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L iczebnik i  zbiorowe –

s łowiańska osobl iwość  w wyrażaniu relacj i  i lościowych

 praktyce nauczania języka polskiego jako obcego zwraca się często uwa-
gę, że jednym z poważniejszych problemów gramatycznych jest sposób
wyrażania oceny ilościowej. Ze względu na liczne komplikacje morfolo-

giczno-syntaktyczne oraz różnorodność leksykalną przysparza on niemałych kłopo-
tów także rodzimym użytkownikom polszczyzny. Wynika to z faktu, że liczebniki
jako kategoria gramatyczna wyodrębniły się bardzo późno na skutek niezwykle
złożonego, wieloetapowego procesu, zapoczątkowanego u progu XVI stulecia,
a zakończonego ostatecznie dopiero na początku wieku XX1.

Skomplikowany sposób wyrażania relacji ilościowych w języku polskim jest
w dużej mierze efektem dziedzictwa prasłowiańskiego, leksemy nazywające liczby
należały bowiem w prasłowiańszczyźnie do różnych klas morfologicznych. Dopiero
na gruncie poszczególnych języków słowiańskich zaczęły zachodzić procesy zmie-
rzające do wyodrębnienia liczebników jako części mowy2. I chociaż efekty tych
przeobrażeń są dzisiaj różne w poszczególnych systemach, to jednak odniesienie do
pradawnej wspólnoty językowej sprawia, że dla Słowian specyfika polskich liczeb-
ników głównych polegająca na istnieniu dwóch odrębnych typów morfologiczno-
-składniowych (2–4 oraz od 5 wzwyż) nie stanowi większego problemu, ponieważ
w jakimś stopniu odzwierciedla istniejącą także w innych językach słowiańskich
dychotomię. Natomiast dla cudzoziemców spoza kręgu Słowian przyswojenie gra-
matycznych uwarunkowań zdań Cztery kobiety przyszły / Pięć kobiet przyszło jest
zadaniem szczególnie skomplikowanym, ponieważ nie widzą żadnego logicznego
uzasadnienia takiego zróżnicowania. Wyjaśnić to zjawisko można wyłącznie przy-
czynami historycznymi, to znaczy istniejącym już w prasłowiańszczyźnie, a później
kontynuowanym dość długo na gruncie języka polskiego przymiotnikowym cha-
rakterem leksemów nazywających wartości 2–4 oraz rzeczownikowej proweniencji
                                                          

1 Szerzej na ten temat zob. Siuciak 2008. Omówienie tych zjawisk można także znaleźć w podręczni-
kach gramatyki historycznej oraz w monografiach: Klemensiewicz 1930; Grappin 1950; Stąpor 2008.

2 Przebieg tych procesów został dokładnie opisany przez A. Supruna (Suprun 1969).
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jednostek od 5 wzwyż. Pozostające do dzisiaj w polszczyźnie zróżnicowanie mor-
fologiczno-składniowe liczebników głównych ma swoje źródło w mechanizmach
ludzkiej percepcji. Jak dowiodły badania empiryczne, ludzkie oko jest w stanie
bezbłędnie zidentyfikować jeden, dwa, trzy, a nawet cztery elementy rzeczywistości,
natomiast zbiory zawierające pięć, sześć i więcej jednostek postrzega jako całość,
z której wyodrębnia liczbę elementów dopiero na skutek operacji liczenia (Ifrah
2006, 51). Stąd w wielu dawnych językach początkowo istniały jedynie określenia
wartości liczbowych 1–4, natomiast wszystkie zbiory liczące więcej elementów
określane były jako „dużo”, dopiero na dalszym etapie wraz z rozwojem umiejętno-
ści abstrakcyjnego liczenia pojawiły się leksemy nazywające wartości 5–10 oraz ich
wielokrotności3.

