzeczownik 40 31 36 36
Przymiotnik 20 24 26 23
Czasownik 10 8 9 11

Źródło: Opracowanie własne.

Wnioski

W tabeli 4 porównano ze sobą wyniki analizy sześciu artyku-
łów stanowiących materiał badawczy.
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Ta b e l a  4
Wyniki analizy zgromadzonych tekstów

Elementy poddane 
analizie Teksty pedagogiczne Teksty językoznawcze

Stosunek zdań 
pojedynczych 
do zdań 
złożonych

zasadniczo dominacja zdań 
złożonych (wyłącznie w tek-
ście Michalskiego niewielka 
przewaga zdań pojedynczych)

przewaga zdań złożonych 
(wykładnik stopnia intelektu-
alizacji tekstu)

Stosunek 
hipotaksy do 
parataksy

zasadniczo przewaga zdań 
podrzędnie złożonych (w tek-
ście Suchodolskiego zdań 
podrzędnie złożonych tyle co 
współrzędnie złożonych)

dominacja zdań podrzędnie 
złożonych, tendencja do sto-
sowania skomplikowanych 
struktur mieszanych (im tekst 
nowszy, tym ich więcej)

Typy zdań 
złożonych

hipotaksa: zdania okoliczni-
kowe (przyczyny, celu oraz 
warunku)

hipotaksa: zdania przydaw-
kowe i dopełnieniowe

parataksa: zdania łączne 
(spójnikowe z i lub bezspój-
nikowe) – najniższe natężenie 
współczynnika intelektualne-
go, zasadniczy brak zdań wy-
nikowych

parataksa: obecność zdań 
wynikowych (ze spójnikiem 
więc) – najwyższy stopień in-
telektualizacji

Nominalizacja tak tak
Źródło: Opracowanie własne.

Podkreślić należy przede wszystkim następujące różnice mię-
dzy tekstami językoznawczymi i pedagogicznymi:

1. W artykułach poświęconych historii wychowania stanowczo 
mniej wyraźnie zaznacza się przewaga zdań złożonych nad zda-
niami pojedynczymi, co więcej, w najnowszym tekście pedago-
gicznym (Michalskiego z 1989 roku) zdania pojedyncze dominują 
nad złożonymi (53% zdań pojedynczych).

2. We wszystkich badanych tekstach językoznawczych hipo-
taksa przeważa nad parataksą, nieco inaczej proporcje te prezen-
tują się w artykułach pedagogicznych (w tekście Suchodolskiego 
z 1948 roku zdań podrzędnie złożonych jest tyle samo co zdań 
współrzędnych). Dodatkowo w publikacjach poświęconych histo-
rii języka ujawnia się tendencja do stosowania skomplikowanych 
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struktur mieszanych (im tekst nowszy, tym ich więcej, u Boraw-
skiego to 35% wszystkich zdań złożonych).

3. W tekstach językoznawczych zastosowano – niewykorzysty-
wane w artykułach pedagogicznych – zdania współrzędnie zło-
żone wynikowe, uznawane za najwyższy stopień intelektualizacji 
w parataksie. W tekstach poświęconych historii wychowania do-
minują natomiast zdania łączne, o najniższym natężeniu współ-
czynnika intelektualnego.

Można więc mówić o większym skomplikowaniu składniowym 
artykułów językoznawczych. Przeprowadzone badania wykazały 
(co wymaga oczywiście potwierdzenia w analizach zakrojonych 
na szerszą skalę, a więc zgromadzenia i zbadania większej liczby 
publikacji ze wskazanego okresu, z zastosowaniem tej samej za-
prezentowanej tu metodologii), że czas powstania danego arty-
kułu niekoniecznie jest głównym determinantem różnic składnio-
wych, czego potwierdzeniem może być choćby stosunkowo nowy 
tekst pedagogiczny z przewagą zdań pojedynczych. Na związki 
składniowe w publikacjach naukowych wpływać mogą także 
inne czynniki, m.in. styl poznawczy konkretnego naukowca, na 
który składają się kompetencja naukowa oraz sposób organizacji 
czynności intelektualnych  (G a j d a, 1993: 174). Nie bez znaczenia 
jest tutaj chęć wywarcia wpływu na odbiorcę tekstu, przekonania 
go do zaakceptowania prezentowanej koncepcji  (O s t a s z e w-
s k a, 2001: 192). Nie można przy tym pominąć powszechnej we 
wszystkich tekstach tendencji do nominalizacji (proporcje mię-
dzy poszczególnymi częściami mowy zbliżone do modelowych), 
świadczącej o zaawansowaniu składniowym dawnych tekstów 
naukowych (sporym zróżnicowaniu stosowanych w ich obrębie 
struktur składniowych) i dużej kondensacji treści  (K a c z m a r -
s k a, 2008: 129–131).
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The syntax of twentieth-century texts in the field of humanities 
(on the example of linguistic and pedagogical publications) – 

