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Students’ L1 non-standard lexical constructions 
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1. Introduction

Language transfer is caused by similarities and differences between L1 and L2 and defined 
as a carryover of previous performance or knowledge to subsequent learning. When the 
transfer is negative, it is referred to as interference1. In this type of transfer, the previous 
item is incorrectly transferred to an item to be learned. The literature devoted to the phe-
nomenon of cross-linguistic interference in translation is predominantly concentrated on the 
direction from the mother tongue to the second language. The essential part of analysing 
language interference in translation concerns error analysis, a branch of applied linguistics. 
The term was introduced by Corder2, who claimed that the main source of errors in the 

1 Douglas H. Brown, Principles of Language Learning and Teaching (New Jersey: Pearson Educated 
Limited, 2007).
2 Stephen P. Corder, “‘The significance of learners’ errors”, International Review of Applied Linguistics 
in Language Teaching 5 (1967): 161–170.
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second language is the native one3. Multiple studies demonstrated L1 interference in various 
language areas: lexicon4 and syntax5 but also pragmatics6 and discourse7.

Coming down to the topic of interference in student translation, it is amply represented 
by Dweik8, who examined lexical and grammatical interference in written translation 
assignments from Arabic to English carried out by BA senior students specialised in trans-
lation. The results demonstrated that, with regard to written translation, the most frequent 
errors concern lexicon, syntax and semantics. As for lexical interference, the subjects failed 
to choose correct English equivalents of Arabic words. Due to insufficient knowledge of 
the second language, especially multiple meanings of a single word, students opted for the 
already known English equivalents without considering whether they were suitable in the 
context given. As for grammatical interference, the main problem were errors in sentence 
structure, since the subjects tended to translate texts word-by-word rather than adjust them 
to conform with the principles of English syntax. As a result, the Arabic sentence structure 
was transferred to English translations. Another sample study on the topic of the influence 
of the native language on the target L2, conducted by Bloem, Bogaard & La Heij9, exam-
ined semantic interference present in translation assignments of 26 Dutch-native university 
students highly proficient in English. The research focused on 32 highly frequent English 
words which were familiar to the subjects. They demonstrated semantic interference on the 
lexical level and a clear influence from the native language on the target one. 

In an attempt to systematise transfer-based lexical errors in translation, Havlaskova10 
distinguished four subcategories of lexical interference. The first subcategory is false 
friends, which are the words of similar or identical form in both languages whose meanings 
are different so that they cannot be treated as equivalents. The next subcategory of lexi-
cal interference is the “polysemous character of a word” where ”[the] choice from all the 

3 Hanna Pułaczewska, “The influence of the acquisition of English as a foreign language on acceptability 
judgements in L1 Polish among young adults”, The Language Learning Journal (2020).
4 E.g. Håkan Ringbom, “The influence of the mother tongue on the translation of lexical items”, 
Interlanguage Studies Bulletin 3 (1978).
5 E.g. Terence Odlin, “Crosslinguistic influence”, in: The Handbook of Second Language Acquisition, 
ed. C.J. Doughty, M.H. Long (Oxford: Blackwell, 2003).
6 Elite Olshtain, “Sociocultural competence and language transfer: The case of apologies”, in: Language 
Transfer in Language Learning, ed. S. Gass, L. Selinker (Rowley, MA: Newbury House, 1983), 232–249.
7 Mary Carroll, Monique Lambert, “Information structure in narratives and the role of grammaticised 
knowledge: A study of adult French and German learners of English”, in: Information Structure and the 
Dynamics of Language Acquisition (Amsterdam: Benjamins, 2003), 267–287.
8 Bader Dweik, “Lexical and grammatical interference in the translation of written texts from Arabic into 
English”, Academic Research International 8 (2017), 3: 67–68. 
9 Ineke Bloem, Sylvia van den Bogaard, Wido La Heij, “Semantic facilitation and semantic interference 
in language production: Further evidence for the conceptual selection model of lexical access”, Journal 
of Memory and Language 51 (2004): 307–323.
10 Zuzana Havlaskova, Interference in Students’ Translation (Brno: Masaryk University, 2010).
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possible meanings is inappropriate”11. In other words, the word in the source language has 
multiple meanings and the translator opts for an incorrect equivalent in the target language 
which is not suitable in the context given. The third subcategory is the product of incapa-
bility to adjust the number of words needed to express certain concepts to the principles 
of the target language. Some phrases or single word expressions in the source language 
which demand being extended to longer phrases in the target language in order to convey 
the meaning are effortfully translated to the target language in the same number of words 
as were used in the source language. The last subcategory of lexical interference is the lit-
eral translation of idioms and collocations without taking into account the phraseology of 
the target language. This categorisation was then applied in an empirical study of students’ 
translation errors from L2 English to L1 Czech. The procedure consisted of three parts: first, 
students’ translations were analysed, then both the students and teachers were supposed to 
identify interferences in randomly chosen translation assignments and, finally, the students 
were asked to complete a questionnaire regarding their view of interference12. The analysis 
revealed that lexical and syntactic interferences were the most frequent ones. 

The few studies listed above are only a tiny fracture of literature on interference occur-
ring in translating from the mother tongue to the second language. With respect to inter-
ference from the second language to the native one, some of them demonstrated a positive 
impact of L2 on L1 development13 while other focused on transferred-based errors. There 
is no lack of papers dealing with lexical and semantic errors in the first language that can 
be traced back to the second one; examples are Balcom14, Jarvis15, Laufer16, and Pavlenko17. 

The fact that L1 may influence L2 simultaneously with L2 influencing L1 was the 
focus of the study conducted by Pavlenko and Jarvis18. Russian second language users of 
English who learned English post-puberty and had lived in the USA 3–8 years before the 

11 Ibidem, 44. 
12 Ibidem, 39.
13 Gregory W. Yelland, Jacinta Pollard, Anthony Mercuri, “The metalinguistic benefits of limited con-
tact with a second language”, Applied Psycholinguistics 14 (1993): 423–444; Istvan Kecskes, Tünde Papp, 
Foreign Language and Mother Tongue (Mahwah, NJ: Erlbaum, 2000); Thomas H. Cunningham, C. Ray 
Graham, “Increasing native English vocabulary recognition through Spanish immersion: Cognate trans-
fer from foreign to first language”, Journal of Educational Psychology 92 (2000): 37–49; Vivian Cook, 
Elisabet Iarossi, Nektarios Stellakis, Yuki Tokumaru, “Effects of the L2 on the syntactic processing of the 
L1”, in: Effects of the Second Language on the First, ed. Vivian Cook (Clevedon, UK: Multilingual Matters, 
2003), 193–213.
14 Patricia Balcom, “Cross-linguistic influence of L2 English on middle constructions in L1 French”, 
in: Effects of the Second Language on the First, 168–192.
15 Scott Jarvis, “Probing the effects of the L2 on the L1: A case study”, in: Effects of the Second Language 
on the First, 81–102.
16 Batia Laufer, “The influence of L2 on L1 collocational knowledge and on L1 lexical diversity in free 
written expression”, in: Effects of the Second Language on the First, 19–31.
17 Aneta Pavlenko, “’I feel clumsy speaking Russian’: L2 influence on L1 in narratives of Russian L2 users 
of English”, in: Effects of the Second Language on the First, 32–61.
18 Aneta Pavlenko, Scott Jarvis, “Bidirectional Transfer”, Applied Linguistics 23 (2002), 2: 190–214. 
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experiment were asked to produce two oral narratives after watching four non-dialogue 
films, one in Russian and one in English. The subjects demonstrated bidirectional transfer 
in semantic extension, lexical borrowing and loan translation. This means that when talking 
in L1 they exhibited L2 influence, whereas when speaking L2, they showed L1 influence. 
The above-mentioned studies lead to the conclusion that language transfer is bidirectional. 
However, the subjects under study lived in the L2 environment which makes it difficult to 
pinpoint the source of interference errors. The errors can be viewed as symptomatic of L1 
attrition rather than L2 influence19.

Against the backdrop of abundant literature on the above-mentioned types of interlin-
gual transfer, studies focused specifically on bilinguals living in their L1 environment are 
but a few. For instance, Flege and Eefting20 studied the influence of L2 English acquired 
through formal education on the pronunciation in L1 Dutch speakers. Liu and Ni21 demon-
strated L2 to L1 influence at the semantic level by studying the Chinese university students’ 
interpretation of positive and negative question tags in L1 Chinese. They had L2 English as 
a major, and their responses revealed L2 English transfer on their judgements of L1 Chinese 
question tags. Also, Dong, Gui and MacWhinney22 studied L2 to L1 influence in the area of 
semantics by using association tests on L1 Chinese L2 English bilinguals. The researchers 
wanted to investigate the shared and separate conceptual relations of translation equivalents. 
The study showed that in highly proficient L2 students L1 concepts assigned to lexical 
names are more comparable to the closest L2 equivalents than in monolinguals. 

Studying the impact of L2 acquired by formal learning, Zabawa23 aimed to investigate 
whether Polish advanced learners of English (“bilinguals”) and Polish “monolinguals” in 
the same age group differed in accepting incorrect expressions. As for semantic borrow-
ings, the “monolingual” group managed to detect errors significantly more frequently than 
bilinguals. Concerning “borrowings at the level of phrases”24, monolinguals performed 
better than bilinguals in noticing erroneous expressions, yet the difference was not sta-
tistically significant. Wrong syntactic constructions, which constituted the last type of 
errors, were detected with similar, low frequency in both groups. Another similar study 

19 Amanda Brown, Marianne Gullberg, “Bidirectional crosslinguistic influence in L1–L2 encoding 
of manner in speech and gesture”, Studies in Second Language Acquisition 30 (2008), 2: 225–251.
20 James Emil Flege, Wieke Eefting, “Cross-language switching in stop consonant production and percep-
tion by Dutch speakers of English“, Speech Communication 6 (1987): 185–202.
21 Peiyun Liu, Chuanbin Ni, “Effects of L2 on the L1 at Semantic Level: An Empirical Study”, Journal 
of Language Teaching and Research 7 (2016), 2: 425–431.
22 Yanping Dong, Shichun Gui, Brian Macwhinney, “Shared and separate meanings in the bilingual men-
tal lexicon”, Bilingualism: Language and Cognition 8 (2005), 3: 221–238.
23 Marcin Zabawa, “Language contact, bilingualism and linguistic competence: the influence of L2 on L1 
competence”, Linguistica Silesiana 33 (2012): 241–256.
24 Ibidem, 250.
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was conducted by Sunde and Kristoffersen25 who investigated acceptability judgements of 
native Norwegians on calques from English (L2). The subjects were bilingual young adults 
(i.e. learners of English) who differed in levels of English proficiency. There were also two 
control groups consisting of adults (mean age 55) and seniors (mean age 75) – one bilingual 
and one slightly bilingual. The hypothesis predicted that calques would be accepted more 
frequently by young adults rather than seniors and more frequently by proficient bilinguals 
than less proficient ones. As for the first part of the hypothesis, adults and seniors accepted 
calques less frequently. Yet, with respect to the second assumption, the results revealed the 
opposite tendency. The less proficient subject had a significantly higher acceptance rate 
than intermediate and proficient bilinguals. Somewhat different results were obtained by 
Pułaczewska26. 99 young adults and native speakers of Polish were asked to proofread and 
introduce needed corrections into a text translated from L2 English to L1 Polish. In addition, 
their level of English proficiency was tested through a standardised written placement test. 
The biggest dissimilarity among the three different proficiency groups (low, intermediate, 
and high) proved to be in the area of lexical semantics. The subjects with intermediate pro-
ficiency in English managed to detect erroneous expressions significantly less frequently 
than both the low and high proficiency groups. Another study concerning grammaticality 
judgements was conducted by Ewert27, which aimed to verify whether L2 users have poorer 
or better knowledge of L1 syntax than L2 learners. Another aim was to demonstrate that 
L2 users’ knowledge of L1 differs from that of monolinguals. For this purpose, two groups 
(Polish-French bilinguals and Polish monolinguals), both learning English, were asked to 
judge the grammaticality of 14 items. Each item contained four versions of the same sen-
tence, in which only 2 of them were correct. The results cannot lead to a conclusion that 
one group performed better since the differences were not statistically significant. Yet, the 
syntactic preferences were different between the groups. Therefore, the knowledge of L1 is 
different between bilinguals and monolinguals.

The aim of the paper is to provide evidence of L2 to L1 interference, develop a typol-
ogy of errors and measure the frequency of lexical and syntactic errors in English to Polish 
translation. 

25 Anne Mette Sunde, Martin Kristoffersen, „Effects of English L2 on Norwegian L1”, Nordic Journal of 
Linguistics 41 (2018), 3: 275–307.
26 Pułaczewska, “The influence of the acquisition”. 
27 Anna Ewert, “Do they have different L1s? Bilinguals’ and monolinguals’ grammaticality judgements”, 
in: Two or more languages: Proceedings from the 9th Nordic Conference on Bilingualism, ed. A. Nikolaev, 
J. Niemi, Studies in Languages 43 (Joensuu: University of Joensuu, 2008), 56–66.
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2. Methodology

The study consisted in analysing students’ written translation assignments. The task of 
the assignment was to translate an article written by Geoffrey K. Pullum titled The Great 
Eskimo Vocabulary Hoax, which consisted of 2263 words28. The students were asked to self-
correct their translations on a following day before the final result (i.e., after self-correction) 
was submitted to the researcher.

The participants were 20 second-year students, Polish native speakers enrolled in mas-
ter’s degree of English Philology at the Faculty of Humanities at the University of Szczecin. 
They all specialised in translation, meaning that since the second year of their bachelor’s 
degree studies they had attended courses devoted to oral and written translation of various 
types of texts. 

The aforementioned written assignments were analysed later on in order to find any 
non-standard constructions that derived from L2 inference, that is, could be easily traced 
back to words and phrases in the English original. The word “non-standard” is used to refer 
to any construction that consists of word(s) existing in the Polish language but which collo-
cate or are ordered differently and, as a result, are considered as an error. To detect any non-
standard constructions, two experts were separately asked to analyse the subjects’ written 
assignments. The first expert was a professor of English philology specialised in linguistics, 
whereas the second one was a master of Polish philology, a fourth-year PhD candidate, 
teacher of Polish and history with 10 years’ experience. Included in the following analysis 
are errors on which the experts’ opinions coincided.

3. Analysis

The examination of all the written translation assignments resulted in detecting 52 non-
standard Polish constructions. The errors may be divided into five categories: lexical – poly-
semy and phraseology, and syntactic – omission of a preposition, addition of a preposition, 
substitution of a reflexive possessive pronoun with a possessive pronoun, and a wrong word 
order. 

3.1. Lexical errors deriving from polysemy in English

As for the first category, lexical – polysemy, this group of errors derives from polysemy 
of an English word and a wrong choice of the Polish equivalent in a particular context. For 
instance, a word discretion has various meanings, including “keeping a secret” (Pol. dys-
krecja) and “an ability to behave without causing embarrassing or attracting too much 

28 Geoffrey K. Pullum, The Great Eskimo Vocabulary Hoax (Chicago: University of Chicago Press, 1991).
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attention” (Pol. powściągliwość). This group constitutes 31% of all mistakes, i.e., 16 out 
of 52 non-standard constructions in total, as can be seen in Figure 1. 

3.2. Lexical errors deriving from phraseology

The next group is related to phraseology. The subjects translated English fixed phrases or col-
locations word by word into Polish ignoring corresponding language-specific expressions in 
their native language. To illustrate, an expression fire prevention inspector should be trans-
lated as inspektor ochrony przeciwpożarowej, since it is the equivalent fixed Polish name 
of this occupation. The English expression is a noun phrase consisting of two premodifiers 
( fire and prevention) and the head of the phrase – inspector. The Polish equivalent begins 
with the head – inspektor – which is followed by post-nominal ochrona przeciwpożarowa 
(Eng. fire prevention) inflected in genitive. The Polish expression, the word pożarowy is 
an adjective deriving from a noun pożar meaning “unwanted destructive fire” and requires 
a prefix anti- (Pol. przeciw-). Here, there is a significant distinction between the two Polish 
lexemes. The word fire can be simply translated to ogień (fire1), but if it is dangerous and 
unwanted, the word pożar (fire2) is used. In some assignments, the English expression fire 
prevention inspector was translated incorrectly as *inspektor zabezpieczenia przed ogniem 
(inspector of prevention against fire1). The subjects were aware of the fact that in Polish the 
head of the phrase had to appear at the beginning, yet the postmodifiers remained nouns 
as in the original English expression with an addition of a preposition przed (Eng. against). 
This type of errors, i.e., phraseological ones, proved to be the most frequent accounting for 
22 out of 52 errors, which constitutes 42% of all non-standard constructions. 

3.3. Omission of a preposition or wrong preposition

As for the third category, wrong/no preposition represents all the English expressions 
occurring in the text which either do not contain prepositions or consist of prepositional 
phrases and Polish translations of these constructions either include a wrong preposition 
or there is no preposition even though it is required. For instance, self-regenerating myth 
of Eskimo snow terminology should be translated as powielający się mit o nazewnictwie 
śniegu u Eskimosów. In some assignments, preposition “u” (Eng. at) was omitted. This 
procedure would change the meaning by adding a possessive relation between Eskimos and 
snow, since nazewnictwo śniegu Eskimosów creates a noun phrase meaning terminology of 
Eskimo’s snow. To avoid this, preposition “u” is needed to separate the noun phrase snow 
terminology and to introduce Eskimo as defining the word terminology, not snow. There 
were four distinct errors of this type, which constitutes ca. 8% of all types. 
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3.4. Addition of a preposition

With respect to adding a preposition, the situation is reverse. In other words, there are cer-
tain English expressions that collocate with a preposition, hence they were translated into 
Polish word by word even though they should not have been since Polish equivalent phrases 
do not include prepositions. To exemplify, the English phrase throw X to be eaten by polar 
bears should be translated into Polish using declension rzucić X na pożarcie niedźwiedziom 
polarnym or rzucić X niedźwiedziom polarnym na pożarcie rather than *rzucić X na 
pożarcie przez niedźwiedzie polarne. This example also illustrates the interplay and blurred 
boundaries between syntax and phraseology, in an original formulation as well as a transla-
tion task, because the phrase rzucić X-accusative Y-dative na pożarcie is a standard lexico-
syntactic construction in Polish. The English expression consists of the passive voice (to 
be eaten) and the agent in the prepositional phrase (by polar bears) whose action causes 
a certain state of the object (X). In the Polish translation, the passive voice should be trans-
lated as prepositional phrase (na pożarcie) consisting of a preposition “na” and a noun form 
of the verb pożreć (Eng. devour). The correct translation of the remaining part of the con-
struction should be an indirect object of the verb rzucić (Eng. throw) inflected in dative 
niedźwiedziom polarnym (Eng. polar bears). Since Polish is an inflecting language and its 
syntax provides a certain freedom in word order, the indirect object, marked as such by the 
case ending, may appear before or after the prepositional phrase, as shown above. While 
translating this construction, the subjects managed to substitute the passive form to be eaten 
in the English expression with the prepositional phrase na pożarcie, yet it was frequently 
followed by a literal translation of by polar bears (Pol. przez niedźwiedzie polarne), seman-
tically and syntactically related to the verb pożreć (Eng. devour) like in the English original 
where they are related to “eat” rather than “throw”. There were 3 (6%) distinct errors of this 
kind, that is, adding a preposition where a case ending would be used instead in Polish. 

3.5. Substituting a possessive pronoun for a reflexive possessive pronoun

As for substituting a possessive pronoun for a reflexive possessive pronoun, in the Polish 
language, when the sentence subject and the possessor in a noun phrase referring to a direct 
or prepositional object is the same person, a reflexive possessive pronoun should be used, 
whereas in English a possessive pronoun is used no matter what connection there is between 
the subject and the possessor in the object phrase. For instance, the sentence She presented 
her research should be translated as Zaprezentowała swoje (reflexive possessive pronoun) 
badania not *Zaprezentowała jej (fem. sing. possessive pronoun) badania. There were 
4 phrases (8%) where pronouns were translated incorrectly. 
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3.6. Wrong word order

The last category of syntactic errors pertains to a wrong word order which derived again 
from word by word translation occurred in 8 sentences. This means that a wrong word order 
represented 6% of all error types. To exemplify, in the original phrase It is quite obvious that 
in the culture of the Eskimos...snow is of great enough importance to split up the conceptual 
sphere that corresponds to one word and one thought in English into several distinct classes 
there is an interjection that corresponds to one word and one thought in English, which if 
placed similarly in the Polish translation of this sentence hinders its understanding. To avoid 
confusion, the word order should be altered to Jest dość oczywiste, że w kulturze Eskimosów 
śnieg ma na tyle duże znaczenie, by podzielić sferę pojęciową na kilka różnych klas, które 
odpowiadają jednemu słowu i jednej myśli w języku angielskim (Eng. It is quite obvious that 
in the culture of the Eskimos… snow is of great importance to split up the conceptual sphere 
into several distinct classes that/which correspond to one word and one thought in English).

Lexical – polysemy
31%

Lexical – phraseology 
42%

Wrong/no preposition
7%

Possessive for reflexive 
possessive pronoun 

8%

Adding 
a preposition

6%
Word order

6%

Figure1. Individual errors committed by all the subjects

3.7. Identical errors committed by different subjects – tokens

The results listed in section 3.1–3.6 concern error tokens which occurred in the whole sam-
ple. The next step in the analysis of the translated texts was to examine the frequency of 
particular non-standard constructions, and demonstrate patterns of exactly the same errors 
committed by different subjects. 
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Table 1. Comparison of individual errors and their frequency amongst different subjects

Error type Individual errors
(types)

Identical errors 
by different subjects

(tokens)

Average error
frequency

Lexical – polysemy in English 16 89 5.56

Lexical – phraseological error 22 132 6.00

Omission of a preposition 4 12 3.00
Possessive pronoun for reflexive 
possessive pronoun 4 15 3.75

Addition of a preposition 3 10 3.33

Word order 3 11 3.67

Total 52 269 5.17

The total number of tokens of erroneous translation deriving from the influence from 
English as L2 on L1 Polish is 269, as can be seen in Table 1. Each error occurred on average 
in five subjects while this proportion was slightly higher for polysemy and phraseology than 
for the remaining types. 

As for incorrect lexical choice deriving from polysemy in English, 16 distinct errors 
appeared repeatedly resulting in the total number of 89 tokens. The number of repetitions 
varied, for instance, the expression [the] section of American Anthropological Association’s 
journal was translated incorrectly as *rozdział/sekcja czasopisma Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Antropologów seven times, whereas the phrase English speakers was trans-
lated as the non-standard *mówcy (back transl. orators) języka angielskiego only twice. 
Another example can be word discretion in a phrase discretion for once getting the upper 
hand over valor, I just held my face in my hands for a minute. The word discretion can either 
mean the ability to keep a secret (Pol. dyskrecja) or to behave without causing embarrass-
ment or attracting too much attention (Pol. powściągliwość). Even though the phrase corre-
sponds with the second meaning and should be translated as powściągliwość, the word was 
translated as dyskrecja 6 times. With respect to the next category, incorrect lexical choice 
deriving from differences in phraseology, 22 non-standard expressions occurred repeatedly 
in translations, summing up to as many as 132 tokens. For instance, a phrase negated aux-
iliary verbs was translated by 8 subjects as negatywne czasowniki posiłkowe (back transl. 
negative), whereas it should be translated as either negujące, negacyjne or przeczące. Also, 
a phrase popular eagerness to embrace exotic facts [...] without seeing the evidence was 
translated 14 times as popularny zapał by przyjąć egzotyczne fakty […] bez zapoznania się 
z dowodami. Here, popularny zapał can be back translated as popular enthusiasm. The more 
suitable option would be tendencja (Eng. tendency) or trend. Four distinct errors concern-
ing wrong/no preposition were committed 12 times by different subjects. As for substi-
tuting a reflexive possessive pronoun with a possessive pronoun, 4 distinct non-standard 
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constructions appeared 15 times in the assignments of different students. Three distinct 
errors involving an addition of a redundant preposition were committed 10 times by differ-
ent subjects. As for 3 distinct syntactic errors, different students made them in 11 tokens. 

Lexical – polysemy
33%

Lexical – phraseology 
49%

Wrong/no preposition
4%

Possessive  for reflexive 
possessive pronoun

6%

Adding 
a preposition

4%

Word 
order
4%

Figure 2. Identical errors committed by different subjects – tokens

In percentages, phraseological errors proved to be the most numerous, since 49% of 
all non-standard constructions were caused by incorrect translation of English phrases, as 
shown in Figure 2. Wrong lexical choice resulting from polysemy in English constituted 
33% of all the errors. Four per cent of identical errors committed by different subjects con-
sisted in omitting a preposition or using a wrong one. The substitution of a possessive pro-
noun with a possessive reflexive pronoun constitutes 6% of all the errors. The lowest per-
centage of errors is related to adding a preposition and a non-standard word-order, since it is 
only four per cent respectively. In sum, 82% errors may be classified as lexico-semantic and 
phraseological, whereas the remaining 18% are recognised as syntactic ones.

4. Conclusion

As the results show, the errors that appeared in the translation from English to Polish clearly 
demonstrate an impact of a second language on the native one. This study proves that 
with respect to the influence from L2 on L1, lexical and syntactic errors are acute prob-
lems. The results coincide with the findings of the studies conducted by, among others29. 
The results of this paper were obtained in the subjects L1 environment; therefore, there are 
no grounds for assigning the observed L2 influence as a sign of L1 attrition. The studies 
devoted to investigating errors in translation from L1 to L2 demonstrate high frequency 

29 Balcom, “Cross-linguistic influence”, 168-192; Jarvis, “Probing the effects”, 81–102; Laufer, “The influ-
ence of L2 on L1”, 19–31; Pavlenko, “’I feel clumsy speaking Russian’”, 32–61.



 16 | Urszula Chwesiuk 

of lexical and syntactic mistranslations, hence the cross-linguistic interference occurs bi-
directionally and it concerns the same language areas.

With regards to lexical choice, two issues proved to be problematic. The first one is 
choosing a wrong Polish equivalent where the English word was polysemic, and the sec-
ond is retaining English phraseology and collocations while translating into Polish. In both 
cases, rendering one word at a time and/or not considering multiplicity of meanings of words 
while translating were the source of errors and may be treated as the main cause of non-
standard lexical constructions, since subjects (students) seemed to not take into account the 
idiosyncrasy of their own mother tongue. This may be caused by insufficient comparative 
language instruction during several stages of formal education in L2. Since the current 
foreign language teaching approach focuses mainly on eliminating the native language in 
the classroom and seeking explanations of foreign words rather than their L1 equivalents, 
cross-linguistic interference from L2 to L1 is likely to occur. Another reason, suggested 
by the subjects themselves, might be the lack of formal teaching of Polish at school, where 
it is only taught implicitly, i.e. through absorption of contents in this language. The only 
explicit teaching of Polish grammar and linguistic correctness is provided in the form of the 
teacher’s feedback from students’ essays (a few per year), where language errors are marked. 

In view of similar outcomes of translation from first language to second language and 
the other way round in terms of the errors committed in them, a common underlying mecha-
nism should be postulated. Surely, more evidence is needed in that matter, especially from 
psycholinguistic and neurolinguistic research. 
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Niestandardowe konstrukcje leksykalne uczniów jako efekt formalnego nauczania 
drugiego języka

S t r e s z c z e n i e 
Zjawisko transferu językowego z języka rodzimego na język obcy było przedmiotem wielu 
badań. Jednakże nie poświęcono jeszcze wystarczająco wiele uwagi interferencji językowej, 
w której to znajomość języka obcego wpływa na użycie języka natywnego. Wśród badań po-
święconych transferowi z języka rodzimego na język obcy znajdują się prace: Bloem, Bogaard 
& La Heij (2004), Havlaskova (2010), SattiHamad & Yassin (2015) oraz Dweik (2017), które 
wskazały, iż najczęściej pojawiającymi się błędami w tłumaczeniach na język obcy są błędy 
leksykalne i/lub składniowe. W niniejszej pracy przedstawione są wyniki badań, z których wy-
nika, że podczas tłumaczenia z języka obcego na język natywny popełniane są te same rodzaje 
błędów. Artykuł zawiera analizę transferu językowego z języka angielskiego jako języka ob-
cego do niestandardowych konstrukcji w języku polskim jako języku rodzimym. Za materiał 
badawczy służą pisemne prace tłumaczeniowe studentów studiów magisterskich na kierunku 
filologia angielska. Pomimo rozwiniętej świadomości językowej oraz wieloletniej edukacji pod 
kątem tłumaczeń studenci nadal często popełniają błędy tłumaczeniowe, wynikające z transferu 
językowego, przy czym popełnianymi najczęściej okazują się błędy leksykalne. Większość błę-
dów dotyczy niewłaściwego użycia słowa wynikającego z polisemii w języku angielskim, igno-
rowania frazeologii, pominięcia lub dodania przyimka, użycia zaimka dzierżawczego zamiast 
zwrotnego oraz niewłaściwego szyku zdania. Występowanie powyższych błędów niesie ze sobą 
implikacje dla metodyki nauczania zarówno języka angielskiego, jak i polskiego.

Students’ L1 non-standard lexical constructions as an effect of second language formal 
instruction

S u m m a r y
While a lot of research has been carried out in order to investigate cross-linguistic transfer in the 
direction from the native language (L1) towards the second language (L2) as well as L2 impact 
on L1 in childhood bilinguals (Yelland, Pollard & Mercury 1993; Cunningham & Graham 2000) 
and immigrants (Jarvis 2003; Pavlenko & Jarvis 2002; Laufer 2003; Pavlenko 2003), studies on 
the impact of foreign language learning in the classroom on L1 in L1-dominant environment are 
scarce. Regarding the L1 to L2 influence, studies such as Bloem, Bogaard & La Heij (2004), 
Havlaskova (2010), SattiHamad & Yassin (2015) and Dweik (2017) demonstrated that most fre-
quent errors occurring in translation are lexical and/or syntactic ones. The aim of the paper is to 
demonstrate that the same sort of interference occurs in the direction from the second language 
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learned formally in the classroom to the native one in an environment where the latter is firmly 
established as the language of the country where learning takes place. In other words, the study 
is focused on investigating the cross-linguistic influence from English as the second language 
on creating non-standard lexical constructions in Polish as the mother tongue by native speak-
ers of Polish living in Poland. The paper presents excerpts from written translation assignments 
of Master’s degree students of English Philology at the University of Szczecin. Despite their 
advanced linguistic awareness and a few years of translation instruction, students are still prone 
to commit transfer errors in translation from English to Polish, especially in the field of lexical 
semantics. Transfer-based errors include omission of a preposition, using a possessive pronoun 
instead of a reflexive pronoun, adding a preposition, unnatural word order, ignoring phrasemes 
and collocability, and wrong lexical choice in situations where polysemy occurs in English. This 
has implications for the methodologies of teaching English as well as Polish.
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W ramach projektu badawczego Edycja krytyczna pism wszystkich Bolesława Prusa stan-
daryzacji i ujednoliceniu poddano całą twórczość pisarza, tę bardziej znaną i do niedawna 
powszechnie czytaną (choćby z tego powodu, że utwory pisarza zawsze znajdowały się 
na liście lektur obowiązkowych w szkole podstawowej i średniej) – opowiadania, nowele, 
powieści; znaną, ale omijaną przez czytelników z daleka (bo forma literacka już nieco prze-
starzała, a tematyka nieaktualna) – kroniki, i tę zupełnie nową dla czytelnika – notatki 
osobiste i, co najważniejsze, listy.

Spuścizna epistolograficzna, która pozostała po kronikarzu Warszawy, nie jest zbyt 
bogata, choćby „Na tle korespondencji pisarzy współczesnych Prusowi, np. Henryka 
Sienkiewicza (5 tomów w 14 woluminach), Elizy Orzeszkowej (9 tomów i kilka czekają-
cych na wydanie), Marii Konopnickiej (6 tomów)”1. Powszechnie było wiadomo, że Prus 
nie lubił pisać listów (co poświadczała jego żona)2 i nie miał zbyt wielu okazji, by się w tej 

1 Jacek Nowak, wstęp do: Bolesław Prus, Pisma wszystkie. Korespondencja, t. 1: Listy Bolesława Prusa 
(Warszawa–Lublin: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Episteme, 2017), 5. 
Tamże znaleźć można szczegółowe informacje dotyczące dziejów (w tym szczegółowe informacje na temat 
kolejnych publikacji nawet pojedynczych listów Aleksandra Głowackiego) i charakterystyki zbioru oraz 
zasad jego opracowania. 
2 Tamże, 6.
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formie literackiej realizować, bowiem szczerze nienawidził podróżowania z powodu pogłę-
biającej się z roku na rok agorafobii i nostalgii, na którą łatwo zapadał. Wszystkie listy, 
które przetrwały w oryginale bądź w odpisach, zebrane zostały w dwóch tomach. Składają 
się na nie korespondencja do Bolesława Prusa (Korespondencja, t. II) i przez niego pisana 
(Korespondencja, t. I). 

Do pisarza zwracały się listownie pojedyncze osoby – znajomi (redaktorzy i wydawcy 
jego dzieł), przyjaciele i obcy ludzie – oraz redakcje, stowarzyszenia, towarzystwa, orga-
nizacje, grupy wielbicielek i wielbicieli, grona mieszkańców miejscowości z różnych zabo-
rów. Pisano do Aleksandra Głowackiego w różnorakich sprawach: dziękowano mu za jego 
twórczość, gratulowano kolejnych utworów, zapraszano do grona członków towarzystw 
i organizacji, uzgadniano z nim warunki wydania poszczególnych powieści, nowel i opo-
wiadań, omawiano szczegółowe zagadnienia dotyczące spraw publicznych itd.

Nadawcy tych listów zwracali się do Prusa: Panie Aleksandrze, Szanowny Panie, 
Wielmożny Panie, Mistrzu, Szanowny Panie i Jubilacie, Szanowny Panie Aleksandrze, 
Miłościwy Panie Głowacki; nazywano go Niezrównanym Pisarzem, Szermierzem Postępu 
i Miłośnikiem Ludu, Najzacniejszym Obywatelem i Protektorem uczącej się młodzieży, 
Drogim i Czcigodnym Panem Kronikarzem, Panem Najszanowniejszym, Najzacniejszym, 
Najlepszym, Złotoustym Skargą, Szanownym Panem i Drogim Kolegą, Czcigodnym Mężem 
i Drogim Ziomkiem, Autorem Sierocej Doli i Placówki, Zasłużonym Pracownikiem na niwie 
literatury polskiej.

Bolesław Prus swoją korespondencję kierował do znajomych i przyjaciół oraz do 
bliżej nieznanych mu odbiorców, odpowiadając na liczne pytania, dziękując za życzenia 
i dobre słowa oraz wyróżnienia, prosząc o drobne przysługi, komentując bieżące wydarze-
nia. Szczególną grupę wśród tego zbioru tworzą jednak listy kierowane do żony – Oktawii 
z Trembińskich Głowackiej, którą poślubił 14 stycznia 1875 roku3. 

Twórczość ta stanowi szczególny zbiór, bo nie pisał jej Jubilat, Czcigodny Mąż, 
Złotousty Skarga – jak nazywali go znajomi, przyjaciele, wielbiciele, entuzjaści jego twór-
czości i ludzie podzielający poglądy społeczne i polityczne pisarza. To są listy od Laluńcia, 
Najdroższego Laluńcia, Najdroższego Laluśka – bo tak zwracała się Oktawia do swojego 
męża w sytuacji intymnej, jaką jest osobista korespondencja. Listy, o których będzie mowa, 
trafiały do najbliższej mu osoby, która w zakończeniu kartek do męża zamieszczała czułe 
słowa i wyznania: Całuję mojego paniczyka serdecznie; Całuję Cię, złotko moje, bardzo 
serdecznie, chciałabym już mieć Ciebie w domeczku; Całuję Cię serdecznie, drogi mój 
Laluńciu; Tymczasem całuję Cię, ptaszeczku mój najmilejszy, serdecznie; Ciebie ściskam 

3 „14 I, w czwartek, odbywa się w kościele Św. Ducha w Lublinie, ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią 
Trembińską. Obrzęd celebruje oraz kazanie do nowożeńców wygłasza wuj Aleksandra, ksiądz Seweryn 
Trembiński”. Krystyna Tokarzówna, Stanisław Fita, oprac., Zygmunt Szweykowski, red., Bolesław Prus. 
1847–1912. Kalendarz życia i twórczości (Warszawa: PIW, 1969), 144.
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serdecznie; Całuję Cię, Drogi i Kochany Laluńciu, serdecznie; Napisz, kiedy wrócisz, pta-
szeczku mój miły, tymczasem całuję cię serdecznie4.

Celem tego artykułu jest analiza językowa listów, które Bolesław Prus napisał do żony 
Oktawii. Oglądowi zostaną poddane wszelkie środki stylistyczne – słownictwo, frazeolo-
gia, wyrażenia, zwroty i frazy porównawcze, metafory oraz akty listowej etykiety grzecz-
nościowej – powitania i pożegnania zastosowane przez Aleksandra Głowackiego w kore-
spondencji do małżonki. Pewne aspekty językowe tych listów były już analizowane5.

Do dzisiejszych czasów zachowało się 65 kartek listowych skierowanych przez pisarza 
do najbliższej mu osoby6. Pierwszy list do Oktawii Głowackiej, opublikowany w zbiorze, 
datowany jest na 5 sierpnia 1881 roku, na ostatnim widnieje data 27 października 1910 roku.

W analizowanym zbiorze znalazły się listy Prusa do żony zarówno z jedynej dalekiej 
podróży do Niemiec, Szwajcarii, Francji, jak i z wypraw do miejsc znanych i lubianych 
przez Głowackich, miejsc corocznego wypoczynku – z Nałęczowa. W tomie opublikowane 
zostały też listy pisarza do Oktawii pisane z pokoju do pokoju, listy, które Prus trakto-
wał jak wprawki, ćwiczenia, jak palcówki – gamy grane na pianinie przez początkującego 
adepta sztuki pianistycznej – on wprawiał się, w tym przypadku, w wystukiwaniu słów na 
maszynie do pisania.

Kształt językowy tych listów zależy od roli, w jaką wciela się pisarz, przesyłając listy 
żonie. Gdy pisze z dalekich Niemiec, Szwajcarii czy Francji, jest podróżnikiem, który pra-
gnie ukochanej przybliżyć widoki i wrażenia, z nadzieją na wspólne ponowne odwiedziny 
cudownych, nieznanych jej miejsc. Gdy odpoczywa w Nałęczowie, weryfikuje lub uzupeł-
nia znane fakty, zdarzenia, krajobrazy, opowiada o nowych znajomych, relacjonuje upływa-
jące leniwie dni, rejestrując nawet najdrobniejsze szczegóły. Listy z pokoju do pokoju obok 
są żartem językowym, pełne humoru i różnych zabiegów stylizacyjnych.

Wszystkie listy do żony wyróżniają niezwykle osobiste, niezmiennie czułe formuły 
adresatywne. Dla małżonków pieszczotliwym imieniem, o dużym ładunku emocjonalnym, 
kierowanym do osoby najbliższej i najdroższej, było imię Lalunia. Imieniem tym wraz 
z dodatkowym emotywnym zaimkiem – moja, podkreślającym istniejące między nimi 
więzi, i epitetami przymiotnikowymi w stopniu równym – miła, złota lub najwyższym – 
najdroższa, najmilsza, najukochańsza, także określeniem imiesłowowym – kochana, wyra-
żającymi rodzaj tych więzi, pisarz rozpoczynał każdą kartkę skierowaną do Oktawii: 

4 Materiał egzemplifikacyjny pochodzi z: Bolesław Prus, Pisma wszystkie. Korespondencja, t. 2: Listy 
do Bolesława Prusa, oprac. i wstęp Jacek Nowak (Warszawa–Lublin: Towarzystwo Literackie im. Adama 
Mickiewicza, Wydawnictwo Episteme, 2017).
5 Por. Violetta Machnicka, „Korespondencyjne dzieje pewnej miłości, czyli środki językowe odda-
jące uczucia i emocje w «Listach do narzeczonej i żony» Bolesława Prusa”, w: Wyrażanie emocji, red. 
Kazimierz Michalewski (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007), 538–550.
6 Z analizy wyłączono korespondencję, którą pisarz prowadził z Oktawią w czasie narzeczeństwa.
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Najdroższa Laluniu!7, Moja Kochana Laluniu!, Moja Miła Laluniu!, Moja Złota 
Laluniu!, Moja najmilsza Laluniu!, Najukochańsza Laluniu!

O uniwersalności tego określenia i przynależności do słownika intymnego pisa-
rza i jego żony świadczy fakt, że Prus w jednym z listów użył podobnego do nazwania 
Żeromskiego przy opisywaniu uczucia, jakim autora Popiołów darzyła żona:

Pani Okcia8 serdecznie pozdrawia Cię. To dziwna kobieta! Pracuje jak sługa i dozor-
czyni chorych i – na obczyźnie ma pyszny humor. […] Jej mąż tak samo, a ona zawsze 
wesoła. Oczywiście jest szczęśliwa ze swoim Lalusiem (bardzo dobry człowiek) i dziec-
kiem. [Rapperswil, 30 lipca 1895 r.] (s. 303).

Oprócz tego indywidualizmu nazewniczego Prus stosuje w korespondencji do żony 
typowe, znane i używane apostrofy, jak:

Moje Kochane Złotko!, Mój Miły Ptaszeczku!, Najmilejsze Złotko Moje!, Najmilszy 
Ptaszeczku!, Moje Najmilejsze Złotko!, Najmilsza Żonusiu!

Wszystkie listy kończą się słowami mającymi wyrazić uczucie, troskę i przywiązanie 
do żony (np. Przyjmij tysiące pocałunków, Pisz Dziecino!, Pisz jak najczęściej i najdłużej, 
Miejcie dobry humor, apetyt!, Niech Was Pan Jezusik ma w swojej opiece), z najczęściej 
powtarzającą się formułą frazeologiczną: Całuję Ci rączki i nóżki (albo Przyjmij tysiące 
pocałunków na rączki i nóżki).

Wraz z narastającą tęsknotą, przedłużającą się rozłąką i zbliżającym się terminem 
powrotu do domu, ton listów staje się coraz czulszy, co wyraża się w formach adresatyw-
nych: Najmilsza Żonusiu, Całuję rączki, Moja najukochańsza.

Listy z zagranicy: Berlin, Drezno, Stuttgart, Karlsbad, Norymberga, 
Rapperswil, Paryż

Relacje z podróży sprawiają wrażenie spisywanych naprędce notatek. Są to krótkie impre-
sje, nieco chaotyczne doniesienia, jakby nieuporządkowane, przekazywane na bieżąco 
doznania z pobytu za granicą – na przemian opisy miejsc, budynków, wydarzeń – krót-
kie deskrypcje składające się z wyrażeń rzeczownikowych z pojedynczym epitetem albo 

7 Materiał językowy do analizy pochodzi z: Bolesław Prus, Pisma wszystkie. Korespondencja, t. 1: Listy 
Bolesława Prusa, oprac. i wstęp Jacek Nowak (Warszawa–Lublin: Towarzystwo Literackie im. Adama 
Mickiewicza, Wydawnictwo Episteme, 2017).
8 Prus pisze oczywiście o Oktawii Żeromskiej z Radziwiłłowiczów Rodkiewiczowej, pierwszej żonie 
Stefana Żeromskiego.
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serie rzeczowników (pyszny kraj, ogromny plac, wielkie sale, łudząca panorama, nowy 
świat wrażeń, ładna okolica, cudowny widok, wina, muzykanci, strażnicy, kwieciarki, 
kanały) i refleksje natury ogólnej, wyrażone choćby w zdaniu wykrzyknikowym: Ile 
tu rzeczy dużych i małych godnych naśladowania! [Berlin, 19 maja 1985 r.] (s. 269) czy 
w ogólnym stwierdzeniu: Owa zagranica strasznie mi oczy otwiera. My strasznie jesteśmy 
biedni i żyjemy jak krety wobec ucywilizowanego świata. [Berlin, 20 maja 1895 r.] (s. 270). 
Odnosimy wrażenie, że pisarz zachłysnął się doznaniami i sam wyznaje: wielkość przytła-
cza, a nowość boli; ciężka to rzecz samotność w obcym kraju [Drezno, 18 czerwca 1895 r.] 
(s. 291).

Charakterystyczne dla twórczości epistolograficznej Prusa są porównania stawiające 
płaszczyznę komparacji między nowym widokiem a znanym z przeszłości, możliwym do 
przywołania we wspomnieniach, krajobrazem typu:

Wyobraź sobie mnóstwo ogrodów, pociętych lipowymi alejami jak w Puławach… 
[Berlin, 20 maja 1895 r.] (s. 270);

I naprawdę mieć złudzenie, że się jest jeżeli nie w Wenecji, to przynajmniej w jakimś 
włoskim Lubartowie. [Berlin, 20 maja 1895 r.] (s. 270);

[…] byłem w Karlsbadzie (niech go kolości!9 [...] taki jak Szczawnica) [Stuttgart, 
27 czerwca 1895 r.] (s. 295);

W ogóle jednak ludność tutejsza jest dziwnie podobna z ubioru, zachowania i fizjono-
mii do warszawskiej [Berlin, 22 maja 1895 r.] (s. 272);

Nie masz pojęcia, jacy my jesteśmy nędzarze; tu bodaj kawiarnia miewa większą 
i ozdobniejszą salę niż nasza ratuszowa. [Stuttgart, 27 czerwca 1895 r.] (s. 295).

Prus relacjonuje swoje doznania, np. z Berlina, wykorzystując formy deminutywne, 
określenia przymiotnikowe, wyrażenia porównawcze, frazeologizmy: liścik, kawałeczek, 
ptaszek, ptaszeczek, piękne miasto, piękne, ale zimne jak lód, mieszkania wyborne i tanie, 
budynki staroniemieckie, zamek z wieżyczkami i gotyckimi oknami, biegać bez ładu i składu, 
ni mniej ni więcej, dziękować Bogu, mieć złudzenie, otwierać na coś oczy.

Pisarz odbywa długie wędrówki po miastach, które odwiedza, a swoje wrażenia ubiera 
w krótkie frazy typu: 

Za to gmachy publiczne – imponują, choć chłodne, a domy prywatne – pałace. [Berlin, 
15 czerwca 1895 r.] (s. 285); 

Berlin wyczerpał mnie, Drezno ukoiło. [Drezno, 18 czerwca 1895 r.] (s. 291);

9 Przypis 2 na s. 295: „Kolości – to chyba oryginalny neologizm Prusa”.
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O ile Berlin jest miastem imponującym, przeładowanym pychą i nowym, o ile odpycha 
w końcu, o tyle Drezno jest stare, artystyczne i przytulne. [Drezno, 18 czerwca 1895 r.] 
(s. 291).

O innym niemieckim mieście, Stuttgarcie, Bolesław Prus pisze:

Także śliczne miasto: ze wszech stron otoczone wzgórzami winorodnymi, jasne, wesołe, 
artystyczne. Tu już zupełnie inni mieszkają Niemcy niż w Prusach. I kuchnia jest euro-
pejska, choć pedantycznej pruskiej czystości nie ma. […], 

a kończy swoją relację pytaniem retorycznym:

Mój Boże, dlaczego ja Wam nie mogę posłać takich wiśni i choć po kawałeczku wido-
ków, jakie mam przed oczyma. [Stuttgart, 27 czerwca 1895 r.] (s. 295). 

Choć na pierwszy plan wysuwają się wrażenia z podróży, dotyczące widzianych miejsc 
i napotkanych ludzi, często towarzyszą im uwagi dotyczące warunków zakwaterowania: 

Mam pokoik czysty, elegancki, naprzeciw ogrodów, za… jedną markę na dzień! [Berlin, 
20 maja 1895 r.] (s. 270);

Mam pokój o 16 schodów nad ulicą, z jednym oknem, które patrzy na ogrody. [Berlin, 
22 maja 1895 r.] (s. 272).

List datowany na 2 lipca 1895 roku z Rapperswilu jest wyjątkowy na tle innej kore-
spondencji pisanej z dalekiej podróży; stanowi bowiem w całości deskrypcję – i ponownie 
Głowacki tworzy malarską wizję postrzeganego krajobrazu połączoną, dzięki porówna-
niom kierującym uwagę odbiorcy w stronę znanego mu obiektu lub pejzażu, z elementami 
swojskości:

Rapperswil jest to wieś, ale murowana jak nasze miasta i ma prawie przy każdym 
domu ogródek, jak u nas Botaniczny (!) ze względu na roślinność. Wszystko tu się kąpie 
w różach. Od południa i zachodu ma śliczne Jezioro Zuryskie i – ze wszystkich stron 
cudowne, zielone wzgórza, jak Gubałówka w Zakopanem. […]

W drodze, z mostu kolejowego, widziałem wodospad Renu. Imponujące zjawisko. Rzeka 
szeroka jak Wieprz (może szersza), koloru szmaragdu poplamionego szafirem, rzuca 
się z wysokości kilku pięter między skały i rozbija się na kryształ i srebro. [Rapperswil, 
2 lipca 1895 r.] (s. 298).

W listach z miejsca zamieszkania państwa Żeromskich znajdziemy liczne wyraże-
nia, których ośrodkiem są rzeczowniki obudowane epitetami przymiotnikowymi, np. złoty 
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naród, piękne okolice, tania podróż, znośny lipiec, słówka niemieckie, dziwna kobieta, 
tutejsza dobroć, ciasne i duszne mieszkanie; porównania, np. jestem smutny jak niedźwiedź 
w klatce, [winnice] Z daleka podobne do łanów tyczkowej fasoli; frazeologizmy: góry to nie 
mój koń, chwała Bogu, jeżeli Bóg dozwoli. 

Zupełnie inaczej pisarz ubiera w słowa swoje pierwsze odczucia po przybyciu do sto-
licy Francji. Na gorąco spisane wrażenia podane są w postaci równoważników zdań typu:

Wszystko tu olbrzymie: ulice po kilka wiorst, place niby pola, domy po 6 pięter, pomniki 
jak domy, nareszcie wieża Eiffla! [Paryż, 22 sierpnia 1895 r.] (s. 310).

Wydaje się, że ta pospieszna forma narracji oddaje z jednej strony pośpiech życia wiel-
kiego miasta, z drugiej rosnące zniecierpliwienie i tęsknotę za krajem, rodziną i przyja-
ciółmi. Stąd pojawiające się coraz częściej deminutywy, frazeologizmy i sentencje, np. 

Na próżno czekam na liścik od Ciebie. […] Kamienice podobne do siebie jak krople 
wody […] Wszystko tu ładne, piękne i pouczające, ale – nie zastąpi mi Ciebie i naszego 
kochanego domeczku. Wierz mi, wierz mi, że w domu i w kraju najlepiej. [Paryż, 
22 sierpnia 1895 r.] (s. 310).

Opisy krajobrazu, wrażenia z podróży, obserwacje dotyczące ludzi i ich stosunku 
do życia i obcych (lud bardzo miły, dziwnie szlachetny naród), refleksje na temat rozwoju 
cywilizacyjnego poszczególnych nacji, smutne myśli związane oddaleniem od ojczyzny 
i najbliższych, zachwyty nad dziełami sztuki i zaduma nad poziomem rozwoju urbani-
stycznego poszczególnych społeczeństw (zbiory pyszne, wysoka cywilizacja) uzupełniane 
są w korespondencji z jedynej dłuższej wyprawy Prusa o szczegóły dotyczące zdrowia 
( jestem zdrowszy, spokojniejszy i równiejszy, czuję się z agorafobii wyleczony) i warunków 
materialnych (podróż tania). 

Listy z Nałęczowa, Warszawy, Lwowa, Krakowa, Zakopanego, Łucka

W listach pisanych podczas corocznych pobytów pisarza w nałęczowskim uzdrowisku 
czy z krótszych lub dłuższych wypraw do miast zaboru rosyjskiego i austriackiego uwaga 
autora skupia się przede wszystkim na detalach życia codziennego, kondycji fizycznej i psy-
chicznej oraz sytuacji materialnej rodziny, np.

Jestem dość wesoły i obecnie zdrów, ale we Lwowie przez kilka dni, dręczyły 
mnie bóle reumatyczne, potrzebne jak dziura w moście. [Kraków, 27 lipca 1898 r.]  
(s. 344).
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Tematyka korespondencji prowokuje pojawianie się prozaicznych i potocznych okre-
śleń, jak: przytył i dobrze wygląda, pogoda nadzwyczajna, machnę się do Nałęczowa, łaj-
dacka kąpiel10, stare plotkarki, niedowarzeni kawalerowie, dobre spacery, żelazne nogi, 
tęgie piersi, osłabione nerwy, górska ścieżka, nowe widoki, sławikowskie góry [od nazwy 
miejscowej], piękność tutejszych dolinek, huk ludzi, pełno jagód.

Na pierwszy plan wysuwają się bardzo często stosowane przez Prusa frazeologizmy: 
dać wiarę, ale będzie, jak Bóg da, darmo nie jem chleba, ślicznie się kłaniać, śmiech pusty 
bierze, ogórkowe czasy, jestem zły jak pies, żywa jak iskierka, zasyłać dobre słowo, Bóg Ci 
zapłać za Twój list, znaleźć się jak dzieciak [być niemądrym, nierozsądnym, zachować się 
nieodpowiednio], nauczyć kogoś rozsądku, rozruszać towarzystwo, zabrakło mi czasu i sił, 
stać na swoim miejscu, wziąć pióro do ręki, włóczyć się samopas, tańcować jak anioł, da Bóg 
doczekać, chwała Bogu, mieć dużo bieganiny, czas pokaże, wyjechać z tej dziury!, Jestem 
kontent, jakbym wygrał na loterii, nie kwapić się z pisaniem, zabrać się do roboty, używać 
jak król, traktować kogoś jak najbliższa rodzina, dziękować z całego serca, nabrać serca do 
kogoś, wyrazić współczucie, zwłóczyć do ostatniego dnia, chwała Bogu, że wszystko dobrze, 
gotować się do drogi, czas dopiero pokaże.

Kształt językowy korespondencji Bolesława Prusa do żony uzupełniają: zapożyczenia, 
np. sz[t]yftować z niem. przygotować, porządkować na pewien termin11; zdrobnienia: poko-
iczyny (W pokoiczynach każdy sprzęt nie na swoim miejscu stoi), domeczek, świsteczek, Pan 
Jezusik, szpitalik dziecięcy [forma szpitalik utworzona została przez pisarza zapewne pod 
wpływem leksemu dziecięcy], deszczyk, koszyczek, liścik, arkusik papieru; pytania reto-
ryczne i apostrofy: O, ja nieszczęśliwy! dlaczego nie słuchałem mojej najmilszej Laluni… 
[Nałęczów, 14 września 1903 r.]; porównania: Już zaczynam się przygotowywać do pisania, 
jak podskubana gęś do lotu.

Wrażliwość naukowca i zmysł pedagogiczny Bolesława Prusa doszły do głosu 
w notatce z Zakopanego:

Powietrze po prostu upaja. Jest ono rzadsze, a więc lżejsze, a jakie czyste!... [Zakopane, 
5 sierpnia 1881 r.] (s. 119). 

Charakterystyczne dla pisarza poczucie humoru odnajdziemy w jednym z listów 
z 1881 roku. Efekt komiczny uzyskany został w postscriptum tej epistoły przez kontrast 
i zestawienie w sekwencji trzech elementów krajobrazu: Giewontu, wychodka i restauracji 
(te ostatnie w postaci równoważnika zdania): 

Okna naszego mieszkania wychodzą w stronę gór. O milę widać Giewont, a o kilka 
kroków – wychodek. Restauracje średnie. [Zakopane, 5 sierpnia 1881 r.] (s. 119).

10 Przypis 1 na s. 348: „Fatalny stan łazienek” [w Galicji].
11 Przypis 5 na s. 137.
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W korespondencji Prusa widać jego fascynację nowinkami technicznymi. Entuzjazm 
i zaangażowanie pisarza, który jest pod wielkim wrażeniem tych nowości i chętnie je sto-
suje, wyraża się choćby poprzez wprowadzanie nowego słownictwa (wyrażeń i zwrotów): 
aparat fotograficzny, aparat, pierwsza fotografia, fotografia, którą zdejmę własnoręcz-
nie, będę fotografował, światło elektryczne, pisać przy świetle elektrycznym, oczyszczenie 
maszyny [do pisania], pisać na maszynie.

Kwestie finansowe coraz częściej poruszane były w listach do Oktawii, kłopoty ekono-
miczne nie opuszczały Prusa nawet wtedy, gdy był już sławnym i cenionym twórcą:

Moje najmilejsze Złotko, donieś mi, jak stoisz z pieniążkami. Ja, o ile mogę przypusz-
czać, pieniądze będę miał, ale nie zaraz; chciałbym więc dowiedzieć się, jak ty stoisz, 
i jeśli będzie potrzeba, rozpocząć jakieś starania. [Nałęczów, 4 września 1898 r. ] (s. 
351); 

Nb. donieś mi, Kochanko: ile masz pieniędzy [Nałęczów, 26 września 1903 r.] (s. 473); 

W tej chwili pisałem do p. Gąssow.[wskiego], zawiadamiając go, że komorne zapłacę 
dopiero w listopadzie. Gdybyś miała dużo pieniędzy, to może przyszlesz mi ze 25 rubli 
przez okazję. [Nałęczów, 7 października 1903 r.] (s. 475);

Zajdź, córeńko, do Banku Handlowego (róg Berga i Włodzimierskiej), każ woźnemu, 
aby CI poprosił Zakrzeńskiego i za jego pomocą dowiedz się: czy przekazano tam dla 
mnie 1700 rb za n[r] 1193. [Lublin, 27 września 1910 r.] (s. 637);

Bądź z łaski swej w cukierni Loursa (Hotel Europejski], zapłać, jeżelim winien, za 
gazety francuskie i proś, aby mi dalej przysyłali. [Nałęczów, 29 września 1910 r.] 
(s. 639).

Od czasu do czasu pojawia się opis urokliwego krajobrazu, który powoduje, że w listach 
pojawia się bardziej poetyckie wyznanie: 

Wszystkie gaje z zielonych porobiły się żółte, pomarańczowe, różowe, czerwone; 
liście sypią się z drzew, wieczory coraz dłuższe, ale dnie – mimo wszystko – wiosenne. 
[Nałęczów, 24 września 1900 r.] (s. 412).

Osobisty charakter korespondencji, nieoficjalność przekazu sprzyjały stosowaniu 
przez pisarza potocyzmów, takich jak: pieczeniarz – tu: człowiek lubiący dobrze zjeść 
na cudzy koszt12 – U jednego z nich, p. Roguskiego, mieszkam (jest to szwagier Radliń.
[skiego]) i jadam. Słowem, zostałem pieczeniarzem! [Łuck, 20 września 1910 r.] (s. 630); kol-
nąć się – kolnij Wacka, ażeby coś zwrócił. [Nałęczów, 26 września 1903 r.] (s. 473); szwin-
del (szwindlarskie) – bo to dziś czasy szwindlarskie [Lublin, 27 września 1910 r.] (s. 637); 

12 Przypis 4 na s. 631.
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groń – gdy się skończy, nie będę miał gronia długów. [Lublin, 27 września 1910 r.] (s. 637); 
pantarki – perliczki13 – obiecuję przywieźć […] dwie surowe pantarki [Nałęczów, 12 paź-
dziernika 1910 r.] (s. 650); żarłoczność – mam fazę żarłoczności [Nałęczów, 16 października 
1910 r.] (s. 654); próżniactwo – napisałem Kroniką po półrocznym próżniactwie. [Nałęczów,  
20 października 1910 r.] (s. 659).

Doniesienia o bieżących wydarzeniach przeplatają się z prozaicznymi informacjami 
dotyczącymi najdrobniejszych i najbłahszych elementów życia codziennego – warunków 
lokalowych, zdrowia i samopoczucia:

Nie wiem, co zrobić z szafirową serwetą, pstrym dywanikiem, łyżką, 2 łyżeczkami 
i 2 parami nożów i widelców? [Nałęczów, 26 września 1903 r.] (s. 473);

Nie pamiętam, czy pisałem Ci, że przed wyjazdem z Warszawy ważyłem 172 f.[untów], 
a obecnie 192! [Nałęczów, 7 października 1910 r.] (s. 646);

Ja parę dni miałem mały jęczmień na tym krzywym oku, ale już jest dobrze… [Nałęczów, 
9 października 1910 r.] (s. 647);

[…] czy nie chciałabyś b. dobrych powideł? Przywiózłbym je w blaszanym pudełku po 
landrynkach. [Nałęczów, 9 października 1910 r.] (s. 653).

Jednym z miast, które Prus odwiedził pod koniec życia, był wołyński Łuck. Ponieważ 
Oktawia nigdy w tej ukraińskiej miejscowości nie była, pisarz starał się żonie przybliżyć 
tamtejsze krajobrazy, stosując komparacje do znanych jej elementów topografii: 

[…] nie będę Ci opowiadał: jak Łuck wygląda; wspomnę tylko, że miasteczko stoi na 
wzgórzu nad Styrem, jest sympatyczne, nawet schludne (!), a z pewnego punktu przypo-
mina Lublin w stronę Kalinowszczyzny. [Łuck, 21 września 1910 r.] (s. 632).

Listy z pokoju do pokoju

W tomie zamieszczono dwa zachowane listy tego typu: jeden datowany na 13 grudnia 1897 
roku, drugi na 20 marca 1898 roku. Oba pisane w Warszawie w mieszkaniu przy ul. Kruczej 
róg Wspólnej. O drukowanej formie listu informują przede wszystkim przypisy: pierwszy14 

13 Przypis 1 na s. 650.
14 W przypisie czytamy: „Próba pisania na maszynie. Jan Zgoda (Wojciech Dąbrowski) wspomina, że 
słyszał anegdoty krążące po Warszawie, kiedy Prus sprawił sobie maszynę do pisania: «Cieszył się nią jak 
student i dla wprawy wypisywał na niej listy do żony z jednego pokoju do drugiego, z prośbą, np. o czysty 
kołnierzy lub chustkę do nosa» (J. Zgoda, „Wędrowało sobie słonko”, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, 
s. 204)”.
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na stronie 716 oraz pierwszy15 ze strony 780, także pisany wielkimi literami nagłówek dru-
giej kartki: KOCHANA MOJA LALUNIU! Bezpośrednią wskazówkę otrzymujemy też od 
samego autora listu, który zanotował: Piszę do ciebie ten liścik drukowany […] (s. 715 ) oraz 
z opisu czynności, które towarzyszą pisaniu na maszynie. 

Humor korespondencji z pokoju do pokoju przejawia się choćby poprzez dokładne 
sprecyzowanie miejsca i czasu (co do godziny): Piszę […] w sklepie pana Gerlacha (dnia 13 
miesiąca grudnia roku 1897, około siódmej wieczorem). Użycie typowej formuły korespon-
dencyjnej: Piszę […] ażeby donieść Ci, że idzie mi nie najgorzej jak na początek. Formuła 
zwyczajowa, zazwyczaj odnosząca się do jakości życia i stanu zdrowia autora, w tym 
wypadku opisuje poziom umiejętności pisarza i sprawności w posługiwaniu się nowym 
przyrządem pisarskim. Dalej otrzymujemy, pisany także w konwencji humorystycznej, 
katalog osiągnięć Prusa w niełatwej sztuce posługiwania się maszyną do pisania: A teraz 
zobaczymy, czego się do tej pory nauczyłem? 1. zasadzać papier, 2. regulować szerokość 
wierszy, 3. przesuwać papier, a raczej walec. (Najwidoczniej pisarz nie ma zbyt wysokiego 
zdania o swoich zdolnościach, ponieważ sam siebie nazywa fujarą.) Piszę nagłówek listu 
wielkimi literami, ażeby w całej Europie wiedziano, że cieszysz się w Twoim domeczku wiel-
kim znaczeniem za to, że jesteś w robocie nieleniwa, dosyć trzeźwa i nie bardzo pyskata.  
(s. 718). O poczuciu humoru pisarza świadczyć może też stylizacja archaiczna wykorzy-
stana w podpisie autora: Twój mąż jaśnie pan.

Wyrazem zadowolenia pisarza, miłego spędzania czasu przy tym zajęciu oraz przy-
jemności, jaką mu to sprawiało, mogą być zdrobnienia używane w izolacji lub w wyraże-
niach: maszynka, zabawa pisania na maszynie, muszę maszynkę zamykać na klucz.

Tego typu dzieła epistolograficzne najlepiej ilustrują twierdzenie Stefanii Skwar- 
czyńskiej: 

Przecież list to zjawisko związane najmocniej u swojej genezy nie tylko z osobą twórcy-
-autora, ale i z osobą adresata, który urasta przez swój niemy współudział do godności 
współautora; list to zjawisko, które się rozciąga swoją treścią i formą nie na przestrzeni 
nieograniczonych możliwości zamkniętego w sobie życia psychicznego autora, lecz na 
przestrzeni życiowych stosunków łączących dwie osoby16.

15 Treść tego przypisu jest następująca: „Próba pisania na maszynie. Zygmunt Szweykowski podaje, że 
Prus obecny list pisał już na maszynie marki «Hammond», którą nabył 18 marca, o godz. 12 w południe 
(zob. «Tygodnik Ilustrowany» 1898, nr 15). Maszynopis ten opublikował Feliks Araszkiewicz łącznie 
z innym «listem do siebie» Prusa, zaczynającym się od słów «Kochany chłopczyku!», dając tekst tego 
ostatniego jako pierwszy. Przy tekstach nie ma notatki, czy «listy» te pisane były na jednym papierze, czy 
oddzielnie. Jednakże realia «listu do siebie» wskazują na to, że powstał jesienią 1898 r., po powrocie Prusa 
z Nałęczowa (zob. F. Araszkiewicz, Refleksy literackie, Lublin 1934, s. 79; Bolesław Prus, [Nauka pisania 
na maszynie], s. 250–261; A. Grabowska-Kuniczuk, M. Parnowska, Bolesława Prusa «zabawa» w pisanie 
na maszynie – narzędzie, autor, tekst, s. 235–249)”.
16 Stefania Skwarczyńska, Teoria listu (Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006), 12.
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Te trzy elementy – fakt, że pisał do najbliższej mu osoby, że korespondował z nią na 
tematy przeróżne oraz że pisał z miejsc nieznanych adresatce oraz z tych, których piękno 
i zalety mieli okazję podziwiać wspólnie, decydują o językowym ukształtowaniu korespon-
dencji.

Listy pozbawione są blichtru, pisane są bez przymusu, pisze je mąż, nie wielki twórca, 
pisze do żony, nie do czytelnika – wielbiciela, dlatego ta część spuścizny pisanej Prusa jest 
niezmiernie ważna dla odtworzenia idiostylu pisarza. Oczywiście pewna kreacja literacka 
w tych listach jest obecna, ale jest ona dyskretna, wypływa z naturalnych potrzeb deskryp-
cyjnych, nie z koncepcji całego większego utworu.

Pióro mistrza oddane zostało żonie – osobie najbliższej, co odciska piętno, ślad na 
treści i formie korespondencji. Kształt językowy listów, nasycenie ich różnymi rodzajami 
językowych środków stylistycznych (zdrobnieniami, epitetami, porównaniami, metaforami, 
charakterystycznym humorem) uzależnione jest, co oczywiste, od tematyki, której notatka 
jest poświęcona. Na wybór zaś tematu mają wpływ czynniki zewnętrzne – miejsce pobytu 
pisarza, szczególnie ważne, gdy przebywa w nowym otoczeniu (podróże zagraniczne) lub 
jeśli poznaje nowe miejsce w starym otoczeniu (Nałęczów), ale i nastrój, samopoczucie, 
stan zdrowia, warunki finansowe, nowe znajomości, starzy znajomi, najdrobniejsze ele-
menty życia codziennego.

Korespondencja jest wyjątkową realizacją idiostylu pisarza, bo ze względu na osobę 
adresata, towarzyszkę życia, przyjaciółkę, opiekunkę Psujaka (Emila) – najbardziej 
intymną, osobistą, prawie bez kreacji, ze śladem, znanych z innych utworów pisarza, nawy-
ków stylistycznych. 
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Stylistyka listów Bolesława Prusa do żony

S t r e s z c z e n i e
Kształt językowy listów zależy od roli, w jaką wciela się pisarz, przesyłając listy żonie. Gdy 
pisze z dalekich Niemiec, Szwajcarii, Francji jest podróżnikiem, który pragnie ukochanej przy-
bliżyć widoki i wrażenia, z nadzieją na wspólne ponowne odwiedziny cudownych, nieznanych 
miejsc. Gdy odpoczywa w Nałęczowie, weryfikuje lub uzupełnia znane fakty, zdarzenia, kra-
jobrazy, opowiada o nowych znajomych, relacjonuje upływające leniwie dni, rejestrując nawet 
najdrobniejsze szczegóły. Listy pisane z pokoju obok są żartem językowym, ćwiczeniem dla 
niewprawnej dłoni uderzającej w klawisze maszyny do pisania. Opisane dzieła epistolograficz-
ne są najlepszą ilustracją twierdzenia Stefanii Skwarczyńskiej, że list „to zjawisko związane 
najmocniej u swojej genezy nie tylko z osobą twórcy-autora, ale i z osobą adresata, który urasta 
przez swój niemy współudział do godności współautora”.

The language of Bolesław Prus’s letters to his wife

S u m m a r y 
The linguistic shape of the letters depends on the role that the writer plays when writing them 
to his wife. When he writes from distant Germany, Switzerland, and France, he is a traveler 
who wants to bring his beloved closer to his views and impressions, hoping to visit wonderful, 
unknown places together. When he rests in Nałęczów, he verifies or supplements known facts, 
events, landscapes, talks about new acquaintances, describes the lazily passing days recording 
even the smallest details. The letters written from the room next door are a language joke, an 
exercise for a hand hitting the keys of a typewriter. The epistolographic works described above 
are the best illustration of Stefania Skwarczyńska’s claim that the letter “is a phenomenon in its 
genesis most strongly associated not only with the person of the author, but also with the person 
of the addressee who, through his silent participation, grows to the dignity of a co-author”.
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Harcerstwo to nie tylko pasja, to także styl życia. To obiegowe stwierdzenie, przypisywane 
często byłemu przewodniczącemu Związku Harcerstwa Polskiego, Stefanowi Mirowskiemu, 
doskonale określa wyjątkowość grupy społecznej, którą są harcerze. Braterstwo, służba 
i dążenie do ciągłego, wszechstronnego rozwoju to wartości przyświecające ZHP od ponad  
stu  lat. Język tej największej polskiej organizacji wychowawczej nie został do tej pory pod-
dany szerszej refleksji badawczej, dlatego rozwojem leksyki harcerskiej zajęłam się w pracy 
magisterskiej. W niniejszym artykule przedstawię wnioski dotyczące analizy źródeł pol-
skiej leksyki harcerskiej.

Ruch harcerski w Polsce powstał dzięki przyjęciu w 1911 roku tradycji angielskiego 
skautingu, stworzonego przez Roberta Baden-Powella. Razem z ideą pojawiły się więc 
i określenia tego sposobu działania. Inicjatorzy polskiego ruchu dążyli jednak do dostoso-
wania jego charakteru do krajowych realiów – stąd publikacje promujące też na poziomie 

* Artykuł jest oparty na mojej pracy magisterskiej: Katarzyna Jachymek, „Pochodzenie i rozwój leksyki 
harcerskiej w języku polskim”,  napisanej pod kierunkiem dr hab. Jolanty Klimek-Grądzkiej, prof. KUL, 
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w 2020 r.
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słownictwa rodzime odpowiedniki. Czynnikiem modyfikującym leksykę tej grupy bez 
wątpienia była także burzliwa historia: dwie wojny światowe, okupacja i czasy PRL-u. 
Język harcerstwa, które zachowało ponadstuletnią ciągłość działania, stał się tym samym 
interesującym przedmiotem badań. 

W celu zbadania pochodzenia leksyki harcerskiej analizie poddałam dwa rodzaje źró-
deł: poradniki harcerskie1 jako zasób słownictwa wewnętrznego oraz słowniki języka ogól-
nego2 wyodrębniające z polszczyzny swoiste leksemy. W ten sposób zgromadziłam słownik 
liczący 1086 jednostek3, spośród których 395 powstało na gruncie organizacji, pozostałe zaś 
zostały przejęte do socjolektu harcerskiego. 

Najliczniejsze przejęte z innego obszaru słownictwo nawiązuje do wojskowości (181), 
a z wcześniejszego rycerstwa pochodzi 20 słów, np. chorągiew, harc, harcownik, huf-
cowy, przyboczny, zawołanie. Określenia związane z wojskowością dotyczą m.in. elemen-
tów musztry (baczność, kolumna dwójkowa, krycie, marsz, spocznij), funkcji (czatownik, 
kadra, kwatermistrz, zastępca komendanta), umundurowania (bluza mundurowa, fura-
żerka, rogatywka4, spódnica mundurowa, sznur naramienny), a także działań (ćwiczenia, 
maszerowanie, obozować, składanie meldunku, szyfrować, zwiad). Kolejne pod względem 
liczby są określenia związane ze społeczeństwem (125), wśród  których znajdują się nazwy 
cech (braterski, dobrowolny, instruktorski), osób (członek, gromada, komisarz, seniorzy, 
wędrownik) czy wydarzeń (kiermasz, kurs, szkolenie, warsztaty). Liczne leksemy (67) nazy-
wają wytwory działalności intelektualnej człowieka i obejmują nazwy nauk/dziedzin wie-
dzy (historia, meteorologia, ratownictwo, topografia) oraz nazwy zjawisk i przedmiotów 
z nimi związanych: apteczka, alfabet migowy, miernik wilgoci, skala mapy, wyznaczanie 
stron świata. Natomiast samą działalność artystyczną reprezentuje 40 przykładów, nawią-
zujących do wytworów kultury (amulet, gawęda, kronika, maska, origami, śpiewnik) lub do 

1 W związku z obfitością harcerskich publikacji do analizy wybrałam sześć reprezentatywnych pozycji, 
powiązanych z różnymi etapami rozwoju polskiego harcerstwa: Skauting jako system wychowania 
młodzieży: na podstawie dzieła gienerała Baden-Powella Andrzeja Małkowskiego (1911), Harce młodzieży 
polskiej: na podstawie dzieła gen. R. Baden-Powella „Scouting for boys” Mieczysława Schreibera 
i Eugeniusza Piaseckiego (1917), Harcerski poradnik ilustrowany Adama Hanuszkiewicza i Wojciecha 
Śliwerskiego (1990), Poradnik harcerski pod redakcją Adriana Łaskarzewskiego (1997), Poradnik 
harcerski Macieja Bechtolda i Agnieszki Kazek (2010) oraz Poradnik harcerski Scoutbook (2017) (zob. 
Bibliografia).
2 Przeanalizowano wszystkie ukończone słowniki języka polskiego od początku XX wieku – czasu 
przeszczepienia do Polski idei skautingu. Uwzględniono także rozwijany na bieżąco Wielki słownik języka 
polskiego, rejestrujący współczesną polszczyznę. Leksem został włączony do zbioru, jeśli w jego definicji 
lub przykładzie użycia pojawiało się bezpośrednie odniesienie do harcerstwa. Pełna lista słowników 
znajduje się w bibliografii.
3 Za Andrzejem Bogusławskim przyjmuję rozumienie jednostki leksykalnej (jednostki języka) jako naj-
mniejszej, niepodzielnej znaczeniowo cząstki języka – dlatego jednostką języka może być zarówno samo-
dzielny wyraz graficzny, jak i związek wyrazowy. Por. Maciej Grochowski, O wyróżnianiu jednostek opisu 
semantyki leksykalnej, dostęp 17.03.2020, https://link.do/4UkTB.
4 Choć Koźniewski wspomina, że rogatywka to pozostałość związków harcerstwa z Towarzystwem 
Gimnastycznym „Sokół”, zob. Kazimierz Koźniewski, I zawsze krzyż oksydowany...: refleksje nad historią 
harcerstwa w Polsce 1911–1986 (Warszawa: Harcerskie Biuro Wydawnicze Horyzonty, 2003), 71.
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czynności (pląs, rozśpiewać się, zdobnictwo). Z życiem codziennym związane są leksemy 
będące np. nazwami sprzętów (43 słowa, m.in. czołówka, etażerka, toporek), ubrań (21, np. 
bluza, skarpety) oraz dodatków (chusta, krajka, pierścień). Pochodzenie skautowe ma 59 
połączeń wyrazowych (np. Biuro Regionu Europejskiego, Dzień św. Jerzego, koniczynka 
skautowa, Skauci Europy), zaś 51 związanych jest ze sportem i z turystyką (m.in. barwy 
drużyny, drużyna żeńska, szlak turystyczny). Nazwy miejsc w badanym materiale występują 
21 razy (np. latryna, miejsce ogniskowe, szałas), a związane z tradycją – 11 (np. ceremoniał, 
obrzędowość, zwyczaj). Mniej niż po 10 przykładów odnotowano w takich kategoriach, jak: 
przyroda, religia, marynarstwo, kategorie fizyczne, transport, jedzenie, nazwa postaci oraz 
wyrazy atematyczne o znaczeniu ogólnym (nazwa, włączyć się, wprowadzać, wyprawiać, 
zwinąć). Klasy tematyczne słownictwa zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Klasy tematyczne  słownictwa

Klasa tematyczna Liczba słów Wartość procentowa

harcerstwo 395 36 
skauting 59 5 
wojskowość 181 17 
rycerstwo 20 2 
społeczeństwo 125 12 
działalność naukowa 67 6 
działalność artystyczna 40 4 
życie codzienne 67 6 
sport i turystyka 51 5 
miejsca 21 2 
tradycja 11 1 
varia 49 4 

Źródło: opracowanie własne.

Jak widać, większość omawianych jednostek leksykalnych (ponad 60%) została prze-
jęta z innych obszarów życia – przejęta i pozostawiona w socjolekcie w niezmienionym 
sensie lub dostosowana do potrzeb grupy społecznej. Jest to spójne z twierdzeniem Kwiryny 
Handke, która zauważa, że wspólnoty językowe funkcjonujące w jednej przestrzeni spo-
łecznej nie mają charakteru hermetycznego5. Z tego względu także w harcerstwie jako 
organizacji pożytku publicznego znajdują się wpływy językowe z innych dziedzin życia. 
Przejęte jednostki leksykalne pojawiły się w socjolekcie harcerskim jako zapożyczenia, 
neosemantyzmy i neologizmy. Proporcjonalny rozkład wyodrębnionych grup słownictwa, 
którym chcę się przyjrzeć w niniejszym opracowaniu,  ilustruje tabela 2.

5 Kwiryna Handke, Socjologia języka (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008), 64.  
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Tabela 2. Proporcjonalny rozkład wyodrębnionych grup słownictwa

Warstwa leksykalna Liczba słów Wartość procentowa

zapożyczenia zewnętrzne 77 7 
zapożyczenia wewnętrzne 489 45 
neosemantyzmy 499 46 
neologizmy 21 2 

Źródło: opracowanie własne.

Zapożyczenia

Powodem, dla którego obce jednostki leksykalne są zapożyczane, jest chęć wzbogacania 
i odnawiania słownictwa narodowego. Często nazwa jest przenoszona razem ze zjawiskiem 
napływającym z innej kultury6. O ile zapożyczenia wewnętrzne w leksyce harcerskiej są 
łatwe do identyfikacji, o tyle zapożyczenia zewnętrzne nie mają już tak klarownego statusu. 
W przypadku słownictwa harcerskiego mamy do czynienia także z jednostkami leksykal-
nymi, które są całkowitymi lub częściowymi tłumaczeniami obcych zwrotów. 

W badanym materiale występuje 12 przykładów właściwych zapożyczeń zewnętrz-
nych. Pojedyncze wyrazy angielskie odnoszą się do przedmiotów, których nazwy nie zostały 
spolszczone (GPS), światowych organizacji, z którymi ZHP współpracuje lub na których 
się wzoruje (WOSM, WAGGGS, Woodcraft Indians) oraz wydarzeń organizowanych na 
skalę światową, takich jak JOTA, JOTI, InterCamp, a także moot i jamboree. Spośród nazw 
wydarzeń pierwsze trzy to nazwy własne, natomiast dwie ostatnie – mimo że odnoszą się 
do konkretnych imprez – występują także jako nazwy gatunkowe.

Do zapożyczeń zewnętrznych należą także dwa słowa z języka japońskiego (ikebana, 
origami) oraz jedno z języka sioux (tipi). Nawiązania te świadczą o tym, że harcerze w swo-
ich działaniach adaptują elementy innych kultur i inspirują się ich działaniami bądź roz-
wiązaniami. 

W analizowanym materiale znajduje się także dziewięć przykładów zapożyczeń 
zewnętrznych, które zostały po części przetłumaczone lub dostosowane do języka pol-
skiego. Są to wyrażenia wykorzystujące obce nazwy własne, np. alfabet Morse’a, matryca 
Eisenhowera, Prawo Royal Rangers oraz Sekretarz Generalny WOSM. Ich budowa wska-
zuje na częściowe tłumaczenie wyrazu o znaczeniu ogólnym oraz pozostawienie nazwy 
własnej bądź skrótu, których tłumaczenie jest bezcelowe. 

W omawianej grupie występują także dwa słowa będące częściowymi zapożycze-
niami czy raczej hybrydami angielsko-polskimi – przymiotnik scoutowy oraz rzeczow-
nik scout-kobieta. Wskazany przymiotnik został utworzony od angielskiego rzeczownika 

6 Szerzej o zapożyczeniach we współczesnej polszczyźnie pisali m.in. Iwona Burkacka, Elżbieta 
Sękowska, Krystyna Waszakowa oraz Bogusław Dunaj i Mirosława Mycawka (zob. Bibliografia).
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scout, do którego dodano polski formant (-owy). Forma ta jest zatem zapożyczeniem nie 
w pełni przyswojonym w języku polskim. Co istotne, określenie to zarejestrowano jedy-
nie w książce Skauting jako system wychowania młodzieży, czyli w pozycji wzorowanej 
na angielskim podręczniku dla skautów, co tłumaczy próbę bezpośredniego przeniesienia 
słowa i dostosowania go w pewnym zakresie do polskiej rzeczywistości. Dopiero kolejne 
pozycje harcerskie wprowadzały modernizację słownictwa – już w Harcach młodzieży pol-
skiej została użyta całkowicie spolszczona forma skautowy. 

