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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
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And while everyone’s talking, only few inquire
What is the goal of the word, or how, in itself…
Is the word read? Yes: its history’s fires 
To penetrate – few are curious enough… or dare…

CyPRian kamil noRwid, On the Freedom of Speech

Language, to be functional, i.e., to be capable of serving 
the purpose of efficient communication, must constant-
ly adapt to the changing needs of the community using 
it, reflecting the transformations of the reality in which 
this community functions. We observe this adaptability 
with particular clarity at the level of the lexical parasys-
tem of language. It leaves no doubt that the speakers 
of the language must have at their disposal a range of 
vocabulary broad enough to allow them to communi-
cate in all matters of their everyday life in order to be 
able to address their immediate, constantly evolving, 
reality. Furthermore, they must have such linguistic 
means (words) that will allow them not only to name 
and describe objects and phenomena of the surrounding 
world, but also to express a variety of sensations, feel-
ings, emotions – and a plethora of other inner states. At 
the same time, the more profoundly we become familiar 
with the world and with ourselves, the greater our need 
for new vocabulary allowing us to perfect our mutual 

communication. At that, it must be noted that the natu-
ral language has the unique power of self-referentiality, 
which undoubtedly sets it apart from all other known 
systems of signification. 

Vocabulary we use on daily basis is internally varied. 
Many words we use today have been handed down to 
us by past generations. They have been present in the 
Polish language for ages, frequently representing the leg-
acy of Proto-Slavonic times (e.g. bajka [a folk-tale], deszcz 
[the rain], kąsać [to bite], miłość [love], or Warta [being the 
proper name of one of the major rivers in Poland]), or 
even the Proto-Indo-European heritage (e.g.: być [to be], 
dom [a house/home], miód [honey], owca [a ewe], słowo 
[a word]. Other words came into existence already after 
the Polish language had been formed (e.g.: buzia [a child’s 
face], dzidziuś [a baby] smoczek [a pacifier], Warszawa 
[Warsaw] woreczek [a little sack] zmywarka [a dishwash-
er]); the genesis of some of them is natural, i.e. ono-
matopoeic (e.g.: buzia, dzidziuś, smoczek), others were 
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derived from already existing items, both proper names 
(such as Kraków, Warszawa, Częstochowa), and common 
names (as woreczek, zmywarka). Lexis belonging to this 
group represents native vocabulary, which may be clas-
sified into other, not only chronological, categories. 
Within this group we distinguish colloquial vocabulary 
(such as buzia, dzidziuś) and formal vocabulary (such as 
twarz [a face], niemowlę [an infant]); emotionally marked 
vocabulary (e.g.: buzia, buźka, twarzyczka) and unmarked, 
or neutral vocabulary (e.g.: miłość, smoczek); professional 
or specialized vocabulary (e.g.: anglicyzm [an Anglicism], 
derywat [a derivative], spółgłoska [a consonant]) and gen-
eral vocabulary (e.g.: miłość, Warszawa, woreczek), etc.

The above notwithstanding, the lexical resources of 
the Polish language also include a number of loanwords. 
Such items testify to the contacts between Poles and 
other nations: these contacts extend far beyond the 
linguistic/verbal space, involving such aspects of hu-
man activity as trade and broadly understood cultural 
exchange. Even though the use of borrowings may be 
symptomatic of verbal fashion (see the present-day con-
texts of the use of the word masakra [a massacre]), it 
is possible to divide loanwords into categories as well. 
The criteria for categorization of the loaned lexis may be 
based on the language of its origin, e.g.: Anglicism, i.e. 
loanwords from English (such as faks, komputer, weekend), 
Gaulicisms, i.e. words originating from French (such as 
dramatyczny, masakra, passa), Latinisms, i.e. loanwords 

from Latin (such as anioł, kościół, szkoła), and others. 
However, it is not always that we are able to establish 
which language was the direct source of the borrowing 
with unquestionable certainty. Such is the case of the ad-
jective sympatyczny, where it is difficult to decide wheth-
er it comes from the French word sympathique or from 
the Latin sypmathicus. 

Some borrowings would arrive in the Polish language 
via other languages: these are so-called indirect borrow-
ings (e.g. the word anioł [an angel] became a part of the 
Polish lexis migrating from Latin through the medium of 
the Czech language). Other loanwords, those borrowed 
directly from another language, are so-called direct bor-
rowings (e.g. masakra, weekend). Vocabulary may also be 
categorized on the basis of the criterion of the time of 
the borrowing, into older borrowings (e.g.: anioł, kościół, 
rynek, pudło) and recent borrowings (e.g.: dramatyczny, 
faks, masakra, weekend). It is to the latter criterion that 
the division into partly–and fully assimilated borrowings 
is related (e.g.: weekend vs, anioł, faks, masakra), as op-
posed to non-assimilated loans (such as menu, vis-à-vis). 
The latter category occurs relatively rarely. As a rule, 
foreign words take on traits of the native lexis: in time, 
their pronunciation becomes polonized (as is the case 
with the word weekend), they are declined and conjugat-
ed in accordance with the principles of Polish inflection, 
they receive Polish endings (e.g.: masakra) and suffixes 
(e.g.: dramatyczny), or, last but not least, are spelled with 
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Polish characters (np. dżojstik [joystick] faks [fax], mejl 
[mail]).

It is worth remembering, however, that it is both the 
foreign lexis and the native vocabulary that undergo for-
mal transformations in terms of writing and pronunci-
ation alike (e.g.: anieł Û anioł, fax Û faks representing 
borrowings and smokać Û cmokać, Warszewa Û Warsza-
wa representing native lexis). Both the native lexis and 
loanwords, functioning in the Polish language for cen-
turies, have been undergoing a variety of semantic and 
stylistic transmogrifications. As a result, their meaning 
evolves, their expressive markedness changes, the con-
texts of their use transform (as in: dzidziuś, dramatyczny, 
masakra, smoczek).

Observing vocabulary, tracing its genesis, seeking to 
arrive at their original senses, deciphering forms and 
plunging into the lexical contents – all of these activi-

ties are nothing short of fascinating. As Stefan Reczek, 
a preeminent authority on the history of the Polish lan-
guage has phrased it, „To observe words while barely 
scratching the surface of their present day meanings is 
nothing else, but collecting signs left by someone else. 
To seek to arrive at relationships forming ceaselessly be-
tween life and thought, content and form, to immerse 
oneself in the sense of the word and to contemplate 
how the pulse of the epoch, the feeling and the custom 
of man becomes inscribed in it is truly to ask, along with 
the Bard, “what is the goal of the word, or how, in itself, 
is the word read?”

This is the explorative daring in the tracing of the ori-
gins of words and their meanings as well as the linguistic 
curiosity of my friends and my students which drove me 
to embark upon this philological excursion and provided 
me with the incentive to write this little book. 

Marcin Maciołek
transl. by Paweł Jędrzejko



14 anioł



 15anioł

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 

anioł
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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.



18 buzia

Buzia – to pieszczotliwe bądź żartobliwe określenie 
ust lub twarzy, zwłaszcza u dzieci albo dziewcząt. 
Słowo to znane jest w polszczyźnie od XVIII wieku, 
a odnajdujemy je m.in. w znanej komedii Francisz-
ka Zabłockiego Fircyk w zalotach w jednej z kwestii 
tytułowego bohatera: „Potem, jak mnie nie kochać? 
Taki ze mnie cacka,/ Talijka smukła, piękna buzia, 
mina gracka…/ Takich też to wy chłopców lubicie, 
kobietki”. Wyraz buzia został przeniesiony z języka 
dziecięcego do polszczyzny ogólnej, a oparty jest na 
onomatopeicznym (dźwiękonaśladowczym) rdzeniu 
bu-, imitującym odgłos cmoknięcia towarzyszącego 
całowaniu. Nie dziwi więc, że utworzone na bazie 
rzeczownika buzia potoczne słowo buziak i jego 
zdrobnienie buziaczek oznaczają właśnie ‘pocału-
nek, całus’ (dawniej – jak ujmuje to Słownik języka 
polskiego S.B. Lindego – przede wszystkim ‘pocało-
wanie miłosne’), por. „Przesyłam tysiąc buziaków, do 
zobaczenia za tydzień!” oraz „Nie puszczę, dopóki 
nie dostanę choć jednego buziaczka” (cytaty za In-
nym słownikiem języka polskiego). Z całowaniem wiążą 
się też popularne zwroty dać komuś buzi ‘pocałować 
kogoś’ i dostać od kogoś buzi ‘zostać przez kogoś 
pocałowanym’, nawiasem mówiąc – znane w polsz-
czyźnie już od dawna, por. „By mi tak, jak tamte-