preliminary diagnosis

S u m m a r y

This article endeavours to describe the syntactic system of the old academic 
publications in the field of linguistics and pedagogy (from 20th century). The 
research material is constituted by six texts issued in different periods of the 
development of selected disciplines. In this article it is assumed that the time of 
texts creation and the specificity of scientific discipline have an impact on the 
syntactic system. Basing on the analysis of the research material, the author has 
verified the hypotheses. The following elements have been analysed: relation be-
tween simple sentences and compound sentences and parataxis and hypotaxis. 
The author has also established the functions which are performed by given 
sentences that are used in early linguistic and pedagogical publications.
K e y w o r d s:  stylistics, academic style, features of style, syntax

Мария Зайонц

Синтаксис древних научных текстов в области гуманитарных наук 
(на примере лингвистических и педагогических статей) – 

предварительное рассмотрение вопроса

Ре з ю м е

Предлагаемая статья представляет собой попытку охарактеризовать син-
таксическую систему древних научных текстов в области языкознания и пе-
дагогики. Исследовательский материал составляет шесть текстов, опублико-
ванных на разных этапах развития данных наук. Принято, что на синтаксис 
научных публикаций влияет время их написания, а также специфика дан-
ной научной дисциплины. Предварительная проверка этих гипотез прово-
дилась на основании результатов анализа собранных текстов (изучалось, 
например, соотношение простых предложений к сложным, а также гипо-
таксиса к паратаксису). Были также указаны функции наиболее часто ис-
пользуемых типов предложений.
К л ю ч е в ы е  с л о в а:  стилистика, научный стиль, синтаксис
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Początków kształtowania się stylu urzędowego w polszczyź-
nie szukać można już w Średniowieczu, odmiana ta ma więc 

długą tradycję. Równie długą mają na gruncie rodzimego języko-
znawstwa badania nad nią. O ile zasadność wydzielenia odmiany 
urzędowej spośród systemu stylowego języka nie budzi wątpli-
wości – za jej odrębnością przemawia jednoznaczna funkcja spo-
łeczna, którą pełni, tj. regulacja zachowań społecznych  (L u b a ś, 
1979: 127) – o tyle nie ma całkowitej zgodności co do jej nazwy. 
Najpowszechniejsze wydają się dwa stanowiska, wskazujące na: 
styl urzędowy (m.in.  K u r k o w s k a,  S k o r u p k a, 1959;  B u t t l e r, 
1982;  W i l k o ń, 1987) oraz odmianę administracyjną  (G a j d a, 1982). 
Zainteresowania badaczy budzi jednak nie tylko status tej od-
miany, równie często podejmuje się zagadnienie wewnętrznego 
zróżnicowania oraz dokonuje charakterystyki poszczególnych ga-
tunków. Jak wspomina E. Malinowska, sporo uwagi poświęcono 
jak dotąd zwłaszcza gatunkom prawnym, wiele jeszcze pozostało 
nieopisanych  (M a l i n o w s k a, 2013: 478–479). Do takich należy 
przysięga.

