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I gdy wciąż wszyscy mówią, mało kto się spyta,
Jaki też jest ce l - s łowa… jak?  s łowo  s i ę  czy ta
W sob ie  s amym… I dziejów jego płomień cały
Rozejrzeć – mało kto jest ciekawy… zuchwały…

              Cyprian Kamil Norwid, Rzecz o wolności słowa

Przedmowa

Język, aby był funkcjonalny, to znaczy, by mógł służyć 
skutecznemu porozumiewaniu się, musi stale przysto-
sowywać się do zmieniających się potrzeb i realiów ży-
ciowych mówiącej nim społeczności. Tę nieustanną „ak-
tualizację” języka dostrzegamy szczególnie wyraźnie na 
poziomie parasystemu słownikowego. Mówiący wszak 
muszą mieć do dyspozycji taki zasób wyrazów, który 
pozwoli im porozumieć się we wszystkich sprawach 
dotyczących codziennego życia, otaczającej ich, ciągle 
przecież ewoluującej rzeczywistości. Co więcej – mu-
szą dysponować takimi środkami językowymi (słowami), 
które umożliwią im nie tylko nazywanie i opis obiektów 
czy zjawisk otaczającego ich świata, ale także wyraża-
nie rozmaitych doznań, uczuć, emocji, słowem – sta-
nów wewnętrznych. Jednocześnie coraz dokładniejsze 
poznawanie świata i nas samych wymaga powstawania 
wciąż nowych wyrazów, udoskonalających wzajemne 
komunikowanie się. Język ludzki ma też tę niezwykłą 
moc, że pozwala mówić o nim samym, co niewątpliwie 

wyróżnia go spośród wszystkich znanych nam syste-
mów (kodów) znakowych.

Słownictwo, którego używamy na co dzień, jest we-
wnętrznie zróżnicowane. Wiele słów, którymi się dziś 
posługujemy, to dorobek minionych pokoleń: trwają 
one w polszczyźnie od dawna, niejednokrotnie będąc 
dziedzictwem prasłowiańskim (np. bajka, deszcz, kąsać, 
miłość, Warta) czy nawet praindoeuropejskim (np. być, 
dom, miód, owca, słowo). Inne powstały już na gruncie 
języka polskiego (np. buzia, dzidziuś, smoczek, Warszawa, 
woreczek, zmywarka), niektóre mają naturalną genezę – 
są onomatopejami (np. buzia, dzidziuś, smoczek), pozo-
stałe utworzono na bazie słów już istniejących, zarówno 
nazw własnych (np. Kraków, Warszawa, Częstochowa), jak 
i pospolitych (woreczek, zmywarka). Ta grupa wyrazów 
to słownictwo rodzime. Podlega ono i innym, nie tylko 
chronologicznym, podziałom. W jego obrębie wyróżnia 
się: wyrazy potoczne (np. buzia, dzidziuś) i oficjalne (np. 
twarz, niemowlę), nacechowane emocjonalnie (np. buzia, 
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buźka, twarzyczka) i neutralne (np. miłość, smoczek), pro-
fesjonalne, zawodowe (np. anglicyzm, derywat, spółgło-
ska) i ogólne (np. miłość, Warszawa, woreczek) etc.
Ale w zasobie leksykalnym polszczyzny nie brak też 

wyrazów zapożyczonych. Są one dowodem kontaktów 
Polaków z innymi narodami – kontaktów o charakterze 
znacznie szerszym niż językowe, a polegających głównie 
na wymianie handlowej i kulturalnej. Choć czasem by-
wają też przejawem mody (por. dzisiejsze użycia słowa 
masakra). Zapożyczenia także podlegają wewnętrznej 
stratyfikacji. Można podzielić je, biorąc pod uwagę cho-
ciażby język, z którego pochodzą, na anglicyzmy, tj. po-
życzki angielskie (np. faks, komputer, weekend), galicyzmy, 
tj. pożyczki francuskie (np. dramatyczny, masakra, passa), 
latynizmy, tj. pożyczki łacińskie (np. anioł, kościół, szkoła), 
i inne. Jednak nie zawsze jesteśmy w stanie z całą pew-
nością stwierdzić, jaki język był dawcą zapożyczenia – 
tak jest między innymi w przypadku przymiotnika sym-
patyczny, o którym trudno dziś orzec, czy pochodzi od 
francuskiego sympathique, czy łacińskiego sypmathicus. 
Niektóre wyrazy obce docierały do nas drogą pośrednią, 
tj. poprzez inne języki – są to tzw. zapożyczenia pośred-
nie (np. anioł, który dostał się do polszczyzny z łaciny 
poprzez medium czeskie), inne zostały przejęte wprost 
z danego języka – to pożyczki bezpośrednie (np. masa-
kra, weekend). Słownictwo obce można także podzielić 
ze względu na czas przejęcia danej pożyczki, na starsze 
(np. anioł, kościół, rynek, pudło) i nowsze (np. dramatyczny, 

faks, masakra, weekend). Z tym ostatnim kryterium – w ja-
kiejś przynajmniej mierze – wiąże się podział zapoży-
czeń na częściowo (np. weekend) lub całkowicie (np. anioł, 
faks, masakra) przyswojone albo w ogóle niezasymilowa-
ne (np. menu, vis-à-vis). Te ostatnie zdarzają się stosun-
kowo rzadko. Zazwyczaj wyrazy obce upodabniają się 
z czasem do słów rodzimych: zaczynają być wymawiane 
z polska (np. weekend), odmieniają się zgodnie z regułami 
polskiej fleksji, zyskują polskie końcówki (np. masakra) 
i przyrostki słowotwórcze (np. dramatyczny), a wreszcie 
zapisywane są po polsku (np. dżojstik, faks, mejl).

Trzeba pamiętać, że przeobrażeniom formalnym 
(brzmieniowym i pisownianym) podlegają tak wyrazy 
obce (np. anieł Û anioł, fax Û faks), jak i rodzime (np. 
smokać Û cmokać, Warszewa Û Warszawa). I jedne, i dru-
gie, funkcjonując przez wieki w polszczyźnie, nierzadko 
ulegają również najrozmaitszym przekształceniom se-
mantycznym i stylistycznym, zmieniają się więc ich zna-
czenia, nacechowanie ekspresywne i zakres używalności 
(por. dzidziuś, dramatyczny, masakra, smoczek).

Przyglądanie się słowom, tropienie ich genezy i docie-
ranie do pierwotnych sensów, rozszyfrowywanie formy 
wyrazów i zanurzanie się w ich treści – to niebywale pa-
sjonujące zajęcie. Jak pisał przed laty znakomity badacz 
historii języka polskiego, Stefan Reczek, „oglądać słowa, 
przemykając jedynie po powierzchni ich dzisiejszych 
brzmień i współczesnych znaczeń – to tylko zbierać 
znaki pozostawione przez cudzą rękę. Dociekać związ-
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ków zachodzących stale między życiem i myślą, treścią 
i kształtem, pogrążać się w sens słowa i kontemplować, 
jak się w nim zapisuje puls epok, czucie i obyczaj czło-
wieka – to pytać wraz z Poetą, jaki też jest jego cel, jak 
się ono czyta”.

To właśnie badawcza zuchwałość w tropieniu pocho-
dzenia wyrazów i ich znaczeń oraz językowa ciekawość 
moich przyjaciół i studentów zachęciły mnie do podję-
cia tej filologicznej ekskursji oraz napisania niniejszej 
książeczki.

Marcin Maciołek


