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Słowo w języku a słowo w słowniku –  
czy istnieje między nimi granica? 

ANALIZY HISTORYCZNOJĘZYKOWE OPIERANE SĄ NA ZBIORZE CYTATÓW WYEKSCERPOWANYCH 
z dawnych tekstów. Cz  badaczy korzysta tak e z ilustracji materia owej wyra-
zu has owego zamieszczonej w s ownikach ogólnych. Kontakt z tekstem w bada-
niu semantyki wyrazów okresu staropolskiego czy redniopolskiego jest dla j zy-
koznawcy jedyn  drog  dost pu do dawnego j zyka. Zastanawiaj c si  nad 
zwi zkiem, który zachodzi w polszczy nie dawnej pomi dzy wyrazem b d cym 
jednostk  systemu a jego realizacj  na p aszczy nie u ycia, postanowi am przyj-
rze  si  tej relacji w j zyku wspó czesnym. W tym celu zapyta am dziewi dzie-
si cioro losowo wybranych osób w wieku pomi dzy 20. a 35. rokiem ycia, jak 
rozumiej  znaczenie rzeczownika s owo. W odpowiedzi najcz ciej podawano 
synonimy: wyraz (86% pytanych), element j zyka, zdanie, mowa. W ankiecie 
pojawi y si  równie  bardziej rozbudowane propozycje definicyjne, które za-
wiera y krótk  charakterystyk  rzeczownika s owo, typu: cz  mowy, której 

u ywaj  ludzie przy porozumiewaniu si ; co , co s u y ludziom do komuniko-

waniu si ; s owa pozwalaj  na nazwanie przedmiotów, kiedy chc  kogo  o nich 

poinformowa ; ze s ów sk adaj  si  teksty, elementy zdania. W celu sprawdze-
nia, w jakich kontekstach rzeczownik s owo wyst puje najcz ciej, porówna am 
zgromadzony materia  ankietowy ze zbiorem cytatów dost pnych w Narodo-
wym Korpusie J zyka Polskiego Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Wyszu-
kiwarka korpusowa podaje wysok  liczb  odnotowa  jednostki s owo, bo a  
525909 po wiadcze  w tzw. korpusie ca ym. Bardzo skromny wycinek kontek-
stów cytuj  poni ej: 

1. A jakby  okre li  w kilku s owach sam siebie? – pyta Pawe . – Jestem bar-
dzo inteligentnym, sympatycznym i mi ym ch opcem… (NKJP: M. bi-
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kowski: Inteligentny, sympatyczny, mi y…, Tygodnik Ciechanowski, 
2006-08-22) 

2. Nie b dzie te  w tym miejscu s ów pot pienia i oburzenia. Opisuje tylko stan 
stosunków w pa stwie. Staram si  te  wysnuwa  wnioski. (NKJP: W. Hage-
dorny: Rozs dek i okolice: Owocowo, Tygodnik Ciechanowski, 2003-04-13) 

3. St umiony i z owrogo brzmi cy by  basowy piew Judasza, w chwili gdy 
zwraca  si  do Jezusa ze s owami Ave, Rabbi. (NKJP: A. Kawczy ski: 
Nowa pie  dla Pana?, Mazowieckie To i Owo, 13/2010, 2010-04-01) 

4. Szefowie tej firmy zaprezentowali projekt statku kosmicznego, cho  s owo 
„statek” jest w tym wypadku u yte nieco na wyrost. (NKJP: . S apek: 
Tury ci si gn  gwiazd, Dziennik Zachodni, 2008-05-07) 

5. Tak e w opinii uczniowskiej spo eczno ci Marta ma same plusy: kole e -
ska, uczynna, mi a, nie zadziera nosa, s owem fajna dziewczyna. (NKJP: 
A. Fidrysiak: Bokserskie starcie na gimnazjalnej zabawie, Tygodnik Cie-
chanowski, 2008-03-01) 

Zamieszczone w korpusie konteksty u y  rzeczownika s owo pokrywaj  si  ze 
znaczeniami, które podali w ankiecie u ytkownicy j zyka. W toku dalszych stu-
diów postanowi am sprawdzi , czy takie same znaczenia zosta y odnotowane 
w s ownikach ogólnych j zyka polskiego. Porówna am propozycje rozumienia 
wyrazu s owo podane przez u ytkowników j zyka z definicjami leksykograficz-
nymi tego leksemu. Uniwersalny s ownik j zyka polskiego notuje has o s owo 
w trzech znaczeniach: 

