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Swoim wyglądem („szatą graficzną”) ten wyraz nie przy-
pomina zapożyczenia. To dlatego, że jest zapożycze-
niem bardzo starym, znanym już w staropolszczyźnie. 
Źródło to na pewno łacina: angelus. Ale historycy języ-
ka polskiego uważają, że do polszczyzny słowo anioł 
dotarło za pośrednictwem języka staroczeskiego. Rze-
czownik ten jest interesujący między innymi z powo-
du przegłosu polskiego, procesu historycznego, który 
zaszedł w polszczyźnie około X wieku. W początkach 
rozwoju języka polskiego samogłoska e, która znalazła 
się po spółgłosce miękkiej (tu: ń), a przed przednioję-
zykową zębową twardą (tu: ł, które jeszcze na począt-
ku XX wieku tak właśnie było wymawiane), zamieniała 
się w o. Dlatego słowo anioł w języku polskim – choć to 
zapożyczenie znane jest w wielu innych językach – ma 
swoje specyficzne polskie brzmienie.

Pierwotną samogłoskę e, która występowała niegdyś 
w wyrazie anioł, odnajdujemy jeszcze w dwu formach 
jego odmiany, a mianowicie: w miejscowniku i wołaczu 
liczby pojedynczej; mówimy wszak: o aniele i modlimy 
się: „Aniele Boży, Stróżu mój…”. Poza tym zachowa-
ła się ona także w niektórych wyrazach pochodnych 
od słowa anioł, jak na przykład anielica czy rozanielić 
się. Dlaczego w tych formach i wyrazach głoska e nie 
wymieniła się na o? Odpowiedź jest prosta: nie były 

spełnione warunki zachodzenia przegłosu; e znajdo-
wało się co prawda po spółgłosce miękkiej, ale przed 
przedniojęzykową zębową zmiękczoną (tj. l’), a nie 
twardą, jak przewidywała reguła! Stąd właśnie współ-
czesna oboczność ‘e : ‘o (użyte tu apostrofy oznaczają, 
że głoski te znajdują się po spółgłosce palatalnej, czyli 
miękkiej), występująca nie tylko w odmianie i rodzinie 
słowotwórczej wyrazu anioł, ale także w wielu innych 
słowach używanych w języku polskim, por. niosę – nie-
siesz, wiozę – wieziesz, żona – żenić się czy kościół (dzisiej-
sze ó pochodzi z o) – w kościele – kościelny.

Co się tyczy odmiany omawianego rzeczownika, to nie 
jest ona łatwa także pod innymi względami. Na trudno-
ści napotykamy zwłaszcza w liczbie mnogiej, w której 
mianowniku możliwe są aż trzy formy wariantywne: 
anioły, aniołowie, anieli (tak samo jest zresztą w wołaczu). 
Ta ostatnia, choć dziś już przestarzała, nadal odnoto-
wywana jest we współczesnych słownikach (oczywiście 
z odpowiednim kwalifikatorem informującym o jej daw-
ności); odnajdujemy ją jeszcze w polskich kolędach, tj. 
pieśniach śpiewanych w okresie Bożego Narodzenia, 
por.: „Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,/ Anieli grają, 
króle witają…”; „Nad Nim anieli w locie stanęli/ I pochy-
leni klęczą…”; „I anieli gromadami pilnują,/ Panna czy-
sta wraz z Józefem piastują”; „Boscy posłowie, o święci 
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anieli,/ Od was nam przyszła z nieba ta nowina”. Rów-
nież w bierniku liczby mnogiej możliwe są dwie posta-
ci: anioły oraz aniołów. Ta druga forma, podobnie jak 
mianownikowa aniołowie, świadczy o tym, że aniołów 
wyobrażamy sobie na kształt ludzi, przypisując im 
(przynajmniej językowo) cechy właściwe mężczyznom, 
czyli je personifikujemy i maskulinizujemy. Zarówno 
bowiem końcówka biernika liczby mnogiej -ów, jak 
i mianownika tej liczby -owie są charakterystyczne dla 
rzeczowników męskoosobowych; mówimy przecież: To 
są kardynałowie, ministrowie, posłowie oraz Widzę kardy-
nałów, ministrów, posłów.