mu dała buzi tkliwie” – 1810 r. (Praktyczny słownik 
współczesnej polszczyzny pod redakcją Haliny Zgółko-
wej notuje ponadto zabawny związek frazeologiczny 
dać buzi z dubeltówki, co znaczy ‘pocałować głośno 
w oba policzki’). Warto jednak zauważyć, że wsta-
wienie do obu tych zwrotów w miejsce formy gra-
matycznej buzi wyrażeń przyimkowych po buzi lub 
w buzię zmienia sens tak powstałych połączeń, które 
właściwie z całowaniem nie mają już nic wspólnego, 
wszak dać komuś po buzi || w buzię – to ‘uderzyć ko-
goś w twarz’, a dostać od kogoś po buzi || w buzię – to 
‘zostać spoliczkowanym, obitym po twarzy’. Lepiej 
więc dostać buzi niż w buzię, podobnie jak dać komuś 
buzi, a nie po buzi.
To, że słowo buzia powstało w oparciu o element 

dźwiękonaśladowczy (i ma wobec tego słoworód 
naturalny), najlepiej poświadcza fakt, że także w in-
nych językach (i co istotne, nie tylko słowiańskich) 
odnajdujemy podobne brzmieniowo wyrazy, które 
odnoszą się do ‘twarzy’ lub mają związek z ‘całowa-
niem’. Dość przywołać tu: bułgarskie búza ‘policzek’, 
rumuńskie buză ‘warga’, albańskie buzë ‘warga’, nie-
mieckie Buss ‘pocałunek’ i regionalne busseln ‘cało-
wać’, litewskie bùč! ‘odgłos przy pocałunku’ i bučiúti 
‘całować’. Por. też łacińskie bucca ‘pysk, paszcza; póź-

buzia
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niej: nadęty policzek’, od którego pochodzą: hisz-
pańskie boca ‘jama ustna, pysk zwierząt; twarz’ (por. 
boca abajo ‘twarzą do ziemi’), włoskie bocca ‘usta, 

paszcza zwierząt’ (por. in bocca al lupo ‘powodzenia!’, 
a dosłownie: ‘w paszczę wilka’) czy francuskie bouche 
‘usta; pysk, paszcza’.
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Przymiotnik dramatyczny mimo swojsko brzmiącego 
zakończenia jest wyrazem zapożyczonym do polsz-
czyzny. Pochodzi od francuskiego wyrazu dramatique, 
który z kolei wywodzi się z greckiego przymiotnika 
δραματικός [dramatikós] utworzonego za pomocą przy-
rostka -τικός [-tikós] od rzeczownika δράμα, δράματος 
[dráma, dramatos] ‘utwór sceniczny przedstawiający 
działanie, zwłaszcza nieszczęśliwe, tragiczne; działanie’. 
W języku polskim wyraz dramatyczny znany jest od II po-
łowy XVIII wieku. W pierwszych kilku dziesięcioleciach 
XIX stulecia zapisywano go również przez podwojoną 
literę „m”, tj. drammatyczny, por. „Oprócz Tassa Egmonta 
i Clavigo, inne poemata jego d rammatyczne  mniéj 
uwagę zwróciły, większa też część ich pisaną jest tylko 
z okoliczności mejscowych” (Dzieła Kazimierza Brodziń-
skiego, t. VI, Wilno 1843), „Przyjął ón chętnie tę ofia-
rę, lat kilka przepędził na ustroniu w wiejskiéj zaciszy, 
w któréj tłumaczył Georgiki Wergiliusza, pisał dzieła 
d rammatyczne  i rymotworcze” (Dykcyonarz uczonych 
Polaków, t. III, Lwów 1833).

Początkowo, jak można wnosić na podstawie hasła 
DRAMA, *DRAMMA zawartego w Słowniku języka polskiego 
S.B. Lindego (t. I, Lwów 1854), przymiotnik dramatyczny 
odnosił się tylko do dramatu rozumianego jako ‘sztuka 
teatralna, sceniczna’, stąd typowe wówczas wyrażenia: 

poema, dzieło dramatyczne, sztuka dramatyczna, rodzaj dra-
matyczny, aktor dramatyczny (jak pisał ówczesny teoretyk 
literatury, Filip Golański, „Trajedye i komedye zamyka-
ją się pod ogólnym nazwiskiem dramatu”). Jednak już 
w XIX wieku obok tego podstawowego sensu wykrysta-
lizowało się znaczenie przenośne, choć – jak się wydaje – 
nadal odnoszące się tylko do literatury: ‘powieść bardzo 
romantyczna, tj. pełna scen okropnych, przerażających’ 

– zarejestrowane po raz pierwszy w Słowniku języka pol-
skiego tzw. wileńskim (Wilno 1861). Z tego metaforyczne-
go sensu rozwinęło się znane współczesnej polszczyź-
nie znaczenie: ‘pełen napięcia i grozy, wstrząsający, szo-
kujący, tragiczny, fatalny, okropny, straszny, wzruszający, 
patetyczny’, odnoszone do różnych obiektów i sytuacji, 
a często związane też z negatywną oceną opisywanych 
osób, przedmiotów lub zjawisk. Tym samym przymiot-
nik dramatyczny znacznie rozszerzył swój zakres użycia. 
Podobnie stało się zresztą z przymiotnikiem tragiczny 
(także zapożyczonym do polszczyzny), który również 
dotyczy już nie tylko sfery teatru, lecz nierzadko poza 
nią wykracza, stając się w wielu kontekstach synonimem 
przymiotnika dramatyczny.

Co się tyczy obu wskazanych tu znaczeń, to warto 
zauważyć, że w języku polskim są one sygnalizowane 
odpowiednim szykiem wyrazów, tj. pozycją zajmowaną 

dramatyczny
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przez przymiotnik dramatyczny względem określanego 
przezeń rzeczownika. Jeśli występuje on po rzeczowni-
ku, czyli w tzw. postpozycji, wówczas odnosi się do dra-
matu, sztuki teatralnej, znaczy wtedy po prostu ‘scenicz-
ny, teatralny’. Jeśli natomiast ulokowany jest przed rze-
czownikiem, czyli w tzw. prepozycji, to sygnał, że użyto 
go w sensie metaforycznym (oceniającym). Tak więc wy-
rażenia aktor dramatyczny i dramatyczny aktor, podobnie 
jak szkoła dramatyczna i dramatyczna szkoła, nie znaczą 
tego samego. W pierwszym wypadku nazywamy typ 
aktora, rodzaj szkoły (bez żadnej oceny). Chodzi zatem 
o ‘aktora grywającego na deskach teatru’ (a nie artystę 
filmowego) oraz ‘szkołę przygotowującą do zawodu ak-
tora teatralnego’ (a nie np. do bycia kucharzem). W dru-

gim natomiast wypadku, gdy przymiotnik znajduje się 
przed rzeczownikiem, mówimy o cesze człowieka lub 
instytucji, które oceniamy negatywnie, zatem dramatycz-
ny aktor – to ‘aktor, który fatalnie odgrywa swoją rolę’, 
tak jak dramatyczna szkoła – to ‘szkoła, która kojarzy się 
bardzo nieprzyjemnie; zła, okropna, przerażająca itp.’. 
Omówione zasady dotyczą także połączeń wielu innych 
przymiotników z rzeczownikami (jak np. aktor tragiczny 
i tragiczny aktor, amant teatralny i teatralny amant, litera-
tura fantastyczna i fantastyczna literatura) i dowodzą, że 
szyk wyrazów w języku polskim, choć swobodny, bywa 
nieraz ograniczony – nie pełni wówczas funkcji styli-
stycznej, lecz (tak jak w języku angielskim) odgrywa rolę 
znaczeniotwórczą.