1. ‘znak j zykowy maj cy jakie  znaczenie, odpowiadaj cy jednemu poj ciu; 
wyraz’ 

2. ksi k. a) ‘wypowiadanie si  ustne lub pisemne, wypowied  ustna lub pi-
semna; mowa, j zyk’; b) ‘obietnica z o ona przez kogo ; przysi ga, zo-
bowi zanie, por czenie’ 

3. przestarz. ‘czasownik’ 
Inny s ownik j zyka polskiego podaje a  osiem znacze  badanego leksemu: 
1. S owo to ci g d wi ków lub znaków graficznych maj cy jakie  znaczenie 

lub znaczenia. W pi mie s owa oddzielamy od siebie odst pami. 
2. Czyje  s owa to co , co ta osoba powiedzia a lub napisa a. 
3. Je li kto  nie powiedzia  komu , na kogo  lub o kim  z ego albo dobrego 

s owa, to nie powiedzia  mu lub o nim nic z ego albo nic dobrego. Je li 
kto  nie us ysza  od kogo  z ego albo dobrego s owa, to nie us ysza  od 
niego nic z ego albo nic dobrego. 

4. S owa piosenki to jej tekst, który si  piewa, w przeciwie stwie do melo-
dii, któr  si  gra. 

5. S owem nazywamy tworzywo j zyka, zw aszcza gdy mamy na my li tek-
sty o pewnych walorach estetycznych. 
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6. S owami nazywamy mówienie o czym  – w przeciwie stwie do dzia ania. 
7. S owo to tak e krótka rozmowa z kim , zw aszcza na okre lony temat. 
8. Czyje  s owo to obietnica, przyrzeczenie lub zobowi zanie tej osoby 

wzgl dem kogo . Mówimy „s owo”, przyrzekaj c komu  co . Pytamy 
„s owo?”, aby dowiedzie  si , czy kto  dotrzyma obietnicy lub przyrze-
czenia. U ycie potoczne. 

Zauwa y  mo na, e najcz ciej podawany przez ankietowanych bliskoznacz-
nik s owa, czyli wyraz, mo na podstawi  do cytowanych z korpusu IPI PAN 
kontekstów; g ównie do zdania 1. i 4. Odpowiada to równie  definicjom leksyko-
graficznym: znaczeniu 1. odnotowanemu w Uniwersalnym s owniku j zyka pol-

skiego, tak samo znaczeniu 1. w Innym s owniku j zyka polskiego. Z przytoczo-
nych wy ej porówna  wynika, e rozumienie intuicyjne wyrazów, konteksty ich 
u ycia – zarówno literackie, jak i potoczne – a tak e definicje s ownikowe po-
krywaj  si  ze sob . Sytuacja, w której znaczenie leksykalne w pe ni pokrywa si  
ze znaczeniem realnym, jest bardzo po dana, cho  nie najcz stsza. Przyczyn  
nale y widzie  w naturze wyrazów, których znaczenia zmieniaj  si , zw aj  czy 
rozszerzaj . Je li nawet semantyka jednostek j zyka jest stabilna, to zmienia si  
rzeczywisto  j zykowa, a wraz z ni  zakres znaczenia s ów. Wp yw na zmiany 
znaczenia wyrazów ma tak e ewolucja poj , które potrzebuj  nowych form 
wyrazu. Ró ne mechanizmy nazwotwórcze, które pozwalaj  na dopasowanie 
tre ci wyrazów do zmieniaj cej si  rzeczywisto ci, opieraj  si  na dodaniu no-
wych tre ci, wyostrzeniu pobocznych czy wygaszeniu g ównych ram semantycz-
nych. Dla przybli enia takiej sytuacji pos u  si  etymologi  przywo anego na 
wst pie wyrazu s owo. Pras owia skie *slovo, *slovese pochodzi od pie. *kléw- 
‘s ysze ’. W zwi zku z tym pierwotne znaczenie leksemu s owo mo na wyja ni  
jako ‘to, co si  s yszy’, czyli ‘wypowied , mowa’ (W. Bory  2005: 559). Daj cy 
si  zrekonstruowa  historycznie silny oralny charakter s owa zachowa  si  
w wi kszo ci wspó czesnych zwi zków frazeologicznych tego wyrazu, m.in. 
doj  do s owa ‘uzyska  mo no  wypowiedzenia si , zabra  g os, przemówi ’, 
dopu ci  kogo  do s owa ‘pozwoli  mówi ’. Tak e wiele przys ów, zawieraj -
cych w swojej strukturze leksem s owo, nawi zuje tre ci  do wypowiedzi ust-
nych, por. m drej g owie do  dwie s owie; s owa ulatuj , pismo zostaje; s owo 