Drugi przypadek to nazwa pospolita: scout-kobieta, która jest zestawieniem angiel-
skiego rzeczownika scout (harcerz) i polskiego kobieta. Leksemy te są połączone dywizem, 
co oznacza współwystępowanie obu cech, innymi słowy jest to dawne określenie skautki 
czy w polskiej nomenklaturze – harcerki7.

W zebranym materiale aż 54 jednostki leksykalne są tłumaczeniami z języka angiel-
skiego. Przykłady te obejmują nazwy międzynarodowych instytucji, np. Biuro Skautów 
Słowiańskich czy Skauci Europy, wydarzeń o skali światowej lub europejskiej, m.in. 
Betlejemskie Światło Pokoju czy Dzień Myśli Braterskiej, a także elementów tradycji prze-
jętych z zagranicznych wzorców, jak chociażby lilijka skautowa, pozdrowienie skautowe. 

Warto zwrócić uwagę także na wyrazy pochodzenia angielskiego, które w języku pol-
skim tylko strukturalnie nawiązują do oryginałów. Pierwszy przykład to nazwa najwyż-
szego stopnia instruktorskiego harcmistrz, utworzona analogicznie do angielskiego sco-
utmaster. Budowa obu wyrazów jest podobna – składają się z elementów wskazujących 
na harcerza/skauta oraz osiągnięcie mistrzostwa w tym działaniu. Jednocześnie należy 
zwrócić uwagę, że pierwotnie słowo to oznaczało po prostu instruktora harcerskiego, czyli 
osobę prowadzącą działania harcerskie, a dopiero w okresie międzywojennym harcmistrz 
zaczął funkcjonować jako nazwa stopnia instruktorskiego8. Podobnie powstało powitanie 
harcerskie Czuwaj! inspirowane angielskim Be prepared. Koźniewski wskazuje, że model 
angielski został połączony także z sokolim przywitaniem Czołem – i w tej zmodyfikowanej 
wersji Czuwaj! było rozpropagowane przez pierwsze harcerki9.

W zgromadzonym przeze mnie słowniku zdecydowana większość jednostek to zapo-
życzenia wewnętrzne – z języka ogólnego bądź z innych (niż harcerska) odmian środowi-
skowych polszczyzny. Przykłady całkowitego przeniesienia wyrazu wraz ze znaczeniem do 
leksyki harcerskiej odnotowano aż 489 razy.

Niemal 1/3 słownictwa przeniesionego bez zmiany znaczenia zapożyczono z wojsko-
wości, co sugeruje, że wzorowanie się na sposobie funkcjonowania wojska było istotne 

7 Postulat korzystania z polskich wariantów słownictwa sformułowali Schreiber i Piasecki. Od tamtej 
pory rozróżnia się określenia harcerz/harcerka jako nazwy członków polskich organizacji, zaś skaut/
skautka  – organizacji międzynarodowych. Pierwotnie działania Baden-Powella przeznaczone były tylko 
dla chłopców (od 1907 r.). Dopiero jego siostra w 1912 r. zaczęła organizować dziewczęta w grupy skautek. 
Por. Historia skautingu i ZHP, dostęp 16.10.2020, http://www.bialostocka.zhp.pl/download.php?id=1113. 
8 Olgierd Fietkiewicz, Leksykon harcerski (Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988), 152.
9 Koźniewski, I zawsze krzyż, 46. 
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w procesie projektowania działań harcerskich. Część elementów wojskowych, takich jak 
apel poranny, łóżko polowe, prycza, raport, starszy stopniem, jest obecna w rzeczywisto-
ści harcerskiej na takich samych zasadach jak w wojsku. Wyjątek stanowią zapożyczenia 
dawne: batalion, odwach, sanitariuszka, które w momencie przejścia do słownictwa harcer-
skiego miały znaczenie analogiczne do wojskowego, natomiast obecnie wyszły z użycia ze 
względu na okoliczności historyczne (batalion i sanitariuszka) lub zostały zamienione na 
nowsze odpowiedniki (odwach to dawne określenie warty). 

Neosemantyzmy

Neosemantyzmami nazywa się wyrazy istniejące w języku, które w procesie rozwoju 
nabywają nowych znaczeń. Wśród leksyki harcerskiej taką kwalifikację można przypisać 
m.in. wyrazom przeniesionym z innych dziedzin życia, które otrzymały nowe znaczenia 
(68 przypadków, dalej zwanych neosemantyzmami właściwymi), oraz wyrazom, które 
w momencie przeniesienia stały się uszczegółowieniem znaczenia ogólnego (66 przypad-
ków, dalej neosemantyzmy precyzujące). Wątpliwość budzą kolokacje10 utworzone dopiero 
na gruncie harcerskim w wyniku zestawienia funkcjonujących w polszczyźnie słów, które 
w omawianym środowisku nabyły specyficznych znaczeń. Z uwagi na to, że ich desygna-
tami są elementy harcerskiej rzeczywistości, skłaniam się ku określeniu ich mianem neose-
mantyzmów kolokacyjnych, a nie zapożyczeń. Tego typu przykładów w badanym materiale 
jest aż 365.

Neosemantyzmy właściwe

Warto zacząć od kluczowych sformułowań, kojarzących się obecnie właśnie z ruchem har-
cerskim, a nie z obszarem, z którego pochodzą – chodzi o wyrazy harc, harcerz, harcer-
stwo oraz może już nie tak rozpoznawalne, ale pochodzące od nich harcować, harcowy, 
harcownik. Podstawa harc-, nawiązująca do zabawy rycerskiej, jest – według Piaseckiego 
i Schreibera – odpowiednia ze względu na potencjał słowotwórczy oraz istotne nawiązanie 
do tradycji rycerskiej11. Jej produktywność możemy zauważyć m.in. w stworzonym cza-
sowniku harcować oraz przymiotniku harcowy. Określenia osobowe harcerz, harcerstwo, 
harcownik istniały wcześniej jako nazwy dla wojowników, służby rycerskiej12. 

10 Termin stosuję w rozumieniu Barbary Batko-Tokarz, która wskazuje, że dodanie do leksemu innych 
elementów wyrazowych (czyli utworzenie kolokacji) precyzuje znaczenie danego wyrażenia i może 
modyfikować jego przynależność do warstw języka. Por. Barbara Batko-Tokarz, Tematyczny podział 
słownictwa w Wielkim słowniku języka polskiego, dostęp 8.04.2020, https://ijp.pan.pl/wp-content/upload-
s/2018/10/03batko.pdf, 37.
11 Mieczysław Schreiber, Eugeniusz Piasecki, Harce młodzieży polskiej: na podstawie dzieła gen.  
R. Baden-Powella „Scouting for boys” (Lwów, 1917), IX. 
12 Por. [hasła] harcerstwo, harcerz, SW.
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Istotną grupę wśród neosemantyzmów właściwych stanowią inne nazwy osobowe, 
jednostkowe i zbiorowe. Są wśród nich synonimy wyrazów harcerz i harcerka, czyli druh 
i druhna – odnoszące się do członków ruchu harcerskiego, a nie kompanów pana mło-
dego czy towarzyszek panny młodej13. Neosemantyzmem jest też instruktor, ponieważ 
sens leksemu nie ogranicza się jedynie do ‘osoba ucząca konkretnego działania’, lecz to 
także ‘wychowawca posiadający odpowiednie kompetencje, który po zrealizowaniu próby 
instruktorskiej oraz odbyciu odpowiednich kursów podejmuje wysiłki, by zrealizować 
misję ZHP’. Nowe znaczenia otrzymały też słowa, które stały się nazwami funkcji – przy-
miotniki nawiązujące do konkretnych elementów struktury organizacji, np. szczepowa/
szczepowy ‘osoba kierująca szczepem’, drużynowa/drużynowy ‘osoba prowadząca drużynę’ 
czy hufcowa/hufcowy ‘osoba stojąca na czele hufca’. 

W leksyce harcerskiej powtarzającym się mechanizmem słowotwórczym (sensotwór-
czym) jest także przenoszenie nazwy istniejącego zjawiska na nazwę określonej formy 
działania, np. pląs – ‘neutralne określenie piosenki z pokazywaniem’, nie zaś ‘frywolny 
sposób poruszania się’14; podchody – nie ‘ukradkowe zbliżanie się do kogoś’15, lecz ‘gra 
polegająca na tropieniu uciekającej grupy’; wieczornica – forma aktywności odbywająca 
się wieczorem, jednak – w przeciwieństwie do pierwotnego znaczenia – mająca charakter 
spokojnej refleksji, nie zabawy towarzyskiej16. Nowych znaczeń związanych z harcerstwem 
nabrały także nazwy przedmiotów codziennego użytku. Suwak to w harcerstwie ‘dodat-
kowe oznaczenie funkcji na sznurze’, pierścień jest wkładany na chustę, aby spiąć ją pod 
szyją, zaś wyłogi to ‘krótkie getry zakładane na buty’. 

Neosemantyzmy precyzujące

Jedną z grup określeń z doprecyzowanym znaczeniem stanowią nazwy elementów umun-
durowania, które – mimo wykorzystywania nazw pozornie ogólnych – identyfikują bar-
dzo konkretne części harcerskiego ubioru (ściśle określone w Regulaminie mundurowym 
ZHP17), np. chusta, getry, krajka, krzyż18, spódnica mundurowa, sznur. Uszczegółowione 
zostało także rozumienie barw drużyny (kolor chust, w odróżnieniu od sportowego znacze-
nia ‘kolory z herbu/godła klubu/państwa’), które stanowią element obrzędowości podobnie 
jak laga, laska i proporzec. 

13 Zob. [hasło] druh, SJPD, 3: ‘drużba’. Zob. [hasło] druhna, SJPD, 1: ‘młoda panna, zwykle rówieśnica 
panny młodej, towarzysząca jej do ślubu’.
14 Por. [hasło] pląs, SJPD.
15 Por. [hasło] podchody, ISJP.
16 Por. [hasło] wieczornica, SJPD.
17 Zgodnie z Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 93/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie 
Regulaminu mundurowego ZHP.
18 Krzyż harcerski oksydowany to odznaka przyjęta przez warszawską Naczelną Komendę Skautową 
w 1913 r., zaprojektowana przez księdza Kazimierza Lutosławskiego, zob. Koźniewski, I zawsze krzyż, 47. 
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Bardziej precyzyjnych znaczeń odsyłających do poszczególnych form działania nabyły 
takie leksemy, jak apel, chrzest, gawęda, zwiad i kurs instruktorski (jako konkretne formy 
pracy) czy kwatermistrzostwo (dziedzina wiedzy harcerskiej). Podobnie specyficzne zna-
czenie mają słowa: chorągwiany (związany z chorągwią, czyli elementem struktury), prawo 
(jako skrót od Prawa Harcerskiego), związek (jako skrót od ZHP) oraz nazwy osobowe: 
kadra obozu, naczelniczka (funkcja pełniona tylko przez jedną osobę, stojącą na czele ZHP), 
przyboczny (nazwa funkcji, nie osoby towarzyszącej w działaniach). 

Neosemantyzmy kolokacyjne

Zajmują one drugą pozycję na liście frekwencyjnej (366 przykładów), z czego wynika, 
że ten sposób mówienia w harcerstwie i o harcerstwie jest produktywny i powszechny. 
Wyrażenia te zazwyczaj składają się z leksemu gatunkowego oraz neosemantyzmu wła-
ściwego lub precyzującego, dzięki którym można je odnieść do środowiska harcerskiego. 

Ze względu na znaczną liczbę przykładów, poniżej podaję tylko reprezentatywne jed-
nostki związane z zarejestrowanymi grupami tematycznymi:

a) działania: apel drużyny, bieg na stopień, gawęda obozowa, obóz zagraniczny;
b) przedmioty: apteczka zastępu, chusta harcerska, mundur żeglarski, pas harcerski;
c) struktura: drużyna harcerska, gromada zuchowa, krąg akademicki; Centralna 

Komisja Rewizyjna, Harcerska Poczta Polowa, komenda chorągwi, komisja rewi-
zyjna hufca;

d) nazwy osobowe (własne i apelatywne): funkcyjny szczepu, kapelan hufca, komen-
dantka obozu, zuch ochoczy, kadra podobozu, starszyzna akademicka;

e) symbole i zwyczaje: Obietnica Zuchowa, Przyrzeczenie Harcerskie, Zobowiązanie 
Instruktorskie, dewiza wędrownicza, lilijka instruktorska, Prawo Harcerskie, 
Krzyż Harcerski, Znaczek Zucha, obrzędowość zastępu, proporzec drużyny, nazwa 
zastępu;

f) miejsca: baza obozowa, izba harcerska, skarbczyk zastępu, składnica harcerska.

Już na podstawie wyboru przykładów można dostrzec pewne zależności w tworzeniu 
neosemantyzmów kolokacyjnych. Przede wszystkim schematycznie tworzone są nazwy 
funkcji – przez połączenie zakresu obowiązków (np. komendant, zastępca, skarbnik) oraz 
poziomu, na którym są pełnione (Główna Kwatera, chorągiew, hufiec, szczep). Podobnie 
powstają nazwy funkcji w ramach zespołów – dodaje się nazwy odpowiedniego zespołu 
(komisja rewizyjna hufca, sąd harcerski chorągwi, Rada Naczelna). Przyjęło się także, że 
zespoły mają przewodniczących lub szefów, a nie komendantów.

Często neosemantyzmy kolokacyjne powstają także przez dodanie przymiotnika har-
cerski do nazwy rzeczy lub rodzaju aktywności: bieg harcerski, festiwal harcerski, pas 
harcerski, kapelan harcerski, ceremoniał harcerski, harcerski styl, święto harcerskie.
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Neosemantyzmy dotyczące obrzędowości także są nazwami schematycznymi, wyni-
kającymi z połączenia nazwy konkretnego symbolu (np. numer, nazwa, barwy, proporzec, 
godło, plakietka) oraz grupy, którą symbolizuje (szczep, drużyna, zastęp). 

Neologizmy

Andrzej Markowski zaznacza, że neologizmy to wyrazy, które nazywają nowe realia życia 
(rzeczy, zjawiska, pojęcia) lub określają to, co do tej pory nie zostało nazwane19. Z kolei 
Stanisław Grabias stosuje podział neologizmów ze względu na cel, dla którego zostały 
wprowadzone do języka. Wyróżnia więc neologizmy nominalne, czyli nazywające nowe 
zjawisko, i stylistyczne, będące wyrazem emocjonalnego nazwania tego, co już zostało 
nazwane20. Ze względu na analizowanie oficjalnych przekazów (słowników i poradników), 
w omawianym zbiorze leksyki harcerskiej odnotowałam tylko neologizmy nominalne 
w rozumieniu przedstawionym przez Grabiasa (21 przykładów). 

Najwięcej nowych leksemów zostało utworzonych od wywodzących się z tradycji 
rycerskiej rzeczowników harc i harcerz. Są to: przymiotnik utworzony za pomocą sufiksu  
-ski (harcerski), nazwa żeńska utworzona za pomocą sufiksu -ka (harcerka), zdrobnienie 
formy męskiej poprzez dodanie sufiksu -yk (harcerzyk) oraz nazwa miejsca, w którym 
odbywają się harce (harcówka), a także czasownik wskazujący na aktywność harcerzy 
(harcerzować21).

Dwa derywaty zostały utworzone od rzeczownika harcmistrz. Analogiczna nazwa 
żeńskiego stopnia instruktorskiego powstała dzięki dodaniu sufiksu -yni (harcmistrzyni), 
zaś nazwa niższego męskiego stopnia instruktorskiego przez wykorzystanie prefiksu pod- 
(podharcmistrz)22. Zważywszy na liczne wpływy wojskowe w środowisku harcerskim, 
można mniemać, iż ta ostatnia nazwa została utworzona na wzór wojskowy, podobnie jak 
nazwy typu podchorąży, podpułkownik. Na tej samej zasadzie co harcmistrzyni utworzono 
także żeńską wersję niższego stopnia – podharcmistrzyni.

Od leksemu zuch powstał przymiotnik zuchowy, czyli związany z zuchami, utwo-
rzony podobnie jak pozostałe przymiotniki za pomocą sufiksu -owy: zbiórkowy (dotyczący 
zbiórki) oraz zastępowy (związany z zastępem). Warto dodać, że ostatnia nazwa dużo czę-
ściej funkcjonuje jako określenie osobowe – wskazanie na kierującego zastępem.

19 Andrzej Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne (Warszawa: Wydaw- 
nictwo Naukowe PWN, 2012), 50.
20 Stanisław Grabias, O ekspresywności języka (Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1981), 94–96. 
21 W badanym materiale pojawia się także czasownik o bardzo podobnej budowie: harcować, który jest 
neosemantyzmem. Można zatem wnioskować, że neologizm harcerzować został utworzony analogicznie 
do istniejącego już wyrazu harcować, lecz za podstawę przyjęto nazwę osobową harcerz, nie działanie 
harc.
22 Wspomniane dwa stopnie instruktorskie (harcmistrz i podharcmistrz) zostały ustanowione na zjeździe 
w 1926 r., zob. Koźniewski, I zawsze krzyż, 94.
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Od osobowych nazw męskich zostały utworzone analogiczne nazwy żeńskie, głów-
nie za pomocą zmiany paradygmatu: oboźny → oboźna, prowiantowy → prowiantowa, 
zastępowy → zastępowa. Jedna nazwa powstała poprzez dodanie sufiksu -ka: tropiciel → 
tropicielka. Wyraz ten jest zarazem kolejnym przykładem przeniesienia nazwy jednej kon-
kretnej cechy na ogólną nazwę osobową: męskie określenie związane z umiejętnością tro-
pienia w momencie przekształcenia na nazwę żeńską pozostało nazwą konkretnego stopnia 
harcerskiego, świadczącą o dużo większych umiejętnościach niż tropienie.

Neologizmami są też rzeczowniki utworzone od wyrazu pionierka za pomocą prefik-
sów de- oraz re-. Co ciekawe, w środowisku uznawane są one za synonimy oznaczające 
rozbieranie obozu – utylizowanie wszystkich elementów zbudowanych w lesie, takich jak 
prycze, stojaki na menażki, totemy, ogrodzenie. Z językowego punktu widzenia jedynie 
forma depionierka jest poprawna gramatycznie, ponieważ wskazuje na działanie przeciwne 
do pionierki, tak jak przeciwne budowaniu obozu jest jego rozbieranie. Z kolei formant 
re- w repionierce wskazywałby na przebudowywanie lub budowanie na nowo, co zdecydo-
wanie nie łączy się z zakończeniem obozu. Można zatem stwierdzić, że neologizmy te były 
tworzone intuicyjnie – wskazano na zależność między końcową a początkową czynnością 
– natomiast bez świadomości semantycznej wykorzystanych formantów. 

Podsumowanie

Przedstawiona analiza wskazuje, że zdecydowaną przewagę wśród mechanizmów tworze-
nia leksyki harcerskiej mają zapożyczanie wewnętrzne oraz tworzenie neosemantyzmów 
kolokacyjnych. Popularność akurat tych dwóch sposobów wskazuje, że język harcerzy 
powstaje w ścisłym związku z językiem narodowym – a więc dotyczy świata w ogóle, 
a nie jedynie rzeczywistości harcerskiej. Koresponduje to z przytoczonym na wstępie 
stwierdzeniem, że harcerstwo jest stylem życia. Jednocześnie znaczna reprezentacja neose-
mantyzmów właściwych i precyzujących wskazuje na fakt, iż harcerze jako grupa tworzą 
społeczność w pewnym stopniu zamkniętą. Do całościowego zrozumienia ich komunikacji 
niezbędna jest znajomość kontekstu i panujących zwyczajów. Marginalny wpływ zapoży-
czania zewnętrznego świadczy moim zdaniem o samodzielnym rozwoju idei skautingu na 
gruncie polskim. Jego inicjatorzy wykazali się dużą świadomością, postulując stworzenie 
własnego systemu leksykalnego, co z pewnością wpływa pozytywnie na spójność i poczu-
cie odrębności opisywanej grupy społecznej.
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Źródła polskiej leksyki harcerskiej

S t r e s z c z e n i e 
Celem artykułu jest charakterystyka źródeł leksyki w środowisku harcerskim. Materiał badaw-
czy pochodzi ze źródeł wewnętrznych – poradników harcerskich, oraz źródeł zewnętrznych – 
słowników języka ogólnego. Słownictwo wyekscerpowano, stosując teorię pól znaczeniowych 
i zaznaczono jego pierwotne pola tematyczne (obszary, z których zostało przeniesione). Następ-
nie materiał przeanalizowano pod kątem mechanizmów pojawiania się w zasobie leksykalnym 
harcerzy. W badanym zbiorze zaobserwowano zapożyczenia (wewnętrzne i zewnętrzne), neo-
logizmy oraz neosemantyzmy (autorsko podzielone na właściwe, precyzujące i kolokacyjne). 

Sources of Polish scouting vocabulary

S u m m a r y
The aim of the article is to characterize the sources of vocabulary used in the scouting com-
munity. The research material was taken from the internal sources – scouting handbooks, as 
well as the external sources – general language dictionaries. The words were excerpted based 
on the theory of semantic fields, and their primary thematic fields were indicated (i.e. the areas 



 Źródła polskiej leksyki harcerskiej | 47 

from which their meanings were transferred). Then the material was analysed with regard to the 
mechanisms of appearing in the scouts’ lexicon. In the researched set loanwords (both internal 
and external), neologisms, and neosemanticisms were observed. The latter were divided by the 
author into proper, specifying, and collocative ones.

C y t o w a n i e
Jachymek, Katarzyna. „Źródła polskiej leksyki harcerskiej”. Studia Językoznawcze. Synchroniczne 
i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 20 (2021): 35–47. DOI: 10.18276/sj.2021.20-03.
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Wprowadzenie. Tytuły utworów literackich w piśmiennictwie 
naukowym

Przedmiotem badań naukowych były tytuły tekstów różnych pod względem stylowo-
-gatunkowym. W dotychczasowym piśmiennictwie naukowym badacze koncentrowali się 
na tytułach tekstów prasowych, niekiedy też naukowych i urzędowych, ale najczęstszym 
przedmiotem ich zainteresowania były tytuły utworów literackich1. 

W badaniach językoznawczych tytuł był obiektem opisu w ramach onomastyki, ponie-
waż został on uznany za „swoistą” nazwę własną2, choć nieustalone pozostało jego miejsce 
wśród onimów. Część badaczy włącza bowiem tytuły do chrematonimii3, a inni do ide-
onimii, twierdząc, że „tytuły tekstowe przynależą do kategorii nazw własnych idealnych, 

1 Na temat tytułów dzieł literackich wypowiadali się, np. H. Markiewicz (1964), M. Wallis (1974),  
A. Stoff (1975), A. Martuszewska (1977), D. Danek (1980), M. Piechota (1992), U. Kęsikowa (1993). 
2 Tytuł wielokrotnie był obiektem opisu w ramach onomastyki, np. S. Skwarczyńska (1954), W. Pisarek 
(1966), D. Danek (1972, 1980), S. Gajda (1987), C. Kosyl (1993, 1998), J. Okoniowa (2007).
3 Do chrematonimii tytuł włączają np. A. Gałkowski (2008), M. Biolik, J. Duma (2011).
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oznaczających tylko jeden obiekt we wszechświecie. Zalicza się je do tzw. ideonimów, czyli 
nazw wytworów kultury duchowej człowieka, indywidualnych niezależnie od wysokości 
nakładu i liczby wydań”4. 

W ramach tekstologii lingwistycznej tytuły analizowano przy okazji rozważań na 
temat delimitacji tekstu, traktując je jako element ramy tekstu5, i stosunku tytułu do tekstu, 
wskazując w ten sposób pewną tendencję rozwojową w rozumieniu tytułu: od nazwy wła-
snej do „mikrokosmosu dzieła”6. Tytuły współcześnie są więc też omawiane jako odrębne 
mikroteksty czy parateksty albo metateksty7 o charakterystycznych cechach formalno-
-strukturalnych, kształcie językowym i wielu różnych funkcjach8, z których za dwie główne 
uznaje się identyfikację utworu i wprowadzenie do utworu9. 

W badaniach nad tytułami tekstów literackich niewiele jest jednak takich, które 
uwzględniałyby recepcję czytelniczą tytułów, czyli de facto ich skuteczność perswazyjną. 

Hipoteza, metoda i cel badań

Niniejszy artykuł ma zatem na celu pokazanie nie tyle funkcji, jakie tytuł pełni wobec 
dzieła, ile wobec odbiorcy, oraz przedstawienie przykładów sposobów tego oddziaływania. 
Zakładam, że istnieje zależność między cechami strukturalnymi tytułu a jego atrakcyjno-
ścią dla odbiorcy10. Przyjmuję, że czytelnik, który ma własne przyzwyczajenia, wrażliwość, 
kulturę komunikacyjną i – co w tym kontekście najważniejsze – czytelnicze oczekiwa-
nia, ulega oddziaływaniu tytułu, „nastawiając się na jakiś sygnał, który zdecyduje, czy 
warto przeczytać tekst, czy też nie”11. Jako że przedmiotem mojego zainteresowania są 
komedie kryminalne, to za tenże sygnał uznaję dostrzeżenie w tytule językowych zjawisk 

4 Stanisław Gajda, „Społeczne determinacje nazw własnych tekstów (tytułów)”, Socjolingwistyka  
6 (1987): 81.
5 Teresa Dobrzyńska, Delimitacja tekstu literackiego (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
1974), 6.
6 Marek Piechota, O tytułach dzieł literackich w pierwszej połowie XIX wieku (Katowice: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, 1992), 6.
7 Por. Iwona Loewe, Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej (Katowice: Wydawnictwo Uniwer- 
sytetu Śląskiego, 2007), 86.
8 Problem tychże funkcji był przedmiotem zainteresowania wielu badaczy, np. S. Skwarczyńska (1954), 
W. Pisarek (1967), A. Stoff (1975), D. Danek (1980), S. Gajda (1980, 1987), U. Kęsikowa (1993), A. Starzec 
(1999), M. Uździcka (2007).
9 Danuta Danek, „Dwie funkcje tytułu: identyfikacyjna i wprowadzająca”, w: Tekstologia, cz. 2, red. 
Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, 2004), 81.
10 Por. Adam Pawłowski, Anna Łach, „Informacja czy perswazja? Tytuły publikacji naukowych w świetle 
badań empirycznych”, Język Polski 2 (2020): 9.
11 Marzanna Uździcka, Tytuł utworu literackiego. Studium lingwistyczne (Zielona Góra: Oficyna 
Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007), 5.
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humorystycznych, które dla czytelnika mogą stanowić obietnicę znalezienia elementów 
humoru w zasadniczej części utworu.

Komedia kryminalna to taki gatunek literacki, który łączy pojęcia humor i śmierć, 
co może budzić silne i skrajne emocje. Konwencjonalnie kultura „wysoka” czy „elitarna” 
wymaga, aby wobec śmierci zachowywać powagę i pokorę oraz traktować ją godnie 
i uroczyście. W języku odzwierciedleniem tych konwencji jest uwznioślanie śmierci, co 
widoczne jest na przykład w wielu określających ją eufemizmach, tj. kres życia, wieczny 
spoczynek, oraz w eufemistycznych określeniach zastępujących leksem umrzeć, por. pójść 
do nieba, odejść, zasnąć na zawsze. Zjawisko manifestowania wyższości wobec śmierci 
przez celowe jej umniejszanie nie jest jednak nowe, jest ono też wyraźnie obecne w litera-
turze popularnej powstałej w ostatnich latach XXI wieku. Potwierdzeniem zjawiska depre-
cjonowania śmierci i czynienia z niej obiektu żartu jest tzw. czarny humor, czyli w najprost-
szej definicji ‘przedstawienie rzeczy smutnych, groźnych, a nawet tragicznych, w zabawny, 
humorystyczny sposób’12 lub „śmiech ze śmierci, cierpienia, kalectwa, okrucieństwa”13. 
W niniejszych rozważaniach interesują mnie wszelkie przejawy humoru o podłożu fraze-
ologicznym. W dużej części jest to humor, który można określić jako „czarny”, nie stanowi 
to jednak dystynktywnej cechy analizowanych tytułów komedii kryminalnych.

Głównym celem artykułu jest przyjrzenie się zastosowaniom frazeologizmów w tytu-
łach wybranych powieści jako źródle efektu żartobliwego. Metodologia opisu tytułów ma 
tu, po pierwsze, charakter strukturalny i sprowadza się do ustalenia: jakie stałe połączenie 
wyrazowe wyzyskano lub w jaki sposób je zmodyfikowano i dlaczego w związku z tym 
dana jednostka językowa daje efekt humorystyczny, po drugie – rozważania na temat 
humoru tytułów osadzone są w perspektywie pragmatycznej. Zakładam, że o uruchomieniu 
humorystycznej stymulacji decydują nie tylko zastosowania omawianego zabiegu języko-
wego, lecz także sytuacje i uwarunkowania komunikacyjne. W konsekwencji analiza użyć 
jednostek poziomu frazeologicznego ma więc doprowadzić do wniosków dotyczących prag-
matycznych funkcji tytułów komedii kryminalnych.

12 Czarny humor, dostęp 10.09.2020, https://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=12042&ind=0&w_szukaj= 
humor. 
13 Tomasz Bocheński, Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza i Schulza: lata trzydzieste 
(Kraków: Universitas, 2005), 19.
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Materiał badawczy

Wskazane powieści określam terminem komedia kryminalna, mimo że nie notują go słow-
niki: ani Słownik terminów literackich14, ani Słownik literatury popularnej15. Jest on nato-
miast regularnie używany przez autorów tekstów literackich, których tytuły są przedmio-
tem mojego zainteresowania. Autorzy i/lub wydawcy powieści określanych jako komedie 
kryminalne często afiszują przynależność gatunkową danych tekstów literackich, np. przez 
umieszczenie takich informacji na pierwszej stronie okładki książki. Należy jednak wyraź-
nie zaznaczyć, że termin ten nie pojawił się jeszcze w pozycjach leksykograficznych, ponie-
waż rozkwit nazywanych nim powieści nastąpił stosunkowo niedawno, bo około dekadę 
temu. Nie jest to jednak gatunek nowy i na polskim gruncie najczęściej zestawiany jest 
z powieściami Joanny Chmielewskiej z lat 60. i 70. XX wieku, które ze względu na spe-
cyfikę konstrukcji, m.in. budowanie zdarzeń na granicy absurdu, przedstawienie zagadki 
kryminalnej w humorystyczny sposób oraz charakterystyczny, kolokwialny język narracji, 
uznawane były za gatunkowe parodie powieści milicyjnych16 oraz powieści o charakterze 
sensacyjno-awanturniczym17. 

Ostatecznie komedię kryminalną postrzegam jako typ powieści popularnej i między-
gatunkową hybrydę, tzn. taki gatunek, w którym wykorzystuje się zarówno cechy powieści 
kryminalnej, ponieważ podstawową dominantą kompozycyjną jest tutaj fabuła powiązana 
ze zbrodnią, jej dokonywaniem i ujawnianiem jej przyczyn oraz sprawcy18, jak i komedii – 
nie tyle jako rodzaju literackiego, ile jako gatunku wprowadzającego elementy komizmu19. 
Należy zaznaczyć, że stwarzanie pogranicza, na którym trudno jest określić przynależność 
utworu literackiego do danego gatunku czy odmiany, jest charakterystyczną cechą lite-
ratury popularnej. Ponadto nakreślenie cech gatunkowych powieści, których tytuły pod-
daje się analizie, jest jednym z elementów ułatwiających odkrycie semantyki tych tytułów, 
chociaż – co warto tu też dodać – bez wcześniejszego poznania treści powieści nie można 
ustalić z całą pewnością, jaką rolę, cel i znaczenie ma jej tytuł.

Analizie poddaję 40 tytułów powieści, wydanych w latach 2008–2020, autorstwa  
16 pisarzy, np. Jacka Getnera, Alka Rogozińskiego, Małgorzaty J. Kursy, Marty 
Matyszczak, Karoliny Morawieckiej, Olgi Rudnickiej, Joanny Szarańskiej. Uwzględniam 

14 Stanisław Sierotowiński, Słownik terminów literackich. Teoria i nauki pomocnicze literatury (Wrocław: 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986).
15 Tadeusz Żabski, red., Słownik literatury popularnej (Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki 
Wrocławskiej, 1997).
16 Tamże, 47.
17 Tamże, 323.
18 Tamże, 319.
19 Przedstawione tu cechy gatunkowe komedii kryminalnej na potrzeby badań językoznawczych są sfor-
mułowane w sposób ogólny. Ich głębsza analiza nie jest przedmiotem niniejszych badań.
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wyłącznie tytuły poszczególnych wydań książkowych, nie odnotowuję natomiast tytułów 
serii wydawniczych. 

Już pobieżna analiza tytułów komedii kryminalnych pozwala stwierdzić, że jedną 
z popularniejszych strategii ich tworzenia jest wykorzystanie jednostek językowych 
poziomu frazeologicznego. Tytuły, w których wykorzystano związki frazeologiczne, sta-
nowią dość obszerną grupę, bo około trzy czwarte wszystkich zgromadzonych przeze mnie 
tytułów komedii kryminalnych, wydanych głównie w drugiej dekadzie XXI wieku. 

Frazeologia omawiana jest przeze mnie w ujęciu szerszym niż klasyczne – frazema-
tycznym z frazemami (inaczej reproduktami), które rozumiem jako utarte i odtwarzalne 
ciągi wyrazowe, czyli np. potoczne sformułowania, przysłowia, tytuły innych utworów lite-
rackich, filmów czy seriali. Na potrzeby niniejszych badań za Wojciechem Chlebdą przyj-
muję, że frazem to: „taki twór werbalny, który w określonych sytuacjach jest typowym 
(bywa, że jedynym) środkiem werbalizowania pewnego potencjału treściowego, co spra-
wia, że twór ten jest w owych sytuacjach dla nazywania określonej wiązki sensów odtwa-
rzany”20. W szerokim ujęciu frazeologii konstytutywną cechą jednostek frazematycznych 
jest ich reprodukowalność (odtwarzalność), czyli „zdolność wielokrotnego występowania 
w tekstach różnych nadawców w różnym miejscu i czasie, ale względnie tej samej postaci 
graficznej i/lub fonicznej, uwarunkowanej istnieniem w pamięci językowej mówiących 
w formie już uprzednio ukształtowanej, wyspecjalizowanej w werbalizowaniu powtarzal-
nych zespołów treściowych”21.

Interesuje mnie zarówno reprodukowalność określonej sekwencji komponentów, jak 
i ich modyfikacje na poziomie struktury i znaczenia. 

Kanoniczne postacie jednostek frazeologicznych

W tytułach komedii kryminalnych wyzyskuje się kanoniczne22 postacie związków fraze-
ologicznych różnych pod względem treści, pochodzenia, struktury czy stylistyki zjawiska. 
Tytuły, w których pojawiają się frazeologizmy w formie niezmodyfikowanej ani pod wzglę-
dem formalnym, ani semantycznym, są zarówno mniej liczne, jak i mniej ciekawe niż te, 
w których dokonuje się modyfikacji, ponieważ – jak twierdzi Stanisław Bąba – „frazeologia 
to swoisty lamus językowy, rupieciarnia języka, w której znalazły schronienie wszelkie 
przeżytki odporne na dokonujące się przeobrażenia w strukturze języka, nie poddające się 

20 Wojciech Chlebda, Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacja lingwistyczna (Opole: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Opolskiego, 2005), 226.
21 Wojciech Chlebda, „Reprodukty na warsztacie (I)”, w: Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu 
wielowyrazowych jednostek języka, red. Wojciech Chlebda (Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Opolskiego, 2010), 10.
22 Kanoniczną postać związków frazeologicznych ustalam na podstawie: Anna Kłosińska, Elżbieta Sobol, 
Anna Stankiewicz, red., Słownik frazeologiczny PWN (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008) 
oraz Piotr Żmigrodzki, red., Wielki słownik języka polskiego, https://wsjp.pl/.
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ewolucji języka, zastygłe w tej postaci, w jakiej się utrwaliły z chwilą pojawienia się w obie-
gu”23. Jednak autorzy nie rezygnują z użycia stałych połączeń wyrazowych, upatrując efekt 
komiczny najczęściej już w samym wyborze na tytuł powieści znanego sformułowania.

W tytułach komedii kryminalnych może pojawić się silnie zakorzeniony w kultu-
rze cytat z innego utworu literackiego, np. w tytule Lustereczko, powiedz przecie (Alek 
Rogoziński) autor wykorzystał cytat z baśni braci Grimm Królewna Śnieżka, co w kontek-
ście treści powieści daje komiczne zestawienie dwóch różnych narracji. Czytelnik dzięki 
temu może zestawić płynące z baśni przesłanie z tym, które płynie z lektury powieści. 
W ten sposób może on połączyć dwa światy: baśniowy, tajemniczy i odległy z realistycz-
nym i bliskim, który w komedii kryminalnej został przedstawiony w kulisach konkursu 
piękności dla mężczyzn.

Zakorzenienie się danej jednostki frazeologicznej w kulturze czytelników to też 
powód użycia jako tytułu powieści sformułowania potocznego, np. Wyszedł z domu i nie 
wrócił (Iwona Mejza). Tytułowe określenie używane jest, kiedy mowa o zaginięciu jakiejś 
osoby, która według relacji bliskich osób miała opuścić swój dom w prozaicznych okolicz-
nościach i tylko na krótki czas. Możliwe, że ze względu na nadużywanie tego sformułowa-
nia w mediach nabrało ono lekceważącego wydźwięku i już sam jego wybór jest źródłem 
humoru. Dodatkowo tytułowe sformułowanie pojawia się w treści powieści, np. jako nazwa 
akt sprawy zabójstw. Wprowadzenie do tytułu książki i jej treści potocyzmu neutralizuje 
powagę czynu zabójstwa oraz jest źródłem humoru.

Co ciekawe, wśród tytułów z kanonicznymi postaciami związków frazeologicznych 
raczej nie pojawiają się takie, które leksykalnie lub znaczeniowo związane by były z tre-
ściami tanatologicznymi. Pojawiają się tu natomiast pewne nawiązania eschatologiczne. 
W jednym z tytułów wykorzystano leksem diabeł, lecz tylko w przenośnym znaczeniu jako 
element frazeologizmu diabli nadali, używanego albo jako fraza wykrzyknikowa w funkcji 
przekleństwa24, albo w sensie ‘o kimś, o czymś niepożądanym, sprawiającym kłopot’25 – 
Diabli nadali (Olga Rudnicka). Na takich samych zasadach w innym tytule pojawił się też 
leksem piekło. W powieści Ukochany z piekła rodem (Alek Rogoziński) wyzyskano stały 
związek frazeologiczny ktoś/coś z piekła rodem ‘o kimś bardzo złym, trudnym we współ-
życiu albo o czymś podstępnym, chytrym’26.

Źródłem zaskoczenia i efektu żartobliwego w tytułach, w których jednostki poziomu 
frazeologicznego wyzyskuje się konwencjonalnie, jest raczej w pierwszej kolejności nie-
oczekiwany wybór danego frazeologizmu na tytuł pozycji przynależącej do danego 
gatunku literackiego, a w drugiej – zestawienie go z treścią powieści, która ma przynieść 

23 Stanisław Bąba, Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny (Poznań: Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1989), 11.
24 Diabeł, dostęp 12.09.2020, https://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=37708&ind=0&w_szukaj=diabe% 
C5%82. 
25 Kłosińska, Sobol, Stankiewicz, red., Słownik frazeologiczny, 61.
26  Tamże, 311.
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czytelnikowi uzasadnienie tego wyboru. Na przykład na element tytułu książki Wiedźmy 
na gigancie (Małgorzata J. Kursa) wybrano związek frazeologiczny być na gigancie ‘o dzie-
ciach, młodzieży: włóczyć się po ucieczce z domu’27, w którym pominięto czasownik. Treść 
powieści daje odpowiedź na to, z jakich powodów wybrano dane połączenie wyrazowe na 
tworzywo jej tytułu, nie zmieniając przy tym jego znaczenia metaforycznego. Okazuje się 
bowiem, że tytułowe wiedźmy to pseudonim pracownic agencji literackiej, które niczym 
nastolatki uciekają z pracy, aby podczas swoich wojaży rozwiązać zagadkę kryminalną.

Stosowanie w tytułach komedii kryminalnych frazeologizmów w postaci kanonicznej 
przy zachowaniu ich słownikowego znaczenia daje możliwość wyrażenia określonych treści 
w zwięzły sposób, wnosi przy tym ekspresję i wywołuje u czytelnika poczucie swojskości. 
Ma ono też walory ogólnoperswazyjne oraz sprzyja procesom memoryzacyjnym, ponieważ 
stanowi odwołanie do wiedzy i doświadczenia odbiorcy28. Czynnikiem wywołującym efekt 
humorystyczny jest sam wybór frazeologizmów na tworzywo tytułów komedii kryminal-
nych. Zabarwienie żartobliwe daje podkreślenie pewnych zamaskowanych zbieżności mię-
dzy tradycyjnie użytą w tytule jednostką frazeologiczną a treścią powieści. 

Innowacje semantyczne w kierunku defrazeologizacji

W zgromadzonym materiale znajduje się także taka grupa tytułów, w których można zaob-
serwować zmodyfikowane użycia jednostek poziomu frazeologicznego. Modyfikacje te 
nazywane są innowacjami, czyli „wszelkimi odchyleniami od normy frazeologicznej”29. 
Grażyna Majkowska w celu odróżnienia świadomej innowacji od błędów językowych 
wprowadza kryterium mówiące o tym, że innowacja musi pojawiać się w specjalnym kon-
tekście uzasadniającym celowość jej użycia, czyli musi wyraźnie odbiegać od normy, być 
oryginalna, jednostkowa i nieseryjna30. Modyfikacje frazeologiczne w tytułach zawsze są 
zabiegami osobniczymi, co jest podporządkowane prymarnym funkcjom samego tytułu 
jako paratekstowego elementu powieści. Mogą one dotyczyć semantyki formalnie niezmie-
nionych związków wyrazowych lub ich struktury.

Innowacje semantyczne w kierunku defrazeologizacji zachodzą wówczas, gdy fraze-
ologizm formalnie ma postać kanoniczną, ale tekst lub kontekst, w którym został on użyty, 
pozwala na wydobycie jego strukturalnego znaczenia i tym samym na uruchomienie moż-
liwości jego kolejnego, nowego odczytania. 

27 Tamże, 101.
28 Por. Beata Jędrzejczak, Językowe środki perswazji w sloganach reklamujących polskie marki tery-
torialne na przykładzie haseł promujących Polskę, województwa i miasta wojewódzkie (Gdańsk: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020), 54.
29 Bąba, Innowacje frazeologiczne, 46.
30 Grażyna Majkowska, „Klasyfikacja semantyczna zamierzonych modyfikacji związków frazeologicz-
nych”, Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej 5 (1988): 149.
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W tytułach bywa wykorzystywana dwuznaczność tekstowa, która polega na grze 
obu znaczeń frazeologizmu: dosłownego i przenośnego. Zabieg ten został wyzyskany 
np. w tytule powieści Karoliny Morawieckiej Śledztwo od kuchni czyli klasyczna powieść 
kryminalna o wdowie, zakonnicy i psie (z kulinarnym podtekstem). Wykorzystano tu zwią-
zek frazeologiczny (z elipsą czasownika) znać coś, wiedzieć o czymś, pokazać coś itp. od 
kuchni zarówno w znaczeniu przenośnym, czyli ‘znać coś, wiedzieć o czymś, pokazać 
coś itp. nieoficjalnie, od strony szczegółów nieujawnianych, nieznanych powszechnie’31, 
jak i dosłownym, tj. wskazanie kuchni jako miejsca prowadzenia śledztwa. Jednoczesne 
uchwycenie obu znaczeń jest możliwe dzięki umieszczeniu frazeologizmu w nienatural-
nym dla niego kontekście leksykalnym, czyli rozbudowanie tytułu o element: z kulinarnym 
podtekstem, który automatycznie uruchamia także dosłowne odczytanie związku frazeolo-
gicznego. Źródłem humoru jest zestawienie obu znaczeń, ale uwagę odbiorców zwraca już 
sama możliwość dwutorowej interpretacji tytułu.

Najbardziej oczywistym dla tytułu kontekstem jest treść powieści, która staje się klu-
czem do odczytania jego znaczeń. Zdarza się więc, że pod wpływem treści komedii kry-
minalnej dochodzi do defrazeologizacji użytego w jej tytule stałego związku wyrazowego. 
Efekt humorystyczny w takim wypadku najczęściej także jest wynikiem zestawienia zna-
czeń: metaforycznego i strukturalnego, ale dosłowne odczytanie użytego frazeologizmu 
jest możliwe dopiero po zaznajomieniu się z dziełem literackim. Na przykład związek fra-
zeologiczny budujący tytuł książki Marty Obuch Francuski piesek ma znaczenie ‘osoba 
nadmiernie wybredna i rozpieszczona’32. Treść powieści odsyła przewrotnie do wątków 
dotyczących kotów, ale także do tematów związanych z kuchnią francuską i do bohatera, 
który jest Francuzem. Taki sam zabieg wyzyskano w tytule powieści Anety Jadowskiej 
Martwy sezon, który jednocześnie przywołuje oba znaczenia: przenośne i dosłowne. 

Poza treścią książki kontekstem dla tytułu może być też grafika na okładce, dzięki 
czemu dwutorową możliwość odczytania frazeologizmu uzyskuje się szybciej niż po prze-
czytaniu powieści. Na przykład na okładce komedii Jeszcze więcej nieboszczyków, czyli 
śledztwo z pazurem (Małgorzata J. Kursa) widnieje zdjęcie kota, co dodatkowo sprzyja 
odczytaniu związku robić coś z pazurem ‘robić, zrobić coś z talentem, energią, zapałem’33 
w sposób dosłowny, czyli jako sumę znaczeń poszczególnych komponentów tytułu. Okazuje 
się też, że jednym z głównych bohaterów książki jest właśnie kot, który systematycznie 
znajduje w ogrodzie ludzkie zwłoki.

Walorem tytułów, w których korzysta się z kontekstowych zmian semantycznych 
użytych w nich jednostek poziomu frazeologicznego, jest nie tylko dwutorowa możliwość 
ich percepcji i efekt humorystyczny wynikający ze zderzenia znaczeń, lecz także sam 
zabieg. Zwrócenie uwagi odbiorcy-czytelnika na relacje między przenośnym a dosłownym 

31 Kłosińska, Sobol, Stankiewicz, red., Słownik frazeologiczny, 181.
32 Tamże, 315.
33 Tamże, 305.
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znaczeniem związku frazeologicznego ma wartość reklamową. Nawet jeżeli odkrycie 
wszystkich znaczeń tytułu powieści odbiorca może uzyskać dopiero po jej przeczytaniu, 
to poznanie pełni przekazu wiąże się z poczuciem gratyfikacji, które może rzutować na 
kolejne wybory czytelnicze. Ponadto użycie strukturalnie normatywnego związku fraze-
ologicznego daje korzyści memoryzacyjne34.

Innowacje formalne

W badanym materiale liczniejszą grupę stanowią takie tytuły, w których wyzyskiwane fra-
zeologizmy poddawane są modyfikacjom strukturalnym. 

Najczęściej stosuje się wymianę jednego lub więcej elementów związku wyrazowego, 
czyli innowacja polega na ucięciu pewnego składnika i wprowadzeniu na jego miejsce 
nowego elementu. Proces ten musi pozwalać na identyfikację kanonicznej formy jednostki 
frazeologicznej, co ułatwia zachowanie struktury syntaktycznej pierwotnego tekstu. Z tego 
względu wymiana członów najczęściej dotyczy tych samych części mowy użytych w takich 
samych funkcjach składniowych. Modyfikacje na poziomie syntaktycznym są rzadkie, 
choć też się zdarzają, np. w tytule powieści Andrzeja F. Paczkowskiego W grobie ci do 
twarzy modyfikacja związku frazeologicznego komuś jest do twarzy w czymś ‘ktoś dobrze 
w czymś wygląda’35 polega na wykorzystaniu wyrażenia przyimkowego w funkcji okolicz-
nika miejsca w grobie, a nie na konwencjonalnym uzupełnieniu frazeologizmu o dopeł-
nienie. Mimo że innowacja wymieniająca w pierwszym etapie polega na usunięciu pew-
nych członów frazeologizmu, to nie prowadzi ona jednak do zredukowania znaczeń, ale do 
semantycznego wzbogacenia stałego związku wyrazowego o nowy element. 

W tytułach komedii kryminalnych często nowy składnik stałego związku frazeolo-
gicznego pozostaje w leksykalno-semantycznym polu śmierci i zjawisk z nią związanych. 
W tytułach pojawiają się leksemy, których definicje słownikowe zawierają w swoim zna-
czeniu element ‘człowiek zmarły’, tj. nieboszczyk i denat. Z tym, że leksem denat, czyli 
‘samobójca albo ofiara zabójstwa lub wypadku’, dodatkowo wprowadza do tytułu informa-
cje związane z okolicznościami śmierci, wskazując na jej gwałtowność. W użyciach słów 
nieboszczyk i denat akcentuje się to, że są to określenia osób, które nie żyją. Nieco inaczej 
należy odczytywać dość często pojawiający się w tytułach wyraz trup. W jego znaczenie, 
tj. ‘ciało zmarłego człowieka’, prymarnie wpisana jest informacja, że nie mamy do czynie-
nia z osobą, ale jedynie tym, co po niej pozostało, czyli z jej martwym ciałem. Różnica ta 
wpływa na percepcję frazeologizmu, choć uwikłanie tych leksemów w strukturę tytułu 
w każdym wypadku daje efekt żartobliwy. 

34 Jędrzejczak, Językowe środki perswazji, 68.
35 Komuś jest do twarzy w czymś, dostęp 14.09.2020, https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=20679&in-
d=0&w_szukaj=komu%C5%9B+jest+do+twarzy+w+czym%C5%9B.
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Innowacje wymieniające z ich udziałem dotyczą różnych jednostek poziomu frazeolo-
gicznego. Niekiedy odnoszą się do tytułów innych powieści, które są na tyle znane, że ich 
odtworzenie jest dla czytelnika dość łatwe, jak np. w tytule komedii kryminalnej Wakacje 
z trupami (Agnieszka Pruska), który stanowi nawiązanie do tytułu powieści Adama 
Bahdaja Wakacje z duchami i jednocześnie tytułu serialu telewizyjnego dla młodzieży, 
który powstał na podstawie tej powieści. Przy zamianie fonetycznie podobnych elemen-
tów duchami i trupami zachowano tożsamość struktury syntaktycznej i prozodycznej obu 
jednostek, co ułatwia odszyfrowanie pierwowzoru. Ponadto w treści komedii kryminal-
nej czytelnik może odnaleźć wiele nawiązań do powieści A. Bahdaja. Skorzystanie z tytu-
łów innych tekstów literackich albo filmów czy seriali jest sposobem na wprowadzenie do 
tytułu komedii kryminalnej humoru, a także na przeniesienie pewnych wartości i treści 
implikowanych pierwowzorem. Z tego powodu często wykorzystywane są bardzo popu-
larne teksty, jak w powieści Nieboszczyk sam w domu (Alek Rogoziński), która stanowi 
nawiązanie zarówno do treści, jak i tytułu amerykańskiego filmu z 1990 roku w reżyserii 
Chrisa Columbusa Kevin sam w domu.

W ramach innowacji wymieniających treści tanatologiczne bywają wprowadzane także 
do przysłów. Łatwo jest w takich tytułach, jak Niedaleko pada trup od denata i Głodnemu 
trup na myśli (Iwona Banach), odczytać paremia: Niedaleko pada jabłko od jabłoni 
i Głodnemu chleb na myśli. Wymiana komponentów dotyczy jednak jednostek o różnym 
poziomie sfrazeologizowania i niekiedy odnosi się też do kolokacji, np. w tytułach powieści 
Małgorzaty J. Kursy Niespodziewany trup i Nieboszczyk wędrowny można dostrzec takie 
związki wyrazowe, jak niespodziewany gość czy ptak wędrowny. 

Leksemami nowo wprowadzonymi do tytułowego frazeologizmu często są też takie 
rzeczowniki, jak śmierć, np. w tytule Do trzech razy śmierć (Alek Rogoziński), który jest 
przeróbką powiedzenia Do trzech razy sztuka, albo Śmierć w blasku fleszy (Alek Rogo- 
ziński), który jest modyfikacją potocznego frazeologizmu życie w blasku fleszy; zabójstwo, 
np. w tytule Zabójstwo na cztery ręce czyli klasyczna powieść kryminalna o wdowie, zakon-
nicy i psie (z kulinarnym podtekstem) (Karolina Morawiecka), w którym wyzyskano sfor-
mułowanie utwór na cztery ręce; zbrodnia, np. w tytule Zbrodnia w wielkim mieście (Alek 
Rogoziński), który jest przeróbką tytułu serialu Seks w wielkim mieście, czy w tytule Stara 
zbrodnia nie rdzewieje, w którym zmodyfikowano przysłowie Stara miłość nie rdzewieje, 
albo w tytule Przepis na zbrodnię, w którym łatwo jest dostrzec nawiązanie do tytułu prze-
pisu kulinarnego; morderstwo, np. w tytule W jak morderstwo (Katarzyna Gacek), który 
stanowi modyfikacją tytułu serialu M jak miłość. Do sfrazeologizowanych tytułów komedii 
kryminalnych wprowadzane są też inne leksemy sugerujące ich przynależność gatunkową. 
Mogą one być związane z aktem zabójstwa, jak np. w tytule Raz, dwa, trzy… giniesz ty! 
(Alek Rogoziński), który jest trawestacją dziecięcej wyliczanki Raz dwa trzy wychodź ty, 
jak nie ty, no to ty, lub w tytule Wiedźma duszona w winie (Marta Obuch), który jest przero-
bioną wersją tytułu przepisu kulinarnego. Mogą też nawiązywać do wątków kryminalnych, 
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jak np. w tytule Podejrzany na wieki wieków (Jacek Getner), w którym łatwo jest zauważyć 
nawiązanie do słów modlitwy i wymianę wyrazu pochwalony na podejrzany, czy Zemsta 
ze skutkiem śmiertelnym (Katarzyna Gacek), w którym nietrudno spostrzec wymianę rze-
czownika wypadek na zemsta.

 W wielu tego typu przeróbkach można dostrzec podobieństwo fonetyczne wymie-
nianych elementów, np. Kocha, lubi, szpieguje (Joanna Szarańska) jako modyfikacja frag-
mentu wyliczanki Kocha, lubi, szanuje albo I że ci nie odpuszczę (Joanna Szarańska) jako 
przekształcone słowa przysięgi małżeńskiej I że cię nie opuszczę aż do śmierci.

Wymiany komponentów związku frazeologicznego użytego w tytułach komedii kry-
minalnych mogą dotyczyć także leksemów, które nie konotują treści tanatologicznych czy 
kryminalnych. Tego typu innowacje są jednak rzadsze. Mogą one także stanowić prze-
róbki tytułów innych utworów, np. tytuł Miłość ci nic nie wybaczy (Alek Rogoziński) sta-
nowi nawiązanie do piosenki Hanki Ordonówny Miłość ci wszystko wybaczy, a tytuł Ja cię 
kocham, a ty miau (Katarzyna Berenika Miszczuk) jest odniesieniem do tytułu amery-
kańskiej komedii romantycznej Ja cię kocham, a ty śpisz. Wyzyskiwane są też przysło-
wia, np. Miłe złego początki, lecz koniec żałosny; Do trzech razy sztuka; Ryba psuje się od 
ogona w tytułach powieści Miłe Natalii początki i Do trzech razy Natalie autorstwa Olgi 
Rudnickiej oraz Kot psuje się od ogona Katarzyny Zawojskiej, a także kolokacje, np. tytuł 
Mąż przez zasiedzenie (Marta Obuch) jest przeróbką sformułowania nieruchomość przez 
zasiedzenie, a tytuł Życie na wynos (Olga Rudnicka) jest modyfikacją zwrotu jedzenie na 
wynos. Ostatecznie należy stwierdzić, że w tytułach komedii kryminalnych eksploatowane 
są najróżniejsze jednostki poziomu frazeologicznego, a warunkiem ich wykorzystania jest 
wyłącznie ich zakorzenienie w kulturze odbiorców powieści. 

W zgromadzonym materiale pojawiają się też takie parateksty, w których wyzy-
skane frazeologizmy poddano innym modyfikacjom formalnym. Na przykład w tytule 
Zimne nóżki nieboszczyka (Agnieszka Pruska) wykorzystano zabieg polegający na doda-
niu komponentu, tj. rzeczownika nieboszczyka do jednostki poziomu frazeologicznego, 
czyli sformułowania zimne nóżki, stanowiącego nazwę potrawy. Dzięki zastosowaniu 
innowacji rozwijającej nazwa ta może być odczytana również w znaczeniu dosłownym. 
Podobny zabieg wyzyskano w tytule powieści Zabójczy spadek uczuć (Katarzyna Gacek, 
Agnieszka Szczepańska), w którym sfrazeologizowany związek spadek uczuć uzupełniono 
o wymowny przymiotnik. Niekonwencjonalne połączenie wyrazowe zawsze jest źródłem 
humoru, a dodatkową wartością jest zaskoczenie, które towarzyszy percepcji tytułu. 

W tytułach komedii kryminalnych stosuje się także zabieg polegający na kontaminacji 
przynajmniej dwóch związków frazeologicznych, co może być sposobem na przekazanie 
dużej ilości informacji w krótkim tytule oraz na zaangażowanie czytelnika w odnalezie-
nie wszystkich znaczeń. Innowacja tego typu pojawia się w tytule powieści Marty Obuch 
Łopatą do serca, w którym można zauważyć połączenie frazeologizmów: przez żołądek do 



 60 | Beata Jędrzejczak 

serca ‘można kogoś w sobie rozkochać, gotując dla niego smaczne potrawy’36 oraz kłaść, 
wkładać itp. coś komuś łopatą do głowy ‘mówić o czymś, wyjaśniać coś komuś cierpliwie, 
przystępnie, w najprostszy sposób’37. Co ciekawe, kontaminacja dwóch jednostek fraze-
ologicznych nie wyklucza także dosłownego odczytania tytułu. Podobny zabieg zastoso-
wano w tytule Byle do przodu (Olga Rudnicka), w którym połączono frazeologizmy: być 
do przodu ‘być pod jakimś względem w korzystnej sytuacji’38 oraz – na co wskazuje też 
grafika na okładce książki – wyjść, wyjechać skądś nogami do przodu ‘o osobie zmarłej’39. 
Tego typu zabiegi polegają na próbach uzyskania wielości znaczeń, silnie angażują czytel-
nika w percepcję tytułu.

Wszystkie innowacje formalne związków frazeologicznych eksploatowanych w tytu-
łach komedii kryminalnych raczej są łatwe do odkrycia. Ich celem nie jest bowiem wywo-
łanie trudności w odszukaniu tekstu pierwotnego, ale automatyczne zestawienie go z prze-
róbką i tym samym uruchomienie stymulacji humorystycznej. 

Podsumowanie

Autorzy w tytułach komedii kryminalnych często sięgają po jednostki poziomu fra-
zeologicznego, ponieważ stanowią one gotowe formuły słowne znane ogółowi odbiorców. 
Innowacje semantyczne są oparte na defrazeologizacji pod wpływem kontekstu, co naj-
częściej silnie łączy tytuł z treścią powieści. Ufundowanie zagadki polegającej na odkry-
ciu znaczenia strukturalnego frazeologizmu jest formą gratyfikacji czytelnika. Innowacje 
formalne stają się natomiast sposobem na uatrakcyjnienie stałego połączenia wyrazowego 
i wprowadzenie treści o charakterze tanatalnym i kryminalnym. Każde użycie frazeologi-
zmu służy wciągnięciu odbiorcy w grę i uzyskaniu ekspresji przekazu, a zastosowanie inno-
wacji dodatkowo doprowadza do humorystycznego zderzenia sensów. W wyniku oglądu 
zgromadzonego materiału językowego nasuwa się wniosek, że stosowanie frazeologizmów 
jest często sposobem na eufemizowanie śmierci, umniejszanie jej znaczenia i tym samym 
budowanie humoru, który staje się środkiem perswazji, obietnicą, że żartobliwy tytuł jest 
gwarantem zabawnej lektury – zarówno tej, jak i kolejnych powieści danego autora. To spe-
cyficzne ukształtowanie językowe tytułów współczesnych polskich komedii kryminalnych 
ma więc stanowić przekaz nie tyle racjonalny, ile emocjonalny. Ma więc służyć celom per-
swazyjnym, sprowadzając tym samym funkcje tytułu głównie do funkcji reklamowej. 

36 Przez żołądek do serca, dostęp 14.09.2020, https://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=18170&ind=0&w_
szukaj=przez+%C5%BCo%C5%82%C4%85dek.
37 Kłosińska, Sobol, Stankiewicz, red., Słownik frazeologiczny, 105.
38 Tamże, 365.
39 Nogami do przodu, dostęp 14.09.2020, https://www.wsjp.pl/do_druku.php?id_hasla=98738&id_zna-
czenia=5240153.
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Frazeologiczne wykładniki humoru w tytułach współczesnych polskich komedii 
kryminalnych

S t r e s z c z e n i e
Artykuł stanowi analizę użyć związków frazeologicznych w tytułach współczesnych polskich 
komedii kryminalnych jako źródła humoru. Przedstawiono tu sposoby eksploatowania kano-
nicznych postaci jednostek językowych poziomu frazeologicznego, a także wyróżniono i omó-
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wiono dwa główne typy innowacji frazeologicznych: semantyczny i formalny. Metodologia 
opisu tytułów ma po pierwsze charakter strukturalny i sprowadza się do ustalenia: jakie stałe 
połączenie wyrazowe wyzyskano lub w jaki sposób je zmodyfikowano i dlaczego w związku 
z tym dana jednostka językowa daje efekt humorystyczny, po drugie – rozważania na temat hu-
moru tytułów osadzone są w perspektywie pragmatycznej, która prowadzi do wniosków doty-
czących przede wszystkim perswazyjnych i reklamowych funkcji analizowanych paratekstów.

Phraseological exponents of humour in the titles of contemporary Polish crime 
comedies

S u m m a r y 
The article contains the analysis of the usage of collocations in the titles of Polish contemporary 
crime comedies as a source of humour. Ways of exploiting the canonical forms of lexical units 
at the phraseological level were described and two main types of phraseological innovations 
were discerned and discussed: semantic and formal. The methodology used for description of 
the titles is primarily structural and amounts to determining what collocation was used or how 
it was modified, and why, as a result, it has a comic effect. The humour of the titles is discussed 
from a pragmatic perspective thereby leading to conclusions concerning mainly the persuasive 
and advertising function of the analyzed paratexts.
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Bogurodzica, pierwsza polska carmen patrium1, do dziś wykonywana w momentach 
szczególnie uroczystych, dla podkreślenia wyjątkowości wydarzenia, któremu towarzy-
szy, jest utworem stale utrzymującym zainteresowanie badaczy historii języka polskiego2 
i od lat znajdującym się w podstawie programowej liceum. Gdyby bowiem, jak pisała 

1 Tak nazwał Bogurodzicę Jan Długosz. Teresa Michałowska, Średniowiecze (Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 1997), 293.
2  Obszerną bibliografię prac poświęconych Bogurodzicy przedstawiła Krystyna Długosz-Kurczabowa, 
„Bogurodzica”, w: Teksty staropolskie. Analizy i interpretacje, red. Wanda Decyk-Zięba, Stanisław Dubisz 
(Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2003), 97–99. 
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Ewa Jaskółowa, „tego średniowiecznego utworu, którym zafascynowani są badacze sta-
rych tekstów, nie pokazać uczniom w szkole, wielu z nich nie usłyszałoby o nim nigdy”3. 
Zastanawiając się nad współczesną recepcją tego tekstu, badaczka pyta dalej: „Co może 
zainteresować uczniów? Z dużym prawdopodobieństwem niepopełnienia błędu możemy 
odpowiedzieć: nic. Język archaiczny, temat modlitewny, nie warto się łudzić, że młodzi 
ludzie po pierwszej lekturze wpadną w zachwyt. A zatem na pytanie, co może zachęcić 
uczniów do tekstu, już udzieliliśmy sobie odpowiedzi. Pozostaje więc ostatnia kwestia: jak 
wzbudzić ciekawość i zachęcić do wymiany poglądów?”4. To pytanie od lat zadają sobie 
nauczyciele języka polskiego. 

Jednym z takich nauczycieli polonistów, którzy chcieli zmotywować uczniów do 
podjęcia wyzwania, jakim jest bez wątpienia analiza Bogurodzicy, oraz zainteresować ich 
tekstem ważnym, a zarazem dla nich trudnym i z założenia nieinteresującym, był łodzianin 
Dariusz Chętowski. Zrażony ciągłymi porażkami dydaktycznymi, próbujący wpoić znu-
dzonym lekturami uczniom miłość do klasyki, tak relacjonuje zdarzenie, które podczas 
zajęć o Bogurodzicy całkowicie zmieniło jego spojrzenie na prowadzenie lekcji na temat 
tego utworu:

[…] doszliśmy do tematu Bogurodzica – arcydzieło liryki średniowiecznej. Zaczęło 
się jak zwykle od nudnego czytania archaizmów. Uczniowie sprawiali przygnębiające 
wrażenie, ja zaś byłem rozpromieniony. Zamierzałem zachęcić wszystkich do myśle-
nia, do przyjęcia określonej postawy, do uczonego potrząsania głową, do poważnej 
miny – żadnego pustego śmiechu z literatury i nauczyciela. Założyłem największy 
kastet i waliłem wszystkich po głowach, krzycząc, że mają mieć szacunek dla wielkiej 
sztuki i wielkiej narodowej tradycji. Nagle usłyszałem, że któryś z uczniów, zamiast 
czytać po każdej zwrotce wiersza Kyrie eleyson (Panie, zmiłuj się), sampluje: Panie, 
zmiłuj się nad nami, skejtami. / U twego Syna Gospodzina matko zwolena, Maryja! 
/ Zyszczy nam, spuści nam. / Kyrieeleison. A uczeń ciągnie się za spodnie i rymuje: 
U twego syna – równego gościa, Pana naszego najświętszego! Wstaw się za nami 
skejtami u Niego, Syna Twojego, Panie, zmiłuj się nad nami, skejtami. Tak powstała 
Skejtowska Bogurodzica, zaczęły się na lekcjach polskiego dysputy o literaturze i hip 
hopie. Hip hop wkroczył dzięki uczniom do Bogurodzicy i uratował ją. I mnie przy 
okazji5.

Odniesienie Bogurodzicy do problemów trapiących współczesnego człowieka (a kon-
kretnie: licealistów, mieszkańców łódzkich blokowisk) było pomysłem dydaktycznym, 

3 Ewa Jaskółowa, „Trudne lekcje poezji”, w: Trudne lekcje języka polskiego. Ku rozwiązaniom prak-
tycznym, red. Anna Janus-Sitarz i in. (Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych 
„Universitas”, 2005), 130.
4 Tamże.
5 Historia Dariusza Chętkowskiego oraz teksty uczniów, które posłużyły nam do analizy, stały się tema-
tem artykułu Usłysz głosy, dostęp 2.01.2003, www.gazeta.pl/duzyformat.
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który wzbudził zainteresowanie młodzieży średniowiecznym utworem. Owocem tego zain-
teresowania jest kilkanaście tekstów, które powstały po lekcji, i są swoistą odpowiedzią 
młodzieży na trudne dla nich arcydzieło dawnej literatury. Część z nich (9) stała się przed-
miotem zainteresowania w niniejszym artykule. Zostały one opublikowane w styczniu 2003 
roku w „Dużym Formacie” (dodatku „Gazety Wyborczej”). Trzeba tu podkreślić, że te 
uczniowskie teksty nie są próbami „uwspółcześnienia” oryginału, ale są tekstami zupełnie 
odrębnymi, luźnymi parafrazami lub tekstami tylko nawiązującymi w formie lub treści do 
Bogurodzicy. Te właśnie elementy zbieżne są przedmiotem naszej analizy6.

Tym, co łączy średniowieczną pieśń (jej dwie pierwsze strofy) z utworami uczniów, 
jest występowanie w tekstach (najczęściej) centralnej postaci – Matki Bożej, nazywanej 
Bogurodzicą. Ten archaizm leksykalny pojawia się zazwyczaj już w tytułach utworów napi-
sanych przez młodzież7: Bogurodzica dzieciaka, Skejtowska Bogurodzica, Bogurodzica dla 
kibica, Bogurodzica malującego, Bogurodzica dzieci ulicy, Bogurodzica z prośbą o pracę 
dla rodzica, Bogurodzica do lepszego rodzica, Z Bogurodzicą w klapie. Wyjątek stanowi 
tylko jeden utwór: Średniowieczny rap. W tytule tego tekstu wprawdzie brak leksemu 
Bogurodzica, ale otwiera go apostrofa zwracająca uwagę na macierzyństwo Matki Bożej: 
Matko Jezusa Chrystusa, Maryjo niepokalana! W zaprezentowanych tytułach widać silną 
relację sacrum–profanum, służącą ukazaniu bliskości Matki Bożej i zwykłego, czasem 
zagubionego w świecie człowieka (dzieciaka, skejta, kibica).

Podobieństwo utworów wynika też z ich charakteru – wszystkie to modlitwy, prośby. 
Analizując te teksty, należy zatem prześledzić schemat składniowy czasownika prosić: kto? 
[nadawca] / kogo? [adresat] /o co? [wartości] prosi8. Maria Wojtak podkreśla, że modlitwa 
jest zawsze prośbą bezpośrednią, musi więc występować w niej forma adresatywna, a szcze-
gólny adresat należący do świata sacrum musi być w niej nazwany9. Według badaczki taki 
szczególny odbiorca daje nadawcy pewność wysłuchania jego próśb. Jan Wierusz-Kowalski 
wskazał natomiast trzy elementarne składniki wzorca gatunkowego modlitwy. Są to: invo-
catio, petitio, fructus10. Te elementy doskonale korespondują z opisanym wyżej schematem 
składniowym czasownika prosić.

6 Elementy zbieżne wiążą się najogólniej z genologią tekstu – modlitwy (prośby), z jego adresatem, 
nadawcą, czy wreszcie ze światem wartości tego nadawcy, wyrażonym w postaci próśb/pragnień.
7 Średniowieczny tekst nie miał tytułu, co było typowe dla ówczesnych wierszy. Funkcję tytułu pełnił 
wówczas wyraz rozpoczynający utwór lub kilka pierwszych wyrazów, zob. Ewa Ostrowska, „Bogurodzica 
– najstarszy wiersz polski. Parantele najstarszej polskiej pieśni”, w: Z dziejów języka polskiego i jego 
piękna. Studia i szkice, red. Ewa Ostrowska (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978).
8 Por. Regina Pawłowska, „Bogurodzica – język poetycki w epoce św. Wojciecha”, w: Tysiąc lat polskiego 
słownictwa religijnego, red. Bogusław Kreja (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999), 36.
9 Maria Wojtak, „O początkach stylu religijnego w Polsce”, Stylistyka 1 (1992): 92.
10 Jan Wierusz-Kowalski, „Język a kult. Funkcja i struktura języka sakralnego”, Studia Religioznawcze 
PAN 4 (1973): 6.
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1. Invocatio

W tym elemencie zawiera się pytanie o odbiorcę modlitwy. Najczęstszym adresatem tek-
stów uczniowskich jest Matka Boża. W apostrofach jednak tylko dwa razy pojawia się 
określenie Bogurodzica: Bogurodzico Dziewico, przez Boga lubiana Maryjo!; Bogurodzico 
jeszcze Dziewico. O ile pierwszy przykład jest próbą uwspółcześnienia tekstu średniowiecz-
nego (drugi komponent wykrzyknienia: przez Boga lubiana – nawiązuje do archaicznego 
Bogiem sławiena), o tyle przykład drugi odchodzi daleko od pierwowzoru. Nie jest też 
łatwy do interpretacji ze względu na wieloznaczność partykuły jeszcze (por. np. 7 funk-
cji tego słowa wymienionych w SJP PWN). Może być ona wykładnikiem temporalnym: 
sygnalizować ciągłe trwanie opisywanego stanu rzeczy (tu: dziewictwa), choć można by się 
spodziewać jego zakończenia. Może też uwydatniać zdziwienie nadawcy tym niezwykłym 
stanem rzeczy i jednocześnie wskazywać jego podziw dla tak nadzwyczajnego odbiorcy. 
Sformułowana w ten sposób apostrofa jest wprowadzeniem do utworu Bogurodzica dzieci 
ulicy – tekstu ukazującego tragizm życia młodocianych wyrzutków społecznych, całkowi-
cie zaniedbanych przez dorosłych (o czym świadczy wyrażenie dzieci ulicy). 

W innych apostrofach nadawcy wskazują Adresatkę swoich próśb, wyzyskując 
współczesne określenia: Maryjo, Matko Syna Bożego; uzupełniając je czasami wyraże-
niami wskazującymi na to, że Bóg darzy Maryję szczególnymi względami: Matko Boska. 
Dziewico przez Boga wsławiona!; Matko Boska przez Boga chlubiona11; Matko Jezusa 
Chrystusa, Maryjo niepokalana! Apostrofy te nawiązują do nazywania Matki Bożej zna-
nego w tradycji chrześcijańskiej: Maryja – Matka Boża, Matka Boska, Matka Syna Bożego. 
Szczególną uwagę na tym tle zwraca apostrofa, w której adresatka ze sfery sacrum została 
określona w nietypowy dla języka religijnego sposób, jako Kobieta12 Święta. Wyrażenie to, 
poprzedzone wysoko wartościującym opisem: pełna miłości i współczucia, staje się apo-
strofą szczególną. Nienależący do języka sacrum leksem kobieta sprawia, że adresatka staje 
się bliższa nadawcy (tu: odrzuconym dzieciom ulicy). 

11 Wydaje się, że autor, starając się dokonać parafrazy średniowiecznej formy Bogiem sławiena, zastoso-
wał niepoprawną dla czasownika chlubić się formę imiesłowu przymiotnikowego biernego (chlubiona; por. 
chlubić się ‘być dumnym z kogoś, z czegoś’ SJP PWN), zamiast oczekiwanego tu imiesłowu: chwalona. 
12 Leksem kobieta do dziś rzadko pojawia się w języku religijnym. Nie ma go w najpopularniejszych 
tłumaczeniach Biblii na język polski. W hieratycznym z zasady języku sacrum wyraz ten zastępowany jest 
najczęściej przestarzałą formą niewiasta oraz określeniami spełnianych przez kobiety ról i funkcji, zwłasz-
cza: żona, matka. Nieobecność wyrazu kobieta w tekstach biblijnych wynika prawdopodobnie z etymologii 
wyrazu. Choć nie została ona do końca ustalona, większość badaczy – podążając śladem koncepcji etymo-
logicznych Aleksandra Brücknera (i Wiesława Borysia) – uważa, że był to początkowo wyraz o zabarwie-
niu pejoratywnym, a jego znaczenie wiązało się z pogardliwym nazwaniem osoby pracującej w chlewie lub 
prowadzącej rozwiązły tryb życia, zob. np. Aleksander Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, 
wyd. 6 (Warszawa: PWN, 1974), 241; Wiesław Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego (Kraków: 
Wydawnictwo Literackie, 2005), 241; Marek Ruszkowski, „Rzeczownik kobieta jako przykład melioryza-
cji”, Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 29 (2016): 175–181. 
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W dwóch utworach adresatami próśb są postaci nienależące do sfery sacrum. W jed-
nej odbiorcą jest dziecko – narkoman (Dzieciaku narkomanie, co się z tobą stanie? […] 
Opamiętaj się.), w drugiej – Z Bogurodzicą w klapie – apostrofa skierowana jest do kon-
kretnej postaci – ówczesnego prezydenta Polski, Lecha Wałęsy (Kochany prezydencie, ludu 
przewodniku!). Adresat należący do sfery profanum zmienia perspektywę nadawcy, którego 
zwrot do odbiorcy nie ma (i nie może mieć) charakteru modlitwy. W drugim przykładzie 
zastosowano zasadę stosowności w zwracaniu się do osób stojących wysoko w hierarchii 
społecznej13.

Warto przypomnieć, że tekst średniowieczny miał dwoje adresatów (Maryję i Syna 
Bożego)14, natomiast teksty łódzkich licealistów mają najczęściej jednego adresata. Tylko 
w dwóch utworach, podobnie jak w średniowiecznej pieśni, pojawia się drugi adresat 
modlitw – jest nim (podobnie jak w zabytku) Syn Boży lub Bóg: Jezu, nasze bożyszcze, 
[…] Spełnij Boże me życzenia [Bogurodzica do lepszego rodzica]; Daj nam mecze spokojne! 
Synu Boga! [Bogurodzica dla kibica]. Trzeba i w tym wypadku zwrócić uwagę na niena-
leżący do sfery sacrum leksem bożyszcze, rozumiany jako ‘osoba podziwiana, którą chce 
się naśladować’ (WSJP). To znaczenie wykorzystywane jest bardzo często w polszczyź-
nie współczesnej. Leksem ten historycznie stosowany był w odniesieniu do bóstw pogań-
skich w znaczeniu ‘bożek, bałwan’ (zob. SXVI), jednak w utworze licealisty ma zapewne 
znaczenie współczesne. Warto też zwrócić uwagę na fakt brzmieniowej zbieżności formy 
bożyszcze ze średniowiecznym wołaczem bożycze ‘Synu Boży’15. Można chyba w utworze 
łódzkiego licealisty dopatrywać się gry słowniej, w której kojarzony z hieratycznością stylu 
archaizm został zastąpiony wyrazem współczesnym, wyrażającym podziw wobec kogoś 
dla nadawcy wielkiego – idola.

13 Dzięki temu także dalsza część utworu zachowała styl typowy dla modlitwy, w której po uroczystej 
apostrofie następują formuły „w relacji na ty”. Taka relacja stwarza wrażenie duchowej więzi nadawcy 
modlitwy z odbiorcą należącym do sfery sacrum, zob. Małgorzata Marcjanik, Grzeczność w komunikacji 
językowej (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007), 40.
14 Badacze zwracają uwagę, że to właśnie Jezus „jest postacią centralną, ku której zwracają się ludz-
kie modły, kierowane doń bądź za pośrednictwem Bogurodzicy, bądź też z odwołaniem się do św. Jana 
Chrzciciela”, zob. Teresa Michałowska, Średniowiecze (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997), 
284; zob. też: Roman Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogurodzicy i św. Jana Chrzciciela 
w kulturze średniowiecznej, wyd. II poprawione (Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac 
Naukowych „Universitas”, 2002), 242–262.
15 Wyraz bożyc nie występuje w żadnym innym polskim zabytku średniowiecznym. Pojawił się nato-
miast w jednym z XIV-wiecznych tekstów czeskich. Stąd przypuszczenia, że jest to bohemizm. Co wię-
cej, dziwna jest także forma wołacza bożycze (oczekiwalibyśmy raczej formy bożycu), zob. Michałowska, 
Średniowiecze, 283.
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2. Petitio

Petitio to drugi składnik wzorca gatunkowego modlitwy, do którego należy zaliczyć okre-
ślenie nadawcy modlitwy oraz sposobu wyrażania prośby. M. Wojtak zwracała uwagę na to, 
że w modlitwie „nadawca niemal znika z tekstu, gdyż jest weń wpisany z reguły wyłącznie 
za pośrednictwem form czasownikowych”16. Wynika to z konieczności wyeksponowania 
w modlitwie adresata. Zabieg podnoszenia jego rangi pociąga za sobą obniżanie pozycji 
nadawcy-petenta17. Tak też dzieje się w średniowiecznym zabytku, w którym nadawca 
ujawnia się w tekście jedynie przez zaimek osobowy nam oraz formy 1 os. l.mn. czasowni-
ków nosimy, prosimy.

W tekstach łódzkich licealistów uwagę zwraca ujawnianie się nadawcy poprzez wpro-
wadzanie form rzeczownikowych: zmiłuj się nad nami skejtami; Daj nam mecze spokojne! 
[…] Wpłyń na dzikie kibica myśli; Ześlij nam, dzieciom miasta; Bogurodzico, co nami 
nie gardzisz, nami – ulicy dzieciakami. Wprowadzenie konkretnego nadawcy zmniejsza 
dystans między nim a adresatem, ponadto ukonkretniony podmiot liryczny sprawia, że 
wypowiadane przez niego prośby nie wydają się dziwne czy nieuzasadnione18.

W utworze Bogurodzica dla lepszego rodzica podmiot zbiorowy charakteryzuje sie-
bie przez pryzmat doskonałości Jezusa: Jezu, nasze bożyszcze […] przez chrzest próbo-
wałeś nam dorównać, ale jesteśmy zbyt wadliwi. Zatem to Syn Boży, chcąc się zbliżyć 
do człowieka (przyjmując chrzest), stara się do niego upodobnić, zrównać z nim (w tym 
wypadku chodzi więc o zniżenie się Jezusa do poziomu człowieka, a nie o dorównanie 
mu19). Wprowadzenie do utworu zdania przeciwstawnego (próbowałeś nam dorównać, ale 
jesteśmy zbyt wadliwi) nie tylko ukazuje doskonałość Jezusa, ale jeszcze bardziej podkreśla 
ludzkie wady. 