Odrębny problem w nauczaniu polszczyzny stanowią liczebniki zbiorowe, które są
kategorią osobliwą zarówno ze względu na budowę morfologiczną i zastosowania
składniowe, jak również z powodu specyficznej łączliwości z rzeczownikami. Samo
używanie określenia zbiorowe bywa kontestowane, bo przecież każdy liczebnik poza
leksemem jeden odnosi się do zbioru przedmiotów, osób czy zjawisk. Dlaczego więc
klasa leksemów numerycznych z sufiksami -oj-, -or- została nazwana w taki spo-
sób? Przyczyn znowu należy szukać w historii, to znaczy w pierwotnym zastosowa-
niu tych jednostek. Początkowo derywaty dwoj, troj, czwor były formalnie przy-
miotnikami i w związku z tym miały kategorię rodzaju, łącząc się z rzeczownikami
na zasadzie kongruencji, np. dwoj lud, troja strona, pięcioro czytanie. Ze względu na
formę i wartość semantyczną wchodziły w relację zazwyczaj z singulariami tantum,
co sprawiało, że same stawały się defektywne pod względem kategorii liczby.

Występowanie tzw. rzeczowników zbiorowych, a więc leksemów, które seman-
tycznie oznaczają zbiorowość, natomiast formalnie ograniczone są do liczby poje-
dynczej, np. młodzież, szlachta, chłopstwo jest współcześnie zjawiskiem znanym
(Nagórko 1996, 127). Dodać tutaj trzeba, że w historii polszczyzny rzeczowniki tego
typu były znacznie bardziej rozpowszechnione, gdyż w dobie staro- i średniopolskiej
wysoką produktywność wykazywały derywaty kolektywne z sufiksem -stwo, np.
rycerstwo, pogaństwo ‘poganie, ludy pogańskie’, chrześcijaństwo ‘ogół chrześci-
jan’, żydostwo ‘Żydzi’, pospólstwo, kapłaństwo ‘ogół kapłanów’, żakostwo (Jędrzej-
ko 1996, 287). Były to wówczas formacje znacznie częściej używane od mających
możliwości formalne rzeczowników w liczbie mnogiej typu rycerze, chrześcijanie,
Żydzi, kapłani.

Odmienne było też w dawnej polszczyźnie funkcjonowanie takich rzeczowników,
jak naród, wojsko, lud, które współcześnie mają formy pluralne, natomiast do XVII
stulecia występowały wyłącznie jako singularia tantum, stąd typowe były zastoso-
wania trój naród, oboje wojsko, dwój lud. Użycia takie mają związek z charaktery-
                                                          

3 Potwierdzeniem tego faktu jest udział określeń liczbowych 1–4 w leksyce podstawowej języka ze
względu na to, że są podstawowymi nośnikami wartości semantycznych, odpowiadających cechom
percepcyjnie uchwytnym (Rutkowski 2003, 226).
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styczną dla całej Słowiańszczyzny pierwotną funkcją semantyczną leksemów z sufiksa-
mi -oj-, -or-, polegającą na wyrażaniu krotności elementów i złożoności danej sub-
stancji z określonej liczby jednakowych bądź jakościowo zróżnicowanych części
(Suprun 1969, 82; Zieniukowa 1992, 220). Zaczerpnięte z druku szesnastowieczne-
go zdanie A gdy się tam oboje wojsko stoczyło na placu (Miechowita 1535, 10)4

należy zinterpretować w ten sposób, że opisywane przez kronikarza wojsko nie było
jednorodne, lecz wewnętrznie podzielone na dwie antagonistyczne grupy, które
podjęły ze sobą walkę. Dodatkowo w pierwotnym znaczeniu liczebników zbioro-
wych zawarty był komponent zespoloności, powiązania liczonych elementów sub-
stancji, stąd tak często wchodziły one w dystrybucję z rzeczownikami kolektywnymi
(Zieniukowa 1992, 227).

