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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 
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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.