Nadawca występuje najczęściej w 1 os. l.mn., co może być nawiązaniem do proszą-
cej zbiorowości w tekście średniowiecznym20. My proszące stanowi ponadto wspólnotę 
modlącą się jednym głosem o wysłuchanie błagania. Tylko w jednym tekście pojawia się 
nadawca pierwszoosobowy w liczbie pojedynczej:

siedzę, patrzę i siedzę
Ja i ona ja czemu to ja
Co mam zrobić myślę
Myślę i myślę co zrobić 

16 Wojtak, „O początkach”, 93.
17 Teresa Skubalanka, „O kilku problemach gramatyczno-stylistycznych literatury staropolskiej”, Acta 
Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 23 (1990): 147.
18 Więcej na ten temat zob. w analizie kolejnej części ( fructus).
19 Jest to sprzeczne ze słownikowym znaczeniem czasownika dorównać ‘osiągnąć ten sam wysoki poziom 
co ktoś inny lub coś innego’ – SWJP (podkr. – I.K., L.W.R.). 
20 Pawłowska, „Bogurodzica”, 37.
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[…]
Nie kupię domu z basenem
Nie będę jeździć volkswagenem
daj mej matce pracę

(Bogurodzica z prośbą o pracę dla rodzica)

Obecność takiego podmiotu mówiącego nie podkreśla w tym wypadku szczególnie 
silnej relacji łączącej go z adresatem21, określa natomiast sytuację ekonomiczną nadawcy. 
Poprzez zastosowanie zestawienia antonimicznego ja–ona (czyli: inna dziewczyna – 
bogata, która nie musi martwić się o byt) oraz pytania retorycznego (Ja i ona ja czemu to 
ja) podmiot liryczny deprecjonuje swoją wartość. Zestawienie ja–ona w kontekście ubó-
stwa podmiotu lirycznego i bogactwa tej drugiej dziewczyny nie jest jednoznaczne z przed-
stawieniem świata wartości i pragnień lirycznego ja. Wyraża je dopiero wypowiedziana 
wprost w dalszej części utworu prośba: daj mej matce pracę.

Pisząc o drugim elemencie petitio – sposobie wprowadzania prośby – M. Wojtak 
zwraca uwagę, że „zawarta w modlitwie prośba jest prośbą bezpośrednią, co oznacza w tek-
ście występowanie czasownika prosić lub jego elipsę i zlanie się części petitio i fructus”22. 
Taki sposób wprowadzania prośby charakterystyczny jest dla Bogurodzicy. Czasownik pro-
sić (w 1 os. l.mn.) występuje co prawda na końcu petitio, ale wyrażenie: jegoż (‘czego, o co’) 
prosimy23 jest swoistym podsumowaniem całej rozbudowanej sekwencji proszącej: zyszczy 
nam, spuści nam, usłysz głosy, napełń myśli człowiecze, słysz modlitwę, a dać raczy.

W analizowanych tekstach uczniów czasownik prosić nie występuje w formach pierw-
szoosobowych. Wszelkie modlitwy zanoszone do adresata zawierają jednak konkretne 
prośby – wymieniające wartości, które podmiot mówiący uważa za najistotniejsze i pragnie 
je pozyskać z rąk lub przez wstawiennictwo adresata. Warto zauważyć, że obok typowych 
dla modlitwy form: uproś u Jezusa; ześlij nam; spełnij Boże; pozyskaj nam itp., występują 
tu kolokwialne formy rozkaźników: Maryjo, załatw nam trochę lepszego życia; Panie […] 
postaraj się dać to, o co prosimy. Należy zauważyć, że w drugim przykładzie zwrot posta-
rać się zrobić coś wyklucza pewność wysłuchania prośby – konieczny element modlitwy, 
wynikający z nadziemskich mocy adresata należącego do sfery sacrum24. Fragment ten 

21 Relacja nadawczo-odbiorcza ja–ty uznawana jest za relację o najsilniejszym napięciu dialogicznym 
i poczuciu intymności, por. Józef Mayen, O stylistyce utworów mówionych (Wrocław: Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, 1972), 134.
22 Wojtak, „O początkach”, 93.
23 Podobną strukturę, choć pozbawioną czasownika prosić, ma fragment Bogurodzicy dla kibica: Daj nam 
to, o co się modlimy, który należy uznać za bezpośrednie odwołanie do średniowiecznego tekstu.
24 Wojtak, „O początkach”,  90–97.
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zawiera ponadto presupozycję: adresat modlitw nie jest wszechmocny (skoro powinien się 
postarać, by coś się spełniło)25.

3. Fructus

Wraz z prośbą pojawia się fructus, który należy rozumieć jako ‘owoc, nagrodę, zapłatę’. 
W tej części modlący przedstawiają oczekiwane rezultaty modlitwy, pokazują zatem ważny 
dla nich świat wartości26, dóbr, na których najbardziej im zależy. 

W oryginalnym tekście Bogurodzicy lud prosi Zbawiciela o dwie najważniejsze dla 
człowieka wartości: na świecie zbożny (‘szczęśliwy’) pobyt; po żywocie rajski przebyt 
(‘przebywanie w raju’)27. Pragnieniem średniowiecznych nadawców modlitwy jest dostatek 
i szczęście zarówno w życiu doczesnym, jak i w wieczności. Prośby te są bardzo ogólne. 

Świat wartości nadawców analizowanych utworów współczesnych jest znacznie bar-
dziej urozmaicony i przede wszystkim konkretny, choć – podobnie jak w utworze średnio-
wiecznym – dotyczy zarówno doczesności, jak i wieczności. W życiu doczesnym istotne 
dla proszących są najczęściej wartości, z którymi utożsamia się ich środowisko. Skejterzy 
proszą więc np.: przy hardflipach bezbolesne upadki, zaufanie u matki oraz żebyśmy mieli 
lepsze wtyki, aby częściej wpadać do „Kaliskiej” i „Fabryki”; a malarze (graficiarze) modlą 
się o zesłanie na Ziemię spreju się niekończącego, proszą Matkę Bożą wprost: Ześlij nam 
[…] taką puchę, pozwól kolorować mury miasta kruche. W pierwszym tekście zastoso-
wano słownictwo pochodzące z socjolektu skejtów: hardflipy ‘kombinacja kilku trików na 
deskorolce’28, a także zrozumiałe dla nich nazwy Kaliska i Fabryka (określające miejsca 
skateparków w Łodzi) oraz kolokwialne wtyki ‘kontakty, znajomości’29. Wprowadzenie do 
tego utworu elementów młodzieżowego slangu powoduje zanik typowej dla tekstów modli-
tewnych hieratyczności, a przez to desakralizację przekazu. W drugim przykładzie można 
również mówić o podobnym rezultacie, wywołanym jednak przez zupełnie inny zabieg. 
Pojawia się tu bowiem odniesienie do języka religijnego. Zastosowany w zawołaniu: Uproś 
u Jezusa […] Zesłanie na Ziemię spreju […] rzeczownik zesłanie kojarzy się z bardzo waż-
nym wydarzeniem biblijnym, jakim było zesłanie Ducha Świętego. Zderzenie takiego skoja-
rzenia z następującym po nim rzeczownikiem pospolitym sprej (połączonym z odnoszącym 

25 Kwestii tej nie można jednoznacznie rozstrzygnąć. Jest to być może tylko próba nawiązania do tekstu 
średniowiecznego i nieudolnego sparafrazowania fragmentu: A dać raczy, jegoż prosimy.
26 Wartościowanie rozumiemy za Jadwigą Puzyniną jako „(porównawcze lub przynajmniej bezpośred-
nio niezależne od porównań) uznawanie czegoś za (w jakimś stopniu i pod jakimś względem) dobre lub 
(w jakimś stopniu i pod jakimś względem) złe”. (Jadwiga Puzynina, „Wokół języka wartości”, w: Język 
w kręgu wartości. Studia semantyczne, red. Jerzy Bartmiński (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2003), 27; 
zob. też: tejże, „Jak pracować nad językiem wartości?”, Język a Kultura 2 (1991): 130. 
27 Michałowska, Średniowiecze, 285.
28 Hardflip, dostęp 9.11.2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Hardflip. 
29 Zob. Wtyki, dostęp 09.11.2020, https://www.miejski.pl/slowo-Wtyki.
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się do wieczności imiesłowem: niekończący się), a także dalszy fragment: Ześlij nam […] 
taką puchę powodują również desakralizację przekazu. Rola adresata została sprowadzona 
zatem do zapewnienia nadawcy wartości pospolitych, z punktu widzenia całego społeczeń-
stwa – trywialnych, a więc niezwiązanych ze sferą sacrum.

Kibice proszą również o to, co dla nich najważniejsze: Daj nam mecze spokojne! […] 
Wpłyń na dzikie kibica myśli. Pogódź zwaśnione czeredy! Daj nam to, o co się modlimy, by 
na ziemi głowę całą zachować. Zastosowany tu ciąg imperatywów podkreśla istotę próśb 
kierowanych do adresata. Wykorzystana w nich leksyka wartościująca obejmuje ważne dla 
nadawcy elementy codzienności. Leksyka o dodatnim nacechowaniu aksjologicznym doty-
czy wartości pożądanych, o które nadawca modli się: mecze spokojne oraz prośba o zacho-
wanie zdrowia/życia zawarta w słowach: By na ziemi głowę całą zachować30. Po przeciwnej 
stronie znajdują się elementy ze świata realnego, nazywane za pomocą leksyki o aksjolo-
gicznym nacechowaniu ujemnym: dzikie kibica myśli; zwaśnione czeredy. Prośba skiero-
wana do Boga to modlitwa o Jego interwencję i odwrócenie tego, co złe.

Również świat wartości „dzieci ulicy” jest bardzo racjonalny. Odwołuje się do pojęć 
stanowiących podstawę zwykłego życia: daj mej matce pracę, by choć miała płacę; załatw 
nam trochę lepszego życia. Zbiór wartości najważniejszych dla nadawcy, choć z punktu 
widzenia opisu aksjologicznego – instrumentalnych31, został wyrażony w utworze w postaci 
zdania złożonego z podrzędnym okolicznikowym celu, wyjaśniającego prostą logikę myśle-
nia nadawcy, dla którego najistotniejszymi wartościami są praca i płaca. Do tego zbioru 
dodać jeszcze można wyrażenie niższe podatki (Pozyskaj nam niższe podatki), pochodzące 
z utworu Z Bogurodzicą w klapie, w którym adresatem jest pan prezydent32. Użycie stopnia 
wyższego przymiotnika w prośbie: załatw nam trochę lepszego życia ma pokazać niewiel-
kie oczekiwania podmiotu mówiącego, wynikającego z jego trudnego i ubogiego życia. 
Przedstawiony przez nadawcę system wartości spycha na dalszy plan dobrobyt (dom z base-
nem, volkswagen). Taka hierarchia wartości rodzi się jednak z przekonania nadawcy o nie-
możności zdobycia tych ostatnich, co wyrażają paralelne zdania z przeczeniem: nie kupię 
domu z basenem, nie będę jeździć volkswagenem.

W zabytku średniowiecznym prośby modlących się dotyczą nie tylko ziemskiej egzy-
stencji, ale także życia wiecznego. W utworach łódzkich licealistów ten element występuje 

30 Prośby o spokój i opanowanie kibiców na stadionach, wyrażone przez podmiot mówiący – również 
kibica – są dość nietypowe. Świat wartości nadawcy stoi bowiem w opozycji do stereotypowego świata 
wartości kibiców, zawartego m.in. w licznych przyśpiewkach wykonywanych w czasie meczów piłkar-
skich. Tam wartości pozytywne wiążą się przede wszystkim z silną agresją wymierzoną przeciwko wro-
gom drużyny, zob. Izabela Kępka, „Językowa kreacja przyjaciela i wroga w przyśpiewkach kibiców Arki 
Gdynia i Lechii Gdańsk”, w: Futbol w świecie sztuki, red. Jan Ciechowicz, Waldemar Moska (Gdańsk: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012), 447–461; taż, „Rola sacrum w języku piosenek polskich 
kibiców piłki nożnej”, Język Polski 3 (2015): 270 –281).
31 Puzynina, „Jak pracować”, 132.
32 Sam tytuł, a także wyjaśnienie autora zawarte w wywiadzie z nim informują czytelnika, że chodzi tu 
o prezydenta Lecha Wałęsę.
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sporadycznie. W prośbach wypowiadanych przez nadawców związanych z subkulturami 
(skejci i kibice) świat wartości eschatologicznych łączy się z momentem śmierci, co powo-
duje, że świadomość ziemskiej egzystencji jest na tyle ważna, że wyobrażenia o życiu 
wiecznym tworzone są jako antytezy życia doczesnego:

A jak trzeba będzie umierać,
to żeby z ziemi nas nie musieli zbierać
i żeby na górze było tak, jak tu mówili:
beztrosko, wesoło i żeby na ulicach
nie bili.

Najważniejszą antywartością dla nadawców jest agresja ukazana przez część ciągu 
paralelnego wyrażającego życzenie: żeby na ulicach nie bili. Ważną wartością w wieczności 
jest bezpieczeństwo (opisane w pierwszej części paralelizmu: żeby z ziemi nas nie musieli 
zbierać), a także wartości hedonistyczne (żeby było […] beztrosko, wesoło). W innych tek-
stach widać jeszcze inne pragnienia związane z wiecznością: liczymy na […] w raju fanfary 
oraz: zrobisz fajną imprezę tam w niebie, w których zawarte są również wyobrażenia wiecz-
nej radości związane z wartościami hedonistycznymi. Warto tu znowu zwrócić uwagę na 
zastosowanie kolokwializmu fajna impreza, skracającego dystans do adresata i jednocze-
śnie desakralizującego przekaz.

Wnioski

W wierszach łódzkich licealistów oczywiste są nawiązania do średniowiecznego utworu. 
Wynikają one przede wszystkim z samego kształtu wiersza o charakterze modlitewnym. 
Pojawia się w nim zawsze nazwany adresat (w tym wypadku najczęściej jest nim Matka 
Boża lub Matka Boża i Syn Boży/Bóg). Nadawcą jest zbiorowość (lub jednostka) zano-
sząca prośby do adresata. W przeciwieństwie do typowych tekstów modlitewnych (w tym 
także do tekstu Bogurodzicy) w analizowanych utworach nadawca jest najczęściej wyraźnie 
nazwany, a jego prośby są bardziej konkretne i wynikają z przynależności do określonego 
środowiska (bądź subkultury). Język tych utworów jest prosty, precyzyjny, momentami 
kolokwialny. Brak w nim najczęściej charakterystycznej dla języka religijnego (a zwłaszcza 
dla modlitewnych form adresatywnych) hieratyczności. Taki język powoduje desakraliza-
cję tekstów, ale służy jednocześnie podkreśleniu bliskości nadawcy i adresata oraz wyraża 
ufność, jaką w związku z tym może pokładać w adresacie biedny, często mocno poraniony 
przez życie młody człowiek. 

Na zakończenie oddajmy raz jeszcze głos nauczycielowi łódzkich licealistów, 
Dariuszowi Chętowskiemu: 

Trudni uczniowie nie okazują za nic wdzięczności. […] Przychodzą do szkoły 
z obowiązku, smutni i samotni. A kiedy nie zmuszam ich do niczego, tylko 
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pozwalam tęsknić, są hałaśliwi i pracowici. Wtedy, nie troszcząc się o świętość 
języka polskiego, swobodni i spontaniczni, tworzą. […] Dla wielu to kupa bzdur. 
Wielu woli Ich Troje niż te wyboje. Tak, to są wyboje – nie zawsze jest w szkole 
przyzwoicie, nie każdy ma poczucie dobrego smaku. Są obłocone buty, „nieod-
powiedni” strój i podwórkowy slang. Ale też nadzieja, że w przyszłości będzie 
inaczej33.
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Od Bogurodzicy do Kobiety Świętej – o recepcji najstarszej polskiej pieśni przez 
współczesną młodzież

S t r e s z c z e n i e
Celem artykułu jest analiza elementów łączących uczniowskie parafrazy Bogurodzicy, napi-
sane przez uczniów jednego z łódzkich liceów i opublikowane w „Dużym Formacie” (dodatku 
do „Gazety Wyborczej”) w styczniu 2003 r., ze średniowiecznym oryginałem. Analiza wiąże 
się z elementami genologii tekstu – strukturą modlitwy, relacjami nadawczo-odbiorczymi oraz 
światem wartości nadawcy, wyrażonym w postaci próśb lub pragnień. 
Analiza wykazała nawiązania wierszy licealistów do Bogurodzicy. Wynikają one zarówno 
z kształtu wiersza o charakterze modlitewnym, wyraźnie wyeksponowanego adresata (którym 
jest najczęściej Matka Boża lub Matka Boża i Syn Boży/Bóg) oraz – najczęściej zbiorowego 
– nadawcy zanoszącego prośby do adresata. W parafrazach Bogurodzicy nadawca jest – po-
dobnie jak adresat – wyraźnie nazwany (co różni te teksty od pieśni średniowiecznej), a jego 
prośby są bardziej konkretne (niż w Bogurodzicy) i wynikają z przynależności do określonego 
środowiska. Język tych utworów jest prosty, precyzyjny, momentami kolokwialny, pozbawiony 
typowej dla języka religijnego hieratyczności. Powoduje to desakralizację tekstów, ale jedno-
cześnie podkreśla bliskość nadawcy i adresata tak ważną dla młodego, poranionego przez życie 
człowieka. 

From Bogurodzica to Holy Woman: On literary reception of the oldest Polish hymn by 
the contemporary youth 

S u m m a r y
The aim of the article is to analyze elements common to the paraphrases of Bogurodzica – 
written by the students of one of the secondary comprehensive schools in Łódź and published 
in “Duży Format” (a supplement to “Gazeta Wyborcza”) in January 2003 – and the medieval 
original. The analysis involves the elements of the text’s genology: structure of the prayer, 
sender – receiver relationship, and the universe of the sender’s values expressed in the form 
of their petitions or desires. The analysis demonstrated the reference of the students’ poems to 
Bogurodzica. It follows from the shape of the prayerful poem, clearly exposed addressee (pre-
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dominantly Mother of God or Mother of God and Son of God/God), and – most frequently col-
lective – sender, who brings their petitions to the addressee. In the paraphrases of Bogurodzica 
the sender is –similarly as the addressee – clearly named (unlike in the medieval hymn), their 
petitions are more concrete (than these contained in Bogurodzica) and result from their member-
ship in a particular community. The language of these poems is simple, precise, colloquial at 
times, lacking hieraticism typical of religious language. This results in the desacralization of the 
texts, but at the same time emphasizes closeness of the sender and the addressee, so important 
for the young, injured by life, humans.
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aspekty badań polszczyzny 20 (2021): 65–77. DOI: 10.18276/sj.2021.20-05.





SYNCHRONICZNE I DIACHRONICZNE ASPEKTY BADAŃ POLSZCZYZNY

Katarzyna Kondzioła-Pich
ORCID: 0000-0003-1950-9299

Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
katarzyna.kondziola-pich@usz.edu.pl

Covidioci kontra covidianie – kilka uwag o hejcie  
w czasach zarazy

S ł o w a  k l u c z o w e 
komunikacja internetowa, hejt, koronawirus

K e y w o r d s 
online communication, hate, coronavirus

#0#

www.wnus.edu.pl/sj | DOI: 10.18276/sj.2021.20-06 | 79–90
ISSN (print): 1730-4180 | ISSN (online): 2353-3161

Komunikowanie się stanowi integralną część społecznego funkcjonowania każdego czło-
wieka. Na przełomie XX i XXI wieku ludzkość zyskała nowe medium komunikacji – inter-
net. Jego potencjał badawczy został przez naukowców szybko zauważony.

Polskie badania nad przestrzenią komunikacyjną internetu koncentrują się m.in. na 
typologicznym zróżnicowaniu komunikatów1, opisie gatunków internetowych2, struk-
turalno-językowej analizie tekstu internetowego3 i zasadach grzeczności językowej 

1 Por. np. Włodzimierz Gruszczyński, „Czy normy językowe obowiązują w Internecie?”, w: Zmiany 
w publicznych zwyczajach językowych, red. Jerzy Bralczyk, Katarzyna Mosiołek-Kłosińska (Warszawa: 
Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, 2001), 183–190.
2 Jan Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007).
3 Urszula Żydek-Bednarczuk, „Dyskurs internetowy”, w: Przewodnik po stylistyce polskiej. Style 
współczesnej polszczyzny, red. Ewa Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk (Kraków: 
Universitas, 2013), 347–379.
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panujących w sieci4 (tzw. netykiecie5). Coraz częściej analizom poddawane jest także zja-
wisko hejtu internetowego, które najprościej można scharakteryzować jako „nienawistną 
wypowiedź krytykującą jakieś zdarzenie, czyjąś postawę lub jakąś osobę”6. Polega ono na 
„pogardliwej ocenie zjawisk, zdezawuowaniu czegoś, obrażaniu zarówno rozmówców, jak 
i innych podmiotów, okazywaniu im agresji i nienawiści”7.

Celem badań przeprowadzonych na potrzeby niniejszego artykułu jest analiza hejtu 
internetowego występującego w kontekście kryzysu społeczno-gospodarczego wywo-
łanego pandemią COVID-19. Pod tym kątem omówione zostaną wypowiedzi, w których 
internauci odnoszą się do jednego z najpopularniejszych obiektów ataków hejterskich, tj. 
polityków. Analiza dotyczyć będzie głównych cech językowych zaobserwowanych w przy-
toczonych przykładach. Materiał językowy stanowią komentarze internetowe dotyczące 
artykułów na temat pandemii i jej rozprzestrzeniania się na świecie8. Artykuły te pochodzą 
z portali internetowych o charakterze informacyjnym i plotkarskim: interia.pl, wp.pl oraz 
plotek.pl. Wszystkie zostały opublikowane w październiku 2020 roku. W sumie zebrano 
766 komentarzy, z których do analizy wybrano 237. Wybór opierał się na kryteriach wyło-
nionych z rozbudowanego spisu elementów analizy kultury wypowiedzi internetowych, 
zaproponowanego przez Krzysztofa Krejtza i Pawła Kolendę9. Do kryteriów szczegółowych 
zaliczono:

1. Kryterium treści – stosunek negatywny (wyszydzanie, lżenie, poniżanie, ubliżanie, 
dyskredytowanie, umniejszanie szacunku, stereotypizacja, lekceważenie, propa-
gowanie przemocy, agresji i łamania reguł); opis w kategoriach agresji, grożenia, 
obrażania.

2. Kryterium formy – ton wypowiedzi: sarkazm10, ironia; negatywny ładunek emo-
cjonalny.

4 Małgorzata Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2007) – szczególnie rozdział 3 „Grzeczność w komunikowaniu interpersonalno-medialnym (przy 
użyciu telefonu, domofonu, internetu, listu)”.
5 Michał Pręgowski, Zarys aksjologii internetu. Netykieta jako system norm i wartości sieci (Toruń: 
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012).
6 Anna Niepytalska-Osiecka, „O fejku, lajku i hejcie w polszczyźnie internetowej”, Język Polski 4 (2012): 
345. 
7 Barbara Sobczak, „Komu służy hejt”, Akcent. Literatura i Sztuka 3 (2019): 10.
8 Wszystkie przykłady zostały przytoczone w oryginalnej formie językowej i graficznej.
9 Krzysztof Krejtz, Paweł Kolenda, „W jaki sposób badać kulturę wypowiedzi w Internecie?”,  
w: Internetowa kultura obrażania?, red. Krzysztof Krejtz (Interactive Advertising Bureau Polska, Szkoła 
Wyższa Psychologii Społecznej, Ośrodek Przetwarzania Informacji, 2012), 20, wydanie internetowe: 
https://www.komentujnieobrazaj.pl/kno/ko-raport.pdf, dostęp 24.10.2020.
10 Sarkazm to „forma przypominająca pochwałę przy kontekście wskazującym na prześmiewczy charak-
ter”. Kamila Zasada, Victoria Kamasa, „Agresja werbalna w komentarzach internetowych”, Investigationes 
Linguisticae 37 (2017): 75.
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3. Kryterium językowe – wulgaryzmy, groźby, wykluczanie, depersonalizacja, okre-
ślenia obraźliwe, trolling11, prowokacja.

4. Kryterium oceny ogólnej – przekraczanie granicy kultury wypowiedzi.
Spis ten uzupełniono o dwa elementy pomocnicze, których zastosowanie sprowadzało 

się do ustalenia, czy analizowany komentarz zawiera obelgę (słownictwo obraźliwe, uży-
wane, by ubliżyć adresatowi) lub krytykę (reprymendę wyrażającą niechęć do adresata)12.

Badacze hejtu zauważają, że jego głównym celem jest wyładowanie agresji13. Anna 
Gawenda pisze:

podstawowym działaniem osób stosujących tę formę agresji jest jedynie atak. Ich 
celem nie jest uświadamianie błędów popełnianych przez drugą osobę bądź wska-
zywanie możliwych rozwiązań danego zachowania. Omawiane zjawisko wyraża się 
w bezpośrednim kierowaniu odczuwanego gniewu, frustracji i agresji wobec drugiej 
osoby. Działanie ma również na celu deprecjonowanie danej jednostki w oczach innych 
osób. […] Hejting jest również formą agresji bezpośredniej, jawnej zarówno wobec 
odbiorcy, jak i nadawcy tekstu, do którego odnosi się komentarz14. 

Agresja jest łączona przez badaczy z poczuciem frustracji, której źródeł należy szukać 
w szybkim tempie życia współczesnego człowieka, wysokich oczekiwaniach w stosunku do 
siebie samego oraz chęci osiągania sukcesów na każdej płaszczyźnie życia15. Oczekiwania 
te są często niemożliwe do spełnienia z powodu poczucia braku bezpieczeństwa socjalnego, 
niestabilnej sytuacji gospodarczej i politycznej oraz kreowania przez media katastroficz-
nych prognoz16. 

Okazywanie gniewu i frustracji widoczne jest także w analizowanym materiale. Jak 
już wspomniano, pochodzi on z października 2020 roku, a więc czasu, w którym społe-
czeństwo polskie bardzo mocno odczuwa efekty panującej pandemii, wynikających z niej 

11 Trolling to „antyspołeczne zachowanie charakterystyczne dla forów dyskusyjnych i innych miejsc 
w Internecie, w których prowadzi się dyskusje. Polega on na zamierzonym wpływaniu na innych użytkow-
ników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia (często następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyła-
nie napastliwych, kontrowersyjnych, często nieprawdziwych przekazów czy też poprzez stosowanie róż-
nego typu zabiegów erystycznych. Podstawą tego działania jest upublicznianie tego typu wiadomości jako 
przynęty, która doprowadzić mogłaby do wywołania dyskusji”. Michał Wawrzyniak, Hejtoholik (Gliwice: 
Wydawnictwo Helion, 2015), 35.
12 Zasada, Kamasa, „Agresja”, 75.
13 Alina Naruszewicz-Duchlińska, Nienawiść w czasach Internetu (Gdynia: Novae Res, 2015), 16. Temat 
agresji językowej został również szeroko omówiony w monografii Bożeny Taras, Agresja. Studium seman-
tyczno-pragmatyczne (Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013).
14 Adriana Gawenda, „Hejt jako przejaw patologicznych zachowań i konsekwencja rozwoju technologicz-
nego”, Bezpieczeństwo. Obronność. Socjologia 9/10 (2018): 51.
15 Danuta Pytel-Pandey, „Akty agresji językowej na przykładach z języków polskiego i rosyjskiego”, 
Slavica Wratislaviensia 162 (2016): 103.
16 Naruszewicz-Duchlińska, „Nienawiść”, 40.
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ograniczeń oraz wiążącego się z nią poczucia braku stabilności i lęku o przyszłość własną 
i swoich bliskich. Koronawirus wywołujący chorobę COVID-19 panuje w Polsce już od 
siedmiu miesięcy17, natomiast świat walczy z nim już prawie od roku. Poczucie niepewności 
wzmaga fakt, że w wielu krajach epidemia wciąż przybiera na sile i nikt nie widzi szans na 
jej szybkie zakończenie. Media od wielu miesięcy przepełnione są negatywnymi wiadomo-
ściami o kolejnych ciężkich zachorowaniach i niepokojących konsekwencjach globalnego 
kryzysu. Taki stan rzeczy bez wątpienia stanowi źródło frustracji u wielu osób, które pró-
bują ją wyładować za pomocą agresji językowej, przejawiającej się hejtem. 

Opozycja my–oni 

Analiza zebranego materiału językowego dowodzi, że nienawistne komentarze umiesz-
czane pod artykułami dotyczącymi pandemii bazują na dychotomicznych podziałach, które 
wyrażają się w przeciwstawieniu „my–oni”. To, co znajduje się po stronie „my”, stanowi 
wartość absolutną, natomiast to, co znalazło się po stronie „oni”, jest pozbawione wszelkich 
wartości, więcej, stanowi uniwersum antywartości18. W toku badań wyłoniono i nazwano 
tych, których hejterzy zaliczają do grupy „oni” i na których wyładowują swoją agresję19. 
Należą do nich m.in. politycy, lekarze, naukowcy, duchowni, katolicy, media, firmy far-
maceutyczne, inne państwa (w szczególności Chiny20), inni użytkownicy internetu. Ramy 
objętościowe artykułu pozwalają na opisanie mechanizmów dotyczących hejtowania tylko 
jednej z wymienionych grup – polityków.

Wyładowując swoją agresję, internauci odnoszą się w komentarzach zarówno do polity-
ków – ogólnie, jak i do rządu, premiera, prezydenta czy innych działaczy sceny politycznej. 
Stosowane zabiegi językowe służą wyszydzaniu, obrażaniu, lekceważeniu, poniżaniu, ubli-
żaniu i dyskredytowaniu. Hejterzy posługują się w swoich wypowiedziach potoczną i nace-
chowaną ujemnie leksyką, która wyraża silne emocjonalne wartościowanie. Komentarze, 
nawiązujące do potocznego języka mówionego, przyjmują często formy konstrukcji równo-
ważnikowych i eliptycznych. Obrazuje to następujący przykład:

17 Artykuł powstał w 2020 roku.
18 Michał Głowiński, „Retoryka nienawiści”, Nauka 2 (2007): 24.
19 Osoby lub grupy osób, których dotyczy hejt, zostały wyłonione w toku analizy badanego materiału 
i nie mają nic wspólnego z osobistymi przekonaniami czy preferencjami politycznymi autorki artykułu. 
Dobór materiału został natomiast przeprowadzony w sposób obiektywny, na podstawie kryteriów opisa-
nych w tekście, i również w żadnym stopniu nie stanowi odzwierciedlenia prywatnych poglądów autorki.
20 Chiny były pierwszym państwem, w którym odkryto koronawirus SARS-CoV-2, dlatego w wypo-
wiedziach hejterów często można spotkać zarzut, że to właśnie Chiny są odpowiedzialne za wywołanie 
pandemii i światowego kryzysu.
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A teraz respiratory dla bezpartyjnych, ludzi pracy, a politycy wpieprzać jabłka21 
i czekać na Piotra. To sami nam zgotowaliście22.

Chociaż potoczność w komunikacji bezpośredniej stanowi element dialogowej formy 
mówionej i służy usprawnieniu wyrażania myśli poprzez ekonomizację języka, to w przy-
padku hejtu tego typu zabiegi nie są zaproszeniem do dialogu, a wręcz kategorycznie go 
odrzucają. Wypowiedzi internautów przypominają krótkie komunikaty, co ma stworzyć 
poczucie stanowczości i pewności nadawcy. Widać to w powyższym przykładzie, który 
przybiera formę żądania. Wypowiadający się tu internauta neguje tradycyjne pojmowanie 
hierarchiczności, charakterystyczne w komunikacji bezpośredniej. Hejter, kierując swoje 
żądanie do polityków znajdujących się poza jego zasięgiem w życiu realnym, plasuje się na 
górnych szczeblach drabiny społecznej.

Teorie spiskowe

Hejtując polityków, internauci precyzują tę grupę jako rząd, rządzących lub partię rządzącą. 
Kierują w ich stronę szereg zarzutów i pretensji, a jednym z oskarżeń jest przypisywanie im 
chęci sprawowania kontroli nad społeczeństwem:

(1) Bo to jest na rękę rządzącym, w ten sposób mają większą kontrolę nad 
społeczeństwem. Dojdzie do tego, że bez potwierdzonego szczepienia na COV – 
a co za tym idzie (bo to jest to samo) bez wszczepionego czipa, nie zrobisz zakupów, 
ani nie pojedziesz komunikacją23. 

Zaprezentowany powyżej przykład obrazuje tendencję do tworzenia przez hejterów 
różnorodnych teorii spiskowych. Polegają one na próbie wyjaśnienia sytuacji związanej 
z pandemią poprzez przekonywanie o istnieniu spisku zakamuflowanej grupy osób, które 
zawarły tajne porozumienie w celu osiągnięcia własnych korzyści. Ich działania polegają na 
zatajaniu prawdy o pandemii przed opinią publiczną. Jedna z takich teorii spiskowych doty-
czy przymusowego stosowania szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w których 

21 Ten fragment komentarza stanowi nawiązanie do wypowiedzi jednego z senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości, który w rozmowie z dziennikarzem radia RMF FM zachęcał do wspierania odpor-
ności poprzez spożywanie owoców, w szczególności jabłek: Stanisław Karczewski o sposobach walki 
z Covid-19, dostęp 25.10.2020, https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/polska/news-
stanislaw-karczewski-o-sposobach-walki-z-covid-19-jedno-jabl,nId,4794393.
22 Koronawirus w Polsce. Dr n. med. Grażyna Cholewińska-Szymańska: wszystkie respiratory są 
zajęte, dostęp 18.10.2020, https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-
koronawirus-w-polsce-dr-n-med-grazyna-cholewinska-szymanska-,nId,4800381.
23 System opieki musi iść w stronę masowych testów, dostęp 19.10.2020, https://wydarzenia.interia.pl/
raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-ekspert-system-opieki-musi-isc-w-strone-masowych-
testow-na-c,nId,4800300.
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mają się znajdować czipy. Ich wszczepienie, zdaniem hejterów, pozwoli spiskowcom kon-
trolować każdego człowieka. 

Inna teoria spiskowa mówi o celowym postępowaniu, w które zamieszany jest nie tylko 
rząd Polski, ale także prezydent, partie lewicowe i opozycyjne, media, duchowni, Światowa 
Organizacja Zdrowia oraz Bill Gates24. Za przykład niech posłużą fragmenty komentarza, 
który z powodu niezwykle rozbudowanej formy nie może być przytoczony w całości:

(2) Fałszywa pandemia jest tam, gdzie są skorumpowane rządy i gdzie jest ,,wirus 
propagandy”, który sieje strach, lęk i doprowadza ludność do depresji, chorób 
serca, udarów, nowotworów. PiS, media, niektórzy biskupi i księża biorą udział 
w kłamstwie plan-demicznym, przestępstwie masońskim […] PiS prowadzi terror, 
wszedł w buty PO i z lewicą pod bzdurną pandemią masońską realizuje postu-
laty lewackie; […] Gates się wygadał! Szczepionka na koronę wymorduje wiele 
ludzi i wszystkich uszkodzi genetycznie! […] Tu nie o żadnego wirusa chodzi, tylko 
o ,,Nowy Porządek Świata [New World Order]” – mówił Morawiecki w Sejmie 
4.06.2020r. i kontrolę każdego ludzkiego kroku. ,,New World Order” – to nowy 
ład światowy oddający cześć szatanowi i wszystkiemu co z nim związane. […] 
Prezydent na konferencji prasowej ujawnił mocne informacje na temat działania 
akcji korona wirusowej, że otrzymał za nakręcanie fałszywej pandemii znaczną 
ofertę pieniężną 92 mln dolarów przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)25.

Autor zaprezentowanej wypowiedzi potwierdza często powtarzane przez hejterów teo-
rie, jakoby działanie zamieszanych w spisek osób miało polegać na zastraszaniu społeczeń-
stwa po to, aby doprowadzić do depresji, chorób na tle nerwowym i sercowym, a w konse-
kwencji do depopulacji, będącej początkiem tzw. Nowego Porządku Świata. Wypowiedź 
intensyfikuje nacechowana pejoratywnie leksyka (terror, przestępstwo, wymordować), 
wymowne metafory (wirus propagandy) i negatywne określenia (skorumpowane rządy, fał-
szywa pandemia).

Neologizmy

Analiza zebranego materiału uwidacznia panującą w wypowiedziach internautów tendencję 
do tworzenia neologizmów, które w sposób zwięzły i trafny mają wyrażać zamiar nadawcy 
i przekazywać jego opinię na poruszany temat. Zabieg ten obrazuje często powtarzające się 
w komentarzach słowo plandemia, będące kontaminacją leksemów „plan” i „pandemia”. 

24 Bill Gates – współzałożyciel korporacji Microsoft i jeden z najbogatszych ludzi na świecie jest często poja-
wiającą się postacią w teoriach spiskowych. Ich autorzy sugerują, że miliarder już dawno zaplanował pande-
mię, a jego celem ma być wprowadzenie obowiązkowej szczepionki przeciwko wirusowi, której sam będzie 
producentem i na której zbije fortunę. Inna teoria mówi o tym, że produkowane przez Gatesa szczepionki będą 
zawierać truciznę, która doprowadzi do śmierci wielu osób, a w konsekwencji do depopulacji świata.
25 System opieki.
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Użycie go umożliwia nadawcy przedstawienie w klarowny sposób przekonania o spisko-
wym podłożu światowego kryzysu wywołanego koronawirusem oraz o istnieniu ukrytego 
planu bliżej nieokreślonych osób. W analizowanym materiale omawiany neologizm wystę-
puje często i można spotkać różny jego zapis, np. przy użyciu łącznika (plan-demia) lub 
wyróżnienia wielką literą: 

(1) 1500 lekarzy, prawników, profesorów z Holandii i nie tylko podczas specjalnego 
kongresu podpisało takie samo memorandum o to aby zakończyć Zakłamaną 
Plandemię !!!26.

(2) Te wszystkie obostrzenia nie zostaną cofnięte, gdy Plandemia tego wirusa ustąpi, 
te obostrzenie i zmiany w zapisach ustaw już pozostaną. Bo to jest na rękę rządzą-
cym, w ten sposób mają większą kontrolę na społeczeństwem27.

(3) Zrzucamy kagańce! Odwołujemy plandemię !28.

Kolejnym przykładem na słowotwórczą kreatywność internautów jest neologizm covi-
diota, powstały na bazie leksemu „idiota” oraz nazwy choroby wywoływanej koronawi-
rusem – COVID-19. Ta pejoratywnie nacechowana forma służy określaniu osób, które nie 
wierzą w istnienie pandemii i, co za tym idzie, nie stosują się do narzuconych obostrzeń, 
przez co są posądzane o roznoszenie wirusa wśród społeczeństwa. Użycie tego nowo 
powstałego słowa służy deprecjonowaniu i krytykowaniu osób, których dotyczy hejt:

(1) covidioci nie wierzą w covid ale za to wierzą w yeti, potwora z Lochness, budow-
niczych piramid z kosmosu, nie wierzą w lądowanie na księżycu, myślą że amery-
kanie przechowują kosmitów z Roswell, są przeciwnikami szczepień, wierzą za to 
w gusła i znachorskie metody lecznicze, nie wierzą w ocieplenie klimatu, widzą 
zagrożenie w 5G, są eurosceptykami i miłośnikami dyktatur putina, łukaszenki, 
orbana czy erdogana29.

(2) uff ....... jak to dobrze, że nie jestem covidiotą, narażałbym na śmierć starsze oraz 
schorowane osoby, łamałbym nogi paniom motorniczym za zwrócenie mi uwagi, 
na szczęście nie byłem osłem w szkole30.

Przeciwnikami covidiotów są covidianie31 – ci, którzy przestrzegają zasad mających na 
celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Forma covidianie bezpośrednio 

26 Tamże.
27 Tamże.
28 Tamże.
29 Tamże.
30 Tamże.
31 Prof. Małgorzata Bogunia-Borowska: Sytuacja kryzysowa zawsze obnaża mocne i słabe strony, dostęp 
25.10.2020, https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-prof-malgorzata-
bogunia-borowska-sytuacja-kryzysowa-zawsze-o,nId,4798672.
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nawiązuje do leksemu „Marsjanie” – nazwy mieszkańców planety Mars. Są to hipotetyczne 
istoty, przedstawiane w kulturze jako człekokształtne ufoludki, często w kolorze zielonym. 
W omawianym kontekście najważniejsze jest domniemanie istnienia Marsjan, budzące ana-
logiczne odczucia co do słuszności postępowania covidian. 

Tendencja do tworzenia neologizmów szczególnie uwidacznia się w komentarzach 
dotyczących partii politycznych, zwłaszcza dwóch ugrupowań: PiS i PO. Tu hejterzy wyko-
rzystują akronimy i wyodrębniają wielkimi literami część wyrazu odpowiadającą brzmie-
niowo danemu skrótowcowi. Tak zmodyfikowane słowo otrzymuje negatywny wydźwięk, 
a odbiorca jest w stanie precyzyjnie określić obiekt odniesienia:

(1) Oczywiście POmylona wie ze wszystkie respiratory zajete, POdobno dla 
POmylencow nie ma koronawirusa, ich nic nie rusza wiec PO co te brednie?32.

(2) POniższe wpisy POniżej poziomu człowieczeństwa POmyślcie i rozważcie co i was 
może dopaść, na nawrócenie na razie nie za póżno ale ,,CO JEŚLI BÓG JEST,, 
wasze wpisy są dla was tragiczne33.

Neologizmy powstałe przy użyciu akronimu identyfikującego partię Prawo 
i Sprawiedliwość charakteryzują się większą różnorodnością formy. Tu skrótowiec bywa 
wyróżniony nie tylko wielkimi literami, ale także za pomocą łącznika, spacji lub innych 
znaków graficznych, np. PiS land, pis-du, pis>>>> u>>> ary. Neologizmy te są najczęściej 
nacechowane negatywnie i należy je zaliczyć do wulgaryzmów. Obrazują to następujące 
przykłady:

(1) Pis>>>> dziel>>>>>cy wcisnęli hamulec i w przyszłym tygodniu, obie krzywe, 
wypłaszczą się na tym samym poziomie. Bedą mogły pis>>>> u>>> ary ogłosić 
kolejny sukces, sukces inaczej.:)34.

(2) Ej wy super experci..... może poinformowali byście o tym PiS dzielski narząd, bo 
w porównaniu z innymi europejskimi krajami to PiS doland wygląda jakoś słabo.... 
życzę Polakom szczęścia, niestety tylko szczęście może was uratować, bo wasz 
nierząd raczej nie35.

Ostatni przykład zawiera dwie formy ukazujące krytyczny i lekceważący stosunek 
nadawcy do polskiego rządu. Mowa o leksemach nierząd i narząd, które w procesie neo-
semantyzacji otrzymały znaczenie ‘rząd’. Jest to kolejny zabieg służący wulgaryzacji tre-
ści i przekazu. Polega on na odniesieniu do podstawowego znaczenia użytych leksemów 

32 Koronawirus w Polsce. Dr n. med. Grażyna Cholewińska.
33 Koronawirus. Kolejny rekord zakażeń. Jesteśmy o krok od tragedii, dostęp 17.10.2020, https://wiadomosci.
wp.pl/koromawirus-kolejny-rekord-zakazen-ekspert-jestesmy-o-krok-od-tragedii-6565594438929024a.
34 Tamże.
35 System opieki.
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– „nierząd” jako ‘prostytucja’ i „narząd”, w tym przypadku jako określenie narządu rod-
nego (tu szczególnie zwulgaryzowanego poprzez użycie połączenia PiS dzielski narząd). 

Jak widać, hejt opiera się czasem na odniesieniach do silnie zwulgaryzowanej sek-
sualności człowieka. Zdarza się również, że bazuje on na odwołaniach do sfery fekalnej, 
kojarzonej z brudem i fetorem, co w jasny sposób pokazuje nastawienie nadawcy do pre-
zentowanych treści. Na wymienienie ze względu na częstotliwość występowania zasługuje 
tu hybryda językowa zawierająca angielski leksem piss – ‘siki’:

(1) Dla piss-owskiego s c i e r w a ważniejsze jest utrzymanie propagandy i k l e r u!36.

W przytoczonym komentarzu cząstka piss została dodatkowo wyróżniona za pomocą 
zapisu z łącznikiem. W ten sposób nadawca nie pozostawia wątpliwości, jak użyta przez 
niego forma powinna zostać zrozumiana. Przykład ten obrazuje również zastosowanie spe-
cjalnego stylu formatowania jako sposobu wyróżnienia treści, na które nadawca chce zwró-
cić szczególną uwagę odbiorcy. Mowa tu o zapisie słów s c i e r w a oraz k l e r, które zostały 
wyeksponowane za pomocą spacji rozdzielających poszczególne litery. 

Hejterzy wykorzystują także znaki graficzne, ułatwiające im szybkie i jasne prze-
kazanie zamierzonych celów. W analizowanym materiale dotyczy to sytuacji, w których 
nadawca oskarża partię rządzącą o okradanie społeczeństwa i bogacenie się jego kosztem. 
Czyni to za pomocą specjalnego zabiegu graficznego, polegającego na użyciu w tekście 
symbolu dolara amerykańskiego ($). Oto przykład:

(1) Jeżeli wylaczacie respiratory to proszę najpierw tych z pi$$u bo porzadnych ludzi 
szkoda37.

Zastosowanie omawianej formy graficznej sprawia, że oskarżenia dotyczące sfery 
finansowej są jedynie implikowane, a nie wyrażone wprost. Z jednej strony pozwala to na 
maksymalną ekonomizację zapisu, z drugiej zaś – na jasne i zwięzłe przekazanie intencji. 

Podsumowanie

Na podstawie zaprezentowanego w niniejszym tekście materiału językowego można 
wydzielić kilka cech, którymi charakteryzuje się hejt językowy. Pierwszą z nich jest spi-
skowe rozumienie rzeczywistości. Opiera się ono na dychotomicznym podziale wyrażonym 
przeciwstawieniem „my–oni”. W ramach tego podziału nienawistnej krytyce i deprecjacji 

36 Tamże.
37 Red Lipstick Monster zakażona koronawirusem, dostęp 27.10.2020, https://www.plotek.pl/plote-
k/7,154063,26409215,red-lipstick-monster-zakazona-koronawirusem-system-jest-niewydolny.html.
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podlega wszystko, co znajduje się po stronie „oni”. Głównym zabiegiem językowym stoso-
wanym tu przez hejterów jest używanie języka potocznego. Oprócz leksyki przejawia się on 
także w eliptycznych i równoważnikowych konstrukcjach wypowiedzi. 

W tekście zostały również omówione przekształcenia różnych kategorii. Należą do 
nich neologizmy, będące kontaminacją dwóch leksemów (np. plandemia, covidiota, covi-
dianin) oraz przekształcenia, które zawierają i uwypuklają akronimy identyfikujące partie 
polityczne (np. POmylona, PiSland).

Kolejną cechą jest odwoływanie się do silnie zwulgaryzowanej sfery seksualności 
i płciowości człowieka, a także do prymitywnych skojarzeń erotycznych i fekalnych. Za ich 
pomocą tworzone są neosemantyzmy (np. nierząd w znaczeniu ‘rząd’) i hybrydy językowe 
(np. piss-owski).

W swoich komentarzach hejterzy często stosują zabieg grafizacji38, czyli zapisu tekstu 
lub jego części przy użyciu szczególnych znaków graficznych. Może to być na przykład 
wyeksponowanie niektórych słów za pomocą spacji oddzielającej poszczególne litery (np. 
k l e r) lub użycie symboli graficznych (np. symbol dolara w zapisie słowa pi$$).

Zaprezentowany tekst ukazał tylko niewielki wycinek z gamy różnorodnych sposobów 
na rozładowanie agresji przez hejterów internetowych. Jednak już na jego podstawie widać 
tendencję do krytycznego analizowania informacji, które są sprzeczne z poglądami inter-
nautów. Efekt zaprzeczenia jest szczególnie widoczny w kontekście pandemii koronawirusa 
i doniesień medialnych na jej temat.
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Covidioci kontra covidianie – kilka uwag o hejcie w czasach zarazy

S t r e s z c z e n i e
Celem artykułu jest analiza językowa hejtu internetowego występującego w kontekście kryzysu 
społeczno-gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Materiał stano-
wią komentarze internetowe umieszczane pod artykułami dotyczącymi pandemii. Spośród gru-
py kilkuset przykładów wybrano i poddano analizie te, których treść odnosiła się do polityków. 
Podczas doboru materiału językowego zastosowano kryterium treści, formy, kryterium języko-
we oraz kryterium oceny ogólnej. Za podstawę działań internetowych nienawistników przyjęto 
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chęć wyładowania agresji oraz dychotomiczne pojmowanie rzeczywistości. Badania pokazały, 
że dla hejterów charakterystyczne jest spiskowe widzenie świata. Ich komentarze przepełnio-
ne są potocyzmami i wulgaryzmami, a wypowiedzi często przyjmują formę obelg, zarzutów, 
gróźb i aktów deprecjonujących. Charakterystycznym elementem języka hejterów jest stosowa-
nie różnorodnych neologizmów, które najczęściej są nacechowane ujemnie.

Covidiots vs. covidians: A few remarks on the hate during the time of plague

S u m m a r y 
The aim of the article is the linguistic analysis of the online hate that occurs within the context of 
the socioeconomic crisis caused by the coronavirus SARS-CoV-2 pandemic. The research ma-
terial consists of the online comments posted below the articles on the pandemic. From among 
several hundreds of instances, those whose content referred to the politicians were selected and 
analyzed. The selection was made according to the criteria of content, form, language, and gene-
ral evaluation. As a basis of the online haters actions the author adopted the desire to discharge 
aggression and the dichotomous understanding of reality. The results of the research demonstra-
ted that conspiratorial view of the world is characteristic of the haters. Their comments are full 
of colloquialisms and vulgarisms, and their utterances often adopt a form of insults, accusations, 
threats, and deprecating acts. Furthermore, the haters’ language is characterized with the use of 
a variety of neologisms, which mostly are negatively biased.
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Introduction

There are many different definitions of bilingualism. Nordquist1 offers a snappy one, stat-
ing that this is “[…] the ability of an individual or the members of a community to use two 
languages effectively”. However, every person who reflects on bilingualism thinks of this 
phenomenon in his or her own way. Some consider bilingualism as a situation when a person 

1 Richard Nordquist, “Definition and Examples of Bilingualism”, ThoughtCo, Aug. 27, 2020, accessed 
25.09.2020, thoughtco.com/what-is-bilingualism-1689026.
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is able to communicate in two languages but does not use them in everyday life2. Also, there 
are definitions that present bilingualism as the regular use of both languages (or dialects) 
in different daily situations3. One of the first definitions of bilingualism was Bloomfield’s 
idea that it would be “[…] native-like control of two languages”4. Haugen states that we can 
talk about a bilingual person when s/he starts producing full, correct, and understandable 
statements in the other language5.

The majority of people in the world are bilingual due to the fact that they can talk 
and understand two languages no matter if they acquire them as children or later in life6. 
As Patterson claims, many bilingual children have contact with two languages since early 
childhood - this process is called simultaneous acquisition7. The second type of acquisition 
of languages is the sequential one. Byers-Heinlein and Lew-Williams describe it as less 
advantageous than simultaneous bilingualism due to – as they put it – worse pronunciation, 
less sophisticated vocabulary and a lower amount of words, in sum less overall proficiency8. 
In their opinion, one of the reasons is the fact that children know their first language at 
a high level, and then they start to acquire the second one.

1.1. Code-switching and code-mixing

One of the most recognizable features of a bilingual person is code-switching. It can be 
noticed during everyday conversations in different environments as well as when expressing 
emotions9. Meisel presents the definition of the code-switching as follows:

Code-switching is the ability to select the language according to the interlocutor, the 
situational context, the topic of conversation, and so forth, and to change languages 
within an interactional sequence in accordance with sociolinguistics rules and without 
violating specific grammatical constraints10.

2 Jean-Marc Deweale, Alex Housen, Li Wei, eds., Bilingualism: Beyond Basic Principles (Bristol, UK: 
Multilingual Matters, 2003).
3  François Grosjean, Studying Bilinguals (Oxford: Oxford University Press, 2008).
4 Leonard Bloomfield, Language (London: Allen & Unwin, 1935), 56.
5 Einar Haugen, Bilingualism in the Americas: A bibliography and research guide (University of 
Alabama, Alabama Press, 1953).
6 François Grosjean, Life with Two Languages: An Introduction to Bilingualism (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1982).
7 Janet L. Patterson, “Relationships of expressive vocabulary to frequency of reading and television 
experience among bilingual toddlers”, Applied Psycholinguistics 23 (2003): 493–508.
8 Krista Byers-Heinlein, Casey Lew-Williams, “Bilingualism in the early years: What the science 
says”, LEARNing Landscapes 7 (2013), 1: 103.
9 Kira Hall, Chad Nilep, “Code-switching, identity and globalization”, in: Handbook of Discourse 
Analysis, eds. Deborah Tannen, Heidi E. Hamilton, Deborah Schiffrin (London: Blackwell, 2015). 
10 Jürgen Meisel, Code-switching in Young Bilingual Children: The acquisition of grammatical constraints, 
Studies in Second Language Acquisition 16 (1994), 4: 415. DOI: https://doi.org/10.1017/S0272263100013449.
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Ariffin pays attention to some contextual factors which can be influential during the 
process of code-switching: /1/ the relationship between interlocutors; /2/ the environment in 
which the conversation takes place; and /3/ the topic of the conversation11.

The next essential concept, which often appears in respect to bilingual people and 
derives from code-switching, is code-mixing. Wardhaugh defines code-mixing as chang-
ing single elements of the utterance by people who speak two languages12. In the scholar’s 
opinion, code-mixing does not generally change the topic of conversation.

To sum up, the main difference between these two notions can be found in the fact that 
code-switching is a process in which the speaker uses the second language to complete the 
utterance in the first language in the form of words, phrases or even full inclusions while in 
code-mixing the speaker uses only single words from another language and his or her state-
ment is based on the first dominant language.

1.2. Bilingual expression of emotions

Pavlenko claims that if the second language is acquired later than in childhood, then its level 
of expression of emotions becomes lower due to the fact that the person was brought up in 
the L1 environment and learned to express their own emotions13. As was demonstrated by 
the scholar, one’s education in the L1 environment and subsequent acquisition of a second 
language will result in a limited ability to express emotions in the language acquired later. 
While focusing on the differences between languages and cultures in the context of perceiv-
ing and expressing emotions, a division into internal and external events has been intro-
duced, together with an assertion that both types of events can have an impact on people’s 
perceiving of emotions, and the ways of their expressing14.

Another reason for expressing emotions in different languages by bilingual people is 
the sense of belonging to a given culture. According to Evans’ cultural theory of emotions15, 
emotions, like languages, are learned and transferred culturally by people – it means that 
people from different cultures should feel different emotions than people from other coun-
tries and cultures. Ożańska-Ponikwia describes it as “[…] the relationship between emotions 
and culture is a very important one, as culture ‘shapes’ the perception and expression of 
emotions through the social constructions of reality that presumably characterize important 

11 Kamisah Ariffin, Mysyana S. Hussin, “Code-switching and Code-mixing of English and Bahasa 
Malaysia in Content-Based Classrooms: Frequency and Attitudes”, Linguistic Journal 5 (2011): 220.
12 Ronald Wardhaugh, An Introduction to Sociolinguistics (New York: Basil Blackwell, 1986), 130.
13 Aneta Pavlenko, “Bilingualism and emotions”, Multilingua 21 (2002). 
14 Aneta Pavlenko, “Emotion and emotion-laden words in the bilingual lexicon”, Bilingualism: Language 
and Cognition 11 (2008), 2.
15 Dylan Evans, Emotion: The Science of Sentiment (New York: Oxford University Press, 2001).
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aspects of one’s culture”16. Also Wierzbicka claims that there are both universal (common 
for all people) and cultural-specific emotions, and only those who belong to a given cul-
ture are able to express and recognize the latter in other people17. According to Ożańska-
Ponikwia18, people are able to recognize universal emotions around the world, but also at the 
same time to learn and experience new emotions which are characteristic of the specific cul-
ture to which people can belong by living in a foreign country and using a foreign language 
every day. The scholar also observes that if the exposure to aspects of the second language 
gives a learner a chance to develop their emotional concepts, it can be influential for percep-
tion and expression of emotions both in the native and acquired language.

2. Study description

The objective of the present study is twofold. First, we would like to analyze the use of two 
languages in everyday situations, including code-switching and code-mixing, as well as 
expressing emotions in them; second, we would also like to find answers to the following 
research questions:

1. Is there a difference between using both languages in different everyday situations?
2. Does our subject switch between the two languages in some selected situations?
3. Is there a difference between the subject’s expression of emotions in both languages?
4. What are the possible factors which can have an impact on the expression of emo-

tions in L1 and L2?

2.1. Study participant

The subject of this study is a bilingual girl. Sarah is 13 years old, she lives in a small city 
near London and she goes to a public school for music and art class. Sarah is bilingual – 
she speaks British English, which is her (officially recognized) first language, and Polish 
– which is the language she can use at home. She was born in England, but her parents 
are Polish and they communicate in this language every day. Since birth, she has mostly 
spoken English using it in different environments, like school, public places, and during 
meetings with friends, but when at home Polish is recognized the main language of com-
munication. Sarah’s mother is also bilingual because she was born in Poland and at the 
age of 23 she moved to England where she has lived for 14 years. Now, she speaks both 

16 Katarzyna Ożańska-Ponikwia, Emotions from a Bilingual Point of View: Personality and Emotional 
Intelligence in Relation to Perception and Expression of Emotions in the L1 and L2 (Cambridge: Cambridge 
Scholars Publishing, 2013). 
17 Anna Wierzbicka, Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and universals (Cambridge: 
Cambridge University Press 1999). 
18 Ożańska-Ponikwia, Emotions.
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languages fluently. The girl’s father is bilingual, too. He was born in Poland and he moved 
to England with his family at the age of 25. His Polish is very good, but his English is quite 
limited; obviously, he can communicate, but he makes a lot of grammatical mistakes while 
talking. Sarah and her parents also live with her grandmother, who speaks Polish only, so 
they mostly use this language at home. She often visits Poland spending her time with her 
Polish-speaking family in a small village near Białystok. Sarah, together with her parents 
and her grandmother, comes there at Christmas and – sometimes – on summer holidays. 
Sarah also has some Polish friends who live nearby her uncle’s house in Poland and she can 
communicate with them in Polish without any difficulty. Sometimes, however, she forgets 
some words and tries to paraphrase them or say them in English. The Polish members of her 
family cannot speak English fluently, but they can communicate with Sarah when she does 
not know some Polish words, especially their dialectal forms. Sarah likes speaking Polish, 
but she feels more comfortable when speaking English. When asked which language she 
recognizes as her first language, Sarah openly admits it is English.

2.2. Instruments used in the present study

To assess Sarah’s bilingualism and her level of expressing emotions, the following instru-
ments were used: the Polish Placement Test, the Questionnaire Measuring Perception, and 
the Expression of Emotions in the L1 and L2, as well as a semi-structured interview con-
ducted with the subject of the study. 

2.2.1. The Polish Placement Test

The first instrument, which is the Polish Placement Test, is a test consisting of 100 ques-
tions. All of them are related to different grammar structures because in each question the 
subject has to choose or fill in the correct forms of words given to them. The majority of 
the questions are of the multiple-choice type, where the participant has to choose one cor-
rect answer from 3 different possibilities. There are also some open questions, where the 
subject of the study has to write her own answers. The test itself, as well as its diagnostic 
results have been elaborated on the ideas found at the website of Krakowska Akademia im. 
A. Frycza-Modrzewskiego19. 

In order to make the test comparable with other tests that can measure the levels of 
proficiency of some other, generally recognized as weaker, language we have decided to 
employ some of the indications found in Ellis20. The tests suggested by the scholar entail 
/1/ an oral imitation test involving both grammatical and ungrammatical sentences; 

19 Krakowska Akademia im A. Frycza-Modrzewskiego. Test plasujący, accessed 23.05.2019, https://www.
ka.edu.pl/dla-studentow/studium-jezykow-obcych/test-plasujacy/. 
20 Rod Ellis, Measuring implicit and explicit knowledge of a second language; a psychometric study 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2005).
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/2/ an oral narration test; /3/ timed and untimed (GJT) grammaticality judgment tests; and 
/4/ a metalinguistic knowledge test. Naturally, unlike Ellis, we elaborated a procedure that 
the use of Polish, and the used analogical items. 

2.2.2. The Questionnaire Measuring Perception and Expression of Emotions

The second instrument used in the study is the Questionnaire Measuring Perception and 
Expression of Emotions in the L1 and L2. It was found in Ożańska-Ponikwia21. By the 
author’s permission, this questionnaire was mostly used in its original form, but some ques-
tions had been changed to be more appropriate for a 13-year-old girl; for instance I use 
English when I talk to my children was changed into I use English when I talk to my parents. 
The questionnaire, prepared strictly for this study, contained 28 sentences, of which only 
four were in the form of questions and the rest of them were the statements to agree or 
disagree with. The questionnaire was presented in the form of a grid, where the subject had 
to choose an answer from the range 1 (completely disagree) to 5 (completely agree) for the 
first 23 questions. In the next question, the participant had to indicate the more often used 
language (from 1 – Polish to 5 – English). The last 4 questions concerned the frequency of 
using Polish and/or English language in expressing some emotions – the subject of the study 
had to choose from the range 1 (not at all) to 5 (very often).

2.2.3. The semi-structured interview

The third instrument was the semi-structured interview prepared by the researchers. 
The interview consisted of ten general questions and some more detailed ones which were 
to be asked additionally during the conversation with Sarah planned by us. The first ten 
questions were related to the subject’s everyday life and her point of view on her own lan-
guage choice; there also were a few questions about ways of expressing selected emotions. 
The posed questions were asked as follows: In what language do you feel more comfort-
able when speaking?, Which language is closer to you?, Do you switch between languages? 
If yes, in what situations?, Do you understand Polish TV programs or books when watching 
or reading without any problems?, Can you write in the Polish language?, Which language 
do you prefer during talking with a person who speaks both of them?, Do you sometimes 
talk to yourself in Polish?, Do you write a diary?, What language do you speak when you 
are happy and sad? and Do you prefer saying <Kocham Cię> or <I love you>? During the 
interview, more detailed questions were asked to either make sure or clarify some issues 
recognized as not fully transparent after the general questions had been asked, or they may 
evidently require longer or more detailed explanation.

21 Ożańska-Ponikwia, Emotions. 
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3. Data analysis

Below we present all the data collected during the research: the assessment of Polish and 
English language skills and the level of code-switching and code-mixing, as well as the 
ways of expressing emotions in both languages.

3.1. The assessment of Polish language level

The number of points scored in this test determines the language proficiency level, which 
is presented as follows: the first 14 items entail an oral imitation test based upon gram-
matically correct sentences; the next 19 items entail an oral imitation test based upon gram-
matically incorrect sentences; another 20 items entail an oral narration test; similarly, the 
next 20 items entail timed GJT; the next 15 items entail untimed GJT; and finally, the last 
12 items entail a metalinguistic knowledge test. In this way, the sum of the scored points 
determines the language level of the subject of the study. All the results and the number of 
points scored in each level and in the whole test of the participant in a given study are pre-
sented in Table 1.

Table 1. The assessment of Polish language level of the research subject (own elaboration)

Level of language proficiency Sarah’s score (%) Maximum score (%)

Oral imitation test (grammatical sentences) 12 14
Oral imitation test (ungrammatical sentences) 7 19
Oral narration test 12 20
Timed GJT 10 20
Untimed GJT 3 15
Metalinguistic knowledge test 1 12
Total 45 100

As it is presented in the Table above, Sarah scored 45 points out of 100 possible, which 
gives her a 45% score. It means that the girl’s Polish language proficiency cannot be esti-
mated as very good. When it comes to assessing each level separately, the highest score was 
obtained in the oral imitation test that was based upon grammatically correct sentences, 
where the participant scored 12 points out of 14 possible, which gives a result of 87.7%. 
In the second of her tests, an oral imitation test that referred to grammatically incorrect 
statements, Sarah gave 7 correct answers only (from 19 given), which indicates a percentage 
result of 37%. As for the correctness of the answers to the items in the oral narration test, the 
result is 12 points out of 20, which gives a result of 60%. The worst result was obtained in the 
metalinguistic knowledge test, where Sarah gave only 1 correct answer (8,4%).
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3.2. The results of the Questionnaire Measuring Perception and Expression 
of Emotions in L1 and L2 

As the second element of the research, the participant had to complete a questionnaire related 
to her perception and expression of emotions. It contained 30 multiple choice questions 
regarding the frequency of use in each of the two languages. The girl’s answers allowed us 
to assess her way of feeling and expressing emotions in both Polish and English. In most 
questions that concerned English as a language in which she can express or feel certain 
emotions, the average score is 5 (the highest), which means that English is definitely the 
language recognized as dominant by her. In the case of questions about the Polish language, 
in which she has difficulty in understanding emotions or in comprehending other people 
speaking in this language, her answers were 1 (the lowest). In questions about Polish as 
a language of communication on a daily basis, the average was 2 because Sarah uses this 
language only to communicate at home. In questions about emotional expression in Polish, 
the average of results was 3. As pointed out by Sarah (and also observed) all positive emo-
tions are expressed in English, this allows her to share these emotions with other people 
who surround her. However, in the case of negative emotions or unpleasant experiences - the 
participant chooses the Polish language because in such situations she resorts to closest fam-
ily members, from whom she receives support and can talk about her problems (Figure 1).

3.3. The frequency of code-switching and code-mixing

During the observation, we have noticed a few situations in which the participant switched 
between languages and mixed them. Such situations took place mostly at the girl’s home, 
especially when the interlocutor changed during talking. It was observed a few times that 
when Sarah was with her grandmother and some English-speaking friends, she switched 
between Polish and English to communicate both with the grandmother and the friends. 
Also, she acted as a translator because she conveyed messages between her friends and her 
grandmother so that every participant in the conversation could understand its full content. 
What is more, while she was outside home with her mother, for example for shopping, she 
spoke to her mother in Polish while she was communicating in English with a saleswoman. 
The other reason why the girl switched between the two languages was when she wanted 
to tell something in Polish but – as it seemed – she was not able to find the proper word in 
this language or the word was too difficult to pronounce. In such situations, Sarah switched 
to English and sometimes continued her statement in English. The next important reason 
for switching between Polish and English occurred when talking about emotions. As it was 
observed, the girl preferred to talk about her positive emotions in English, but she evidently 
preferred to talk in Polish when expressing some unpleasant emotions.
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Figure 1. The results of the Questionnaire Measuring Perception and Expression of Emotions  
in L1 and L2 (own elaboration)

Similar conclusions were drawn when regarding the frequency of code-mixing. During 
the same observation, situations were also observed when code-mixing occurred. The rea-
sons were the same as in the case of code-switching; these mostly occurred when changing 
an interlocutor, when she apparently could not find an appropriate word in Polish (or the 
word pronunciation was too difficult for her), and when expressing (mostly negative) emo-
tions.

Analyzing what has been presented above, it can be said that there are some specific 
situations in which Sarah switches between languages and/or mixes them. The situations 
observed there are, however, more or less similar to these mentioned in Pavlenko’s paper22. 
The phenomena of code-switching and code-mixing that have been observed in the case of 
Sarah often occur in the processes of communication of bilingual persons, in situations that 
are specific to them and depend on their individual approach to the way they express their 
thoughts.

4. Discussion

In this section, each of the consecutive paragraphs contains conclusive answers to the 
research questions; the conclusions were drawn from the research and compared to the data 
presented in the theoretical sections.

In the first research question, we asked about a difference between using both lan-
guages in different everyday situations. The study indicated the clear use of both languages 

22 Aneta Pavlenko, “Bilingualism and emotions”, Multilingua 21 (2002).
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in various everyday situations; the choice depended on either the environment, or the inter-
locutor and their language preferences were taken into account, or else the language skills 
of the examined bilingual person were at stake. As demonstrated in our study, in a home 
environment where the participant and her family talked in Polish, this language prevailed 
due to the desire to maintain it, as it is the mother tongue of the girl’s parents and her 
grandmother. However, in situations where the subject of the research was out of the house, 
English became the dominant language because she lived in an English-speaking environ-
ment, so meeting friends, learning at school, or shopping were connected with communi-
cating with the interlocutors in English. When focusing on communicating at home, this 
research showed that there was an emphasis on speaking Polish there. In this instance our 
findings approximate the results discussed by Byers-Heinlein23, the only visible difference 
being that our research mostly focused on a family where using Polish became a natural 
consequence of the family beliefs. In the research carried out by her, only 4% of parents 
declared that they communicate with their bilingual children in one language whereas 14% 
reported that they try to communicate in one language only. When asked about languages 
they talk at home, 40% of parents answered that they speak English (L1) and 60% declared 
speaking their L2 (using Polish being one of the languages indicated in the said research). 
The parents that took part in the said research were also asked about situations in which they 
use one language only (i.e. either L1 or L2) and the answers were that 60% of them used one 
such a language when having family-related conversations, while 40% said that they use 
this language at home generally. What is more, when it comes to speaking both languages at 
home, 33% of parents declared using both English (L1) and their other language for commu-
nication every day at home. To sum up, it can be said that choosing the primary language to 
use at home is an individual choice of the parents. In the present research, both parents were 
Polish-speaking, so this was the main reason why Polish was the primary language of com-
munication at home. Thus, our research differed from the said Byers-Heinlein’s research, 
as well as the one of Lew-Williams24, who examined families in which both parents speak 
different mother tongues.

Analysing the second research question which focused upon situations that triggered 
switching between the two languages, it can be said that code-switching occurred quite 
frequently. The analysis of the results of the semi-structured review revealed that the situ-
ations, in which switching between languages (or even mixing them) can be observed in 
the participant of this study, mostly involved changing the interlocutor, telling secrets to 
friends (or family members), expressing emotions and when not being able to know the 
Polish word, or being unsure about the pronunciation of such a word. As we observed during 
the study, when Sarah talked with different people, she often shifted to the other language 

23 Krista Byers-Heinlein, “Parental language mixing: Its measurement and its relation of mixed input to 
young bilingual children’s vocabulary size”, Bilingualism 16 (2013), 1.
24 Byers-Heinlein, Lew-Williams, “Bilingualism in the early years”. 
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when meeting a person normally using Polish (or English) on a daily basis. Another such 
situation was when telling a secret to her mum in Polish in the presence of her English-
speaking friends. 

Also, in case of expressing emotions, the girl used to switch between Polish and English 
because, as indicated in the previous part of this study, she preferred to express her positive 
feelings and emotions in English; but she generally chose Polish to talk about her problems 
and unpleasant things to her mum. What is more, she mixed Polish and English in situations 
when she could not pronounce a Polish word correctly or when she did not know the Polish 
words and was sort-of forced to use their English equivalents. The same reasons for code-
switching were presented by Ariffin et al.25; he also noted that the topic of conversation can 
cause switching between languages, which can be compared to the situation when there is 
a lack of an appropriate word when speaking. Furthermore, Hall and Nilep26 demonstrated 
that the phenomenon of code-switching occurs when bilinguals are talking about differ-
ent everyday situations in various environments and also when expressing emotions. Also, 
Meisel described code-switching as a linguistic phenomenon that occurs when changing the 
interlocutor, the topic of conversation, or situational context27. Judging from what could be 
found in literature and what we were able to observe in Sarah’s behavior, it can be said in 
respect to our bilingual subject that code-switching was frequently in use.

The third question related to possible differences when expressing emotions in both 
languages. Also, our final question was about possible factors that can have an impact on 
the expression of emotions in L1 and L2. In the present research, we made an attempt to 
demonstrate that the individual experiences of the girl decided on what language she would 
prefer to express her emotions. in As described earlier, Sarah liked to share positive and 
pleasant experiences with people around her, so she expressed this kind of emotions in 
English because she could talk about them with everyone. As for the negative and sad expe-
riences, the girl definitely preferred to speak about them in Polish only, in the company of 
the closest family members, because she knew that she would find support and help from 
them. Pavlenko noted that internal and external personal experiences have a huge impact 
on expressing emotions in different languages due to the existence of various cultural and 
linguistic differences28. The same scholar also mentions that even physiological reactions 
influence the choice of the language. Also, Ożańska-Ponikwia reported that belonging to 
a given culture may lead to the choice of the language associated with it in the context of 
expressing emotions29. She noted that belonging to the Polish culture has a large influ-
ence on the perception of the phrase <Kocham cię> rather than <I love you> because it is 

25 Ariffin, Hussin, “Code-switching”. 
26 Hall, Nilep, “Code-switching”. 
27 Meisel, “Code-switching in Young Bilingual Children”. 
28 Pavlenko, “Emotion and emotion-laden”. 
29 Ożańska-Ponikwia, Emotions. 
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a kind of a culture-specific emotion; it can be said that only those who communicate in 
Polish understand the importance of this expression in respect to the feeling of love. In com-
parison to this statement, Sarah also stated that she prefers using the phrase <Kocham cię> 
because she recognizes herself to be a part of the Polish family then; by using this phrase she 
makes sure that she expresses a true and sincere feeling with regard to her relatives.

The overall outcome of all of the research questions was that bilingualism and expres-
sion of emotions are closely related to each other. What is more, as observed by numerous 
scholars30, speaking two languages in different situations and switching between them is 
justified by specific reasons due to which such language occurrences come up when bilin-
gual people tend to produce comprehensible messages. Also, differences between the use of 
languages in expressing emotions and factors that influence the choice of a given language 
have been analyzed and presented in a plain and straightforward manner.
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Assessing child bilingualism in plurilingual families. A case study

S u m m a r y 
This article focuses on the assessment of the level of bilingualism of a Britain-born Polish-
speaking girl, as well as to explore ways of expressing emotions by her. The study participant 
was a 13-year-old bilingual (Polish-English) girl who lived with her parents in the UK from 
birth. We have assessed her language proficiency in the Polish language, situations in which 
there is code-switching and code-mixing, and situations in which each of the two languages 
becomes dominant when expressing emotions. The results showed that the dominant language 
in everyday situations is English, while Polish is used mainly at home, in the company of the 
closest family. What’s more, the frequency count of code-switching, and code-mixing showed 
that these two phenomena are largely dependent on the interlocutor, the topic of conversation, 
language skills in a given language and emotions being expressed. When it comes to emotions, it 
has been demonstrated that positive emotions are expressed mainly in English because of the joy 
and willingness to share pleasant experiences with others, while expressing negative emotions 
and sad experiences the dominant language becomes Polish because of the sense of belonging to 
a Polish family and a sense of trust and security among its members.
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Ocena dwujęzyczności dzieci w rodzinach wielojęzycznych. Studium przypadku

S t r e s z c z e n i e 
Artykuł jest próbą oceny poziomu dwujęzyczności osoby zamieszkałej w Wielkiej Brytanii, 
a także zbadania sposobów wyrażania emocji w obu językach przez osobę dwujęzyczną. Uczest-
nikiem badania była 13-letnia dwujęzyczna dziewczynka, władająca polskim i angielskim, któ-
ra od urodzenia mieszkała z rodzicami w Wielkiej Brytanii. Analiza danych pozwoliła ocenić 
poziom biegłości językowej języka polskiego, sytuacje, w których następuje przełączanie i mik-
sowanie kodów oraz sytuacje, w których każdy z dwóch języków staje się dominujący podczas 
wyrażania emocji. Wyniki pokazały, że językiem dominującym w codziennych sytuacjach jest 
angielski, natomiast polski jest używany głównie w domu, w towarzystwie najbliższej rodzi-
ny. Co więcej, relatywne częstotliwości przełączania i miksowania kodu pokazały, że te dwa 
zjawiska są w dużej mierze zależne od rozmówcy, tematu rozmowy, umiejętności językowych 
w danym języku i wyrażanych emocji. Jeśli chodzi o emocje, udowodniono, że pozytywne 
emocje wyrażane są głównie w języku angielskim ze względu na radość i chęć dzielenia się 
z innymi przyjemnymi doświadczeniami, podczas gdy w przypadku wyrażenia negatywnych 
emocji i smutnych doświadczeń dominujący język staje się polski ze względu na poczucie przy-
należności do polskiej rodziny oraz poczucie zaufania i bezpieczeństwa wśród jej członków.

C y t o w a n i e
Maruszczak, Katarzyna, Krzysztof Polok. „Assessing child bilingualism in plurilingual families. 
A case study”. Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 
20 (2021): 91–104. DOI: 10.18276/sj.2021.20-07.
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Komunikacja międzykulturowa stanowi integralną część porozumienia społecznego i obej-
muje szerokie spektrum wymiany informacji między jej uczestnikami. Współistnienie róż-
nych środowisk kulturowych na obszarze danego państwa odbywa się w sposób naturalny, 
dowolny bądź wymuszony, gdy dane normy i postawy kulturowe mogą zostać podporząd-
kowane normatywnym zasadom kultury dominującej lub kraju przyjęcia, lub gdy środowi-
sko kultury mniejszościowej stanowi reprezentację grupy migracyjnej. Na dynamikę mię-
dzynarodowej wymiany kulturowej ma wpływ postępująca globalizacja. Pełną swobodę 
w przekraczaniu m.in. polsko-niemieckiej granicy umożliwiło porozumienie z Schengen1 

* Artykuł powstał w ramach projektu Interreg VA: Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne 
w Pomeranii/Brandenburgii (InGRiP).

1 Układ z Schengen – porozumienie z 1985 r. znoszące kontrole na granicach wewnętrznych państw 
sygnatariuszy. Wskazany w porozumieniu obszar jest otwarty dla wszystkich członków Unii Europejskiej. 
Wynikająca z niego swoboda przepływu osób wewnątrz tzw. strefy Schengen dotyczy nie tylko oby-
wateli państw będących jego sygnatariuszami, ale wszystkich osób o dowolnym obywatelstwie, które 
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znoszące kontrole i pozwalające na swobodne przemieszczanie się w dowolnym miejscu 
i czasie. Wzmożony ruch turystyczny, możliwość podjęcia pracy po drugiej stronie gra-
nicy i w końcu zakupu nieruchomości sprawiły, że mieszkańcy tych terenów są wyjątkową 
międzykulturową grupą etniczną. Skorzystała ona z dobrodziejstwa modyfikacji przepisów 
unijnych i, wykorzystując sprzyjające warunki, wyznaczyła nowe granice intensywnego 
przenikania kultur tego obszaru. 

Transgraniczna interakcja kulturowa ma charakter autonomiczny, ponieważ jest 
podyktowana indywidualnym wyborem i doświadczeniem w akceptacji norm i postaw, 
które w percepcji danej jednostki nie znajdują odzwierciedlenia w kanonie norm kultu-
rowych kraju sąsiada. Bezpośredni transfer treści kulturowych pomiędzy mieszkańcami 
pogranicza umożliwiają przede wszystkim znajomość języka i motywacja do zgłębiania 
tego zagadnienia.

Obszar transgraniczny a sytuacja prawna

Nowa konglomeracja mieszkańców pogranicza i dynamiczny przepływ obywateli w obu 
kierunkach pojawiły się szybciej, niż państwa sąsiednie zdołały ostatecznie dostosować 
podstawowe systemy prawne opieki nad ludnością, przede wszystkim opieki zdrowotnej  
w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia. Wszak zdrowie jest najważniejsze po 
każdej stronie granicy i nie różnicuje obywatelstwa ani kraju pochodzenia. 

Mimo porozumienia z Schengen, mimo sukcesywnej modyfikacji granicy mentalnej 
między Polską a Niemcami, kiedy możemy czuć się równoprawni w naszej unijnej rzeczy-
wistości, mimo powstania w 2011 roku umowy ramowej2, istnieje nadal granica prawna 
i komunikacyjna, która uniemożliwia niezakłóconą interwencję ratowniczą w obszarze 
transgranicznym. Naziemne służby ratownicze mogą przeprowadzać czynności ratunkowe 
na terenie kraju sąsiada, jednak brak ostatecznych porozumień oraz przede wszystkim 
bariery komunikacyjne sprawiają, że nie istnieje obecnie jednolita i kompleksowa podstawa 
prawna dla transgranicznych interwencji ratunkowych. Dotyczy to również współpracy 
służb lotniczych ratownictwa medycznego.

Kompleksowo funkcjonujący transgraniczny transport powietrzny jest również unie-
możliwiony przez brak doprecyzowanych stosownych porozumień pomiędzy Polską 
a Niemcami, które tak jak w przypadku ratownictwa lądowego normowałyby zasady podej-
mowania interwencji w nagłych przypadkach, współpracy z innymi służbami (policja, straż 
pożarna i in.) oraz opieki nad pacjentami obydwu państw. Brak ostatecznego porozumienia 

przekraczają granice wewnętrzne na obszarze objętym porozumieniem. Polska stała się członkiem strefy 
Schengen 21.12.2017 r. 
2 Umowa ramowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgra-
nicznej w ratownictwie medycznym, podpisana w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r. Dz.U. 2013 poz. 678.
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regulującego tę kwestię jest przede wszystkim zagrożeniem dla osób stale przebywających 
lub przemieszczających się w obszarze transgranicznym. 

Międzykulturowa edukacja projektowa. Zintegrowane transgraniczne 
ratownictwo medyczne

Konieczność wprowadzenia zmian, zainicjowana umową ramową między Rzeczpospolitą 
Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie 
medycznym, doprowadziła do rozpoczęcia w 2014 roku prac nad przygotowaniem projektu 
„Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgii”, który 
zakłada wdrożenie pilotażowych prac w kwestiach prawnych i organizacyjnych w obsza-
rze ratownictwa medycznego, a także transgraniczną współpracę pomiędzy obywatelami 
i instytucjami administracji publicznej (dyspozytornie, departamenty społeczne, resorty 
spraw wewnętrznych, urzędy wojewódzkie i urzędy marszałkowskie). 

Projekt został wprowadzony w życie w roku 2018 i otrzymał dofinansowanie z EFRR3  
w ramach programu Interreg VA4, a realizuje go siedmiu partnerów, w tym 
Universitätsmedizin Greifswald, Klinik für Anästhesiologie – partner wiodący, Universität 
Greifswald, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Landkreis 
Vorpommern-Greifswald/Eigenbetrieb Rettungsdienst, Gemeinnützige Rettungsdienst 
Märkisch-Oderland GmbH, DRF Stiftung Luftrettung Gemeinnützige AG, Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

Celem projektu jest w pierwszej kolejności, obok optymalizacji współpracy odpowie-
dzialnych instytucji i świadczeniodawców ratownictwa medycznego w obszarze wsparcia5, 
integracja oraz szeroko rozumiana edukacja międzykulturowa. 

Polsko-niemiecka edukacja międzykulturowa wpływa przede wszystkim na sensybili-
zację wartości kulturowych kraju sąsiada, wspiera fachową akceptację instytucji i przyczy-
nia się do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia pacjentów obu krajów. 