Pisząc o odmianie rzeczownika anioł, nie sposób nie 
zwrócić też uwagi na jego osobliwą dziś formę, która 
pojawia się w wyrażeniu na Anioł Pański, jak we frazie 
z wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera: „Na Anioł 
Pański biją dzwony” (wyjaśnijmy, że Anioł Pański to 
modlitwa zaczynająca się od tych słów, znana też pod 
łacińską nazwą Angelus Domini, a także ‘pora, w której 
dzwonią na tę modlitwę’). Przyimek na łączy się w tym 
przypadku z biernikiem, a biernik liczby pojedynczej 
interesującego nas rzeczownika ma postać: anioła 
(z końcówką -a!). Dlaczego zatem mówimy na Anioł 
Pański, a nie na Anioła Pańskiego? Otóż przywołana kon-
strukcja to pozostałość po czasach, kiedy forma bierni-
ka rzeczowników rodzaju męskiego była taka sama jak 
ich postać mianownikowa. Dopiero z czasem, w XVI 
stuleciu, w związku z kształtowaniem się kategorii 

żywotności w polszczyźnie w bierniku rzeczowników 
oznaczających istoty żyjące (ludzi i zwierzęta) poja-
wiła się końcówka -a przejęta z dopełniacza (dlatego 
właśnie mówimy: Patrzę na psa, kota, syna, anioła, tak 
jak: Nie ma tu psa, kota, syna, anioła, ale: Patrzę na stół, 
długopis, kubek, tak jak: To jest stół, długopis, kubek). To, 
że w wyrażeniu na Anioł Pański taka zmiana nie nastą-
piła, wynika stąd, iż formy najczęściej używane ewo-
luują najwolniej (dawny biernik równy mianownikowi 
zachował się również w takich – sfrazeologizowanych 
już – połączeniach, jak: na miły Bóg!, na koń!, być z kim 
za pan brat czy wyjść za mąż).

Znaczenie anioła też ewoluuje. Nie oznacza tylko bi-
blijnej niebiańskiej istoty. Metaforycznie określamy też 
tak osobę, którą lubimy, do której czujemy sympatię, 
która czyni wiele dobra dla innych, a my to doceniamy 
(mówimy wówczas: Jesteś prawdziwym aniołem). W tek-
stach niebiblijnych wyraz anioł nabiera również znacze-
nia ‘zwiastun, sprawca, symbol’, por. anioł pokoju, anioł 
wojny, anioł śmierci itp.

Na fanpage’u „Świat na wyrywki” Jola napisała: „Na 
swojej lodówce mam magnesik z anielskim ostrzeże-
niem: »Nigdy nie jeźdź szybciej, niż potrafi fruwać Twój 
anioł stróż«. Mój Anioł Stróż, na szczęście, fruwa dość 
szybko”. Uważny czytelnik z  pewnością spostrzegł, że 
zmieniła się też pisownia wyrażenia użytego w prze-
strodze na magnesiku i komentarzu Joli. Do niedawna 
zapisywano je wyłącznie małymi literami, tj.: anioł stróż. 
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Obecnie jednak jego ortografia jest zależna od zna-
czenia. Jeśli mamy na myśli ‘anioła czuwającego nad 
każdym człowiekiem’, wówczas używamy wielkich liter, 
piszemy zatem: Anioł Stróż, jeśli natomiast posługuje-
my się tym wyrażeniem w znaczeniu przenośnym ‘opie-

kun, obrońca’ lub ironicznym ‘szpieg’, wtedy stosujemy 
małe litery, piszemy więc: anioł stróż. Za takim rozgra-
niczeniem pisowni omawianego wyrażenia w zależno-
ści od jego znaczenia opowiedziała się w 2004 roku 
Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN.


