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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’.