24 dzidziuś

Słowo dzidziuś jest pieszczotliwym określeniem niemow-
lęcia, czyli maleńkiego dziecka, które jeszcze nie mówi 
i nie chodzi (a zatem od momentu narodzin do około 
pierwszego roku życia). Określenia tego używają głównie 
dorośli w rozmowach z małymi dziećmi. Dzidziuś – to wy-
raz stosunkowo świeżej daty. Po raz pierwszy odnotowa-
no go w Słowniku języka polskiego pod redakcją Jerzego Kar-
łowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwieckiego, 
ściślej: w I tomie tego leksykonu wydanym w 1900 roku 
w Warszawie (stąd obiegowa nazwa całego dzieła: Słownik 
warszawski). Próżno natomiast szukać hasła dzidziuś we 
wcześniejszych słownikach, jak chociażby w Słowniku języ-
ka polskiego Samuela Bogumiła Lindego (Warszawa 1807–
1814) czy Słowniku języka polskiego tzw. wileńskim (Wilno 
1861). Biorąc pod uwagę wskazane fakty, można chyba 
z dużą dozą prawdopodobieństwa orzec, że rzeczownik 
dzidziuś, podobnie jak jego synonimy dzidzia oraz dzidzi, 
ma XIX-wieczną proweniencję. Tak też określił czas jego 
powstania autor odnośnego hasła w wydanym tuż przed 
II wojną światową (w 1938 r.) Słowniku języka polskiego pod 
redakcją Tadeusza Lehra-Spławińskiego.

Jeśli chodzi o źródłosłów (motywację) omawianego sło-
wa oraz przywołanych tu jego synonimów, to wydaje się, 

dzidziuś
że są to nazwy onomatopeiczne (dźwiękonaśladowcze), 
nawiązujące zapewne do dźwięków wydawanych przez 
gaworzące dzieci. W wyrazie dzidzi (który – pamiętaj-
my – w języku polskim się nie odmienia) spotykamy 
znamienny dla wielu tego typu nazw (tj. onomatopei) 
zabieg, a mianowicie: reduplikację, czyli podwojenie 
rdzennej sylaby, por. dzi-dzi (podobna jest geneza nie-
których nazw ptaków, jak kukułka czy przepiórka, która 
pochodzi od psł. *per-per-ъk-a). W rzeczowniku dzidziuś 
poza podwojeniem onomatopeicznego rdzenia zasto-
sowano również charakterystyczny dla nazw pieszczo-
tliwych sufiks -uś (jak w wyrazach dziadziuś, tatuś, kotuś, 
Maruś itp.).

Na koniec warto zauważyć, że w polszczyźnie przy-
rostki zawierające w swym składzie spółgłoski miękkie 
wnoszą do derywatu szczególnie pozytywne nacecho-
wanie emocjonalne, por. -ś, -sia, -sio (jak w Maryś, Krzyś, 
Marysia, Krzysio), -dzio, -dzia (dziadzio, Jadzia), -cia, -cio 
(babcia, wujcio). W wyrazie dzidziuś występują wyłącznie 
spółgłoski palatalne – dziecko wszak jest (i być powin-
no! – nawet gdy przekroczy okres niemowlęctwa) obiek-
tem szczególnej troski i miłości obojga rodziców oraz 
bliskich.
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Wyraz faks (rzadziej fax), nazywający ‘urządzenie, któ-
re służy do przesyłania kopii dokumentów drogą tele-
foniczną’, jest zapożyczeniem z języka angielskiego. 
Angielskie słowo fax – jak podaje Słownik zapożyczeń 
angielskich w polszczyźnie – to skrót od rzeczownika fac-
simile, oznaczającego ‘dokładną reprodukcję jakiegoś 
dokumentu, rękopisu, rysunku lub czyjegoś podpisu’, 
ale też ‘technikę przekazu tekstu lub grafiki za pomocą 
sieci telefonicznej’ (por. też fr. fac-similé i pol. faksymile; 
notabene słowa te biorą swój początek od łacińskiego 
zwrotu fac simile, co znaczy ‘czyni podobnym’).

Choć zapożyczony z angielskiego rzeczownik fax jest 
wyrazem stosunkowo nowym w polszczyźnie (odnoto-
wują go dopiero słowniki wydane w końcu ubiegłego 
stulecia), to jednak funkcjonuje w języku polskim na tyle 
długo, że jego pisownia zdążyła się już zasymilować: 
obcą w naszym alfabecie literę „x” zastąpiono – zgod-
nie z wymową wyrazu – polskim połączeniem spółgło-
sek „ks”. I choć słowniki ortograficzne nadal obydwie 
postaci, tj. oryginalną fax i spolszczoną faks, uznają za 
poprawne, to jednak pierwszeństwo dają tej drugiej. 
Przykładowo w Wielkim słowniku języka polskiego PWN 
pod naczelną redakcją Edwarda Polańskiego przy formie 
fax jest odsyłacz: „zob. faks”, z kolei przy formie faks 
nie ma odesłania do fax, co świadczy o tym, że autorzy 

tego słownika skłaniają się właśnie ku spolszczonej wer-
sji zapisu omawianego rzeczownika. Nawiasem mówiąc, 
podobna polonizacja ortograficzna, tj. substytucja litery 

„x” połączeniem „ks”, dokonała się także w wielu innych 
wyrazach zapożyczonych do języka polskiego, por. afiks 
(fr. affix z łac. affixus), aneks (łac. annexus), eksport (niem. 
Export), fleksja (fr. flexion z łac. flexio), index (ang., fr., łac. 
index), kodeks (niem. Kodex z łac. codex), piksel (ang. pixel). 
Dodajmy, że niespolonizowaną formę fax ze względu na 
jej internacjonalny charakter spotyka się częściej w da-
nych teleadresowych zamieszczanych na wizytówkach, 
pieczątkach czy dokumentach firmowych (podobnie jak 
zapis e-mail zamiast jego spolszczonej, choć także po-
prawnej, wersji mejl).

Rzeczownik faks || fax uległ w języku polskim ponad-
to asymilacji fleksyjnej i słowotwórczej. Ze względu na 
spółgłoskowy wygłos (zakończenie wyrazu) przypisano 
mu rodzaj męski i tym samym włączono do męskiego 
modelu (a mówiąc fachowo: paradygmatu) odmiany. Nie-
zależnie od sposobu zapisu formy mianownika, tj. faks 
lub fax, postaci pozostałych przypadków do niedawna 
pisane były wyłącznie przez „ks”. Jednak kilka lat temu 
Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN wprowa-
dziła nową uchwałę ortograficzną w sprawie „zapisu 
wyrazów zakończonych literą -x”. Na posiedzeniu ple-

faks
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narnym w dniu 8 grudnia 2008 roku przyjęto, że wyra-
zy zakończone literą „x” (skrótowce, nazwiska, nazwy 
geograficzne, wyrazy pospolite) można w przypadkach 
zależnych zapisywać na dwa sposoby: albo w miejsce „x” 
kończącego wyraz w mianowniku pisać połączenie „ks”, 
albo pozostawić w zapisie tematyczne „x”. Tak więc słowo 
fax odmieniamy dziś (i piszemy) następująco: M. (to jest) 
faks lub fax, D. (nie ma) faksu lub faxu, C. (przyglądam się) 
faksowi lub faxowi, B. (widzę) faks lub fax, N. (wysyłam coś) 
faksem lub faxem, Ms. (mówię o) faksie lub faxie, W. (mój nie-
zastąpiony) faksie! lub faxie! itd. Zapisy form przypadków 
zależnych, czyli innych niż mianownik, przez „x”, tj. faxu, fa-
xowi, fakxem, faxie, do niedawna były rażącym błędem, dziś 
odnajdziemy je w najnowszym, III wydaniu, poprawionym 
i uzupełnionym, Wielkiego słownika ortograficznego PWN. Na 
bazie rzeczownika faks (fax) utworzono w polszczyźnie 
przymiotnik faksowy (por. linie faksowe, papier faksowy) oraz 

czasownik faksować ‘przesyłać jakiś dokument faksem’ – pi-
sane przez „ks”. W funkcji „adaptatorów” użyto tu typo-
wych w procesie polonizacji wyrazów obcych sufiksów, od-
powiednio: -owy i -ować. Gdy idzie o połączenia składniowe, 
w które wchodzi omawiany rzeczownik, to zapamiętajmy, 
że dokumenty wysyłamy faksem (a nie: *przez faks).