Do działań projektu należą: wdrożenie transgranicznej kooperacji podczas akcji 
ratunkowych, zmniejszenie barier językowych, stworzenie i wdrożenie wspólnej dwuję-
zycznej platformy komunikacyjnej oraz wspólne polsko-niemieckie szkolenia personelu 

3 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
4 Program Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach 
celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
5 Obszar wsparcia rozciąga się wzdłuż północnego odcinka polsko-niemieckiej granicy po obu stronach 
Odry i jej ujścia, pomiędzy ścisłym obszarem powiązań metropolii Berlina na południu i Bałtykiem na 
północy, na obszarze 42 162 km². Obszar wsparcia, zgodnie z obecną klasyfikacją NUTS 3, obejmuje 
następujące jednostki: powiaty Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald oraz Mecklenburgische 
Seenplatte w Kraju Związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, powiaty Barnim, Uckermark 
i Märkisch-Oderland w Kraju Związkowym Brandenburgia, województwo zachodniopomorskie (podre-
giony: koszaliński, szczecinecko-pyrzycki, szczeciński, Miasto Szczecin).
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medycznego na nowoczesnych symulatorach medycznych, w nowo powstającym Centrum 
Symulacji na terenie bazy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Międzyzdrojach. 
Projekt wdraża program pilotażowy. Dotychczas na pograniczu polsko-niemieckim nie było 
tego typu projektów, jest on więc podstawą i wzorem dla innych województw i landów, 
które pracują nad takimi rozwiązaniami. Osiągnięcia trwającego projektu będą mogły być 
również stosowane na każdej z granic.

Komunikacja transgraniczna – język sąsiada może uratować życie

Nawet najbardziej doprecyzowane przepisy prawne nie będą mogły zostać w pełni wdrożone  
i zrealizowane, jeśli podstawa kontaktu interkulturowego i międzynarodowego nie będzie 
miała zapewnionej podstawowej formy komunikacji, którą jest znajomość języka umożli-
wiająca zrozumienie.

Specyfika działań ratowniczych służb medycznych w sytuacjach zagrożenia zdro-
wia i życia opiera się na normatywnym postępowaniu diagnostyczno-czynnościowym. 
W części komunikacyjnej wymaga ono bezpośredniej wymiany informacji z pacjentem 
lub o pacjencie (tj. anamneza6), która może mieć decydujący wpływ na przeprowadzane 
czynności ratownicze. Wywiad medyczny z pacjentem obcojęzycznym, gdy nie ma do dys-
pozycji lingua franca, jest niepełny i może prowadzić do nieporozumień w trakcie wykony-
wania medycznych czynności ratunkowych. Korzystanie z translatorów, mimo możliwości 
uzyskania szybkiego wsparcia językowego, jest obciążone błędem semantycznym7 i kultu-
rowym8. 

Kolejnym etapem interwencji ratunkowej jest przekazanie pacjenta w szpitalnym 
oddziale ratunkowym, podczas którego w sposób zwięzły dokonuje się opisu zdarzenia 
wypadkowego, stanu pacjenta, genezy urazu lub jednostki chorobowej oraz opisu prze-
prowadzonych czynności ratunkowych. Stworzenie bilingwalnej dokumentacji medycznej 
będzie wspierać komunikację podczas tego procesu, jednak wymaga również odpowiedniej 
znajomości języka obcego, by w sposób właściwy ją przygotować.

Podstawą miarodajnej realizacji treści projektu stała się więc przede wszystkim kon-
centracja na wprowadzeniu odpowiedniego, dostosowanego do wymogów projektu i kom-
petencji uczestników szkoleń językowych, innowacyjnego modelu nauczania.

Wyzwaniem okazało się zarówno przygotowanie lektora do prowadzenia zajęć, jak 
i materiału dydaktyczno-metodycznego języka specjalistycznego, charakterystycznego dla 
ratownictwa medycznego, który umożliwiłby przyswajanie treści językowych na poziomie 

6 Wywiad medyczny.
7 Błędy, które powodują zakłócenia w przekazywaniu komunikatów językowych, m.in. falsche Freunde 
(dosł. fałszywi przyjaciele) – jednostki językowe występujące w zasobie języków, podobne lub identyczne 
pod względem formy, ale odmienne znaczeniowo.
8  Kultura językowa, kultura mowy, kultura słowa.
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podstawowym. Zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Języków9 samodzielne 
użycie języka obcego umożliwia osiągnięcie kompetencji językowej przynajmniej na pozio-
mie B1. Również w granicach tego poziomu wprowadza się język specjalistyczny. Naukę 
języka medycznego z tematyki opieki zdrowotnej rozpoczyna się już na poziomie A2.

Nie istnieje obecnie program nauczania specjalistycznego medycznego języka nie-
mieckiego jako obcego na poziomie A0, tj. dla osób, które nigdy nie miały kontaktu 
z językiem niemieckim i chcą nauczyć się go od podstaw. Przygotowanie odpowiedniego 
modelu glottodydaktycznego wymagało więc nie tylko dostosowania materiału leksykalno-
-strukturalnego do powstającego programu. Niezbędne stało się odpowiednie merytorycz-
nie przygotowanie osoby prowadzącej do nauczania treści specjalistycznych z obszaru 
ratownictwa medycznego. Ponieważ najlepszą weryfikację zasobów językowych, przede 
wszystkich form syntaktycznych oraz specyfiki aktów komunikacyjnych, umożliwia imer-
sja z obszarem użytkowym, autorka opracowywanego modelu wzięła bezpośredni udział  
w pracach służb medycznych podczas wykonywania czynności ratunkowych, będąc jedną  
z osób zespołu ratownictwa medycznego.

Na podstawie informacji językowych zweryfikowanych w procesie ewaluacji było 
możliwe przygotowanie autorskiego modelu nauczania kompetencji językowej na poziomie 
podstawowym niemieckiego języka specjalistycznego w ratownictwie medycznym, którego 
zadaniem jest przygotowanie uczestników szkoleń do swobodnej kompetencji komunika-
cyjnej we wskazanym obszarze zawodowym10. Na podstawie frekwencji użycia autorka 
opracowała zakres niezbędnych struktur syntaktyczno-gramatycznych dla wskazanego 
poziomu, natomiast treści leksykalne zostały przygotowane w ramach prac grupy robo-
czej, w skład której weszli językoznawcy oraz polscy i niemieccy przedstawiciele służb 
medycznych. Tak powstały słownik został poddany dynamicznej modyfikacji podczas 
pracy dydaktycznej z uczestnikami szkoleń językowych.

Polskie i niemieckie służby ratownicze wzięły udział w kursach językowych, których 
zadaniem było przygotowanie ich do udziału w bilingwalnym treningu symulacyjnym. 
Program szkoleń językowych obejmował podzielony na szkolenia tygodniowe 120-godzinny 
blok zajęć stacjonarnych, pomiędzy którymi udostępniono interaktywne wsparcie eduka-
cyjne platformy e-learningowej. W celu zapewnienia efektywności oceny wprowadzo-
nego modelu glottodydaktycznego wszystkim etapom jego wdrażania towarzyszyła ewa-
luacja triangulacyjna, umożliwiająca weryfikację wyników badawczych poprzez badanie 
wartości użytkowych wprowadzonego modelu glottodydaktycznego z punktu widzenia 

9  ESOKJ (ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) – stopień znajomości 
języka obcego w określonej klasyfikacji sprawności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie) 
od A1 do C2.
10 Od pierwszego dnia szkoleń (zajęcia stacjonarne oraz kolejne fazy e-learningu) przeprowadzono 
na podstawie analizy wzorców Martina Fowlera oraz analizy SWAT ewaluację procesu dydaktyczno- 
-metodycznego oraz treści programowych. Szczegółowy opis wyników stanowi treść aktualnie 
przygotowywanej publikacji.
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przyjętych kryteriów, jakimi są ocena treści programu, metodyki i dydaktyki nauczania, 
przygotowania osoby prowadzącej i oferty edukacyjnej (zajęcia stacjonarne oraz platforma 
e-learningowa).

Wyniki ewaluacji pozwoliły na trwające w rzeczywistym czasie modyfikacje pier-
wotnych założeń metodyczno-dydaktycznych, uzupełnienie treści programowych, wła-
ściwe dostosowanie modelu do potrzeb komunikacyjnych uczestników szkoleń językowych 
oraz przede wszystkim do ustalenia właściwej relacji między ilością materiału językowego 
w danym dniu modułu szkoleniowego i ilością symulacji nagłych wypadków w ratownic-
twie medycznym (rys. 1). 

Rysunek 1. Model relacji między ilością materiału językowego  
i ilością symulacji nagłych wypadków w ratownictwie medycznym

Źródło: opracowanie własne.

Szczegółowy opis modelu oraz wyników ewaluacji stanowi treść przygotowywanej 
obecnie publikacji.

Transgraniczna edukacja międzykulturowa

Znajomość specjalistycznego medycznego języka obcego pozwala na przeprowadzanie 
bilingwalnych czynności ratunkowych. Jednak sprawna kompetencja komunikacyjna musi 
zostać wsparta odpowiednią znajomością norm i postaw kulturowych, charakterystycznych 
dla sąsiedniego kraju, by zapewnić uczestnikom aktu komunikacji pełnowartościowe zro-
zumienie i wzajemny szacunek.

Edukacja międzykulturowa w ramach opisywanego projektu ma za zadanie nie tylko 
wpłynąć na pozytywną postawę osób wobec języka kraju sąsiada. Jej celem jest przedstawie-
nie i wyjaśnienie zasad normatywnych w kulturze drugiego kraju, zarówno w przestrzeni 
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społecznej, jak i zawodowej. Konfrontacja z kulturą innej nacji, gdy nie istnieją uwarun-
kowania historyczne lub mentalne, daje szansę na pogłębienie indywidualnych wartości 
kulturowych. Jednak relacje międzykulturowe pomiędzy narodami z bagażem doświad-
czeń historycznych lub dysproporcje w postrzeganiu możliwości i panujących warunków 
bytowych mają zdecydowany wpływ na motywację, zaangażowanie i akceptację kultury 
innej nacji. 

Według autorki badania opinii publicznej z 2019 roku11 istniejące stereotypy we wza-
jemnym postrzeganiu przez mieszkańców Niemiec i Polski ulegają wprawdzie sukcesywnej 
modyfikacji i ponad połowa respondentów niemieckich i polskich ocenia stosunki między-
państwowe pozytywnie oraz deklaruje, by ich Państwa podejmowały współpracę. Niestety 
wspólna historia ma nadal tendencyjny wpływ na wzajemne relacje12. 

W ramach badań projektowych, w trakcie trwających szkoleń, przeprowadzono wśród 
uczestników zajęć językowych w miesiącach styczeń–wrzesień 2019 ankietyzację mającą na 
celu uzyskanie informacji dotyczącej ich postawy wobec języka kraju sąsiada. Szczegółowe 
omówienie zebranych wyników zostanie przedstawione w przygotowywanej publikacji 
dotyczącej wymienionego modelu glottodydaktycznego edukacji języka specjalistycznego 
w ratownictwie medycznym. Na potrzeby niniejszego artykułu należy ograniczyć się jedy-
nie do istotnej informacji, że atrakcyjność języka polskiego dla Niemców jest zdecydowanie 
niższa niż atrakcyjność języka niemieckiego dla Polaków (rys. 2).

 

 

                            
 

język polski

atrakcyjny nieatrakcyjny

język niemiecki

atrakcyjny nieatrakcyjny

Rysunek 2. Wynik ankietyzacji przeprowadzonej wśród wybranej grupy respondentów
Ankietyzacja została przeprowadzona wśród polskich i niemieckich mieszkańców obszaru 

transgranicznego w dniach 1.12.2018–31.01.2019

Źródło: opracowanie własne.

11 Agnieszka Łada, „Wspólny kierunek, różne perspektywy Polskie i niemieckie spojrzenia na wza-
jemne relacje oraz porządek światowy”, w: Barometr Polska–Niemcy 2019. Badanie opinii publicznej 
Instytutu Spraw Publicznych (ISP), Fundacji Konrada Adenauera (KAS) i Fundacji Współpracy Polsko- 
-Niemieckiej (Warszawa: Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2019), 9. 
12 Tamże, 22.
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Na uwagę zasługują wskazane kryteria oceny atrakcyjności danego języka, które 
respondenci wymieniali podczas badania, m.in.: dostęp do materiałów edukacyjnych, 
platform e-learningowych, możliwość podjęcia lepszej pracy na terenie krajów niemiec-
kiego obszaru językowego, nawiązanie nowych kontaktów, narzucenie przez pracodawcę 
konieczności uczenia się języka sąsiedniego kraju, doświadczenia historyczne i w końcu 
brzmienie języka, postrzeganie stopnia trudności w jego przyswojeniu i in. 

Zebrane wyniki nie zadziwiają, motywują jednak do intensyfikacji obecnie trwają-
cych scentralizowanych działań promocji języka polskiego, które pozwoliłyby przełamać 
stereotypy dotyczące języka polskiego jako obcego. 

Na normy kulturowe, obok wymienionych już aspektów, mają również wpływ stan-
dardy zawodowe. Różnice w polskich i niemieckich uprawnieniach zawodowych ratow-
ników medycznych nie są dogodnym czynnikiem wspólnych prac. Polscy ratownicy 
w stosunku do niemieckich kolegów mają zdecydowanie większą swobodę działań i zakres 
kompetencyjny (m.in. lista leków, które mogą podawać, ogólnokrajowe przepisy, jednolity 
sposób finansowania13). System interwencji ratunkowej w Polsce i w Niemczech jest rów-
nież odmienny. Tym samym uczestnicy szkoleń odpowiedzieli na trudne wyzwanie udziału 
w pionierskich pracach projektowych o znaczeniu historycznym, mających na celu zwięk-
szenie komfortu uczestnictwa w polsko-niemieckich akcjach ratowniczych oraz bezpie-
czeństwa pacjentów obu sąsiadujących krajów.

Podsumowując, należy stwierdzić, że najważniejszym wynikiem wspólnych prac 
projektowych jest kulturowa i prawna integracja obszaru polsko-niemieckiego ratownic-
twa medycznego, w której udział biorą zaangażowani partnerzy projektu oraz wyszkoleni 
fachowcy po obu stronach granicy. Bez względu na różnice językowo-kulturowe projekt 
zapewnia pionierskie działania tandemowe, których doświadczenia będą służyć każdym 
kolejnym aktywnościom związanym ze współpracą na terenie transgranicznym. Wyniki 
ewaluacji będą wspomagać kolejne projekty i przygotowywać zweryfikowany zakres tre-
ści niezbędnych do rozwijania dalszych obszarów integracji. Zaangażowanie pracowników 
polskich i niemieckich medycznych służb ratunkowych, wsparcie wszystkich partnerów 
projektu oraz sukcesywny postęp prac nad unormowaniem sytuacji prawnej ratownictwa 
medycznego tego rejonu stanowi kolejną ważną podwalinę polsko-niemieckiej integracji 
kulturowej. 
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Polsko-niemiecka transgraniczna komunikacja specjalistyczna w ratownictwie 
medycznym – założenia projektu

S t r e s z c z e n i e 
W dobie postępującej globalizacji, zacierającej fizyczne granice pomiędzy państwami sąsia-
dującymi, wymiana kulturowa stanowi integralną część relacji międzynarodowych. Treści 
i wartości kulturowe są reprezentatywne dla danej nacji. Podobieństwa tożsamości kulturowej 
zbliżają, przeciwieństwa wzbudzają ciekawość lub zostają odrzucone. By wartości kulturowe 
odmienne dla naszej akceptacji postaw mogły zostać przez nas uznane, niezbędna staje się 
bezpośrednia lub interakcyjna edukacja międzykulturowa, której zadaniem jest przede wszyst-
kim oswojenie z odrębnością kulturową przedstawicieli innego środowiska kulturowego oraz 
modyfikacja negatywnych postaw wobec treści dla nas innych. Obok różnorodnych aktywności 
mających na celu wymianę i edukację kulturową, bardzo ważne miejsce zajmuje język będący 
nośnikiem wszelkich informacji. Jeśli dotyczą one zdrowia i życia ludzkiego, edukacja między-
kulturowa staje się niezbędną częścią porozumienia międzynarodowego i stanowi podstawę 
dbałości o bezpieczeństwo pacjentów. W artykule przedstawiono działania podjęte w ramach 
projektu Interreg VA, mające na celu m.in. edukację międzykulturową w polsko-niemieckim 
obszarze transgranicznym.
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Polish-German cross-border technical communication in the medical rescue service – 
Assumptions of the project

S u m m a r y 
In the age of progressive globalization which blurs physical borders between the neighbouring 
states, the cultural interchange constitutes an integral part of international relations. The cul-
tural content and values are representative for a given nation. The similarities of the cultural 
identity bring nations closer, while the opposites arouse their interest or are rejected. In order 
we could recognize cultural values that differ from the attitudes we accept, a director interactive 
cross-cultural education becomes indispensable, primarily intended to familiarize people with 
the cultural distinctness of members of a different cultural milieu, and to modify their negative 
attitudes toward the content that is other to them. Alongside a variety of activities aimed at 
cultural exchange and education, of particular importance is language being a vehicle of any 
conveyed information. If this information concerns human health and life, the cross-cultural 
education becomes an indispensable part of the international agreement and constitutes a ba-
sis of the care of the patients’ safety. The article discuses the activities undertaken within the 
project Interreg VA, aimed, among others, at a cross-cultural education in the Polish-German 
cross-border area.
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Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób językoznawca może ustalić dane biograficzne 
znanego tylko z imienia i nazwiska autora rękopisu. Jest to niezwykle ważne dla historyka 
języka, językoznawstwo diachroniczne musi bowiem dysponować zapleczem historycz-
nym, bez którego wykluczone jest opracowanie spójnej syntezy, rejestrującej i systematy-
zującej fakty lingwistyczne. 

Do tej pory o Józefie Zmijewskim – autorze rękopiśmiennego opracowania Metoda 
leczenia srodkami dotąd nieużywanymi najtrudniejsze cierpienia usuwająca – na podsta-
wie zawartych w poradniku komentarzy odautorskich udało się mi odtworzyć kilka faktów 
z jego biografii. Ustaliłam, że Zmijewski żył w XIX wieku, może też w pierwszych dzie-
sięcioleciach następnego stulecia. Pochodził z rodziny szlacheckiej, osiadłej na Mazowszu. 
Na pewno otrzymał staranne wykształcenie. W dorosłym życiu zajmował się głównie 
leczeniem, chociaż – jak sam pisał – do „kasty lekarskiej” nie należał. Piastował też urząd 
w łomżyńskim oddziale Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Poza tym angażował się 
w działalność konspiracyjną, za co został skazany najpierw na więzienie, a później na bani-
cję. Podczas emigracji mieszkał w Turcji1. 

1 Anna Paluszak-Bronka, „Co można powiedzieć o autorze na podstawie jego rękopisu? Rozważania 
językoznawcy”, Prace Językoznawcze 20 (2018), 3: 123–137.
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W tym artykule zamierzam na podstawie rozważań o charakterze i etiologii kołtuna, 
proponowanych przez Zmijewskiego sposobów i środków leczenia tego (jak sam określa) 
schorzenia oraz używanej przez niego nomenklatury dla tej dolegliwości, a także wiedzy 
z zakresu innych dziedzin niż językoznawstwo, ustalić, kim był z zawodu Zmijewski. 
Uzupełnienie biografii twórcy Metody o ten fakt pozwoli w przyszłości na rzetelne opracow-
anie słownictwa medycznego zapisanego na kartach zabytku. W związku z tym w pierwszej 
kolejności przybliżam ludowe wierzenia związane z kołtunem i wynikające z nich natu-
ralne, zgodne bowiem z ludową wiedzą, metody jego leczenia, a następnie przedstawiam 
zróżnicowane sądy na temat splątanych włosów osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych 
przedstawicieli medycyny akademickiej. Na tym tle prezentuję poglądy Józefa Zmijewskiego 
zawarte w jego poradniku. W ten sposób uzyskam dodatkowo odpowiedź na pytania: 
czy coś łączy autora rękopisu z ludową praktyką lekarską, a co – jeśli tak – z medycyną 
konwencjonalną, skoro lekarzem nurtu oficjalnego nie był.

Kołtun

Nazwa kołtun została udokumentowana w języku polskim w XVI wieku i oznaczała ‘zbity 
kłąb włosów powstały z powodu brudu i wszawicy’. Zdaniem Franciszka Sławskiego 
i Władysława Borysia zapożyczono ją z języka ukraińskiego (ковmyн, kovtún). Tezę 
tę poświadcza fakt, że kołtun został uwzględniony jako ukrainizm w studium Teresy 
Minikowskiej2. Był to rzeczownik odczasownikowy (z prasłowiańskiego dialektalnego 
kḷtati ‘poruszać, kołysać, chwiać’, któremu odpowiada polskie dialektalne kiełtać/kieł-
dać/giełdać ‘chwiać, ruszać się, kręcić, mieszać’) z przyrostkiem -unъ: ‘to, co się poru-
sza, chwieje, kołysze’, stąd: ‘kołyszący się zbity kłąb włosów na głowie’3. Zygmunt Gloger 
i Henryk Biegeleisen nazwę tę wywodzą od kołtania, czyli ‘kołatania’ lub ‘kołysania’ 
wiszących splotów4.

W słowniku warszawskim czytamy, że kołtun to: ‘choroba rzekoma’, ale też: ‘włosy 
skręcone rzekomo wskutek tej choroby’, ‘kudły, kłaki’5. W XIX wieku, kiedy wierzenia 
ludowe osłabły i tylko nieliczni uważali jeszcze, że kołtun jest objawem chorobowym, poja-
wiły się nowe definicje tego słowa6. Według Słownika języka polskiego pod red. Witolda 

2 Teresa Minikowska, Wyrazy ukraińskie w polszczyźnie literackiej XVI w. (Warszawa: PWN, 1980), 76. 
3 Franciszek Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 2 (Kraków: Towarzystwo Miłośników 
Języka Polskiego, 1958), 373; Wiesław Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego (Kraków: 
Wydawnictwo Literackie, 2008), 246. 
4 Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 3 (Warszawa: Wiedza Powszechna, 1996), 
63; Henryk Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego (Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2015), 256. 
5 Jan Karłowicz, Adam Kryński, Władysław Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, t. 2 (Warszawa: 
Nakładem prenumeratorów, 1902), 413.
6 Zofia Sawaniewska-Mochowa i Małgorzata Kasner, opierając się na tekstach kultury (przenoszą-
cych treści kulturowe), wykazały, że w XIX w. na gruncie języka polskiego i litewskiego nastąpiła 
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Doroszewskiego kołtun to: ‘zbity kłąb włosów na głowie powstały skutkiem brudu i wsza-
wicy’, a także przenośnie ‘o czymś splątanym, zmierzwionym, skłębionym’7. Uniwersalny 
słownik języka polskiego pod red. Stanisława Dubisza podaje, że z medycznego punktu 
widzenia jest to: ‘twardy kłąb brudnych włosów na głowie, powstały na skutek zaniedbania 
i niskiej higieny’. Poza tym kołtun oznacza: ‘włosy brudne i rozczochrane’, a także w użyciu 
przenośnym: ‘coś splątanego, zmierzwionego’ lub ‘zacofanego i ograniczonego człowieka’8.

Kołtun jako jednostkę chorobową najdokładniej opisał jej wieloletni badacz i znawca 
Jan Chrzciciel Oczapowski w studium Praktyczny wykład chorób Kołtunowych, ze wzglę-
dem na ich przyczyny, naturę, bieg, przesilenia, wady organiczne i nowe zasady leczenia9. 

Kołtun według ludowej sztuki lekarskiej

Poglądy włościan dotyczące etiologii kołtuna były bardzo bogate i zróżnicowane10. 
Niektórzy sądzili, że jest to odrębna istota, która w jakiś sposób znalazła się w ciele czło-
wieka i z różnych powodów dręczy jego organizm11. Inni uznawali go za mściwego syna 
gośćca, który znajduje się w każdej istocie ludzkiej12. Jeżeli gościec miał pewne pragnienie, 
którego człowiek nie zaspokoił albo rozgniewał go, to wówczas – jako byt bezbronny – 
wzywał na pomoc kołtuna, który wychodził ze swego ukrycia, obsiadał człowieka, plątał 
mu włosy i wywoływał rozdzierający ból w różnych częściach ciała13. Część chłopów twier-
dziła, że przyczyną choroby kołtunowej było ociotowanie, czyli rzucenie uroku przez cza-
rownicę (zwaną też ciotą) lub inną demoniczną istotę, zadanie go z wódką albo jedzeniem 

antropomorfizacja kołtuna i w polszczyźnie zaczął on oznaczać ‘człowieka obłudnego, zacofanego, ograni-
czonego intelektualnie’, a w litewszczyźnie – ‘człowieka zmęczonego, biednego, zaniedbanego’. Poza tym 
w naszym języku występuje w funkcji nazwy osobowej, wykreowanej w tekstach literackich na potrzeby 
charakterystyki postaci. Zob. Zofia Sawaniewska Mochowa, Małgorzata Kasner, „Wariancje semantyczne 
pojęcia kołtuna w wybranych tekstach kultury polskiej i litewskiej”, LingVaria 15 (2020), 1/29: 184–195.    
7 Za: kołtun, dostęp 2.11.2019, https://sjp.pwn.pl/doroszewski/koltun;5440969.html.
8 Stanisław Dubisz, red., Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 2 (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2003), 173.
9 Jan Chrzciciel Oczapowski, Praktyczny wykład chorób Kołtunowych, ze względem na ich przyczyny, 
naturę, bieg, przesilenia, wady organiczne i nowe zasady leczenia (Warszawa: Drukarnia Banku Polskiego, 
1839).
10 Wymieniam tu zaledwie kilka, najczęściej się powtarzających. Wszystkie dokładnie analizuje i charak-
teryzuje: Oczapowski, Praktyczny wykład, 27–35. 
11 Biegeleisen, Lecznictwo ludu, 258; Marzena Marczewska, Ja cię zamawiam, ja cię wypędzam… Studium 
językowo-kulturowe (Kielce: Wydawnictwo UJK: 2012), 129.
12 Wyobrażano go sobie jako nadprzyrodzonego gościa, mieszkającego w organizmie, któremu należało 
na wszelkie sposoby „dogadzać”, by nie objawił się chorobą, zob. Biegeleisen, Lecznictwo ludu, 259. 
13 Biegeleisen, Lecznictwo ludu, 258; Kazimierz Moszyński, Kultura ludowa Słowian. Część II. Kultura 
duchowa (Warszawa: Grafika Usługi Wydawnicze Iwona Knechta, 2010), 184.
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lub podłożenie14. Rzadziej uznawano, że na kołtun można zachorować w wyniku ciężkiej 
pracy, z przeziębienia, zepsucia krwi, gnicia narządów wewnętrznych15, ze stresu lub gdy 
kobieta zbyt wcześnie uczesała się po porodzie16. 

Chociaż już William Dawidson (znany także jako William Davisson lub William 
d’Avisson) – nadworny lekarz Jana Kazimierza – wykazał, że zwite i zlepione włosy to 
wynik zaniedbania, niechlujstwa i brudu, a także przesądów gminu17, to tylko nieliczni 
chłopi przyjmowali takie wyjaśnienie kołtuna. Dla większości skręcone kosmyki włosów, 
obejmujące część głowy nad czołem lub potylicę, rzadziej całe owłosienie, to zewnętrzna 
oznaka choroby, która dręczy właściciela kołtuna. Nie wolno było go ścinać, gdyż – jak 
wierzono – człowieka może pokręcić, spowodować chorobę oczu, głowy, a nawet śmierć18. 

Chłopi używali różnych nazw tej choroby. Wśród nich znajdują się: kołtun (skręt, zlepek 
włosów), gwoździec (goździec)19, ból, bóloszek, które według naiwnej etymologii pochodzą 
od mocnego bólu głowy, „jakby gwoździem przebitej czaszki”20, gościec od niewidzial-
nego gościa zamieszkującego ciało każdego człowieka21, plika22 od staropolskiego słowa 
plika oznaczającego ‘plik włosów’, wieszczyca – chorobę tę przypisywano wieszczycom23 

14 Oskar Kolberg, Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, 
pieśni, muzyka i tańce, seria III Kujawy, cz. 1 (Warszawa: W Drukarni Jana Jaworskiego, 1867), 98; 
Barbara Szychowska-Boebel, Lecznictwo ludowe na Kujawach (materiały i rozważania) (Toruń: Muzeum 
Etnograficzne, 1972), 51; Marczewska, Ja cię zamawiam, 127.
15 Szychowska-Boebel, Lecznictwo ludowe, 51 i 104; Moszyński, Kultura ludowa, 193.
16 Istniał przesąd, że położnica nie może czesać się przynajmniej siedem dni po porodzie. Zob. 
Szychowska-Boebel, Lecznictwo ludowe, 52.
17 Jan Chrzciciel Oczapowski, „Leczenie chorób kołtunowych. Wyjątek z dzieła Praktyczny wykład cho-
rób Kołtunowych przez Jana Oczapowskiego w bieżącym roku wyjaśniającego”, Pamiętnik Towarzystwa 
Lekarskiego Warszawskiego 2 (1839): 77.
18 Szychowska-Boebel, Lecznictwo ludowe, 51; Marczewska, Ja cię zamawiam, 119 i 121; Monika Buława, 
Nazwy chorób w gwarach polskich (Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, 2019), 272. 
19 To nazwa staropolska, znana w gwarach również jako goździec, która oznaczała: ‘gościec’. Zob. 
Karłowicz, Kryński, Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, t. 1, 953. Z kolei gościec to m.in. ‘wrodzone 
każdemu człowiekowi usposobienie indywidualne, na tle którego mogą powstać różne choroby’, ‘reuma-
tyzm’ oraz dawne, zachowane w mowie ludu ‘określenie choroby zwanej kołtunem i bóle towarzyszące tej 
chorobie’ Karłowicz, Kryński, Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, t. 1, 883.  
20 Trzeba mieć na uwadze, że interpretacje przedstawione przez Biegeleisena w Lecznictwie ludu pol-
skiego są nieprzemyślane, bezkrytyczne, niesystematyczne i często błędne. K. Moszyński uważa, że z tego 
powodu książka ta, pretendująca do naukowych, za taką uznana być nie może. Jego zdaniem jest to „zbiór 
niedbale skleconych dziennikarskich felietonów”. Zob. Moszyński, Kultura ludowa, 184.  
21 Biegeleisen, Lecznictwo ludu, 259.
22 Słownik warszawski poświadcza w sensie: ‘zwój, pęk, rulon’ o dokumentach oraz w znaczeniu lekar-
skim: ‘rzekoma choroba włosów, kołtun’. Zob. Karłowicz, Kryński, Niedźwiedzki, Słownik języka pol-
skiego, t. 4, 236. 
23 Według wierzeń ludowych były to złośliwe demony kobiece, które zsyłały na człowieka choroby, por. 
Moszyński, Kultura ludowa, 653. Niewykluczone też, że była to nazwa samej choroby objawiającej się 
nocnym duszeniem, zob. tamże, 188. Słowo wieszczyca w znaczeniach ‘latawica, upiorzyca, zmora, mara’, 
‘boginka, diablica’, a także jako gwarowe określenia dla kołtuna jest poświadczone jeszcze w słowniku 
warszawskim, zob. Karłowicz, Kryński, Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, t. 7, 594. 
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(wiedźmom), które plątały włosy ludzi i koni – oraz skrzat24 (skrzatek) od nazwania jednego 
z duchów doby przedchrześcijańskiej lub warkocz czarownicy25. Jak pokazują powyższe 
przykłady, terminy te odzwierciedlają ludowe wierzenia związane z kołtunem. Warto też 
podkreślić, że wśród nich znajdują się nazwy wymijające26, np. ból, bólaszek, gościec (od 
gość).

Lud leczył schorzenia kołtunowe sam:

Ze wszystkich chorób, nie masz ani jednej, któraby więcej miéć mogła doktorów, mniej 
pewnych lekarstw jak kołtun. Nie znajdziesz żadnej kobiety, ani chatki wiejskiej, bez 
pewnych wiadomości, sekretów i rady na kołtun, a jednak ta słabość rozchodząca się 
ciągle po kraju, niczém zatrzymać się już nie da, ani dobrze wyleczyć27.

Gdy objawy i dolegliwości chorobowe nie ustępowały, szukał pomocy u znachorów. 
Bardzo rzadko korzystał z pomocy lekarzy oświeceniowych. Zdaniem Oczapowskiego 
ludowy proces terapeutyczny był uzależniony od uznawanej przez leczącego etiologii 
kołtuna. W związku z tym wyróżnił on: leczenie zabobonne, religijne i naturalne. Do prak-
tyk zabobonnych należały np. zawieszanie kołtuna na progu domostwa, wypędzanie 
choroby, noszenie na szyi woreczków z mieszanką ziół lub cebulą i czosnkiem, dogadzanie 
kołtunowi, jego zamawianie, a także zapuszczanie kołtuna. Leczenie religijne odbywało się 
za pomocą modlitw, mających wzmocnić stan duszy cierpiącego. Terapia naturalna polegała 
natomiast na przyjmowaniu środków roślinnych wywołujących przeczyszczenie, wymioty 
i poty, stosowaniu odpowiedniej diety, smarowaniu splątanych włosów miodem lub wódką 
z oliwą, myciu głowy w odwarze z niedźwiedziego pazura28 lub z barwinka29, piciu wywaru 
z jemioły, perzu i wilczych pazurów. Stosowano też naturalne maści, którymi zalecano 
smarować głowę30.

24 Jest to zapożyczenie ze stwniem. scrato ‘skrzat’. W języku polskim wyraz został zapisany po raz pierw-
szy w XV w. w postaci krzat i oznaczał ‘krasnala’. W dialektach skrzat (skrzatek) to ‘mitologiczna postać 
niewielkiego wzrostu, chochlik’, a także ‘płaczliwe lub niegrzeczne dziecko’, Boryś, Słownik etymolo-
giczny, 554. W podobnym znaczeniu istoty mitycznej, ale dostarczającej domostwu wszelkich dostatków, 
notuje słownik warszawski. Zob. Karłowicz, Kryński, Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, t. 6, 184. 
Natomiast wg wierzeń ludowych skrzat, noszący czerwony kapelusz lub spiczastą czapkę, był jednym 
z demonów chorób. Por. Moszyński, Kultura ludowa, 629.
25 Marczewska, Ja cię zamawiam, 113; Buława, Nazwy chorób, 274.
26 Terminów wymijających lub eufemicznych używano zastępczo, żeby nie wyrazić wprost i dosłownie 
nazw schorzenia. Wiązało się to z głęboko zakorzenionym wśród ludu przekonaniem, iż nazywając cho-
robę po imieniu, można spowodować jej zaistnienie. Por. Moszyński, Kultura ludowa, 177.
27 Oczapowski, Leczenie chorób, 65.
28 Tamże, 71–72.
29 Za: Plica polonica czyli rzecz o polskim kołtunie, dostęp 4.11.2019, http://etnomuzeum.pl/plica-polo-
nica-czyli-rzecz-o-polskim-koltunie/.
30 Szychowska-Boebel, Lecznictwo ludowe, 83. 
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Gdy kołtun był wystarczająco długi, niektórzy upalali go31 rozgrzanym żelazem lub 
płomieniem z gromnicy, a następnie zakopywali na rozstajnych drogach lub poza granicami 
wsi. Inni obcinali splątane włosy, ale tylko w Wielką Sobotę, a następnie zawijali je w cienki 
materiał, do którego dokładali też drobne monety i kawałek chleba. Był to prastary zwyczaj 
oddania ofiary demonowi. Tylko odważniejsi rzucali posklejany kołtun w ogień i nie oglą-
dając się za siebie, szybko wracali do domu32. 

Kołtun według medycyny akademickiej

W ubiegłych wiekach, nie tylko wśród ludu, ale i pośród wielu znamienitych lekarzy pano-
wało przekonanie, że kołtun jest jednostką chorobową33. Zdaniem Ludwika Gąsiorowskiego34 
splątane włosy to samoistne zaburzenie zdrowego organizmu, które pojawiło się w Polsce 
w XVI wieku35. Także dla Oczapowskiego kołtun był samodzielnym bytem chorobowym, 
przejawiającym się w postaci różnych cierpień zapalnych i nerwowych. Według niego scho-
rzenie to miało kilka okresów rozwojowych: 1. utajony; 2. oddziaływania na inne narządy 
(objawia się zapaleniem i „rozdęciem” żył, bólami głowy, łamaniem w kościach, kłuciem; 
może też wywoływać następne schorzenia, np. histerię, hipochondrię, padaczkę, skurcze 
mięśni); 3. przesilenia, czyli uformowania się kołtuna oraz wydalania substancji chorobo-
wej przez skórę (wysypka) lub z kałem i z moczem; 4. kacheksji kołtunowej36, czyli wynisz-
czenia organizmu i w efekcie śmierci pacjenta.

Oczapowski uważał, że lekarz powinien, stosując różne środki, doprowadzić do wyda-
lenia szkodliwej materii. Swoim pacjentom zalecał zioła przeczyszczające, łaźnię parową, 
która pomagała oczyścić krew, oraz mycie głowy wodą mydlaną z odwarem z barwinka, 
chmielu i rozmarynu. Dopiero uformowany kołtun można było obciąć37. Podobnie twierdził 

31 Wiązało się to z przekonaniem, że po obcięciu włos jest otwarty i pusty, i przez ten otwór choroba na 
nowo wchodzi w człowieka. Zob. tamże, 52. 
32 Biegeleisen, Lecznictwo ludu, 263.
33 Władysław Szumowski, Historia medycyny (Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 
1961), 249.
34 Ludwik Gąsiorowski (1807–1863) to jeden z najwybitniejszych polskich historyków medycyny XIX w. 
Jest autorem opracowania Zbiór wiadomości z historii i sztuki lekarskiej w Polsce od czasów najdawniej-
szych aż do najnowszych. Zob. Andrzej Śródka, red., Zarys historii nauczania medycyny w Polsce do roku 
1939. Wybrane zagadnienia (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012), 309.
35 Gąsiorowski twierdził, że zaburzenie to zostało przyniesione przez Tatarów. Swoją tezę argumentował 
tym, że nikt przed 1570 r. nie wspominał (nie pisał) o kołtunie na ziemiach polskich. Zob. Józef Majer, 
„Obraz postępu nauki lekarskiej, o ile wpłynęły na pisma polskie lub przez Polaków w trzech ostatnich 
latach”, Rocznik Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 3 (1840): 422.
36 Gdy nie doszło do przesilenia choroby.
37 Majer, „Obraz postępu”, 380–388.
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Józef Frank38 – wieloletni profesor kliniki w Wilnie. Nie wszyscy jednak ten pogląd podzie-
lali. Słusznie zauważył Zygmunt Gloger, że już: 

Od najdawniejszych czasów lekarze w poglądach na kołtun dzielili się na dwa obozy: 
jedni twierdzili, że spilśnienie w postać mniej więcej zbitej i posklejanej tkaniny, które 
u ludzi i zwierząt na różnych częściach ciała widzimy, jest chorobą swoistą sui gene-
ris, lub też różnych chorób przesileniem; drudzy zaś, że kołtun nie ma bezwarun-
kowo nic wspólnego z tem, co w znaczeniu naukowo-klinicznem zowie się chorobą, 
i że jest on wytworem niechlujstwa, zaniedbania mycia i czesania głowy, czasami 
wilgotnych wysypek na częściach ciała owłosionych, lub też wreszcie dostania się do 
włosów jakiejś lepkiej substancyi, a nadto, że kołtun można sfabrykować sztucznie, 
a taki sztuczny kołtun niczem się od t. zw. prawdziwego nie będzie różnił. Poglądy 
tej drugiej grupy lekarzy, t. j. nie uznających kołtuna jako choroby, tysiącami faktów 
stwierdzone zostały39.

Jako pierwszy przeciwstawił się tej tezie (wspominany wyżej) nadworny lekarz Jana 
Kazimierza – William Dawidson. Uważał on, że nienaturalne sploty włosów powstają na 
skutek braku należytej higieny i dlatego obcinał je, a szukającym u niego porady zale-
cał częste mycie głowy40. Takiegoż zdania był i Tobiasz Kohn41, lekarz z przełomu XVII 
i XVIII wieku. Podobnie twierdziła doktor Anna Fischer-Dückelmann42, która pisała: 

Z powodu nieczystego utrzymania głowy, z włosów i wydzielin skórnych powstaje 
zbicie się włosów zwane kołtunem. Włosy sklejają się tak silnie, że niemożliwem jest 
ich rozczesanie, a jedyny środek – to usunięcie ich. Często doświadczają tego chorzy, 
którzy dłuższy czas nie byli czesani43.

38 Józef Frank (1771–1842) – profesor patologii i terapii szczegółowej na Carskim Uniwersytecie 
Medycznym w Wilnie oraz współzałożyciel Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego. Zob. Śródka, Zarys 
historii, 39. 
39 Gloger, Encyklopedia staropolska, 63.
40 Oczapowski, Leczenie chorób, 77.
41 Tobiasz Kohn (1652/3–1729) – protegowany lekarz Fryderyka I Hohenzollerna. W 1673 r. uzyskał sto-
pień doktora medycy i filozofii na Uniwersytecie w Padwie. Początkowo praktykę lekarską prowadził 
w Rzeczypospolitej, później w Konstantynopolu, a od 1724 r. w Jerozolimie. W swoim głównym dziele 
Maase(j) ToWja wiele miejsca poświęcił rozważaniom o kołtunie. Za: Kohen (Kohn) Tobiasz, dostęp 
10.11.2019, http://www.jhi.pl/psj/Kohen_(Kohn)_Tobiasz.  
42 Żyła w latach 1856–1917. Była jedną z pierwszych kobiet, która w 1896 r. uzyskała tytuł medyczny 
na Uniwersytecie w Zurychu. Autorka wielu książek (najbardziej znana: Kobieta jako lekarz rodzinny 
z 1901 r.) i poradników medycznych głównie dla kobiet, które zostały przetłumaczone na wiele języków. 
Za: Anna Fischer-Dückelmann, dostęp 27.10.2019, https://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Fischer-D%C3% 
BCckelmann.
43 Anna Fischer-Dückelmann, Kobieta lekarką domową: podręcznik lekarski do pielęgnowania zdrowia 
i lecznictwa w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem chorób kobiecych i dziecięcych, położnictwa i pie-
lęgnowania dzieci (Mikołów–Warszawa: Nakład Karola Miarki, 1908), 386.
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Jej zdaniem, gdy włosy są mocno sklejone, kołtun należy obciąć, a gdy nie są bardzo 
poskręcane, wystarczy zwykłe umycie głowy.  

Dopiero prace profesora Józefa Dietla44, który obciął kilkaset kołtunów bez żadnych 
skutków ubocznych dla pacjentów, wykazały całą bezpodstawność sądów tych lekarzy, któ-
rzy uznawali kołtun za jednostkę chorobową45. Wykształceni medycy, podobnie jak wło-
ścianie, używali nazw kołtun, plica (oczywiście w odmiennym znaczeniu od ludowego) 
lub trichoma. Plica to nazwa pochodząca ze śrdw.-łac. plica ‘fałda’46. W zestawieniu plica 
neuropathica oznacza ‘kołtun’, natomiast plica polonica to ‘kołtun polski’, trichoma z gr. 
tríchōma to ‘owłosienie, kołtun’47.

Józef Zmijewski – między ludową sztuką lekarską a medycyną 
akademicką

Zmijewski używa nazw kołtun (kołtón) i plica (plika), ale w znaczeniu takim, jak medycyna 
akademicka48: Kołtun (plica) Jest to symptom pochodzący z zaziębienia, głównie kolumny 
pacierzowej (93); Przez kołtun rozumiemy chorobę jawiącą się w zlepie włosów, w które 
materya chorobliwa napłynęła, ten zlep przez grzeczność pliką mianujemy (93).

Jego zdaniem kołtun to choroba. Autor Metody podaje kilka jej przyczyn. Może to być 
symptom pochodzący z zaziębienia, głownie kolumny pacierzowej (93), osłabienie werte-
bów49, czyli systemu nerwowego: Werteby są magazynem z którego po organizmie rozcho-
dzi się życie, dopokąd są w stanie normalnym, powstaje zaś choroba, gdy są nadwerężone 
i one są przyczyną kołtuna (93) lub zakażenie dziecka podczas porodu przez matkę cier-
piącą na chorobę weneryczną: Przyczyną kołtuna jest także zarażona krew rodziców, przez 
skrufuły wyrażona w dzieciach, jak: guzy, polipy, zapalenia oczu ropiejące. Matka sama, 
gdy z upławami chodzi wciąże zajdzie jest sprawczynią kołtunów (93).

44 Józef Dietl (1804–1878) jest uważany za ojca nowej szkoły wiedeńskiej i nowoczesnej medycyny. Swoje 
poglądy ogłosił w dziele Praktische Wahrnehmungen. Za najistotniejsze w pracy lekarza uznawał wła-
ściwą, potwierdzoną naukowo, diagnozę chorego oraz wzmacnianie jego sił za pomocą metody terapeu-
tycznej rozumianej jako higieniczny tryb życia, dobre odżywianie, terapię klimatyczną i leczenie wodami 
mineralnymi. Za: Śródka, Zarys historii, 152–154.
45 Szumowski, Historia medycyny, 249.
46 Jerzy Babecki, Stanisław Bober, oprac., Słownik lekarski łacińsko-polski (Warszawa: Państwowy 
Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1979), 628; Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów 
obcojęzycznych z almanachem (Warszawa: Świat Książki, 2000), 394.
47 M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego (Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta, 1916), t. 2, 92.
48 Naukowa terminologia medyczna pojawia się także w zakresie nazewnictwa anatomicznego i fizjolo-
gicznego.
49 Werteby czyli ‘nerwy’ – włókna wychodzące z mózgu oraz rdzenia kręgowego, które przewodzą bodźce 
czuciowe i ruchowe. Zob. Felicja Wysocka, Polska terminologia lekarska do roku 1838. Tom II. Anatomia. 
Jednowyrazowe nazwy motywowane (Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, 1994), 194.
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Zmijewski zauważa, że człowieka udręczonego kołtunem wyczerpują zróżnicowane 
cierpienia, dotykające nie tylko całe ciało, ale także jego psychikę: Cierpienia kołtunia-
ste są bardzo rozmnozone i przynoszą dezorganizacyą całego organizmu. Wszystkie pięć 
zmysłow cierpią w kołtunach nieład, nieporządek, burzę, boleść, jednem słowem udrę-
czenia. Moralna strona człowieka jest przeto także zrujnowana. Ztąd powstają dziwaczne 
zachcianki niepohamowane (94). Poza tym kołtun jest przyczyną wielu następnych chorób, 
takich jak niedołęstwo, kalectwo, rany, guzy, polipy, rak. W ostatecznym stadium może 
wywołać paraliż, z którego nie można człowieka już wyleczyć: dopokąd paraliż nierzuci 
chorego na łoże z którego do zgonu podnieść się niemoże (94–95).

W leczeniu pliki zaleca on: picie winka aloesowego lub mieszanki ziół The Chambard50, 
wywołujących biegunkę: Przeczyszczenie z winka aloesowego, lub z The Chambarda to 
drugie przeczyszczenie jest pewniejsze bo goi kanały obok ich wyprzątania” (96); stoso-
wanie na obolałe miejsca dermatobiotykonu51 i olejku Baunschejdton52: Dermatobiotykon 
z Olejkiem Baunschejdtona kolumnę pacierzową trzema rzędami. To samo na członki zbo-
lałe, jak ręce nogi, to obwinąć watą i obandażować, żeby wysepka, która na drugi lub 
trzeci dzień wystąpi, od cugów z wiatru zabezpieczoną była (95); Dla wzmocnienia efektu 
terapeutycznego rekomenduje picie dodanego do krowiego mleka siemienia lnianego: 
Pić codzień Olejek z siemienia lnianego co dzień 4ry szklanki z mlekiem przegotowaném. 
Latem gdy krowy w polu się żywią, można pić z mlekiem surowem, dolewając trzecią część 
mleka do szklanki kleju lnianego (95) oraz odpowiednią dietę: Unikać wszelkich kwasów 
i mocnych napojów, jako też potraw korzennych (95). Uważa też, że istotne w leczeniu 
jest należyte utrzymanie higieny: Czystość mieszkania, obówia, ubrania zachować (96), 
ale nie należy się kąpać, tylko rozgrzewać ciało tak, by wywołać poty: Przez cały czas 
zadawania olejku Baunschedla nienależy robic wodnych kąpieli. Tę kąpiel mozna zastąpić 
potami przez rozgrzanie członków nad palącym się spiritusem w wannie po której pić powi-
dła bzowe. Dwojaki ztąd pożytek t.j. pory się w ciele oczyszczą z reszty materii chorobliwej 
i naskórek odżyje (96). Przy czym – jak pisze – poty należy wywołać dopiero wtedy, gdy 
krosty już przyschną: Jednakże uważać należy aby taka łaznia wtedy dopiero użytą była, 
gdy już krosty przyschły, to jest 9. lub 10. Dnia (97). 

Po ścisłym zastosowaniu się do podanych zaleceń, po czterdziestu dniach, gdy choroba 
ustąpiła, można było obciąć włosy: Po dniach 40stu można przystąpić do obcięcia wstręt-
nej peruki kołtuniastej. Zaraz po zdjęciu pliki posmarować głowę oliwą i ciepło trzymać, 

50 Za: Kurjer Warszawski. R. 87, 1907, nr 100, dostęp 23.11.2019,
https://crispa.uw.edu.pl/object/files/254407/display/Default/. 
51 Dermatobiotykon – substancja drażniąca podawana podskórnie, by wywołać wysypkę.
52 Był to olej roślinno-chemiczny, który powstał wraz z rozwojem fitochemii. Nazwę swą zawdzię-
cza jego wynalazcy Carlowi Baunscheidtowi. Terapia olejem opierała się na podrażnianiu skóry tak, by 
substancja chorobotwórcza wydostała się na zewnątrz poprzez pęcherze lub krosty. Receptura oleju nie 
jest znana. Naśladowcy Baunscheidta stosowali zamienniki: olej z jałowca, gorczycy lub krotonowy. Za: 
Baunscheidttherapie, dostęp 23.11.2019, https://de.wikipedia.org/wiki/Baunscheidttherapie&prev=search.
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nosząc watową lekką czapkę przez kilka dni, dopóki włosy na końcu nie zamkną pór swoich, 
t. i. żeby unikać zaziębienia głowy (96). 

Wnioski

Medycyna naukowa była w XIX wieku bardzo podzielona. Chociaż część lekarzy – po 
odkryciach w dziedzinie fizyki, chemii i fizjologii – opierała się już na naukowych meto-
dach diagnozowania i leczenia, to byli ciągle tacy, którzy uważali, że niezawodne w lecze-
niu są wszelkie zabiegi oczyszczające cały organizm (puszczanie krwi, prowokowanie 
wymiotów i przeczyszczeń) oraz aplikowali naturalne medykamenty, głównie ziołowe53.

Z wypowiedzi Zmijewskiego wynika, że posiadał on szeroką wiedzę medyczną (sto-
sował np. książkową, naukowo umocowaną terminologię, oczywiście zgodną z tą, która 
panowała w medycynie akademickiej w XVIII w.), ale lekarzem instytucjonalnym nie był54. 
Często kwestionował tzw. diagnozę laboratoryjną, nie uznawał też uniwersyteckich sposo-
bów i środków leczenia. Odrzucał również ludowe, magiczne wierzenia dotyczące etiologii 
chorób i tym samym nie aprobował leczenia zabobonnego lub religijnego. 

W swoim poradniku zalecał metody naturalne, znane zarówno ludowi, jak i ówczesnym 
lekarzom reprezentującym nurt naturopatyczny. Jego terapia nie opierała się, jak w medycy-
nie akademickiej, na leczeniu jednego organu, ale na kuracji holistycznej. Nie skupiał się też 
na powstrzymywaniu objawów. Proces leczenia miał wyeliminować schorzenie. Przy koł-
tunie, który uznawał za chorobę, zalecał głównie roślinne mikstury (powodujące laksację), 
naturalne maści i substancje powodujące wysypkę na skórze oraz zabiegi wywołujące poty 
(rozgrzewanie ciała oparami palącego się spirytusu), mające pomóc w wydaleniu szkodli-
wych substancji z całego organizmu. 

W przeciwieństwie do lekarzy akademickich, którzy zredukowali dietę do podawania 
chorym kleiku owsianego i naparu z rumianku, Zmijewski zauważał ogromne znaczenie 
odpowiedniego żywienia. Przy kołtunie nakazywał wyeliminowanie wszelkich pokar-
mów kwaśnych i korzennych oraz mocnych trunków. Zwracał też, podobnie jak wszyscy 
ówcześni lekarze, uwagę na higienę. Otoczenie chorego i jego ubranie powinny być utrzy-
mane w nienagannej czystości, ponieważ w przeciwnym razie chorobotwórcze bakterie lub 
wirusy mają możliwość szybkiego namnażania. 

Z tego należy wnioskować, że był naturopatą. Ustalenie tego faktu jest niezwykle 
istotne dla dalszych badań nad językiem zabytku. Zaowocowało już zrekonstruowaniem 
definicji choroby używanej przez autora poradnika55, różnej od proponowanych przez nauki 

53 Jütte Robert, Historia medycyny alternatywnej. Od magii do naturalnych metod leczenia (Warszawa: 
Wydawnictwo W.A.B., 2001), 37–38.
54 Być może należał do tzw. medycyny cechowej. Skupiała ona mających rzemieślnicze wykształcenie 
chirurgów, aptekarzy, akuszerki oraz różnej maści uzdrawiaczy, którzy mogli praktykować legalnie. 
55 Paluszak-Bronka Anna, „O znaczeniu słowa «choroba» w poradniku Józefa Zmijewskiego” (w druku).
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biomedyczne i nietożsamych z ludowymi wyobrażeniami. To z kolei pozwoliło wyjaśnić, 
dlaczego Zmijewski do schorzeń zalicza np. stany (brzemienność, przepicie), urazy (opa-
rzelina, zgniecenie), nazwy anatomiczne (macica, żołądek), płyny ustrojowe (ciecz z uszu), 
które z punktu widzenia medycyny akademickiej chorobami nie są.
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Znajomość biografii autora dzieła a badania historycznojęzykowe

S t r e s z c z e n i e
Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób językoznawca może ustalić dane biograficzne 
znanego tylko z imienia i nazwiska autora rękopisu. Jest to niezwykle ważne dla historyka ję-
zyka, językoznawstwo diachroniczne musi bowiem dysponować zapleczem historycznym, bez 
którego wykluczone jest opracowanie spójnej syntezy, rejestrującej i systematyzującej fakty 
lingwistyczne. Na podstawie rozważań o charakterze i etiologii kołtuna, proponowanych przez 
Zmijewskiego sposobów i środków leczenia tego – jak sam określa – schorzenia oraz używanej 
przez niego nomenklatury dla tej dolegliwości, a także wiedzy z zakresu innych dziedzin niż 
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językoznawstwo staram się ustalić, kim był z zawodu Zmijewski. Uzupełnienie biografii twór-
cy Metody o ten fakt pozwoli w przyszłości na rzetelne opracowanie słownictwa medycznego 
zapisanego na kartach zabytku. 

Knowledge of author’s biography and historical linguistic research

S u m m a r y
The aim of this article is to demonstrate how a linguist can find biographic data knowing only 
the name and surname of the author of a manuscript. It is extremely important for a language 
historian as historical linguistics must possess a historical background without which drawing 
up a cohesive synthesis, registering and systematizing linguistic facts is impossible. Based on 
Józef Zmijewski’s description of the nature and etiology of plica neuropathica, methods and 
means for treating this – as he puts it – “medical condition”, the nomenclature he uses (I am 
explaining the origin of a variety of names of this hair disorder), as well as the knowledge from 
other domains, I attempt to find out what Zmijewski’s profession was. Adding this important 
fact to the biography of the author of The method will allow for further exploration of medical 
vocabulary contained in this historical piece of literature.
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Wprowadzenie

Wołacz, zajmujący ostatnią pozycję w polskiej deklinacji, znacznie wyróżnia się na tle 
pozostałych przypadków. Wpływa na to m.in. traktowanie go jako luźnego członu zdania, 
wykazywanie braku zależności jego formy od innych składników wypowiedzenia, upatry-
wanie w nim jedynie kategorii semantycznej, a nie fleksyjnej (gramatycznej). Możliwość 
przypisywania temu przypadkowi funkcji składniowych od wielu lat stanowi przedmiot 
dyskusji, które prowadzą do różnych wniosków. W pracach Stanisława Szobera1, Zygmunta 
Kempfa2, Danuty Buttler, Haliny Kurkowskiej, Haliny Satkiewicz3, Zuzanny Topolińskiej4, 

1 Stanisław Szober, Gramatyka języka polskiego, wyd. 7 (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 
1966).
2 Zygmunt Kempf, „Wokół polskiej terminologii przypadków”, Poradnik Językowy 6 (1969): 317–329.
3 Danuta Buttler, Halina Kurkowska, Halina Satkiewicz, Kultura języka polskiego. Zagadnienia 
poprawności gramatycznej (Warszawa: PWN, 1971).
4 Zuzanna Topolińska, „Vocativus – kategoria gramatyczna”, w: Otázky slovanské syntaxe III (Brno: 
Universita J.E. Purkyně, 1973), 269–274.
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Marii Zarębiny5, Zygmunta Saloniego i Marka Świdzińskiego6, Renaty Grzegorczykowej, 
Romana Laskowskiego, Henryka Wróbla7 oraz Edwarda Łuczyńskiego8 wołacz jest przed-
stawiany jako wyraz (człon) stojący poza zdaniem, tworzący samodzielne wypowiedzenie. 
Często otwarcie odmawia się mu statusu przypadka. Pierwszy z wymienionych badaczy 
uzasadnia tego typu postępowanie faktem, iż wołacz nie odpowiada na żadne pytanie ani nie 
oznacza części zdania9. Z. Kempf tłumaczy natomiast takie podejście tym, że forma woka-
tywna „nie wyraża […] akcji czasowników w przestrzeni, lecz stosunek emocjonalny”10. 
Podobnego argumentu używa Z. Topolińska, pisząc o modalnym nacechowaniu wołacza 
jako wypowiedzenia stanowiącego określenie adresata, w którym ujawnia się subiektywny 
stosunek mówiącego do tej osoby11.

Inni językoznawcy zwracają jednak uwagę na pewne okoliczności, w jakich należałoby 
uznać zespolenie formy wokatywnej ze zdaniem. Henryk Gaertner wspomina o tezie Jana 
Łosia, zakładającej, iż do wyrażenia takiego sądu uprawnia sytuacja występowania w zda-
niu drugoosobowego czasownika lub zaimka12. Andrzej Sieczkowski wyraża podobne sta-
nowisko, twierdząc, że forma wokatywna może być zarówno częścią zdania (np. Litwo, 
ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie), jak i istnieć samodzielnie w postaci równoważnika 
zdania (np. ach, ty nieszczęśniku lub Janie)13. Pisze on o możliwym zespoleniu semantycz-
nym i syntaktycznym tego przypadka. Zwraca mianowicie uwagę na związek zgody pod 
względem liczby (połączenie z czasownikiem lub imieniem w postaci zaimka, np. chodź 
przyjacielu, chodźcie przyjaciele, Jakże cię mam brać, dziewczyno, Ja ileż wam winienem, 
o domowe drzewa!) i rodzaju (formy czasu przeszłego i trybu warunkowego, np. Kłosie 
mój jedyny, jeszcześ mi się był nie zstał, Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?) 
między wołaczem i wyrazem, z którym jest on powiązany znaczeniowo14. Możliwość 
pozostawania formy wokatywnej w stosunku syntaktycznym do całości wypowiedzenia 
dostrzega także Zenon Klemensiewicz15. Jan Tokarski jako zdaniowe funkcje owego przy-
padka wskazuje: „1) oznaczanie podmiotu w specjalnym typie konstrukcji zdania, gdy treść 

5 Maria Zarębina, „Czy wołacz może być podmiotem?”, Język Polski 5 (1984): 324–331.
6 Zygmunt Saloni, Marek Świdziński, Składnia współczesnego języka polskiego, wyd. 4 (Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998).
7 Renata Grzegorczykowa, Roman Laskowski, Henryk Wróbel, Gramatyka współczesnego języka 
polskiego. Morfologia, wyd. 3 popr. (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999).
8 Edward Łuczyński, Kategoria przypadka w ontogenezie języka polskiego, czyli o wchodzeniu dziecka 
w rzeczywistość gramatyczną (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004).
9 Szober, Gramatyka języka, 342.
10 Kempf, „Wokół polskiej”, 324.
11 Topolińska, „Vocativus”, 270.
12 Henryk Gaertner, „Funkcja osoby rzeczownika”, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 4 
(1934): 57.
13 Andrzej Sieczkowski, „Kategoria gramatyczna wołacza w językach zachodniosłowiańskich”, Prace 
Filologiczne 18 (1964), 2: 243.
14 Tamże.
15 Zenon Klemensiewicz, Zarys składni polskiej (Warszawa: PWN, 1969), 121.
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wypowiedzi odnosimy do współuczestnika dialogu; 2) oznaczenie adresata wypowiedzi 
w ogóle”16. Badacz ten podkreśla jednocześnie, że są to funkcje logiczne, a nie emocjonalne 
(według niego nabieranie cech ekspresywnych stanowi w tym wypadku funkcję wtórną). 
Dodaje także, iż wołacz zajmuje zasłużone miejsce w polskiej deklinacji, o czym ma świad-
czyć seryjność tworzenia jego form oraz tradycja szkolna17. Edward Breza również zwraca 
uwagę na możliwość występowania w języku polskim form wokatywnych ściśle powiąza-
nych ze zdaniem. Silny związek siódmego przypadka z treścią orzeczenia obrazuje on za 
pomocą wypowiedzenia pochodzącego z piosenki: Hej, hej, hej sokoły, omijajcie góry, lasy, 
doły, które po usunięciu wyrazu sokoły nie miałoby podmiotu i przez to straciłoby sens18.

Istotne zagadnienie stanowią także funkcje znaczeniowe wołacza. H. Gaertner pisze 
o uznawaniu przez językoznawców za jedną z głównych funkcji tego przypadka zdolności 
wyrażania uczuć (Friedrich Karl Brugmann, Wiktor Porzeziński, Stanisław Szober) albo 
oznaczania przedmiotu zawołania lub wykrzyknienia (Franz Miklosich, Antoine Meillet). 
Ukazuje on, iż w obrębie pierwszej z nich mieści się zarówno dostrzeganie w wołaczu 
wykrzyknika dotyczącego przedstawienia danego obiektu (związanego z pewnymi emo-
cjami), jak i traktowanie go jako wezwania lub przyzywania19. Badacz ten zwraca rów-
nież uwagę na wskazywaną przez Bertholda Delbrücka funkcję intencjonalności, związaną 
z tym, że „wołacz ma za zadanie obudzić uwagę przez wykrzyknienie czyjejś nazwy”, jest 
„wezwaniem do pewnej czynności”, przez co zbliża się do rozkaźnika20. Gaertner uważa, 
że znaczącą funkcją wołacza nie może być wyrażanie uczuć, gdyż nie stanowi ono jego 
niezbędnej cechy. Według niego z tym przypadkiem ściślej wiąże się natomiast intencjo-
nalność, która wynika z tego, iż „w zawartości psychicznej towarzyszącej użyciu wołacza 
występuje zamiar rozkazujący. A więc np. wołając: Janie!, wypowiadamy zarazem wezwa-
nie, równoznaczne ze zdaniami: Janie przyjdź! Janie słuchaj! Janie uważaj!”21. Porównuje 
on wołacz do 2. os. rozkaźnika, ostatecznie stwierdzając: „zasadniczą funkcją wołacza 
obok funkcji trybu rozkazującego jest funkcja drugiej osoby, przeciwstawiająca ten przy-
padek innym przypadkom rzeczowników, mającym zasadniczo funkcję osoby trzeciej”22.  
A. Sieczkowski podkreśla jednak, że główną funkcję znaczeniową form wokatywnych sta-
nowi funkcja adresatywna, ponieważ imię w wołaczu „jest zawsze «zaadresowane», zwró-
cone do swego desygnatu”23. Zwraca on uwagę na wyrażanie jej za pomocą odpowiedniej 
końcówki deklinacyjnej. Dodaje także, że funkcji adresatywnej odpowiada tryb rozkazujący 

16 Jan Tokarski, Fleksja polska, wyd. 2 (Warszawa: PWN, 1978), 112.
17 Tamże.
18 Edward Breza, „Wołacz w teorii językoznawczej i w praktyce szkolnej”, w: tenże, Florilegium linguis-
ticum (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2002), 308.
19 Gaertner, „Funkcja osoby”, 56–57.
20 Tamże, 57.
21 Tamże, 58.
22 Tamże, 59.
23 Sieczkowski, „Kategoria gramatyczna”, 240.
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czasowników, a wołacz łączy z rozkaźnikiem współzależność syntaktyczna24. Z. Topolińska 
wskazuje natomiast na dominację funkcji impresywnej nad komunikatywną, uznając, 
iż wołacz stanowi nacechowane modalnie wypowiedzenie jako określenie odbiorcy, za 
pomocą którego nadawca pragnie zmobilizować jego uwagę25. Do sytuacji, w jakich używa 
się form wokatywnych, autorka zalicza na przykład: nawiązywanie kontaktu, wydawanie 
polecenia, ostrzeganie ( frazy apelu właściwego), podtrzymywanie kontaktu z odbiorcą 
oraz dostarczanie temu kontaktowi właściwego klimatu ( frazy apelu konwencjonalnego)26. 
Z kolei Adam Heinz stwierdza, że wołacz w przeciwieństwie do pozostałych przypadków 
posiada funkcję subiektywną, która może być:

a) głównie ekspresywna (wyraz stanów uczuciowych nadawcy, np. Boże! o radości!);
b) głównie impresywna (apel pod adresem odbiorcy, np. chłopcze, podaj mi tę książkę!);
c) ekspresywno-impresywna (np. widzę cię, zdrajco!)27.

Łączy on ostatni z wymienionych rodzajów funkcji subiektywnej z funkcją wołacza 
jako osoby drugiej (odbiorcy komunikatu). Przypomina także o podobieństwie tego przy-
padka do wykrzyknika oraz trybu rozkazującego28. Brygida Rudzka-Ostyn skupia się głów-
nie na wymiarze interpersonalnym, który według niej „jest z natury rzeczy wbudowany 
w semantykę wołacza: jest to przypadek używany w formach adresatywnych dla zwrócenia 
uwagi słuchającego i pozyskania sobie jego współpracy w procesie komunikacji”29. Renata 
Grzegorczykowa, Roman Laskowski oraz Henryk Wróbel wskazują na pełnienie przez 
formy wokatywne funkcji apelu30. Wspomina o tym również E. Łuczyński, pisząc:

Wołacz od strony funkcjonalnej jest przypadkiem służącym do wyrażenia apelu, 
zawołania, przywołania czy uzewnętrznienia uczuć nadawcy (np. Kierowco, zwolnij 
przed skrzyżowaniem; Adasiu, spójrz pod nogi; Człowieku, jak długo mam ci tłuma-
czyć; Boże, jak mi smutno)31.

Za pomocą funkcji impresywnej oraz ekspresywnej autor tłumaczy szczególne miej-
sce wołacza w polskim systemie fleksyjnym.

Celem artykułu jest przedstawienie oraz opisanie funkcji, które są współcześnie przy-
pisywane wołaczowi w użyciu języka w obrębie polskiej wspólnoty komunikatywnej. 

24 Tamże, 16.
25 Topolińska, „Vocativus”, 270.
26 Tamże, 272.
27 Adam Heinz, „System przypadkowy języka polskiego”, w: tegoż, Język i językoznawstwo (Warszawa: 
PWN, 1988), 337.
28 Heinz, „System przypadkowy”, 337–338.
29 Brygida Rudzka-Ostyn, „Przypadek a role semantyczne”, w: tejże, Z rozważań nad kategorią przy- 
padka (Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2000), 72.
30 Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, Gramatyka, 221.
31 Łuczyński, Kategoria przypadka, 41.
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Koncentruje się on wokół sposobu postrzegania tego przypadka przez grupę zróżnicowa-
nych wiekowo użytkowników polszczyzny. Opisowi będą podlegać dominujące wśród tych 
osób przekonania, dotyczące celu, w jakim używa się form wokatywnych. Przedmiot badań 
stanowi deklarowana świadomość językowa współczesnych Polaków w zakresie wołacza, 
która stanowi pojęcie synonimiczne do językowej kompetencji i jest rozumiana jako:

zawarty w pamięci długotrwałej zasób obrazów znaków językowych oraz wiedza o ich 
użyciu obejmująca system wartości i ocen (emocjonalnych, estetycznych, moralnych, 
funkcjonalnych) oraz postaw, a także system umiejętności, nawyków, programów 
czynności językowych32.

Przyjęto, iż:

Na świadomość językową składają się […] uświadamiane lub nie wzorce, tj. normy, 
stereotypy i wyobrażenia, zachowania językowe ukształtowane na podstawie dotych-
czasowych doświadczeń lub przejęte od otoczenia w gotowej postaci. Wpływają one 
na rzeczywiste zachowanie językowe jednostek. Na świadomość językową składają się 
także zdolności twórcze jednostki. Świadomość językowa może być zatem traktowana 
jako odbicie rzeczywistości praktyki językowej i jako swoisty mechanizm programu-
jący i regulujący zachowanie językowe33. 

Materiał badawczy34 zebrano na podstawie ankiety. Została ona przeprowadzona 
pośród 268 mieszkańców Krakowa w latach 2016–2017. Podczas opracowywania jej wyni-
ków uwzględniono podział na dwa pokolenia: młodsze (osoby od 12 do 23 lat) oraz starsze35 
(osoby od 24 do 81 lat).

Funkcje wołacza

Z powodu wielości i różnorodności twierdzeń wysuwanych przez językoznawców na temat 
funkcji oraz statusu wołacza w języku polskim ankietowanym zadano pytanie otwarte: 
„Kiedy używamy form wołacza?”. W ten sposób chciano pozyskać odpowiedzi, które 
ukazują przekonania respondentów dotyczące funkcyjnych zastosowań tego przypadka. 

32 Stanisław Gajda, „Nauka o kulturze języka”, Polonistyka 8 (1987): 586.
33 Tamże.
34 Materiał zbierano w Gimnazjum nr 7 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie, na Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku powołanym przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II oraz na Jagiellońskim Uniwer- 
sytecie Trzeciego Wieku. Pozostałą część ankietowanych stanowili internauci oraz osoby, do których 
ankiety zostały przekazane za pośrednictwem Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie.
35 Jako kryterium podziału na grupę młodszą i starszą przyjęto fakt kontynuowania edukacji (na poziomie 
szkoły ponadpodstawowej i wyższej) lub jej zakończenie.
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Wyniki ankiety miały również pokazywać, w jakim stopniu następuje zanik lub reinter-
pretacja pierwotnego znaczenia form wokatywnych w świadomości współczesnych użyt-
kowników, a także pozwolić na ustalenie, czy zjawisko to może stanowić istotny powód 
usuwania wołacza w użyciu polszczyzny.

Na podstawie materiału badawczego wyodrębniono trzy ogólne kategorie wypowiedzi 
ankietowanych, wskazujące na określone funkcje wołacza: ekspresywną, adresatywną oraz 
impresywną. Sformułowania, które nie odnosiły się do żadnej z nich, zebrano w grupie 
określonej jako inne odpowiedzi. Podział ten stanowi klasyfikację o charakterze umownym 
i uogólnionym. Nie zawsze rozstrzyga on o odniesieniu konkretnej wypowiedzi wyłącznie 
do jednej z wymienionych grup – niektóre osoby wskazywały na różne aspekty zastoso-
wania wołacza, mieszczące się w zakresie dwóch lub trzech funkcji. W takich sytuacjach 
brano pod uwagę każdy ze składników wypowiedzi (wraz z odpowiadającą mu funkcją).

Poniżej zaprezentowano zestawienie funkcji wołacza uwzględniające wszystkie odpo-
wiedzi36 respondentów w podziale na wyróżnione kategorie.

1. Funkcja ekspresywna

Funkcja ta jest związana z wyrażaniem emocji oraz z wszelką słowną ekspresją. W jej 
obrębie znajdują się na przykład odpowiedzi wskazujące na konkretne uczucia manifes-
towane przez nadawcę w procesie komunikacji, a także na sam wykrzyknikowy charakter 
członu wokatywnego:

Pokolenie młodsze Pokolenie starsze
1 2

„Kiedy chcemy wyrazić jakieś emocje”  
(K, 12 l., uczeń)
„W celu wyrażenia emocji oraz podkreślenia 
adresata w zdaniu” (K, 23 l., student)
„Wołacza używamy w np. [...] cieszeniu się”  
(K, 13 l., uczeń)
„Używamy jej np: [...] gdy się cieszymy [...]”  
(K, 13 l., uczeń)
„Gdy jesteśmy czymś zaskoczeni. Zobaczymy 
coś lub kogoś wcześniej tej np rzeczy nie widząc 
[...]” (K, 15 l., uczeń)
„np. Maciek!! (gdy jesteśmy zaskoczeni), albo 
chodź tu!, gdy jesteśmy źli dużo krzyczymy [...]” 
(M, 13 l., uczeń)

„[...] wyrażenie emocji” (K, 61 l., inżynier bud. 
wodnego)
„[...] wyrażamy emocje” (K, metaloznawca)
„kiedy [...] wyrażamy emocje np. oh Krystyno”  
(K, 65 l., dziennikarka)
„Używamy go chcąc [...] podkreślić emocjonalnie 
wypowiedź, emocjonalnie na coś zareagować”  
(61 l., tłumacz)
„Kiedy [...] coś podkreślamy, z czymś wiążemy się 
emocjonalnie” (K, 66 l., nauczyciel)
„[...] dla wykazania emocji, euforii” (66 l., nauczyciel)
„przy wyrażeniu emocji np. zdziwienie, oburzenie, 
emocje negatywne i pozytywne, skarcenie [...]”  
(M, inżynier)

36 Odpowiedzi, które powtarzały się w tej samej formie, zostały ujęte łącznie w jednym punkcie jako 
jeden typ wypowiedzi (w nawiasie podano liczbę respondentów). Przedstawiony materiał zawiera też poje-
dyncze, zacytowane dosłownie odpowiedzi – w takich przypadkach w nawiasie wskazana jest informacja 
o płci (K – kobieta, M – mężczyzna), wieku ewentualnie zawodzie respondenta (chyba że tych informacji 
nie podano). W cytatach zachowano oryginalną pisownię.
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1 2

„Form wołacza używamy, kiedy [...] wyrażamy 
zdziwienie, zaskoczenie” (K, 14 l., uczeń)

„Gdy wołamy ze zdziwieniem [...]” (22 l., student) 
„Kiedy chcemy coś podkreślić [...] a na końcu 
dajemy wykrzyknik” (K, 15 l., uczeń)
„W sytuacjach stresowych lub wymagających 
podkreślenia czegoś” (M, 23 l., student)
„Gdy chcemy głośno odnieść się do danej 
sytuacji” (K, 15 l., uczeń)
„Kiedy np. kogoś wołamy i chcemy określić 
mniej więcej kim jest np. o ty złodzieju!  
o ty człowieku” (M, 13 l., uczeń)

„[...] napominamy ostro” (K, 68 l., geolog)
„Gdy z zaskoczenia spostrzeżemy osobę lub 
przedmiot” (K, 64 l., urzędnik skarbowy)
„[...] w gniewie [...]” (K, 66 l., nauczyciel)

„[...] przy wykrzyknieniu” (M, 24 l., lektor języka 
szwedzkiego)

„[...] w funkcji wykrzyknienia (np. O, matko!) [...]”  
(K, 25 l., biotechnolog)
„Gdy chcemy podkreślić krzykliwość słowa lub 
zdania. np: o Bogowie!! , Józek, chodź tutaj!!!. Chodzi 
o wyróżnienie intonacji zdania” (M, 57 l., mechanik)
„Gdy chcemy zaakcentować formę przymiotnika 
rzeczownika l. poj. i mn. pisząc literę O! przez 
wyrazem” (M, 49 l., technik elektryk)
„Jeśli chcemy coś zaakcentować coś nowego, 
niezwykłego” (K, pielęgniarka)
„Gdy chcemy [...] uwypuklić wypowiedź”  
(K, 64 l., nauczyciel)
„kiedy chcemy [...] nazwać coś”. (K, 72 l., prawnik)
„Kiedy chcemy wyodrębnić jakiś przedmiot, rzecz, 
osobę [...]” (K, 64 l., emerytowany bibliotekarz)

2. Funkcja adresatywna

Funkcja ta wiąże się z aktem zwracania się do drugiej osoby (adresowania do niej swoich 
słów przez nadawcę). Włączono do niej także sformułowania dotyczące samej czynności 
wołania – wynikające zapewne ze skojarzeń, które może nasuwać nazwa wołacz. Tę kate-
gorię stanowią zatem wszelkie wskazania dotyczące wołania, krzyczenia, przywoływania, 
nawoływania, wywoływania, wzywania, wskazywania i apelowania – zarówno w ogólnym 
znaczeniu tych czasowników, jak i w połączeniu ze wskazaniem konkretnego podmiotu 
(osoby lub rzeczy). Do tej grupy zaliczono również odpowiedzi, które nawiązywały do apo-
strof oraz inwokacji (poetyckich środków wyrazu):

Pokolenie młodsze Pokolenie starsze

1 2

gdy kogoś wołamy/chcemy kogoś zawołać (35 os.)
kiedy zwracamy się do kogoś (17 os.)
kiedy kogoś wołamy lub zwracamy się do kogoś 
(9 os.)
kiedy wołamy (7 os.)
gdy zwracamy się do kogoś lub czegoś (6 os.)
gdy wołamy kogoś lub coś/kiedy chcemy zawołać 
kogoś lub coś (4 os.)

gdy kogoś wołamy/chcemy kogoś zawołać (19 os.)
kiedy się do kogoś zwracamy (10 os.)
w zawołaniach, zwrotach bezpośrednich (5 os.)
kiedy zwracamy się do kogoś bezpośrednio (5 os.)
kiedy przywołujemy/do przywołania (5 os.)
kiedy kogoś przywołujemy/chcemy kogoś przywołać 
(5 os.)
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1 2

gdy chcemy zwrócić się do konkretnej osoby (3 os.)
kiedy zwracamy się do kogoś bezpośrednio (3 os.)
kiedy zwracamy się bezpośrednio do jakiejś 
osoby lub do rzeczy/przedmiotu (2 os.)