Przez przysięgę rozumiem te teksty, które objąć można wspól-
nym określeniem „uroczyste zobowiązania” – są to więc zarówno 
przysięgi, jak i przyrzeczenia oraz ślubowania. Decyzja ta podyk-
towana jest przekonaniem, że wszystkie te akty mają podobną 
budowę i wspólną intencję komunikacyjną, różnią się zaś czasow-
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nikiem performatywnym będącym ośrodkiem gatunku i moty-
wującym jego nazwę, a także analizą źródeł leksykograficznych 
oraz prawnych. A. Mezglewski, dokonując przeglądu poszczegól-
nych zobowiązań i osób zobligowanych do ich składania, pisze 
wręcz tak:

Nie istnieją legalne definicje przyrzeczenia, przysięgi, ślubo-
wania. Brak też jest w obowiązującym prawie jakichkolwiek 
znormatywizowanych uzasadnień dokonania przez ustawo-
dawcę wyboru tego, a nie innego określenia. Zastosowanie 
poszczególnych z nich ma zatem charakter dość przypad-
kowy. Zdarza się, że pojęcia te używane są zamiennie.

M e z g l e w s k i, 2011: 6

Również analiza źródeł leksykograficznych nie pozwala na 
uchwycenie zasadniczych różnic między możliwymi nominacjami 
interesującego mnie gatunku. Najnowszy Wielki słownik języka pol-
skiego pod redakcją P. Żmigrodzkiego każde z określeń definiuje 
tak samo – jako ‘uroczystą obietnicę’. Pozostałe słowniki ogólne, 
także te dawne, również nie dają podstaw do wyznaczenia wyraź-
nych granic. Jedynymi różnicami, które nasuwają się po prześle-
dzeniu haseł pomieszczonych w słownikach od Słownika staropol-
skiego po wspomniany już Wielki słownik języka polskiego, są: wyższa 
częstotliwość stosowania określenia uroczysta w odniesieniu do 
obietnicy w definiensie przysięgi oraz wiązanie – choć niekonse-
kwentne – przysięgi z obecnością formuły odwołania się do Boga 
(obecne raczej w źródłach notujących słownictwo dawne).

Analiza leksykograficzna pozwala jednak na wyodrębnienie 
dwóch wariantów gatunku przysięgi. Pierwszy stanowi rodzaj 
zapewnienia o prawdziwości wypowiadanych słów i wiąże się 
z postępowaniem sądowym, drugi, któremu chciałabym poświęcić 
niniejszą wstępną charakterystykę, odnosi się zaś do aktów uro-
czystego zobowiązania się do wypełniania określonych obowiąz-
ków, składanego z okazji objęcia jakiejś funkcji. Tym, co zdaje się 
interesujące w przypadku drugiego z wariantów, jest jego znacze-
nie symboliczne – moment złożenia przysięgi stanowi symboliczne 
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włączenie jednostki do grona, którego obowiązki deklaruje się 
wypełniać i którego wartości chce strzec. Konieczność wygłosze-
nia tekstu zobowiązania w ściśle ustalony sposób jest warunkiem 
fortunności tejże wypowiedzi, co stanowi jedną z cech charaktery-
stycznych tekstów właściwych urzędowej odmianie polszczyzny 
(M a l i n o w s k a, 2013: 467).

Rota przysięgi, mimo że wypowiadana przez różne indywi-
dualności, ma ustandaryzowaną treść; również i w tym aspekcie 
łączy to omawiany gatunek ze stylem urzędowym – w tego ro-
dzaju wypowiedziach bowiem „rzadko dochodzą do głosu indy-
widualne właściwości stylistyczne”  (K u r k o w s k a, S k o r u p k a, 
1959: 265). Trudno więc w tym przypadku obserwować różne 
tekstowe aktualizacje gatunku, tak jak można to robić, jeśli chodzi 
o list czy wywiad. Podmiotowa ekspresja, która miałaby odsłaniać 
„ślady świadomości genologicznej nadawcy” konkretnej wypowie-
dzi  (W i t o s z, 2005: 196), w przysiędze ujawni się dopiero, gdy 
właściwe organy uchwałodawcze – sformułowanie tekstu zobo-
wiązania następuje bowiem na mocy stosownych ustaw czy ar-
tykułów (por.  M e z g l e w s k i, 2011)1 – uznają za słuszne zmianę 
istniejących formuł. Będzie to jednak wówczas niejako „ekspresja 
zbiorowa”.