Przypomnijmy jeszcze, że faks (fax) to w polszczyźnie 
nie tylko ‘urządzenie, które służy do przesyłania kopii 
dokumentów drogą telefoniczną’, ale również ‘doku-
ment przesłany za pomocą tego urządzenia’, por. zda-
nia: „Nie wysłałam kopii zamówienia, bo faks był zepsu-
ty” (znaczenie 1.) oraz „Sekretarka przyniosła ostatnie 
faksy w sprawie nowego kontraktu” (znaczenie 2.). Po-
dobnie jest zresztą w przypadku angielskiego leksemu 
fax, który New English Dictionary and Thesaurus objaśnia 
następująco: ‘a document sent by facsimile transmis-
sion; a divice for sending faxes’.
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Wyraz miłość, oznaczający ‘pełne poświęcenia i dobro-
ci oddanie się komuś lub czemuś’, ‘namiętne, gorące 
uczucie, przywiązanie do kogoś lub czegoś’, ‘głębokie 
upodobanie w kimś lub czymś’, ma genezę prasłowiań-
ską. Jego początki sięgają więc czasów, gdy nie było jesz-
cze zróżnicowania na poszczególne języki słowiańskie, 
a wszyscy Słowianie posługiwali się jednym – wspólnym 
im wszystkim – językiem, tzw. prasłowiańskim. Istnienie 
względnie trwałej wspólnoty językowej prasłowiańskiej 
datuje się umownie na okres od IV w. p.n.e. do IV w. 
n.e. W ciągu kilku kolejnych stuleci prasłowiańszczyzna 
wskutek migracji Słowian podzieliła się na trzy zespoły: 
południowy, wschodni oraz zachodni, z którego później 

– poprzez przejściowy etap rozwojowy dialektycznej 
grupy lechickiej – rozwinął się język polski.

Prasłowiański wyraz *milostь to rzeczownik utworzony 
na bazie przymiotnika *milь(jь) ‘sprawiający przyjemne 
wrażenie, przyjemny, życzliwy; drogi, kochany; budzący 
współczucie, miłosierdzie’ za pomocą przyrostka *-ostь, 
używanego do tworzenia nazw abstrakcyjnych. Słowo 

*milostь pierwotnie oznaczało zatem ‘serdeczny, życzliwy 
stosunek do kogoś lub czegoś’; z tego podstawowego 
znaczenia rozwinęły się sensy: 1) ‘miłosierdzie, litość’, 
co odpowiadałoby łac. misericordia, 2) ‘łaska, łaska-
wość’, którego ekwiwalentem są łac. gratia, benevolentia, 

i wreszcie 3) ‘gorące upodobanie w kimś lub czymś’, toż-
same z łac. amor.

W języku polskim rzeczownik miłość poświadczony 
jest od XIV wieku. Na jego najdawniejsze użycia natra-
fiamy w odnalezionych w 1890 r. w Petersburgu przez 
Aleksandra Brücknera Kazaniach świętokrzyskich, por. 

„Umarli są, jiż w miłości bożej rozpaczają” czy „Przez ty 
dary miłość syna dziewiczego może otrzymać”. Zacyto-
wane tu zdania potwierdzają wskazane wcześniej pier-
wotne znaczenia słowa miłość, odpowiednio: ‘miłosier-
dzie, współczucie, litość’ oraz ‘łaska, łaskawość’. Echo 
tego pierwszego sensu odnajdujemy w dzisiejszym 
czasowniku zmiłować się ‘zlitować się, okazać miłosier-
dzie’ (por. Zmiłuj się nade mną, Panie), do drugiego zna-
czenia nawiązują natomiast staropolskie tytuły grzecz-
nościowe, używane w odniesieniu do osób wysoko 
postawionych, a mianowicie: Jego Miłość (Pan) i Wasza 
Miłość (Pan). Początkowo przysługiwały one wyłącznie 
królowi; o królu mówiono Jego Miłość, a do króla zwra-
cano się Wasza Miłość (podobnie jak dziś o rektorze ja-
kiejś uczelni mówi się Jego Magnificencja, a do rektora 
zwracamy się Wasza Magnificencjo). Z czasem rozsze-
rzono zakres użycia tych wyrażeń, stosując je również 
w odniesieniu do osób dostojnych czy co bardziej za-
możnej szlachty. W XVI wieku formy te zaczęto stop-

miłość
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niowo skracać, por.: Wasza Miłość Û Waszmość Û Wa-
szeć Û Waść Û Aść, Wasza Miłość Pan Û Waszmość Pan 
Û Waćpan || Waspan Û Aspan Û Acan, tak że w okresie 
późniejszym uległy one całkowitej leksykalizacji, tzn. za-
tarła się w pełni ich struktura i funkcjonowały już bez od-
niesienia do słowa miłość. Oba pierwotne znaczenia rze-
czownika miłość, tj. ‘miłosierdzie’ i ‘litość’, zachowały się 
jednak do dziś jako podstawowe w innych językach sło-
wiańskich, np. czeskim (czes. milost ‘łaska, łaskawość’, 
‘litość, miłosierdzie’) czy rosyjskim (ros. ми́лость ‘łaska, 
względy, miłosierdzie, dobroduszność), zaświadcza je 
także staro-cerkiewno-słowiański rzeczownik milostь 
‘litość, łaska’. Dopowiedzmy od razu, że odpowiedni-
kiem znaczeniowym polskiego słowa miłość w języku 
czeskim (a także w słowackim) jest wyraz láska, a w ro-
syjskim – любо́вь.

Przywołane na wstępie współczesne znaczenie wyra-
zu miłość (‘uczucie, amor’) jest wtórne i zaświadczone 
w polszczyźnie od początku XV wieku, m.in. w najdaw-
niejszym (spośród zachowanych do dziś) liście miłosnym, 
pochodzącym z roku 1429, a zapisanym w Retoryce Mar-
cina z Międzyrzecza. Jego nadawcą jest mężczyzna, któ-
ry po nagłym rozstaniu z ukochaną zapewnia ją o swej 
tęsknocie i wierności, prosząc jednocześnie o ich od-
wzajemnienie oraz przekazanie pozdrowień dla matki. 

List ten nosi znamiona autentyczności, a jego oryginał 
– zawarty we wspomnianym dziele Marcina z Między-
rzecza – przechowywany jest w Bibliotece Jagiellońskiej 
w Krakowie (kopia listu znajduje się w Muzeum Ziemi 
Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu). 
A oto treść tego dokumentu (stosuję pisownię uwspół-
cześnioną):
„Służba ma naprzod ustawiczna, doskonała, przezprze-
sta[n]na, panno ma namilejsza! Gdy chciałem na służbę 
od ciebie jachać precz, przyjąłem do domu twego, cie-
bie żegnając. Dziwne rzeczy, w miłości będąc, poczęły 
się miedzy nama, toć jest, aby mnie nie zapominała, ba-
rzociem twej miłości począł prosić, a twa miłość na mą 
prośbę ślubiła to uczynić; a tako z tobą się ro[z]stając, 
sierce me jęło barzo płakać. A ja takie ślubuję twej mi-
łości nie zapominać, ale wszędzie cześć a lubość czynić. 
Wiedz, moja namilejsza panno, iże aczkoliciem ja od cie-
bie daleko, a wszakoż wżgim nie była ani będzie nad cię 
jina miła, jedno ty sama, panno milejsza ma. Niedawno 
mię rzecz była potkała, abych barzo krasną pannę mi-
łował, ale gdym na cię wspomięnął, tegom uczynić nie 
chciał. A o ty wszyćki rzeczy proszę twej miłości, aby 
były tajemny miedzy mną a miedzy tobą, a proszę twej 
miłości, abyś się mej matuchnie pokłoniła. Dano w Sza-
motulech we jśrodę”.
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Modne w ostatnim czasie, przede wszystkim w wypo-
wiedziach osób młodych, słowo masakra pojawiło się 
w polszczyźnie stosunkowo późno, bo dopiero w XX 
wieku. Jest ono zapożyczeniem z języka francuskiego – 
pochodzi od fr. rzeczownika massacre, który współcze-
śnie oznacza ‘rzeź’, a przenośnie również ‘całkowite 
zniszczenie, destrukcję’ oraz ‘uszkodzenie, wypacze-
nie’. Co ciekawe, przy przejmowaniu wyrazu massacre 
do polszczyzny doszło do zmiany rodzaju gramatycz-
nego, wszak francuskie massacre to rzeczownik rodzaju 
męskiego, a słowo masakra ma rodzaj żeński. Do takiej 
transformacji rodzajowej dochodzi wówczas, gdy przej-
mowane do polszczyzny francuskie rzeczowniki męskie 
zakończone są na tzw. e nieme, czyli niewymawiane, 
albo na é; tego typu słowa włączane są do polskiego sys-
temu odmiany poprzez dodanie żeńskiej końcówki -a, 
por. też fr. canapé (r.m.) ≥ pol. kanapa (r.ż.).