Wołacz – o! (2 os.)
„Gdy wołamy o!” (K, 13 l., uczeń)
„kiedy np. kogoś wołamy. np. o. (...)”. (M, 13 l., 
uczeń)
„W zawołaniach” (K, 18 l., uczeń)
„Kiedy krzyczymy lub wołamy” (K, 14 l., uczeń)
„Jak kogoś wołamy, jak krzyczymy” (K, 12 l., 
uczeń)
 „Gdy chcemy nawoływać” (M, 23 l., student)
„Form wołacza używamy np wtedy, kiedy 
chcemy kogoś zawołać, wywołać” (K, 14 l., 
uczeń)
„kiedy chcemy kogoś zawołać na przykład, 
głównie dotyczy imion” (K, 22 l., student)
„Form wołacza używamy kiedy do kogoś 
krzyczymy/wołamy” (K, 13 l., uczeń)
„Gdy przywołujemy coś/kogoś do siebie”.  
(K, 12 l., uczeń)
„Kiedy chcemy coś, kogoś przywołać”. (K, 21 l., 
student)
„Kiedy chcemy kogoś/coś zawołać/przywołać lub 
kiedy się do kogoś zwracamy” (K, 21 l., student)
„wywołanie/odniesienie się do konkretnego 
podmiotu. Kiedy kogoś wołamy” (23 l., student)
 „Kiedy zwracamy się do kogoś lub krzyczymy” 
(K, 15 l., uczeń)
„Form wołacza używamy odnosząc się do kogoś 
w rozmowie, w nagłówku listu, wołając kogoś” 
(K, 14 l., uczeń)
„Form wołacza używamy kiedy kogoś wołamy, 
albo przy pisaniu listu np. Droga Sylwio!”  
(K, 13 l., uczeń)
„Formy wołacza używamy, gdy piszemy list, 
formy wypowiedzi” (M, 12 l., uczeń)
„Form wołacza używamy, gdy zwracamy się do 
podmiotu [...]” (M, 14 l., uczeń)
„Wołacz stosujemy gdy zwracamy się do osoby 
lub w apostrofach np.: Litwo, ojczyzno moja”  
(M, 17 l., uczeń)
„Form wołacza używamy w sytuacji, kiedy 
się zwracamy do kogoś lub czegoś, wołamy, 
apelujemy” (K, 23 l., student)

kiedy kogoś wołamy lub zwracamy się do kogoś (4 os.)
w zawołaniach (3 os.)
kiedy wołamy (2 os.)
kiedy kogoś lub coś przywołujemy (2 os.)
w zawołaniach, bezpośrednich zwrotach do kogoś  
(2 os.)

gdy kogoś wołamy/chcemy kogoś zawołać (19 os.)
kiedy się do kogoś zwracamy (10 os.)
w zawołaniach, zwrotach bezpośrednich (5 os.)
kiedy zwracamy się do kogoś bezpośrednio (5 os.)
kiedy przywołujemy/do przywołania (5 os.)
kiedy kogoś przywołujemy/chcemy kogoś przywołać 
(5 os.)
kiedy kogoś wołamy lub zwracamy się do kogoś (4 os.)
w zawołaniach (3 os.)
kiedy wołamy (2 os.)
kiedy kogoś lub coś przywołujemy (2 os.)
w zawołaniach, bezpośrednich zwrotach do kogoś 
(2 os.)
kiedy zwracamy się do kogoś lub czegoś (2 os.)
„wołacz odpowiada na pytanie (o!), jest on używany 
w celu przywołania kogoś (np. o Sylwio)”. (K, 38 l., 
mgr geografii z turystyką)
„wołacz odpowiada na o.... gdy kogoś wołamy [...]”. 
(K, 65 l., emeryt)
„Wołacz O!, kiedy kogoś przywołujemy” (K, 63 l., inż. 
chemii)
„o! kiedy kogoś wołamy” (K, 27 l., historyk)
„Jeżeli coś wołamy – o!” (72 l., ekonomista)
 „gdy krzyczymy wołamy” (71 l., ekonomista)
 „Jeśli kogoś wołam. Np. O Sylwio!”. (K, 80 l., emeryt 
ekonomista)
„wołacza używamy aby [...] zawołać ją [daną osobę – 
przyp. A.P.], używamy go tak w mowie jak i w piśmie” 
(K, 65 l., hotelarz)
„Używamy tej formy, gdy pragniemy w sposób 
wyrazisty i stanowczy kogoś zawołać” (25 l., 
pracownik biurowy)
„gdy wołamy kogoś (coś) gdy zwracamy się do kogoś” 
(M, 67 l., inżynier)
„Kiedy zwracamy się do kogoś, czegoś, wołamy 
kogoś, coś” (K, 61 l., emeryt, zawód wyuczony – 
nauczyciel)
„zwracając się do kogoś, wzywając kogoś” (K, 77 l., 
bibliotekarz)
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„W zwrotach do danej osoby lub grupy osób; [...] 
wołanie itp” (K, 20 l., student)
„W zawołaniach, zwrotach do określonych osób 
itp.”. (M, 22 l., student)
„Kiedy zwracamy się do danej osoby” (K, 23 l., 
student)
„Aby zwrócić się do kogoś personalnie” (K, 20 
l., student)
„Kiedy chcemy się do kogoś zwrócić wprost”  
(M, 15 l., uczeń) 
„Gdy chcemy zwrócić się do kogoś bezpośrednio, 
zawołać” (K, 19 l., bezrobotny)
„Gdy kogoś wołamy, zwracamy się bezpośrednio 
do niego” (K, 22 l., student)
„kiedy bezpośrednio się do kogoś zwracamy, 
w apelach” (K, 19 l., bezrobotny)
„[...] kiedy odnosimy się bezpośrednio do kogoś 
lub, bardzo rzadko, czegoś – np. 
Litwo, ojczyzno moja...” (K, 23 l., bezrobotny)
„Chcąc zwrócić się do kogoś/czegoś w sposób 
bezpośredni, w inwokacjach” (K, 20 l., student)
„Używamy w celu zawołania kogoś; podczas 
zwrotu do adresata tzw. apostrofy” (K, 20 l., 
student)
„Bezpośredni zwrot/zawołanie” (K, 23 l., student)
„Kiedy zwracamy się do kogoś; kiedy go wołamy, 
bezpośredni zwrot do adresata” (K, 21 l., student)

„Wołacza – używamy np. gdy chcemy kogoś wezwać, 
zawołać” (K, 39 l., administracja)
„kiedy chcemy się do kogoś zwrócić, przywołać, 
wezwać [...]” (M, 37 l., geodeta)
„Używamy tej formy gdy się do kogoś zwracamy 
[...]. Albo w celu przywołania kogoś” (K, 66 l., 
ekonomista)
„jeśli zwracamy się do danej osoby, przywołując tę 
osobę” (K, 75 l., inżynier)
„Kiedy się do kogoś zwracamy [...] przywołując 
kogoś/coś” (K, 25 l., biotechnolog)
„kiedy wywołujemy nazwe, imie własne itp.”  
(68 l., emeryt)
„Gdy chcemy kogoś czy coś przywołać, wezwać”  
(K, 72 l., nauczyciel akademicki)
„Kiedy kogoś wskazujemy. Kiedy kogoś wołamy, 
przywołujemy” (K, 64 l., emeryt, zawód wyuczony – 
bibliotekarz)
„gdy kogoś wołamy, wzywamy” (K, 62 l., emeryt, 
zawód wyuczony – metalurg)
„Gdy kogoś wołamy; apelujemy” (K, 64 l., biolog)
„wołacza używa się w zawołaniach, bezpośrednich 
zwrotach, także w funkcji apelu” (M, 69 l., dyplomata)
„Kiedy zwracamy się do kogoś w konwersacji” (M, 24 
l., informatyk programista)
„W zawołaniach i apostrofach/zwrotach 
bezpośrednich” (K, 26 l., tłumacz)
„Gdy zwracamy się bezpośrednio do kogoś lub czegoś 
(wołamy)” (K, 53 l., asystentka stomatologiczna)
„Gdy zwracamy się do bliskich, znajomych, osób 
nieznanych, po przyjacielsku, grzecznościowo, 
[...] gdy wołam [...], przepraszam [...]” (K, 67 l., 
ekonomista)
„przy inwokacji” (K, 32 l., wykładowca akademicki)
„przy zapytaniu” (78 l., inżynier)
„Kiedy zwracamy się do kogoś z [...] pytaniem [...]” 
(K, 63 l., emerytowany pracownik biurowy)
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3. Funkcja impresywna

Na podstawie odpowiedzi świadczących o kojarzeniu form wokatywnych z chęcią wywar-
cia wpływu na odbiorcę komunikatu oraz nakłonienia go do konkretnego działania wyróż-
niono funkcję impresywną, związaną przede wszystkim z intencją nadawcy. W jej zakre-
sie znalazło się m.in. rozkazywanie, proszenie (np. o pomoc) i ostrzeganie/alarmowanie. 
Włączono do niej również wskazania odwołujące się do zamiaru zwrócenia czyjejś uwagi 
czy też do skierowania jej na naszą osobę, na treść komunikatu lub na inny obiekt:

Pokolenie młodsze Pokolenie starsze

„kiedy wydajemy rozkaz [...]” (K, 15 l., uczeń)
„Form wołacza używamy gdy chcemy wyrazić 
słowo w formie rozkazującej” (K, 15 l., uczeń)
„Form wołacza używamy [...] kiedy karzemy 
[sic!] coś komuś zrobić” (K, 15 l., uczeń)
„Kiedy chcemy coś głośno do kogoś powiedzieć, 
rozkazać mu coś” (K, 12 l., uczeń)
„wtedy kiedy ktoś wykrzykuje słowa, podkreśla 
je rozkazem” (K, 15 l., uczeń)
„Form wołacza używamy, kiedy chcemy kogoś 
zaalarmować [...]” (K, 15 l., uczeń)
„[...] prośby [...]” (K, 20 l., student)
„Używamy jej np: gdy prosimy o pomoc [...]” (K, 
13 l., uczeń)
„Wołacza używamy w np. proszeniu o pomoc 
[...]” (K, 13 l., uczeń)

„[...] rozkazując, prosząco gdy [...] proszę o coś, [...] 
zwracam uwagę [...]” 
(K, 67 l., ekonomista)
„[...] prosząc o coś, [...] rozkazując” (K, 66 l., 
nauczyciel)
„[...] prosząc o coś, rozkazując wykonanie czegoś itp.” 
(K, 67 l., emeryt)
„gdy chcemy [...] prosić o coś, polecając coś, 
ostrzegając kogoś itp.” (M, 70 l., emeryt ekonomista)
„kiedy chcemy [...] ostrzec” (M, 37 l., geodeta)
„Kiedy zwracamy się do kogoś z prośbą, [...] potrzebą 
etc.”. (K, 63 l., emerytowany pracownik biurowy)
„[...] rozkaz, polecenie”. (M, inżynier)
„[...] gdy [...] chcemy, żeby [ktoś – przyp. A.P.] się do 
nas zwrócił”. (K, 65 l., emeryt)
„Używamy tej formy gdy [...] chcemy by [ktoś – przyp. 
A.P.] skierował na nas swoją uwagę [...]”. (K, 66 l., 
ekonomista)
 „Używamy go chcąc zwrócić uwagę rozmówcy [...]” 
(61 l., tłumacz)
„wołacza używamy aby zwrócić uwagę danej osoby 
[...]” (K, 65 l., hotelarz)
„Kiedy chcemy zwrócić czyjąś uwagę [...]” (K, 67 l., 
ekonomista)
„Kiedy chcemy zwrócić czyjąś uwagę lub skierować ją 
na jakiś obiekt” (K, 60 l., przewodnik po Krakowie)
„Kiedy chcemy zwrócić na siebie lub na inną osobę 
uwagę” (K, 66 l., księgowa)
„chcemy zwrócić uwagę na siebie, treści które 
przekazujemy [...]” (K, 68 l., geolog)
„Kiedy [...] chcemy komuś na coś zwrócić uwagę np. 
o! mól” (K, 72 l.)
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4. Inne odpowiedzi

Pokolenie młodsze Pokolenie starsze

„Wołacza używamy [...] w zdaniach 
oznajmujących, pytających [...]” (K, 13 l., uczeń)
„Gdy chcemy oznajmić coś danej liczbie osób” 
(M, 15 l., uczeń)
„[...] kiedy chcemy coś głośno zadeklarować” (K, 
15 l., uczeń)
„Rzadko” (M, 22 l., student)
„w obecnej polszczyźnie bardzo rzadko [...]” (K, 
23 l., bezrobotny)

„Gdy chcemy kogoś zainteresować [...]” (K, 64 l., 
nauczyciel)

Analiza materiału

Zestawienie liczbowe odpowiedzi podanych przez respondentów obu wyróżnionych 
pokoleń przedstawia poniższa tabela

Kiedy używamy form wołacza?

Funkcje Pokolenie młodsze – liczba 
odpowiedzi [%] 

Pokolenie starsze – liczba 
odpowiedzi [%]

Razem – liczba 
odpowiedzi [%]

ekspresywna 14 [9] 18 [12] 32 [10]

adresatywna 121 [73] 94 [62] 215 [68]

impresywna 9 [5] 16 [11] 25 [8]

inne odpowiedzi 5 [3] 1 [1] 6 [2]

brak odpowiedzi 16 [10] 22 [14] 38 [12]

1. Pokolenie młodsze

W tej grupie na temat zastosowania wołacza wypowiedziało się 127 ankietowanych. 
Odpowiedzi nie udzieliło natomiast 16 osób. Niektórzy nawiązywali jednocześnie do kilku 
funkcji tego przypadka. Łącznie wystąpiło 149 wskazań37 na możliwe sytuacje jego użycia. 
Najwięcej sformułowań – aż 121 – odnosiło się do funkcji adresatywnej. Pozostałe katego-
rie były przywoływane znacznie rzadziej. Do funkcji ekspresywnej nawiązano zaledwie 
14 razy, a do funkcji impresywnej – 9 razy. Pojawiło się też 5 wskazań dotyczących innych 
użyć wołacza.

37 Sumę tę uzyskano biorąc pod uwagę odpowiedzi wariantywne pod względem funkcji (wskazania na 
różne funkcje). 
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a) funkcja adresatywna

Biorąc pod uwagę odpowiedzi wariantywne występujące również w obrębie tej samej 
funkcji (odnoszące się do różnych jej aspektów), należy odnotować 176 typów sformuło-
wań dotyczących dominującej w ankietach funkcji adresatywnej. Wśród nich pojawiły się 
4 odpowiedzi nawiązujące do tradycji szkolnej oraz do schematycznego wzoru deklinacji, 
w którym formę wołacza poprzedza się wykrzyknikiem o! Zapisano zatem: „Wołacz – o!” 
(dwukrotnie), „Gdy wołamy o!”, „kiedy np. kogoś wołamy. np. o”. Można to uznać za zja-
wisko charakterystyczne dla uczniów.

Przejaw szkolnej wiedzy stanowiło także odniesienie do wykorzystywania wołacza 
nie tylko w komunikacji ustnej, ale także podczas pisania listów, w postaci nagłówka, np. 
Droga Sylwio! Wskazywano także na użycie tego przypadka w funkcji poetyckiej. Dwa 
razy potraktowano go jako apostrofę, posługując się przykładem – „Litwo, ojczyzno moja”, 
raz połączono go z pojęciem inwokacji. 

Młodsze pokolenie częściej jednak określało sytuację użycia wołacza przez odwoła-
nie do nazwy tego przypadka oraz pokrewnych słowotwórczo czasowników, na przykład: 
kiedy wołamy (14 odpowiedzi), w zawołaniach (1), gdy nawołujemy (1). Trzech ankietowa-
nych wspomniało o krzyczeniu, a dwóch – o apelowaniu.

Najliczniejszą grupę odpowiedzi w obrębie funkcji adresatywnej stanowiły określe-
nia dotyczące wołania skierowanego do danej osoby lub rzeczy. Sześćdziesiąt razy 
nawiązano do wołania kogoś, trzy razy wymieniono przywoływanie kogoś, dwa razy – 
wywoływanie kogoś, raz – krzyczenie do kogoś. W ankietach wystąpiło także pięć wskazań 
dotyczących wołania czegoś oraz trzy wskazania związane z przywoływaniem czegoś.

Adresatywność najsilniej ujawniła się w sformułowaniach świadczących o zwracaniu 
się do kogoś – 38 odpowiedzi38, do czegoś – 7 odp., do podmiotu – 1 odp., do konkretnej/
określonej osoby – 6 odp., do konkretnego podmiotu – 1 odp., do grupy osób – 1 odp. 
W 18 wypowiedziach ankietowanych owe zwroty były definiowane jako bezpośrednie. 
W obrębie opisywanej funkcji najczęściej wskazywano na wołanie kogoś oraz zwraca-
n ie się do kogoś.

b) funkcja ekspresywna

W tej grupie znalazły się na przykład dwie wypowiedzi odnoszące się w sposób ogólny 
do wyrażania emocji. Uwzględniono tutaj również bardziej szczegółowe uwagi na temat 
owych emocji. Respondenci dwukrotnie wymienili radość („cieszenie się”) oraz zdzi-
wienie. Trzy razy nawiązano do zaskoczenia (jedna osoba starała się dodatkowo zobra-
zować je przez mianownikową formę Maciek!), dwa razy – do sytuacji krzyczenia na 
kogoś. Wystąpiły także pojedyncze odpowiedzi, w których wspomniano o uczuciu złości 

38 Do tego typu odpowiedzi włączono także jedną odpowiedź dotyczącą odniesienia się do kogoś 
w rozmowie.
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lub głośnym odnoszeniu się do sytuacji. Jeden z ankietowanych wskazał na użycie woła-
cza w stresującej sytuacji. W kategorii objętej funkcją ekspresywną zawarto także grupę 
czterech odpowiedzi świadczących o „podkreślaniu” kogoś (osoby adresata) lub czegoś 
(emocji). Co ciekawe, użyto nawet ekspresywnych epitetów: o ty złodzieju!, o ty człowieku! 
Napisano także o dodawaniu wykrzyknika za wołaczem. 

c) funkcja impresywna

Ankietowani wymienili jedynie dziewięć przykładów wykorzystywania wołacza 
w funkcji impresywnej. Najczęściej ich sformułowania dotyczyły rozkazu (5 odpowiedzi). 
Jedna osoba nawiązała do alarmowania, a trzy – do proszenia (w tym dwukrotnie odnie-
siono się ściśle do proszenia o pomoc).

d) inne odpowiedzi

Do grupy innych odpowiedzi – niepowiązanych z trzema wymienionymi wcześniej 
funkcjami – zaliczono wskazanie na możliwość występowania wołacza w zdaniach oznaj-
mujących oraz pytających, które może sugerować dostrzeganie powiązania tego przypadka 
z resztą wypowiedzenia. Wypowiedzi typu: „gdy chcemy oznajmić coś danej liczbie osób” 
oraz „kiedy chcemy coś głośno zadeklarować” świadczą o zbliżonym ostrzeganiu form 
wokatywnych. Należy odnotować, że dwie osoby podkreśliły, iż współcześn ie rzadko 
używa się wołacza.

2. Pokolenie starsze

 Odpowiedzi na pytanie zawarte w ankiecie udzieliły 103 osoby, nie dostarczyło jej nato-
miast 22 respondentów. Łącznie podano 129 wskazań39 dotyczących użycia wołacza. 
Zdecydowanie najczęściej, podobnie jak w poprzednim pokoleniu, ujawniano przekonanie 
o stosowaniu go w funkcji adresatywnej (94 razy). Rzadziej brano pod uwagę funkcję eks-
presywną (18 odpowiedzi) oraz impresywną (16 wskazań). Do grupy tzw. innych odpowie-
dzi włączono jedną odpowiedź. 

a) funkcja adresatywna

Wskazując na funkcję adresatywną, pięć osób wspomniało o stosowaniu przed woła-
czem wykrzyknika o!; w tym dwa razy określono o! jako pytanie, na które ów przypa-
dek odpowiada, mimo iż zasadniczo nie stanowi ono pytania, lecz raczej pełni funkcję 
wyrazu pomocniczego, mającego jedynie ułatwić utworzenie właściwej formy danego 

39 Suma uwzględnia odpowiedzi wariantywne, nawiązujące do różnych funkcji.



 142 | Agata Pławecka 

rzeczownika40. Równie często zwracano uwagę na poprzedzanie wołacza wykrzyknikiem 
o! w pokoleniu młodszym (4 odpowiedzi).

Wyraźnych wskazań na stosowanie wołacza w języku pisanym było w tej grupie wie-
kowej niewiele (nikt nie wspomniał o używaniu go na przykład podczas pisania listów). 
Jedna osoba stwierdziła, że przypadek ten może być używany w mowie oraz piśmie, a dwie 
wyraziły przekonanie o możliwości przybierania przez wołacz charakteru poetyckiego. 
Zarówno apostrofę, jak i inwokację wymieniono raz.

W ankietach pojawiły się także 22 odpowiedzi przypominające próby zdefiniowania 
celu, w jakim używa się wołacza, na podstawie jego etymologii. W ich obrębie zawarto: 
wołanie (5 wskazań), zawołania (12) oraz przywoływanie (5). Dwie osoby wyróżniły także 
apelowanie, jedna – krzyczenie.

Najliczniejsza grupa odpowiedzi dotyczyła jednak wołania (lub podobnych określeń 
tej czynności) wraz ze zwróceniem uwagi na adresata. Było to: wołanie kogoś (33 odpo-
wiedzi)/czegoś (3 odp.), przywoływanie kogoś (15 odp.)/czegoś (4 odp.), wzywanie kogoś (5 
odp.)/czegoś (1 odp.), wywoływanie „nazwy lub imienia własnego” (1 odp.), wskazywanie 
czegoś (1 odp.).

Wiele wypowiedzi wskazywało na zwracanie się do kogoś (24 odp.). Trzy osoby wspo-
mniały o zwrocie do czegoś, a jedna – o zwrocie do różnych osób. Szesnastokrotnie zwró-
cono uwagę na bezpośredni charakter zwrotu (do kogoś lub czegoś). 

b) funkcja ekspresywna

W obrębie tej funkcji siedem razy wspomniano o wyrażaniu emocji. Respondenci 
wymienili euforię, zdziwienie oraz oburzenie. Zostało podkreślone, iż mogą to być zarówno 
emocje pozytywne, jak i negatywne. Wspomniano także o zaskoczeniu w sytuacji, gdy 
nagle zobaczy się jakąś osobę lub rzecz (co jednak mogłoby się wiązać bardziej z wykrzyk-
nikiem niż wołaczem). Jedna osoba podała przykład oh Krystyno, który jest istotny ze 
względu na połączenie wołacza Krystyno z wykrzyknikiem och oraz traktowanie obu 
członów jako całości mającej służyć wyrażaniu emocji. Odwołano się, w pojedynczych 
przykładach, także do gniewu, karcenia i „ostrego” napominania. Określona wprost funk-
cja wykrzyknienia pojawiła się w ankietach dwa razy. Pewien respondent ekspresywność 
wołacza opisał jako „podkreślanie krzykliwości/wyróżnianie intonacji zdania”. Dwie osoby 
wspomniały o „akcentowaniu” za pomocą wołacza jakiejś formy. Jedna z nich dodała także, 
iż temu celowi służy stawiane przed nim o! Druga skupiła się na tym, że za pomocą wołacza 
podkreśla się coś „nowego”, „niezwykłego”. Raz określono tę kwestię jako „uwypukla-
nie wypowiedzi”. Napisano także o „wyodrębnianiu” przedmiotu, rzeczy lub osoby oraz 
uznano, że wołacza można użyć, gdy chce się coś nazwać. 

40 Breza, „Wołacz w teorii”, 308.
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c) funkcja impresywna

Sformułowania związane z funkcją impresywną zawierały takie akty mowy, jak roz-
kazywanie (4 osoby), wydawanie polecenia (2 osoby), proszenie (5 osób), zwracanie się 
z  potrzebą (1 osoba), zwracanie komuś uwagi (1 osoba), zwracanie czyjejś uwagi na kogoś/
na coś (10 osób), ostrzeganie (2 osoby). Co ciekawe, jeden z zakresów użycia został zilu-
strowany mianownikowym przykładem „o mól!”, który raczej ukazuje proces niwelowania 
adresatywności wołacza. 

d) inne odpowiedzi

Stwierdzenie respondenta, które włączono do grupy „innych odpowiedzi” nawiązy-
wało do zastosowania wołacza w sytuacji, gdy chce się kogoś zainteresować. O pozostawie-
niu go poza trzema głównymi kategoriami zadecydował brak wyraźnego, jednoznacznego 
wskazania na konkretną funkcję. 

Podsumowanie badań

Analiza materiału badawczego ukazała znaczną dominację funkcji adresatywnej wołacza 
w świadomości językowej ankietowanych. W obu grupach wiekowych najczęściej wymie-
niano wołanie/przywoływanie/wywoływanie/wzywanie czy wskazywanie kogoś lub cze-
goś. Podczas formułowania odpowiedzi na pytanie dotyczące zakresu użycia form woka-
tywnych z reguły odwoływano się do nazwy owego przypadka, co może być przejawem 
traktowania wołacza przede wszystkim jako kategorii semantycznej, związanej z określo-
nymi aktami mowy. Najwięcej badanych widziało w nim bowiem formę wyrazową słu-
żącą do wołania lub przywoływania kogoś/czegoś. W starszym pokoleniu na tę kwestię 
zwrócono uwagę 88 razy (co stanowiło ok. 63% wskazań w obrębie funkcji adresatyw-
nej), natomiast w młodszym – 95 razy (ok. 54% sformułowań w tej kategorii). Istotne jest, 
iż w obu pokoleniach takie odpowiedzi stanowiły najliczniejszą grupę zarówno w obrębie 
samej funkcji adresatywnej, jak i w zakresie wszystkich stwierdzeń zapisanych w ankie-
tach. Przedstawiciele obu grup wiekowych wiele razy odwoływali się do adresatywności 
poprzez wymienianie sytuacji zwrotu do kogoś lub czegoś (44 osoby w młodszym i 72 osób 
w starszym pokoleniu), co wiąże się z gramatycznym obrazem wołacza jako wyraźnego 
zwrotu zaadresowanego do określonego adresata (a nie tylko wołania). Interesujący może 
wydawać się fakt, iż mimo różnicy wiekowej w niemal identycznej liczbie (4 lub 5) podano 
odpowiedzi nawiązujące do stosowania przed wołaczem wykrzyknika o! Z podobną często-
tliwością w obu pokoleniach odniesiono się także do możliwości przybierania przez wołacz 
funkcji poetyckiej (od 2 do 3 wskazań).

Uwagi świadczące zarówno o funkcji ekspresywnej, jak i impresywnej były formuło-
wane przez osoby należące do obu pokoleń zdecydowanie rzadziej. Taka sytuacja stanowi 
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potwierdzenie tezy, iż wyrażanie emocji nie stanowi głównej funkcji wołacza. Nie jest ona 
dla niego czymś niezbędnym, lecz dodatkowym. Funkcja impresywna również nie jest 
najistotniejszym czynnikiem przesądzającym o charakterze tego przypadka. W zakre-
sie pierwszej z nich ankietowani z obu pokoleń skupili się na kwestii wyrażania emocji, 
a także przytoczyli przykłady poszczególnych uczuć wyrażanych przez wołacz. Grupy 
wiekowe różnił nieznacznie fakt, iż różnica między wypowiedziami odnoszącymi się do 
funkcji ekspresywnej oraz impresywnej wynosiła w młodszym pokoleniu dziewięć wska-
zań, a w starszym jedynie dwa. Jest to spowodowane pewną kategorią odpowiedzi, która 
wystąpiła wyłącznie u pokolenia starszego, wzbogacając nieco liczbę sformułowań świad-
czących o funkcji impresywnej. Stanowiło ją traktowanie wołacza jako formy, którą stosuje 
się głównie w celu zwrócenia czyjejś uwagi (na kogoś, np. na adresata albo inną osobę, lub 
na coś, np. na przekazywane treści) w odróżnieniu od wołacza jako sposobu zwracania się 
do kogoś. Niewielka liczba odpowiedzi odnoszących się do funkcji impresywnej pokazuje, 
że kwestia intencjonalności nie jest wyraźnie uświadamiana przez ankietowanych.

Wnioski

Wyniki badań skłaniają do konkluzji, iż dla współczesnych Polaków wołacz bardzo czę-
sto stanowi kategorię semantyczną, będąc formą wyrazową przeznaczoną do wołania, 
przywoływania, nawoływania itp. Jego gramatyczny charakter w pewnym stopniu jest 
jednak nadal zauważany, bowiem respondenci piszą o zwrotach skierowanych do danego 
odbiorcy, wymieniają zastosowanie wołacza w nagłówkach listów, a czasem nawet nawią-
zują do wywiedzionego ze szkolnej tradycji wzorca deklinacji, w którym poprzedza się 
ten przypadek wykrzyknikiem o! Mimo osobliwej pozycji wołacza w polskim systemie 
fleksyjnym, związanej z możliwością występowania tego przypadka w sposób samodzielny 
oraz z faktem posiadania przez niego odrębnych wykładników formalnych, tylko w liczbie 
pojedynczej rzeczowników męskich i żeńskich, zarówno w starszym, jak i w młodszym 
pokoleniu nie zanikła w znaczącym stopniu wiedza na temat jego charakteru oraz możli-
wych zastosowań. Oprócz odpowiedzi sygnalizujących używanie wołacza jako samodziel-
nego członu (wyrazu, za pomocą którego wołamy kogoś lub coś) w ankietach pojawiły się 
również sformułowania implikujące jego związek z resztą wypowiedzenia. Z perspektywy 
wielu osób nie jest on jedynie osobliwym, marginalnym przypadkiem, który stoi poza zda-
niem. Ankietowani wiążą go z różnymi zastosowaniami w procesie komunikacji, pisząc, 
że może on służyć m.in. do proszenia, rozkazywania, ostrzegania, pytania, oznajmiania/
podkreślania czegoś lub wyrażania emocji. Respondenci zwracają w swoich odpowiedziach 
również uwagę na akcentowane przez gramatyków podobieństwo wołacza do wykrzyknika 
oraz trybu rozkazującego. Ich wypowiedzi nawiązują niemal do wszystkich aspektów funk-
cjonalnych tego przypadka, wyróżnianych przez badaczy, czyli do funkcji adresatywnej 
– wołacz jako forma, która jest zawsze zaadresowana, zwrócona do określonego odbiorcy, 
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ekspresywnej – wyrażanie emocji, ekspresja, oznaczanie41 podmiotu, impresywnej – inten-
cjonalny charakter wołacza – np. użycie go w celu zwrócenia czyjejś uwagi, wydania 
rozkazu, polecenia. Ostatecznie badani potwierdzają, że największe (najczęściej uświa-
damiane) znaczenie ma współcześnie wciąż funkcja adresatywna. Mogłoby to prowadzić 
do hipotezy, iż, skoro na ogół pamiętają oni o adresatywnym charakterze wołacza, to nie 
zapomną o jego wyznacznikach, czyli odrębnych końcówkach fleksyjnych w liczbie poje-
dynczej rzeczowników męskich i żeńskich. Aby to potwierdzić, należałoby jednak poddać 
szczegółowej analizie współczesne sposoby tworzenia odpowiednich form wokatywnych, 
co jest osobnym zagadnieniem badawczym. 
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Współczesne funkcje wołacza

S t r e s z c z e n i e
Wołacz to przypadek szczególny. Od lat przypisywane są mu różne funkcje, a możliwość jego 
zespolenia ze zdaniem podlega licznym dyskusjom. Dodatkowo wciąż pojawiają się poglądy 
o jego stopniowym zanikaniu w języku polskim. Celem pracy jest wyodrębnienie oraz opisanie 
funkcji, z którymi kojarzą wołacz współcześni użytkownicy polszczyzny. Analiza obejmuje 
charakterystyczne dla tych osób przekonania dotyczące możliwych zastosowań tego przy-
padka. Przedmiot badań stanowi deklarowana świadomość językowa współczesnych Polaków 
w zakresie funkcji wołacza, stanowiąca pojęcie synonimiczne do językowej kompetencji. Mate-
riał badawczy zebrano na podstawie ankiety przeprowadzonej pośród 268 krakowian w latach 
2016–2017. Analiza uwzględnia podział na pokolenie młodsze (143 osoby uczące się i studiujące 
w wieku od 12 do 23 lat) oraz pokolenie starsze (125 osób: pracujący i emeryci w przedziale 
wiekowym od 24 do 81 lat). Materiał opracowano na podstawie własnej metody opisu, uwzględ-
niającej dotychczasowy stan badań na temat użycia wołacza w języku polskim. Wskazania po-
czynione przez ankietowanych posłużyły do wyróżnienia trzech ogólnych kategorii odpowie-
dzi, które wskazywały na określone funkcje wołacza: ekspresywną, adresatywną, impresywną. 
Wyniki badań ukazują, że w świadomości respondentów najsilniej przejawia się funkcja adre-
satywna, związana głównie z wołaniem lub zwracaniem się do kogoś albo czegoś. Z funkcją 
ekspresywną lub impresywną wiążą oni wołacz zdecydowanie rzadziej. Odpowiedzi ankieto-
wanych implikują także związek wołacza z resztą wypowiedzenia w określonych sytuacjach.

Contemporary functions of the vocative

S u m m a r y
The vocative is a specific grammatical case. For years, it has been ascribed various functions 
and the possibilities of integrating it into the sentence have been widely discussed. Additionally, 
opinions still are voiced that it gradually disappears in the Polish language. The purpose of this 
work is to identify and describe functions associated with the vocative by the contemporary 
users of the Polish language. Their beliefs concerning the possible usage of this grammatical 
case are put under analysis. The subject of investigation is the linguistic awareness – a notion 
synonymous with linguistic competence – of the vocative’s function declared by the contem-
porary Poles. The research material was collected from a survey carried out among 268 inha-
bitants of Kraków in the years 2016–2017. The results of the analysis were divided according 
to two groups: the younger generation (143 students aged 12–13 years) and the older generation 
(125 employees and the retired aged 24–81 years). The author-designed method of description 
was used, taking into account the current state of research into the usage of the vocative case in 
the Polish language. Three general categories of responses were identified, pointing to particu-
lar functions of the vocative: expressive, addressative, and impressive. The results of the study 
demonstrated that the respondents are most clearly aware of the addressative function, related 
mainly to calling or addressing somebody or something. They definitely less frequently quote 
the expressive and impressive functions. The obtained responses imply also that the vocative is 
related to the rest of the utterance in particular situations.
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Henryk Sienkiewicz w Rodzinie Połanieckich pisał: „Ostatecznie, wszelkie bogactwo może 
być uważane za fikcję, oprócz ziemi. Wszystko wychodzi z niej i wszystko istnieje dla 
niej”1. Gdyby pozbawić słowa pisarza ich metaforycznego sensu, można by stwierdzić, że 
o bogactwie lub ubóstwie człowieka świadczył przede wszystkim posiadany przezeń grunt. 
Współcześnie – gdy o zamożności decydują pieniądze – nie postrzega się ziemi jako cen-
nego kapitału. Szacunek do niej utrwalony jest jeszcze w kulturze ludowej, w której ziemia 
– jak zaznaczają socjologowie wsi – jest jednym z najważniejszych komponentów chłop-
skiego systemu wartości2. Agrocentryzm kultury ludowej obecny jest również w kulturze 
podhalańskiej. Ziym (ogpol. ziemia) stanowi w niej kulturem, czyli słowo klucz umożliwia-
jące zrozumienie specyfiki danej społeczności narodowej, etnicznej lub regionalnej3. Jako 

1 Henryk Sienkiewicz, Rodzina Połanieckich (Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2005), 47.
2 Por. Józef Styk, Chłopski świat wartości. Studium socjologiczne (Włocławek: Wydawnictwo Duszpa- 
sterstwa Rolników, 1988).
3 Maciej Rak, Kulturemy podhalańskie (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015), 13.
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że posiadanie dużej ilości ziemi było w społeczności góralskiej podstawowym przejawem 
zamożności, to stanowi ona czynnik polaryzujący społeczeństwo na bogatych i biednych.

Zagadnienie ubóstwa i zamożności jest obecne w naukowym dyskursie różnych dyscy-
plin. Brytyjska socjolog Ruth Lister napisała obszerną monografię Bieda, w której omawia 
różne koncepcje biedy oraz przedstawia obszerne konceptualizacje tego pojęcia. Badaczka 
analizowane zjawisko wpisuje w szerokie spektrum badań nad zamożnością, podziałami 
społecznymi czy wykluczeniem4. Szczegółową charakterystykę procesu bogacenia się 
społeczeństw przedstawił amerykański historyk i ekonomista David S. Landes w książce 
Bogactwo i nędza narodów5. Na uwagę zasługują także pomniejsze publikacje, których 
autorzy starali się scharakteryzować opozycję bieda–bogactwo, np. praca zbiorowa Bieda 
i bogactwo w polskiej kulturze i świadomości6. W tym tomie odnaleźć można niezwykle 
interesujący artykuł Stanisława Marmuszewskiego Potoczna percepcja biedy i bogactwa 
a rozwój kapitalizmu7. Ten sam badacz opublikował także pracę Bogactwo i ubóstwo – 
dwa motywy potocznego myślenia w numerze czasopisma „Społeczeństwo i Kultura” 
poświęconym zagadnieniu biedy i cierpienia8. W perspektywie językoznawczej omawiane 
zagadnienia były poddawane naukowej obserwacji m.in. przez Ewę Młynarczyk w artyku-
łach: Sposoby wyrażania niedostatku materialnego w polskiej leksyce i frazeologii9, Polski 
obraz biedy utrwalony w języku i kulturze10 czy Bieda w potocznej komunikacji językowej 
Polaków11. Ponadto należy wymienić prace o charakterze konfrontatywnym: Agnieszki 
Wojciechowskiej Językowy obraz biedy we frazeologii polskiej i francuskiej12 i Tatsiany 
Kanash Bieda i bogactwo w świetle białoruskich i polskich przysłów13. Jeżeli chodzi o tra-
dycję podhalańską, to biedę jako jeden z kulturemów opisał Maciej Rak14.

4 Ruth Lister, Bieda (Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2007). 
5 David S. Landes, Bogactwo i nędza narodów (Warszawa: Wydawnictwo Muza, 2015).
6 Grażyna Skąpska, red., Bieda i bogactwo w polskiej kulturze i świadomości (Kraków: Universitas, 
2003).
7 Stanisław Marmuszewski, „Potoczna percepcja biedy i bogactwa a rozwój kapitalizmu”, w: Skąpska, 
Bieda i bogactwo, 95–129.
8 Stanisław Marmuszewski, „Bogactwo i ubóstwo – dwa motywy potocznego myślenia”, Kultura 
i Społeczeństwo 42 (1998): 119–133.
9 Ewa Młynarczyk, „Sposoby wyrażania niedostatku materialnego w polskiej leksyce i frazeologii”, 
Journal of Slavic Languages 20 (2015): 57–68.
10 Ewa Młynarczyk, „Polski obraz biedy utrwalony w języku i kulturze”, Etnolingwistyka 27 (2015): 
147–165.
11 Ewa Młynarczyk, „Bieda w potocznej komunikacji językowej Polaków”, w: Kultura komunikacji 
potocznej w językach słowiańskich, red. Anna Piotrowicz i in. (Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 
2018), 121–130.
12 Agnieszka Wojciechowska, „Językowy obraz biedy we frazeologii polskiej i francuskiej”, Roczniki 
Humanistyczne 60 (2012): 31–45.
13 Tatsiana Kanash, „Bieda i bogactwo w świetle białoruskich i polskich przysłów”, Kultura i Społe- 
czeństwo 1 (2012): 219–231.
14 Rak, Kulturemy, 239–251.
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Podstawę materiałową niniejszych badań stanowią teksty gwarowe. W znacznej mierze 
są to pamiętniki górali podhalańskich zgromadzone w Archiwum Muzeum Tatrzańskiego 
w Zakopanem oraz w Archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Analizowane 
pamiętniki to w większości rękopiśmienne teksty pochodzące sprzed pierwszej połowy XX 
wieku. Stanowią one bogate źródło leksyki gwarowej dotyczącej kultury materialnej, rela-
cji społecznych i tradycji. Są to teksty pisane przez ludzi o elementarnym wykształceniu, 
zatem rzadziej występują w nich leksemy odnoszące się do zjawisk, pojęć abstrakcyjnych, 
a przede wszystkim pojawiają się egzemplifikacje tekstowe nazywające najbliższą auto-
rowi, bezpośrednio percepowaną rzeczywistość, co za Basilem Bernsteinem można nazwać 
realizacją kodu ograniczonego15. Ta oszczędność w doborze środków językowych (chodzi tu 
o świadomą, staranną organizację materiału słownego) może wynikać także z nastawienia 
samego pamiętnikarza, gdyż – jak zaznaczał Andrzej Cieński – „[autor pamiętnika] walory 
estetyczne uznaje za drugorzędne w stosunku do informacyjnych”16. Oprócz tych pamięt-
ników źródłem ekscerpcji leksyki gwarowej były także zebrane i opublikowane przez 
Włodzimierza Wnuka Gawędy skalnego Podhala (dalej GSP) oraz wydane wspomnienia 
i opowiadania Józefa Pitonia (dalej JPit) i Franciszka Sikonia (dalej FSik). 

Ekscerpowane z pamiętników jednostki leksykalne (wyrazy i frazemy17) zostały skon-
frontowane z materiałem zgromadzonym w słownikach gwarowych, co pozwoliło wska-
zać stopień utrwalenia konkretnych leksemów w gwarze podhalańskiej i doprecyzować ich 
znaczenia. Do tych słowników należą: Słownik gwar polskich PAN, Ilustrowany leksykon 
gwary i kultury podhalańskiej Józefa Kąsia i Słownik gwar polskich Jana Karłowicza. Takie 
porównanie bez wątpienia pozwoliłoby uzupełnić materiał leksykalny danego obszaru 
tematycznego o jednostki niepoświadczone w źródłach, jednak podstawowym celem arty-
kułu było wyszczególnienie wyrazów wpisujących się w pola semantyczne biedy i bogac-
twa wyłącznie z tekstów źródłowych.

Wyrazy w polach tematycznych biedy i bogactwa lokują się na dwóch przeciwstaw-
nych krańcach szerokiej skali leksemów dotyczących warunków bytowych. Jednoznaczne 

15 Autor kod ograniczony opisuje w następujący sposób: „Mało elastyczny zakres możliwości syntak-
tycznych sprawia, że język z trudem przenosi logiczne ciągi i akcenty. Funkcja planowania werbalnego 
realizuje się w sposób skrócony, co powoduje częste powstawanie poważnych zaburzeń i niespójności 
w dłuższych odcinkach mowy. Poszczególne myśli wiązane są w pewną całość niczym korale nizane na 
nitkę, nie układając się w planowaną sekwencję. Ograniczenie czynności planowania powoduje częste 
redundancje: występować może wiele powtórzeń informacyjnych oraz sekwencji niewiele wnoszących do 
tego, co powiedziano uprzednio”. Basil Bernstein, „Socjolingwistyka a społeczne problemy kształcenia”, 
w: Język i społeczeństwo, red. Michał Głowiński (Warszawa: Czytelnik, 1980), 114.
16 Andrzej Cieński, Z dziejów pamiętników w Polsce (Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 
2002), 19.
17 Za Wojciechem Chlebdą: „przez frazem rozumieć będę każdy – niezależnie od jego statusu seman-
tycznego i struktury formalnej – znak językowy, stanowiący nazwę potencjału treściowego (pojęcia), 
którą w danej sytuacji dla wyrażenia tego potencjału mówiący przywołuje (odtwarza) w charakterze jego 
względnie stałego symbolu”. Wojciech Chlebda, Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii 
nadawcy (Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich, 1991), 27.
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rozgraniczenie tych antonimicznych pojęć jest dyskusyjne, ponieważ rzeczowniki bieda 
i bogactwo, podobnie jak pochodzące od nich przymiotniki bogaty i biedny czy przysłówki 
bogato–biednie, są przykładami antonimii właściwej. W przypadku tej relacji semantycz-
nej nazywane przez leksemy cechy mają charakter skalarny, a co za tym idzie wskazują 
odległe punkty na pewnej skali, jednak nie są to punkty całkowicie przeciwstawne (jak 
w przypadku sprzeczności)18. Stanowi to przyczynę nieostrości rozgraniczenia między jed-
nostkami leksykalnymi mieszczącymi się w polu semantycznym biedy i bogactwa. Ponadto 
trzeba pamiętać, że autorzy pamiętników charakteryzowali swoją sytuację materialną 
w sposób subiektywny i indywidualny19.

Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie o to, jakie jednostki leksykalne 
w gwarze podhalańskiej wpisują się w pola leksykalno-semantyczne biedy i bogactwa. Ze 
względu na formalne ograniczenia autorka skupi się jedynie na leksemach odnoszących się 
bezpośrednio do człowieka i nazywających bądź określających go przez pryzmat jego sytu-
acji materialnej, a także na wyrazach, które stan biedy lub bogactwa ujmują procesualnie.

Zebrany materiał został uporządkowany w dwie kategorie semantyczne: nazwy osób 
i ich określenia oraz leksemy nazywające trwanie lub zmianę sytuacji materialnej. Wyrazy 
wewnątrz pierwszej grupy układają się w dwie konfiguracje, wyszczególnione ze względu 
na konotacje odnoszące się do sytuacji materialnej oraz sytuacji materialnej i społecznej. 
W drugiej grupie natomiast zebrane jednostki leksykalne zostały podzielone ze względu na 
temporalne elementy semantyczne wskazujące na trwanie sytuacji materialnej, pogorszenie 
się jej lub polepszenie.

Nazwy osób i ich określenia

Wśród wyrazów nazywających osoby ze względu na ich status materialny największą fre-
kwencję posiadają antonimy bogacz i biedak, mające gwarową postać: bogoc i biydok, 
a także substantywizowany przymiotnik biedny [gw. biydny20]:

Poniektórzy biedniejsi ludzie ze wsi godali, ze biedny ni mo po co iść do bogoca na 
wesele, bo je dziod, to sie go bogoce mogom wstydzić. Takie wesele to je jest dlo takik, 
co majom pięć karbów na karku. JSta6a 1973: 14521

18 Por. Renata Przybylska, „Kategoria przeciwieństwa (antonimii) w ogólnym języku polskim”, w: 
Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, red. Maria Cieśla-Korytowska, Małgorzata Sokalska (Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010), 527–537.
19 Por. Cieński, Z dziejów, 31.
20 Analizowane leksemy są przytaczane w postaci ogólnopolskiej, a w nawiasie jest podawana ich fone-
tyczna postać gwarowa. W przypadku wyrazów funkcjonujących wyłącznie w gwarze ta postać występuje 
jako hasłowa.  
21 W artykule zachowano oryginalną pisownię cytatów. Wyróżnienia oraz dodatkowe wyjaśnienia lub 
uzupełniania, zapisane w kwadratowych nawiasach, pochodzą od autorki artykułu.
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Zima przysła a ten bidok [dezerter, który ukrywał się w Tatrach] był jak [nieodczytany 
wyraz], dziki zwierz, ani jedzenio ani izby, ba w kolebie przezimowoł. Był wykrot 
w lesie, przykrył go gałęziami i tak uklecił kolebę. 97WBrz 1939: 60

Leksemy bogoc i biydok prymarnie oznaczają ‘człowieka bardzo bogatego’ i ‘człowieka 
pozbawionego środków do życia’ SGPII. Mają one jednak dodatkowe konotacje. Biydok 
to także określenie noszące znamiona kpiny, ironii czy politowania, bogoc natomiast jest 
wyrazem, który może implikować stereotypowe składniki wyrażające negatywny stosunek 
do ludzi zamożnych22. 

W polu leksykalno-semantycznym biedy w grupie wyrazów określających człowieka 
ze względu na sytuację materialną znajdują się także synonimy rzeczownika biydok, czyli 
nędzarz [gw. nyndzorz] i dziad [gw. dziod]:

On [Chałubiński] postaroł sie zakupić za kilka reńskik zboze i posłoł je głodującym 
górolom, ale coz z tego, kie i tak klika wójtowsko rozdzieliła zboze pomiędzy kumotrów, 
Nie syćka co mieli dostać dostali. Musiałoby być zbozo duzo więcej, coby podzielić do 
syta syćkik nędzorzy. JSta6a 1973: 119

Dyć by sie piwo przydało, ale dejze pokój stary, jakosi ta bedzie. Moze nom nie bedzie 
trza, bo haw ludzie do nos na wesele nie pudom, bo my dziady. Wiedzom, ze u nos 
wesele bedzie płone. Ludzie nie bedzie u nos duzo, same ino kumotry i sąsiedzi. JSta6a 
1973: 257

Leksem nędzorz jest zróżnicowany gradacyjnie w stosunku do neutralnego stylistycz-
nie biydoka, natomiast dziod ‘człowiek bardzo biedny, nie mający niczego, bądź mający bar-
dzo mało’ KąśILGIII jest często używany z odcieniem lekceważenia i ironii, np. w powie-
dzeniu Nojgorsy z dziada pon.

Zbiorowość ludzi ubogich, żyjących w nędzy, i najbiedniejsi gospodarze na wsi to bie-
dota [gw. biydota]:

Zokopane rozbudowało sie i ucywilizowało. Chłopi stawali sie zaradniejsi niz downiej, 
ale tylko drobną warstwe górali musną dobrocynny wpływ miescuchów. Ale zywot 
biedoty zokopiańskiej nic sie nie zmienił. Zyła ona nadal po usy zanurzono w swojej 
nędzy. JSta6a 1973: 119

Leksemowi biydota w analizowanych tekstach często towarzyszy przymiotnik ogra-
niczający jego zakres znaczeniowy do konkretnej przestrzeni geograficznej: wiejsko biy-
dota JSta6a 1973: 277, góralska biydota JSta6a 1973: 139 czy biydota podhalańska 96WBrz 
1938: 51.

22 Por. Marmuszewski, „Potoczna percepcja biedy”, 104–111.
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W gwarze góralskiej występują także leksemy, które nie tylko nazywają osoby 
o odmiennym statusie materialnym, ale także zawierają składniki semantyczne wskazujące 
na ich pozycję wśród innych członków wiejskiej społeczności. Jednym z takich leksemów 
jest rzeczownik gazda ‘z szacunkiem o człowieku mającym własny dom i własną ziemię; 
gospodarz zwłaszcza rzetelny w swojej pracy lub też bogatszy’ KąśILGIII:

Duzo honornyk gazdów było bardzo poboznyk. Oni to bardzo księdza sanowali i radzi 
go widzieli. Kie ksiądz mioł chodzić po kolędzie po godnik świętak, a mioł daleko do 
chałp, to chłopi przyjezdzali po niego ku plebanii dwoma koniami i w kumoterkach. 
JSta6a 1973: 66

Od rzeczownika gazda pochodzi feminatywum gaździna ‘z szacunkiem o żonie gospo-
darza; współwłaścicielka gospodarstwa rolnego, samodzielnie (bez udziału innych kobiet, 
zwłaszcza teściowej lub matki) kierująca w domu sprawami właściwymi dla kobiet; pani 
domu’ KąśILGIII:

Po poru dniak gaździno kozała mi zbiyrać manatki i iść du domu. Posed jek do Lescyn 
z wielgom radościom, bo myślołek, ze sie syćka w doma bedom ciesyli. FSik 2011: 30

Za wyraz przeciwstawny semantycznie do rzeczownika gazda można uznać rzeczow-
nik pachołek23. Osoby tak nazywane różnił zasadniczo stan materialny, warunki bytowe 
i status społeczny. Pachołek nie posiadał żadnych dóbr materialnych, znajdował się na dole 
hierarchii społecznej, dlatego miał on ograniczone prawa: nie mógł spać w domu gospoda-
rzy ani razem z nimi jeść. Nie do pomyślenia było także, aby pachołek poślubił bogatszą 
pannę. Jego sytuację dobrze obrazuje poniższy cytat:

Pachołek ni mioł prawa spać w izbie. Latem społ na sianie, a zimom w sopie na wyrku 
przy krowak abo i przy koniak. Na sianie fajnie sie spało, bo jak cłek był urobiony 
i wiecor usnon, to go dopiero gaździna rano obudziyła. Ale jak sie robiło zimno, było 
troche gorzej, bo trza było spać w sopie. Nieroz śniega nasuło do kyrpcy, a onecki 
robiyły sie mokre. Na noc wiesało sie ik na krowie i jak nie zruciyła ogonem, to do 
rania uskły. Ale gorzej było, jak krowa zruciyła ze sobie onecki i legła na nik, bo rano 
były mokre, a casem i gnojem zbabrane. FSik 2011: 23–24

Angażowanie dziewcząt do pracy na rzecz gospodarza było zjawiskiem rzadszym ze 
względu na ich mniejsze możliwości fizyczne, jednak również praktykowanym na Podhalu. 

23 W Ilustrowanym leksykonie Józefa Kąsia można znaleźć następującą definicję wyrazu pachołek: ‘kil-
kunastoletni chłopiec wynajmowany przez bogatszego gospodarza do pracy w gospodarstwie, głównie 
do oporządzania koni i prac w polu’ KąśILGVIII. Pierwszy człon tej definicji nie znajduje potwierdzenia 
w analizowanych tekstach: Ino ze bieda była dalej, bo nie było zodnyk zarobków. Niejedn chłop, jak dąb, 
wojsko wysłużył i musioł iść do bogatsego gazdy na słuzbe JSta5 1971: 87.
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Wówczas służąca [gw. służonco] wykonywała przynależne kobietom obowiązki gospodar-
skie:

siostra starsza miała 11 lat posła na służbe dopolon dziś nazywamy Kościeliska tam 
była słuzoncom pasła krowy dojyła i fsytko robiła co cza. ZRaf ur. 1929: 2–3

Podobnie jak w grupie leksemów nazywających osoby o odmiennym statusie material-
nym, tak i w przypadku ich określeń można wskazać wyrazy, które charakteryzują ludzi ze 
względu na sytuację materialną oraz ze względu na sytuację społeczną. W pierwszej grupie 
znajdują się wspólnoodmianowe przymiotniki mające gwarową postać bogaty, zamożny– 
niebogaty, biydny, chudobny, nyndzny/wynyndzniony: 

U bogatsyk chłopów zesło sie z tom robotom do północy. JSta6a 1973: 322

W naszej wsi Ratułowie byli zamożni gospodarze. Nazywali się Sustki, a pisali się 
Szeligowie. JSta5 1971: 17

Chłopisko było niebogate, dziecysk małyk ćwioro i nieroz biyda zaźrała im do izby. 
JPit 2010: 147

Ojcowie byli chudobni. Ociec mioł pół snurka, a pół snurka stryk. MMrug ur. 1859: 112 

Tako to wiecie była w downyk casak moda, ze taki dziedzic mioł całe hole, a chłop ni 
mioł nawet jednej krowy kany popaść. Chłopi byli obdarci, zawseni i wynędzniali. Zyli 
w zakopconyk izbak bez kosul, bez chleba. JSta6a 1973: 57

Przymiotnik bogaty pojawia się również w formach stopnia wyższego i najwyższego, 
czyli bogatszy [gw. bogatsy] i najbogatszy [gw. nobogatsy], tak samo jak jego antonim – 
biedniejszy [gw. biydniyjsy] i najbiedniejszy [gw. nobiydniyjsy]:

Wyście przecie nobogatsi w Ratułowie. Honorni z wos gazdowie. My zas nowiękse 
dziady we wsi, ani krowy ni momy cym wychować. JSta6a 1973: 231–232

Na Podhalu w kozdy rok chłopi z tyk biydniyjsyk chałup wybiyrali sie na zorobek do 
Peśtu. Kasiyli tamok siano, wselniejakie zboze, coby sie im ino przednówek tak straśnie 
nie dawoł we znaki. Posło tyz z Bukowiny poru biydniyjsyk. FSik 2011: 233 

Gradacyjną i wartościującą pod względem społecznym funkcję pełnią przymiotniki 
gruby [gw. hruby] i honorowy [gw. honorny], które wykazują największą łączliwość z rze-
czownikiem gazda:

Wies co staro? […] Momy wesele w doma, Hancyne i na to wesele trza cosi kupić. 
No i Hance musimy kupić na jarmaku w mieście skrzynie, coby jej dać posog. 
– Dobrze godos – pedziała baba – ino musimy jej jesce nakupić cosi do skrzynie, bo 
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jej przecie pustej nie dos, boś hruby gazda. Trza bedzie jej dać pełnom skrzynie, coby 
miała róznego odzienio dość. JSta6a 1973: 241

Był honorny i bogaty gazda i nazywoł sie Strzęp. Mioł on wielkie połacie lasu pod 
Gubałówkom i z tego lasu dawoł na ten kościół [w Ratułowie – 1876 r.] duzo drzewa. 
JSta6a 1973: 296

Znaczenie przymiotnika hruby, czyli ‘bogaty w dobra materialne, zasobny; też: świad-
czący o bogactwie materialnym’ KąśILGIV zostało w Ilustrowanym leksykonie Józefa 
Kąsia sprecyzowane w kontekście sytuacji materialnej. Ze względu na łączliwość tego lek-
semu (hruby gazda KarłSGPII) można stwierdzić, że służy on także wyróżnianiu jednostki 
spośród innych członków wiejskiej społeczności: „hruby gazda” w hierarchii społecznej 
sytuuje się ponad „zwykłym” gazdą i pachołkiem. Inne określenie – honorny – nazywa 
przede wszystkim pewną postawę (‘chwalebny, godny szacunku, noszący się z honorem’ 
KąśILGIV). Analiza materiału badawczego wskazuje jednak, że tym przymiotnikiem nie 
mogła być określana osoba uboga. Zatem wyraz honorny jest przymiotnikiem wtórnie war-
tościującym i zawiera konotowany kulturowo element znaczeniowy związany z zamożno-
ścią. 

Jednostki leksykalne nazywające trwanie lub zmianę sytuacji 
materialnej 

Ubóstwo w potocznym myśleniu stanowi niezbywalną cechę ludzkiej egzystencji, dlatego 
w analizowanych tekstach jest najwięcej jednostek leksykalnych zawierających seman-
tyczne komponenty trwania sytuacji niedostatku materialnego nazwanej biedą [gw. biyda]: 
biedzić [gw. biydzić], nabiedzić [gw. nabiydzić], biedować [gw. biydować], a także frazemy: 
żyć w biedzie/nędzy/głodzie [gw. zyć w biydzie/nyndzy/głodzie], użyć biedy [gw. uzyć biydy]:

– Tato, jo sie muse wracać [do Ameryki]. Weźciez przedejcie tyn gazdówke i biercie sie 
ku nom. Co tu som nabiedzicie?

– Jo tu nie biedzem – hipnon Paweł – jeś mom co, siedze na swoim, na ojcowiźnie. 
A robić trza wsędej. Someś mi pisoł, ze tam dudki na ziymi nie lezom, ba trza na nik 
robić i to ciężko. JPit 2010: 72

Ciązył mu z całego zycio wyrzut sumienio, ze za mało okazywoł troski i pomocy 
tym nojbiedniejsym górolom, którzy zyli w nędzy i głodzie i mieskali w zadymionyk 
chałupak, z kierdelem dzieci, razem z cielętami, kurami i jagniętami. JSta6a 1973: 139



 Między biedą a bogactwem na Podhalu... | 155 

Sytuację ciągłego niedostatku obrazują także inne połączenia wyrazowe z komponen-
tem bieda: bieda jest (na kogoś) [gw. biyda jes (na kogosi)], bieda bije/bodzie/cubrzy/gniecie 
[gw. biyda bije/bodzie/cubrzi/gniecie]:

We wojne była na ludzi strasno biyda. Brakło syćkiego. Nawet chlyb troske bielsy był 
na kartki, a w tym bez kartek więcej był plów i ości jako mąki. O cukrze to nawet skoda 
było godać. JPit 2010: 104

Biyda nos gnietła, chałupa była fort niewykońcono, a o dudki trudno. No to jo wtej 
napisoł prośbe o wyjazd za granice do roboty. Wyjazd mi przyznali, ino trza było 
porobić syćkie badania i cekać. FSik 2011: 211 

Biydnemu nigdy nomniejsyj krzywdy nie zrobił – ba go jesce zratowoł. E! bo sie ta 
i jego za młodu biyda selniejako dość nacubrzyła. Gruntu nie było, a tu ociec i matka 
starzy, nie robili nic. Siostra, sietniok – co ledwo grul uskrobała. Brata poraziło, co 
z pościele nie śloz – trza było syćkik wyzywić, coby z głodu nie skapali. GSP 1981: 130

Frazemy z leksemem bieda, odnoszące się do sytuacji materialnej, można podzielić 
ze względu na fazy doświadczania niedostatku. Niektóre w swych znaczeniach zawierają 
elementy wyrażające ingresywizację: bieda zagląda do izby [gw. biyda zaziyro do izby], 
bieda zagląda komuś w oczy [gw. biyda zaziyro (komusi) w ocy]:

Chłopisko było niebogate, dziecysk małyk ćwioro i nieroz biyda zaźrała im do izby. 
JPit 2010: 147

Z tyk to hań chałup, ozruconyk po holak, śli downymi rokami co hyrniyjsi chłopcy swo-
imi pyrciami bez witrchy na uherskom strone do Luptowa, coby kajski cosi uzbojować, 
abo ubić zwierza, kie na przednówku biyda zaziyrała w ocy. JPit 2010: 25

Proces i trwania, i finalizacji, czyli wychodzenia z biedy, wyrażają frazeologizmy: 
nie dać się biedzie [gw. nie dać siy biydzie], obśturkać biedę [gw. obśturkać biyde], przejść 
biedę [gw. przyjść biyde]:

Już rodzice mieli 4 krowy i pole uprawione tata miał 4 morgi pola i część pastwiska 
w hali Kominy Tylkowe a mama miała 2 morgi więc rodzice moi na tym małym gosp-
odarstwie to tatuś szukał pracy tu i tam coby jako niedać sie biedzie. MJak ur. 1927: 7

Rozumie się, że ci rzemieślnicy nie żyją głównie z zarobku, ale z plonów swej roli, 
a zarobek ich mały pomoże czasem „jaką taką biéde obśturkać, załatać dzióre”. JKan 
1907: 45

Dyć on tyz, Stanisławie, pochodzi z rodziny bacowskiej. Jego ociec długie roki bacowoł. 
Nowięcej w Kasprowej. Tajako i wy przesed biydy dość, bo tyz był siyrotom. Rodzina 
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matki chowała go kajsi w chlywie w strasnej biydzie. Kcieli, coby umar. Ale on, wicie, 
przezył. JPit 2010: 188

W kategorii czasowników nazywających procesy zmiany sytuacji materialnej można 
wskazać leksemy biednieć/zbiednieć [gw. biydnieć/zbiydnieć], a także przepić, który zawi-
era dodatkowo element znaczeniowy, wskazujący na przyczynę: 

Ażebył honorowy, towszystkim stawiał i w końcu przepił nie tylko swój majątek, ale 
i kawałek gminnego. FSik 2011: 134

Ogół czynności związanych z pracą na gospodarstwie, uprawą roli i utrzymaniem 
inwentarza określa się w gwarze podhalańskiej czasownikiem gazdować. W drugim znacze-
niu gazdować to także ‘z nacechowaniem emocjonalnym: prowadzić, zarządzać, kierować 
czymś’ KąśILGIII. Analizowane teksty stały się źródłem ekscerpcji dwóch, nienotowanych 
dotąd, prefiksalnych derywatów czasownika gazdować  , odgazdować się i ozgazdować się, 
czyli ‘stawać się gazdą, bogacić się, dążyć do poprawy swojej sytuacji materialnej’:

Jo ci takom babe wyradzem ino pomału. Musis sie trochę odgazdować, bo cos jej dos 
jeść, kie som ni mos. Jak przyjadem tu drugi ros, to ci przywiezem troche jarcu i soli. 
Jarzec se nasiejes i jakosi sie pomału ozgazdujes. JSta6a 1973: 33–34

Podsumowując, można stwierdzić, że wyrazy w polach semantycznych biedy i bogac-
twa w gwarze podhalańskiej mają swoje ogólnopolskie odpowiedniki: bogoc (ogpol. bogacz), 
biydok (ogpol. biedak) czy nyndzorz (ogpol. nędzarz), a także pochodzące od nich przymiot-
niki bogaty, biedny, nędzny. Pojawiają się jednak leksemy typowo gwarowe, takie jak gazda 
czy gaździna. Charakterystyczne dla gwary podhalańskiej są także frazemy odnoszące się 
do trwania lub zmiany sytuacji materialnej: uzyć biydy, biyda jes (na kogosi), biyda bodzie/
cubrzi/gniecie, biyda zaziyro do izby, nie dać siy biydzie, obśturkać biyde, przyjść biyde. 
Choć i w tej grupie można wskazać połączenia wyrazowe obecne w polszczyźnie ogólnej: 
żyć w biedzie/nędzy/głodzie, bieda zagląda komuś w oczy, bieda bije (kogoś). Analizowane 
leksemy nazywające osoby o odmiennym statusie materialnym układają się w oczywisty 
porządek oparty na zasadzie przeciwstawności: bogoc–biydok, gazda–pachołek, gaździna–
służąca. Nie ulega jednak wątpliwości, że w całości zgromadzonego materiału przeważają 
leksemy i frazemy odnoszące się do osób ubogich i niekorzystnej sytuacji materialnej. Ma 
to związek zarówno z realiami panującymi na Podhalu na przełomie XIX i XX wieku, jak 
i z przeciętnym, ubogim, a nawet skrajnie ubogim położeniem samych autorów tekstów, 
którzy oceniali innych przez pryzmat własnych doświadczeń.

Analizowane teksty wskazują na to, że kryterium wartościowania człowieka była ilość 
posiadanych przez niego dóbr materialnych. W języku przejawia się to obecnością wyra-
zów, które posiadają komponenty semantyczne związane nie tylko z sytuacją materialną, 
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ale także z funkcją społeczną (gazda, gaździna, pachołek, służąca). Wyrazy nazywające 
osoby (bogoc, biydok) mają różne odcienie znaczeniowe i dzielą wiejską społeczność ze 
względu na ilość posiadanego majątku. Ich użycie ujawnia także pełen politowania lub iro-
nii stosunek do osób ubogich oraz niechęć i dystans do osób zamożnych, które – w potocz-
nym myśleniu – swój majątek zdobyły, działając na granicy prawa. Zatem status materialny 
w wiejskiej społeczności ściśle łączył się ze statusem społecznym, co przejawiało się na 
każdej płaszczyźnie życia – osobistej i publicznej. Gazda nie szanował pachołka, moral-
ność była mierzona w morgach24, a miłość musiała rodzić się wprost proporcjonalnie do 
wielkości posagu.
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Między biedą a bogactwem na Podhalu – leksyka dotycząca warunków bytowych 
człowieka na podstawie tekstów gwarowych

S t r e s z c z e n i e
Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie jednostki leksykalne wpisują się 
w pole semantyczne biedy i bogactwa w gwarze podhalańskiej. Podstawę materiałową badań 
stanowią teksty gwarowe. W większości są to pamiętniki górali podhalańskich, a także niektóre 
utwory wspomnieniowe i gawędy. Analiza zgromadzonego materiału pozwoliła wskazać lekse-
my i frazemy, zarówno wspólnoodmianowe, jak i charakterystyczne dla gwary podhalańskiej. 
Z analizy kontekstów można wysnuć wnioski w odniesieniu do sposobu wartościowania czło-
wieka w wiejskiej społeczności ze względu na ilość posiadanych dóbr. W języku przejawia się to 
obecnością wyrazów, które posiadają komponenty semantyczne związane nie tylko z sytuacją 
materialną, ale także z funkcją społeczną. 
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Between poverty and wealth in Podhale – A vocabulary concerning human living 
conditions in the dialectal texts

S u m m a r y
This article attempts to answer the question of which lexical units belong to the semantic field 
of poverty and wealth in the Podhale dialect. The material basis of the study are the dialectal 
texts, mainly the memoirs of Podhale Gorals, but also some pieces of recollective literature, 
and the folk tales. The analysis of the amassed material indicated the lexemes and phrasemes, 
both belonging to the general Polish language, and characteristic of the Podhale dialect. From 
the analysis of the contexts conclusions can be drawn as to valuing people in a rural community 
based on the amount of their property. In language it is manifested by the words with semantic 
components related not only to the material status, but also the social role.

C y t o w a n i e
Sikora, Ewa. „Między biedą a bogactwem na Podhalu – leksyka dotycząca warunków bytowych 
człowieka na podstawie tekstów gwarowych”. Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne 
aspekty badań polszczyzny 20 (2021): 147–159. DOI: 10.18276/sj.2021.20-11.
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1. Introduction

The social media, with their “unprecedented access to health information and medical 
records”, have the potential to facilitate clinical communication and healthcare, but at the 
same time they pose challenges for healthcare professionals1. Increased use of the social 
media has intensified the complexity of health communication: with new professional 
settings for the dissemination of medical knowledge, new multiple roles for both health-
care practitioners and non-experts have emerged and relationships between practitioners 
and patients have been re-negotiated. The reliability and objectivity of health information 
have become even more demanding ethical issues, so for health professionals it is more 

1 Prestin Abby, Chou S. Wen-Yying, “Web 2.0 and the changing health communication environment”, in: 
The Routledge handbook of language and health communication, ed. by Heidi E. Hamilton, Wen-Yying 
S. Chou (New York: Routledge, 2014), 187; see also Kevin Harvey, Nelya Koteyko, Exploring health com-
munication. Language in action (London–New York: Routledge, 2013); Stefania Maria Maci, Michele 
Sala, Maurizio Gotti, “Introduction”, in: Insights into medical communication, ed. Maurizio Gotti, Stefania 
Maria Maci, Michele Sala (Bern: Peter Lang, 2015), 9–24.
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challenging to construct a trustworthy and authoritative persona. At the same time, lay 
recipients of information, patients or potential patients, are empowered not only to take 
more responsible decisions about their health but also to actively contribute to knowledge 
construction and sharing2.

Recent studies have shown3 that medical weblogs, as a popular social media genre, 
play an important role in the exchange of medical knowledge in a similar way to other 
specialist weblogs4. In terms of structure, blogs are frequently updated web pages in which 
entries are displayed in reverse chronological order, and whose important element is the 
commenting facility. Like other social media, blogs are dynamic and multidirectional ecol-
ogies which enable information sharing, personal reflection and interaction with others5. 
To apply Herring et al.’s6 early categorization of blogs, medical weblogs may be viewed as 
k(nowledge)-logs, that is environments for knowledge sharing, or according to more recent 
studies, thematic7 or topic-oriented blogs8.

The role of blogging in the exchange and dissemination of knowledge has been con-
firmed by investigations into healthcare practitioners’ motivations for blogging9. One of the 
dominant functions indicated by blogging healthcare practitioners is the popularization of 
science. The relevance of the popularization function is supported by such motivations pro-
vided by the bloggers as the stigmatization of pseudo-science, the popularization of knowl-
edge based on facts, the development of healthy attitudes and the promotion of a healthy 

2 Harvey, Koteyko, Exploring health; Judith Turnbull, “Knowledge dissemination online: The case of 
health information”, in: Insights into medical communication, ed. Marina Bondi, Silvia Cacchiani, Davide 
Mazzi (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2016), 290–314.
3 E.g. Maria José Luzón, “Recontextualising expert discourse in weblogs: Strategies to communicate 
health research to experts and the interested public”, in: Insights into medical communication, ed. Maurizio 
Gotti, Stefania Maria Maci, Michele Sala (Bern: Peter Lang, 2015), 331–351; Anna Stermieri, “Knowledge 
dissemination in genetics blogs”, in: Insights into medical communication, ed. Maurizio Gotti, Stefania 
Maria Maci, Michele Sala (Bern: Peter Lang, 2015), 391–413; Małgorzata Sokół, “‘Have you wondered why 
sportspeople die?’ The medical weblog as a popularisation tool”, Discourse, Context & Media 25 (2018): 
13–24.
4 E.g., Antoine Blanchard, “Science blogs in research and popularization of science: Why, how, and for 
whom?”, in: Common knowledge: The challenge of transdisciplinarity, ed. Moira Cockell, at al. (Lausanne: 
EPFL Press, 2011), 219–232; Cornelius Puschmann, Merja Mahrt, “Scholarly blogging: A new form of pub-
lishing or science journalism 2.0?”, in: Science and the Internet, ed. Alexander Tokar, et al. (Düsseldorf: 
Düsseldorf University Press, 2012), 171–181.
5 E.g. Jill W. Rettberg, Blogging (Cambridge: Polity Press, 2008); Greg Myers, The discourse of blogs and 
wikis (London: Continuum, 2010).
6 Susan Herring, et al. “Weblogs as a bridging genre”, Information, Technology & People 18 (2005), 22: 
142–171.
7 Jack Grieve, et al. “Variation among blogs: A multi-dimensional analysis”, in: Genres on the web. 
Computational models and empirical studies, ed. Alexander Mehler, Serge Sharoff, Marina Santini 
(Berlin: Springer, 2010), 303–322.
8 Cornelius Puschmann, “Blogging”, in: The handbook of pragmatics of computer-mediated communica-
tion, ed. Susan C. Herring, Dieter Stein, Tuija Virtanen (Berlin–New York: Mouton de Gruyter, 2013), 
83–108.
9 Sokół, “Have you”.
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lifestyle. Another related motivation is the use of blogs for didactic purposes. Healthcare 
practitioners are interested in educating their diverse audience through a medium which can 
provide knowledge in an accessible way rather than ‘from behind the desk’.

The objective of the present paper is to explore patterns of knowledge and identity 
construction in medical weblogs through a focus on epistemic predicates. The study follows 
interactional, discourse-based approaches to modality in which modality is viewed more 
broadly than a grammatical and semantic category. According to these approaches, modal-
ity as an important manifestation of subjectivity and evaluation relates to the expression of 
stance in discourse and plays a role in the construction of identity10.

In traditional grammar, modality is concerned with the status of a proposition which 
describes an event and refers to the expression of a speaker’s attitude to the content of 
a proposition11. As a subcategory of modality, epistemic modality “expresses the degree of 
commitment of the speaker to the truth of what is being said”12, and epistemic verbs belong 
to the main exponents of epistemic modality13. Modal verbs have been argued to express 
interpersonal meanings14 and their use is linked to the concepts of stance and evaluation15 

10 E.g. Elise Kärkkäinen, Epistemic stance in English conversation. A description of its interactional 
functions, with a focus on “I think” (Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins, 2003); Juana I. Marín- 
-Arrese, Laura Hidalgo Downing, Silvia Molina, “Evidential, epistemic and deontic modality in English 
and Spanish: The expression of writer stance in newspaper discourse”, in: English modality in perspec-
tive: Genre analysis and contrastive studies, ed. Roberta Facchinetti, Frank Palmer (Frankfurt: Peter 
Lang, 2004), 121–139; Robert Englebretson, ed., Stancetaking in discourse (Amsterdam–Philadelphia: 
John Benjamins, 2007); Juana I. Marín-Arrese, “Effective vs. epistemic stance and subjectivity in politi-
cal discourse: Legitimising strategies and mystification of responsibility”, in: Critical discourse studies in 
context and cognition, ed. Christopher Hart (Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins, 2011), 193–223; 
eadem, “Stancetaking and inter/subjectivity in the Iraq Inquiry: Blair vs. Brown”, in: English modality: 
Core, periphery and evidentiality, ed. Juana I. Marín-Arrese, et al. (Berlin: Mouton de Gruyter, 2013), 
411–445; Roberta Facchinetti, “Modal verbs in news-related blogs: When the blogger counts”, in: English 
modality: 359–377; Laura Hidalgo Downing, Begoña Núñez Perucha, “Modality and personal pronouns 
as indexical markers of stance: Intersubjective positioning and construction of public identity in media 
interviews”, in: English modality, 379–410; Geoff Thompson, Laura Alba-Juez, eds., Evaluation in context 
(Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins, 2014).
11 Frank Robert Palmer, Semantics (Cambridge: Cambridge University Press, 1981).
12 Ibidem, 153.
13 See e.g. Jan Nuyts, Epistemic modality, language and conceptualization. A cognitive-pragmatic per-
spective (Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins, 2000); Magdalena Danielewiczowa, Wiedza i nie- 
wiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych (Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW, 
2002).
14 E.g. Avon Crismore, Metadiscourse: What is it and how is it used in school and non-school social sci-
ence texts. (Urbana–Champaign: University of Illinois, 1983); William Vande Kopple, “Some exploratory 
discourse on metadiscourse”, College Composition and Communication 36 (1985): 82–93.
15 See e.g. Dwight Atkinson, Scientific discourse in sociohistorical context (Mahwah, NJ: Lawrence 
Erlbaum, 1999); Susan Hunston, Geoff Thompson, eds., Evaluation in text: Authorial stance and the con-
struction of discourse (Oxford: Oxford University Press, 2000); Thompson, Alba-Juez, Evaluation.
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and appraisal16. For example, epistemic verbs can be considered as interpersonal metadis-
course17, as interactional metadiscursive resources18 or as validity markers19.

The application of a broader, discourse-based approach to modality offers a way to 
study interpersonal meanings in text. For one thing, epistemic modality is socially and inter-
actionally motivated and, as modal meanings are to some degree contextually determined, 
they may even acquire new interactive meanings and functions20. For another, exploring 
modality more broadly allows us to study speakers’ attitudes and beliefs as well as their 
engagement with other voices and positions constructed in text21. Thus modality has rel-
evance for the construction of identity in discourse, whereby identity is defined as a process 
of positioning of the self in relation to others22. Modality choices may be strategically used 
to negotiate speakers’ identity positions in text, and so the focus on epistemic verbs may 
give us a possibility to investigate bloggers’ and readers’ positions in relation to the knowl-
edge claims which they advance, to other voices constructed in text, and to their intended 
audience.

More generally, the approach adopted in the present paper aims to contribute to the 
study of knowledge and its relation to discourse, or to the advancement of discourse epis-
temics, that is, a multidisciplinary research domain which can give us insights into how 
knowledge is acquired and shaped by discourse, how it is presupposed, implied, expressed 
and shared23. What is of particular relevance for the aims of this paper is that both discourse 
and knowledge are “produced and understood under the control of context, defined as the 
subjective ‘definition of the communicative situation’, as it is represented by participants 
in dynamic context models”24. This implies that knowledge, and so the use of epistemi-
cally relevant expressions, should be studied as part of communicative situations; hence, the 

16 James R. Martin, Peter R.R. White, The language of evaluation: Appraisal in English (New York: 
Palgrave Macmillan, 2005).
17 Emma Dafouz-Milne, “Metadiscourse revisited: A contrastive study of persuasive writing in profes-
sional discourse”, Regreso al metadiscurso: estudio contrastivo de la persuasión en el discurso profe-
sional. Estudios Ingleses de la Universidad Complutense 11 (2003), accessed 12.10.2020, 29–52, http://
revistas.ucm.es/index.php/EIUC/article/view/EIUC0303110029A.
18 Ken Hyland, Metadiscourse (London–New York: Continuum, 2005).
19 Annelie Ädel, Metadiscourse in L1 and L2 English (Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins, 2006).
20 Kärkkäinen, Epistemic stance; Teun A. van Dijk, Discourse and knowledge: A sociocognitive approach 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2014).
21 Downing, Perucha, Modality. 
22 E.g. Rom Harré, Luk van Langenhove, eds., Positioning theory. Moral contexts of intentional action 
(Oxford: Blackwell, 1999); Bethan Benwell, Elizabeth Stokoe, Discourse and identity (Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 2006); Anna De Fina, Deborah Schiffrin, Michael Bamberg, Discourse and 
identity (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).
23 Van Dijk, Discourse.
24  Ibidem, 47; emphasis in the original.



 Knowledge and identity construction in medical weblogs: A study of epistemic predicates | 165 

importance of the following social dimensions of context models: the setting, the roles and 
relations of participants, and the goals of the communicative event25.

2. Data and method

The research material for the present study consisted of 100 posts retrieved from the web-
sites of ten blogs run in Polish by individual healthcare practitioners under their real names 
(five blogs) or anonymously (five blogs); for the complete list of blogs in the corpus, see 
Appendix. The bloggers represent the following specializations: ophthalmology, medical 
rescue, emergency cardiology, cardiology, stomatology, anesthesiology, optics and optom-
etry, endocrinology and microbiology. The corpus includes both the posts and the accom-
panying comments. The bloggers differ in the frequency of updating their blogs: the data 
included in the corpus were submitted between January 2014 and December 2016, with the 
exception of one blog which had not been updated since 2013, so the data from this blog 
cover the period from February to October 2013. The research material is in Polish, but 
for the purposes of the present paper, I also provide an English translation of the exam-
ples26. Following the guidelines for conducting research in web-mediated contexts27, all of 
the bloggers were approached by email and gave their consent for the data to be used and 
quoted for the purposes of linguistic research28.

The theoretical-methodological background of the investigation draws on discourse 
approaches to modality, identity and knowledge. The analysis undertaken is essentially 
qualitative and the focus is put on the role of epistemic predicates in identity construction 
by the bloggers in the posts and comments, and by the blog’s audience in the comments. 
Therefore, the research involved the search for the occurrences of epistemic verbs according 
to the list established on the basis of Danielewiczowa’s29 classification of Polish epistemic 
verbs of “insufficient knowledge”, that is, verbs which are semantically founded on knowl-
edge but which imply the lack of the epistemic subject’s knowledge30. Danielewiczowa’s 
study contributed to ample research in which modality, hedging and evidentiality are classi-

25  Ibidem, 228.
26 All translation from Polish are mine and have been confirmed by consultation with a qualified native 
speaker of English.
27 Brook Bolander, Miriam A. Locher, “Doing sociolinguistic research on computer-mediated data: 
A review of four methodological issues”, Discourse, Context & Media 3 (2014): 14–26; Anette Markham, 
Elizabeth Buchanan, “Ethical decision-making and Internet research. Recommendations from the AoIR 
Ethics Working Committee (Version2.0)” (2012), accessed 12.10.2020, http://www.aoir.org/reports/eth-
ics2.pdf.
28 I express my thanks to all the bloggers who agreed to participate in the study and whose blogs were 
included in the corpus.
29 Danielewiczowa, Wiedza i niewiedza.
30 Ibidem, 374.
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fied according to function31. Danielewiczowa grouped the epistemic verbs under investiga-
tion into the following categories: (1) myśleć, że ‘think that’ – grasping the ungraspable32, 
(2) sądzić, że ‘reckon that’ – making epistemic judgments, (3) uważać, że ‘be of the opinion 
that’ – adopting a stance, (4) conjectures and doubts – two extremes of the epistemic scale, 
(5) helpful senses, or what it seems to somebody, (6) być pewnym, że ‘be sure that’ and 
być przekonanym, że ‘be convinced that’ – how much you lack in order to know and how 
important is justification, (7) belief and hope – a positive mindset, (8) suspicions and fears 
– a negative mindset, (9) delusions – contrary to what others may know, and (10) creating 
an epistemic reality. The verbs in focus are those denoting epistemic states, and as regards 
their surface structure, “they represent two-place predicates. The first argument refers to 
a personal epistemic subject. The other one takes the form of a subordinate clause; it is 
introduced by że ‘that’ in Polish”33. The search was supported by the use of the concordanc-
ing software Poliqarp (http://poliqarp.sourceforge.net/), a tool suitable for the analysis of 
languages rich in inflection.

The objectives of the research are: (1) to identify the epistemic verbs in use, (2) to 
explore the patterns of their use, and (3) to analyse their function in relation to identity work 
performed by the bloggers and their audience. It is assumed that the use of epistemic predi-
cates will reflect: (1) the specificity of the communicative context of the medical weblog 
which merges informal interaction with more ‘traditional’ scientific communication; (2) 
the pursuit of the bloggers’ professional and individual goals; (3) the patterns of blogger-
audience interaction.

31 See e.g. Ellen F. Prince, Joel Frader, Charles Bosk, “On hedging in physician-physician discourse”, in: 
Linguistics and the professions. Proceedings of the Second Annual Delaware Symposium on Language 
Studies, ed. Robert J. di Pietro (Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation, 1982), 83–97; Axel Hübler, 
Understatements and hedges in English (Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins, 1983); Greg Myers, 
“The pragmatics of politeness in scientific articles”, Applied Linguistics 10 (1989): 1–35; Françoise Salager-
Meyer, “Hedges and textual communicative function in medical English written discourse”, English for 
Specific Purposes 13 (1994), 149–170; Jenny Thomas, Meaning in interaction: An introduction to prag-
matics (London–New York: Longman, 1995); Ken Hyland, “Writing without conviction? Hedging in sci-
ence research articles”, Applied Linguistics 17 (1996), 4: 433–454; Hyland, Metadiscourse; Teppo Varttala, 
“Remarks on the communicative functions of hedging in popular scientific and specialist research articles 
on medicine”, English for Specific Purposes 18 (1999), 2: 177–200; Peter R.R. White, “Evaluative seman-
tics and ideological positioning in journalistic discourse – a new framework for analysis”, in: Mediating 
ideology in text and image: Ten critical studies, ed. Inger Lassen (Amsterdam–Philadelphia: John 
Benjamins, 2006), 37–69; Ignacio Vázquez, Diana Giner, “Contrastive study of international commercial 
arbitration awards and court judgments: Intertextuality through metadiscourse in action”, in: Arbitration 
awards: Generic features and textual realisations, ed. Vijay K. Bhatia, Giuliana Garzone, Chiara Degano 
(Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2012), 171–191; Diana Giner, “Rhetorical strategies of persua-
sion in the reasoning of international investment arbitral awards”, in: Power, persuasion and manipulation 
in specialised genres: providing keys to the rhetoric of professional communities, ed. Maria Ángeles Orts 
Llopis, Ruth Breeze, Maurizio Gotti (Bern: Peter Lang, 2017), 243–265.
32 When enumerating the groups of epistemic verbs, I use my translation of the descriptions of particular 
groups which Danielewiczowa used in her work.
33 Danielewiczowa, Wiedza i niewiedza, 370.
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3. Analysis and discussion

In what follows, I discuss the epistemic predicates identified in the data and the variety of 
their usage patterns according to the frequency of occurrence, however the frequency is 
not central to my discussion. Rather than focusing on the semantic analysis of the verbs in 
question, I explore the pragmatic effects of their use in the context of the medical weblog.