Analiza zgromadzonych przysiąg funkcjonujących współcześnie 
pozwala na odtworzenie stałych elementów gatunku – doskonale 
uwyraźnia się w nim owa spetryfikowana budowa, szablonowość 
będąca wyróżnikiem stylu urzędowego  (M a l i n o w s k a, 2009: 
59); szczególnie wyraźnie zaznaczają się trzy określenia: tożsamo-
ści przysięgającego, czynności przez niego wykonywanej oraz zo-
bowiązań, które podejmuje, składając przysięgę.

 1 Dla przykładu: tekst przysięgi składanej przez prezesa Narodowego Ban-
ku Polskiego reguluje Ustawa o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 
1997 r. (Rozdział II „Organizacja NBP” część A „Prezes NBP” art. 9 p. 3), a tekst 
obecnie funkcjonującej przysięgi lekarskiej (zwanej też przyrzeczeniem lekar-
skim), nawiązujący w treści do Deklaracji genewskiej, stanowi część Kodeksu 
etyki lekarskiej, uchwalonego przez Nadzwyczajny II Krajowy Zjazd Lekarzy 
z 14 grudnia 1991 roku (z późniejszymi zmianami).
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Określenie tożsamości przysięgającego

Zwykle element wskazany w tytule tego podrozdziału usytuo-
wany jest na początku roty, można więc, jak sądzę, w połączeniu 
z właściwym czasownikiem performatywnym, również umiesz-
czonym w początkowej partii tekstu, traktować go jako sygnał 
delimitacyjny otwierający wypowiedź. Najczęściej nadawca przy-
sięgi2 określa się wobec świadków przez wskazanie roli, którą 
przyjmuje i z którą wiążą się obowiązki, deklarowane poprzez 
złożenie przysięgi. Takie przedstawienie pozwala na dookreś-
lenie typu przyrzeczenia wyróżnianego ze względu na grupę 
społeczną/zawodową, na obszarze której funkcjonuje (przysięgi: 
wojskowa, małżeńska, policyjna, lekarska itd.). W zebranych przy-
kładach podmiot definiuje swoją tożsamość dość jednoznacznie: 
„Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów”, „Ja, żołnierz Wojska 
Polskiego”, „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom po-
dejmowanych obowiązków policjanta”; mniej jednoznacznie ujaw-
nia się w obu przysięgach małżeńskich – prezentacji tożsamości 
służy w nich wskazanie relacji łączącej przysięgającego z drugą 
stroną („wstępuję w związek małżeński z…”). Za każdym razem, 
choć niejednokrotnie przysięga następuje w imieniu ogółu, jed-
nostka wypowiada się jako ona sama, w liczbie pojedynczej. Kon-
statacja ta jest nierozerwalnie związana z drugim obligatoryjnym 
elementem omawianego gatunku – ze wskazaniem czynności, 
jaką wykonuje składający przyrzeczenie.

 2 Być może należałoby mówić o wykonawcy/realizatorze aktu performatyw-
nego, jakim jest przysięga, termin nadawca rezerwując dla ustawodawcy jako au-
tora roty przysięgi.
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Określenie czynności wykonywanej 
przez przysięgającego

Ośrodkiem analizowanych aktów determinującym ich status jest 
określenie czynności, którą jednostka wykonuje w momencie skła-
dania przysięgi, realizowane przez czasownik performatywny. 
Zgromadzony materiał pozwala wskazać cztery takie czasowniki: 
przysięgać, przyrzekać, ślubować oraz oświadczać. Każdy z nich zo-
staje użyty w formie pierwszej osoby liczby pojedynczej w trybie 
oznajmującym i stronie czynnej; ponieważ dodatkowo wzmac-
niają je okoliczności (swego rodzaju rytualizacja), można je przy-
pisać do klasy performatywów wyraźnych (zob.  Au s t i n, 1993). 
Waga składanej deklaracji w wielu przypadkach zostaje również 
podniesiona przez zastosowanie przysłówka uroczyście (który, jak 
już wspomniałam, pojawia się także często w definicjach słow-
nikowych). Dotyczy to np.: ślubowania adwokackiego („Ślubuję 
uroczyście3 w swej pracy adwokata”), zaprzysiężenia prezydenta 
(„Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej, uroczyście przysięgam”), przyrzeczenia lekarskiego 
(„Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów 
nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim 
obowiązków przyrzekam […]. Przyrzekam to uroczyście!”) oraz 
świeckiej przysięgi małżeńskiej („Świadomy/a praw i obowiązków 
wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam”). Za 
sprawą tych formuł, odwołując się do teorii aktów mowy, oma-
wiane teksty można z powodzeniem nazwać aktami komisyw-
nymi (czy – nawiązując do nomenklatury  J. Au s t i n a  – zobowią-
zaniowcami), celem bowiem jest podjęcie zobowiązania, a nawet 
deklaratywnymi4. Łączy się to z konstatacją E. Malinowskiej, która 
charakteryzując styl urzędowy, pisała: „Należy zauważyć, że na-