W takiej właśnie zasymilowanej morfologicznie (a tak-
że ortograficznie) postaci wyraz masakra po raz pierw-
szy zarejestrowano w Podręcznym słowniku języka pol-
skiego z 1957 roku, opracowanym przez Zofię de Bon-
dy-Łempicką przy współudziale Stanisława Arcta, i zde-

finiowano tak: ‘wycięcie w pień, zniszczenie’. Z kolei 
w Słowniku języka polskiego PAN – bez wątpienia najważ-
niejszym dziele leksykograficznym XX wieku – wydanym 
pod naczelną redakcją Witolda Doroszewskiego hasło 
masakra objaśniono następująco: ‘zabijanie, mordowa-
nie, zwłaszcza masowe, połączone z okrucieństwem 
i znęcaniem się, krwawa rzeź’. Współcześnie jednak – 
w języku młodzieży – znaczenie to zaczęło ewoluować 
i jakby stopniowo łagodnieć. Początkowo słowo masa-
kra służyło do określenia kłopotliwych i trudnych sytu-
acji, w których się ktoś znalazł, spraw, rzeczy dla kogoś 
nieprzyjemnych, później zaczęto go używać także dla 
wyrażenia stanu „totalnego” zmęczenia psychicznego 
i fizycznego, a ostatnio również dla wyrażenia podziwu, 
zachwytu, zasygnalizowania, że coś jest dla kogoś nie-
zwykle atrakcyjne, że się niezmiernie podoba.

Warto nadmienić, że czasownik masakrować, czy-
li ‘urządzać masakrę’, wywodzący się od francuskiego 
massacrer, pojawił się w języku polskim nieco wcześniej; 
odnotowano go już w wydanym w 1902 roku II tomie 
Słownika warszawskiego (w leksykonie tym nie ma nato-
miast rzeczownika masakra).

masakra
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I smok biedny od tej pory
By oczyścić krew i pory, jadał marchew,
jadał pory, groch, selery i kapustę
Wszystko z wody i nietłuste,
żeby kiszki były puste.
Tak za roczkiem mijał roczek.
Smok nasz stał się jak wymoczek.
Wprost nie smok, lecz zwykły smoczek.
Odtąd każda mądra niania
Dziecku daje go do ssania.

Jan bRzeChwa, Smok

Dla współczesnych Polaków wyraz smoczek oznacza 
przede wszystkim ulubiony „gadżet” niemowląt i ma-
łych dzieci, a mianowicie: ‘niewielki przedmiot z osa-
dzonym na plastikowym krążku sprofilowanym gumo-
wym cypelkiem, wkładanym dzieciom do ust w celu ich 
uspokojenia i wywołującym u nich odruch ssania’, rza-
dziej też ‘gumową nasadkę z małym otworkiem (dziur-
ką) nakładaną na butelkę, umożliwiającą karmienie nie-
mowląt’. Nietrudno się domyślić, że funkcjonowanie 
omawianego wyrazu w powszechnym obiegu komunika-
cyjnym w przedstawionych tu znaczeniach jest związane 
dopiero z produkcją gumy. Przypomnijmy, że technolo-
gię wytwarzania tego materiału (w procesie wulkanizacji 
kauczuku) jako pierwszy opracował Amerykanin Charles 

Goodyear w 1839 roku, kilka lat później wynalazek ten 
został opatentowany.

Na tym tle nie powinno więc dziwić, że w pochodzą-
cym z początku XIX wieku Słowniku języka polskiego 
Samuela Bogumiła Lindego wyraz smoczek objaśniono 
jedynie jako zdrobnienie (deminutywum) od rzeczowni-
ka smok oraz ‘wiaderko w pompie podobne do kocioł-
ka, za zwyczaj (sic!) mosiężne’. Tak samo jest zresztą 
w wydanym przez Maurycego Orgelbranda w 1861 roku 
w Wilnie Słowniku języka polskiego tzw. wileńskim. Za to 
w kolejnym w dziejach naszej narodowej leksykografii 
Słowniku języka polskiego autorstwa Jana Karłowicza, Ada-
ma Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego, który 
ukazał się na początku następnego, czyli XX stulecia 
w Warszawie, smoczek albo cmoczek to już także między 
innymi ‘kawałek bułki umoczony w mleku, wwiązany 
w szmatkę, dawany niemowlętom w usta do smoktania, 
aby je uspokoić’. Co prawda, w przytoczonej definicji 
nie mówi się jeszcze o smoczku jako zabawce wykonanej 
z gumy, ale za to objaśnienie to kieruje naszą uwagę ku 
pochodzeniu interesującego nas słowa. Smoczek wszak 

– jak piszą autorzy słownika – służy do smoktania. Jest 
więc derywatem (wyrazem pochodnym) od czasownika 
smokać, czyli ‘ssać, chlipać, mlaskać, cmokać, chłeptać; 
głośno całować’, utworzonym za pomocą przyrostka 

smoczek
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-ek (podobnie jak tłuczek od tłuc czy lejek od lać). Choć 
gwoli ścisłości trzeba jednak dodać, że dla przeciętnego 
(w sensie statystycznym) Polaka jest to wyraz całkowicie 
zleksykalizowany, o zatartej motywacji i raczej niepo-
dzielnej strukturze słowotwórczej. Stało się tak dlatego, 
że brzmienie stanowiącego podstawę tego aktu dery-
wacji czasownika smokać, a także pokrewnych mu form: 
wielokrotnej smoknąć i intensywnej smoktać jest już dziś 
mocno przestarzałe (dlatego w nowszych słownikach 
wyrazy te opatrywane są kwalifikatorem informującym 
o ich dawności albo w ogóle pomijane) – ich współcze-
śnie używane odpowiedniki przyjęły postać brzmienio-
wą: cmokać, cmoknąć, cmoktać (ta ostatnia forma jest chy-
ba najrzadziej używana).

Można by w tym momencie rozważyć odpowiedź na 
pytanie: dlaczego czasownik smokać (także smoknąć 
i smoktać), od którego pochodzi rzeczownik smoczek, 
zarzucił swe stare brzmienie, zamieniwszy nagłosową 
(pierwszą) spółgłoskę s na c? Otóż zmiana ta wiąże się 
najprawdopodobniej z tym, jak my dzisiaj odbieramy 
(percypujemy słuchowo) dźwięk powstający przy gło-
śnym jedzeniu czy całowaniu, a jak odbierali go nasi 
przodkowie. Otóż dla współczesnych Polaków, ale też 
tych żyjących kilka stuleci temu (mniej więcej od XVII 
wieku – od tego bowiem momentu odnajdujemy w tek-
stach warianty rozpatrywanych czasowników ze spółgło-
ską c) jest to właśnie cmok (dźwięk ten powstaje wskutek 
zwarcia języka z podniebieniem twardym i/lub obu warg, 

a następnie gwałtownego obniżenia języka lub rozsunię-
cia warg, przy jednoczesnym wessaniu powietrza). Po-
dobne brzmieniowo ekwiwalenty semantyczne (znacze-
niowe) polskiego czasownika cmokać odnajdujemy także 
w innych językach słowiańskich, por.: słowackie cmokat’ 
|| čmokat’, rosyjskie чмо́кать [čmokat’] || цмо́кать 
[cmokat’] czy chorwackie cmókati ‘głośno całować’. Choć 

– dla pełni obrazu – dodać należy, że nie brak też form 
z nagłosowym s, jak na przykład ukraińskie смоктати 
[smoktaty] ‘ssać, wsysać, wysysać, jeść powoli, mam-
lać’ czy białoruskie смактаць [smaktac’] ‘ssać, cmokać, 
mamlać’. I jedne, i drugie mają pochodzenie dźwięko-
naśladowcze.