si  rzek o, koby ka u p ota. Znamienne s  równie  kolokacje czasownikowe, 
w które wchodzi omawiany rzeczownik. Bardzo cz sto s  to verba dicendi, por. 
opowiada , powtarza  co  w asnymi s owami, nie powiedzie  komu  ani s owa, 
kto  nie powiedzia  jeszcze ostatniego s owa, nie odezwa  si  ani s owem, nie 

wymówi  ani s owa, mie  do kogo  s owo, dwa s owa ‘mie  co  (krótkiego) do 
powiedzenia komu ’ (USJP). 

Badania j zykowe rozszerzone o analiz  czynników cywilizacyjno-
-spo ecznych, czyli studia, które traktuj  j zyk jako byt niesamodzielny, uzale -
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niony od ewolucji spo ecze stwa i jego kultury, umo liwiaj  czenie rozwoju 
pisma z rozszerzeniem znaczenia wyrazu s owo na komunikaty pisane. J zyk 
postrzegany jako element kultury zmieniaj cy si  wraz z rozwojem spo ecze -
stwa wskazuje na sytuacj , w której mow  zacz o zast powa  pismo. Kiedy 
ranga mowy jako gwaranta obietnic, zobowi za  czy umów zmniejsza si  – zy-
skuje pismo. Na skutek wspomnianych przeobra e  nazwy pierwotnie zwi zane 
z komunikacj  ustn  zaczynaj  oznacza  te  wytwory pisma, por. przyrzeczone – 
wyraz pochodny od czasownika rzec ‘mówi ’, umowa od mówi . S owo pisane 
w odró nieniu od mówionego zaczyna si  nazywa  leksemem wyraz, który po-
chodzi od XV-wiecznego czasownika wyrazi . Pocz tkowo jednak wyraz odnosi  
si  tak e do wypowiedzi ustnej, por. ‘uj  co  w s owa’, ‘uzewn trzni , okaza , 
objawi ’, ‘odda  s owami, wypowiedzie , wys owi ’ (W. Bory  2005: 719). 
Blisko  semantyczna wyst puj ca mi dzy badanymi leksemami pozwala czy  
je i analizowa  we wzajemnych relacjach. Pytanie tylko, ile w kontekstach u ycia 
jednostki s owo znajdziemy elementów o znaczeniu ‘mowa’, a ile owej ‘mowy’ 
zawieraj  definicje i zamieszczone w has ach s ownikowych przyk adowe kon-
teksty u ycia. Czy zatem badana jednostka to ten sam obiekt? 

Kiedy prowadzi si  badania j zykowe, istnieje niebezpiecze stwo, e zapomni 
si  o charakterze badanego obiektu na rzecz d enia do prawdziwo ci, ch ci 
oddania rzeczywisto ci w najmniejszym aspekcie, pogoni za faktami czy obiek-
tywn  prawd . Praca historyka polega na jak najwierniejszej rekonstrukcji prze-
sz ych dziejów, mo liwie najbli szej prawdzie. Zadanie to za pomoc  metafory 
lustra przedstawia Barbara Skarga w Granicach historyczno ci (B. Skarga 1989: 
104). Mit mo liwo ci stworzenia takiego opisu obalany jest od ko ca XIX wieku. 
Stanowisko takie podziela Krystyna Kleszczowa: 

Historyk nigdy nie jest w stanie odtworzy  w sposób pe ny faktycznego wydarzenia. Do 
dyspozycji ma tylko to, co pozostaje po fakcie historycznym, zatem fakt ród owy, ten za  
wymaga wielop aszczyznowej, wielowarstwowej interpretacji, gdy  sam jako taki nie ma 
w nauce warto ci.  (K. Kleszczowa 2009: 158) 