Semantyczną specyfikę słowiańskich liczebników zbiorowych pokazują też zasto-
sowania z innymi singulariami tantum, do jakich należały jeszcze w XVII stuleciu
takie rzeczowniki jak rodzaj, sposób, strona, przykazanie czy rzecz ‘w znaczeniu
abstrakcyjnym’, np. jest dwoj rodzaj tego ziela (Falimirz 1534, 147), aby obojej
stronie, tak Katolikom, jako i heretykom dogodził (Ormiańskie 1630, 41), pamiętając
na dziesięcioro Boskie przykazanie (Haur 1693, 247), I pytał Annasz Jezusa o troję
rzecz (Rozmyślania 1532, 33). Powyższe przykłady potwierdzają spostrzeżenie Mie-
czysława Basaja, który na podstawie analizy tekstów staroczeskich stwierdził, że
przypisane formacjom zbiorowym znaczenie niejednorodności często wynikało
z semantyki kwantyfikowanych rzeczowników (Basaj 1974, 189). Liczne połączenia
liczebników zbiorowych z leksemami typu rodzaj, sposób, strona wynikają stąd, że
znaczenie krotności może być w tym wypadku połączone z jednoczesnym zróżni-
cowaniem jakościowym, np. zrobić coś dwoim sposobem znaczy ‘dwoma różnymi,
odmiennymi sposobami’ (por. Zieniukowa 1992, 227); oboja strona to ‘obie zróżni-
cowane, zazwyczaj antagonistyczne strony’.

Stopniowe przeobrażenia, jakim ulegały w polszczyźnie leksemy typu wojsko, na-
ród, rzecz, strona, zmierzały do formalnej pluralizacji, co z kolei spowodowało, że
łączące się z nimi na zasadzie kongruencji liczebniki także zaczęły przyjmować
formy liczby mnogiej, np. oboje wojska stanęły (Diariusz 1683, 50), dwoje rzeczy trzeba
wiedzieć (Wolski 1714, 56). Ta zmiana formalna przyczyniła się do utraty pierwotnej
funkcji semantycznej liczebników zbiorowych (czyli wskazywania wewnętrznego zróż-
nicowania zbioru) na rzecz wyrażania oceny ilościowej mnogich obiektów. Następ-
stwem tego procesu stało się funkcjonalne zrównanie z liczebnikami głównymi, co
w konsekwencji doprowadziło do tego, że w dobie nowopolskiej w podobnych kon-
tekstach zaczęto zastępować liczebniki zbiorowe głównymi, czyli obydwa wojska, dwie
rzeczy, trzy strony itp.; np. zeszły się wojska obydwa (Jezierski 1790, 46).

Semantycznym przekształceniom liczebników zbiorowych sprzyjało też upo-
wszechnienie powstałych w oparciu o te jednostki derywatów przymiotnikowych
                                                          

4 Pisownia dawnych druków została w niniejszym artykule uwspółcześniona.
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z sufiksem -ak-, bowiem leksemy typu dwojaki, trojaki przejęły funkcję oznaczania
złożoności, niejednorodności. W odniesieniu do pierwotnych połączeń typu dwój
sposób, trój rodzaj doszło więc już w dobie średniopolskiej do innowacji leksykal-
nej, np. to trojakim sposobem być może (Architekt 1690, 67), Dwojaki jest rodzaj
ludzi na świecie (Wolski 1714, 304).

Podobną drogę przeszły dawne połączenia liczebników zbiorowych z singulariami
tantum oznaczającymi pojęcia abstrakcyjne typu wiara, sprawiedliwość, prawda,
cnota, szczęście, dzielność, śmierć. W dobie średniopolskiej, podobnie jak w języku
czeskim (Basaj 1974, 187), były one jeszcze dość rozpowszechnione, np.: Dwoja
jest bojaźń (Skarga 1610, 4), Oboję tę sprawiedliwość czynił (Birkowski 1633, 17),
chociaż już od połowy XVII wieku częściej stosowane były w takich kontekstach
derywaty przymiotnikowe, np. dwojakim, ubóstwa i choroby, przyciśniony nieszczę-
ściem (Ogród 1673, 35), Zgrzeszył Absalon trojaką złością (Wolski 1714, 204).

Stopniowe przesunięcie semantyczne liczebników zbiorowych od pierwotnych
składników znaczenia ‘liczba’, ‘krotność’, ‘zespoloność’ (Zieniukowa 1992, 227)
w kierunku generalizacji pojęcia liczby spowodowało wspomniane już zbliżenie
funkcjonalne do liczebników głównych, a co za tym idzie wypieranie derywatów
z sufiksami -oj-, -or- (dwoje, pięcioro) przez te znacznie prostsze formacje nume-
ryczne (dwa, pięć), mające na dodatek – w odróżnieniu od zbiorowych oscylujących
początkowo wokół wartości 2–10 – pełny zakres liczbowy.