Można tu dodać jeszcze jeden argument (czysto ję-
zykowy), tłumaczący, dlaczego inicjalne s przegrało z c. 
Stało się tak pod wpływem działania tendencji do uwy-
datniania kontrastów między sąsiadującymi spółgłoska-
mi: szczelinową s i półotwartą m (fachowo nazywa się 
to zjawisko dysymilacją lub rozpodobnieniem) albo też 
wskutek wzmocnienia artykulacyjnego, gdyż spółgłoska 
szczelinowa s jest słabsza fonetycznie od zwarto-szcze-
linowej spółgłoski c. Zresztą podobnych przykładów 
przejścia z artykulacji szczelinowej na zwarto-szczelino-
wą, czyli – jak mówią lingwiści – afrykatywizacji, mamy 
w języku polskim więcej. I tak staropolskie bar-zo zamie-
niło się około XVI wieku w bardzo, a dawna forma zwon 
przekształciła się w dzwon – i w tych wyrazach nastąpiło 
więc wzmocnienie artykulacyjne (słabszą fonetycznie 
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spółgłoskę z wymieniono na silniejszą afrykatę dz). Dość 
przypomnieć przy tej okazji także imię Kasper, pocho-
dzące od perskiego słowa gizbar, co znaczy ‘stróż skarb-
ca, skarbnik’, albo ze skrócenia perskiego imienia Ga-
thaspar, znaczącego ‘wspaniały’, ale też ‘dbający o swoją 
cześć’. Imię to nosił między innymi pierwszy drukarz 
krakowski, którego wspomina Stanisław Grochowiak 
w wierszu pt. Próba epiki: „Stary lisie, Kasprze Straube, 
co w 1473 opuściłeś Bawarię,/ Aby zaświecić Krakowo-
wi”. W polszczyźnie również to imię przyjęło wariantyw-
ną postać Kacper – analogicznie jak w wyrazie cmokać 

– z silniejszym zwarto-szczelinowym c.
Na koniec zastanówmy się jeszcze, jaki jest związek 

między rzeczownikiem smok a czasownikiem smokać, 
smoktać (dziś cmokać, cmoktać). Smok, o którym pisze się 
i mówi w licznych baśniach oraz podaniach ludowych, to 

– jak wiadomo – ‘jedno- lub wielogłowy potwór, ziejący 
ogniem, często skrzydlaty, mający szpony i ogon węża’ 

(S.B. Linde definiuje to słowo tak: ‘dziw bajeczny, bestya 
na kształt węża skrzydlastego, okrutna, niezwalczona’). 
Wyraz smok, o czym przekonują jego odpowiedniki 
w poszczególnych językach słowiańskich, ma genezę 
prasłowiańską (pochodzi od psł. *smokъ), ale jego ety-
mologia nie jest pewna. Wydaje się jednak, że może 
mieć ona związek właśnie ze smokaniem, smoktaniem. 
Smok bowiem to potwór, który połykał, ssał i smoktał 
powoli swoje ofiary! – tak jak robią to prawdziwe węże, 
dlatego w najstarszym literackim języku Słowian, tzw. 
staro-cerkiewno-słowiańskim, wyraz smok był również 
określeniem węża.

W bajkach i baśniach dla dzieci smoki zazwyczaj są 
groźne, ale zdarzają się też wyjątki – te przyjemne i za-
bawne wówczas stworzonka stają się wtedy smoczkami. 
Dla Wojtka na razie smoczek – to tylko jeden z jego ulu-
bionych gadżetów, za niedługo być może będzie to rów-
nież jedna z jego ulubionych bajkowych postaci.
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sympatyczny
Przymiotnik sympatyczny, znaczący ‘przyjemny, miły; 
wzbudzający sympatię’, ale też ‘przychylny, życzliwy; 
nacechowany sympatią’, to – mimo dość swojskie-
go zakończenia – wyraz zapożyczony do polszczyzny. 
Trudno jednak jednoznacznie ustalić, skąd do naszego 
języka przywędrował. Niektórzy twierdzą, że pochodzi 
od francuskiego słowa sympathique, inni – że od łaciń-
skiego wyrazu sympathicus (wśród tych ostatnich też nie 
ma zgodności: autorzy Słownika warszawskiego upatrują 
w nim zapożyczenie z łaciny średniowiecznej, podczas 
gdy w Słowniku wyrazów obcych Michała Arcta uznano go 
za twór nowołaciński, czyli wyraz w łacinie nieistniejący, 
lecz utworzony w czasach nowszych na wzór rdzennie 
łacińskich, „klasycznych” wyrazów). Niezależnie jednak, 
czy źródłosłowem polskiego przymiotnika sympatyczny 
był francuski sympathique, czy łaciński sympathicus, tak 
jeden, jak i drugi musiano przyswoić do polskiego sys-
temu morfologicznego w jednakowy, a przy tym dość 
interesujący sposób.

W zapożyczonym wyrazie zachowano (częściowo) ele-
ment formujący (sufiks słowotwórczy) obcy, a dodatko-
wo wprowadzono przyrostek rodzimy. Mianowicie do 
obcego formantu: fr. -ique (wym. -ik) lub łac. -icus (wym. 
-ikus) dodano polski przyrostek przymiotnikowy -ny (jeśli 
źródłem był wyraz łaciński, to odcięto przy tym zakoń-

czenie -us, znamionujące rodzaj męski). W efekcie tego 
połączenia, skrzyżowania różnych genetycznie cząstek 
słowotwórczych i towarzyszącej tej kontaminacji wy-
mianie spółgłoskowej k : cz – przewidzianej regułami 
morfonologii (teorii alternacji) języka polskiego – po-
wstał złożony morfologicznie (francusko-polski czy ła-
cińsko-polski) sufiks -iczny (-icz-ny), którego wariantem 
jest przyrostek -yczny. W ten sposób do polszczyzny 
przyswojono wiele innych przymiotników łacińskich 
i francuskich, por. artystyczny od fr. artistique, automatycz-
ny od fr. automatique, bachiczny od łac. bacchicus, drama-
tyczny od fr. dramatique, geometryczny od łac. geometricus, 
symetryczny od fr. symétrique itp.

Niezależnie od faktycznej drogi powstania omawiany 
przymiotnik uzyskał na gruncie polskim własną moty-
wację słowotwórczą: sympatyczny wszak to ‘wzbudzają-
cy sympatię, nacechowany sympatią’ (podobnie stało się 
zresztą w przypadku innych przytoczonych tu wyrazów, 
por. artystyczny 

Û

 artysta, automatyczny 

Û

 automat, ba-
chiczny 

Û

 Bachus, dramatyczny 

Û

 dramat, geometryczny 

Û

 geometria, symetryczny 

Û

 symetria).
Słowo sympatia, do którego przymiotnik sympatycz-

ny formalnie i semantycznie odsyła, oznacza ‘życzliwy, 
przychylny, przyjazny stosunek do kogoś lub (rzadziej) 
czegoś’, ale też ‘osobę, którą darzy się szczególną życz-
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liwością, którą się lubi lub w której się jest zakochanym’. 
Rzeczownik sympatia ma rodowód klasyczny, najpraw-
dopodobniej wywodzi się z języka greckiego (gr. sym-
pátheia), skąd następnie trafił do łaciny (łac. sypmathia), 
a stamtąd do innych języków, np. francuskiego (fr. sym-
pathie) czy niemieckiego (niem. Sympathie). Zestawiając 
ten rzeczownik z wyrazami takimi jak na przykład apatia, 
antypatia czy empatia, bez trudu można wydzielić w nim 

element sym-, wywodzący się od greckiego syn o zna-
czeniu ‘z, razem, wspólnie’, oraz wspólną im wszystkim 
część -patia, pochodzącą od greckiego rzeczownika 
pátheia (utworzonego od przymiotnika pathe-́s), co zna-
czy ‘czucie, odczuwanie’. Tak więc, strukturalnie rzecz 
ujmując, sympatia to ‘współodczuwanie’, a sympatyczny 
to ‘współodczuwający’, z czego rozwinęło się znane do 
dziś znaczenie ‘życzliwy, przychylny, przyjazny’.
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I tutaj kończy się legenda –
Był sobie chłopak i dziewczyna,
i tu od imion zakochanych
historia miasta się zaczyna.
Nad brzegiem Wisły zamieszkali,
dom zbudowali Wars i Sawa.
I z dwojga imion się zrodziło
najmilsze z wszystkich miast – Warszawa.

wanda Chotomska, Legenda o Warsie i Sawie

Nazwa stolicy Polski nie wywodzi się bynajmniej, jak gło-
si popularna legenda, od imion dzielnego rybaka Warsa 
i przemienionej w syrenę dziewczyny Sawy, którzy po 
zwycięstwie nad złym czarodziejem, zakochawszy się 
w sobie, zamieszkali nad brzegiem Wisły.