3.1. Helpful senses, or what it seems to somebody

This group includes verbs which express short-term, changeable epistemic states con-
structed on the basis of data received from the senses, that is, at least to some extent, the 
epistemic subject’s direct perception is involved34. It is the most frequent group in the cor-
pus represented by mieć/odnosić wrażenie, że ‘have/get the impression that’ and wydaje 
się [komuś], że ‘it seems [to sb] that’. Mieć/odnosić wrażenie, że ‘have/get the impression 
that’ indicates the uncertainty and subjectivism of the epistemic subject, but if compared 
with another verb in this group czuć, że ‘feel that’, they are more objective and social. They 
denote a temporary state which is, to some degree, constructed on the basis of shared knowl-
edge35. The occurrences of mieć/odnosić wrażenie, że ‘have/get the impression that’ in the 
corpus indicate respectively the blogger’s – examples (1) and (2), or the reader’s – examples 
(3) and (4), mitigated expression, coupled with a dose of irony about the functioning of the 
healthcare system in Poland, as in example (3). The verbs play a role in informal debate in 
which the blogger’s or reader’s view is expressed with distance but also engagement, as in 
(1), (2) and (4).

(1) Tymczasem czytając poszczególne pisma z uwagami odnoszę wrażenie, że prace 
nad nowelizacją ustawy sprowadzają się do zabójczej walki o interes nie pacjenta a własnych 
grup zawodowych36. MB372

‘Meanwhile, when reading particular documents with remarks, I get the impression 
that work on amendment of the act boils down to a deadly fight for the interest of own occu-
pational groups rather than of patients’.

(2) Tak na szybko – mam wrażenie, że producent leku zrobił wszystko. aby nie mówić 
o jego podobieństwie do mifepristonu, a podobieństwo jest duże. MB8

‘Briefly, I have the impression that the producer of the drug did everything not to tell 
about its similarity to mifepristone, and the similarity is big’.

(3) Reader’s comment: Widzę, że problemy z drukarką są standardem :D czasem mam 
wrażenie, że przez nie wizyty trwają dwa razy dłużej :D MB5

34 Ibidem, 186–210.
35 Ibidem, 208.
36 All of the examples are quoted in their original form, with the spelling and punctuation as used in the 
corpus under investigation.
37 MB throughout the article refers to ‘medical blogger’.
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‘I can see that problems with a printer are a norm :D sometimes I have the impression 
that because of them, visits last twice as long :D’

(4) Reader’s comment: Mam jednak wrażenie, że w powyższym artykule niefortunnie 
dobrałeś piśmiennictwo. MB2

‘I have the impression though that your choice of bibliography in the above article was 
unfortunate’.

The meaning of the verb wydaje się [komuś], że ‘it seems [to sb] that’ denotes the epis-
temic subject’s awareness of his/her insufficient knowledge. It is thus close to suppose that 
and doubt that and refers to states which are weaker than belief and certainty. Its impersonal 
version wydaje się, że ‘it seems that’ has the value of such modal particles as probably, sup-
posedly and so on38; for an example, see (5). As a tentative expression, the verb is used to 
express low modality. Personal forms of the verb are frequently found in less formal debates 
held in comments sections. The blogger’s reflection in (6) indicates her consideration of the 
audience and her engaged attitude in the discussion held in the comments section. Similarly, 
example (7) includes the blog follower’s mitigated voice in the discussion inspired by the 
blog’s topic. The uses of the verb wydaje się [komuś], że ‘it seems [to sb] that’ may result 
from the authors’ consideration of politeness39, functioning as a face-saving strategy40.

(5) Wydaje się, że jeśli takowe zagrożenie prawne występuje, dotyka ono w największym 
stopniu ratowników medycznych. MB2

‘It seems that if such a legal threat exists, it affects predominantly medical rescuers’.
(6) Blogger’s comment: Jeśli faktycznie wierzysz we wnioski, które wyciągasz, to 

wydaje mi się, że informacje naukowe zawarte na tej stronie cię nie przekonają. Choć 
może…? MB10

‘If you actually believe the conclusions that you draw, then it seems to me that the 
scientific information included on this website will not convince you. Though maybe ...?’

(7) Reader’s comment: wydaje mi się, że warto dostarczać kwasy omega 3 z innych 
źródeł jeśli nie możemy sobie pozwolić na jedzenie ryby przynajmniej 3 razy w tygodniu. 
MB9

‘it seems to me that it is worth providing omega-3 acids from other sources if we cannot 
afford to eat fish at least three times a week’.

38 Danielewiczowa, Wiedza i niewiedza, 186, 188.
39 Penelope Brown, Stephen C Levinson, Politeness: Some universals in language usage (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1987).
40 See e.g. Raija Markkanen, “Hedging and modality”, in: Probleme der Modalität in der Sprachforschung 
(Studia Philologica Jyväskyläensia 23), ed. Ahti Jäntti (Jyväskylä: Jyväskylä University Press, 1989), 137–
148; Raija Markkanen, Hartmut Schröder, “Hedging: A challenge for pragmatics and discourse analysis”, 
in: Hedging and discourse. Approaches to the analysis of a pragmatic phenomenon in academic texts, ed. 
Raija Markkanen, Hartmut Schröder (Berlin–New York: Walter de Gruyter, 1997), 3–18.
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3.2. Belief and hope: a positive mindset

The epistemic verbs of belief and hope presuppose positive valuation and thus their use 
indicates an axiological or volitive attitude of the epistemic subject41. The group includes 
wierzyć, że ‘believe that’, mieć nadzieję, że ‘hope that’, liczyć [na to], że ‘count that’ and 
oczekiwać, że ‘expect that’. As argued by Danielewiczowa42, mieć nadzieję, że ‘hope that’ 
is a common verb which denotes an epistemic rather than an emotional state and the epis-
temic subject’s strong engagement, but also his/her humility, recognition of insufficient 
knowledge and uncertainty about the state of affairs referred to in the complement clause, 
as, for example, in (8). However, in numerous cases in the data, the verb mieć nadzieję, że 
‘hope that’ is used in more conversational, personal expressions as an attitude marker, for 
example, in (9) and (10).

(8) Mam nadzieje, że taki fundusz w końcu powstanie, a krytycy obecnej zdegenero- 
wanej (według nich) koncepcji medycyny nie zawahają się, nie pójdą na kompromis, gremi-
alnie zgłoszą tamże swój akces. MB8

‘I hope that such a fund will be set up eventually, and the critics of the present, degener-
ate (in their opinion) conception of medicine will not hesitate, will not compromise, but will 
collectively declare their readiness to join this fund’.

(9) Mam nadzieję, że przez pozostałe 30 tygodni, minus jakieś 8 przez sprawdziany 
i zaliczenia, będzie się nasza współpraca lepiej układać ;). MB4

‘I hope that during the remaining 30 weeks, minus some 8 because of tests and course 
completion assessments, our cooperation will run more smoothly ;)’. [in relation to the blog-
ger’s teaching job taken up recently]

(10) Blogger’s comment: Esperal, pierwszy raz się z czymś takim spotkałam. Mam 
nadzieję, że chociaż ciekawa będzie ;) MB5

‘Esperal [=reader’s nickname], it is the first time I have come across something like this 
[about the confusion in relation to the blogger’s participation in a conference]. I hope that at 
least it [=conference] will be interesting ;)’.

Liczyć [na to], że ‘count that’ and oczekiwać, że ‘expect that’ do not have an axiological 
character and imply that the state of affairs referred to in the complement clause is barely 
advantageous for the epistemic subject and so the epistemic subject does not attach to this 
state any positive values43. Examples of the verbs’ use in the research data give evidence of 
the bloggers’ engagement in dialog with the audience and occur in informal, self-expressive 
posts (11) or comments (12). The epistemic verb wierzyć, że ‘believe that’ denotes the epis-
temic subject’s belief which is clearly realized and which is in agreement with his/her sys-
tem of knowledge and convictions44. Instances of wierzyć, że ‘believe that’ in the data are 

41 Danielewiczowa, Wiedza i niewiedza, 239.
42 Ibidem, 261–265.
43 Ibidem, 269.
44 Ibidem, 248–249.
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rare. Example (13) presents the blog follower’s personal belief expressed as a parenthetical, 
digressive comment on the discussion on the necessity of vaccination against chicken-pox.

(11) Nie oburzam się, kiedy ktoś przeklnie, ale, do diaska, musi być po temu powód! 
Kiedy ktoś walnie się młotkiem w palec nie oczekuję, że zakrzyknie: o, jakżeż mnie 
zabolało! MB6

‘I’m not outraged when somebody uses swear-words, but, damn it, they need to have 
a reason for it! When somebody clobbers themselves with a hammer, I don’t expect that they 
will shout: oh, how it hurt!’

(12) Blogger’s comment: Myślę, że się nie zawiedziesz, a nawet liczę, że zakochasz się 
jeszcze bardziej :). MB10

‘I think that you will not be disappointed, and I count that you will fall in love [in the 
film] even more :)’. [in relation to the film which the blogger was reviewing]

(13) Reader’s comment: Ironiczne jest to, że sama znam słynny chicken-pox wyłącznie 
z amerykańskich kreskówek, gdzie ospa wietrzna była przedstawiana jako coś niemal faj-
nego, łączenie kropek na ciele i w ogóle (aczkolwiek wierzę, że twórcy tych odcinków nie 
chcieli źle;...) MB10

‘It is ironic that I myself know the infamous chicken-pox exclusively from the American 
cartoons, where it was presented as something almost cool, connecting the dots on your 
body, etc. (although I believe that the creators of those episodes didn’t mean wrong ;...)’.

3.3. Myśleć, że ‘think that’

The epistemic verb myśleć, że ‘think that’ is frequent, especially in spoken registers. It is 
semantically the most general and denotes the epistemic subject’s knowledge, vaguely 
expressed, and readiness to express it45. It may also function as a face-saving strategy. 
The use of myśleć, że ‘think that’ in the corpus gives evidence for an informal, conver-
sational style, where the bloggers as well as their readers are dynamically engaged in the 
explicit expression of their opinions, as in examples (14) to (18). This also shows that the 
process of thinking is an activity which directs attention both to the author and to the topic 
under discussion. The topics which generate intense discussions include the functioning of 
the healthcare system in Poland (14) and those considered to be controversial, such as vac-
cinations (16). The blog users readily shared their experience (17) and views about health 
communication online (15, 18). The verb myśleć, że ‘think that’ occurs mainly in the com-
ments sections, which are more dialogic and spontaneous, see examples (15) to (18).

(14) Myślę, że czas na wznowienie pewnego wątku dyskusji na temat organizacji sys-
temu ochrony zdrowia w Polsce. MB8

‘I think that it is time to resume a certain thread of discussion on the organization of the 
health protection system in Poland’.

45  Ibidem, 121–139.
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(15) Blogger’s comment: pisałem kiedyś, czym jest dla mnie blog i myślę, że można to 
rozciągnąć na różnego typu fora i dyskusje pod informacjami czy artykułami w internecie. 
To taka wirtualna kafejka, do ktorej można wpaść i pogadać o tym, co wokoło. MB6

‘I was once writing what a blog is for me and I think that this can be extended to vari-
ous types of fora and discussions under news or articles in the internet. It [the blog] is such 
a virtual café, where you can pop in and chat about what is around’.

(16) Blogger’s comment: I myślę, że tak to właśnie wyglądało, że szczepionka nie jest 
zbyt rokująca. Stąd nie zrobiono kolejnej fazy badań klinicznych i nie dopuszczono jej do 
użytku. MB10

‘And I think that it looked just like that, that the vaccine was not too promising. That 
is why no further phase of clinical research was performed and the vaccine’s use wasn’t 
approved’.

(17) Reader’s comment: Czy próbowaliście juz Oleje Świata? Myślę, że każdy znajdzie 
coś dla siebie, ja dla siebie znalazłem olej lniany i z awokado. Spróbujcie. MB9

‘Have you tried The World’s Oils yet? I think that everybody will find something for 
themselves, I found linseed oil and avocado oil. Try them’.

(18) Reader’s comment: Myślę, że kilka tekstów stąd – http://czajniczek-pana-russella.
blogspot.com/ też by się nadało. MB10

‘I think that a few texts from here http://czajniczek-pana-russella.blogspot.com/ would 
also be useful’.

3.4. Uważać, że ‘be of the opinion that’

When using the interpretative verb uważać, że ‘be of the opinion that’, the epistemic subject 
takes a stance, often in a radical but responsible way, with the awareness that although the 
stance taken represents a subjective view of the world, it is well-grounded46. Occurrences of 
uważać, że ‘be of the opinion that’ used in the first-person singular indicate the bloggers’ 
responsibility and confidence. In this way they legitimize the health practitioners’ profes-
sional identity, as public members of society who are concerned with more general issues, 
as in (19), and as specialists offering their competent advice, as in (20). The audience sup-
ports the bloggers with their voices in the discussion, for instance aiming to dispel popular 
health myths, as in (22). The bloggers and readers present their opinion while respectfully 
acknowledging the space for other, alternative voices, as in (19), (20) and (22). The verb may 
also be used impersonally, like in more ‘traditional’ forms of scientific communication, as 
in (21).

(19) Odwracanie uwagi od faktów i ich realnego znaczenia ku emocjom nie najwyższego 
lotu to codzienność naszej prasy. W każdym razie internetowej, ale z podejrzeniem 
graniczącym z pewnością uważam, że pozostała, drukowana prasa wygląda podobnie. MB6

46  Ibidem, 164–165.
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‘Drawing attention away from the facts and their real meaning to emotions of not the 
best quality is the everyday reality of our press. Anyway, of the Internet one, but with the 
suspicion bordering on certainty, I am of the opinion that the rest of the printed press looks 
similar’.

(20) Generalnie uważam, już niezależnie od tematu ćwiczeń odchudzających, że warto 
się przestawić na pomiar pulsu tylko wieczorem. MB9

‘In general, I am of the opinion that, regardless of the subject of slimming exercises, it 
is worth switching to measuring the pulse only in the evening’.

(21) Uważa się, iż brązowy kolor oczu jest najczęstszy, taką barwę ma około 90 procent 
światowej populacji. MB1

‘There is an opinion that brown eye color is the most common, about 90 percent of the 
world’s population has this color’.

(22) Reader’s comment: Ja uważam, że dość głupia jest tu opisana teoria http://www.
forumonkologiczn... o czosnku leczącym raka XD47 MB8

‘I am of the opinion that a quite silly theory is described here http://www.forumonko-
logiczn... about garlic curing cancer XD’.

The following sections present the discussion of less frequent epistemic verbs in the 
research data.

3.5. Sądzić, że ‘reckon that’

In general, sądzić, że ‘reckon that’ is an epistemic verb whose meaning, on the one hand, 
is close to think, but on the other, has a more philosophical sense of the expression make 
judgements. It is characteristic for conducting a reasoned argument and is used in contexts 
where a difference in stance is marked, or when there is a need for a stance to be taken. 
The epistemic subject is aware that his/her knowledge is sufficient to take a stance48. There 
are single examples of sądzić, że ‘reckon that’ in the corpus, used to mark a firm stance, 
with a hint of irony, in difficult discussions about the relations between particular health 
practitioners, such as medical caregivers vs. doctors in (23), or about the inadequacies of the 
healthcare institutions in Poland, as in (24). The verb can also be used impersonally, again 
in accordance with the conventions found in more ‘traditional’ forms of scientific commu-
nication (25).

(23) Sądzę, że wszyscy dobrze wiemy w jaki sposób podchodzą lekarze do naszych 
rozpoznań. MB2

‘I reckon that we all know well in what way doctors treat our diagnoses’.

47 XD functions like an emoticon used to express mocking disbelief or surprise.
48  Ibidem, 140.
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(24) Sądzę, ze to w najbardziej właściwy sposób opisuje mentalność PTMR: ważne 
żeby każdy pomysł zniszczyć, doczepić się i uniemożliwić działanie bez jakiejkolwiek kon-
struktywnej krytyki. MB2

‘I reckon that this describes the mentality of PTMR [=The Polish Society of Family 
Medicine] in the most appropriate way: it is important to destroy every idea, find fault with 
it and make it impossible to act, without any constructive criticism’.

(25) Z powodu podobieństw w funkcjonowaniu mózgów u wszystkich zwierząt, są 
podstawy sądzić, że i u nas proces zachodzi w ten sam sposób. MB9

‘Because of the similarities in how the brain functions in all animals, there is a basis for 
reckoning that also in us the process occurs in the same way’.

3.6. Być przekonanym, że ‘be convinced that’

Być przekonanym, że ‘be convinced that’ is a strong epistemic verb used for persuasive 
purposes. It implies that the epistemic subject managed to overcome doubts by finding good 
justification. Although its use is subjective, conviction is built not only on the basis of par-
ticular knowledge about a given state of affairs, but also on more general knowledge49. In the 
corpus, the bloggers take an authoritative position in making a claim: about the reforms in 
the healthcare system, as in (26), or in scientific discussions of medical issues, as in (27). 
The use of być przekonanym, że ‘be convinced that’ in example (27) additionally supports 
the popularization function of blogs. Example (28) illustrates the use of the verb in a more 
private context, where the blogger engages in a personal narration to entertain the audience. 
Such elements of self-expression and self-disclosure characteristic to blog discourse serve 
to diminish the distance between bloggers and their diverse audiences.

(26) Jestem przekonany, że zapoznając się z pismami zgłoszonymi w trakcie konsul-
tacji społecznych można przekonać się, kto jest ‘przyjacielem’ naszego zawodu. MB2

‘I am convinced that while getting acquainted with the documents submitted during 
the public consultations one can find out who is a ‘friend’ of our profession’.

(27) Jestem przekonany, że każda ze skomplikowanych relacji pomiędzy substancjami 
regulacyjnymi w organizmie ma głęboki sens ewolucyjny ustalony podczas doskonalenia 
się do przetrwania w niesprzyjającym środowisku. MB9

‘I am convinced that each of the complicated relations between regulatory substances 
in the organism has a deep evolutionary sense that was established while improving to sur-
vive in an unfavorable environment’.

(28) A dzisiaj, ze względu na wczorajszy wolny piątek (wolny, ale z wieloma sprawami 
do załatwienia, większość w Gdańsku – wyszłam z domu po 10, wróciłam koło 16), jestem 
święcie przekonana, że jest niedziela. MB4

49  Ibidem, 230–238.
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‘And today, because of yesterday’s Friday off (a day off but with many errands to run, 
the majority of which were in Gdańsk, I left home after 10am, and returned about 4pm), I am 
deeply convinced that it is Sunday’.

3.8. Suspicions and fears: a negative mindset

Podejrzewać, że ‘suspect that’ and obawiać się, że ‘fear that’ represent the epistemic verbs 
which presuppose negative valuation of the state of affairs referred to in the complement 
clause, as states which are negative or unwelcomed by the epistemic subject. Specifically, 
podejrzewać, że ‘suspect that’ is in opposition to belief, and obawiać się, że ‘fear that’ is 
in opposition to hope50. The use of these verbs gives evidence of the subject’s (emotional) 
engagement and is potentially face-threatening. Example (29) includes a reader’s comment 
on a post on the ambiguities of newspeak used by companies to deliberately mislead cus-
tomers. In the post, the blogger mocks this use of newspeak, and by means of expressive, 
ironic language and rhetorical questions, enacts a conversation with the audience. In reply, 
the commenter attempts to speculate about the meaning of the ambiguous sentence quoted 
from the post. Example (30) comes from the introductory part of the post about the tetanus 
vaccines. The blogger is critical of anti-vaccination attitudes. The use of obawiać się, że 
‘fear that’ in the first-person singular in combination with a colorful (and difficult to render 
in translation) expression (for example, “fajerwerki pomysłów” ‘fireworks of ideas’, idi-
omatic “z cicha pęk” ‘out of the blue’, or ironic “wydumanych niebezpieczeństw” ‘airy-fairy 
threats’) serve to arouse the audience’s interest in the post’s topic.

(29) Reader’s comment: “Proces logistyczny – jest to uporządkowany łańcuch operacji 
związany z przepływem materiałów.” podejrzewam ze moze chodzic tez o skladowanie. 
MB6

‘“A logistic process – it is an orderly chain of operations connected with the flow of 
materials.” I suspect that it may also concern storage’.

(30) Nie żebym czekała na jakieś fajerwerki pomysłów – obawiam się, że mimo iż 
ludzka pomysłowość często nie ma granic, a ludzie bywają z cicha pęk i w rzeczy samej nad-
zwyczaj zmyślni, to akurat w wypadku szczepionek lista wydumanych niebezpieczeństw 
jest jednak skończona. MB10

‘It is not that I’m waiting for some fireworks of ideas – I fear that despite the fact that 
human resourcefulness often has no limits, and people can be, out of the blue and indeed, 
extraordinarily clever, in case of vaccinations, the list of airy-fairy threats is finite’.

50  Ibidem, 276–297.
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Summary and conclusions

In summary, the variety of the usage patterns of epistemic verbs in the research data reveals 
the roles which healthcare practitioners act out in their blogs and the purposes for which they 
engage in blogging. The epistemic verbs in focus are used to express engagement in current 
public life, especially in the functioning of the healthcare system in Poland; to report on 
(new) medical discoveries and to evaluate them; to debate and argue; to present a structured 
reasoning; to show awareness of the blog’s diverse audiences and to minimize the distance 
between them.

To construct their professional identity, the healthcare practitioners draw on discursive 
strategies of distancing-mitigation (cf. the use of mieć/odnosić wrażenie, że ‘have/get the 
impression that’, wydaje się [komuś], że ‘it seems [to sb] that’, podejrzewać, że ‘suspect that’ 
and obawiać się, że ‘fear that’), legitimization (cf. the use of myśleć, że ‘think that’, uważać, 
że ‘be of the opinion that’, sądzić, że ‘reckon that’, być przekonanym, że ‘be convinced 
that’) and self-disclosure (cf. the use of wierzyć, że ‘believe that’, mieć nadzieję, że ‘hope 
that’, liczyć [na to], że ‘count that’ and oczekiwać, że ‘expect that’, podejrzewać, że ‘suspect 
that’ and obawiać się, że ‘fear that’). The analysis of epistemic predicates demonstrates the 
healthcare practitioners’ overlapping and shifting roles in the medical weblog: they posi-
tion themselves as expert specialists who follow their professional ethos, as researchers 
who extend their knowledge, and advice givers who are willing to share knowledge with 
their non-specialist audience and to educate their patients. They authenticate their expertise 
through references to their own medical practice and experience. Healthcare practitioners’ 
professional identity is often constructed around struggles to balance patients’ expecta-
tions and the professional ethos attached to their roles, impeded by institutional barriers51. 
The bloggers also aim to minimize the distance between their audience, enact conversation 
with them and integrate a blogging community. In response, the audience actively partici-
pates in the co-construction of knowledge and experience-sharing, and thus contributes to 
community building. The commenters sometimes take a voice in a discussion with respon-
sibility and confidence (cf. the use of uważać, że ‘be of the opinion that’), and, perhaps more 
frequently, with a degree of mitigation (cf. the use of mieć/odnosić wrażenie, że ‘have/get 
the impression that’ or wydaje się [komuś], że ‘it seems [to sb] that’). It seems that the use 
of epistemic predicates by the audience confirms a more conversational, spontaneous and 
expressive style of interaction present in the comment section of the weblog (cf. the use of 
wierzyć, że ‘believe that’, myśleć, że ‘think that’, or podejrzewać, że ‘suspect that’).

In general, this study appears to prove that healthcare practitioners treat their online 
identity in the weblog, regardless of whether it is anonymous or not, as an extension of their 

51 Agnieszka Sowińska, “‘Even if there were procedures, we will be acting at our own discretion...’ 
General practitioners’ struggle about identity”, in: Identity struggle: Evidence from workplaces across 
the world, ed. Dorien Van Den Mieroop, Stephanie Schnurr (Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins, 
2017), 281–298.
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offline professional self, crafted carefully in order to maintain their good reputation in the 
evolving context of the social media, where the blogs’ followers play an important role. 
The institutional and private, self-disclosive aspects of identity intertwine in medical blogs, 
which results from their inherent technological features. Further investigations are needed 
which can take into consideration specialization-, status- and genre-dependent use of 
epistemically relevant expressions in the challenging contexts of health communica-
tion online.
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Appendix
List of blogs used in the study:

MB1 http://szczecin-okulista.pl.
MB2 http://emergencycardiology.blogspot.com.
MB3 http://doktorb.pl.
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MB4 http://thekfiles.pl.
MB5 http://kardio-log.blogspot.com.
MB6 http://szamangalicyjski.blogspot.com.
MB7 http://foropter.pl.
MB8 http://www.blog.endokrynologia.net.
MB9 mathmed.blox.pl.
MB10 http://sporothrix.wordpress.com.

Knowledge and identity construction in medical weblogs:  
A study of epistemic predicates

S u m m a r y
Following the discourse-based, interactional approaches to modality and identity, and recog-
nizing that knowledge is social, relative and contextual, this paper aims to explore epistemic 
predicates in a corpus of Polish medical weblogs run by healthcare practitioners. The focus is 
put on the role of epistemic predicates in identity work performed by the bloggers and their audi-
ence. The study reveals the variety of the usage patterns of epistemic verbs, the diversity of the 
roles which healthcare practitioners act out in their blogs and the numerous purposes for which 
they engage in blogging. To construct their professional identity, healthcare practitioners draw 
on discursive strategies of distancing-mitigation, legitimization and self-disclosure. In this way, 
they position themselves as expert specialists who follow their professional ethos, as researchers 
who extend their knowledge and advice givers who are willing to share knowledge with their 
non-specialist audience and to educate their patients. They authenticate their expertise through 
references to their own medical practice and experience. The bloggers also aim to minimize the 
distance between their readers and engage in conversation with them. In response, the audience 
actively participates in the co-construction of knowledge and experience-sharing, and contrib-
utes to community building.

Konstruowanie wiedzy i tożsamości w blogach medycznych:  
studium predykatów epistemicznych 

S t r e s z c z e n i e
Wykorzystując interakcyjne podejście do badania modalności i tożsamości w dyskursie, arty-
kuł analizuje konstruowanie wiedzy i tożsamości na przykładzie użycia czasowników episte-
micznych w korpusie polskich blogów medycznych. Analiza wykazuje różnorodność użycia 
czasowników epistemicznych, a przez to różnorodność ról, jakie lekarze odgrywają na swoich 
blogach, oraz liczne cele, dla których prowadzą blog. Blogerzy konstruują tożsamość specja-
listy-eksperta, który kieruje się swoim etosem zawodowym, a także badacza i doradcy, który 
zgłębia wiedzę, dzieli się nią i edukuje swoich pacjentów. Lekarze uwiarygodniają swoją wiedzę 
poprzez odniesienia do własnej praktyki medycznej i doświadczenia, ale dążą również do zmi-
nimalizowania dystansu między czytelnikami blogów i nawiązania z nimi rozmowy. W odpo-
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wiedzi czytelnicy aktywnie uczestniczą we współtworzeniu wiedzy i wymianie doświadczeń, 
a także przyczyniają się do budowania społeczności.
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Powieść Pierwsze nawrócenie Prusaków ks. Stanisława Kujota1 została opublikowana 
w odcinkach w katolickim piśmie dla ludu „Pielgrzym”2, w numerach od 79. z 17 lipca 1877 
roku do 39. z 2 kwietnia 1878 roku, na 2. i 3. stronie3. Akcja powieści nawiązuje do histo-
rycznych wydarzeń – prowadzonej w latach 1214–1216 ewangelizacji Prus, kiedy to cystersi 
z Łekna w Wielkopolsce wyruszyli na północny wschód, w okolice dzisiejszej Lubawy, 

1 O życiu i pracy duszpasterskiej, dydaktycznej, społecznej, naukowej oraz literackiej ks. Stanisława 
Leopolda Kujota (1845–1914), jego zainteresowaniach historią Pomorza i Kościoła diecezji pelpliń-
skiej pisali: Paweł Czaplewski, „Śp. ks. Stanisław Kujot”, Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu  
3 (1914/1915), 415: 49–72; Bożena Osmólska-Piskorska, „Kujot Stanisław Leopold”, w: Polski słownik bio-
graficzny, t. 14, red. Bogusław Leśnodorski (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, 1971), 114–115; Jan Walkusz, „Twórczość literacka księdza Stanisława Kujota”, Zapiski 
Historyczne 32 (2017), 4: 53–79.
2 „Pielgrzym” był wydawany 3 razy w tygodniu w latach 1869–1939 w Pelplinie na Pomorzu. 
Charakterystykę pisma przynosi monografia: Andrzej Romanow, „Pielgrzym” pelpliński w latach 1869–
1920 (Gdańsk–Pelplin: Instytut Kaszubski, 2007). 
3 Powieść nie została wydana w formie książkowej.
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by prowadzić prace misyjne wśród Prusów4. W powieści ksiądz Kujot wykreował świat 
Prusów zgodnie z XIX-wiecznym stanem wiedzy na ich temat5, pokazał ich gospodarkę 
i system wierzeń jako nierozerwalnie związane ze światem przyrody, co wynikało głównie 
z warunków, w jakich żyli6. Dlatego też w powieści zwierzęta, zarówno dzikie, jak i udo-
mowione, traktowane przez Prusów jako dar bogów (por. Kurcho7 daje urodzaj i drzewa, 
i zwierzynę [148]8), odgrywały istotną rolę w ich życiu codziennym i w życiu duchowym. 

Celem poniższych rozważań jest rekonstrukcja językowego obrazu zwierząt (rozumia-
nego jako zawarta w języku interpretacja tego desygnatu9) wyłaniającego się z powieści 
ks. Kujota. By odtworzyć ten obraz: 1. określimy, jaką rolę – zgodnie z powieściowym prze-
kazem – odgrywały zwierzęta w życiu codziennym i w wierzeniach Prusów; 2. wydzielimy 
wyrazy nazywające zwierzęta; 3. prześledzimy określenia charakteryzujące i waloryzu-
jące zwierzęta: ich wygląd, zachownie oraz miejsce, jakie zajmowały w życiu codziennym 
i w wierzeniach Prusów. 

Zwierzęta w życiu codziennym Prusów

Zwierzęta w codziennym życiu Prusów były niezwykle ważne, dlatego pozyskiwano je 
poprzez polowania albo hodowlę. Polowano na dzikie zwierzęta10, np. [Ibuta] woli gonić za 
dzikim zwierzem [128]; czasem brzękła strzała z łuku i zagrzęzła w grubej sierści dzika, aż 
z bólu jęcząc ryknął przeraźliwie i upadł [133]. Łowiono też ryby: Nasz gospodarz wczo-

4 Na kartach powieści wspomina się też o wcześniejszych misjach chrystianizacyjnych zakończonych 
niepowodzeniem i męczeńską śmiercią św. Wojciecha w 997 r. oraz cystersa, brata Gotfryda, który wyru-
szył do Prus w 1206 r. O chrystianizacji Prus szczegółowo pisała Łucja Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów 
(Wrocław: Funna, 2000), 228–231, 257–261. 
5 W drugiej połowie XIX w. dostępna była liczna grupa tekstów łacińsko- i niemieckojęzycznych oraz 
pierwszych polskojęzycznych, pozwalających poznać wierzenia i obyczaje Prusów (por. wykaz tekstów 
źródłowych i opracowań zamieszczonych w: Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów, 11–23). W świetle 
współczesnych badań wiemy, że XIX-wieczna wiedza na temat religii i zwyczajów Prusów odbiegała od 
stanu rzeczywistego, por. np. Aleksander Brückner, Starożytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice historyczne 
i mitologiczne, oprac. Jan Jaskanis, wyd. 2 (Olsztyn: Pojezierze, 1979), 50–62.
6 Por. Łucja Okulicz-Kozaryn, Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX–XII w.) 
(Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983), 30.
7 Kurcho (staropruskie Curche) ‘bóstwo związane z wegetacją roślin i urodzajem’. Etymologia nazw oraz 
zakres kompetencji bóstw pogańskich tu i w dalszej części artykułu na podstawie prac: Okulicz-Kozaryn, 
Dzieje Prusów, passim; Jerzy Suchocki, Mitologia bałtyjska (Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne 
i Filmowe, 1991), passim. 
8 Wszystkie cytaty przywołano za Pielgrzymem (1877–1878). Pisownię zmodernizowano, w nawiasie 
kwadratowym za cytatem podano numer dziennika, z którego pochodzi przytoczenie.
9 Por. definicję językowego obrazu świata: „zawarta w języku, różnie zwerbalizowana interpretacja rze-
czywistości dająca się ująć w postaci zespołu sądów o świecie”, Jerzy Bartmiński, Językowe podstawy 
obrazu świata, wyd. 3 (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009), 12.
10 O tym, jak ważną rolę w życiu Prusów odgrywało polowanie, pisała Okulicz-Kozaryn, Życie codzienne, 
148–151.
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rajszy był z wieczora na jeziorze z ościami, […] wetknął mi poczciwiec tę oto siatkę. W niej 
jest szczupak w wilgotnym mchu zawinięty [82]. Z kolei zwierzęta udomowione hodo-
wano. W powieści marginalnie wspomniano o drobiu trzymanym w pruskich zagrodach: 
Wnet odezwały się też koguty [89], a wyeksponowano (zgodnie z historycznymi realiami) 
hodowlę bydła i koni, np. Na polach pasły się małe trzody nędznego bydła i niskie, spętane 
konie [85]; Nad morzem naszym rżą po łąkach i lasach rącze konie [139]. 

Posiadane stada (szczególnie stada koni) i ich wielkość były dla Prusów wyznaczni-
kiem statusu społecznego i zamożności11. Obdarowanie kogoś końmi było wyrazem uzna-
nia i szacunku, np. jeden z głównych bohaterów powieści, pruski rejks12 Swawabun, jest 
dumny ze swego stada, chce też konie podarować chrześcijańskiemu misjonarzowi: To moje 
stado – rzekł Swawabun, wesołym okiem poglądając na żwawe i wytrzymałe rumaki. – 
Wybierz sobie dwa, które będą ci się podobały [1]. Konie, a rzadziej też woły, stanowiły 
podstawowy środek transportu ludzi i towarów, zarówno Prusów, jak i przybywających na 
ich ziemie kupców z obcych stron, np. kupcy z całego świata przywożą na jucznych koniach 
i wołach, czego człek zapragnie [139]; z dala odezwał się już głuchy tętent kopyt, i nieba-
wem nadjechało kilkunastu Prusaków. […] Swawabun jadący na czele gromadki, skoczył 
z niskiego, ale żartkiego13 konika [140]. 

Pruskie domostwa były pilnie strzeżone przez psy, np. pies u drzwi czuwający chciał 
warknąć, ale poznawszy pana przyłasił się i poszedł na swe legowisko [97]; psy chodzące 
koło chaty zaczęły silniej jak zwykle ujadać [121].

Ubite zwierzęta wykorzystywano w różny sposób. Oczywiście stanowiły one dla 
Prusów jedno z podstawowych źródeł pożywienia14, co jednak w powieści jest sygnalizo-
wane marginalnie (wspomina się tylko o posiłku przygotowanym ze szczupaka). Ze zwie-
rząt pozyskiwano skóry, które traktowano jako środek płatniczy w handlu wymiennym15, 
np. Na ścianach wisiały [...] topory stalowe i noże, które Dargot nabył za skóry niedźwie-
dzie i łosie od przyjezdnych kupców [109]. Skóry zwierzęce wykorzystywano też do innych 
celów, choćby jako przykrycie, np. W pobocznej komorze leżał na sianie okryty końską 
skórą Predessen i oddychał ciężko [10]. Ze skór wykonywano także odzież, choć jak zazna-
cza Ł. Okulicz-Kozaryn, Prusowie nie przywiązywali wagi do stroju i chętniej nosili odzież 
lnianą i wełnianą niż ze skór, a tylko zimą męskie futrzane szuby były uzupełnieniem 
uroczystego stroju16. W powieści natomiast odzież skórzana i futra były wyznacznikiem 

11 Tamże, 71.
12 Okulicz-Kozaryn wyjaśnia, że pruskie rikijs oznaczało „pana – czyli gospodarza, właściciela gospo-
darstwa, rodziny, a często także czeladzi niewolnej” (Dzieje Prusów, 282). 
13 żartki ‘rzeźki, chybki, chyży, żwawy, raźywy, lotny, prędki, szybki, szpartki, rzutki, rączy’ (SW VIII, 
694) – obecne w przywoływanych cytatach wyrazy archaiczne z punktu widzenia polszczyzny XXI w. tu 
i dalej objaśniamy na podstawie SW.
14 Okulicz-Kozaryn, Życie codzienne, 165–166.
15 Tamże, 148–151.
16 Tamże, 174, 178.
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pozycji społecznej i zamożności Prusów, np. widać było młodego dowódcę w niedźwiedzią 
skórę ubranego [133]; Opodal stało kilkudziesięciu Prusaków, zamożniejszych widocznie. 
Barki ich, w płócienne ubrane koszule, zdobiły niedźwiedzie skóry długowłose, spadające 
z głowy, u której na wierzchu łapami były związane, czapkę zarazem i suknię zastępując 
[134]. Mężczyźni zakładali skóry także w uroczystych chwilach, takich jak np. chrzest: 
Wszyscy zebrani podziwiali naszych Prusaków. Bo też obaj rejksowie i Predessen wystąpili 
w niedźwiedzich skórach i z łukami i toporami [37]. Oprócz skór Prusowie wykorzysty-
wali także zwierzęce rogi, z których wykonywali różne przedmioty użytkowe17, takie jak 
naczynia do picia czy instrumenty sygnalizacyjne, np. W środku wisiały zręcznie obrabiane 
rogi bawole bojowe i do picia używane przy nadzwyczajnych sposobnościach [109]; Wtem 
rozległ się nad parowem głos bawolego rogu, a w tej chwili zawtórowało mu kilkadziesiąt 
dzikich gardeł [133].

W sumie o zwierzętach (udomowionych i dzikich) oraz pozyskiwanych z nich mate-
riałach wspomina się w powieści 27-krotnie, przywołując nazwy ogólne, takie jak: zwie-
rzyna (1 raz: Kurcho daje urodzaj i drzewa, i zwierzynę [148]), zwierzę (1 raz: Tylko ptak, 
zwierzę jakie lub cudzoziemiec, jeżeli się niepostrzeżenie przemknąć może, siądzie do 
stołu Kurchy [92]) oraz zwierz w połączeniu z przymiotnikiem charakteryzującym dziki  
(1 raz: [Ibuta] woli gonić za dzikim zwierzem [128]), a także nazwę bydło z wartościującymi 
określeniami nędzne i małe trzody (1 raz: Na polach pasły się małe trzody nędznego bydła 
[85]). Zdecydowanie częściej pojawiają się w powieści nazwy rodzajowe, wśród których 
dominuje koń (7 razy, np. Śledziliśmy kopyta konia w zachodnią stronę [145] oraz synoni-
miczne określenia, takie jak: konik (1 raz: Swawabun jadący na czele gromadki, skoczył 
z niskiego, ale żartkiego konika [140]), podjezdek (1 raz: zachwiał się Predessen i spadł na 
kark podjezdka18, chwytając się oburącz grzywy [5]) oraz rumak (1 raz: To moje stado – 
rzekł Swawabun wesołym okiem poglądając na żwawe i wytrzymałe rumaki [1]). Ponieważ, 
jak wspomniano powyżej, posiadane stada koni i ich kondycja były wyznacznikiem sta-
tusu i zamożności Prusów, istotny jest tu dobór odpowiedniego synonimu wartościującego 
(rumak, konik) oraz przymiotników i imiesłowów łączących się z nazwami zwierząt. Konie 
należące do rejksów są rącze (1), niskie, ale żartkie (1 raz), żwawe i wytrzymałe (1 raz), 
a konie należące do pozostałych Prusów są niskie i spętane (1 raz: Na polach pasły się małe 
trzody nędznego bydła i niskie, spętane konie [85]). Z kolei przymiotnik charakteryzujący 
juczny łączy się z rzeczownikiem koń tylko wtedy, gdy mowa o przybywających do Prusów 
kupcach (2 razy, np. Za czym idziecie w te kraje? Czy morską żywicę kupować, czy za 
blaszki połyskujące brać niedźwiedzie skóry? Gdyby tak, mielibyście juczne konie i ciężki 
wory […], ale wy nie macie nic, wyście goli [86]).

17 O wyrabianiu przez Prusów przedmiotów użytkowych z rogów pisała Okulicz-Kozaryn, Życie 
codzienne, 158.
18 podjezdek ‘mały konik młody, mierzynek, żmudzinek, koń włościański, hetka’ (SW IV, 360).



 Językowy obraz zwierząt w powieści ks. Stanisława Kujota... | 185 

Koniom przypisane są w powieści określone zachowania – zwierzęta się pasą (1 raz) 
i rżą (1 raz), kopyta konia wydają głuchy tętent (1 raz), na koniach kupcy przywożą towary 
(2 razy). Jeździec może chwycić oburącz grzywę konia (1 raz), może też go zaciąć lub 
z niego skoczyć (1 raz).

O pozostałych zwierzętach w powieści wspomina się rzadziej – czterokrotnie przywo-
łuje się w sposób ogólny psy, które czuwają, łaszą się, warczą, ujadają, skomlą (po 1 razie, 
np. psy chodzące koło chaty zaczęły silniej jak zwykle ujadać [121]; co chwilkę zaskomlały 
psy na podwórzu [89]). 

Trzykrotnie w powieści została poświadczona ogólna nazwa ptak w kontekstach, 
w których bezrozumne ptaki są przeciwstawiane ludziom i nie boją się siadać do stołu 
Kurchy (1 raz) i zjadać (2 razy) pokarmów zostawianych bogom, np. Żaden Prusak nie 
odważy się wziąć stąd cokolwiek, choćby z głodu umierał. Tylko ptak, zwierzę jakie lub 
cudzoziemiec, […] siądzie do stołu Kurchy [92]. Z nazw uszczegółowiających pojawia się 
tylko nazwa kogut (1 raz: Wnet odezwały się też koguty [89]), którego pianie (odezwać się) 
słyszą chrześcijańscy misjonarze uwięzieni przez Prusów. Pianie koguta w powieści sym-
bolizuje upływ godzin, ale też odpędza ciemność, złe moce, zapowiada nadejście świtu19.

Jednorazowo przywołano w powieści nazwę zwierzęcia pociągowego wół (1 raz: kupcy 
z całego świata przywożą na jucznych koniach i wołach, czego człek zapragnie [139]).

Od nazw gatunkowych zwierząt pochodzą przymiotniki (5 formacji): niedźwiedzi 
(6 razy), bawoli (3 razy), koński (2 razy), łosi (1 raz) i wilczy (1 raz), które w powieści są 
dookreśleniami rzeczowników skóra (8 razy) lub róg (3 razy), np. Na ścianach wisiały [...] 
też topory stalowe i noże, które Dargot nabył za skóry niedźwiedzie i łosie od przyjezdnych 
kupców [109]; Na głos rogu bawolego przycichnął gwar [136]; W pobocznej komorze leżał na 
sianie okryty końską skórą Predessen i oddychał ciężko [10]. Wszyscy katechumeni byli ubrani 
w białe płócienne szaty, mężczyźni tylko zarzucili na nie wilcze i niedźwiedzie skóry [127].

Zwierzęta w wierzeniach Prusów

Zwierzęta zajmowały niezwykle ważną pozycję w systemie wierzeń Prusów – w powie-
ści są przedstawiane jako zwierzęta święte, zwierzęta ofiarne, zwierzęta symboliczne oraz 
zwierzęta stanowiące integralną część pogańskich zaświatów.

a) zwierzęta święte

Znaczącym rysem pogańskiej religijności wyeksponowanym w powieści było nada-
wanie zwierzętom cech sakralnych. Prusowie trzymali w domach w pobliżu ognia gady, 

19 O symbolice koguta por. Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, wyd. 3 (Warszawa: 
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988), s. 497; Lubomir Hampl, Ptactwo we frazeologii polskiej i cze-
skiej. Konceptualizacja – obraz – odzwierciedlenie (Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii 
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2012), 148–149.
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co wiązało się z wierzeniami, że jeden z bogów, Potrymp20, przybierał postać węża21 (por. 
Staruszka […] zajęta świętymi żmijami bożka Potrympa, co utrzymywał ziemię, ze czcią 
przypatrywała się gadom i szeptała modlitwy do potężnego boga [140]). Węże były postrze-
gane jako te zwierzęta, które przynoszą szczęście, chronią od chorób (np. mówią też, że te 
gady szczęście przynoszą, że choroba nie postanie, gdzie je ludzie żywią, to i się człowiek 
lęka obyć bez nich [95]). Ponadto węże były istotym elementem identyfikującym pogan. 
Na przykład Santemgon – świeżo nawrócony Prus – wyjaśnia, iż trzyma w domu żmije, by 
się nie wydało, że został ochrzczony: na obrządki ich nie chodzę, ale w chacie żmije mam 
pod ogniskiem. Gdyby kto przyszedł do mnie, a ich nie zobaczył, już by mnie podejrzewał, 
że w chrześcijańskiego Boga wierzę [95]. Brak zainteresowania Prusów gadami jest jednym 
z pierwszych sygnałów odchodzenia od pogańskich wierzeń i nawracania się ku chrześci-
jańskiemu Bogu (np. Już święta żmija, nie doczekawszy się przez chwilę żadnej pieszczoty, 
spełzła powoli z jej ramienia [5]; gady wynurzały się spod kominka, toczyły swe koła pręd-
kie, ale nikt nie przyszedł pobawić się z nimi, więc sycząc kryły się do nory [118]).

W powieści święte gady są określane jako żmija (12 razy), np. kocham nawet żmije 
Perkuna! [4]; wąż (4 razy), np. [Stagota] trzymając węża, który już legł około jej szyi, chciała 
wyjść ze świetlicy [4]; gad (4 razy), np. Stara Maldzita, która wszystkiemu się przypatry-
wała, tuląc gady do siebie jak dzieci […] zgarnęła je teraz ostrożnie [142]; gadzina (1 raz): 
żebyś cny22 ojcze widział, jak się te gadziny bawią, jak na ogonie staną i jakby ręką prze-
wrócił, w koło się zwiną [95]. 

Powieściowe gady są waloryzowane dwojako: pozytywnie lub negatywnie, zależnie od 
tego, z jakiej – pogańskiej czy chrześcijańskiej – perspektywy jest o nich mowa. Jeśli mówi 
się o nich z perspektywy pogan, to nazwy żmija lub wąż mogą być opatrzone przymiotni-
kiem wartościującym święty (6 razy), podkreślającym pozycję tych zwierząt w pogańskim 
świecie sacrum, np. Już święta żmija, nie doczekawszy się przez chwilę żadnej pieszczoty, 
spełzła powoli z jej ramienia [5]; [Stagota] ani nie pogłaskała świętych wężów, tak jej było 
ciężko [142]. Ponadto na pozytywne wartościowanie gadów wskazują liczne czasowniki, 
przysłówki, imiesłowy, zwroty i frazy, takie jak np. ułaskawiony, bawić się, dziecku się 
owinąć koło szyjki, razem [z dzieckiem] wyspać się w kąciku, przynosić szczęście, stanąć na 
ogonie, zwinąć się w koło, które podkreślają zwinność zwierząt i ich przyjazne nastawienie 
do człowieka. Na przykład: To takie ułaskawione, że i dziecku się owinie koło szyjki i z nim 
się razem w kąciku wyśpi [95]. 

Wartość pozytywną wnoszą również czasowniki, przysłówki, imiesłowy, zwroty 
i frazy, które uwypuklają dbałość Prusów o święte gady: ostrożnie, ze czcią, tulić gady do 
siebie jak dzieci, pozwalać im, głaskać, pieścić, stawiać im mleko, lękać się obyć bez nich. 
Na przykład: Stara Maldzida, która wszystkiemu się przypatrywała, tuląc gady do siebie 

20 Potrymp (litewskie Potrimpus) ‘bóg rzek i źródeł oraz patron zwycięstw wojennych’.
21 O kulcie węża w Prusach szeroko pisał Suchocki, Mitologia, 115–134. 
22 cny ‘czcigodny, szanowany, zaszczytny, sławny’ (SW I, 345).
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jak dzieci i pozwalając im bez obawy okrążyć ramię, a nawet szyję, zgarnęła je teraz ostroż-
nie [142]; [Stagota] pogłaskała świętą żmiję [4]. 

Gdy mowa o żmijach z perspektywy chrześcijańskiej, eksponowane są negatywne 
cechy gadów, sygnalizowane za pomocą takich wartościujących zwrotów, jak: syczeć prze-
raźliwie, sycząc, kryć się do nory, chciwie pić mleko. Na przykład: Wtem wysunęły się ze 
szpary pod tłem cztery węże, na półtrzeciej23 stopy długie, i tocząc prędkie koła po izbie, 
zaczęły przeraźliwie syczeć, a następnie chciwie piły mleko [140]; nikt nie przyszedł poba-
wić się z nimi, więc sycząc, kryły się do nory [118]. Negatywną wartość wnoszą też zwroty 
i frazy sygnalizujące stosunek chrześcijan i nawracających się pogan do żmij, takie jak: 
nie móc ich głaskać i pieścić, ledwie mleka postawić, o władzy [żmij] zacząć powątpiewać, 
np. Niewiasta jedna przyznała też, że z rana świętym żmijom, o których władzy już zaczęła 
powątpiewać, ledwie mleka postawiła, a głaskać i pieścić to już ich wcale nie mogła [118].

b) zwierzęta ofiarne

W powieści wyeksponowany został też inny element pogańskiej obrzędowości – skła-
danie zwierząt (obok ludzi) bogom w ofierze24, np. Perkun daje wojny, zdobycz i zdrowie za 
obiaty25, za krew bydlęcia lub człowieka [101]; Ani kopą jałowic, ani nawet jeńcami ofiaro-
wanymi Perkunowi nie wygasisz tego, co pali w sercu [110].

Szczegółowo w powieści został przedstawiony doroczny, jesienny obrzęd składania 
w ofierze bogu Perkunowi czarnego konia:

prowadzą niżsi kapłani, żegnotami zwani, młodego konia czarnej maści. W okamgnie-
niu zarzucili mu pęta na nogi i mocno ściągnęli. Dziarskie zwierzę drgnęło, zachwiało 
się, rozwarło z przerażenia chrapy, stęknęło, ale nie powaliło się. Starszy kapłan się-
gnął po nóż na kamiennym ołtarzu leżący i stanął obok konia. Wtem zadęli kapłani 
przeciągle i przeraźliwie w trąby. Na ten znak padli rejksowie na czoła, za nimi też 
lud, przy dalszych ogniach czekający tego znaku. Koń parsknął, a zewsząd odezwał się 
krzyk niewyraźny, pomięszany, w którym niewprawne ucho tylko często powtarzane 
imię Perkuna dosłyszeć mogło. W rzeczywistości zaś była to krótka modlitwa pru-
ska: „Diewas Perkunas, abgele nus!”, czyli: „Boże Perkunie, zmiłuj się nad nami!”. 
Krywe, bo takim był ów starszy kapłan, mignął ofiarnym nożem i z piersi rumaka 
polał się wysokim pałąkiem strumień krwi, chwytany przez żegnotów w naczynia. 
Natychmiast wszczął się zgiełk nieopisany, kapłani dęli w trąby, inni uderzali z łosko-
tem w naczynia drążkami lub krzemieniami, a rejksowie i dalszy tłum towarzyszyli im, 
czym kto mógł. Koń, boleśnie robiący bokami, począł się chwiać, aż ciężko upadł na 
ziemię. Prędko rozpruły mu noże drgającą jeszcze pierś, a krywe zręcznym zamachem 

23 półtrzecia ‘dwa i pół’ (SW IV, 960).
24 O ofiarach składanych przez Prusów patrz np. Brückner, Starożytna Litwa, 46–47; Okulicz-Kozaryn, 
Życie codzienne, 236–238.
25 obiata ‘ofiara’ (SW III, 459).
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wydobył z niego bluzgające krwią serce i położył na głazie ofiarnym, gdzie już łuczywo 
buchało. Tymczasem oddali żegnoci naczynie z krwią wajdelotom, którzy z nim znik-
nęli za oponą26. Tam już stał Krywejto i począł twarz bożka myć ciepłą jeszcze posoką, 
stłumionym głosem mrucząc jakieś modlitwy. Już w ogniu smażyło się serce rumaka, 
już płomień jego samego począł się chwytać i niebieskie ogniki poczęły skakać i giąć 
się na nim. Wtem zagrały trzeci raz trąby, trzeci raz wszczął się wrzask dalszych i bliż-
szych, i wysoka łuna wzbiła się z gorejącego na dobre ołtarza. Wnet i na dużym ogni-
sku smażyły się łopatki i uda końskie na cześć bożka, resztę ścierwa prędko umknęli 
żegnoci, przynosząc natomiast cebry miodu i kwasu. Krywe zaczerpnął w bawoli róg 
napoju i pierwszą czarę wylał przed ołtarz dla Perkuna, potem przepił do jednego 
z wajdelotów i róg poszedł koleją między kapłanami i rejksami. Na tym skończyła się 
uroczystość [134–136].

Jak wynika z powieściowych opisów, bogom ofiarowywano bydło (po 1 razie: kopa 
jałowic, krew bydlęcia, łeb krowi) i konie (5 razy: koń; 3 razy: rumak; 1 raz: zwierzę). 
Cenniejsza była ofiara z młodego, czarnego rumaka27. Na umaszczenie, młodość i siły 
witalne koni składanych w ofierze bóstwom wskazują określenia: czarnej maści (1 raz), 
młody (2 razy) i dziarski (1 raz) oraz czasowniki wraz z okolicznikami sposobu sygnalizu-
jące wysiłek, zmaganie się ludzi ze zwierzęciem, takie jak: boleśnie robić bokami, chwiać/
zachwiać się, ciężko upaść, drgnąć, mocno ściągnąć, nie powalić się, parsknąć, rozewrzeć 
z przerażenia chrapy, stęknąć (po 1 razie). Młodość, zdrowie i dobrą kondycję ofiarnych 
rumków uwypuklają też wyrażenia i frazy wskazujące na intensywność wydobywania się 
krwi z ciała zwierząt, takie jak bluzgające krwią serce i polał się wysokim pałąkiem stru-
mień krwi (po 1 razie). Obfite wytryśnięcie krwi było też dla Prusów znakiem pomyślnej 
wieszczby28.

c) zwierzęta symboliczne 

W powieści został też przywołany kruk (1 raz), będący zwiastunem nieszczęścia 
i śmierci29: Śmierć mu, temu włóczędze, zdrajcy! Jutro rano powiesić i zostawić krukom! 
– wołał rozwścieklony rejks [11]. Powieszenie kogoś i pozostawienie ciała zmarłego bez 
pochówku, na rozszarpanie ptakom, jest w większości kultur symbolem śmierci hańbiącej, 
niegodnej30. 

26 opona ‘zasłona, kotara, makata, okrycie, obicie, tapeta, spaler’ (SW III, 807).
27 O czarnym kolorze ofiarnych zwierząt pisała Okulicz-Kozaryn, Życie codzienne, 237. 
28 Por. Brückner, Starożytna Litwa, 46.
29 Kopaliński, Słownik mitów, 549.
30 Tamże, 1152; Hampl, Ptactwo, 218–225.
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Zwierzęta stanowiące integralną część pogańskich zaświatów
Zwierzęta są też ważnym elementem pogańskich zaświatów – nieodłącznym atrybutem 
Perkuna jest biały koń, określany w powieści za pomocą neutralnego rzeczownika koń 
(2 razy) oraz nacechowanego wartościująco rzeczownika rumak (1 raz) w połączeniu 
z przymiotnikiem biały (3 razy). W funkcji dookreślającej Perkunowego rumaka występują 
ponadto czasowniki wraz z okolicznikami (biegać lotem jastrzębia, hasać, pienić się, robić 
bokami, rżeć przeciągle i radośnie, unosić się w powietrze), które dynamizują opisy i uwy-
datniają dziarskość konia, np. Nasz Perkun woli nieprzyjaciela swym piorunem zabić i na 
białym koniu hasać po borach i łanach śród dzikiej burzy [101]; Biały rumak Perkuna, który 
dniem i nocą stoi za oponą osiodłany, każdego razu, gdy kapłani przynoszą mu karm, leży 
potem oblany, robi bokami, pieni się i ledwie go utrzymać na ziemi. A jednako wieczorem 
[…] słychać jak rży przeciągle i radośnie, i dalej się unosi w powietrze, nad wierzchołki 
dębów i biega lotem jastrzębia, a na grzbiecie jego Perkun harcuje, potrząsając ognistym 
mieczem [136]. 

Pogańskie zaświaty są też zapełnione dzikimi zwierzętami łownymi, na które po 
śmierci mogą polować Prusowie: Perkun posłusznych synów po śmierci przyjmuje do siebie 
i ugaszcza ich na rozłożystych łąkach, otoczonych gęstym lasem, w którym jelenie, dziki, 
żubry i niedźwiedzie czekają zagłady z ręki myśliwców [134]. Możliwość polowania po 
śmierci to niezwykle ważny element pogańskich wierzeń, gdyż łowy były zajęciem niezwy-
kle cenionym przez Prusów. Co istotne, w powieści wymieniono tylko największe zwie-
rzęta łowne: jelenie, dziki, żubry i niedźwiedzie, na które polowanie (zwłaszcza na żubry) 
przynosiło największą chlubę31. 

Zwierzęta pełniące w powieści funkcję kreacyjną

By dopełnić obrazu fauny wyłaniającego się z powieści, należy jeszcze wspomnieć o zwie-
rzętach, które były elementem opisów przyrody współgrających z opisami wydarzeń oraz 
z opisami miejsc pogańskiego kultu, i które kreowały nastrój powieści. Na przykład gdy 
cystersi otrzymali zgodę na wyprawę ewangelizacyjną do Prus, odmawiali dziękczynne 
modlitwy, a słowik i skowronek unosiły się tuż w pobliżu i witały śpiewnym głosem świeżą 
trawę i pączki, i listki wijące się z odżyłych gałązek. Wiosna była na ziemi, a wiosną praw-
dziwie boską, bo nadzieją i radością, zakwitły dwa serca pobożnych zakonników [80]. 
I dalej: Niedługo potem opuścili trzej zakonnicy klasztor i z szczerym sercem posuwali się 
ku północnemu wschodowi. Słońce przyświecało im wesoło, pływając po niebieskim skle-
pieniu, a skowronki i słowiki świegotliwie śpiewając gdzieś w górze, jakby witały apostołów 
Prusaków [82]. Gdy zaś cystersi przekroczyli granicę z Prusami szli ciągle pustą okolicą 

31 Por. Okulicz-Kozaryn, Życie codzienne, 148–151.
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[…]. Czasem zakrakał orzeł na wierzchołku odwiecznego dębu, albo sęp zatoczył szerokie 
koło na błękicie, ślepiąc32 za żerem [85]. Czasem zaiskrzyły się w gęstwinie ślepie. To był 
wilk czatujący na swoją zdobycz [91].

Przywołane w powyższych fragmentach nazwy zwierząt są nieprzypadkowe – w par-
tiach tekstu zapowiadających ewangelizację Prusów pojawiają się ptaki śpiewające: słowik 
i skowronek (po 2 razy), które konotują radość, symbolizują wiosnę, odradzające się życie33. 
W partiach tekstu, których akcja toczy się na ziemiach pogan, pojawiają się drapieżny wilk 
(1 raz), który stereotypowo kojarzy się z okrucieństwem34, oraz ptaki drapieżne i padlino-
żerne: orzeł i sęp (po 1 razie), które konotują agresję i niepokój35. Kontrast między partiami 
tekstu został spotęgowany dzięki nacechowanym czasownikom i ich wartościującym okre-
śleniom: słowik i skowronek świegotliwie śpiewają, witają śpiewnym głosem świeżą trawę 
i pączki, orzeł zaś zakrakał. Słowik i skowronek unoszą się, witają apostołów, natomiast sęp 
ślepi za żerem, wilk czatuje na zdobycz, a jego ślepie zaiskrzyły się. 

Powieściowe opisy przyrody współgrają ponadto z opisami miejsc pogańskiego kultu, 
np. Niebotyczne drzewa bukowe i dębowe, czasem lipami przesiane, ciągle szumiały tajem-
niczo, a w głębi kryły się dzikie zwierzęta. Nieraz tam dzik zarył kłem głęboką bruzdę, a las 
wokoło rozległ się strasznym rykiem tura, podczas gdy niedźwiedź pomrukując wolnym 
krokiem się przechadzał, węsząc za miodem. Ale nigdy nie rozchodził się tu łoskot siekiery, 
tylko czasem brzękła strzała z łuku i zagrzęzła w grubej sierści dzika, aż z bólu jęcząc, ryk-
nął przeraźliwie i upadł, bo to las święty, pogezańskie Romowe [133].

Nagromadzone w przytoczonym fragmencie nazwy zwierząt oraz obudowne wokół 
nich wyrażenia: dzik (2 razy), niedźwiedź, dzikie zwierzęta, straszny ryk tura (po 1 razie) 
oraz czasowniki i imiesłowy wraz z określeniami, takie jak: węszyć, pomrukiwać, kryć się 
w głębi, zaryć kłem, jęcząc z bólu, ryknąć przeraźliwie, czatować na zdobycz, intensyfikują 
wrażenie dzikości i tajemniczości, podkreślają, że teren zamieszkały przez pogan jest nie-
znany, obcy, niebezpieczny.

* * *

W sumie w powieści ks. Kujota zwierzęta zostały przywołane w 51 miejscach, w scenach 
z życia codziennego (27 razy) i z życia religijnego (19 razy) Prusów, a także w miejscach, 
które służyły kreacji powieściowego nastroju (5 razy). Przeprowadzona analiza pozwala 
zauważyć, że obraz zwierząt wyłaniający się z Pierwszego nawrócenia Prusaków jest nie-
zwykle bogaty poznawczo (wieloaspektowy obraz zwierząt zapełniających pogańską sferę 
profanum i sferę sacrum), a nieco bardziej ubogi językowo. W powieści tej o faunie mówi 

32 ślepić ‘wypatrywać, szukać oczyma’ (SW VI, 726).
33 Kopaliński, Słownik mitów, 1077–1078; Hampl, Ptactwo, 207–210, 213.
34 Kopaliński, Słownik mitów, 1286–1287.
35 Hampl, Ptactwo, 161, 176, 237.
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się w sposób ogólny (zwierz, zwierzę, zwierzyna, bydlę, bydło, ptak) oraz szczegółowy, 
przywołując nazwy 19 różnych zwierząt, takich jak: koń (synonimicznie: rumak, konik, 
podjezdek), żmija (synonimicznie: wąż, gad, gadzina), pies, krowa, jałowica, wół, kogut, 
słowik, skowronek, orzeł, sęp, kruk, szczupak, tur, dzik, niedźwiedź, jeleń, wilk, żubr.

Najciekawszy i najbardziej złożony jest obraz konia36, który odgrywał istotną rolę 
zarówno w życiu codziennym (środek transportu, wyznacznik pozycji majątkowej), jak 
i w wierzeniach Prusów (zwierzę ofiarne, zwierzę jako element pogańskich zaświatów). 
Synonimiczne neutralne i nacechowane nazwy konia oraz językowe środki waloryzujące 
go dodatnio pojawiały się zarówno w partiach tekstu odnoszących się do życia codziennego 
Prusów, jak i w partiach tekstu odnoszących się do ich wierzeń. Waloryzacja ujemna poja-
wia się tylko wtedy, gdy mowa była o koniach marnej kondycji jako wyznaczniku niskiego 
statusu ich właścicieli. 

Drugim zwierzęciem, którego powieściowy obraz jest dość bogaty, mimo że dotyczy 
tylko sfery sacrum, jest żmija. O sposobie waloryzacji żmii w powieści decyduje perspek-
tywa (chrześcijańska lub pogańska), z jakiej się o niej mówi. 

Pozostałe zwierzęta pojawiają się w powieści raczej marginalnie i przywoływane są za 
pomocą nazw należących do podstawowego zasobu leksykalnego polszczyzny, takich jak 
np. wilk, kogut, niedźwiedź. Poza nazwami podstawowymi brak jest tu zupełnie synonimii. 
Waloryzacja tych zwierząt jest zgodna z ich stereotypowym postrzeganiem, np. negatywna 
waloryzacja wilka, pozytywna waloryzacja skowronka.

Niewiele wiemy o wyglądzie przywołanych na kartach powieści zwierząt – do ich 
opisu wykorzystano tylko podstawowe nazwy części ciała, niemal bez dodatkowych okre-
śleń: końskie chrapy, grzbiet, kark, łeb, szyja, grzywa, uda, kopyta; niedźwiedzie łapy; 
ślepie wilka; kły i gruba sierść dzika. Przymiotniki dookreślające wygląd są nieliczne 
(zaledwie 3) i wskazują na wybrane cechy fizyczne, takie jak umaszczenie (biały i czarny 
koń) oraz na rozmiar (niski koń). Nieco więcej przymiotników (7 przykładów) wskazuje na 
kondycję zwierząt: nędzne bydło i dziarski, młody, rączy, wytrzymały, żwawy, żartki koń. 
Nie znaczy to jednak, że zwierzęta nie zostały w powieści scharakteryzowane – ich opisy 
są dynamiczne dzięki licznie nagromadzonym czasownikom i ich określeniom, głównie 
nazywającym sposób wydawania głosów przez zwierzęta (np. parsknąć, rżeć przeciągle 
i radośnie, syczeć przeraźliwie, śpiewać świegotliwie, warknąć, zakrakać, zaskomleć) oraz 
czasownikom ruchu (np. biegać lotem jastrzębia, hasać, okrążać, spełznąć, toczyć prędkie 
koła, unosić się w powietrzu, wysunąć się). 

36 O złożonej roli konia w kulturach europejskich por. np. Danuta Szymonik i in., red., Koń w języku, lite-
raturze i kulturze (Siedlce: Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 
2016); Elżbieta Skorupska-Raczyńska, red., Koń w kulturach świata (Gorzów Wlkp.: Wydawnictwo 
Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2016). 
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Językowy obraz zwierząt w powieści ks. Stanisława Kujota Pierwsze nawrócenie 
Prusaków (1877–1878)

S t r e s z c z e n i e
Celem artykułu jest odtworzenie językowego obrazu zwierząt wyłaniającego się z powieści 
ks. S. Kujota Pierwsze nawrócenie Prusaków (wyd. 1877–1878). By odtworzyć ten obraz:  
1. określono, jaką rolę – zgodnie z powieściowym przekazem – odgrywały zwierzęta w życiu 
Prusów; 2. wydzielono wyrazy nazywające zwierzęta; 3. prześledzono określenia charaktery-
zujące i waloryzujące zwierzęta. Ustalono, że powieściowy obraz zwierząt jest bogaty poznaw-
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czo (w powieści pokazane różnorodne role zwierząt w życiu codziennym i w wierzeniach Pru-
sów), a nieco uboższy językowo (w powieści obecne tylko podstawowe nazwy zwierząt, takie 
jak np. koń, niedźwiedź, pies, wilk, żmija; uboga synonimia tylko dwóch nazw: koń – rumak, 
konik, podjezdek oraz żmija – wąż, gad, gadzina; nieliczne przymiotniki charakteryzujące i wa-
loryzujące, takie jak np. rączy, święty, niski, żartki, żwawy; liczne czasowniki i ich określenia 
wskazujące głównie na sposób wydawania głosu przez zwierzęta oraz nazywające ruch, np. 
świegotliwie śpiewać, krakać, syczeć, biegać lotem jastrzębia, hasać, unosić się).

The linguistic image of animals in the novel of Rev. Stanisław Kujot  
Pierwsze nawrócenie Prusaków (1877–1878)

S u m m a r y
The purpose of the article is to re-create the linguistic image of animals that appears in the 
novel of Stanisław Kujot Pierwsze nawrócenie Prusaków [“The first conversion of Prussians”] 
published between 1877–1878. In order to re-create this image 1. the role animals played – ac-
cording to the novel – in the life of Prussians was described, 2. the words naming animals were 
identified, and 3. linguistic means used to characterize and value animals were investigated. 
It was found that the image of animals presented in the novel is rich cognitively (a variety of 
animals’ roles in everyday life and in the Prussian beliefs are shown), but slightly poorer linguis-
tically (in the novel only basic animal names are used, e.g. koń, niedźwiedź, pies, wilk, żmija, 
synonyms are rare, used only with regard to two names: koń – rumak, konik, podjezdek and 
żmija – wąż, gad, gadzina), adjectives that characterize or value are scarce, e.g. rączy, święty, 
niski, żartki, żwawy, verbs and their modifiers are numerous and mainly describe ways animals 
produce sound and move, e.g. świegotliwie śpiewać, krakać, syczeć, biegać lotem jastrzębia, 
hasać, unosić się).

C y t o w a n i e
Szczaus, Agnieszka. „Językowy obraz zwierząt w powieści ks. Stanisława Kujota Pierwsze nawró-
cenie Prusaków (1877–1878)”. Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań 
polszczyzny 20 (2021): 181–193. DOI: 10.18276/sj.2021.20-13.
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Niniejszy artykuł jest syntetyczną charakterystyką jednostek leksykalnych, które są związane  
z pojęciem smutku w polszczyźnie, wraz z odtworzeniem struktury pola leksykalno-seman-
tycznego tej kategorii pojęciowej, z uwzględnieniem centrum oraz dalszych części.

W pracy skupiam się na nazwach uczuć, konkretnie tych zorientowanych wokół poję-
cia smutku. Posłużyły mi uporządkowane przeglądy omawianych zagadnień teoretycznych 
w pracach Danuty Buttler1. Strukturę pola leksykalno-semantycznego, rozumianego jako 
zbiór wyrazów uporządkowanych wedle kryteriów językowych, semantycznych, opar-
łam na definicjach zaproponowanych przez Ryszarda Tokarskiego2. Z publikacji Iwony 

1 Danuta Buttler, „Koncepcje pola znaczeniowego”, Przegląd Humanistyczny 2 (1967); taż, Rozwój 
semantyczny wyrazów polskich (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1978).
2 Ryszard Tokarski, Struktura pola znaczeniowego: studium językoznawcze (Warszawa: PWN, 1984); 
tenże, „Słownictwo jako interpretacja świata”, w: Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński (Lublin: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001); tenże, Światy za słowami: wykłady z seman-
tyki leksykalnej (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013). 



 196 | Kalina Maria Taczkowska 

Nowakowskiej-Kempnej3, poświęconej konceptualizacji uczuć w polszczyźnie, zaczerpnę-
łam definicję samego terminu „uczucie” oraz podstawowy podział uczuć. Artykuł Jadwigi 
Puzyniny4 pomógł mi natomiast ustalić granicę między kategoriami uczuć i postaw. 
O nazwach uczuć z rodziny radości pisze Agnieszka Mikołajczuk5, której propozycję struk-
tury pola i nazewnictwa jego warstw obrałam za punkt wyjściowy. Badaczka, porządkując 
pole, wyróżnia rodzinę leksykalną i posługuje się kategorią „odczuć w rodzaju”. Analizuje 
relacje słowotwórcze wśród derywatów i odtwarza strukturę kategorii uczuć z rodziny rado-
ści w świetle danych języka polskiego. Ważnym tekstem poruszającym kwestię sposobów 
werbalizowania pojęcia smutku jest kontrastywna praca Anny Krzyżanowskiej6 (oraz idącej 
jej śladem D. Rubene)7. W analizie wykorzystuję niektóre ustalenia A. Krzyżanowskiej, 
m.in. te dotyczące hierarchii leksemów otaczających centrum pola. Definicje poszczegól-
nych wyrazów pochodzą ze słowników, głównie języka polskiego: ISJP, USJP, SJPSz, SJPD 
i innych, stosownie oznaczanych. Prócz słowników przykładów dostarczały mi współcze-
sne użycia języka – potrzebne wypowiedzi znalazłam w NKJP, dane korpusowe uzupełni-
łam materiałami z internetu i forów społecznościowych.

Uczucia w języku

Podczas gdy psychologowie rozgraniczają emocje i uczucia, językoznawcy zwykle uznają 
te terminy za synonimy – i tak też będę traktować je w swoim opracowaniu. Uczucia można 
zdefiniować jako:

przeżycia lub stany psychiczne lub psychofizyczne stanowiące pewien typ reakcji 
na bodźce zewnętrzne i/lub wewnętrzne (a więc fizyczne, psychiczne lub duchowe), 
a przejawiające się zazwyczaj wyrazem twarzy, gestami i/lub określonymi stanami 
fizjologicznymi i zachowaniami8 .

3 Iwona Nowakowska-Kempna, Konceptualizacja uczuć w języku polskim (Warszawa: Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej,  1995).
4 Jadwiga Puzynina, „Uczucia a postawy we współczesnym języku polskim”, Język a Kultura 14 (2000). 
5 Agnieszka Mikołajczuk, Obraz radości we współczesnej polszczyźnie (Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe „Semper”, 2009).
6 Anna Krzyżanowska, Pole semantyczne pojęcia ‘smutku’ w języku polskim i francuskim, w: Pojęcie. 
Słowo. Tekst, red. Renata Grzegorczykowa, Krystyna Waszakowa (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego, 2008).
7 Diana Rubene, „Semantyka leksemu smutek w powieści J.L. Wiśniewskiego S@motność  
w sieci oraz w jej łotewskim przekładzie”, Folia Linguistica 46 (2012).
8 Puzynina, „Uczucia a postawy”, 12.
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Smutek należy do uczuć krótkotrwałych, do afektów – jest nazwą jednej z pięciu pod-
stawowych emocji9. Pole nazw smutku w polszczyźnie obejmować będzie wiele wyrazów, 
będących również składowymi innych pól, tworzących odrębne grupy.

Jeżeli mówię o uczuciach10, to mogę nazywać je np. odpowiednim rzeczownikiem (np. 
smutek, chandra), mogę mówić o nich jako experiencer (np. smucę się, mam chandrę), mogę 
też nazywać działania, które są związane z przeżywanym uczuciem (np. płaczę z żalu).

Schemat pola leksykalno-semantycznego nazw smutku

Leksykalno-semantyczne pole nazw odczuć w rodzaju smutku zanurzone jest w szerszym 
polu skupiającym swoje elementy i wyrazy, które odnoszą się do ogólniejszej kategorii ‘nie-
przyjemnych odczuć psychicznych’11. Znajdują się tam takie nazwy jak dyskomfort, nie-
dyspozycja, przypadłość, schorzenie, męka, męczarnia, zmora itd., które określają stany 
psychiczne i odczucia o dużo szerszym znaczeniu, mniej precyzyjne i używane w większej 
liczbie kontekstów. To pole wchłania wiele mniejszych pól skupionych wokół różnych lek-
semów, a jednostki w nim zawarte usytuować można jako elementy należące do peryferii 
omawianego pola, dalekie są bowiem od rdzenia skupionego wokół smutku i jego derywa-
tów, dalej rodziny słowotwórczej, a dalej odczuć w rodzaju smutku.

Centrum leksykalno-semantyczne pojęcia smutek w polszczyźnie przedstawiono na 
rysunku 1. 

Rodzina słowotwórcza leksemu smutek

Najściślejsze centrum pola semantycznego leksemu stanowi rzeczownik smutek oraz jed-
nostki derywowane, wyrazy z rodziny słowotwórczej smutku. Najpierw przyjrzę się bazie 
słowotwórczej dla pozostałych wyrazów, a więc leksemowi smutek. Definiowany jest jako:

a) ‘przykre uczucie, uczucie przygnębienia tego, komu coś dolega, kto stracił kogoś 
lub coś miłego, kto ma przykre wspomnienia, przeżycia, nie jest szczęśliwy’,

b) ‘nastrój wywołujący taki stan, takie uczucie’.

9 Paul Ekman, Wallace V. Friesen, „Constants across cultures in the face of emotion”, Journal of 
Personality and Social Psychology 17 (1971): 124–129.
10 Nowakowska-Kempna, Konceptualizacja uczuć, 15–16.
11 Mikołajczuk, Obraz radości.
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Rysunek 1. Centrum leksykalno-semantyczne pojęcia smutek

Zaproponowano następującą formułę opisującą przeżycie smutku (X czuje się smutny):

X coś czuje
czasem ktoś myśli:
coś złego się stało
chciałbym/chciałabym, by to się nie wydarzyło gdybym mógł/mogła, zrobiłbym/zro-
biłabym coś z tym
nie mogę zrobić niczego
z tego powodu ta osoba czuje coś złego
X tak się czuje12. 

Smutny (z jakiegoś powodu) może być zarówno podmiot, jak i coś pełne smutku, któ-
rego cechą charakterystyczną jest smutek. W pierwszym przypadku smutek jest uczuciem 
tego, który został pobudzony do odczucia smutku, w kim smutek wezbrał wskutek przykrych 
doznań, przeżyć; w zderzeniu ze smutną nowiną, informacją albo poprzez kontakt z obiek-
tami z drugiego znaczenia; z czymś wyglądającym smutno. W drugim znaczeniu obiekt 
lub abstrakt przepełniony jest smutkiem, który może dostrzec podmiot. W przykładach 

12 Anna Wierzbicka, „Mówienie o emocjach. Semantyka, kultura i poznanie”, tłum. Paweł Kornacki,  
w: Język – umysł – kultura, red. Jerzy Bartmiński (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999), 558–559.

Bliższe i dalsze obszary pola leksykalno-semantycznego leksemu smutek
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takich, jak smutny uśmiech, smutne myśli czy spojrzenie, subiekt uczucia to wciąż podmiot 
osobowy, którego zachowanie lub mimikę zewnętrzny obserwator może zinterpretować 
jako przejaw przeżywanego uczucia (metonimia). Obierając za podstawę definicje leksy-
kograficzne poszczególnych leksemów i współczesne użycia tych jednostek odnotowane 
w NKJP, określić można znaczenia kolejnych jednostek z rodziny:

Smucić – martwić, trapić, także zasmucać, być przyczyną czyjegoś smutku, napełniać 
nim, pogrążać (kogoś) w smutku.

• „Smucisz mnie swoją lekkomyślnością”.

• „Smuci mnie, że chociaż mamy profesjonalny rząd, to w negocjacjach z USA nie 
ma słowa o helu, o tytanie”13.

smucący (imiesłowowa forma czasownika smucić) – będący przyczyną czyjegoś 
smutku:

• „Smucący jest także fakt, że 2% Polaków w ogóle nie posiada szczoteczki do 
higieny jamy ustnej”14.

Smucić się – martwić się, trapić się, być smutnym, także pogrążać się w smutku; smu-
cić się czymś, albo z powodu czegoś, albo „tym, że...”.

• „Czy smucisz się, gdy miałeś jakiś wypadek?”15.

zasmucić – kogoś. Sprawić, że ktoś jest smutny (wraz z niedokonanym zasmucać 
– sprawiać, że ktoś jest smutny, napełniać go smutkiem):

• „Hmm, to mnie zasmuciłaś, bo ja chciałam takiego kupić”16. 

• „Zasmuciło mnie upamiętnienie przez Sejm NSZ”17.

zasmucony – smutny. Coś sprawiło, że podmiot stał się zasmucony, został wpro-
wadzony w taki stan. Smutek jest reakcją na jakiś bodziec, informację, działanie:

• „Księżna Katarzyna zasmucona po śmierci Jany Novotnej”18.

Zasmucić się – stać się smutnym (zasmucać się – stawać się smutnym):
• „Zdałam sobie sprawę, że w grze nie ma już nikogo, i zasmuciłam się”.

13 Wybuchnie wojna z Ruskimi – casus Syrii, dostęp 10.11.2020, naszeblogi.pl/,49101-wybuchnie-wojna-
-z-ruskimi-casus-syrii. 
14 Fatalne skutki dentofobii, dostęp 10.11.2020, stomatologia.mp.pl/aktualnosci/164081,fatalne-skutki-
-dentofobii.
15 Czy smucisz się, gdy miałeś jakiś wypadek, dostęp 10.11.2020, zapytaj.onet.pl/, Category/001,003/2, 
31002138,Czy_smucisz_sie_gdy_miales_ jakis_wypadek.html.
16 Typografia ogrodu, dostęp 10.11.2020, ogrodowisko.pl/,watek/5397-typografia-ogrodu?page=396.
17 Zasmuciło mnie upamiętnienie przez Sejm NSZ, dostęp 10.11.2020, wpolityce.pl/,polityka/358449-
-skandaliczne-slowa-dyrektora-muzeum-polin-zasmucilo-mnie-upamietnienie-przez-sejm-nsz-byly-
organizacja-przynajmniej-kontrowersyjna.
18 Księżna Katarzyna zasmucona po śmierci Jany Novotnej, dostęp 10.11.2020, sportowefakty.wp.pl/tenis, 
722905/ksiezna-katarzyna-zasmucona-po-smierci-jany-novotnej-wimbledon-bez-niej-nie-bedz. 
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posmucić się – pomartwić się, pewien czas spędzić w smutku.

• „To przełomowy moment dla każdego rodzica, kiedy pozwala dziecku się 
posmucić”19.

Posmutnieć – stać się smutnym albo stać się bardziej smutnym; smutniejszym niż 
poprzednio: 

• „Byłam trochę pijana, posmutniałam”20.

smutnieć – stawać się smutnym, zasmucać się (czymś); ktoś smutnieje lub jego 
twarz smutnieje, czyli ktoś staje się smutny.

• „Słuchał jej uważnie i smutniał z każdym kolejnym wypowiedzianym słowem”.

Smutno – a także rzadsza forma smutnie – ze smutkiem. Smutno może być lub zrobić 
się komuś, np. smutno na duszy albo smutno na sercu.

• „Popatrzyła na mnie smutno”./„Popatrzyła na mnie smutnie”.

• „Smutnie spoglądał na przechodniów”.

• „Zamyślona smutno uśmiechała się do samej siebie”.

Ten leksem może odnosić się do obiektu, który w jakiś sposób staje się przyczyną 
smutku podmiotu ludzkiego.

• „Mieszkanie wygląda smutno bez kwiatów”.

Posmutniały – smutny lub smutniejszy niż był poprzednio; również wyrażający 
smutek.

• „Kiedy go zabrakło, wołomińskie ulice jakby posmutniały”21.

Smutnawy – nieco, trochę smutny.
• „Na przyjęciu nastrój był smutnawy”.

Smutki – smutne przeżycia, kłopoty, zmartwienia, problemy, które unieszczęśliwiają 
podmiot.