 3 Wszystkie wyróżnienia w cytowanych przykładach pochodzą od autorki 
artykułu.
 4 Aktami deklaratywnymi można by je jednak nazwać, tylko mając na myśli 
symboliczny wymiar funkcjonowania przysięgi – samo jej złożenie zasadniczo 
nie zmienia – lub nie tylko ono – stanu rzeczy w stosunkach społecznych. Dla 
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zwy większości gatunków urzędowych łączą się ze sposobem 
działania uczestników komunikacji, z podejmowanymi czynnoś-
ciami prawnymi lub faktycznymi”  (M a l i n o w s k a, 2013: 477). 
W tym przypadku należałoby mówić o czynności oświadczenia 
woli, jakim jest przyrzeczenie (czynność jednostronna).

Określenie zobowiązań

Najobszerniejszą część realizacji omawianego gatunku stanowi 
każdorazowo wyliczenie zobowiązań, które podejmuje jednostka. 
Wyliczenie to jest niejako odbiciem wartości ważnych dla danej 
grupy oraz powinności, które wiążą się ściśle z określoną funk-
cją czy zajęciem. Konkretyzacje tych wyliczeń różnią się stopniem 
rozbudowania i uszczegółowienia. Do najobszerniejszych i najbar-
dziej precyzyjnych należy współczesne przyrzeczenie lekarskie:

[…] przyrzekam: obowiązki te sumiennie spełniać; służyć 
życiu i zdrowiu ludzkiemu; według najlepszej mej wiedzy 
przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym 
nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, na-
rodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając 
na celu wyłącznie ich dobro i okazując należny im szacunek; 
nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej 
nawet po śmierci chorego; strzec godności stanu lekarskiego 
i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się 
z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, 
jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro 
chorych; stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do 
wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się 
wynaleźć i udoskonalić. Przyrzekam to uroczyście!

Kodeks etyki lekarskiej

przykładu: absolwent studiów medycznych zostanie lekarzem bez względu na 
to, czy weźmie udział w uroczystości i złoży publicznie przyrzeczenie.
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Tak daleka precyzja, choć nie bezwyjątkowa, stanowi kolejny ar-
gument za umieszczeniem przysięgi w ramach komunikacji urzę-
dowej, jest bowiem warunkiem skuteczności kreowania relacji 
społecznych  (Wo j t a k, 1992: 142). Należy jednak zaznaczyć, że 
choć zobowiązania będące przedmiotem składanego przyrzeczenia 
stanowią zasadniczą część realizacji gatunku, to ich niedotrzyma-
nie – złamanie obietnicy – nie skutkuje żadną odpowiedzialnością 
karną. A. Mezglewski, szukając przyczyny tego stanu rzeczy, po-
daje:

Brak możliwości zastosowania określonych sankcji może być 
związany z faktem, że osoby składające określone przyrze-
czenia, ślubowania lub przysięgi nie podejmują właściwie 
żadnych nowych co do treści zobowiązań, a jedynie w spo-
sób uroczysty zapewniają, że wykonają wszystkie te zadania, 
do których i tak są zobowiązane na mocy odrębnych przepi-
sów.

M e z g l e w s k i, 2011: 15

Jest to więc gatunek o znaczeniu symbolicznym – być może, 
szukając dla niego miejsca w istniejących klasyfikacjach tekstów 
urzędowych, należałoby się zastanowić nad umieszczeniem go 
nie tylko w pododmianie prawnej5, ale i retorycznej, niewątpli-
wie bowiem należy łączyć go z „ceremonialną działalnością urzę-
dów”  (M a l i n o w s k a, 2013: 469).