Oprócz wspomnianych przekształceń semantycznych liczebniki zbiorowe podle-
gały w historii polszczyzny także poważnym zmianom morfologicznym i składnio-
wym5. Już w dobie staropolskiej ścierały się ze sobą dwa typy odmiany: wspomnia-
ny wcześniej paradygmat przymiotnikowy łączący funkcję jakościową z kwanty-
tywną oraz paradygmat rzeczownikowy będący przede wszystkim wykładnikiem
oceny ilościowej. W ciągu doby średniopolskiej nastąpiło upowszechnienie drugiego
typu w postaci form singularis neutrum (dwoje, czworo), powiązane ze stopniowym
zanikaniem odmiany przymiotnikowej.

Co ciekawe, formy liczebnikowe typu dwoje, pięcioro od początku wchodziły
w dystrybucję z pewnymi typami rzeczowników. Były to przede wszystkim zbiory
niedookreślone pod jakimś względem bądź zróżnicowane płciowo, np. czworo by-
dła, siedmioro koni, ośmioro cieląt6. Typowe dla Słowiańszczyzny połączenia
z nazwami zwierząt tworzącymi stada (por. Basaj 1974, 188) wynikają po pierwsze
z przypisanego liczebnikom zbiorowym znaczenia kolektywności, jednak ważniej-
sze wydaje się w tym wypadku rodzajowe (płciowe) zróżnicowanie takich zbiorów.
I chociaż nie zachowały się w polszczyźnie użycia siedmioro koni, ośmioro świń,
dziesięcioro owiec, gdyż w odniesieniu do tych zbiorów nadrzędny stał się rodzaj
gramatyczny, to niewątpliwą pozostałością omawianego zjawiska są współczesne

                                                          
5 Szczegółowy opis tych procesów zob. w Siuciak 2008.
6 Przykłady za Słownikiem staropolskim, Urbańczyk, red., 1953–2006.
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relacje z rzeczownikami tworzącymi kategorię istot młodych, np. czworo cieląt,
pięcioro piskląt, troje jagniąt. Ważny jest tutaj zarówno element zróżnicowania, jak
też pewnego niedookreślenia płciowego, typowy dla istot jeszcze nie w pełni
ukształtowanych. Ta funkcja semantyczna zaznacza się też w odniesieniu do zbio-
rów ludzkich, szczególnie w relacji z leksemem dzieci. Od najdawniejszych czasów
aż do dzisiaj rozpowszechnione były użycia typu troje / dziesięcioro dzieci, nie-
mowląt, kiedyś także troje pacholąt, chłopiąt, dziewcząt, paniąt.

We współczesnej polszczyźnie stosowanie liczebników zbiorowych zawężone jest
do trzech typów rzeczowników (Zieniukowa 1986, 345–348; Zaron 2004, 24): 1)
oznaczających istoty niedorosłe, 2) defektywnych pod względem kategorii liczby
(pluralia tantum drzwi, skrzypce, sanie), 3) oznaczających zbiory ludzi zróżnicowa-
ne ze względu na płeć. To ostatnie zastosowanie, wspomagane bardzo silnie przez
działania normatywne, może się odnosić zarówno do rzeczowników w liczbie mno-
giej (np. czworo ludzi, troje dziennikarzy, ośmioro studentów), jak też do kolektyw-
nych singulariów tantum (np. czworo rodzeństwa, ośmioro kuzynostwa). W historii
polszczyzny powszechniejsze były użycia ostatniego z wymienionych typów, a więc
ośmioro potomstwa, czworo towarzystwa itd., jak również kolektiwa oznaczające pary
małżeńskie, typu dwoje rodziców, dziadków; oboje wujostwo, królestwo, hrabiostwo, np.
Królestwo oboje przybyli do Wilna (Narbutt 1840, 152). Zestawienia liczebnika zbioro-
wego z leksemem ludzie w celu wskazania płciowego zróżnicowania zbioru są w daw-
nych tekstach niezwykle rzadkie. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że rodzaj seman-
tyczny związany z wskazywaniem płci stał się istotnym czynnikiem gramatycznym
dopiero w dobie nowopolskiej, kiedy w pełni już zaznaczyła się w polszczyźnie dycho-
tomia męskoosobowość : niemęskoosobowość (por. Kępińska 2006). Niewątpliwą pozo-
stałością dawnych zastosowań liczebników zbiorowych są współczesne połączenia
z określeniami par małżeńskich, np. oboje państwo młodzi, oboje Grzegorzewscy, oboje
wujostwo, oboje małżonkowie (Mędak 2004, 34; Zaron 2004, 27).