• „W tym czasie przeżywała radości i smutki macierzyństwa”.

smutas – ktoś, kto jest stale smutny. Słowa tego używa się w pejoratywnym znaczeniu,  
z dezaprobatą.

• „Polacy to smutasy. Nasze zdjęcia instagramowe to potwierdzają”22.

19 ‘W głowie się nie mieści’: rodzicu, pozwól dziecku się posmucić, dostęp 10.11.2020, wyborcza.pl/ 
7,75410,18291331,rezyser-w-glowie-sie-nie-miesci-rodzicu-pozwol-dziecku-sie.html.
20 „Tulipany” znowu oszukują. Na Śląsku kolejne ofiary, dostęp 10.11.2020, wiadomosci.wp.pl/tulipany-
znowu-oszukuja-kobiety-na-slasku-kolejne-ofiary-6027723246494337a.
21 Pies Szeryf będzie miał pomnik. Kiedy go zabrakło, ulice jakby posmutniały, dostęp 10.11.2020, radio-
kolor.pl/wiadomosci/n/1806/pies-szeryf-bedzie-mial-pomnik-kiedy-go-zabraklo-ulice-jakby-posmutnialy.
22 Polacy to smutasy. Nasze zdjęcia instagramowe to potwierdzają, dostęp 10.11.2020, gadzetomania.pl/, 
884,polacy-to-smutasy-nasze-zdjecia-instagramowe-to-potwierdzaja.
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• „Papież Franciszek ma dość smutasów. Powiesił tabliczkę ZAKAZ 
NARZEKANIA”23.

Do tej grupy można dołączyć także następujące wyrazy przestarzałe, poetyckie, rzad-
kie: 

Smutność – przestarzały synonim smutku:
• „Sen oto smutność wszelką koi”.

Smuteczek – zdrobniale od: smutek. Można określić tak mały smutek, niewiele zna-
czący, nie bardzo dotkliwy.

• „Smuteczek, gdy uświadamiasz sobie, że każdy post, w którym oznaczają cię 
znajomi dotyczy braku pieniędzy, obżarstwa, alkoholu i bycia pijanym”24.

Rzeczownik smuteczek oznaczać może też smutek tego, kto jest niewielki, często 
pieszczotliwie w odniesieniu do dzieci i zwierząt. Tak jak gdyby ktoś młodszy/mniejszy 
przeżywał uczucia mniej poważne.

• „Obozowy smuteczek za mamą i za tatą”25.

Smętek – w jednym ze znaczeń rzeczownik będący formą wyrazu smutek, ‘uczu-
cie smutku’ lub ‘smutny, melancholijny nastrój’, wyraz przestarzały, odrodzony w formie 
poetyckiej w XIX wieku26. Trudno wyszukać jakiekolwiek przykłady współczesnego uży-
cia omawianego rzeczownika w tym kontekście. Derywaty natomiast (smętnie/smętnieć/
smętny/smęty/smęcić) używane są dziś w szerszym zakresie i niosą ze sobą dodatkowe tre-
ści.

Kategoria odczuć w rodzaju smutku

W tym punkcie omówię odrębną kategorię otaczającą ścisłe centrum pola – kategorię tzw. 
odczuć w rodzaju smutku27. Najbliżej jądra pola umieściłam trzy leksemy – żal, rozpacz 
oraz zmartwienie28. 

Wszystkie trzy rodzaje odczuć wywołane zostają poprzez zdarzenie, które ma ujemny 
ładunek emocjonalny dla podmiotu. Forma ekspresji i intensywność jest kwestią indywidu-
alną dla konkretnego leksemu. Słowniki następująco definiują kolejne jednostki:

Rozpacz: ‘silne, przykre uczucie jakiego doznajemy, gdy wydarzyło się coś, co nie daje 
nam żadnej nadziei’. Słowniki wskazują też na frazę czarna rozpacz, będącą szczególnym, 

23 Papież Franciszek ma dość smutasów. Powiesił tabliczkę, dostęp 10.11.2020, natemat.pl/212575,papiez-
franciszek-ma-dosc-smutasow-powiesil-tabliczke-zakaz-narzekania.
24 Najlepsze znaleziska i wpisy, dostęp 10.11.2020, bezlitosne.pl/wpisy/smuteczek/1238.
25 Obozowe smuteczki, dostęp 10.11.2020, piosenkiharcerskie.eddu.me/obozowe-smuteczki. 
26 Buttler, Rozwój semantyczny, 231.
27 Mikołajczuk, Obraz radości.
28 Krzyżanowska, „Pole semantyczne”. 
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wzmocnionym uczuciem rozpaczy. Dodatkowo wyróżnione zostają jednostki istna rozpacz, 
czysta rozpacz (wyrażenia potoczne).

Prawostronny argument przy czasowniku rozpaczać to argument zdarzeniowy, wyra-
żany np. frazami: po kimś/po czymś (po zmarłym ojcu, po utracie majątku, po stracie 
męża), za kimś/za czymś (za opuszczoną ojczyzną), nad kimś/nad czymś (nad zmarnowa-
nym życiem) lub zdaniem podrzędnym, wprowadzanym spójnikiem że (że jego syn wyje-
chał). Rozpacz bierze, rozpacz ogarnia (kogoś), można do niej kogoś doprowadzić, można 
zrobić coś w rozpaczy, z rozpaczy lub w przystępie rozpaczy. Można się w niej pogrążyć.

Opisy i przykłady oraz obycie z polszczyzną pozwalają wywnioskować, że rozpacz 
jest uczuciem znacznie intensywniejszym niż smutek, zbliża do punktu krytycznego; kata-
klizmu, załamania. Smutek, żal i zmartwienie mogą być relatywnie małe – ‘trochę smutno’, 
‘coś trochę martwi’, rozpacz jest natomiast erupcją uczuć, najczęściej okazywanych na 
zewnątrz (dlatego nienaturalne wydają się frazy typu: trochę/odrobinę rozpaczać). NSPP 
odnotowuje, że ktoś, kto rozpacza, zazwyczaj podaje przyczynę swojego stanu emocjonal-
nego.

Zmartwienie: ‘coś, co martwi, wywołuje smutek’. Jakiś kłopot czy zgryzota:
• „Był największym zmartwieniem rodziny”.

‘Przykre uczucie niepokoju, smutku, spowodowane jakąś nieprzyjemną sytuacją’, 
‘stan tego, kto się martwi’:

• „Jestem zmartwiona twoim postępowaniem”.

Martwię się czymś to konstrukcja, która niesie ze sobą przekaz „robię to od dłuższego 
czasu”29. Przyczyną pojawienia się uczucia zmartwienia może być wyłącznie prawdopo-
dobieństwo zaistnienia czegoś złego. To odróżnia zmartwienie od pozostałych jednostek. 
Zmartwienie (jak rozpacz) wymaga przyczyny: konstrukcja ‘martwić się bez powodu’ zdaje 
się być nielogiczna w przypadku wypowiedzi pierwszoosobowej.

Żal: jest jednostką wieloznaczną. Rozpatruję wyłącznie żal jako ‘uczucie głębokiego 
smutku, z powodu czegoś złego’. Ten leksem występuje w konstrukcji takiej jak żal bierze/
ściska/ogarnia:

• „Aż żal bierze człowieka, że za tydzień o tej porze będzie prawie po świętach 
wielkanocnych”30.

Podmiot odczuwa nie tylko smutek, ale i zgorszenie zachowaniem, wyglądem, jakąś 
cechą tej osoby. Żal może nieść ze sobą także treść wyrażającą przygnębienie wywołane 
klęską lub utratą kogoś/czegoś ważnego, do kogo/czego podmiot czuł się przywiązany (por. 
żal po kimś lub za kimś, kogo już nie ma, za kimś, kto był, żal o coś, żal do kogoś). W polsz-
czyźnie utrwaliły się konstrukcje takie jak: powiedzieć coś z żalem w sercu, myśleć o czymś 

29 Tamże, 66.
30 Doradca Smaku TVN, dostęp 10.11.2020, doradcasmaku.pl/pytanie/240101/az-zal-bierze-czlowieka-ze-
za-tydzien-o-tej-porze-bedzie-pra.html.
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z żalem, łzy żalu, płakać z żalu. Żal, jak poprzednie leksemy, determinuje istnienie jakiejś 
przyczyny uczucia. Nie jest to warunkiem koniecznym odczucia smutku. X może czuć smu-
tek bez przyczyny:

• „Czy wy też czasami płaczecie i smucicie się bez powodu? Ja tak mam praktycz-
nie codziennie”.

• „Ja smucę się ostatnio bez powodu, ale tak wieczorami. Trzeba to przeczekać”31.

* * *

Prócz trójki leksemów otaczających środek pola smutku swoje miejsce wokół znajdują okre-
ślenia nazywające uczucia powiązane:

Udręka (udręczenie) – rodzaj cierpienia spowodowanego czymś, co dręczy; np. udręka 
moralna, udręka samotności:

• „Bycie inteligentnym, świadomym swojej wartości jest okropną udręką”32. 

Zatroskanie – bliskie niepokojowi, strapieniu czy trosce o kogoś; w polu nieopodal 
zmartwienia. Jeżeli ktoś zatroskał się z jakiegoś powodu, to zmartwił się tym lub napełniło 
go to obawami:

• „Sytuacja budzi moje olbrzymie zatroskanie jako głowy państwa polskiego”33. 

Cierpienie – obszerne semantycznie pojęcie, należące do wielu pól leksykalno-seman-
tycznych skupionych wokół innych wyrazów. Odrzucam tu cierpienie fizyczne (oznaczam 
je jako cierpienie I). Istotne dla niniejszej analizy jest definiowanie cierpienia (cierpienie 
II, cierpienie psychiczne) jako: ‘stan, w którym czujemy się bardzo nieszczęśliwi, spowodo-
wany czymś złym, co nas spotkało’. Może być stanem długotrwałym:

• „Okupacja niemiecka to lata niezawinionych cierpień wielu narodów”.

Cierpimy nad czymś albo z powodu czegoś. Możemy cierpienie odczuwać, znosić, 
przeżywać, ktoś może nam cierpień przysporzyć:

• „Połowa dzieci na świecie cierpi z powodu przemocy”34. 

Podobnie do czasownika cierpieć zachowuje się leksem boleć w jednym ze swoich 
znaczeń:

• „Bolałam nad tym, że nie mogłam go uratować”.

31 Czy wy też czasem płaczecie, dostęp 10.11.2020, zapytaj.onet.pl/Category/001,005/2,11869628,Czy_
wy_tez_czasami_placzecie_i_smucicie_sie_bez_powodu.html.
32 O udręce, czyli byciu inteligentnym, dostęp 10.11.2020, polskatimes.pl/artykul/247530,o-udrece-czyli-
-byciu-inteligentnym,id,t.html.
33 Wysyp afer, dostęp 10.11.2020, tvp.info/1019140/wysyp-afer-budzi-moje-zatroskanie.
34 Połowa dzieci na świecie cierpi z powodu przemocy, dostęp 10.11.2020, radio.opole.pl/104,22-
7605,polowa-dzieci-na-swiecie-cierpi-z-powodu-przemoc&s=6&si=6&sp=6.
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Ból – tak jak cierpienie, ma dwa znaczenia – jedno dotyczące fizyczności (ból I), 
drugie stanu psychicznego (ból II: analogicznie do cierpienia II). Ból II to ‘silne uczucie 
przykrości, którego doznajemy, gdy wydarzy się jakieś nieszczęście’.

• „Bolały ją ostre słowa córki”.

• „Do dziś boli mnie to posądzenie”.

• „Bolało go, że nawet najbliżsi w niego zwątpili”.

Mówimy też znam ten ból, gdy chcemy zasygnalizować, że problemy, o których 
mówi rozmówca, także nam są znane:

• „Znam ten ból, też przez to przechodziłam, koszmar!”.

Przeżycie psychofizyczne może być bolesne, np. bolesne wspomnienie, zdarzenie:

• „Nawet nie wiesz jak bolesne było dla mnie rozstanie z Piotrem, w końcu tyle lat 
mieszkaliśmy razem”.

Żałość – czyli ‘wielki żal’, nad kimś/nad czymś (nad nieszczęśnikiem, nad smutnym 
losem), po kimś/po czymś (po stracie matki albo po matce).

* * *

W podkategorii nazw długotrwałych stanów wyróżnić można rodziny melancholii, przy-
gnębienia, chandry i apatii35.

Melancholia jest nazwą określającą ‘stan bardzo silnego i długo trwającego uczucia 
smutku, przygnębienia i apatii’, z tym zastrzeżeniem, że nie jest nazwą schorzenia. Leksem 
ten często określa stan kogoś, kto rozpamiętuje zdarzenia, które napawają go smutkiem. 
Melancholijny (np. nastrój, widok) to stan ‘pełen łagodnego smutku, zadumy, nostalgii’. 
Wyraz ten częściej spotykany jest w literaturze niż w dyskursie potocznym, codziennym.

Przygnębienie to ‘stan, w którym odczuwamy głęboki smutek i zobojętnienie na to, co 
nas otacza’. Człowiek przygnębiony jest smutny i dodatkowo apatyczny z powodu nieszczę-
śliwego wydarzenia. Przez dłuższy czas nie może odzyskać normalnego samopoczucia, 
pochłonięty myślami o złych zdarzeniach:

• „Prawie 60% Polaków, którzy po 2004 roku wyemigrowali do Wielkiej Brytanii, 
odczuwa przygnębienie, a ponad 40% stres”36.

Gorycz w swoim podstawowym znaczeniu stanowi określenie ‘substancji o gorzkim 
smaku’. Znaczenie przenośne: ‘rozgoryczenie, rozczarowanie, zniechęcenie, smutek, żal, 
udręka’ fundowane jest na skojarzeniu niesmacznego, zazwyczaj nieprzyjemnego smaku 

35 Mikołajczuk, Obraz radości. 
36 Przygnębiony Polak na Wyspach, dostęp 10.11.2020, tvp.info/12487119/spoleczenstwo/przygnebiony-
-polak-na-wyspach/.
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z przykrością sytuacji. Jako zastępnik smutku wyraża uczucie intensywniejsze, dodając mu 
pretensji i zawodu. Często odnosi się do sytuacji z przeszłości, o której mówi się z goryczą 
w głosie:

• „Moi dziadkowie zostali poszkodowani przez Niemców, potem przez komuni-
styczne władze, a teraz przez III RP – mówi z goryczą w głosie Krzemień”37.

• „On nawet nie zauważył, że mam już kolekcję ponad 200 lakierów do paznokci – 
z goryczą w głosie mówi Agnieszka”38. 

Słowniki zwracają też uwagę na takie konstrukcje, jak gorycz porażki, gorycz klęski, 
gorycz zwątpienia.

Przybicie jest nazwą uczucia smutku, zmartwienia. Ten, kto jest przybity, jest 
‘dotknięty cierpieniem, przygnębiony’:

• „Martinez nie krył smutku po porażce swojego zespołu. Jesteśmy przybici, ale 
jednocześnie dumni z postępu jaki uczyniliśmy”39.

Dół to potoczne określenie na ‘stan człowieka załamanego’. Podmiot, który jest w dołku 
czy ma doła, nie odczuwa chęci do życia:

• „Mam potwornego doła. Czuję się niepotrzebna”40.

Dolegliwość, prócz objawu choroby, stanowić może przyczynę nieprzyjemnego uczu-
cia. Jest czymś sprawiającym przykrość czy kłopot. Utożsamić pod pewnymi względami 
można dolegliwość z cierpieniem, troską, a nawet zmartwieniem:

• „Odpowiedzialność dyscyplinarna to dodatkowa dolegliwość”41.

Przykrość to ‘nieprzyjemne zdarzenie lub czyjeś nieodpowiednie zachowanie, które 
sprawiło, że zrobiło nam się przykro’:

• „Zachowuję się tak tylko, gdy spotka mnie jakaś przykrość”.

albo ‘uczucie spowodowane takim zdarzeniem lub zachowaniem’:

• „Żeby nie przysparzać mu przykrości, nie będę się w ogóle odzywać”.

Wyraz jest stosowany równie często w obu kontekstach. Coś, co jest przykre, jest nie-
przyjemne albo kłopotliwe (np. przykra rozmowa, przykry widok). Leksem ten jest uży-
wany w sytuacji przekazywania niepomyślnych wiadomości w medycynie – robimy to 

37 Poszkodowani przez III Rzeszę, dostęp 10.11.2020, gpcodziennie.pl/50806-poszkodowaniprzeziiirze-
szeiiiirp.html.
38 Kobieta albo praca. Wybór należy do Ciebie, dostęp 10.11.2020, magazyn.kochaj.pl/porady/kobieta- 
albo-praca-wybor-nalezy-do-ciebie/k0r5y0q.
39 Jestem przybity, ale dumny, dostęp 10.11.2020, primeradivision.pl/246131-jim-przybity-ale-dumny.
html.
40 Mam potwornego doła. Czuję się niepotrzebna, dostęp 10.11.2020, netkobiety.pl/t49885.html.
41 Sędzia Kozielewicz: odpowiedzialność dyscyplinarna to dodatkowa dolegliwość, dostęp 10.11.2020, 
kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/sedzia-kozielewicz-odpowiedzialnosc-dyscyplinarna-to-dodatkowa-
dolegliwosc.
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z przykrością – w sposób konwencjonalny. Znoszę przykrości, jeżeli wciąż doświadczam 
od kogoś złych, dokuczliwych rzeczy. Mam z jakiegoś powodu przykrości, jeśli dokonałam 
czegoś, przez co w rezultacie doznaję psychicznych cierpień.

Beznadzieja to określenie ‘książkowego braku nadziei, utraty złudzeń, beznadziejno-
ści – sytuacji, czyichś wysiłków’. Podmiot zdaje sobie sprawę ze złego położenia, z sytuacji 
bez wyjścia, charakteryzuje go niemożność działania:

• „Streszczając moje życie – beznadzieja”42.

• „Oglądam i widzę, słucham i słyszę, czytam i rozmawiam i cóż mnie ogarnia? 
Poczucie beznadziei”43.

Choroba jest w słownikach określana jako ‘proces patologiczny objawiający się nie-
normalnym funkcjonowaniem organizmu lub jego części’. Mówi się o chorobie duszy, któ-
rym to mianem często określa się depresję lub skazę na duszy spowodowaną nieprawymi 
wyborami moralnymi, wskutek których cierpimy – w kontekście kodeksów moralności 
wiary. Choroba smutnej duszy to, jak piszą internauci, nie tylko cierpienia doznawane przez 
zepsucie moralne. To metafora chorób psychicznych – pole nazw smutku i pole choroby, 
podpole chorób psychicznych nachodzą zatem na siebie. Ktoś jest chory na duszy, gdy cierpi 
wewnętrznie:

• „Mnich Pontyjski pisze: «Smutek zdarza się jako choroba duszy i ciała, bierze 
duszę w niewolę». Chodzi, naturalnie, o jakiś przewlekły stan przygnębienia”44.

Bliskoznacznymi względem jednostek z pola wyrazami są też takie leksemy, jak przy-
miotniki ponury, posępny i zasępiony lub, jeżeli ta cecha jest definiująca i charakteryzująca 
podmiot, ponurak. Ponurak, tak jak i smutas, to rzeczownik nazywający osobę smucącą się, 
marudną. Jest to określenie potoczne, nacechowane emocjonalnie w odniesieniu do pod-
miotu. Nazywa się tak osobę, która nie ma poczucia humoru, co jest cechą niepożądaną.

Nazwy uczuć takich jak depresja, chandra, apatia we współczesnych 
tekstach polszczyzny

Niektóre z obecnych w polu nazw uczuć zaczynają we współczesnym użyciu tworzyć swoje 
drugie znaczenia. Jednym z jaskrawych przykładów jest depresja; w słowniku rzeczow-
nik oznaczający: ‘stan psychiczny kogoś, kto jest przygnębiony i zniechęcony do życia 
z powodu ciężkich przeżyć lub choroby’, natomiast w ujęciu medycznym (w terminolo-
gii psychiatrycznej): zespół objawów depresyjnych występujących w przebiegu zaburzeń 
nastroju. Objawy to głównie obniżenie nastroju (smutek, przygnębienie, niska samoocena, 

42 Beznadzieja, czyli nie da się przeżyć, dostęp 10.11.2020, nerwica.com/viewtopic.php?t=27288.
43 warszawskagazeta.pl/, dostęp 10.11.2020, felietony/rekontra/item/218-beznadzieja.
44 Tagi. Choroby duszy, dostęp 10.11.2020, zycie-duchowe.pl/tagi/choroby-duszy.htm.
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mała wiara w siebie, poczucie winy, pesymizm, myśli samobójcze), niezdolność do prze-
żywania przyjemności (anhedonia), obniżenie napędu psychoruchowego (spowolnienie), 
zaburzenie rytmu dobowego (bezsenność albo nadmierna senność), zmniejszenie apetytu. 
Takie też jest jego znaczenie pierwotne.

Neosemantyzacja pozwoliła na wyodrębnienie drugiej definicji jednostki depresja. 
W języku codziennym używamy jej do określania generalnie złego samopoczucia, przybi-
cia, przygnębienia:

• „Bardzo zaawansowana depresja popchnęła ją do próby samobójczej”. depresja I

• „Nie zdałam tego ustnego egzaminu, mam depresję i nie wychodzę dziś już 
z domu”. depresja II

W tym momencie należy zauważyć, że depresja II ma znaczenie bardzo zbliżone do 
rzeczownika chandra. Ta z kolei jest ‘stanem przygnębienia, zniechęcenia do życia’:

• „Widziałam, że był przybity, wpadł w chandrę”.

Może to być zły humor czy zły nastrój towarzyszący jakiejś osobie:

• „Naszła mnie chandra”.

Granica między depresją I a depresją II nie jest ostra. Rozróżnienie depresji i chandry 
często stanowi problem, co widać w wypowiedziach internetowych:

• „Okiem eksperta: Czy to tylko jesienna chandra czy już depresja?”45.

• „Depresja, chandra i naturalny smutek – czym się różnią?”46.

• „Granica między jesienną melancholią a poważną chorobą, którą jest depre-
sja, bywa cienka. Jeśli ostatnio często masz gorszy nastrój, sprawdź, czy jej nie 
przekroczyłaś”47.

Przy wytyczaniu granicy między terminologicznym a potocznym znaczeniem rze-
czownika depresja bazuje się często na odniesieniu do skali intensywności i długotrwało-
ści nazywanego zjawiska. Na przykład ze względu na czas trwania – depresja I to nazwa 
stanu, który utrzymuje się przez dłuższy czas. W przeciwieństwie do depresji II trwającej 
zazwyczaj kilka godzin lub dni, depresję I liczy się w miesiącach i latach. Kolejny aspekt 
różniący to myśli samobójcze – w sytuacji smutku, przygnębienia, chandry, depresji II nie 
występują. Ich obecność świadczy o chorobie. W depresji I występują charakterystyczne 
objawy zespołu depresyjnego wymienione powyżej, w chandrze nie dzieje się tak prawie 
nigdy lub występują jedynie pojedyncze i krótkotrwałe objawy.

45 Okiem eksperta: Czy to tylko jesienna chandra czy to depresja, dostęp 10.11.2020, zdrowie.radiozet.pl/
Psychologia/Chandra-czy-depresja-Jak-je-rozpoznac-i-jak-sobie-z-nimi-poradzic-00000467. 
46 Depresja, chandra i naturalny smutek – czym się różnią, dostęp 10.11.2020, centrumdobrejterapii.pl/
materialy/depresja-chandra-i-naturalny-smutek-czym-sie-roznia.
47 Chandra czy już depresja, dostęp 10.11.2020, kobieta.onet.pl/zdrowie/psychologia/depresja/chandra-
-czy-juz-depresja/yry24q8.
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Tę część pola smutku dopełnia leksem apatia, ‘stan psychiczny osoby obojętnej na 
to, co się wokół dzieje’. Na gruncie psychopatologii apatią nazywa się stan zmniejszonej 
wrażliwości na bodźce emocjonalne i fizyczne. Apatia jest częstym objawem depresji. 
Uczuciu temu towarzyszą obniżenie aktywności psychicznej i fizycznej, utrata zaintereso-
wań, zmniejszenie liczby kontaktów społecznych, anhedonia. To stan na pograniczu odczuć 
negatywnych i zobojętnienia. Powstaje pytanie: czy i dziś postrzega się ten rzeczownik 
w kategoriach obojętności? Wydaje się, że nabiera on pejoratywnego zabarwienia.

Postrzeganie apatii negatywnie wiąże się z zachowaniem apatycznego podmiotu. 
Osoba doświadczająca apatii niechętnie podejmuje działania, wycofuje się z już nawiąza-
nych relacji społecznych i unika budowania nowych. Izoluje się, nie ma zdania, nie ma 
celów. Nie jest atrakcyjna dla innych. Obojętność postrzegana jest negatywnie zarówno 
przez podmiot doświadczający takiego stanu, jak i przez zewnętrznych obserwatorów. 
Widać to na przykładach współczesnego użycia:

• „Uczucie ogólnego rozbicia, apatia i senność towarzyszą wielu osobom o tej 
porze roku”48.

• „Jestem ospała i apatyczna. Nienawidzę pracować”49.

Podsumowanie

Tak wieloaspektowa analiza jednostek, które są związane z pojęciem smutku w polsz-
czyźnie: zarówno rodziny słowotwórczej rzeczownika smutek, jak i wyrazów, które niosą 
podobną treść, pomogła w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, które jednostki leksykalne 
służą do mówienia o uczuciach z rodziny smutku. Obraz wypełniła odtworzona struktura 
pola leksykalno-semantycznego tej kategorii pojęciowej z uwzględnieniem jego centrum 
oraz dalszych części, nakładających się na omawianą sferę znaczeniową i przenikających 
ją. Prócz tego zbadałam, jakie przeżycia nazywają konkretne jednostki leksykalne, co różni 
je od siebie nawzajem, jakie komponenty semantyczne są dla nich charakterystyczne i dys-
tynktywne. Przyjrzałam się także tym elementom nakreślonego pola, którym użytkownik 
współczesnego języka polskiego nadaje nowe znaczenie.

Takie zestawienie nazw różnych uczuć tworzy pełniejszy obraz pojęcia smutku i poka-
zuje, jak wiele emocji możemy oddać wyłącznie za pomocą środków językowych, jakimi są 
wyrazy z jednego pola leksykalno-semantycznego. Odtworzenie pola pokazało, jak wiele 
wyrazów precyzyjnie wyraża negatywne odczucia. Zapewne na drodze ewolucji polszczy-
zny nastąpią zjawiska, które wyeliminują z pola niektóre jednostki i wciągną w pole nazw 

48 Apatia, dostęp 10.11.2020, infozdrowie24.pl/temat/zdrowie/apatia.
49 Apatia – charakterystyka, objawy, najczętsze przyczyny, dostęp 10.11.2020, portal.abczdrowie.pl/pyta-
nia/jak-pozbyc-sie-apatii.
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smutku inne wyrazy. Wybierając jedno spośród wielu dostępnych słów, podmiot przekazuje 
myśl w wybrany sposób – zostawiając przy tym świadectwo żywotności jednostki w języku.
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Słownictwo związane z pojęciem smutku we współczesnej polszczyźnie

S t r e s z c z e n i e
W pracy omówione zostały jednostki z rodziny leksykalnej smutku oraz z grupy „odczuć  
w rodzaju” smutku. W oparciu o materiał – publikacje językoznawców, słowniki języka pol-
skiego, Narodowy Korpus Języka Polskiego oraz wypowiedzi użytkowników portali interneto-
wych – autorka zrekonstruowała pole leksykalno-semantyczne zorganizowane wokół leksemu 
smutek. Zbadała także relacje między poszczególnymi elementami, które znalazły się w polu, 
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ze szczególnym uwzględnieniem tych, które we współczesnych tekstach polszczyzny podlegają 
neosemantyzacji.

Vocabulary related to the notion of sorrow in the contemporary Polish language

S u m m a r y
This study discusses units from the lexical family of sorrow and from the semantic group of 
‘sorrow-like’ feelings in the Polish language. Based on the material – the publications of lingu-
ists, the dictionaries of the Polish language, the National Corpus of the Polish language, and the 
utterances of the users of the web portals – the author reconstructed the lexical and semantic 
field organized around the lexeme sorrow. She also examined the relationships between particu-
lar elements in the field, with special emphasis on those that are subject to neo-semantization in 
contemporary texts of the Polish language.
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Celem niniejszego tekstu jest prezentacja form feminatywnych w kontekście recepcji spo-
łecznej oraz refleksji poradnikowej początków XX wieku (do lat 30.). Nazewnictwo kobiet 
jako kwestia do dyskusji społecznej zaistniała właściwie równolegle z pojawieniem się 
formy poradnikowej, stąd zasadniczą bazę materiałową artykułu stanowią pytania i reflek-
sje naukowe zamieszczone na łamach „Poradnika Językowego” od 1901 roku do początków 
lat 30. XX wieku.

Już w pierwszym roku wydawania wspomnianego czasopisma wpłynęło do redakcji co 
najmniej kilka pytań nawiązujących do tego problemu. Jednocześnie zostały zasygnalizo-
wane (co można ocenić z perspektywy czasu) najważniejsze wątpliwości i pytania, które są 
dyskutowane do dziś. Jedno z pierwszych pytań dotyczyło żeńskiej formy leksemu pedagog:

60. (F. Kw.) Jak określić nazwę kobiety od rzeczownika męskiego pedagog.
– Łamigłówka godna nagrody. Ponieważ od rzeczownika bóg jest bogini, prorok-pro-
rokini, więc analogicznie byłoby: pedagog-pedagogini. Radzimy jednak wszystkim po 
polsku myślącym i mówiącym używać swojskiego wyrazu: wychowawczyni. 

(„Poradnik Językowy” 1901, nr 4)
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Pytania i wątpliwości, jakie pojawiały się w „Poradniku Językowym”, odnosiły się do 
różnorodnych aspektów omawianego zagadnienia. 

Znamienne wydaje się zaproponowanie stosowania formy „starszej”, rodzimej lub 
wyrazu dawno już przyswojonego, z którym użytkownicy zdążyli się obyć i do którego są 
przyzwyczajeni, w zamian formowania derywatu od wyrazu zapożyczonego. Świadczy to 
o dużym wyczuciu ówczesnych badaczy języka co do tego, że formy „nowe”, zapożyczone, 
mogą być/będą pod tym względem problematyczne. Taki postulat pojawi się na łamach 
„Poradnika Językowego” jeszcze kilkukrotnie, np.

Ponieważ prezeska nie jest w użyciu, możnaby tej dwuznaczności uniknąć polskim 
tytułem: przewodnicząca. 

(„Poradnik Językowy” 1901, nr 8)

Już w 1901 roku odnajdziemy twierdzenia sygnalizujące, że poza kwestią samego 
uformowania nazwy żeńskiej istnieje jeszcze problem stylistyczny – dostrzegano, że forma 
żeńska może być nacechowana negatywnie, dlatego spośród potencjalnych form warian-
tywnych jedna okazuje się lepsza właśnie z tego powodu, np.

128. (T. P.) Nie pamiętam, w którym numerze »Kurjera Warszawskiego« czytałem 
w ogłoszeniach: »Potrzebna skrzypaczka do nauki na skrzypcach«, a niedawno znów 
w »Przedświcie«: »Poszukuje się skrzypicielki dla udzielania lekcji na skrzypcach«.

– Skrzypaczka byłaby dobra, gdyby się muzyka nazywało skrzypaczem nie skrzyp-
kiem. Ponieważ nie mamy analogicznych tworów żeńskich do męskich na -ek, lepiej 
będzie w każdym razie użyć rzeczownika skrzypicielka niż skrzypaczka a to tem snad-
niej, że lud tej nazwy używa bez cienia jakiegoś lekceważenia lub pogardy w znaczeniu. 

(„Poradnik Językowy” 1901, nr 6)

Jako czynniki stanowiące przeszkodę dla pełnoprawnego zaistnienia form żeńskich 
użytkownicy języka początku wieku wskazywali także homonimię form. Niektóre bowiem 
z derywatów, poza określeniem kobiety, wskazują jeszcze na nazwę zajęcia lub maszyny. 
Stąd pojawiły się pytania takie, jak:

Żniwiarka czy żniwówka! (Ig. Gr.). 

Do nazw »żniwiarka, kosiarka«, maszyny rolnicze oznaczających, lud najwyraźniej 
nie ma przekonania, sądząc widocznie, że »żniwiarka« to kobieta pracująca przy żni-
wie. Słyszałem kilkakrotnie »żniwówkę«. Co Szanowny Pan o tem sądzi?

(„Poradnik Językowy” 1902, nr 3)
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Odpowiedzi i komentarze ze współczesnego punktu widzenia mogą nieco zaskakiwać. 
Pokazują, że taka wieloznaczność daje się dość łatwo wytłumaczyć. Wynika ona bowiem 
z tego, że znaczenia narzędzi są wtórne wobec nazw osobowych, por.

Końcówka  -ar-ka może mieć różne znaczenia. Najczęściej oznacza istotę żeńską. 
Następnie nazwa ta przenosi się na rzeczy, np. na narzędzia (żniwiarka, kosiarka), gdyż 
tożsamość wykonanej pracy dostatecznie ten proces psychologiczny usprawiedliwia. 
Por. wyżymaczka, wycieraczka, heblarka, przesyłacz itp. Że się przytem rzeczy nie-
jako uosabiają, nie powinno nas dziwić, boć przecie już dodawanie rodzaju przyznaje 
rzeczom pewne ożywienie, czy osobowość: drzewa, kamienie, woda właściwie rodzaju 
nie mają. Widocznie człowiek pierwotny, ten, który tworzył język, nie widział zasadni-
czej różnicy między sobą a otaczającą go materyą. 

(„Poradnik Językowy” 1902, nr 3)

Podobnie jak wcześniejszy problem, użytkownicy języka sygnalizowali nieraz, że 
nazwy żeńskie nawiązują swoją formą do wyrazów zdrobniałych, np.

78. O tytuł doktor przy nazwiskach żeńskich. (Dr. S. K.).

»Poradnik językowy« zamieścił niegdyś protest grona czytelników przeciw tytułowa-
niu kobiet: Dr Dłuska, Dr Tylicka, w którym oni zalecili mówić i pisać Drka Dłuska. 
Mnie się zdaje, że doktorka ma zdrobniałe i nieco pogardliwe znaczenie; trudno więc 
tej formy używać w tytule, którym się kobieta może słusznie chlubić. 

(„Poradnik Językowy” 1906, nr 4)

I w tym przypadku, podobnie jak przy wieloznaczności, językoznawcy początku XX 
wieku stali na straży żeńskich form, wspierając ich wdrażanie, negując zarzuty użytkow-
ników języka:

– Przypisywanie doktorce znaczenia zdrobniałego i nieco pogardliwego jest mylne; 
wszak nauczycielka, modniarka, lektorka…, są w ten sam sposób utworzone, a nie 
mają nawet cienia zdrobniałości lub pogardliwości w sobie. Przyrostek -ka w języku 
ludowym jest wybitnem znamieniem nazw kobiecych, utworzonych nietylko od zajęć, 
rzemiosł (kowalka, piekarka, stolarka, praczka…) ale nawet od nazw rodowych: 
Guterka (Guter), Majcherka (Majcher) […]. 

(„Poradnik Językowy” 1906, nr 4)

Częstym argumentem odpierającym zarzuty obecności feminatywów w polszczyźnie 
był zbyt krótki czas ich funkcjonowania w języku, który nie pozwala jeszcze na to, by 
ocenić je sprawiedliwie, np. 
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60. Położna! (O. N. G.).

W naszym byłym nadpełtwiańskim grodzie umieszczają obecnie niektóre panie, przy 
połogach usługujące, napis swój w ten sposób: N.N. położna. Wolno mi zapytać, czy 
ten nowo ukuty wyraz jest trafny?

– lekarze tego wyrazu używają pospolicie i ma go »Słownik lekarski«. Ponieważ on 
dobrze zastępuje francuskiego wtręta akuszerka, i dobrze pojęcie oddaje, nie możemy 
mieć nic przeciw niemu – prócz tego, że jest za – młody. Ale i on się zestarzeje…

(„Poradnik Językowy” 1906, nr 3)

Zwracano uwagę na to, że dobór formantów tworzących nazwy żeńskie łatwo wymyka 
się prawidłom, które tylko z pozoru są bardzo konkretne i oczywiste, a kwestie słowotwór-
cze okazują się jednak o wiele bardziej skomplikowane. Dostrzeżono także niestabilność 
funkcji formantów, np.

– Wyróżnienie płci z pomocą osobnej postaci rzeczownika, zmienionego przez przyro-
stek, nie jest w języku polskim ustalone, a w użyciu zaniedbane. Najpospoliciej urabia 
się postaci żeńskie zapomocą przyrosta  -ka, bądź do pełnej formy męskiej dodanego 
bez żadnej zmiany (chłop-ka, kowal-ka, posiadacz-ka, Francuz-ka, Litwin-ka), bądź ze 
zmianami fonetycznymi (piekarz – piekarka, szlachcic – szlachcianka); bywają jednak 
i postaci z przyrostkiem -ini (yni), np. kłamczyni, zarządczyni, krawczyni… i z przy-
rostkiem -ica: nędznica, szkodnica, wietrznica… Obok tych prawidłowych pojawiają 
się i formy nieprawidłowe: nie mamy zupełnie szewczyni, ale zarówno żonę szewca, 
jak i samodzielnie prowadzącą pracownię szewską nazwiemy szewcową; w ślad za tem 
krawcowa ma oba znaczenia, potem i kupcowa […]. 

(„Poradnik Językowy” 1901, nr 8)

* * *

Niejako w roli podsumowania pierwszej dekady obecności problemu nazw żeńskich w reflek-
sji językoznawczo-poradnikowej pojawił się w 1911 roku tekst Romana Zawilińskiego 
Doktor filozofii (kobieta)1, w którym autor ostro krytykuje używanie formy męskiej na 
nazwanie kobiety. Badacz zauważył, że kobieta z tytułem naukowym to pewne nowe „zja-
wisko”, którego nazwanie może sprawiać kłopot. Zwrócił jednak uwagę na możliwości sło-
wotwórcze polszczyzny i łatwość w urabianiu żeńskich form poprzez dodanie odpowiednich 
formantów. Zawiliński podkreślał, że formant wskazuje tylko na płeć, nie niosąc w sobie 
żadnej innej informacji. W związku z przytoczonymi argumentami zadawał pytanie o to, 

1 Roman Zawiliński, „Doktor filozofii (kobieta)”, Poradnik Językowy 8 (1911): 117–119.
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dlaczego kobiety nie chcą tych form i „gwałcą język w sposób najohydniejszy”2. Odpierał 
także argumenty dotyczące tego, że formy z -ka kojarzą się zdrobniale, pytając retorycznie: 
„Czyż matka musi się zamienić w mać, aby mieć powagę w rodzinie?”3. Wreszcie języko-
znawca konstatuje przyczynę postawy kobiet: „Brak cywilnej odwagi przyznania się do 
tego, że jest się kobietą, wstyd swojej kobiecości i podszywanie się pod płaszcz męski”4.

* * *

Dyskusje dotyczące żeńskich form często skupiały się wokół poszczególnych derywatów. 

1.

Kilkukrotnie między rokiem 1912 a 1932 pojawia się pytanie o żeńską formę od leksemu 
poseł. Porady zdają się ewoluować wraz ze zmianą postrzegania form żeńskich. Przykład 
ten dobrze obrazuje rozwój recepcji żeńskich from zarówno po stronie użytkowników 
języka, jak i badaczy:

Początkowo pojawia się propozycja użycia starszej formy delegatka:

21. Nazwa żeńska posła do parlamentu?

Jak tytułować kobietę, wybraną na delegatkę do parlamentu? Przecie nie posłem!  
(Wł. By). 

– Jest to podobna sprawa jak z rodzajem żeńskim od pedagog – o co nas w 1. roku ist-
nienia zapytano. Odpowiedzieliśmy: wychowawczyni, a tu odpowiemy: delegatka, bo 
poślica pewnieby się nie przyjęła, jako wyraz »źle brzmiący«. 

(„Poradnik Językowy” 1912, nr 3)

W latach późniejszych rozważano wiele możliwych form, co pokazało, że żadna nie 
jest dobra z różnych względów – najlepiej więc, na wzór innych języków, posłużyć się zapo-
życzeniem ablegatka, por.

14. Poseł – rodzaj żeński

Wskutek wyborów powszechnych i dopuszczenia kobiet do urny wyborczej okazała się 
potrzeba utworzenia nazwy żeńskiej od męskiego posła. Jak ta nazwa brzmieć będzie: 
poślina czy poślica?
Ks. A. Lachmann.

2 Tamże, 118.
3 Tamże. 
4 Tamże, 119.
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[…]
Horrible dictu! – jakże można tak nazywać członkinię »sejmu ustawodawczego!« Ktoś 
wybrnął z tej trudności krakowskim targiem i utworzył formę: posełkini. Wprawdzie 
nie jestto forma od poseł, ale od nieistniejącego *posełka czyli małego posła, ale jeżeli 
to miało powodzenia, to w każdym razie lepiej niż: kobieta-poseł. Poślina nie może 
być z tego powodu, że to nie oznacza innego rodzaju, ale gatunek podlejszy, jak szew-
czyna, pisarzyna, chłopina itp. 
Słowacy nazywają posła – ablegatem z łacińska, a wtedy r. ż. będzie ablegatka. Możeby 
się w potrzebie i to u nas przyjęło?

(„Poradnik Językowy” 1919, nr 4)

Te wszystkie przeszkody spowodowały, że zaczęto stosować formę męską. W związku 
z tym pytanie powraca po kilku latach z apelem o formę posełka. W odpowiedzi pada, że 
forma, która się utrwala, to posłanka. Dostrzeżono też (z ubolewaniem), że formy rodzaju 
męskiego bardzo często pojawiają się w tekstach urzędowych, np.

79. Poseł – posłanka.

Drapie w uszach, gdy się czyta: poseł Sokolnicka; czy nie byłoby już o wiele lepiej 
posełka? podobnie jak kobieta: lekarka, doktorka?

Ludwikowo. R. Grus.

– Już się ustala nazwa posłanka i tylko niedbałe dzienniki piszą jeszcze poseł. 

Trzeba jednak z ubolewaniem zaznaczyć, że z chwilą powstania państwa polskiego 
i zaciągnięcia w szeregi urzędników i kobiet, powstały niemożliwe przedtem barbary-
zmy w urzędowem tytułowaniu kobiet.

W wykazach urzędowych czytamy: Kossobudzka Genowefa, sekretarz; Czajkowska 
Wiktorja, kancelista; Piotrowska Marja, starszy referent; Łopacińska Helena, pomoc-
nik referenta i t. p. I to się dzieje nie pod żadnym naciskiem obcym, ale dobrowolnie, 
w Polsce wolnej!

(„Poradnik Językowy” 1925, nr 5)

Choć ostatecznie utrwaliła się forma posłanka, to w latach następnych dostrzega się, że 
kwestia ta nie jest jednoznaczna i że możliwe jest połącznie typu pani doktor (na marginesie 
ciekawe jest też zaproponowanie użycia formy żeńskiej z odmianą: pani doktorze), a zatem 
(w domyśle) także pani poseł (pani pośle*?), por.

141. Posełka (na sejm), posełkini, czy inaczej? Tak samo żeńskie postaci od adjunkt, 
oficjał, notarjusz, docent, szewc, budowniczy, leśniczy?
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(Rz) Przyjmuje się już forma posłanka (zapożyczona od posłańca). W sprawie tej 
zechce Pan zapoznać się z kilku artykułami, umieszczonemi w ostatnich zeszytach 
Poradnika, gdzie była mowa o pani doktorze; przekona się Pan z nich, że zdania tu 
nie są jeszcze ustalone. Według mnie, należy tam, gdzie formy żeńskie nie rażą nas 
niezwykłością – a przedewszystkiem w wyrazach rodzimych bądź w znacznym stop-
niu przyswojonych – używać form żeńskich; a więc tu: adjunktka, notarjuszka (takich 
jeszcze niema), docentka, szewczka; oficjałki niema, bo oficjał to ksiądz (o austrjac-
kim oficjale/urzędniku czasby już zapomnieć wobec unormowania tej tytulatury przez 
czynniki państwowe); od budowniczy najprościej architektka; od leśniczy – tego życie 
jeszcze nie wysunęło.

(„Poradnik Językowy” 1932, nr 8)

2.

Podobną „ewolucję” porad można obserwować w późniejszej dekadzie, a dotyczy ona formy 
żeńskiej od leksemu więzień. 

W jednym z numerów „Poradnika Językowego” czytamy:

Więzień – a rodzaj żeński?

W więzieniach siedzą obok mężczyzn – kobiety. Życie wymaga nadania im nazwy. 
– Jeśli użyjemy nazwy aresztant – mamy aresztantkę. Co jednak uczynić z nazwą 
więzień? Słyszy się wprawdzie „więźniarka” utworzoną na wzór „pieśniarka” od 
pieśń, pieśniarz lub pisarka od pisarz, ale wyraz ten brzmi dziwnie – Kto wskaże 
inny lepszy?

(Łódź) S. S.

– Rzeczywiście dotąd nie spotkaliśmy nazwy żeńskiej prócz aresztantka. Więźniarka 
byłaby dobra, gdyby rodzaj męski był więźniarz jak pieśniarz, pisarz itp. w tym razie 
odpowiadałaby więźniowi formacja żeńska: więzienka, o ileby się przyjęła, chociaż ma 
cechę zdrobniałą (studzienka). Prosimy Czytelników o pomysły lub podanie wyrazu, 
jeżeli istnieje.

(„Poradnik Językowy” 1929, nr 6–7)

O ile wcześniej poszukiwano żeńskich form, polecano ich używanie i podpowiadano 
najlepsze warianty, tak tutaj (początek lat 30.) pojawia się już porada, aby zaniechać two-
rzenia kłopotliwej formy żeńskiej, skoro można posłużyć się leksemem męskim. Widzimy 
zatem „otwarcie” drugiej drogi myślenia o nazwach kobiet. Spotykamy także sugestie doty-
czące tego, że derywat taki w ogóle nie jest w polszczyźnie potrzebny, np.
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101. Więzień = rodz. żeński?

Jaki jest rodzaj żeński od „więzień”?
(Tomaszów) N. M. 

Pisaliśmy już o tym w rocz. 1920, str. 88 i 115. W pierwszym razie proponowano: 
więźniarka lub więzienka, w drugim więziennica lub więźnica. Czy jednak forma żeń-
ska jest koniecznie potrzebna? Czy powiedziawszy: ona jest więźniem politycznym nie 
wyraziłem się jasno i czy może powstać dwuznaczność? Mnie się zdaje, że to jest cho-
robliwe szukanie form żeńskich tam, gdzie się wieki bez nich obchodziły. 

(„Poradnik Językowy” 1931, nr 9–10)

Były oczywiście głosy „w obronie”, ale zarazem dostrzegające, że forma ta jest unika-
towa, niestosowana (może niepotrzebna):

Uformowano od rzeczownika więzień rodzaj żeński więźniarka. Czy to prawidłowe?

(A. L., Radom)

(Rz) A no, wzorowano się na zbrodniarce. Rzeczownik zbrodzień, jako niedogodny 
w deklinacji, ustąpił miejsca zbrodniarzowi i pośrednio zbrodniarce, – dlaczegożby 
więzień nie miał dać (bez pośrednictwa) więźniarki? Zresztą, mogłaby być i więźnica 
(ros. uznica), i więzienica, i więźna (jak u Czechów, Linde), – ale cóż, kiedy my się 
własnego języka boimy! – wolimy... aresztantkę. Czy wogóle wyraz ten jest potrzebny, 
czy używany jest w praktyce więziennej i w jakiej formie, czy warto nim wzbogacić 
język, najlepiejby mogły orzec sfery sądowe; w języku ogółu bardzo widać potrzebny 
nie jest, skoro go – niema.

(„Poradnik Językowy” 1934, nr 506)

3.

Wiele kontrowersji wzbudzał na przełomie lat 20. i 30. także derywat doktorka oraz inne 
nazwy tytularne. W 1930 roku pisano, że w uzusie funkcjonują połączenia typu pani doktor, 
co wyzwala ogólny sprzeciw użytkowników języka oraz językoznawców, por.

100. Prezeska – profesorka – doktorka?

Wiemy, że język polski jest bogaty, a mimo to nie chcemy lub nie umiemy korzy-
stać z tego bogactwa. Przedewszystkiem, jeśli chodzi o żeńskie formy rzeczowni-
ków, unikamy ich używania jakby naumyślnie, zapominając o tem, że przez to uży-
wamy germanizmów. Tak więc mówimy: nauczyciel-nauczycielka, prezes-prezeska, 
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piekarz-piekarka, podobnie jak w języku łacińskim (magister-magistra). Uważam, że 
błędem jest mówić: pani nauczyciel lub pani prezes. Język niemiecki nie zna końcówek 
żeńskich, ponieważ ma rodzajnik, a tymczasem, naśladując język niemiecki, mówi 
się często pani profesor, pani doktor, tłumacząc się tem, że wyrazy te jako tytuły 
nie ulegają odmianie w takiem zestawieniu. Według mego zdania należy mówić: pani 
profesorka, pani doktorka. Jeżeli ktoś tłumaczy się, iż formy te w języku polskim ze 
względów fonetycznych nie mogą się utrzymać, pochodzi to stąd, że nie przyzwycza-
iliśmy się jeszcze do nich. Wiemy przecież, że przed 20 laty forma prezeska uchodziła 
za niewłaściwą, a jednak dzisiaj niemal wszyscy mówią i piszą pani prezeska. Czy nie 
mam racji?

(Dalki) Alojzy Nowara.

– Najzupełniejszą, ale najwyraźniejsza i bijąca w oczy racja nie zdoła przekonać upar-
tych, bo na upór niema lekarstwa.

(„Poradnik Językowy” 1930, nr 8)

W roku 1932 na łamach „Poradnika Językowego” pojawił się artykuł Julii Wieleżyńskiej 
O zawodowe tytuły kobiece5, w którym autorka pisze, że połączenia typu pani doktor się upo-
wszechniają, chociaż jest to sprzeczne z tradycją polszczyzny. Badaczka zaznacza: „język, 
który tylu przedmiotom martwym nadał raz na zawsze rodzaj żeński, zachowuje się opornie 
w sprawie dorabiania końcówek żeńskich tam, gdzie znaczenie tego bezwzględnie wyma-
ga”6. Wieleżyńska dostrzega także w języku sporo niekonsekwencji, pisząc: „bez oporu 
przyjęliśmy posłanki i senatorki […]. Nowe postaci: profesorka, doktorka, architektka rażą 
pozorną zdrobniałością; a prześlizgnęły się i nikt nie sarka […] na muzyczkę, fizyczkę itd.”7. 
Autorka wykazała dużą świadomość językową, pisząc: „Zupełnie niezachwiany w tych 
sprawach język nie jest. Krawcowa to najczęściej […] nie żona krawca, radczyni jest i żona 
radcy, i sama członkini rady”8. Apelowała, by mimo tych zachwiań nazwy żeńskie były for-
mowane. Na koniec zauważyła jeszcze jedną istotną kwestię, a mianowicie: „Może z czasem 
trzeba będzie przygotować uszy na kapłanki, pułkowniczki […] generałki”9. Ten pogląd 
wydaje się aktualny także współcześnie.

W 1932 roku na łamach „Poradnika Językowego” zaistniał również inny głos na temat 
formy doktorka. Zwrócono uwagę na fakt, że kwestia ta nie jest (nie powinna być) rozpatry-
wana w kategoriach błędu, ale wyboru wynikającego ze światopoglądu. Dostrzeżono także 
różnice poglądów oraz swoistą „walkę” na polu nazewnictwa kobiet:

5 Julia Wieleżyńska, „O zawodowe tytuły kobiece”, Poradnik Językowy 2 (1932): 30–32.
6 Tamże, 30.
7 Tamże, 31.
8 Tamże.
9 Tamże, 32.
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„Pani doktór Rudzińska wygłosi odczyt, Pani doktór Rudzińska wygłosiła odczyt” 
– takie słowa padły ubiegłej niedzieli z rozgłośni Polskiego Radja. Ponieważ „Pani 
doktór Rudzińska” nie sprostowała tego, należy przypuszczać, że w miejscu, z którego 
płynąć mają wskazówki językowe, taki właśnie sposób mówienia jest zalecany. Od lat 
szeregu, ja, również doktorka, bronię się przed podobnemi dziwactwami. Czyż mam 
od minionej niedzieli też zostać „doktorem” i kajać się, że błądziłam przez długie 
lata? Czy Redakcja również podziela ten pogląd na męskość tytułów żeńskich? Z racji 
ważności sprawy upraszam o publiczną odpowiedź w Poradniku.

(T., Warszawa).

(Rz) Błędem tego nazwać nie można; błądzimy zwykle nieświadomie, tu zaś „z pre-
medytacją” stworzono, jak się Pani wyraża, dziwactwo, – i to z przyzwoleniem poważ-
nych językoznawców. Osobiście podzielam zupełnie pogląd Pani; nie widzę tu powodu 
do łamania natury języka gwoli jakimś pozajęzykowym kombinacjom. No, ale, proszę 
Pani, językoznawcy języka nie „robią”, robi go cały naród. Omawiana forma wystą-
piła dopiero do walki; kto jest jej przeciwny, tem głośniej, tem śmielej powinien z nią 
walczyć, zresztą, z całym szacunkiem dla tolerancyjnych powag; walczyć przytem nie 
tyle argumentami, bo te wszyscy już znamy, ile używaniem postaci żeńskiej tytułów 
w mowie i w piśmie. Skrót Dr. można nawet przed żeńskiem nazwiskiem śmiało zosta-
wić, bo to jest tylko symbol; wszak widząc hr. przed nazwiskiem, nie wiemy jeszcze, 
czy z hrabią czy z hrabiną mamy przyjemność; nazwisko dopiero rozstrzyga.

(„Poradnik Językowy” 1932, nr 4)

W tym samym roku przy okazji dalszych rozważań na temat pani doktor/doktorki 
bodaj po raz pierwszy zaczęto podkreślać, że należy rozgraniczyć tytuł naukowy od nazwy 
konkretnej osoby. Wątek ten podniósł Maksymilian Marek Zwejgbaum w tekście Pani dok-
tór10, pisząc m.in. 

U nas dotąd kończący medycynę otrzymują tytuł „Doktora medycyny” i tytuł ten 
przysługuje zarówno mężczyznom, jak i kobietom. A więc tytułem „Doktor medy-
cyny” może posługiwać się kobieta w znaczeniu, jeśli tak rzec można, oficjalnym […]. 
Natomiast w życiu powszedniem, zawodowem, w stosunkach codziennych, mężczy-
znę, doktora medycyny, nazywamy wprost „doktorem”, a dla kobiety, doktora medy-
cyny, uciera się w sposób naturalny nazwa doktorka11.

Postulaty te zachowały do czasów współczesnych tylko częściową aktualność. 

10 Maksymilian Marek Zwejgbaum, „Pani doktór”, Poradnik Językowy 5–6 (1932): 91–92.
11 Tamże.
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Podsumowanie

Początek XX wieku jest czasem, kiedy zaczyna się kształtować dyskusja o nazwach żeń-
skich, szybko przybierając postać debaty mocno burzliwej. Wyłaniają się wówczas dwa 
znane do dziś stanowiska odnoszące się do nazewnictwa kobiet. Dochodzi do swoistej pola-
ryzacji poglądów. Sam początek XX wieku daje także wyraźny obraz przyczyny nacecho-
wania wielu żeńskich form sufiksalnych i zastąpienia ich formami z unieruchomioną flek-
sją. Jak starałam się pokazać, to kobiety same rezygnowały z wielu żeńskich nazw, sądząc, 
że odbierze im to prestiż i poszanowanie w społeczeństwie. W pierwszych dekadach minio-
nego stulecia można też śledzić rozwój recepcji feminatywów zarówno po stronie użytkow-
ników języka, jak i badaczy, czego przykładem może być dyskusja toczona wokół żeńskich 
form wyrazu poseł czy więzień, a także doktor. 

W roku 1932 Stanisław Szober w artykule Skąd się wzięły takie zwroty jak „jedno 
z rodziców”, „ona jest dobrym psychologiem”, czyli o różnych odmianach form rodzaju 
w deklinacji imion polskich12 opisuje „rodzaj gatunkowy”, mówiąc o częstych różnicach 
w języku między rodzajem naturalnym, składniowym i słowotwórczym. Zaznacza także, 
że owe rzeczowniki mogą: „z natury swojego znaczenia […] występować w dwojakiej 
odmianie rodzaju naturalnego, w rodzaju męskim lub żeńskim, zależnie od okoliczności 
zewnętrznych użycia”13. Ten pogląd, choć początkowo nierzadko podważany, jak się oka-
zało, utrwalił się jako stanowisko broniące żeńskich form powstałych poprzez unierucho-
mienie fleksji wyrazów rodzaju męskiego. 

W latach późniejszych tematyka nazewnictwa kobiet pozostaje jedną z bardzo często 
podejmowanych kwestii. Pojawia się zarówno w formule poradnikowej, jak i w licznych 
opracowaniach naukowych. Zagadnieniem tym interesowali się, i ciągle interesują, wybitni 
językoznawcy, a wzmianki o formowaniu nazw żeńskich znajdujemy także w opracowa-
niach o charakterze podręcznikowym i popularnonaukowym14. 

Stanowisko naukowców wobec feminatywów nie jest w dalszym ciągu jednoznaczne. 
Wynika to w dużej mierze z silnego wpływu na tę kwestię normy użytkowej języka. 
Ponieważ problem ten nie jest wyłącznie zagadnieniem językoznawczym, trudno też w jego 
przypadku o wyznaczenie jednoznacznego kanonu norm dotyczących zarówno tworzenia, 
jak i używania żeńskich form.

Sama kwestia tworzenia nazw żeńskich oczywiście normom podlega – w wielu opra-
cowaniach o charakterze podręcznikowym znajdziemy zasady doboru formantów, choć 

12 Stanisław Szober, „Skąd się wzięły takie zwroty jak jedno z rodziców, ona jest dobrym psychologiem, 
czyli o różnych odmianach form rodzaju w deklinacji imion polskich”, Poradnik Językowy 5–6 (1932): 
79–83.
13 Tamże, 83.
14 Por. np. Witold Doroszewski, O kulturę słowa. Wybór porad językowych (Warszawa: Książka i Wiedza, 
1991); Władysław Kupiszewski, „Tytuły i nazwy zawodowe kobiet”, Poradnik Językowy 8 (1967): 371–374; 
Jan Miodek, Rozmyślajcie nad mową! (Warszawa: Prószyński i S-ka, 1998). 
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nie zawsze są one jednoznaczne, nie zawsze też mogą zostać zastosowane bezwyjątkowo. 
Pamiętajmy, że w historii znane były przypadki rywalizacji sufiksów, widoczne choćby 
wyraźnie w wielu „podwójnych” formach notowanych przez leksykografów, np. Lindego. 
Por. cukiernica, cukierniczka zdrbn. ‘puszka od cukru’, cukierniczka ‘żona cukiernika lub 
też utrzymująca sama cukiernią’; skarbnica ‘skrzynia do chowania kosztowności’; skarb-
niczka ‘puszka do zbierania w niej pieniędzy, karbonka’15. Z biegiem czasu jeden z derywa-
tów z tego typu par przesunął swe znaczenie w stronę nazwy osobowej, drugi – rzeczow-
nika nieosobowego. 

Najnowsze dyskusje skupiają się jednak nie na samym wyborze formantu, ale na decy-
zji, czy właściwe jest użycie formy utworzonej z udziałem sufiksu (lub rzadziej formantu 
paradygmatycznego), czy też uformowanej poprzez unieruchomioną fleksję rzeczownika 
żeńskiego. 

Narzucenie przez normatywistów jednej tylko możliwej do zastosowania formy 
wydaje się współcześnie mało prawdopodobne – jest to rozwiązanie raczej niespotykane 
w rozstrzyganiu pojawiających się problemów w zastosowaniu żeńskich nazw. Podjęcie 
takiej próby jest niemożliwe szczególnie ze względu na brak kryterium, które miałoby zade-
cydować o tym, które formy są właśnie tymi wzorcowymi. Z pewnością nie mogłoby to być 
kryterium historyczne, głównie ze względu na fakt, że wiele form powstało w trakcie trwa-
nia dyskusji o feminatywach, i jeszcze właściwie przed ich uformowaniem podane zostało 
w wątpliwość. Kryterium to można by, jak się wydaje, odnosić wyłącznie do nazw sta-
rych, jeszcze dziewiętnastowiecznych (tym bardziej że wiele pod względem nazewnictwa 
żeńskiego zmienił wiek XX), choć i to nie zawsze się sprawdza – wiele „powracających” 
współcześnie starych form nie jest przyjmowanych bezdyskusyjnie. 

Biorąc pod uwagę wiek XX, trudne okazuje się często rozstrzygnięcie, które formy są 
innowacyjne, a które tradycyjne. Tym bardziej że często dwie formy powstawały właściwie 
równocześnie. Być może rozwiązaniem byłoby zastosowanie proponowanej niegdyś przez 
Witolda Mańczaka metody statystycznej (zbadanie frekwencji występowania form)16, choć 
wydaje się, że skutkowałoby to wyłącznie, jak pisze Walczak: „absolutyzowaniem kryte-
rium uzualnego”17, co z pewnością nie odniosłoby sukcesu w społecznym odbiorze i zwy-
czajnie mogłoby zostać zignorowane. 

Trudne też okazuje się przyłożenie do feminatywów kryterium autorytetu kultu-
ralnego, które mogłoby okazać się rozstrzygające. Jak bowiem wiadomo, w środowisku 
naukowców ciągle dochodzi do polaryzacji poglądów, w związku z czym dylematy użyt-
kowników języka nie zostają rozwiązane. 

15 Samuel Bogumił Linde, red., Słownik języka polskiego (Warszawa: Drukarnia XX. Pijarów, 1807–1814).
16 Por. Witold Mańczak, „O gramatykach do nauki języków obcych oraz o poprawności językowej”, 
Biuletyn PTJ 49 (1993): 83–87.
17 Bogdan Walczak, „Ewolucja systemu a kodyfikacja normy”, Język Polski 2–3 (2011): 108.
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Niemniej użytkownicy języka oczekują jednoznacznych odpowiedzi, czego dowodzą 
liczne pytania nadsyłane do znanych poradni językowych. Pytania o to, czy dana forma jest 
poprawna, zazwyczaj nie mogą niestety zostać opatrzone wyrazistą odpowiedzią „tak” lub 
„nie”, ponieważ zagadnienie to wykracza poza kwestie poprawnościowe. Ukształtowane 
przez wieki stanowiska ścierają się do czasów obecnych, z tą tylko różnicą, że, jak zazna-
czałam wcześniej, to, co tradycyjne dawniej, dziś może stać się oznaką nowoczesności 
i odwrotnie. 

Za tradycyjne więc uważa się na ogół określanie kobiet poprzez formy z unierucho-
mioną fleksją nazwy męskiej, nowoczesne zaś okazują się nazwy żeńskie uformowane za 
pomocą formantu (odwrotnie w stosunku do stanowiska z początku XX w.18). I choć teoria 
ta dotyczy zazwyczaj leksyki najnowszej (najnowszych nazw żeńskich), to jednak dominuje 
ona, jak się wydaje, w dyskusji. Chodzi zatem o formy tworzone od nazw zawodów, a czę-
ściej może nawet tytułów, które wzbudzają wiele kontrowersji. 

Z jednej bowiem strony nierzadko postuluje się używanie żeńskich form, z drugiej 
zaś – wymieniany jest szereg przeszkód, które nie pozwalają na to, by urobione formy były 
leksemami neutralnymi stylistycznie. Mówi się o blokadach tworzenia feminatywów, wśród 
których wymieniane są chociażby – by podać tylko kilka z nich – analogie do zdrobnień czy 
też blokady natury fonetycznej, a także kwestie homonimii. 

Warto jednak na marginesie zwrócić uwagę, że wiele dziś dyskutowanych (czy też 
nawet często podawanych w wątpliwość) form dawniej funkcjonowało w polszczyźnie. 
I choć oczywiście możemy mieć tutaj do czynienia ze zjawiskiem wtórnej nominacji 
(a niekoniecznie reaktywacji funkcjonowania danej formy w polszczyźnie), to nie ulega 
wątpliwości, że w dawnej polszczyźnie istniały takie derywaty, jak żołnierka, drukarka 
czy bankierka – współcześnie nieobecne czy też definiowane jako wątpliwe. Osobną kwe-
stią pozostaje, nieraz pomijany w rozważaniach, wątek przyczyny zaniku wielu form czy 
też niewdrożenia ich do języka w tym momencie historycznym, kiedy powinny się w nim 
pojawić jako nazwy nowo powstałych desygnatów – kobiet na stanowiskach i w zawodach 
do tej pory zarezerwowanych wyłącznie dla mężczyzn. Problem ten opisuje szczegółowo 
Klemensiewicz, a w tym miejscu warto przytoczyć znamienną uwagę badacza odnoszącą 
się właśnie do tego zjawiska, w której autor pisze: „w procesie kształtowania się nazw żeń-
skich napotykamy trudności semantyczne i formalne, ale od strony języka mogą one być 
jakoś rozwiązane i pokonane, gdyby napór potrzeby społecznej w tym właśnie szedł kie-
runku”19.

Uwaga ta wydaje się aktualna do dziś, choć warto ją skomentować, odnosząc się 
właśnie do statusu nazw żeńskich współcześnie. Otóż można sądzić, że głównym czyn-
nikiem, który wpływa na to, że feminatywa nie są w polszczyźnie formami neutralnymi 

18 Por. np. Zenon Klemensiewicz, „Tytuły i nazwy zawodowe kobiet w świetle teorii i praktyki”, Język 
Polski 2 (1957): 101–117.
19 Tamże, 110.
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bez wyjątku (czyli że bezdyskusyjne są właściwie wyłącznie formy zawodów starych, 
dawno już uprawianych przez kobiety, czy też kojarzonych wyłącznie z kobietami, zazwy-
czaj o niskiej randze społecznej), jest właśnie ciągły brak jednolitego „naporu potrzeby 
społecznej”. Uwikłanie kwestii nazewnictwa kobiet w spory natury społeczno-obyczajowej 
odebrało temu zagadnieniu status bycia problemem wyłącznie językoznawczym. Wszelkie 
więc blokady i ograniczenia wydają się wtórne wobec zaniechania użycia wielu form już 
właściwie na samym początku ich potencjalnego wdrożenia w polszczyźnie, uformowania – 
zazwyczaj jako nazw pochodnych od form rodzaju męskiego. 

I to właśnie te dyskusje spowodowały, że liczne nazwy żeńskie nie są współcześnie 
neutralne (nie będą użyte np. w sytuacji oficjalnej), a wiele nowych nazw, które mogłyby 
zostać „urobione” współcześnie, staje się nacechowane niejako na wzorzec swoich poprzed-
ników. Oczywiście, jak twierdzą (nie bez racji) niektórzy, użycie feminatywów lub ich nie-
stosowanie pozostaje kwestią wyboru użytkowników języka. Kwestia własnego stanowiska 
wydaje się tutaj zasadna dla zamanifestowania swoich przekonań, niemniej jednak brak 
neutralności niektórych (a właściwie chyba wielu) form jest bezdyskusyjnym faktem, nad 
którym można ubolewać, ale którego nie sposób tak łatwo zmienić. 
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Nazwy żeńskie w polszczyźnie w refleksji językoznawczo-poradnikowej początków 
XX wieku

S t r e s z c z e n i e 
W niniejszym artykule prezentuję przebieg dyskusji społecznej toczonej wokół problemu na-
zewnictwa żeńskiego w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku oraz jej wpływ na recepcję 
tego zagadnienia w latach późniejszych (aż do początków XXI wieku). Uwagi i spostrzeżenia 
użytkowników języka odnośnie do nazewnictwa kobiet przedstawiam w zestawieniu z tekstami 
normalizatorskimi – zarówno tymi, które były bezpośrednią reakcją na konkretne zagadnienia 
szczegółowe podnoszone przez użytkowników języka, jak i tymi, które poruszały tę kwestię 
w kontekście bardziej ogólnym. Koncentruję się na tekstach, które pojawiły się w „Poradniku 
Językowym”, szczególnie tych z pierwszych lat istnienia tego czasopisma (do lat 30.). Prześle-
dzenie uwag zawartych w tym źródle pozwala zaobserwować swoisty kierunek rozwoju re-
fleksji na temat nazw żeńskich. To spojrzenie wstecz (do początków społecznej dyskusji wokół 
feminatywów) daje także możliwość lepszego zrozumienia współczesnych postulatów prezen-
towanych przez badaczy języka – pokazuje bowiem, że ścieranie się dwóch odmiennych postaw 
nie jest novum współczesnej polszczyzny. Doszło jednak na tym polu do odwrócenia wektorów 
– to, co dawniej nowoczesne, dziś może okazywać się przestarzałe i odwrotnie. Podejmuję pró-
bę zaprezentowania materiału zgodnie z następstwem czasowym, z jakim poszczególne teksty 
były publikowane.

Feminine names in the Polish language in linguistic considerations and handbooks 
of the early 20th century

S u m m a r y
In this article I would like to present the course of the national discussion on the feminine names, 
which was held in the early decades of the 20th century, and its influence on the reception of 
this problem in later years (until the beginning of the 21st century). I demonstrate the speakers’ 
remarks and observations concerning the women names alongside the normative texts – both 
those which were a direct response to particular questions raised by the speakers, and those 
which addressed this issue in more general context. I focus on the texts published in “Poradnik 
Językowy”, particularly in the early years of its existence (until the 1930s). The investigation of 
the remarks contained in this source allows to observe specific direction of development of the 
reflection on the feminine names. This retrospection (to the beginnings of the national discus-
sion on the feminine forms of names) makes also possible to better understand the contemporary 
postulates put forward by the linguists, as it demonstrates that the clash of the two different 
attitudes is not new in the contemporary Polish language. However, the vectors were reversed 
in this field – what was formerly modern, today may prove to be obsolete, and vice versa. I take 
an attempt to present the material according to the time sequence in which particular text were 
published.
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ków XX wieku”. Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 
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Wprowadzenie 

Minione trzydziestolecie to w Polsce okres istotnych zmian zarówno o charakterze gospo-
darczo-politycznym, jak i społeczno-kulturowym. To właśnie w latach 90. (po otwarciu 
granic i zniesieniu cenzury komunistycznej) zaczęły zaznaczać się w naszym kraju silne 
wpływy kultury Zachodu, a zwłaszcza kultury amerykańskiej. Polacy zaczęli ulegać atrak-
cyjnym wzorom amerykańskim i postrzegać otaczający ich świat oczami Amerykanina1, 
co bezpośrednio przełożyło się na kształt współczesnego języka polskiego, w którym 
coraz liczniej pojawiały się zapożyczenia angielskie dotyczące nie tylko dziedzin takich, 
jak gospodarka czy technologia, ale także sfer życia codziennego, jak moda i uroda2. Jak 
zauważa Ksenia Małgorzata Olkowska: „biorąc pod uwagę ogólnoświatowy trend upo-
wszechniania się języka angielskiego i wzrost jego roli w rozmaitych dziedzinach życia 

1 Kazimierz Ożóg, „Zmiany we współczesnym języku polskim i ich kulturowe uwarunkowania”, Język 
a Kultura 20 (2008): 59–79. 
2 Tamże, 70. 
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i nauki, nie dziwi rosnąca liczba anglicyzmów we współczesnej polszczyźnie ani znaczna 
dysproporcja liczbowa w porównaniu ze współczesnymi zapożyczeniami z innych języ-
ków”3. W wydanej w 2008 roku książce Kulturowe aspekty języka mody4 jej autorka – 
Bożena Rejakowa – na podstawie przeanalizowanego materiału konstatuje, że współcze-
sny język mody w dużej mierze operuje zapożyczeniami pochodzącymi głównie z trzech 
języków: francuskiego, angielskiego i włoskiego. Krystyna Wilczewska zamiast pożyczek 
z języka włoskiego podaje te o proweniencji germańskiej, zaznaczając jednak, że są to 
głównie nazwy dawne, z których duża część (wraz z desygnatem) odchodzi w zapomnie-
nie5. Ostatnie lata pokazują, że w branży modowej coraz większą rolę odgrywają angielskie 
i amerykańskie domy mody6 – zasadne wydaje się więc twierdzenie, że obecnie język mody 
został niemal całkowicie zdominowany przez angielszczyznę, co poświadczają nazwy stro-
jów wyekscerpowane z postów zamieszczonych na blogu modowym Macademian Girl7. 
Materiał badawczy stanowi łącznie 50 nazw, które uzupełniają zasób najnowszej polszczy-
zny, a których nie odnotowano jak dotąd w podanych znaczeniach we współczesnych słow-
nikach języka polskiego8 ani w Narodowym Korpusie Języka Polskiego9. Warto zaznaczyć, 
że mimo iż analizowane słownictwo należy do profesjolektu grupy zawodowej związanej 
z branżą modową, to coraz częściej przenika ono do polszczyzny ogólnej głównie za sprawą 
blogerek modowych, które chętnie posługują się bardzo wąskimi znaczeniowo nazwami 
o obcej proweniencji, chcąc wpisać się w aktualnie panujące trendy. 

Analiza materiału 

Blog modowy Macademian Girl to skarbnica wiedzy na temat najbardziej aktualnych tren-
dów panujących w modzie. Jego autorka, Tamara Gonzalez Perea10, prezentuje nietuzinkowe 
i niezwykle kolorowe podejście do mody, a na tle innych blogerek wyróżnia ją umiejętne 
łączenie klasyki z nowoczesnością oraz zdumiewająco barwne zestawianie wzorów i fak-
tur. Jej różnokolorowe, nierzadko zaskakujące kreatywnością stylizacje były wielokrotnie 

3 Ksenia Małgorzata Olkowska, „Najnowsze angielskie zapożyczenia cytatowe w polszczyźnie ogólnej 
początku XXI wieku”, Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 
10 (2011): 211. 
4 Bożena Rejakowa, Kulturowe aspekty języka mody (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- 
-Skłodowskiej, 2008). 
5 Krystyna Wilczewska, „O słownictwie współczesnej mody”, Język Polski 2 (1970): 108. 
6 Maria Borejszo, „Nazwy ubiorów we współczesnej polszczyźnie”, Biblioteczka Poznańskich Studiów 
Polonistycznych. Seria Językoznawcza 14 (2001): 74. 
7 Macademian Girl, http://macademiangirl.com.
8 Por. Mieczysław Szymczak, Słownik języka polskiego, t. I–III (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN 1978); Bogusław Dunaj, Słownik współczesnego języka polskiego (Warszawa: Wilga,1996). 
9 Narodowy Korpus Języka Polskiego, dostęp 30.08.2019, http://nkjp.pl/.
10 Macademian Girl, dostęp 15.09.2019.
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docenione podczas największych wydarzeń świata mody, tj. tygodni mody odbywających 
się m.in. w Paryżu czy Mediolanie. 

Cechą szczególną stylu Macademian Girl jest niewątpliwie barwność prezentowanych 
strojów i związane z tym bogate nazewnictwo barw, które stało się tematem uprzednich 
rozważań. Do analizy językowej wzięto wówczas nazwy barw, które służą pobudzaniu 
wyobraźni czytelnika, wydobywaniu nieoczekiwanych skojarzeń i malowaniu słownych 
obrazów11. Na uwagę zasługuje również rozbudowane nazewnictwo różnych części garde-
roby. Autorka w opisach kreacji każdorazowo posługuje się dookreśleniami, które w dro-
biazgowy sposób definiują to, w czym pozuje do zdjęć. Każda część garderoby obudowana 
jest epitetami szczegółowo określającymi krój, fason i wzór, np. suknia o kroju wiązanego 
w talii szlafroka czy płaszcz we wzór przeskalowanej kurzej stopy. Blogerka niezwykle 
rzadko używa skonwencjonalizowanych nazw ubiorów, jak spódnica czy sukienka, co 
potwierdza powszechnie występującą w języku współczesnej mody tendencję, scharaktery-
zowaną przez Annę Glapską w artykule Słownictwo i styl prasowych tekstów o modzie (na 
przykładzie „Elle” i „Twojego Stylu”), która pisała: „w słownictwie mody bardzo rzadko 
występują wyizolowane z kontekstów, samodzielne nazwy ubiorów. Zazwyczaj przed 
nazwą ubioru lub bezpośrednio po niej spotykamy dodatkowe określenia, które pozostają 
w związku formalno-znaczeniowym z tą jednostką. […] dla słownictwa mody coraz bardziej 
charakterystyczne stają się struktury rozbudowane, wieloczłonowe”12. Na blogu modowym 
Macademian Girl pojawiają się więc struktury takie jak: sukienka o kroju etui, ołówkowa 
sukienka z bufiastymi rękawami czy okulary z przydymionymi szybkami. 

Atrakcyjniejsze z językoznawczego punktu widzenia wydają się nazwy, które pojawiły 
się w polszczyźnie w ostatnich latach, a które są przede wszystkim zapożyczeniami (głów-
nie cytatowymi) z języka angielskiego. To właśnie obecność na blogu tych najnowszych – 
być może jedynie efemerydalnych – nazw stała się przyczynkiem do napisania niniejszego 
artykułu, którego celem jest prześledzenie mechanizmów funkcjonowania tegoż słownic-
twa w najnowszej polszczyźnie. Do badań włączono również neosemantyzmy o charakte-
rze metaforycznym oraz metonimicznym, z których wiele nabyło nowe znaczenie właśnie 
pod wpływem języka angielskiego. Celem analizy będzie również wykazanie, że Tamara 
Gonzalez Perea, tworząc posty na blogu, w dużej mierze posługuje się pożyczkami z języ-
ków obcych, pragnąc w ten sposób wpisywać się w światowe trendy modowe. 

Wyekscerpowany materiał badawczy stanowią treści 96 postów zamieszczonych 
w zakładkach „Stylizacje” oraz „Trendy” i opublikowanych na blogu w okresie od 20 lipca 
2017 roku do 19 sierpnia 2019 roku. W krótkich, bo nieprzekraczających 200 wyrazów tek-
stowych, opisach Tamara Gonzalez Perea prezentuje elementy swojej garderoby i doradza 

11 Daria Zarzeczna, „Sukienka w kolorze zmrożonego sorbetu mango – czyli kilka słów o barwach na 
blogu modowym Macademian Girl”, Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań 
polszczyzny 16 (2017): 283–297. 
12 Anna Glapska, „Słownictwo i styl prasowych tekstów o modzie (na przykładzie «Elle» i «Twojego 
Stylu»)”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 44 (2007): 33–50.
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czytelniczkom, jak wyglądać dobrze w każdej sytuacji. Wskazuje, jak łączyć ze sobą kolory 
i dopasowywać fasony, przedstawia również najbardziej aktualne trendy panujące w świa-
towej modzie, które niejednokrotnie poddaje subiektywnej ocenie. Zapowiedzią przedsta-
wianych treści zawsze jest tytuł, jak np. Kombinezon w kwiaty i szpilki. Jak nosić wakacyjne 
ubrania do pracy? („Stylizacje”, 19 sierpnia 2019) oraz zdjęcie prezentujące całość styli-
zacji. Pod zdjęciem pojawia się szczegółowy opis elementów składających się na prezen-
towany strój oraz kolejne fotografie stanowiące ilustrację dla detali, takich jak nakrycie 
głowy, torebka czy biżuteria. W zakończeniu wpisu zawsze pojawiają się wskazówki, jak 
można ubrać się podobnie oraz informacje, w jakich sklepach można kupić zamieszczone na 
fotografiach stroje. Każdy post fani Macademian Girl mogą komentować – w komentarzach 
pojawiają się pytania do blogerki oraz prośby o porady dotyczące sposobu ubierania się. 