* * *

Omawiając gatunek przysięgi, nie można nie wspomnieć o sy-
tuacji towarzyszącej składaniu deklaracji. Jak już zaznaczałam, 
wygłoszenie wypowiedzi urzędowej w określony sposób stanowi 
warunek jej fortunności  (M a l i n o w s k a, 2013: 67). Przyjęło się, 
że przyrzeczenie składa się w obecności świadków lub że świad-
kowie je potwierdzają przez złożenie podpisu (por. uroczystość 

 5 Takie usytuowanie przyrzeczenia wskazała E. Malinowska, omawiając 
związek gatunków urzędowych z działaniami uczestników takiej komunikacji 
(M a l i n o w s k a, 2013: 477).
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zawarcia związku małżeńskiego); nierzadko aktowi temu towa-
rzyszą także określone zachowania.

Sytuacja, a wraz z nią swoista rytualizacja zachowań towarzy-
szących momentowi ślubowania są ważnymi czynnikami budu-
jącymi uroczysty charakter omawianego gatunku. W przypadku 
wielu realizacji można wręcz mówić o pewnej inscenizacji, sce-
nariuszu przebiegu uroczystości ściśle wyznaczającym czynności 
i gesty nie tylko ślubującego, ale i świadków. Konstatację tę można 
odnieść na przykład do ślubowania adwokackiego, co szczegółowo 
opisuje G. Maroń, który wspomina m.in. o powtarzaniu słów przy-
sięgi za dziekanem rady adwokackiej i konieczności złożenia pod-
pisu pod protokołem (por.  M a r o ń, 2012), dobitniej jednak ową 
konwencjonalizację udowadnia ceremonia ślubowania myśliw-
skiego, podczas której rytualizacja ujawnia się w najdrobniejszych 
gestach i postawach6. Równie ważni są także świadkowie, wobec 
których składana jest deklaracja. Choć w samym tekście przysięgi 
nie ujawniają się oni w sposób eksplicytny, to ich obecność jest 
niezbędna, by mogło się zrealizować symboliczne spełnienie tego 
aktu (włączenie jednostek w obręb określonej wspólnoty).

Ostatnim zagadnieniem, które chciałabym ledwie zasygnalizo-
wać, jest problem ewolucji gatunku przysięgi. Wielu gatunkom 
stylu urzędowego brakuje opisów ich historycznej zmienności, 
tymczasem problem wydaje się niezwykle interesujący, ponieważ 
w tekstach odmiany urzędowej, jak sądzę, aktualna w danym mo-
mencie sytuacja społeczno-kulturowo-polityczna odbija się w spo-
sób szczególny.

Pierwszym, co nasuwa się w kontekście przysięgi i co chciałabym 
zaznaczyć na dowód przytoczonego twierdzenia, jest współczesna 
fakultatywność formuł odwoływania się do absolutu. Zdanie: „Tak 
mi dopomóż Bóg!”, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą 
dodać na końcu przysięgi np. prezydent, premier czy funkcjona-
riusz CBA, jest to jednak fakultatywne. Co więcej, formuła ta nie 
 6 Utrwalony w tradycji przebieg uroczystości określa nawet, na które kolano 
ślubujący powinien klęknąć, w którą stronę zwrócić twarz i jak trzymać broń; 
podobne wskazania odnoszą się do opiekuna osoby przysięgającej (por. informa-
cje zamieszczone na stronie Polskiego Związku Łowieckiego: www.pzlow.pl).

http://www.pzlow.pl
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stanowi nawet integralnej części roty – „jeden przepis formułuje 
laicki tekst roty, a dopiero kolejny przepis przewiduje możliwość 
zakończenia ślubowania (przysięgi) słowami »Tak mi dopomóż 
Bóg«”  (M a r o ń, 2014: 66)7.