Jak przekonuje dalej Krystyna Kleszczowa, powo uj c si  na obserwacje Jerze-
go Topolskiego: 

poniewa  interpretacja opiera si  w du ej cz ci na wiedzy poza ród owej, zrekonstruowany 
fakt historiograficzny w zasadzie nigdy nie osi ga stopnia 100-procentowej prawdy. 
 (J. Topolski za: K. Kleszczowa 2009: 158) 

W prezentowanym szkicu chcia abym zastanowi  si , na ile znaczenia s ów 
funkcjonuj cych w codziennym j zyku ró ni  si  od ich definicji w s owniku. 
Problem, jaki si  z tym wi e w aspekcie bada  historycznoj zykowych, to skala 



Słowo w języku a słowo w słowniku –  czy istnieje między nimi granica?  15 

 
 

dok adno ci opisu j zyka wieków dawnych tworzonego przez wspó czesnych 
badaczy. 

Wyrazy do analiz historycznych ekscerpowane s  bezpo rednio z utworów lite-
rackich lub te  z wydawnictw leksykograficznych. Podstaw  materia ow  cz sto 
czerpie si  z historycznych s owników j zyka polskiego, czyli „s owników retro-
spektywnych, uk adanych i publikowanych od lat 50. XX wieku do dzi , opisuj -
cych leksyk  polszczyzny wcze niejszych epok” (P. migrodzki 2003). S  to 
s owniki naukowe. Typowymi ich reprezentantami s  dobrze wszystkim znane 
s owniki, które przywo am tylko dla porz dku: S ownik staropolski (S. Urba czyk, 
red., 1953–2002), S ownik polszczyzny XVI wieku (M.R. Mayenowa, red., 1966–
2011) oraz S ownik j zyka polskiego XVII i 1. po owy XVIII wieku (K. Siekierska, 
red., 1996–2001). Oprócz wymienionych leksykonów do grupy historycznonau-
kowej nale  równie  s owniki j zyka autorów, takie jak: S ownik j zyka Adama 

Mickiewicza (K. Górski, S. Hrabec, red., 1962–1983), S ownik j zyka Jana Chry-

zostoma Paska (H. Koneczna, red., 1965–1973), S ownik polszczyzny Jana Ko-

chanowskiego (M. Kuca a, red., 1994–2012) oraz Internetowy s ownik j zyka 

Cypriana Norwida (J. Puzynina, T. Korpysz, red., 2008). Nale y je odró ni  od 
s owników ogólnych j zyka polskiego, które powsta y w XIX i 1. po . XX wieku, 
jak S ownik j zyka polskiego S. B. Lindego (1807–1814), S ownik j zyka polskie-

go, tzw. wile ski (A. Zdanowicz i in., red., 1861), S ownik j zyka polskiego, tzw. 
warszawski (J. Kar owicz, A. Kry ski, W. Nied wiedzki, red., 1900–1927), 
S ownik j zyka polskiego PAN pod redakcj  W. Doroszewskiego (1958–1969), 
uj ty w klasyfikacji Piotra migrodzkiego jako s ownik wspó czesny. Osobn  
grup  stanowi  s owniki popularne, które rejestruj  wybrane s ownictwo epok 
wcze niejszych, typu Ma y s ownik zaginionej polszczyzny (F. Wysocka, red., 
2003), Podr czny s ownik dawnej polszczyzny (S. Reczek, red., 1968) (P. mi-
grodzki 2006: 515). Niezale nie jednak, czy materia  j zykowy wyekscerpowa  
badacz samodzielnie z utworów powsta ych w konkretnym przedziale czasowym, 
czy te  si ga on do bazy kontekstów leksykograficznych, zawsze obserwuje co , 
czego ju  nie ma. Tym samym to, do czego ma dost p, powinno by  podstaw  
dalszych poszukiwa . Maj c jakiekolwiek zastrze enia do materia u leksykogra-
ficznego, warto pami ta , e cel pisania s owników si  nie zmieni . Pisze si  je, 
by obrazowa y u ycie j zyka w danej epoce, nie za  po to, by rejestrowa y wy-
twory fantazji leksykografów. Cel ka dego s ownika ogólnego nie zmieni  si  
w ci gu wieków. Leksykografowie pisz  s owniki, aby zawrze  w nich s ownic-
two, które znane jest i u ywane przez wspó czesnych im u ytkowników j zyka. 
Z tej przyczyny naturalne wydaje si  stanowisko, e ujmuje si  w s ownikach rze-
czy istotne, a pomija rzeczy jednostkowe. Oczywi cie, korzystaj c ze róde  leksy-
kograficznych, które powstaj  w pewnym odst pie czasu, warto mie  na uwadze, e 
wszelkie luki w materiale j zykowym wype niane s  kompetencj  wspó czesnego 
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lingwisty, co mo e skutkowa  b dami. Liczne badania szczegó owe pokaza y 
jednak, e usterki te nie zagra aj  rekonstrukcji tendencji ogólnych, zwodne mog  
by  jedynie przy bardzo w skich czy drobiazgowych studiach. 