Analiza zapożyczeń 

W zgromadzonym materiale przeważają zapożyczenia cytatowe (np. dad sneakers, slip 
dress). Kolejne – podobne pojemnościowo grupy – stanowią adaptacje morfologiczne, 
zarówno o charakterze słowotwórczym (np. bomberka), jak i fleksyjnym (np. boyfriendy 
czy oksfordy) oraz neosemantyzmy o charakterze metaforycznym (np. cygaretki, ołówek) 
i metonimicznym (np. listonoszka, szwedy). Przejdźmy zatem do analizy poszczególnych 
grup.

a) Zapożyczenia cytatowe, czyli „wyrazy i wyrażenia przeniesione do języka-biorcy 
w formie i znaczeniu takim, jakie mają w języku dawcy”13:

bandeau ‘biustonosz, który ma formę szerokiego pasa materiału owiniętego wokół 
biustu’ <fr. bandeau = opaska>; biker-shorts ‘obcisłe spodnie damskie sięgające kolan’14 
<ang. biker = kolarz + shorts = spodenki, które kończą się ponad kolanem>; boho ‘o stylu 
ubierania: jest to mieszanina 4 nurtów: romantycznego, country, stylu nawiązującego do 
bohemy oraz stylu odnoszącego się do szalonych lat siedemdziesiątych15; elementami tego 
stylu są frędzle, kwiaty, niezliczona ilość biżuterii i wielkie okulary’; choker ‘naszyjnik 
w formie cienkiej tasiemki ozdobionej zawieszką’ <ang. choker = naszyjnik lub ozdobna 
tasiemka noszona blisko szyi, oplatająca szyję16>; chunky sneakers ‘masywne buty 
sportowe na grubej, gumowej podeszwie, w typie Nike’ <ang. chunky (colloq.) = krępy 

13 Andrzej Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne (Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005), 164. 
14 Poszczególne leksemy definiowano każdorazowo na podstawie zdjęć zamieszczonych na blogu 
modowym Macademian Girl. Niekiedy posiłkowano się również informacjami zawartymi w zakładce 
„Zagadkowa modo-mowa” na blogu autorki. 
15 Aleksandra Frątczak-Biś, Znajdź swój styl (Gliwice: KODstylu.pl, 2019), 48. 
16 Tłumaczenia nazw angielskich pochodzą z The Oxford English Dictionary, t. 1–20 (Oxford: Clarendon 
Press, 1989) oraz z The New Shorter Oxford English Dictionary, t. 1–2 (Oxford: Clarendon Press, 1993). 
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+ sneaker = but treningowy o miękkiej podeszwie>; crop top ‘krótki top, który odsłania 
brzuch; może występować w wielu różnych fasonach – z rękawami lub bez, na ramiącz-
kach bądź w wariancie całkowicie odsłaniającym ramiona’ <crop = przyciąć krótko + top 
= bluzka na ramiączkach>; dad sneakers ‘masywne buty sportowe o grubej podeszwie, 
wyglądem przypominające adidasy; wygodne, ale niekoniecznie stylowe. Najczęściej koja-
rzone ze stylem przypisywanym ojcom, skąd wzięła się ich nazwa’ <ang. dad (colloq.) = 
tata + sneaker = but treningowy o miękkiej podeszwie; od sneak = skradać się>; floss san-
dals ‘sandałki przytrzymujące stopę cienkimi paskami oplatającymi kostkę i łydkę; często 
są ozdobione zawieszkami z cyrkoniami bądź muszelkami; mogą występować w wersji 
płaskiej lub na obcasie’ <floss = szorstki jedwab oplatający kokon jedwabnika – stąd floss 
w znaczeniu ‘coś oplatającego’>; glamour ‘o stylu ubierania: jest to styl elegancki, bardzo 
kobiecy, kojarzony z kreacjami na czerwony dywan; jego elementami charakterystycznymi 
są m.in. toczki, satynowe rękawiczki czy błyszczące kolczyki’ <ang. glamour = zwodni-
cze lub urzekające piękno bądź urok>; monokini ‘mocno wycięty, jednoczęściowy kostium 
kąpielowy, którego wycięcia odpowiednio modelują sylwetkę, podkreślając wcięcie w talii 
bądź wysmuklając ramiona’ <ang. przedrostek mono- (pojedynczy) + bikini = kusy, dwu-
częściowy kostium kąpielowy>; outfit ‘stylizacja, zestaw ubrań, w którym wszystko do 
siebie idealnie pasuje’ <ang. outfit = zestaw ubrań wybranych bądź zaprojektowanych, by 
nosić je razem>; oversize ‘o elemencie garderoby, który pozornie ma być o jeden-dwa roz-
miary za duży; coś luźnego i wygodnego’ <ang. oversize = zbyt duży, większy od normal-
nego rozmiaru>; power look ‘ubiór w stylu biurowym, na który składają się takie elementy 
jak: konstrukcyjne marynarki, garniturowe komplety, przeskalowane płaszcze, stylowe 
prochowce i trencze, odnowione garsonki, tweedowe żakiety oraz deseń w kratę’ <ang. 
power look = wygląd świadczący o sile>; shopper i shopper bag ‘duża torebka damska 
z jedną komorą i stosunkowo krótkimi uszami, które pozwalają na noszenie jej na ramieniu 
lub w zgięciu łokcia; jej cechą charakterystyczną jest duża pojemność – torba powinna 
pomieścić zakupy’ <ang. shopper bag = torba na zakupy>; slip dress ‘sukienka na cienkich 
ramiączkach, najczęściej uszyta z satyny, jedwabiu albo ich syntetycznych zamienników; 
wyglądem przypominająca halkę, jaką nosi się pod ubraniem’ <ang. slip- = na określenie 
czegoś, co można łatwo zsunąć; też: halka + dress = sukienka>; tankini ‘dwuczęściowy 
kostium kąpielowy składający się z majtek i koszulki na ramiączkach’ <połączenie ang. 
tank top = górna część garderoby bez rękawów, z okrągłym dekoltem i głęboko wyciętymi 
pachami + bikini = kusy, dwuczęściowy kostium kąpielowy>; tassel earrings ‘kolczyki 
w formie różnokolorowych frędzli’ <ang. tassel = ozdobny pęczek luźnych nici lub cienkich 
sznurków + earring = kolczyk>; total look ‘strój, w którym od stóp do głów króluje jeden 
motyw; może być to kolor lub wzór’ <ang. total look = całkowity, całościowy wygląd>; ugly 
shoes ‘masywne buty sportowe na grubej podeszwie, wyglądem przypominające adidasy’ 
<ang. ugly = brzydki + shoe = but>.

Do powyższej grupy można zaliczyć również wyrażenia będące polsko-angielskimi 
połączeniami wyrazowymi. Element rodzimy stanowi w tym wypadku trzon niosący treści 
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ogólne, zaś element obcy jest dookreśleniem: akcesoria tie-dye ‘dodatki ozdobione wzorem 
uzyskanym dzięki użyciu techniki, polegającej na zawiązaniu w supeł np. chusty i zamo-
czeniu jej w farbie, dzięki czemu można uzyskać efekt nieregularnego wzoru’ <ang. tie-dye 
= zwiąż-ufarbuj>; dekolt off shoulders ‘dekolt, w którym ramiona pozostają całkowicie 
odkryte’ <ang. off shoulders = pozbawiony ramion>; kurtka bomber ‘krótka, dość obszerna 
kurtka, która na wysokości pasa i na zakończeniu rękawów ma szerokie ściągacze, wypo-
sażona jest w duże kieszenie i zapinana na zamek błyskawiczny’ <ang. bomber jacket = 
krótka kurtka>; obcas kitten heel ‘in. kaczuszka; w obuwiu damskim: niski obcas (poniżej 
5 cm) umieszczony w środku strefy pod piętą’ <ang. kitten = kociak + heel = pięta>; okulary 
cat eye ‘okulary z oprawkami o mocno wydłużonym kształcie, które przypominają oczy 
kota’ <ang. cat = kot + eye = oko>; szpilki peep-toe ‘damskie buty na cienkim obcasie, które 
mają odkryte palce’. Angielskie sformułowanie peep-toe można łączyć również z innymi 
nazwami damskiego obuwia, jak czółenka czy botki <ang. peep = ukazywać się + toe = 
paluch>. 

b) Adaptacje morfologiczne

Adaptacje fleksyjne – polegają na dodaniu rodzimej końcówki do wyrazu przejętego 
w niezmienionej bądź nieznacznie zmienionej formie graficznej17. W analizowanych przy-
kładach adaptacja fleksyjna polega na wprowadzeniu w obręb zapożyczanej formy koń-
cówki -y (-sy), wskazującej na liczbę mnogą (jak w przypadku butów, które zwykle wystę-
pują jako para) bądź określającej rzeczowniki pluralne (w odniesieniu do nazw spodni):

boyfriendy ‘damskie spodnie (najczęściej dżinsy) szyte na wzór męskich – o luź-
nych, nieznacznie podwiniętych nogawkach i obniżonym kroku’. Ich nazwa jest skróce-
niem pochodzącego z języka angielskiego sformułowania boyfriend jeans, oznaczającego 
dosłownie chłopięce dżinsy; chinosy ‘spodnie materiałowe ze skośnymi kieszeniami 
z przodu i z tylnymi kieszeniami wewnętrznymi, o lekko podwiniętej nogawce, która 
nadaje im długość 7/8’. Chinosy były początkowo spodniami męskimi, noszonymi przez 
żołnierzy amerykańskich. Ich nazwa wywodzi się od hiszpańskiego przymiotnika chino 
oznaczającego ‘chiński’, ponieważ były to spodnie szyte w Chinach dla żołnierzy walczą-
cych w wojnie hiszpańsko-amerykańskiej18; crocsy ‘rodzaj klapków o miękkiej podeszwie 
i obłożynie z charakterystycznymi dziurami, która zakrywa wierzch przodostopia, wyko-
nanych z innowacyjnego materiału o nazwie crosslite’. Nazwa tego rodzaju obuwia wywo-
dzi się od angielskiego wyrazu croc (ang. pot. krokodyl), który na zasadzie skojarzenia 
wiąże wygląd klapka z paszczą krokodyla; kuloty ‘spodnie o bardzo szerokich nogawkach, 
najczęściej o długości 3/4 lub 7/8’. W ostatnim dwudziestoleciu XVII wieku i na przestrzeni 
wieku XVIII we Francji mianem culottes określano męskie – najczęściej jedwabne – krótkie 

17 Władysław Cyran, „Mechanizm zapożyczania wyrazów w języku polskim”, Rozprawy Komisji 
Językowej ŁTN 20 (1974): 23–37. 
18 Szczygieł: Co to są chinosy i jak je nosić?, dostęp 30.08.2019, https://meskie-spodnie.pl/blog/co-to-sa-
-chinosy-i-jak-je-nosic.html. 
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spodnie, spięte pod kolanem podwiązką lub klamrą19. Natomiast w latach 70. XX wieku 
w Stanach Zjednoczonych tą nazwą zaczęto określać szerokie spodnie kończące się za kola-
nem, które cieszyły się popularnością szczególnie wśród hippisek (właśnie to znaczenie 
zostało przeniesione na grunt polszczyzny); oxfordy20 ‘eleganckie buty – najczęściej lakie-
rowane – na płaskiej podeszwie, wykonane z litej skóry i sznurowane’. Początkowo noszone 
wyłącznie przez mężczyzn, od kilku lat bardzo popularne wśród kobiet, które wkładają je 
zarówno do formalnych, jak i codziennych stylizacji. Zapożyczona na grunt polszczyzny 
nazwa stanowi skrócenie angielskiego wyrażenia Oxford shoe (but w typie oksfordzkim) 
oznaczającego ‘eleganckie buty z cholewką sięgającą kostki i otwartym sznurowaniem’; 
sneakersy ‘masywne buty sportowe na grubej podeszwie, w typie Nike’. Buty tego typu 
były popularne już w latach 90., lecz wówczas noszono je wyłącznie do ubrań sportowych. 
W 2018 roku na wybiegi modowe wprowadził je ponownie dyrektor kreatywny domu mody 
Balenciaga – Demna Gvasalia, a sneakersy stały się elementem strojów nie tylko sporto-
wych, lecz również – a może nawet przede wszystkim – dopełnieniem eleganckich stylizacji 
czy strojów biurowych. Ich nazwa pochodzi od angielskiego sneaker, czyli ‘but treningowy 
o miękkiej podeszwie’. 

Adaptacje słowotwórcze – polegające na wprowadzeniu rodzimego formantu w obręb 
zapożyczanego wyrazu21. Do utworzenia form rzeczownikowych wykorzystano żeński for-
mant -ka, który jest w tej funkcji najbardziej ekspansywny, natomiast formy przymiot-
nikowe utworzono za pomocą formantu -owy, określającego przymiotnik o charakterze 
ogólnie relacyjnym22: bomberka ‘krótka, dość obszerna kurtka, która na wysokości pasa 
i na zakończeniu rękawów ma szerokie ściągacze, wyposażona jest w duże kieszenie i zapi-
nana na zamek błyskawiczny’. Jej nazwa jest skróceniem angielskiego bomber jacket, która 
nazywana była też flight jacket i służyła amerykańskim pilotom podczas pierwszej wojny 
światowej do ochrony przed bardzo niskimi temperaturami panującymi w kabinach samo-
lotowych23; braletka ‘miękki (pozbawiony fiszbin) koronkowy biustonosz składający się 
z dwóch trójkątów podtrzymywanych na ramiączkach’ <fr. bralette>; casualowy ‘o stylu 
ubierania: luźny, codzienny, niezobowiązujący, ale zarazem elegancki i ponadczasowy; do 
jego charakterystycznych elementów zaliczyć można m.in. cygaretki czy ramoneskę’ <ang. 
casual = nieformalny>; oversizowy ‘pozornie o jeden-dwa rozmiary za duży’ <ang. over-
size = zbyt duży, większy od normalnego rozmiaru>; shopperka ‘duża torebka damska 

19 Ela i Andrzej Banach, Słownik mody (Warszawa: Wiedza Powszechna, 1962), 72. 
20 Źródła internetowe, obok nazwy oksfordy, notują również formę oksfordki, która jest częściej stoso-
wana w odniesieniu do damskiego obuwia tego typu.
21 Cyran, „Mechanizm”, 31. 
22 Renata Grzegorczykowa, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe (Warszawa: PWN, 
1981), 68. 
23 Glamour: Bomber jacket – skąd się wzięły kurtki bomberki i gdzie kupić najmodniejsze modele?,  
dostęp 30.09.2019, https://www.glamour.pl/artykul/bomber-jacket-skad-sie-wziely-kurtki-bomberki-i-gdzie-
kupic-najmodniejsze-modele. 
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z jedną komorą i stosunkowo krótkimi uszami, które pozwalają na noszenie jej na ramieniu 
lub w zgięciu łokcia; jej cechą charakterystyczną jest duża pojemność – torba powinna 
pomieścić zakupy’. Nazwa tej damskiej torebki jest skróceniem angielskiego shopper bag 
oznaczającego dosłownie torbę na zakupy. 

c) Neosemantyzmy, czyli nazwy, których nowe znaczenia powstały na skutek dostrze-
żenia podobieństwa jakichś elementów stroju do innych realiów. Według Marii 
Borejszo „są to często nazwy indywidualne lub stosowane okresowo, które rzadko 
odnotowują opracowania leksykograficzne i literatura przedmiotu”24. 

Neosemantyzmy o charakterze metonimicznym (porównywane na zasadzie stycz-
ności): hiszpanka ‘bluzka lub sukienka z charakterystycznym dekoltem, określanym rów-
nież jako dekolt carmen; jest to dekolt odsłaniający ramiona, który występuje w wersji gład-
kiej lub drapowanej’. Nazwa wywiedziona została prawdopodobnie od słynnej hiszpanki 
Carmen, która w sukni o takim dekolcie uwodziła mężczyzn w operze Georges’a Bizeta; 
lambadówa ‘krótka spódniczka o nieco trapezowym kroju, z prostym karczkiem i falban-
kami’. W spódniczkach tego typu tańczono w latach 80. m.in. popularną lambadę, od której 
ta krótka spódnica wzięła swoją nazwę. Neosemantyzm powstał poprzez dodanie do pod-
stawy lambada formantu -ówka (charakteryzującego się znaczną ekspansywnością), który 
następnie uległ zgrubieniu (-ówa), przez co nabrał ekspresyjnego nacechowania. Wyraz 
został najprawdopodobniej ukształtowany pod wpływem języka angielskiego, w którym 
funkcjonuje nazwa lambada skirt, czyli spódniczka do lambady; listonoszka ‘damska 
torebka na długim pasku, zapinana za pomocą metalowej sprzączki’. Pierwotnie listonoszka 
była dużą torbą z licznymi przegródkami, którą nosili listonosze oraz konduktorzy (stąd 
też funkcjonująca w polszczyźnie nazwa konduktorka). Współcześnie może to być również 
mała torebeczka – istotne jest, by była zapinana od góry i aby można było przewiesić ją 
przez ramię. Wyraz został zbudowany poprzez dodanie do rodzimej podstawy formantu 
-ka, który jest najbardziej ekspansywnym przyrostkiem dla wyrazów tworzonych w liczbie 
pojedynczej. Być może znaczenia nabyła pod wpływem angielskich określeń postman bag 
oraz messenger bag, czyli torba listonosza/posłańca; muszkieterki ‘rodzaj damskich koza-
ków (na płaskiej podeszwie lub na obcasie) z cholewką sięgającą ponad kolano, niekiedy 
nawet do połowy uda’. Nazwa muszkieterki została upowszechniona najpewniej za sprawą 
ekranizacji słynnej na całym świecie powieści Aleksandra Dumasa opowiadającej o przy-
godach muszkieterów francuskiej gwardii królewskiej, której bohaterowie nosili podobnie 
wyglądające buty. Trudno dopatrywać się związków tej nazwy z określeniami obcojęzycz-
nymi – po francusku kozaki za kolano to cuissardes, natomiast po angielsku – over the knee 
boots lub thigh high boots; spodenki-kolarki i kolarki ‘obcisłe spodnie sięgające do kolan’. 
Wygląd tych damskich spodenek został porównany do sportowych spodenek, w jakich jeż-
dżą kolarze. Nazwa jest dosłownym przełożeniem angielskiego biker-shorts i przez autorkę 

24 Borejszo, „Nazwy ubiorów”, 70. 
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bloga często jest stosowana zamiennie z określeniem angielskim (patrz: zapożyczenia 
cytatowe); szwedy ‘spodnie o szerokich nogawkach, które rozszerzają się już od wysokości 
pasa’. Ich nazwa wzięła się od spodni, które w latach 70. nosili członkowie popularnego 
szwedzkiego zespołu ABBA. Wydaje się, że jest to neologizm utworzony na gruncie pol-
skim, ponieważ nie znaleziono żadnego poświadczenia takiej nazwy w językach obcych. 

Neosemantyzmy o charakterze metaforycznym (porównywane na zasadzie podo-
bieństwa, które najczęściej dotyczy kształtu): cygaretki ‘spodnie z wąskimi nogawkami 
sięgającymi kostek, o prostym kroju na całej długości’. Cygaretki zostały spopularyzowane 
w latach 50. ubiegłego wieku przez Marilyn Monroe i Audrey Hepburn, które – pokazując 
się w nich fotoreporterom – sprawiły, że spodnie te stały klasykiem, podobnie jak mała 
czarna. Ich nazwa, poprzez skojarzenie kształtu, nawiązuje do cygaretek, czyli dawniej 
papierosów. Znaczenie tego wyrazu zostało nabyte pod wpływem francuskim lub angiel-
skim, w których to językach ta część garderoby określana jest odpowiednio jako pantalon 
cigarette i cigarette pants; ołówek ‘in. spódnica ołówkowa; obcisła spódnica kończąca się 
w okolicy kolan, z wysokim stanem i rozporkiem z tyłu, który ułatwia poruszanie się’. 
Jej prosty krój został na zasadzie podobieństwa kształtu skojarzony z ołówkiem. Trudno 
określić, który z języków – angielski czy francuski – wpłynął na polską nazwę (ang. pencil 
skirt; fr. jupe crayon); torebka-koszyczek i koszyk ‘torebka na lato wykonana z wikliny lub 
plecionki; może być duża jak shopperka lub znacznie mniejsza – jak np. listonoszka’. Ze 
względu na materiał, z którego jest wykonana, torebka ta wzięła swoją nazwę od wiklino-
wego koszyka, nowego znaczenia nabyła natomiast za sprawą angielszczyzny bądź fran-
cuszczyzny (ang. basket bag; fr. sac panier); torebka-nerka i nerka ‘niewielka torebka, 
którą nosi się na pasku oplecionym wokół talii’. Torebki tego typu początkowo były noszone 
przez sprzedawców i sportowców, ponieważ dają możliwość swobodnego poruszania 
rękoma. Od kilku sezonów są natomiast najmodniejszym elementem, zarówno damskiej, 
jak i męskiej garderoby. Jej nazwa jest dosłownym przełożeniem angielskiego kidney-bag 
oraz francuskiego sac de rein. 

Podsumowanie 

Macademian Girl jest dziś jedną z tych blogerek, które dyktują trendy w polskim świecie 
mody. Tworzone przez nią stylizacje są bardzo chętnie kopiowane przez całe rzesze kobiet, 
które pragną wyglądać stylowo i szykownie. Blogerka inspiracje dla swoich kreacji czerpie 
z największych wybiegów modowych, które następnie przetwarza w charakterystycznym 
dla siebie stylu. Podążanie za światową modą przejawia się jednak nie tylko w ubiorze, 
ale przenosi się także do warstwy leksykalnej polszczyzny. Tamara Gonzalez Perea często 
używa angielskich zapożyczeń cytatowych, których desygnaty są dla polszczyzny na tyle 
nowymi zjawiskami, że ta nie zdążyła jeszcze stworzyć rodzimych odpowiedników. Być 
może nigdy nawet nie będzie okazji do ich utworzenia, bo znikną z języka tak samo szybko, 
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jak zmieni się moda. Są to w przeważającej mierze nazwy charakteryzujące trendy obec-
nego i zeszłego roku, i o ile użycie niektórych z nich wydaje się zasadne, ponieważ w pre-
cyzyjny i zarazem ekonomiczny sposób przekazują treści (por. monokini, tankini, choker), 
o tyle większość z nich, bez trudu i uszczerbku dla postulatu o ekonomizacji słownictwa, 
można by zastąpić rodzimymi odpowiednikami. Przecież crop top to po prostu krótki top, 
slip dress to sukienka-halka, a tassel earrings to kolczyki z chwostami. Kilka przykładów 
pokazuje, że posługiwanie się obcymi leksemami jest wyłącznie wyrazem mody językowej, 
polszczyzna posiada bowiem w swoim zasobie analogiczne nazwy – obcas kitten heel to 
przecież znana w Polsce od lat kaczuszka, a szpilki peep-toe to buty z wyciętym palcem, 
które stanowią najbardziej klasyczny model damskiego obuwia. Wydaje się więc, że stoso-
wanie ich przez autorkę bloga ma na celu jedynie przybliżenie czytelniczek do światowej 
mody, która staje się bardziej prestiżowa i luksusowa, gdy operuje nowymi, nieco egzotycz-
nymi zwrotami, często nieznanymi przeciętnemu użytkownikowi języka. 

Zapożyczenia zakwalifikowane jako adaptacje morfologiczne również mogą budzić 
wiele zastrzeżeń – z jednej strony wprowadza się w ich obręb polskie formanty i końcówki, 
z drugiej strony większość z nich zachowuje oryginalną, angielską pisownię i wymowę. 
Poziom ich adaptacji do polskiego systemu językowego jest niewielki (por. oversizowy, 
shopperka, boyfriendy, crocsy). 

Warto zauważyć, że im dany trend staje się powszechniejszy, tym szybciej znajdują 
się dla niego rodzime odpowiedniki. Można to prześledzić na przykładzie wyrazu nazy-
wającego obcisłe spodenki sięgające do kolan. Początkowo stosowano angielskie określenie 
biker shorts, gdy jednak trend ten na dobre przyjął się w modzie, zaczęto używać rodzi-
mej nazwy spodenki-kolarki (zaczerpniętej ze słownictwa sportowego), ostatecznie skró-
conej do formy kolarki. Podobnemu procesowi uległy neosemantyzmy torebka koszyczek 
i torebka nerka, które zostały skrócone odpowiednio do form koszyk/koszyczek i nerka, gdy 
moda na te akcesoria stała się na tyle rozpowszechniona, że człon niosący treść ogólną mógł 
zostać wyeliminowany bez szkody dla jakości przekazu. 

Dominująca rola języka angielskiego w zasobie słownictwa odnoszącego się do mody 
uwidacznia się również w grupie badanych tu neosemantyzmów, z których tylko w trzech 
przypadkach nie da się wykazać wpływów angielskich (por. hiszpanka, muszkieterki, 
szwedy). Trudno orzec z całą pewnością, że nowe znaczenia zostały przeniesione na grunt 
polszczyzny właśnie z języka angielskiego, a nie francuskiego. Biorąc jednak pod uwagę 
siłę oddziaływania języka i kultury amerykańskiej na Polskę w ostatnim trzydziestoleciu, 
można przypuszczać, że to język angielski był bezpośrednim dawcą nowego znaczenia. 

Spośród 197 używanych przez autorkę bloga nazw określających części garderoby 
(łącznie z dodatkami), zapożyczenia właściwe i semantyczne stanowią niemal 25% słow-
nictwa (47 nazw). Jedynie trzy badane nazwy nie mają obcej proweniencji, o czym pisano 
wyżej. Przeprowadzona analiza pokazuje, że słownictwo związane z modą jest silnie uza-
leżnione od wpływów angielskich, ponieważ obecnie angielszczyzna jest właśnie tym języ-
kiem, którym posługują się największe i najbardziej znane domy mody z całego świata. 
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Stwarza to możliwość zbudowania wspólnoty związanej tożsamymi upodobaniami, a także 
dotarcia do jak największej liczby potencjalnych odbiorców. Pozostaje również w zgodzie 
z panującą powszechnie tendencją do internacjonalizacji słownictwa, która ma niwelować 
bariery w komunikowaniu się między ludźmi. 

Warto jednak podkreślić, że Tamara Gonzalez Perea, obok licznych zapożyczeń, 
chętnie wykorzystuje również bogactwo językowe, jakie otwiera przed nią polszczyzna. 
Niejednokrotnie w opisach swoich stylizacji stosuje wieloczłonowe, rozbudowane struktury, 
które szczegółowo definiują elementy garderoby, a jednocześnie stanowią dodatkowy walor 
językowy czytanego tekstu. Sformułowania takie jak suknia o syrenim kroju, biżuteryjna 
torebka w kształcie rybki czy bluzka z drapowaniem na biuście świadczą o dużej świa-
domości językowej blogerki, która zdaje sobie sprawę z tego, że barwna warstwa słowna 
ma niezwykłą siłę oddziaływania na czytelniczki. Wielokrotnie używane przez blogerkę 
nazwy wielowyrazowe rozbudzają w czytelniczkach pozytywne emocje, a jednocześnie 
mają na celu wskazanie, że styl autorki bloga jest godny naśladowania. 
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Nazwy ubiorów damskich (na podstawie postów na blogu modowym Macademian Girl 
z lat 2017–2019)

S t r e s z c z e n i e
Celem niniejszych badań jest prześledzenie mechanizmów funkcjonowania najnowszego słow-
nictwa modowego, należącego do profesjolektu grupy zawodowej związanej z branżą modową. 
Do analizy wybrano 50 leksemów (z których przeważająca większość to zapożyczenia cytatowe 
z języka angielskiego), które nie mają poświadczenia we współczesnych słownikach języka pol-
skiego ani w Narodowym Korpusie Języka Polskiego. Do badań włączono również neoseman-
tyzmy o charakterze metaforycznym oraz metonimicznym, z których wiele nabyło nowe zna-
czenie pod wpływem języka angielskiego. Celem analizy jest również wykazanie, że Tamara 
Gonzalez Perea, tworząc posty na blogu w dużej mierze, posługuje się pożyczkami z języków 
obcych, pragnąc w ten sposób wpisywać się w światowe trendy modowe.
Spośród 197 używanych przez autorkę bloga nazw określających części garderoby (łącznie z do-
datkami) zapożyczenia właściwe i semantyczne stanowią niemal 25% słownictwa (47 nazw). 
Przeprowadzona analiza pokazuje, że słownictwo związane z modą jest silnie uzależnione od 
wpływów angielskich, ponieważ obecnie angielszczyzna jest właśnie tym językiem, którym 
posługują się największe i najbardziej znane domy mody z całego świata. Stwarza to możliwość 
zbudowania wspólnoty związanej tożsamymi upodobaniami, a także dotarcia do jak najwięk-
szej liczby potencjalnych odbiorców. Pozostaje również w zgodzie z panującą powszechnie ten-
dencją do internacjonalizacji słownictwa, która ma niwelować bariery w komunikowaniu się 
między ludźmi. 

Names of women’s clothing (based on the posts on the fashion blog Macademian Girl 
from the years 2017–2019)

S u m m a r y
The purpose of this study is to investigate the mechanisms of functioning of the latest fashion 
vocabulary belonging to the professiolect of the fashion industry. Fifty lexemes were selected 
for analysis (of which a vast majority were loanwords from English), not found neither in the 
contemporary Polish language dictionaries nor in the National Corpus of the Polish language. 
Included were also metaphoric and metonymic neosemanticisms of which many acquired new 
meaning under the influence of English. The purpose of the analysis was also to demonstrate 
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that Tamara Gonzalez Perea in her blog posts largely uses loanwords form foreign languages out 
of her desire to become part of the global fashion trends.
From among 197 names of clothes (including accessories) used by the blog’s author, the proper 
and semantic loanwords constitute nearly 25 per cent of the vocabulary (47 names). The per-
formed analysis demonstrated that the fashion vocabulary is strongly affected by the English 
influences, as today English is used by the greatest and best known fashion houses in the world. 
This makes possible to build a community of same likes and reach the largest potential audi-
ence. It is also in line with the common tendency to internationalize the vocabulary in order to 
overcome communication barriers.
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Wstęp

Imiesłowy, podobnie jak osobowe formy czasownika, posiadają kategorię strony, określa-
jącą stosunek podmiotu do wyrażonej imiesłowem czynności (z wyjątkiem strony zwrot-
nej). Z tego powodu w gramatykach historycznojęzykowych imiesłowy tradycyjnie dzieli 
się na czynne i bierne1. Pod pewnymi względami grupy te są podobne z punktu widzenia 
morfosyntaktycznego: posiadają dwa typy odmiany (rzeczownikową i zaimkową); para-
dygmat odmiany prostej (rzeczownikowej) ulega znacznemu uszczupleniu; odmiana zło-
żona (zaimkowa) natomiast funkcjonuje niemal niezmiennie od epoki przedpiśmiennej  
 
 
 
 

1 Zob. np. Zenon Klemensiewicz, Tadeusz Lehr-Spławiński, Stanisław Urbańczyk, Gramatyka histo-
ryczna języka polskiego (Warszawa: PWN, 1965).

* Badania realizowane w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki; projekt nr 2017/26/E/HS2/00083: 
Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu. 
Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych, pod kierunkiem Doroty Rojszczak- 
-Robińskiej.
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aż do czasów współczesnych; imiesłowy mogą pełnić funkcję zarówno atrybutu, jak i pre-
dykatu; w odmianie złożonej formy ulegają adiektywizacji2. Jest też jednak spora grupa 
cech morfosyntaktycznych różnicujących imiesłowy bierne od czynnych, z tego względu 
należy osobno zarysować ich miejsce w systemie języka staropolskiego.

Artykuł ma na celu wstępne rozpoznanie dotychczasowej wiedzy o imiesłowach bier-
nych w staropolszczyźnie (ich budowie i funkcjach składniowych), odniesienie jej do mate-
riału apokryficznego oraz wskazanie kierunków dalszych szczegółowych badań w tym 
obszarze. Włączenie metody statystycznej i analiza ilościowo-jakościowa będą możliwe, 
gdy zrealizowane zostanie kolejne zadanie grantowe – anotacja gramatyczna.

Wszystkie przykłady zaprezentowane w niniejszym przeglądzie pochodzą ze staro-
polskich tekstów apokryficznych NT3 i podawane są w transkrypcji wypracowanej przez 
zespół badawczy pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Doroty Rojszczak-Robińskiej4. 

Teraźniejsze i przeszłe

Podobnie jak imiesłowy czynne imiesłowy bierne dzieliły się w epoce przedpiśmiennej na 
czasu teraźniejszego i przeszłego. Do staropolszczyzny dotrwała zasadniczo jedna formacja 
kontynuująca imiesłów bierny czasu teraźniejszego – z przyrostkiem -m-:

tematyczne (końcówka dodana do tematu praesentis), np. *nesomъ, *dvigomъ, 
atematyczne (tworzone na wzór tematycznych), np. vědomъ.

Niewiele jest tego typu wyrazów w apokryficznym materiale staropolskim5. Można 
wskazać, że kontynuantem tej formacji jest niewiadomy (ŻSA 22v/15) oraz być może (na 
podstawie zaświadczonego scs. vědomъ) świadom (RD 38/21). Poza tym na gruncie języka 
polskiego powstawały nowotwory językowe tworzone na wzór imiesłowów biernych czasu 

2 O funkcjach składniowych staropolskich imiesłowów czynnych zob. np. Wacław Taszycki, Imiesłowy 
czynne, teraźniejszy i przeszły I. w języku polskim (Kraków: Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 
1924); Antonina Grybosiowa, Rozwój funkcji składniowej imiesłowów nieodmiennych w języku polskim. 
Związki z nomen (Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum, 1975); Olga Ziółkowska, „O funkcji skła-
dniowej staropolskich imiesłowów czynnych na podstawie średniowiecznych apokryfów nowotestamen-
talnych. Konsekwencje edytorskie interpretacji składniowej”, Sztuka Edycji 1 (2020): 25–34. 
3 To dziewięć utworów na nowo opracowanych i udostępnionych w postaci transliteracji i trans-
krypcji przez zespół badawczy pracujący w ramach wspomnianego grantu NCN: List Lentulusa (LL), 
Karta Rogawskiego (KR), Sprawa Chędoga (SCh), Historyja trzech kroli (HTK), Ewangelia Nikodema 
(EN), Rozmyślania dominikańskie (RD), Żywot św. Anny (ŻSA), Żywot Pana Jezu Krysta (ŻPJK) oraz 
Rozmyślanie przemyskie (RP).
4 Zob. www.apocrypha.amu.edu.pl.
5 O zaniku formacji na -m- w językach słowiańskich zob. Zdzisław Stieber, Zarys gramatyki porównaw-
czej języków słowiańskich (Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 1989), 185.
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teraźniejszego, np. łakomy (ŻPJK 51v/14, RP515/23), znajomy (ŻSA 26v/24), niewidome 
(ŻPJK 115v/2) i inne z formantem -om-.

Imiesłowy bierne czasu przeszłego powstawały poprzez dodanie do tematu bezoko-
licznika jednego z trzech formantów: 

-t- – gdy temat bezokolicznika kończy się na -i, -y, -u, -ę lub -r, np. ubit (SCh 6v/11), 
ubity (RD 106/1), jęt (RP 165/19), jęty (ŻPJK 70v/24),

-n- – gdy temat bezokolicznika kończy się na -ą, -e, np. napisane (RP 179/19), napisany 
(ŻPJK 117r/17),

-en- – pozostałe; do tematu bezokolicznika dodawane jest -en-; na gruncie języka pol-
skiego formant ten ma ostatecznie przeważnie formę -on-, np. wiedzion (SCh 93r/2), 
co jest wynikiem działania procesów fonetycznych na styku morfemów (np. věd-enъ 
– przednia e zmiękcza spółgłoskę d, następnie zachodzi przegłos e w o przed twardą 
n – wiedzion); wyjątkiem jest forma M. l.mn. rodzaju męskoosobowego, gdzie nie ma 
warunków do zajścia przegłosu, np. wiedzeni (RD 180/33)6.

Już na podstawie przytoczonych tu przykładów ze staropolskich apokryfów Nowego 
Testamentu widać, że istniały dwa typy odmiany biernego imiesłowu (czasu teraźniejszego 
i przeszłego): rzeczownikowa (świadom, ubit, wiedzion) oraz zaimkowa (niewiadomy, napi-
sane, jęty). W materiale apokryficznym niemal nie sposób jednak znaleźć innych niż M. l. 
poj. r.m. form odmiany rzeczownikowej, np. znajomy (M. l.mn. r.ż.) (RP 17/18–24), napi-
sany (M. l.mn. r.ż.) (ŻPJK 117r/17). Jest też grupa form wątpliwych interpretacyjnie, np. 
Natemieście jęta i z Jozefem przywiedziona przed biskupa (RP 58/18–20). Formy M. l.poj. 
r.ż. będą wyglądały w rękopisie identycznie dla obu odmian: przywiedziona, jęta – odmiana 
rzeczownikowa i zaimkowa różnią się tu jedynie iloczasem wygłosowej samogłoski7. 

Poświadczenie wyłącznie mianownikowych form w odmianie prostej wynika z repar-
tycji funkcji składniowych obu typów odmiany i z ograniczenia występowania form pro-
stych zasadniczo niemalże do funkcji samodzielnego predykatu lub orzecznika w orzeczeniu 
imiennym. Podobne zjawisko możemy zaobserwować w odniesieniu do przymiotników8.

W związku z tym, że jedyna formacja imiesłowu biernego czasu teraźniejszego  
(na -m-) niemal zanikła, znaczenie to przejmuje w całości imiesłów bierny czasu przeszłego. 
Z tego powodu w dalszej części artykułu będzie mowa ogólnie o imiesłowach biernych, bez 
uwzględniania kategorii czasu.

6 Warto jeszcze wyjaśnić, dlaczego spółgłoska przed e nie uległa palatalizacji i nie mamy ostatecznie 
formy wiedzieni. Odpowiedzialna za to jest dysymilacja (rozpodobnienie).
7 Można by się pokusić o próbę rozróżnienia iloczasu na podstawie oznaczenia pochylenia samogłosek 
w druku (np. ŻPJK i ŻSA), należy jednak pamiętać, że nawet u przykładających się do swego fachu dru-
karzy (jak H. Wietor) zdarzały się niekonsekwencje, zob. Klemensiewicz, Lehr-Spławiński, Urbańczyk, 
Gramatyka.
8 W odmianie rzeczownikowej i zaimkowej – zob. tamże, 323–337.
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Zmiana wartości kategorialnej

Imiesłowy bierne ulegają w epoce staropolskiej rozchwianiu – nie tylko dotyczą zarówno 
przeszłości, jak i teraźniejszości niezależnie od budowy, ale też zmienia się ich wartość 
kategorialna w zakresie strony oraz aspektu.

Wacław Twardzik i Antonina Grybosiowa zauważyli9, że w staropolskich tekstach 
zdarza się, że imiesłów czynny występuje w znaczeniu biernym. Wskazali osiem przykła-
dów z RP, które szczegółowo zanalizowali, np. Kiedy ji uźreli tako trudno wiążąc, wszyscy 
od niego uciekli (RP 672). W konstrukcjach tego typu agens imiesłowu nie jest wyrażony, 
a pozycję dopełnienia bliższego zajmuje pacjens. Na pytanie, czy można zatem uznać, że 
tego typu przykłady są przejawami neutralizacji kategorii strony, odpowiadają przecząco: 
„Przeciwko takiej interpretacji przemawia jednak fakt, że zdolność wyrażania strony czyn-
nej imiesłów ten zachował; a ponadto przytoczonych osiem zdań […] do takiego wniosku 
nie uprawnia”10.

Kilka kolejnych przykładów użycia imiesłowów czynnych w znaczeniu biernym podali 
Wacław Twardzik i Ivan Petrov11 – poszerzyli zakres analizowanego materiału o obszerny 
ŻPJK, np. Błogosławiona dziewica Maryja uźrzawszy swe miłe dziecię tako niędznie bijąc, 
chciała k niemu przystąpić (ŻPJK 73r), jeden przykład z Ortyli Maciejowskiego oraz – co 
dla nas istotne – jeden z RD: Gdym widziała mego syna okrutnie wiążąc u słupa i przez lito-
ści biczując, stałam płacząc (RD 144) i jeden z SCh: Bo widzieli z jednej strony krzyżując 
Pana Jezusa […] (SCh 103v).

Możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy wskazali Twardzik i Grybosiowa: istnie-
nie odmiennego imiesłowu czynnego czasu teraźniejszego w funkcji biernej12 (zob. np. 
Melankolija tako rzekąca RP157; widzieli Pana swego związanego, między nieprzyjacielmi 
siepającego RD 79), szerokie możliwości konotacyjne verba sentiendi (większość przykła-
dów dotyczy właśnie czasowników postrzegania) oraz trudności z przekładem konstrukcji 
łacińskich13.
Znajdujemy w materiale apokryficznym także przykłady obrazujące sytuację odwrotną – 
imiesłów bierny zostaje użyty w znaczeniu czynnym, np.

Piłat osądził już Pana Jezusa <na ukrzyżo>waną śmierć (RD 173),

9 Wacław Twardzik, Antonina Grybosiowa, „Nieznana funkcja nieodmiennego imiesłowu czynnego 
czasu teraźniejszego w Rozmyślaniu przemyskim”, Polonica 1 (1975): 225–229.
10 Tamże, s. 226.
11 Ivan Petrov, Wacław Twardzik, „O staropolskich imiesłowach dociekliwie i odkrywczo”, Slavia – časo-
pis pro slovanskou filologii 4 (2014): 423–431.
12 Więcej o tej funkcji zob. Taszycki, Imiesłowy; Jan Łoś, Gramatyka polska, cz. III: Odmiennia (fleksja) 
historyczna (Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, 1927), 266.
13 Twardzik, Grybosiowa, „Nieznana funkcja”, 229.
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[…] natychmiast przyłączy sie k nam potwirdzając, niewidome oświecając i ku miło-
waniu swemu serca rozpalając […] (ŻPJK 115v).

„Niewidomy człowiek” to nie ‘ten, którego nie widać’, ale ‘ten, który nie widzi’14. 
Barbara Bartnicka zwróciła uwagę, że zatarcie biernego znaczenia najczęściej dotyczy cza-
sowników stanowych15.

Szczególną sytuacją jest imiesłów bierny w znaczeniu strony zwrotnej – jak zostało 
wspomniane na początku artykułu, polszczyzna nie ma osobnej formy wyrażającej relację, 
w której agens jest zarazem pacjensem, np. „zapłakana matka”.

Rozchwianie kategorii strony w odniesieniu do imiesłowów nie jest specyficzne dla 
staropolszczyzny – jest zjawiskiem, które możemy zaobserwować także współcześnie16: 
„łakomy kąsek” to ‘taki, którego się łaknie’, a „łakomy człowiek” to ‘taki, który łaknie’ – 
i w drugą stronę, gdy imiesłów czynny ma znaczenie bierne, np. „miejsce siedzące” to 
‘miejsce, na którym się siedzi’.

Podobnie w kwestii aspektu – dochodzi do rozchwiania znaczenia imiesłowu. 
Imiesłowy utworzone na temacie bezokolicznika (lub praesentis) czasowników dokona-
nych mają zasadniczo aspekt dokonany i odwrotnie – utworzone od czasowników niedoko-
nanych – niedokonany. W materiale apokryficznym jednak dostrzegamy wyraźnie, że taka 
repartycja jest zdecydowanie zbyt dużym uproszczeniem, np.

A ten jisty Symeon miał dwu synu, bratu rodzonych, i my wszytcy we śnie i w pogrzebie 
ich bylismy (EN 136v),

I jęli szemrać na miłego Jezusa, mniemając, aby to o kościele murowanem mowił 
(RD 14),

A oni mu przynieśli część ryby pieczonej i plastr miodu (ŻPJK 115v).

Wszystkie wskazane w przykładach imiesłowy formalnie zostały utworzone na bez-
okolicznikach czasowników niedokonanych, ale mają znaczenie dokonane. Widać wyraź-
nie, że imiesłowy oddaliły się od swoich podstaw pod względem kategorialnym17. Podobne 
przykłady można wskazać w tekstach współczesnych.

14 Liczne podobne przykłady przedstawia i analizuje Zuzanna Topolińska, zob. taż, „Kartki z historii 
słowiańskiego participium praeteriti passivi (PPP)”, Rocznik Slawistyczny 60 (2011): 135.
15 Barbara Bartnicka, Adiektywizacja imiesłowów w języku polskim (Warszawa: PWN, 1970).
16 Zob. Barbara Bartnicka, „Adiektywizacja imiesłowów przymiotnikowych w języku polskim”, BPTJ 
25 (1967): 233–242.
17 Zob. tamże, 235.



 248 | Olga Ziółkowska 

Funkcje składniowe

Imiesłowy bierne w apokryfach mogą pełnić dwojaką funkcję – albo atrybutu (w grupie 
nominalnej), albo predykatu (w grupie werbalnej). Wtórnie występują także w funkcji np. 
podmiotu lub dopełnienia.

Atrybut

W funkcji atrybutu występują niemal wyłącznie imiesłowy bierne w odmianie złożonej. 
To one ulegają procesowi adiektywizacji – jest to zjawisko dotyczące wszystkich imiesło-
wów – nie tylko biernych. Imiesłowy jako określenia rzeczownika to np.

Już ci jęt łotr diabłem opętany (ŻPJK 69r),

I stał miły Pan Jezus przed Annaszem związany (RD 84).

O znacznym stopniu adiektywizacji tych imiesłowów świadczy fakt, że podlegają 
także procesowi substantywizacji, więc wtórnie zajmują pozycję dopełnienia lub podmiotu: 

Tać jest pocieszenie udręczonych a smutnych, wspomożenie ubogim, głupim poradze-
nie, jętym ucieczka (ŻPJK 27r),

I ktory-ś ty jest, ktory grzechow ciemnością zaślepione Boską a jasną i oświecającą 
oblewasz światłością (EN 144r).

W obu przytoczonych przykładach imiesłów bierny w odmianie złożonej uległ sub-
stantywizacji i pełni funkcję dopełnienia.

Imiesłowy bierne w odmianie prostej występują w funkcji atrybutu wyjątkowo, np.

A na onym mieścu żłob albo jeśli, w ktorym Jesus na sienie przed wołem i przed osłem 
położon był, i ony to płatki, pieluszki, ktorymi Jesus był obinion albo powit, i koszula 
albo gzło błogosławionej dziewice panny Maryjej, ktorą koszulę albo gzło w onym to 
żłobie zapamiętała a zostawiła, kiedy z onej spelunki uciekała dla bojaźni żydowskiej – 
to wszystko błogosławiona święta Helena świeżo a nieporuszono nalazła (HTK 224v).

W podanym fragmencie pojawia się szereg polisyndetycznie połączonych atrybutów 
w odmianie prostej – przymiotnik „świeżo” (‘świeże’) oraz imiesłów bierny „nieporuszono” 
(‘nieporuszone’). Jest to jednak dość wyjątkowa sytuacja na gruncie języka staropolskiego, 
być może użycie imiesłowu biernego w formie typowej dla odmiany prostej wynikało 
z chęci dostosowania końcówki do końcówki przymiotnika. W całym analizowanym mate-
riale apokryficznym nie znalazłam bowiem szeregowych połączeń z dwojako zbudowanych 
przymiotników i/lub imiesłowów.
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Niewystępowanie w funkcji atrybutywnej prawie w ogóle imiesłowów w odmianie 
prostej może świadczyć o dużej ich predykatywności18.

Predykat

Orzeczenie

Z odwrotnymi proporcjami mamy do czynienia w wypadku samodzielnego ośrodka predy-
kacji – dominują tu imiesłowy bierne w odmianie prostej:

Bo mi takież anjoł posłan i widziałam jego święte lice […] (RP 8),

A wszakoż człowieczeństwo moje strachem zjęto, boi sie przykrej śmierci krzyżowej 
(RD 66).

Można wskazać pojedyncze, wyjątkowe miejsca, w których to imiesłów bierny 
w odmianie złożonej pełni funkcję samodzielnego ośrodka predykacji, np.

Głowa jego skłaniająca ku całowaniu, serce odtworzone ku miłowaniu, ramiona i ręce 
rozszerzony ku obłapieniu, wszytek żywot wyłożony ku twemu odkupieniu (SCh 4v).

W tym zdaniu nie ma ośrodka predykacji wyrażonego osobową formą czasownika, ale 
w funkcji tej występują imiesłowy – obok form prostych M. l.mn. r.ż. rozszerzony i wyło-
żony pojawia się M. l.poj. r.n. z końcówką typową dla odmiany złożonej -e (a nie -o) otwo-
rzone.

Zenon Klemensiewicz interpretował takie konstrukcje jako „eliptyczne”, z pomi-
niętym łącznikiem19. To by sugerowało, że orzeczenie imienne jest prymarne względem 
predykacji nominalnej. Z aktualnych badań nad składnią najstarszej polszczyzny wiemy, 
że tak nie jest, a – jak piszą Zdzisława Krążyńska, Tomasz Mika i Agnieszka Słoboda – 
„Refleksem składni sprzed części mowy jest między innymi możliwość pełnienia funkcji 
predykatywnej przez każdy element języka”20. Na tego typu konstrukcje jako samodzielne 
predykaty („orzeczenia przymiotnikowe”) wskazywała także Krystyna Pisarkowa w roz-
dziale „Orzekające konstrukcje nieczasownikowe”21.

18 Z tego względu, zgodnie ze współczesną normą, zdecydowano się w nowych transkrypcjach staropol-
skich apokryfów NT pisać imiesłowy bierne w odmianie prostej osobno z cząstką nie, podkreślając cza-
sownikowy, czynnościowy charakter, a imiesłowy złożone, jak przymiotniki w stopniu równym – łącznie.
19 Zob. Klemensiewicz, Lehr-Spławiński, Urbańczyk, Gramatyka.
20 Zdzisława Krążyńska, Tomasz Mika, Agnieszka Słoboda, Składnia średniowiecznej polszczyzny. 
Część I: Konteksty – metody – tendencje (Poznań: Wydawnictwo „Rys”, 2015), 91.
21 Krystyna Pisarkowa, Historia składni języka polskiego (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: 
Ossolineum, 1984), 59–60.
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Orzeczenie imienne

Klemensiewicz zauważył, że „Imiesłów przymiotnikowy w orzeczniku ma do końca XV w. 
formę niezłożoną; w XVI w. zaczyna się wahanie, a od w. XVIII panuje niemal wyłącznie 
forma złożona”22. Materiał z apokryfów staropolskich pokazuje właśnie to XVI-wieczne 
rozchwianie w tym zakresie. Można wskazać liczne przykłady, w których w orzeczeniu 
imiennym pojawia się w funkcji orzecznika imiesłów bierny w odmianie prostej, np.

Jezus w lice ciężko jest uderzon od sługi bis<ku>piego u Annasza (RD 87),

A wszystki tego świata kupie drogie, dziwne a niesłychane i też dziwy morskie tam iste 
przez ziemię i przez morze były wożony i przenoszony, a jeszcze więcej onej to ziemie 
miasta Akiers tako rzeczonego ślachetność i chwała, i teże moc była mianowana (HTK 
157r)

oraz złożonej:

Widzisz też, dziewico błogosławiona, ninie jagody i czeluści moje być niepokalone, 
ale czasu mojej okrutnej męki wezmą policzki nieśliczne i ślinami smrodliwymi będą 
oszkaradzone (ŻPJK 48r),

[…] tego czasu wielebna święta Helena, matka jego, rozumiej Konstantynowa, między 
Żydy u wschodu słońca tamo sie są chowali, a żydowskie niedowiarstwo jakoby juże 
było zarażone a skażone (HTK 222v).

Z czasem coraz rzadziej można spotkać imiesłów bierny w odmianie prostej w funkcji 
innej niż orzecznik w orzeczeniu imiennym. Jest to bezpośrednim podwodem nielicznego 
poświadczenia tego typu imiesłowu w przypadkach zależnych.

Formy bezosobowe

Na szczególną uwagę zasługują formy bezosobowe w języku polskim na -no i -to, tzw. 
bezosobniki. Formalnie to imiesłowy bierne w odmianie prostej rodzaju nijakiego. W lite-
raturze przedmiotu można znaleźć kilka różnych teorii próbujących wyjaśnić, jaką drogę 
przebyły te imiesłowy od M. l.poj. r.n. w odmianie prostej do znaczenia bezosobowego23. 
Przekonująca jest teoria Henryka Oesterreichera, że bezosobowe znaczenie struktur na -no 
i -to wyewoluowało z orzeczeń imiennych, w których orzecznikiem jest właśnie imiesłów 
bierny w odmianie prostej24.

22 Klemensiewicz, Lehr-Spławiński, Urbańczyk, Gramatyka, 325–326.
23 Zob. np. Topolińska, „Kartki z historii”, 136; Pisarkowa, Historia składni, 41–42; Łoś, Gramatyka, 112.
24 Zob. Henryk Oesterreicher, Imiesłów bierny w języku polskim (Kraków: Nakładem Polskiej Akademii 
Umiejętności, 1926).
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Materiał staropolskich apokryfów jest doskonałą ilustracją wszystkich stanów przej-
ściowych – obok struktur spójnych pod względem formalnym i semantycznym, z łączni-
kiem w orzeczeniu imiennym, np.

A przeto sie wiesiel, szczęsne Kolno, ktore z osobnej łaski i z opatrzności albo z przej-
rzenia Boskiego tako ślachetnymi a chwalebnymi trzemi krolmi, napierwszymi z ludu 
i dziewic, tako ślachetnymi, zebranim, zgrumadzenim, jesteś ożłobiono, z ktorych wię-
cej niżli wszytkimi bogacstwami twymi wielbisz sie, a po wszytkim świecie ode wszyt-
kich ludzi osobnie jesteś umiłowano, a dla tych, tych trzech krolew, nad insze wszytki 
miasta na świecie przez przestania jesteś szukano a uwielbiono, a częstokroć nad 
insze miasta na świecie od krolew i od książąt, i wszytkiego pokolenia, językow aliż do 
skonania świata będziesz mianowano (HTK 259v) 

oraz struktur spójnych, gdzie imiesłów pełni funkcję samodzielnego ośrodka predykacji, 
np.

Pan miły Jezus po tej modlitwie smętnej i płaczliwej wstał z ziemie i był taki medły, iż 
ledwie stał na nogach, abowiem jego człowieczeństwo strachem zjęto okrutnej śmierci 
(RD 62)

funkcjonują struktury niespójne, w których dochodzi do zerwania związku zgody. Stąd już 
krótka droga do użyć w zdaniach bezpodmiotowych, np.

[…] miłościwie będęli nieco pisać na cześć a na chwałę Bogu wszechmogącemu, jakoż 
jest było przedtym innym doktorom zjawiono i przez nie popisano w księgach potwir-
dzonych (RP 174).

Jezusa miłego pod wietnicą niemiłościwie z pawłoki zwleczono, rany jego wszystki 
odnowiono i koronę gwałtem z głowy zerwano (ŻPJK 92v).

Klemensiewicz, za Oesterreicherem, przekonuje, że „Użycie strony biernej w zdaniach 
bezpodmiotowych jest znane od dawna w różnych językach indoeuropejskich, np. w grece 
i łacinie”25.

Wnioski i perspektywy badawcze

Już na gruncie staropolskim nieżywotna jest formacja na -m-, a podział na imiesłowy 
bierne czasu teraźniejszego i przeszłego przestaje być wyczuwalny. Materiał apokryficzny 
zaświadcza zarówno imiesłowy bierne w odmianie prostej, jak i złożonej. O ile jednak 

25 Zob. Klemensiewicz, Lehr-Spławiński, Urbańczyk, Gramatyka, 434.
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odmiana zaimkowa jest reprezentowana przez całe spektrum przypadków zależnych, o tyle 
odmiana rzeczownikowa jest w zaniku. Niemal nie sposób odnotować przypadka innego 
niż mianownik. Wynika to z charakterystycznej repartycji funkcji składniowych obu typów 
odmian.

Imiesłowy bierne w odmianie złożonej się adiektywizowały i pełniły prymarnie funk-
cję atrybutu. Ulegały substantywizacji i wtórnie zajmowały pozycję podmiotu lub dopeł-
nienia. Występowały także jako orzeczniki w orzeczeniach imiennych.

Imiesłowy bierne w odmianie prostej pełniły głównie funkcję predykatywną: bądź 
jako samodzielny ośrodek predykacji, bądź jako orzecznik w orzeczeniu imiennym. W tek-
stach młodszych wstępują wyłącznie w orzeczeniach imiennych.

Znaczące ograniczenia poznawcze sprawia forma M. l.poj. r.ż. Odmiana prosta od 
złożonej różni się jedynie iloczasem wygłosowej samogłoski a. Cecha ta jednak jest nie-
widoczna w piśmie ręcznym. Należy też pamiętać, że w drukach pochylenie samogłosek 
oznaczane bywa niekonsekwentnie.

Materiał apokryficzny pokazuje, że niejednokrotnie dochodzi do zamiany wartości 
kategorialnej imiesłowu biernego w stosunku do czasownika, na temacie którego jest on 
zbudowany. Dotyczy to zarówno kategorii strony, jak i aspektu.

Szczególną funkcją pełnioną przez imiesłowy bierne rodzaju nijakiego jest możliwość 
wyrażania bezosobowości. 

Jako istotne kierunki dalszych szczegółowych badań należy wskazać przede wszyst-
kim ilościowo-jakościową analizę repartycji funkcji składniowych pełnionych przez imie-
słowy bierne w staropolskich apokryfach, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnej 
specyfiki i chronologii tekstów (List Lentulusa to rękopis z połowy wieku XV, a Żywot 
Pana Jezu Krysta to druk z 1532 roku). Jak pokazano, zbadanie np. liczebności użyć imie-
słowów biernych w odmianie prostej w stosunku do złożonej jest częściowo niemożliwe dla 
rękopisów, ale dla druków już owszem (zaznaczana w druku opozycja jasnej i pochylonej 
samogłoski a dla M. l.poj. r.ż.). Cenne mogłoby okazać się także prześledzenie, czy fakt, 
że dany tekst apokryficzny ma łacińskie źródło, ma wpływ na repartycję funkcji składnio-
wych imiesłowów biernych w staropolskich apokryfach, a nade wszystko – co sugerowali 
w swoich badaniach Twardzik i Grybosiowa – na ile rozchwianie w zakresie kategorii strony 
wiąże się z problemami przekładu składni łacińskiej na staropolszczyznę.

Realizacja badań będzie zdecydowanie ułatwiona dzięki narzędziu powstającemu 
w ramach grantu NCN, w którym obok tekstu polskiego apokryfu będzie możliwe równo-
ległe wyświetlenie łacińskiego źródła i porównanie użytych w obu konstrukcji składnio-
wych. Badania ilościowo-jakościowe oraz analizy statystyczne umożliwi natomiast plano-
wana wyszukiwarka gramatyczna, która zostanie udostępniona po anotacji gramatycznej 
materiału.
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Imiesłowy bierne w staropolskich apokryfach. Prolegomena do dalszych badań

S t r e s z c z e n i e
Artykuł ma na celu rozpoznanie literatury przedmiotu, wstępne odniesienie wiedzy ogólnej do 
materiału apokryficznego i wskazanie dalszych kierunków badań sposobów funkcjonowania 
imiesłowów biernych w tekstach staropolskich apokryfów Nowego Testamentu.
Przedstawiono budowę imiesłowów biernych oraz zwrócono szczególną uwagę na zanik opo-
zycji między imiesłowami biernymi czasu teraźniejszego i przeszłego, niemal całkowity zanik 
formacji na -m- oraz zmianę wartości kategorii strony (znaczenie bierne imiesłowów czynnych 
oraz czynne biernych) i aspektu (znaczenie dokonane imiesłowów zbudowanych na tematach 
czasowników niedokonanych i odwrotnie). 
Wstępne rozpoznanie materiału apokryficznego pod kątem funkcji składniowych imiesłowów 
biernych pokazało, że w odmianie prostej (rzeczownikowej) pełnią one w pierwszej kolejności 
funkcję ośrodków predykacji – bądź to samodzielnie, bądź jako orzeczniki w orzeczeniu imien-
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nym, natomiast w odmianie złożonej prymarnie pełnią funkcję atrybutu, wtórnie zaś – podmio-
tu lub dopełnienia. Poruszono także temat prawdopodobnej genezy form bezosobowych (tzw. 
bezosobników) jako kontynuantów mianownika liczby pojedynczej rodzaju nijakiego imiesło-
wów biernych w odmianie prostej.
Zapowiedziano szczegółowe badania ilościowo-jakościowe także z uwzględnieniem metody 
statystycznej, gdy zrealizowany zostanie kolejny etap grantu – anotacja gramatyczna.

Passive participles in the Old Polish Apocrypha. Prolegomena to further research

S u m m a r y
The aim of this article is the reconnaissance of the literature of the subject, preliminary refer-
ence of the general knowledge to the apocryphic material, and indicating further line of research 
into the ways of functioning of the passive participles in the texts of the Old Polish Apocrypha 
of the New Testament.
The construction of the passive participles was described, and particular attention was paid to 
disappearance of the opposition between the passive participles of the present and past tense, 
to nearly complete disappearance of the word formations with -m-, as well as to the change of 
the value of the category of voice (passive meaning of the active participles and active meaning 
of the passive ones) and grammatical aspect (perfective meaning of the participles build on the 
stems of the imperfective verbs, and vice versa).
The preliminary reconnaissance of the syntactic functions of the passive participles in the apoc-
ryphic material demonstrated that in the simple (noun) inflection they perform primarily the 
function of centres of predication – autonomously or as predicatives in substantive predicates, 
while in the complex inflection primarily perform a function of an attribute, and secondarily 
that of a subject or complement. The issue was also raised of probable origin of the impersonal 
verb forms (or impersonals) as continuants of the nominative singular neuter passive participles 
in the simple inflection.
Detailed quantitative and qualitative study was announced, also with the use of a statistical 
method, after subsequent stage of the grant – grammatical annotation – is realized.

C y t o w a n i e
Ziółkowska, Olga. „Imiesłowy bierne w staropolskich apokryfach. Prolegomena do dalszych badań”. 
Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 20 (2021): 243–
254. DOI: 10.18276/sj.2021.20-17.



SYNCHRONICZNE I DIACHRONICZNE ASPEKTY BADAŃ POLSZCZYZNY

Gabriela Dziamska-Lenart
ORCID: 0000-0002-6484-0557

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
dzlenart@amu.edu.pl

Józef Chojnacki,  
Frazeologia gwarowa Wielkopolski północno-wschodniej, 
Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej 

w Łodzi, Łódź 2018, ss. 230

Do nielicznego grona autorów gwarowych słowników frazeologicznych dołączył Józef 
Chojnacki. Jego książka Frazeologia gwarowa Wielkopolski północno-wschodniej jest trze-
cim w dorobku polskiej frazeografii opracowaniem przynoszącym opis wielowyrazowych 
konstrukcji językowych utrwalonych w gwarach wybranych regionów Polski, po Słowniku 
frazeologicznym gwary Dębna w Górach Świętokrzyskich Macieja Raka (2005) i Słowniku 
frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich Lidii Przymuszały 
(2013). Autor, czynny użytkownik i obserwator gwary, mieszkaniec Kleczewa leżącego 
w północno-wschodniej Wielkopolsce, postanowił w swej pracy uchronić od zapomnienia 
ginącą część słownictwa gwarowego. W swoim leksykonie zebrał, opisał i udokumentował 
frazeologizmy funkcjonujące w komunikacji językowej mieszkańców wsi (przedwojennych 
chłopów, ale i współczesnych rolników) zamieszkujących region Wielkopolski północno-
-wschodniej, a dokładniej: kilku gmin znajdujących się w okolicach Konina (Kleczew, 
Ślesin, Kazimierz Biskupi, Wilczyn, Ostrowite). 

Książka składa się ze słownika rejestrującego 1777 jednostek frazeologicznych: wyra-
żeń, zwrotów, fraz, przysłów oraz powiedzonek o różnym charakterze (zaklęcia, prze-
kleństwa, pogróżki, żartobliwe odzywki) oraz krótkiej części teoretycznej. Składają się 
na nią dwu- lub trzystronicowe teksty zawierające: analizę strukturalną frazeologizmów 
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gwarowych; opis ich gramatycznych właściwości; rozważania na temat klasyfikacji tema-
tycznej zanotowanego słownictwa oraz analizę podłoża emocjonalnego wyróżnionych kate-
gorii frazeologizmów. 

Zamieszczone w słowniku jednostki językowe różnią się pod względem chronolo-
gicznym. Zgromadzony materiał frazeologiczny obejmuje okres od początku XX wieku do 
chwili obecnej. Najstarsze związki frazeologiczne z mowy chłopów dwudziestolecia mię-
dzywojennego Józef Chojnacki zaczerpnął z kontaktów z osobami, które pamiętały tam-
ten okres, a w opisie frazeologizmów używanych podczas okupacji Autor odwołuje się do 
własnych wspomnień. Kolejna warstwa chronologiczna odnotowanych w słowniku utrwa-
lonych związków wyrazowych dotyczy czasów Polski Ludowej, a najnowsza część pocho-
dzi z czasów współczesnych, odnosi się do bieżących zjawisk językowych, obserwowanych 
w polszczyźnie po 1989 roku. Przy wyrażeniach, zwrotach i powiedzeniach z czasów mię-
dzywojennych, okupacji i okresu Polski Ludowej zamieszczono kwalifikator dawny oraz 
opatrzono je dodatkowymi objaśnieniami dotyczącymi minionych realiów. Zgromadzony 
w książce interesujący materiał językowy ukazuje bogactwo ludowej frazeologii. Autor 
jest świadomy, że opisuje ginącą część słownictwa, dokumentuje odchodzące w przeszłość 
realia kultury duchowej i materialnej mieszkańców wsi. 

Ze wstępu do słownika dowiadujemy się, że głównym zamierzeniem autora było odno-
towanie frazeologizmów funkcjonujących w codziennej komunikacji mieszkańców oko-
lic Konina. Opracowanie Józefa Chojnackiego nie ma jednak charakteru dyferencyjnego, 
wśród zgromadzonych form gwarowych występują również frazeologizmy spotykane we 
współczesnej polszczyźnie ogólnej. Przyjęcie takiego rozwiązania uważam za dyskusyjne. 
Orientacji w słownictwie gwarowym danego regionu nie ułatwia też metoda prezentacji 
zgromadzonego materiału językowego. Otóż w słowniku przeplatają się ze sobą (niekiedy 
nawet w poszczególnych gniazdach (np. GRAĆ, JEŚĆ, KAPELUSZ) dwa sposoby zapisu 
haseł i przykładów użycia. Część frazeologizmów (opatrzonych kwalifikatorem gwarowy) 
zapisywana jest w odmianie gwarowej, zgodnej z wymową, za pomocą znaków zwykłej 
ortografii, ale bez stosowania alfabetu fonetycznego, natomiast druga część jednostek jest 
zanotowana w językowej odmianie literackiej. W tej grupie trudno odróżnić frazeologizmy 
gwarowe charakterystyczne dla danego regionu od frazeologizmów potocznych używanych 
na obszarze całej Polski. Nie budzi natomiast zastrzeżeń odnotowywanie w słowniku takich 
jednostek, które są odpowiednikami form rejestrowanych w słownikach ogólnych języka 
polskiego lub pojawiają się również w innych gwarach. Różnią się one od frazeologizmów 
ogólnopolskich zwykle co najmniej jednym komponentem leksykalnym, jak w poniższych 
przykładach: ani mnie ziębi, ani parzy; ciekawymu piyrszy wstymp do piekła; głupi jak 
stołowe giyry; patrzeć na koguś bykiym; rzucać się jak wsza na kołmiyrzu; znać się na czym 
jak wilk na gwiazdach. Wariantami ogólnopolskimi tych jednostek są: coś kogoś ani nie 
ziębi, ani grzeje; ciekawość to pierwszy stopień do piekła; głupi jak noga stołowa; patrzeć 
na kogoś wilkiem;  rzucać się jak wesz na grzebieniu; znać się na czym jak kura na pie-
przu. Jednostki gwarowe, które w stosunku do ogólnopolskich odznaczają się różnicami 
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formalnymi lub znaczeniowymi, opatrzone są odsyłaczami do odpowiednich słowników 
frazeologicznych lub prac teoretycznych z zakresu dialektologii. 

Pod względem leksykograficznym recenzowanej pracy można postawić wiele zarzu-
tów, najogólniej mówiąc, nie spełnia ona wielu wymagań standardowo stawianych współ-
cześnie publikowanym słownikom. Być może z tego względu w tytule książki nie pojawia 
się słowo słownik. Jest to jednak opracowanie leksykograficzne, w którym zastosowano 
układ haseł gniazdowo-alfabetyczny. Podstawowym mankamentem opracowania jest to, że 
gniazda i artykuły hasłowe mają strukturę niejednorodną i często niepełną, w wielu artyku-
łach hasłowych brakuje przykładów użycia frazeologizmów i kwalifikatorów. W większo-
ści gniazd występuje tylko jeden frazeologizm wraz z definicją semantyczną, a przysłowia 
notowane są bez definicji. Postaci hasłowe frazeologizmów zapisywane są z uwzględnie-
niem wymowy gwarowej, ale bez stosowania alfabetu fonetycznego (np. łedzyńdź (odejdź) 
łebuzie łed łekna, bo cie łebrzygum; jechać po pijoku) lub w literackiej odmianie językowej 
(np. przyszliśmy tu na ostatki, nie mamy ojca ani matki, dajcie nam, dajcie; nawinąć kogoś 
na palec; chodzić na paluszkach). Stosowanie zapisu wymowy gwarowej w odniesieniu do 
niektórych frazeologizmów oraz w przykładach ilustrujących ich użycia tekstowe pozwala 
czytelnikom odróżnić jednostki, które występują najczęściej lub wyłącznie w postaci gwa-
rowej od jednostek występujących również w polszczyźnie ogólnej.

Fakultatywnymi elementami w artykułach hasłowych są: ilustracja przykładowa, kwa-
lifikatory, odsyłacze (zob., por.) oraz dodatkowe objaśnienia dotyczące genezy lub typo-
wych sytuacji, w których bywa używany frazeologizm, np. przy przysłowiu Nie ma domu, 
żeby nie było gomu znajdujemy objaśnienie staropolskiego słowa gomon ‘gwar, zgiełk, 
wrzawa; swary; kłopot’, a przy zwrocie być na łognaryi – definicję wyrazu ognaryja ‘część 
wynagrodzenia, dawana służbie dworskiej w naturze’. Spośród kwalifikatorów najczęściej 
stosowane są określenia dawny i gwarowy, często występują one razem. Poza tym uży-
wane są określenia: ironiczny, ordynarny, rzadki, sportowy, żartobliwy, np. ciśnie koguś 
na dołyszku gw. ‘boli kogoś żołądek’; patrzyć na ksiynżum stodołe gw. daw. ‘chorować, 
wyglądać śmierci’; piaskoski wszystko wyciungnie gw. żart. ‘po śmierci już nikt nie choruje, 
piasek „wyciągnie” wszystkie dolegliwości’. Średnio co drugi zanotowany związek wyra-
zowy został opatrzony kwalifikatorem. Z kolei cytaty ilustrujące użycie frazeologizmów 
znajdują się tylko w około 30% haseł. Brak ilustracji przykładowej przy większości reje-
strowanych frazeologizmów sprawia, że czytelnik nie ma możliwości poznania, jak dany 
związek wyrazowy jest lub był używany w codziennej komunikacji. Nietypowym rozwią-
zaniem zastosowanym w słowniku Chojnackiego jest podział na część wolną od wulgary-
zmów i część zawierającą wyłącznie frazeologizmy z komponentem kwalifikowanym jako 
wulgarny.

Porównując materiał frazeologiczny zarejestrowany w słowniku Chojnackiego z zaso-
bem frazeologii ogólnopolskiej, można zauważyć, że najbogatszą warstwę stanowią w nim 
frazeologizmy nawiązujące do polszczyzny ogólnej. Drugą pod względem liczebności grupę 
tworzą frazeologizmy charakterystyczne dla gwary wielkopolskiej, np. drzyć kalafe ‘głośno 
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płakać, krzyczeć’; zamknunć te kalafe ‘przestać mówić’; taki (takiej) kuńdzie wszystko 
uńdzie (ujdzie) ‘o sytuacji, w której jakaś osoba zachowuje się niepoprawnie, nie ponosząc 
żadnych konsekwencji’; wystroić się jak do łośpic; patrzyć jak byk na pyrke; wyglundać jak 
jaźwiec. Najmniej liczną grupę stanowią frazeologizmy nawiązujące do niemieckich kon-
strukcji składniowych i frazeologicznych. We frazeologii wielkopolskiej można również 
wyróżnić frazeologizmy nadal używane oraz frazeologizmy wychodzące z użycia.

Zebrany przez Józefa Chojnackiego materiał językowy może pomóc odtworzyć obraz 
minionych realiów i obyczajów, a także żywych do dziś przejawów kultury społeczności 
wiejskiej Wielkopolski. Widoczne na pierwszy rzut oka jest nastawienie antropocentryczne 
frazeologii gwarowej, większość zanotowanych frazeologizmów dotyczy człowieka, służy 
opisowi jego cech psychicznych i fizycznych, przy czym częściej jednostki te wyrażają 
krytykę bądź naganę niż pochwałę. Dzięki słownikowi czytelnicy mogą wyrobić sobie sąd 
o tym, jakie cechy i zachowania były w społeczności wiejskiej pożądane, a jakie oceniane 
negatywnie. Słownik jest adresowany do szerokiego grona odbiorców, miłośników języka 
zainteresowanych regionalnymi odmianami polszczyzny. Materiał językowy jest w nim 
prezentowany w sposób jasny i przystępny. Recenzowana pozycja stanowi przykład opra-
cowania, które powinno znaleźć naśladowców i zainspirować nowych badaczy do zbierania 
i opisu frazeologii gwarowej innych regionów Polski.
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Nazwy osobowe ściśle związane są z miejscem i czasem ich powstania, a także tworzącą 
je kulturą będącą świadectwem danej epoki. W imionach i nazwiskach odzwierciedla się 
bowiem wiedza na temat człowieka, a także tego, co w danym okresie stanowiło dla niego 
szczególną wartość1. Nie może więc dziwić fakt, iż badania antroponimiczne od lat miesz-
czą się w kręgu zainteresowań onomastów, czego owocem są liczne publikacje prezentujące 
analizy nazw osobowych z różnych regionów Polski2. 

W cykl badań antroponomastycznych wpisuje się także opublikowana w 2019 roku 
książka autorstwa Marka Olejnika Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI–
XVIII w.). Językoznawca zasięgiem badawczym objął teren zróżnicowany pod względem 
kulturowym i etnicznym, za źródło naukowe przyjął natomiast księgi miejskie, grodzkie 
oraz ziemskie badanego regionu, znajdujące się w Archiwum Państwowym w Lublinie oraz 
w Archiwum Głównym w Warszawie. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na słuszność 

1 Ewa Rzetelska-Feleszko, przedmowa do Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska- 
-Feleszko (Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 2005), 9–11.
2 Por. np. Józef Bubak (1970), Stanisław Gajda (1973), Małgorzata Magda-Czekaj (2000), Wanda 
Szulowska (2010, 2014), Monika Kresa (2013), Ewa Rudnicka-Fira (2013), Małgorzata Kucińska (2014), 
Zofia Abramowicz (2015), Łukasz Trzeciak (2016) (zob. Bibliografia).
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doboru wybranych przez badacza źródeł. Wskazane materiały stanowią bowiem jedno 
z najlepszych archiwalnych dokumentów wykorzystywanych w badaniach genealogicz-
nych i naukowych. Pozwalają one zarówno na zrekonstruowanie niegdysiejszych stosunków 
gospodarczych, koneksji narodowościowych i religijnych, jak i dawnego systemu antropo-
nimicznego3. Nie dziwi więc fakt, iż rękopiśmienne akta nieustannie stanowią podstawę 
materiałową wybieraną przez wielu językoznawców4. 

Zapisy zawarte w eksplorowanych zabytkach językowych wykorzystane zostały przez 
lingwistę w celu zrekonstruowania systemu antroponimicznego pogranicza polsko-ukra-
ińskiego doby średniopolskiej. Analiza oraz wyniki badań podzielone zostały w monogra-
fii na trzy klarowne części: imiona mężczyzn i kobiet; nazwiska mężczyzn i kobiet oraz 
sposoby identyfikacji ludności szlacheckiej, mieszczańskiej i chłopskiej. Analityczne 
segmenty poprzedzone są  krótkim Wstępem (s. 7–24), zawierającym najistotniejsze infor-
macje wprowadzające w zakres i cel pracy, charakteryzującym źródła oraz opisującym 
historyczne i demograficzne dzieje terenu. Najwięcej miejsca autor poświęcił jednak na 
przedstawienie aktualnego stanu badań nad polską antroponimią terenów pogranicza pol-
sko-ukraińskiego, akcentując jednocześnie, iż dotychczas „nazwy osobowe starostwa gra-
bowieckiego nie były przedmiotem badań onomastów” (s. 255). Wśród autorów monografii, 
artykułów i słowników podejmujących tematykę antroponimii kresowej wymienia m.in. 
W. Szulowską, E. Wolnicz-Pawłowską, I. Mytnik, M. Kojdera, nie pomijając jednocześnie 
własnego dorobku naukowego w tym zakresie. W części tej autor zasygnalizował także 
podstawowe problemy związane z ekscerpcją oraz analizą pozyskanego materiału, wśród 
których znalazły się trudności z odczytaniem bądź interpretacją niektórych adnotacji. Fakt 
ten tłumaczy pewne luki czasowe zgromadzonych wpisów, a także przyjęte przez badacza 
sposoby identyfikacji nazw.

W rozdziale pierwszym zatytułowanym Imiona (s. 25–125) część analityczna uzupeł-
niona została o krótkie wprowadzenie w teorię imienniczą5, a także opis przyjętych metod 
badawczych. Dowiadujemy się, iż zgromadzony materiał antroponimiczny podzielono na 
imiona należące do mężczyzn oraz kobiet z uwzględnieniem ich stanowego pochodzenia. 
Wydzielone zbiory imiennicze zaprezentowane zostały w postaci tabel, w których w funkcji 
haseł wystąpiły imiona w podstawowej polskiej formie. Obok mian zapisanych w języku 
polskim badacz umieścił ponadto łaciński, cerkiewny oraz ukraiński wariant antroponimu 
wraz ze skrótami słownikowymi zawierającymi jego proweniencję. W rubrykach tabel chro-
nologicznie uwzględnił także wszystkie zarejestrowane w dokumentach postacie graficzne, 

3 Mirosława Siuciak, „Archiwalne akta miejskie jako źródło badań historycznojęzykowych”, Język Polski 
97 (2017), 4: 68–77.
4 Por. np.  Kinga Banderowicz (2009), Marcin Kojder (2010), Józefa Kobylińska (2017), Piotr Złotkowski 
(2017), Renata Przybylska (2017), Irena Mytnik (2019) (zob. Bibliografia).
5 Teoretyczne informacje na temat imion opracowane zostały na podstawie publikacji Marii Malec (zob. 
Maria Malec, „Imiona chrześcijańskie o rodowodzie słowiańskim w Polsce”, Studia Historycznojęzykowe 
1 (1994); taż, „Imiona”,  w: Polskie nazwy własne. Encyklopedia.
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fleksyjne oraz fonetyczne imion w formie łacińskiej/zlatynizowanej, a także polskiej i ukra-
ińskiej, w odmianie podstawowej oraz pochodnej, określając tym samym swoistość analizo-
wanych antroponimów na przestrzeni trzech badanych stuleci. 

Eksploracja materiału imienniczego została przeprowadzona również w ujęciu sta-
tystycznym. W rejestrach tabel zawarte zostały ogólne dane dotyczące frekwencji oraz 
występowania imion w danym wieku, przy jednoczesnym pominięciu ich środowisko-
wej przynależności, co zdaniem autora „pozwala prześledzić, jak w ciągu analizowanego 
okresu zmieniał się zbiór najpopularniejszych imion” (s. 120). Istotne jest również to, że 
najpowszechniejsze imiona wśród szlachty, mieszczan oraz chłopów osiadłych w granicach 
starostwa grabowieckiego zestawione zostały przez językoznawcę z imiennictwem ludno-
ści zamieszkującej sąsiednie starostwo hrubieszowskie6, dzięki czemu dowiadujemy się, iż 
tendencje imiennicze tych dwóch regionów były ze sobą zbieżne.

Rozdział drugi monografii Nazwiska (s. 127–242) poświęcony został „oficjalnym urzę-
dowo zatwierdzonym nazwom osobowym” polskiej i ruskiej społeczności z uwzględnieniem 
ich pochodzenia stanowego. W omawianej części pracy autor zawarł semantyczno-struk-
turalną analizę nazwisk, określił produktywność poszczególnych typów słowotwórczych, 
a także ukazał proces kształtowania się nazwisk na obszarze pogranicza polsko-wschod-
niosłowiańskiego (s. 128). Za podstawę rozważań badacz przyjął socjologiczną klasyfikację 
autorstwa J. Bubaka, uzupełniając ją o kategorie odnoszące się do nazwisk szlacheckich, 
nieuwzględnionych w obranej typologii (s. 8–10, 128). Męskie oraz żeńskie antroponimy 
nazewnicze rozpatrzone zostały przez Marka Olejnika oddzielnie dla każdego stanu w ukła-
dzie: szlachta, mieszczanie, chłopi. Najobszerniejszą część stanowi analiza nazwisk należą-
cych do mężczyzn (s. 127–227), charakterystyka nazwisk kobiet jest znacznie uboższa (nie-
spełna 16 stron), jednak równie wnikliwa. Analityczne komponenty rozdziału poprzedzone 
zostały przez badacza o elementarne informacje z zakresu struktury każdej ze wskazanych 
klas społecznych, a także zwięzły opis wydzielonych typów nazwisk. Te z kolei wzbogaca 
chronologiczny zapis źródłowy antroponimów, umożliwiający nie tyle zobrazowanie cało-
ściowego systemu nazewniczego eksplorowanego terenu, ile jego frekwencyjność, a także 
ewolucję na przestrzeni trzech wieków. 

Ostatni rozdział zatytułowany Sposoby identyfikacji (s. 245–254) stanowi znaczące 
dopełnienie poprzednich segmentów pracy. W części tej autor zawarł bowiem prezentację 
wszystkich zarejestrowanych w dokumentach męskich oraz żeńskich formuł identyfikacyj-
nych, określając tym samym czas oraz czynniki decydujące o stabilizacji nazwisk szlachec-
kich, mieszczańskich oraz chłopskich.

Całą pracę zamyka krótkie Zakończenie (s. 255–264) prezentujące najważniej-
sze wyniki przeprowadzonych analiz. Podsumowanie zawiera odpowiedzi odnośnie do 

6 Badania nad imiennictwem starostwa hrubieszowskiego przeprowadzone zostały przez Marcina 
Kojdera, zob. tenże, Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII–XVIII wieku (Lublin: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014).
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proweniencji i popularności wyekscerpowanych imion, różnic i podobieństw systemów 
nazewniczych trzech badanych środowisk, a także najpowszechniejszych typów nazwisk 
oraz zależnych od pochodzenia metod identyfikacyjnych. 

Z całą pewnością można zatem uznać, iż monografia Antroponimia starostwa gra-
bowieckiego (XVI–XVIII w.) autorstwa Marka Olejnika stanowi bogate źródło wiedzy 
z zakresu badań antroponimicznych pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Przyjęta 
przez badacza metodologia, a także przemyślany i klarowny sposób opisu jednostek nazew-
niczych pozwoliły na odzwierciedlenie pełnego systemu antroponimicznego charaktery-
stycznego dla trzech wieków doby średniopolskiej. Ważne jest również, iż tak wnikliwa 
analiza zgromadzonych antroponimów możliwa była dzięki ogromnej wiedzy autora z dzie-
dziny historii oraz demografii omawianego terenu – niezbędnej podczas badań o charakte-
rze regionalnym –  a także znakomitej znajomości literatury z zakresu antroponimii polskiej 
i słowiańskiej. Na uznanie zasługuje również dobór bazy materiałowej opartej na rękopi-
śmiennych źródłach archiwalnych, wymagających od badacza nie tylko wiedzy z zakresu 
historii języka, ale także umiejętności grafologicznych. 

Monografia Marka Olejnika to praca o dużym znaczeniu badawczym, wpisująca się 
w cykl badań antroponimii historycznej na obszarze zróżnicowanym kulturowo i etnicznie. 
Praca ta uzupełnia dotychczasowy stan badań nad nazewnictwem pogranicza, utrwalając 
jednocześnie jedno z największych dziedzictw kulturowych starostwa grabowieckiego.
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