Dystrybucja liczebników zbiorowych z pluraliami tantum jest zjawiskiem obec-
nym w polszczyźnie od dawna. Wiązać to należy niewątpliwie z faktem, że rze-
czowniki typu drzwi, skrzypce, sanie są defektywne nie tylko pod względem katego-
rii liczby, ale również niedookreślone rodzajowo. Dlatego też nie mogą wchodzić
w relacje z liczebnikami głównymi, dla których kategoria rodzaju jest istotnym
czynnikiem gramatycznym. Przykładowo, niemożliwe jest zestawienie leksemu
drzwi z liczebnikiem głównym dwa, gdyż posiada on selektywną kategorię rodzaju
(dwa, dwaj, dwie), natomiast leksem dwoje może być w tym wypadku wykładni-
kiem oceny ilościowej, gdyż od początku XVIII wieku nie rozróżnia rodzaju gra-
matycznego, a i we wcześniejszej polszczyźnie dysponował formami neutralnymi
rodzajowo. Można więc stwierdzić, że morfologiczno-składniowe przekształcenia
w funkcjonowaniu liczebników zbiorowych, polegające na całkowitej redukcji kate-
gorii liczby i rodzaju (zob. Siuciak 2008, 35–42), sprzyjały połączeniom tych jedno-
stek z rzeczownikami, które także są pozbawione tych kategorii gramatycznych.
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Na tle wszystkich połączeń liczebników zbiorowych z rzeczownikami można
stwierdzić, że tylko w dystrybucji z pluraliami tantum leksemy typu dwoje, pięcioro
pełnią wyłącznie funkcję kwantyfikatorów numerycznych, tzn. oznaczają liczbę, bez
żadnych dodatkowych składników semantycznych (por. Zieniukowa 1992, 230).
W pozostałych wpadkach oprócz wskazywania liczebności określanego zbioru za-
wierają jeszcze śladowo znaczenie zróżnicowania bądź niedookreślenia płciowego
(np. czworo piskląt, cieląt, dzieci, niemowląt), a w niektórych wypadkach zróżnico-
wanie zbioru pod względem płci staje się istotną informacją semantyczną przekazy-
waną przez liczebniki z sufiksami -oj-, -or-, np. dwoje studentów, czworo dziennika-
rzy, dziesięcioro uczniów, w opozycji do męskoosobowych dwóch studentów, czte-
rech dziennikarzy, dziesięciu uczniów.

Celem niniejszego artykułu było pokazanie, że liczebniki zbiorowe są kategorią
mocno zakorzenioną w polszczyźnie, a ze względu na prasłowiańskie pochodzenie
mają także współcześnie szerszy, ogólnosłowiański kontekst kulturowy. Przeobraże-
nia związane z tymi formacjami przebiegały odmiennie w poszczególnych syste-
mach, dlatego zauważyć można obecnie istotne różnice w funkcjonowaniu tej kategorii
zarówno na poziomie morfologiczno-składniowym, jak też dystrybucyjnym. Ważne
jednak wydaje się to, że mimo licznych procesów uproszczeniowych liczebniki
zbiorowe występują w większości języków słowiańskich (oprócz bułgarskiego i mace-
dońskiego) do dnia dzisiejszego (Dalewska-Greń 2002, 337). Polszczyzna należy
niewątpliwie do tych języków, w których formacje z sufiksami -oj-, -or- są ważnym
elementem systemu numerycznego, chociaż od dawna już zauważa się ogromny
rozdźwięk między normą wzorcową a codzienną praktyką językową (Kucała 1976;
Dmowska, Karpowicz 1993). Stanowi to obecnie poważny problem poprawnościo-
wy, nieustannie podejmowany w wydawnictwach o charakterze normatywnym, co
z kolei powinno znaleźć większy niż dotychczas oddźwięk w podręcznikach języka
polskiego dla cudzoziemców. Pobieżny ogląd tych podręczników pokazuje, że kon-
centrują się one głównie na normie wzorcowej, natomiast zbyt mało uwagi poświę-
cają potocznym zachowaniom Polaków, którzy wypracowali sobie liczne kontek-
stowe strategie unikania czy też ograniczania użycia liczebników zbiorowych (por.
Zieniukowa 1986; Mieczkowska 1994, 57).