Kiedy obserwujemy j zyk wieków dawnych, chcieliby my pozna  go jak naj-
pe niej; odszuka  znaczenia wyrazów dawnych i, tropi c ich przemiany, formu-
owa  wnioski natury ogólnej. Umiej tno  skrupulatnej analizy kontekstów 

u ycia, znajomo  j zyków pokrewnych i wiadomo , któr  nabywa si  dzi ki 
latom pracy z tekstami dawnymi – to narz dzia, którymi dysponuje historyk j zy-
ka. Badacz j zyka sprzed wieków staje przed problemem, co jest przedmiotem 
jego analiz j zykowych. Mo na si  spotka  z pogl dami, e s  to jednostkowe, 
okazjonalne wytwory, sztuczne formy, niepewne elementy s ownictwa, nie za  
leksemy, a wi c jednostki abstrakcyjne. W zwi zku z tym rodz  si  obawy, e 
analizy wyrazów tekstowych mog  si  wi za  z niepe nymi wnioskami. Stopnio-
wanie owych braków w analizach skutkuje dylematem: czy wypada bada  rzeczy 
w tpliwe, czy w opisach nale y je pomija . Zagadnienie to jest o tyle trudne, e 
jego pod o em jest status materia u leksykograficznego s owników dawnej polsz-
czyzny1. Sprawa dotyczy zatem rzeczy fundamentalnej dla bada  j zykowych. 

Rysem charakterystycznym s ownictwa wieków wcze niejszych jest ich odle-
g o  czasowa. Jest to s ownictwo, do którego poza tekstami nie mamy dost pu. 
Musimy si  zatem liczy  z tym, e informacji o nim ju  nie przyb dzie. Zostaje 
nam tylko to, co ju  mamy. Bardzo cz sto w pracach diachronicznych pisze si  
o braku kompetencji j zykowej i zwi zanego z tym wyczucia zmiany znacze . 
W moim przekonaniu nie jest to wada, poniewa , jak pisa am wcze niej, to nie 
niuanse semantyczne s  istot  bada  diachronicznych. Odmienno  bada  dia-
chronicznych od wspó czesnych polega na ró nicy stawianych im celów. U wia-
domienie sobie tych ró nic powinno pomóc w wyeliminowaniu nadmiernego 
sceptycyzmu wobec bada  historycznoj zykowych. Jednak najwa niejsze by oby, 
jak s dz , zdefiniowanie obiektu bada , czyli j zyka. 

Powtórz  raz jeszcze, tym razem za Aleksandr  Janowsk  i Magdalen  Pastu-
chow , e: 

jednym z podstawowych celów j zykoznawstwa diachronicznego jest stworzenie (…) pe ne-
go obrazu staropolskiego2 s ownictwa – chcemy pokaza  jego potencj , wskaza  ogranicze-
nia i zwróci  uwag  na problemy, które warte s  podj cia i g bszego zbadania.  

(A. Janowska, M. Pastuchowa 2005: 7–8) 

   
1 Termin ten stosuj  w dalszej cz ci artyku u na okre lenie s owników, które Piotr migrodzki 

okre li  jako: s owniki historyczno-naukowe, s owniki j zyka autorów oraz s owniki ogólne XIX i 1. 
po . XX wieku (P. migrodzki 2003). 