W istocie – w świetle badań językoznawczych – War-
szawa, wcześniej Warszewa, jest tzw. nazwą dzierżawczą, 
utworzoną z dwu elementów: podstawy Warsz, będącej 
prawdopodobnie skróconą (zdrobniałą) formą staropol-
skiego imienia Warcisław (występującego dawniej także 
w postaci Wrocisław; od tej wersji imienia pochodzi na-
zwa stolicy Dolnego Śląska – Wrocław), oraz przyrostka 

-ewa, który dodany do nazwy osobowej wskazywał na 
przynależność czegoś, np. osady lub wsi, do człowieka 
noszącego dane imię. Tak więc – z etymologicznego 
punktu widzenia – Warszewa (a późniejsza Warszawa) 

to ‘osada należąca do Warsza’. Warto dodać, że odpo-
wiednikiem północnopolskiego sufiksu -ewa (dla rodzaju 
męskiego i nijakiego: -ew, -ewo) na południu Polski jest 
przyrostek -owa (dla rodzaju męskiego i nijakiego: -ów, 

-owa), który odnajdujemy choćby w nazwie miasta Czę-
stochowa ‘osada Czestocha (później wskutek wtórnej na-
zalizacji: Częstocha)’.

Pierwsze poświadczenia nazwy stolicy naszego kraju, 
potwierdzające jej dawne brzmienie Warszewa, pocho-
dzą z XIII wieku. Najstarszy z odnalezionych zapisów 
znajduje się w dokumencie z 1241 roku „actum et da-
tum Varschevie” (sporządzonym i danym w Warszawie) 
w kancelarii księcia Konrada I Mazowieckiego (tego sa-
mego, który w 1226 roku sprowadził Krzyżaków do Pol-
ski). W piśmie tym zaświadcza się, że ów książę, chcąc 
wynagrodzić rycerza imieniem Gotard za jego odwagę 
w walkach z Jaćwingami (Jadźwingami) (plemieniem bał-
tyckim zamieszkującym dawne ziemie prusko-litewskie), 
podarował mu wieś Służewo „koło Warszewy”. W tej po-
staci, tj. z samogłoską e, przetrwała omawiana nazwa aż 
do wieku XVI. Odnajdujemy ją jeszcze m.in. w poemacie 
Flis, to jest spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do 
niej przypadającymi Sebastiana Fabiana Klonowica (wyda-
nym w 1595 r.): „A takich brzegów nawięcej na lewej 
stronie, do Gdańska płynąc od Warszewy”. Dość przy-
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toczyć tu również tytuł znanej fraszki Jana Kochanow-
skiego: Na most warszewski. Jednakże już w wieku XV po-
jawia się postać Warszawa – z samogłoską a w miejscu 
dawnego e – która ostatecznie zwycięża w XVIII stuleciu.

Jak to się stało, że dawną nazwę Warszewa przekształ-
cono w Warszawę, tłumaczy nam zjawisko przesadnej 
poprawności językowej, czyli tzw. hiperpoprawności. 
Otóż dawniej północnopolską cechą wymawianiową, 
charakterystyczną właśnie dla osób mieszkających na 
Mazowszu, ale też w Wielkopolsce, było zastępowanie 
głoski a przez e. Zamiast więc mówić jabłko, raczek, wia-
dro, Mazowszanie (dawniej nazywani Mazurami) i Wiel-
kopolanie używali form jebłko, reczek, wiedro – była to 
tendencja bardzo dla nich typowa, toteż z łatwością 
można było rozpoznać osoby pochodzące z tych regio-
nów. Co więcej, gwara Mazurów była ostro wyszydzana 

przez mieszkańców innych rejonów Polski. W związku 
z tym jej użytkownicy, zdając sobie sprawę z tej właśnie 
regionalnej właściwości swojego języka, w obawie przed 
ośmieszeniem zamieniali e w a; poprawiali się więc Ma-
zurzy na jabłko, raczek, wiadro. Z lęku przed każdym e – 
i z pewnej nadgorliwości – zrozumieli swoją Warszewę 
jako formę dialektyczną i też ją „poprawili” – na wszelki 
wypadek – zmieniając na Warszawę, która z czasem (od 
XVIII w.) stała się jedyną obowiązującą postacią nazew-
niczą (jej pierwsze poświadczenie odnajdujemy w 1431 
roku).

Kończąc, przypomnijmy jeszcze, że Warszawa jest sto-
licą Polski od roku 1596. Usytuował ją tu król Zygmunt 
III Waza. Wcześniej stolicą naszego kraju był Kraków, 
który – podobnie jak Warszawa – jest nazwą dzierżaw-
czą, oznacza bowiem ‘gród należący do Kraka’.
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Słowo weekend, oznaczające wyczekiwany przez uczniów 
i osoby pracujące ‘okres od piątkowego lub sobotniego 
popołudnia do niedzieli wieczór lub poniedziałku rano, 
przeznaczony na wypoczynek’, jest zapożyczeniem z ję-
zyka angielskiego. Choć na gruncie języka polskiego 
wyraz ten jest niemotywowany i niepodzielny słowo-
twórczo (należy do wyodrębnionej przez Piotra Sorbeta 
grupy zapożyczeń leksykalizujących), to jednak dla osób 
znających przynajmniej podstawy języka angielskiego 
ma on dość przejrzystą strukturę: jest to rzeczownik 
złożony (ang. compound noun) z dwu innych rzeczowni-
ków, a mianowicie angielskich wyrazów: week ‘tydzień’ 
oraz end ‘koniec’; dosłownie można by więc przetłuma-
czyć go jako ‘koniec tygodnia’. Tak też postąpili nasi 
zachodni sąsiedzi: zamiast przejmować jak my, Polacy, 
w całości angielskie słowo weekend, jedynie odwzorowa-
li (skopiowali) jego strukturę – stąd właśnie niemieckie 
Wochenende (por. niem. Woche ‘tydzień’ i Ende ‘koniec’). 
Analogiczne odpowiedniki angielskiego wyrazu week-
end odnajdziemy między innymi w języku szwedzkim: 
veckoslut (por. vecka ‘tydzień’ i slut ’koniec’), fińskim: vii-
konloppu (por. viikon ‘tydzień’ i loppu ‘koniec’), hiszpań-
skim: fin de semana (por. fin ‘koniec’ i semana ‘tydzień’), 
portugalskim: fim de semana, francuskim: fin de semaine 
czy tureckim: haftasonu (por. haft ‘tydzień’ i son ‘koniec’). 

Co ciekawe, Anglicy początkowo pisali (i mówili): we-
ek’s end, używając konstrukcji analitycznej z pierwszym 
członem w formie dopełniacza (tzw. Saxon genetiv, dziś 
używany przy rzeczownikach żywotnych), co później 
przekształcono w week-end (z krótką kreseczką, tj. dy-
wizem, między oboma członami), a następnie w znany 
nam wariant graficzny weekend (z oboma członami na-
pisanymi łącznie).

Rzeczownik weekend pojawił się w polszczyźnie 
w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. Jego naj-
starsze poświadczenie leksykograficzne odnajdujemy 
w Słowniku wyrazów obcych Michała Arcta (zob. wydanie 
ósme z 1928 roku). W słowniku tym interesujący nas 
wyraz zarejestrowano w jego dawnej postaci ortogra-
ficznej, a mianowicie: week-end, i objaśniono następu-
jąco: ‘dosł. koniec tygodnia, sobotni wieczór i niedziela, 
spędzane na odpoczynku’. Wydany ponad 30 lat później 
(w 1967 roku) tom IX Słownika języka polskiego PAN pod 
redakcją Witolda Doroszewskiego uwzględnia wyłącz-
nie nowszy wariant pisowniany weekend, a słowo to de-
finiuje tak: ‘sobotnie popołudnie (także czasem cała so-
bota) i niedziela przeznaczone na wypoczynek, zwykle 
poza miastem’, i ilustruje cytatem z „Życia Warszawy” 
(nr 115 z 1965 roku): „ Jeśli w niedzielę, 16 bm, dopisze 
pogoda, będzie można wyjechać na weekend”. Zmiana 