Kiedyś formuła ta pojawiała się bez wyjątku, a odwołanie się 
do absolutu wykraczało daleko poza jedno zdanie. Jeszcze w ro-
cie przysięgi prezydenckiej z czasu II Rzeczypospolitej8 wystę-
pują dwie – początkowa: „Przysięgam Bogu Wszechmogącemu, 
w Trójcy Świętej Jedynemu” i końcowa: „Tak mi dopomóż Bóg 
i Święta Syna Jego Męka. Amen”. Należy jednak zaznaczyć, że 
choć zmiana sytuacji społeczno-kulturowej i dążenie do równości 
wielu wyznań, jak również zmiany w układzie sił politycznych 
doprowadziły z czasem do eliminacji z roty tej formuły, to osadze-
nie czynności przysięgania w kontekście religijnym jest w języku 
polskim bardzo silne. Odzwierciedlają to definicje odnotowane 
w słownikach ogólnych notujących starsze słownictwo, a także 
liczne połączenia wyrazowe, jak na przykład pomieszczone 
w WSJP9 w haśle przysięgać zestawienia: przysięgać na Biblię, Boga, 
Chrystusa, krucyfiks.

Aktualna sytuacja historyczna, polityczna i społeczna, zwłasz-
cza zaś sposób postrzegania świata widoczne będą także w czę-
ści stanowiącej wyliczenie zobowiązań, to jednak problem warty 
osobnego opracowania. Celem niniejszego szkicu było wskazanie 
głównych cech gatunku przysięgi, a także zarysowanie możli-
wych kierunków badań, szczególnie interesujących, jak się zdaje, 
przy przyjęciu perspektywy diachronicznej. Sądzę bowiem, że ga-
tunek ten – dotąd pomijany przez językoznawców – zasługuje na 
monografię nie tylko osadzoną na gruncie nauk prawnych.

 7 Jedynym przypadkiem, w którym odwołanie do Boga jest integralną częś-
cią roty zobowiązania, jest przysięga wojskowa  (M a r o ń, 2014: 66).
 8 Co interesujące, w tym okresie funkcjonowały trzy warianty przysięgi woj-
skowej, właściwe odpowiednio: żołnierzom chrześcijańskim, żołnierzom nie-
chrześcijańskim z wyjątkiem mahometan i żołnierzom mahometańskim.
 9 Skrót rozwinięty w Źródłach na końcu artykułu.
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Aleksandra Pietrzyńska

Oath as official genre – initial analysis of the topic

S u m m a r y

The article Oath as official genre – initial analysis of the topic is an attempt to 
estimate possible research directions that the analysis of the oath offers for a lin-
guist interested in the issues of official genres. The author applies the term oath 
genre to oaths, promises and pledges, describing them collectively as “solemn ob-
ligations”. The author distinguishes two variants of the genre – assurance of the 
truthfulness of spoken statements functioning in legalese in judicial proceedings 
and acts of solemn commitment to fulfill obligations, submitted on the occa-
sion of taking up a function. The author is especially interested in the second 
variant, the initial description of which is the topic of the submitted article. The 
researcher pays special attention to the indispensable elements of the structure 
of modern oaths and those features that allow to place genres in the space of 
official communication.
K e y w o r d s:  oath, promise, pledge, official style, official genre



160 Część trzecia: Od znaku do tekstu…

Александра Петжиньска

Клятва как жанр официально-делового стиля – 
предварительное рассмотрение вопроса

Ре з ю м е

Статья представляет собой попытку очертить круг возможных направле-
ний научных исследований, какие анализ жанра клятвы открывает перед 
лингвистом, заинтересованным в проблематике жанров официально-дело-
вого стиля. Автор применяет это определение к клятвам, обещаниям и при-
сягам, описывая их в совокупности как «торжественные обязательства». Вы-
деляет две разновидности жанра – функционирующее в судопроизводстве 
заверение в истинности произносимых слов, а также акты торжественного 
обещания выполнять определённые обязанности в связи со вступлением 
в какую-то должность. В кругу интересов автора находятся прежде всего эти 
последние, которые являются предметом предварительного описания в дан-
ной статье. Исследовательница обращает особое внимание на постоянные 
элементы структуры современных клятв, а также на те их черты, которые 
позволяют включить рассматриваемый жанр в пространство официально-
деловой коммуникации.
К л ю ч е в ы е  с л о в а:  присяга, обещание, клятва, официально-деловой 
стиль, жанры официально-делового стиля
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