Praktyka glottodydaktyczna związana z nauczaniem sposobów wyrażania relacji ilo-
ściowych pokazuje, że najtrudniejsze jest zrozumienie istoty pewnych zjawisk oraz
umotywowanie reguł gramatycznych w szerszym kontekście. Wydaje się, że w wypadku
liczebników zbiorowych odwołanie się do pierwotnych funkcji semantycznych tych
formacji oraz późniejszych przekształceń związanych z ogólnosystemowymi przemia-
nami w wyrażaniu relacji ilościowych może przynieść wiele korzyści. Najważniejsze
jednak wydaje się uświadomienie, że liczebniki zbiorowe nie są jedynie systemowym
naddatkiem względem liczebników głównych, ale ich używanie ma szersze podstawy
wynikające zarówno z językowej tradycji, jak też uwarunkowań semantycznych.



112 O JĘZYKU

L i t e r a t u r a

Basaj M., 1974, Morfologia i składnia liczebnika w języku czeskim do końca XVI wieku, Wrocław.
Dalewska-Greń H., 2002, Języki słowiańskie, Warszawa.
Dmowska A., Karpowicz T., 1993, Miejsce liczebników zbiorowych w systemie, normie i tekstach współczesnej

polszczyzny, „Poradnik Językowy”, z. 6.
Grappin H., 1950, Les noms de nombre en polonais, Kraków.
Ifrah G., 2006, Historia powszechna cyfr. T. 1, Warszawa.
Jędrzejko E., 1996, Derywaty z formantem -stwo, w: Kleszczowa K., red., Słowotwórstwo języka doby staropol-

skiej. Przegląd formacji rzeczownikowych, Katowice.
Kępińska A., 2006, Kształtowanie się polskiej kategorii męsko- i niemęskoosobowości. Język wobec płci, War-

szawa.
Klemensiewicz Z., 1930, Liczebnik główny w polszczyźnie literackiej. Historia formy i składni, „Prace Filolo-

giczne” XV.
Kucała M., 1976, O rodzaju gramatycznym w języku polskim (uwagi do referatu Z. Saloniego), w: Laskowski

R., red., Kategorie gramatyczne grup imiennych w języku polskim, Wrocław.
Mędak S., 2004, Liczebnik też się liczy! Gramatyka liczebnika z ćwiczeniami, Kraków.
Mieczkowska H., 1994, Kategoria gramatyczna liczebników w ujęciu konfrontatywnym polsko-słowackim,

Kraków.
Nagórko A., 1996, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa.
Rutkowski P., 2003, Neuropsychologiczne uwarunkowania składni liczebników głównych, „Scripta Neophilolo-

gica Posnaniensia”, t. V, Poznań.
Siuciak M., 2008, Kształtowanie się kategorii gramatycznej liczebnika w języku polskim, Katowice.
Stąpor I., 2008, Kształtowanie się normy dotyczącej liczebników polskich od XVI do XIX wieku, Warszawa.
Suprun A., 1969, Slavjanskije čislitelьnyje. Stanovljenije čislitelьnych kak osoboj časti reči, Mińsk.
Zaron Z., 2004, Łączliwość liczebników zwanych zbiorowymi, w: Karaś H., red., Zamknięte w języku. Studia

językoznawcze, Warszawa.
Zieniukowa J., 1986, Miejsce liczebników zbiorowych w zasobie słownikowym i systemie gramatycznym polsz-

czyzny literackiej i gwarowej, w: Język i jego odmiany w aspekcie porównawczym. Prace Slawistyczne 53,
Wrocław.