weekend

weekend
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pisowni omawianego rzeczownika oraz fakt, że w Słow-
niku języka polskiego PAN pod redakcją W. Doroszewskie-
go uwzględniono jego derywaty (wyrazy pochodne): 
czasownik weekendować ‘spędzać koniec tygodnia na 
wypoczynku poza miastem, wyjeżdżać na weekend’, 
przymiotnik weekendowy ‘odnoszący się do weekendu, 
przeznaczony na weekend, służący, przydatny do wyjaz-
du na weekend’ oraz rzeczownik weekendowanie – utwo-
rzony od czasownika weekendować, świadczą o tym, że 
wyraz weekend ciągu tych 30 lat zwiększył zasięg swojej 
używalności i stopniowo zaczął asymilować się w pol-
szczyźnie. Jego polonizacja dokonała się zresztą także 
na innych płaszczyznach języka. Odmienia się zgodnie 
z męskim paradygmatem odmiany (ze względu na spół-
głoskowy wygłos, który jest przecież typowy dla więk-
szości rzeczowników rodzaju męskiego, por. M. weekend, 
D. weekendu, C. weekendowi, B. weekend, N. weekendem, 
Ms. o weekendzie, W. weekendzie!), tworzy nowe derywaty 
(por. weekendzik, weekendowiec i weekendowicz) i częścio-
wo uległ polonizacji fonetycznej (ostatnia spółgłoska 

mianownika ubezdźwięczniła się: w języku polskim jest 
to t, w angielskim d; różnią się też nieznacznie samo-
głoski, którym w grafii odpowiada ostatnia litera „e”: 
w angielskim jest to głoska o podwyższonej artykulacji, 
odpowiadająca polskiemu e. – jak w słowie cień). Mimo 
wszystko wyraz weekend nadal zapisywany jest z obca. 
Spolszczenie jego pisowni uniemożliwia zupełnie nie-
znane naszemu językowi połączenie dwu pierwszych 
głosek, tj. ł + i; nie odnajdziemy go w żadnym wyrazie 
rodzimym, lecz jedynie w kilku czy kilkunastu słowach 
zapożyczonych z języka angielskiego, jak na przykład: 
twist, twitter, whisky, windsurfing czy Windows, toteż spo-
tykane czasem zapisy łikend, a także spolonizowany fo-
netycznie łykend należy rozpatrywać jedynie w kategorii 
żartu językowego. Zresztą ta ostatnia forma graficzna 
na zasadzie gry słownej – poprzez skojarzenie z wyra-
zem łyk – wykorzystywana jest w polskich dowcipach, 
jak choćby tym: „Tydzień pijaka: 1. wlany poniedziałek, 
2. powtórek, 3. środa popijacowa, 4. ćwiartek, 5. pijątek, 
6. łykend”.
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Utarła się już chyba opinia, że Polacy kochają zdrobnienia. 
Wystarczy pójść na obiad do jakiejś restauracji albo na 
zakupy do osiedlowego sklepu, aby się o tym przekonać; 
chlebek, masełko, serek, herbatka, szyneczka, jajeczko – to 
formy, które z dużym prawdopodobieństwem możemy 
w tych miejscach usłyszeć. Coraz częściej całusy zamie-
niamy na całuski, pozdrowienia na pozdrowionka, a zamiast 
mówić do zobaczenia, wielu decyduje się na wariant do zo-
baczonka, modny w języku młodzieży anglicyzm sorry za-
stąpił w ostatnim czasie wariant sorki, a pożegnalne nara 
(od na razie) przyjmuje zdrobniałą postać narka.

I choć proces deminutywizacji występuje w wielu języ-
kach na świecie, to wydaje się, że w polszczyźnie ma on 
wzmożoną siłę, w niektórych kręgach czy środowiskach 
zawodowych przeradza się nawet w swoistą manię (za-
bawnie przedstawiono to zjawisko w skeczu kabaretu 
Czesuaf pt. Kelner). I nie zawsze chodzi tu o pomniejsza-
nie rozmiarów czegoś, ale np. o wyrażenie pozytywnych 
emocji nadawcy czy zachętę do nabycia albo spróbowa-
nia jakiegoś produktu.

W języku polskim zdrabniać można także formy już 
zdrobniałe, dlatego obok podstawowego wyrazu kot 
funkcjonują w polszczyźnie deminutywne formy kotek 
i utworzony na jego podstawie koteczek, małe okno to 
okienko, a małe okienko to okieneczko. Podobnych serii 

wyrazowych można przywołać by wiele. Fachowo mówi 
się tu o deminutywach pierwszego i drugiego stopnia. 
Takim właśnie zdrobnieniem drugiego stopnia jest – 
z punktu widzenia słowotwórstwa historycznego – sło-
wo woreczek, które utworzono na bazie wyrazu worek, 
pochodzącego z kolei od rzeczownika wór. Należy jed-
nak zauważyć, że z upływem czasu wśród użytkowników 
danego języka zmienia się nieraz poczucie pochodności 
niektórych wyrazów. Kierunek derywacji ustalony na 
podstawie kryteriów strukturalnych staje się wówczas 
odmienny od historycznie potwierdzonej pochodności. 
I tak dla współczesnych Polaków łóżko to już nie ‘małe 
łoże’, lecz łoże to ‘duże łóżko’, podobnie jak książka to 
nie ‘mała księga’, ale księga to ‘duża książka’. Nie inaczej 
jest w przypadku słów wór, worek i woreczek; współcze-
śnie słowem podstawowym jest rzeczownik worek, który 
stanowi bazę derywacyjną dla deminutywum (zdrobnie-
nia) woreczek i augmentatywum (nazwy powiększającej) 
wór. Reasumując, można stwierdzić, że podobny proces 
(zmiana kierunku derywacji) dotyczy wielu historycz-
nych zdrobnień z sufiksem -ka, które obecnie nie są 
postrzegane jako nazwy ‘przedmiotów mniejszych niż 
normalny okaz danej klasy’, wprost przeciwnie – ich 
genetyczne bazy są dziś odnoszone do ‘obiektów więk-
szych, niż przewiduje norma’.

woreczek
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Dopowiedzmy wreszcie, że rzeczownik woreczek 
współcześnie używany jest między innymi w znaczeniu 
‘małej foliowej torebki, do której zazwyczaj wkłada się 
drobne zakupy, np. produkty spożywcze, albo kanapki’. 
Dawniej woreczek oznaczał również ‘wykonaną z mate-
riału lub ze skóry torebkę, w której trzymano pienią-
dze’, powszechnie zwaną sakiewką lub mieszkiem (do tej 

ostatniej nazwy nawiązuje określenie rzezimieszek – dziś: 
‘chuligan, opryszek’, a dawnej: ‘złodziej, który rzezał, 
czyli odcinał mieszki z pieniędzmi’). Wyraz woreczek 
wchodzi też w skład terminów anatomicznych: woreczek 
łzowy ‘gruczoł wydzielający łzy, znajdujący się pod górną 
powieką’ oraz woreczek żółciowy ‘narząd, w którym gro-
madzi się wydzielina wątroby, zwana żółcią’.
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Idea akcji „Moje ulubione polskie słowo” pojawiła się 
w czasie wakacji. Redakcja portalu kulturowego „Świat 
na wyrywki” szukała nowych pomysłów na urozmaicenie 
strony i jej zawartości. Zamiłowanie do badań historycz-
nojęzykowych i poszukiwania etymologii słów Marcina 
Maciołka oraz obecność 150 cudzoziemców na letniej 
szkole języka, literatury i kultury polskiej podsunęła 
nam właśnie ten pomysł. Do udziału w akcji zaprosili-
śmy cudzoziemców i Polaków. Polakom zaproponowa-
liśmy podanie swoich ulubionych zapożyczeń w języku 
polskim. W ten sposób narodziła się idea, której efek-
tem stała się niniejsza publikacja. Facebookowa strona 
„Świat na wyrywki” promuje język polski i kulturę polską 
w kontekście innych kultur i innych języków. Redakcja, 

z pomocą pracowników Szkoły Języka i Kultury Polskiej 
oraz Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, stara 
się, aby informacje zamieszczane na stronie były równo-
cześnie ciekawe i pouczające. Chcemy, aby każdy użyt-
kownik tej strony znalazł tu coś dla siebie (słowa, filmy, 
egzotyczne kulinaria, zagadki geograficzne, lekcje języ-
ków, doskonała muzyka – to tylko niektóre wiadomości, 
fakty, zjawiska pojawiające się i omawiane na stronie). 
Mamy nadzieję, że publikacja, którą trzymają Państwo 
w rękach, przyczyni się do jeszcze większej znajomości 
języka polskiego i popularności strony, a Państwu da sa-
tysfakcję z dogłębnego poznania słów, których używamy 
i które lubimy, ale nie zawsze wiemy, skąd się w języku 
wzięły lub w jaki sposób przez wieki ewoluowały. 

Życzymy przyjemnej (i owocnej) lektury,
zapraszamy na stronę „Świat na wyrywki”  
– Agnieszka Tambor i Agata Rudzińska

 



     Z
najdź słowa!