Zieniukowa J., 1992, Rozwój liczebników z sufiksami -oj-, -or-/-er- w językach północnosłowiańskich. Morfolo-
gia, semantyka, w: Procesy rozwojowe w językach słowiańskich, Prace Slawistyczne 99. SOW, Warszawa.

Ź r ó d ła

Architekt Polski to jest Nauka Ulżenia wszelkich ciężarów […], Kraków 1690.
Birkowski F., 1633, Kwiaty koron Krolewskich nieśmiertelne…, Kraków.
Dyariusz wyjazdu z Krakowa pod Wiedeń Jana III. Roku 1683, druk. Kraków 1784.
Falimirz S., 1534, O ziołach y o mocy jich…, cz. I–IV, Kraków.
Haur J.K., 1693, Skład albo Skarbiec znakomitych Sekretów Ekonomiej ziemiańskiej, Kraków.
Jezierski F.S., 1790, O bezkrólewiach w Polszcze i o wybieraniu królów, Warszawa.
Miechowita M., 1535, Polskie wypisanie dwojej krainy świata, którą po łacinie Sarmatia… zową…, Kraków.
Narbutt T., 1840, Dzieje narodu litewskiego, t. 8, Wilno.
Ogród fijołkowy karmelitański […], Kraków 1673.
Ormiańskie nabożeństwo i wzywanie Narodu tego zacnego do jedności Kościoła Katolickiego Rzymskiego,

Kraków 1630.
Rozmyślania dominikańskie, rękopis z r. 1532 wyd. i oprac. K. Górski i W. Kuraszkiewicz, Biblioteka Pisarzów

Polskich, seria A, nr 3, Wrocław 1965.
Skarga P., 1610, Kazania przygodne z innemi drobniejszemi pracami […], Kraków.
Urbańczyk S., red., 1953–2006, Słownik staropolski, Warszawa.
Wolski J., 1714, Dni Pańskie słońcem Boskiego słowa wypogodzone. To jest Kazania na niedziele całego roku,

Częstochowa.



MIROSŁAWA SIUCIAK: Liczebniki zbiorowe – słowiańska osobliwość w wyrażaniu relacji ilościowych 113

M I R O S Ł A W A  S I U C I A K

C o l l e c t i v e  n u m e r a l s
–  S l a v i c  o r i g i n a l i t y  o f  e x p r e s s i o n  w i t h  r e g a r d s  t o  q u a n t i t a t i v e  r e l a t i o n s h i p s

The article addresses the issue of utilizing collective numerals – an important aspect of glottidactics –
which in contemporary Polish are very limited, yet consistently remain a crucial component of the norm.
The gradual disappearance of these types of words in all Slavic languages is due to semantic restructuring
which is moving towards the elimination of primitive components of meaning, substituting them with the
concept of numbers. This leads to the functional equalization with collective numerals.

K o l l e k t i v a  
–  e i n e  s l a w i s c h e  B e s o n d e r h e i t  b e i  d e r  B e z e i c h n u n g  v o n  M e n g e n v e r h ä l t n i s s e n

Der Beitrag befasst sich mit dem in der glottodidaktischen Praxis wesentlichen Problem des Gebrauchs
von Kollektivzahlwörtern, die im heutigen Polnisch zwar bereits sehr begrenzt vorkommen, jedoch nach
wie vor als grundlegender Bestandteil des normativen Sprachgebrauchs aufzufassen sind. Das seit
mehreren Jahrhunderten in sämtlichen slawischen Sprachen festzustellende allmähliche Verschwinden
dieser Wortklasse ist die Folge semantischer Umgestaltungen, die die Eliminierung der primären,
qualitativen Bedeutungskomponenten anstreben. Der Begriff der Zahl rückt in den Vordergrund, was zu
einer funktionalen Gleichstellung mit den Grundzahlen führt.