2 Praca A. Janowskiej i M. Pastuchowej dotyczy staropolszczyzny, ale wiadomo, e stwierdzenie to 
mo na rozszerzy  tak e na epok  rednio- i nowopolsk . 
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Badania historyczne z zakresu stylistyki równie  skupiaj  si  na tendencjach 
ogólnych. Ich g ówne nurty dotycz : 

opisu i interpretacji problemu historycznych aspektów funkcjonowania leksyki ekspresywnej 
w j zyku polskim, uwzgl dniaj c warunki naukowej obserwacji zagadnienia, jak równie  
semantyczne, formalne i kulturowe, a tak e po cz ci pragmatyczne oraz stylistyczne prze-
jawy „obecno ci” tego s ownictwa w historii j zyka polskiego. (A. Rejter 2006: 8) 

Badaj c polszczyzn  w aspekcie dynamicznym: 

opisuje si  równie  dzia anie ró nych zewn trznych czynników na j zyk (np. spo eczno-
-politycznych, kulturalno-o wiatowych), podobny tok rozwa a  nadaje si  opisowi grama-
tycznemu (…); nie wnika si  przy tym zbytnio w szczegó y, poszukuj c raczej zjawisk o cha-
rakterze podstawowym. Podobnie opis dziejów uzupe nia si  zwi z  charakterystyk  nau-
kowych bada  nad j zykiem polskim oraz przedstawieniem historii kultury j zyka 
w analizowanym okresie. (I. Bajerowa 2005: 7–8) 

Jak podkre laj  historycy j zyka: 

informacje o semantyce danej jednostki wyrazowej czerpie si  z definicji leksykograficznych 
i elementów im towarzysz cych (np. kwalifikatorów), a tak e z sygna ów kontekstowych. 
Oczywi cie, wszyscy s  zgodni, e istnieje obawa, e znaczenie danego leksemu zdefiniowa-
ne jest w sposób niepe ny, nieprecyzyjny (do tego mo na do czy  jeszcze zagadnienie poli-
semii), ale podobne kwestie dotycz  równie  wspó czesnej leksykografii, nie nale y zatem 
tej przeszkody uznawa  za uniemo liwiaj c  prowadzenie bada . Gdyby ugi  si  przed tego 
typu problemami, ju  dawno nale a oby zanegowa  histori  j zyka, a mo e nawet j zyko-
znawstwo w ogóle jako nauk . (A. Rejter 2006: 8) 

Badania historycznych mechanizmów s owotwórczych czy rozwoju form flek-
syjnych s  stosunkowo przejrzyste. Najwi cej niepewno ci wzbudzaj  obserwa-
cje diachroniczne koncentruj ce si  na semantyce wyrazów. Mo e jednak badania 
te da si  obroni , redefiniuj c obiekt ich analizy. Krystyna Kleszczowa proponu-
je, aby w badaniach historycznych mówi  o badaniu j zyka rozumianego jako 
zdolno  do mówienia i rozumienia (K. Kleszczowa 2009: 157). Mo e obranie 
takiej optyki pozwoli na zbli enie si  do leksyki wieków dawnych. 

Historycy j zyka z realizacji tekstowych wyrazów wy uszczaj  ich wyabstra-
howane znaczenie, natomiast semantycy wspó cze ni odwrotnie – znaj c znacze-
nie na podstawie w asnej kompetencji j zykowej falsyfikuj  je i przekazuj  
w precyzyjnym opisie ograniczenia znaczenia danej jednostki jezyka. Zarówno 
badacze zjawisk synchronicznej polszczyzny, jak i specjali ci od diachronii d  
do ustalenia, na ile, za pomoc  dost pnych rodków wyrazu, mo liwe jest mó-
wienie o pewnych kategoriach czy poj ciach oraz ich rozumienie. Zatem innymi 
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drogami, jednak zarówno jedni, jak i drudzy badacze dochodz  do wspólnych 
wniosków. Przyk adowo, kiedy A pytaj c – Co robi dziadek?, us yszy odpowied  
B: – Siedzi i my li, uzna j  za poprawn . Kiedy jednak na pytanie A: – Co robi 

dziadek? otrzyma odpowied  w postaci B’: * – My li, e warto obejrze  ten program 
lub B’’: * – My li wyjecha  w poniedzia ek3, to wie, e odpowiedzi B’ i B’’ s  
nieadekwatne do sytuacji, dlatego e u yty w nich wyraz my le  ma inne znaczenie 
ni  w zdaniu B. Takich samych wniosków dostarcza lektura i pog biona analiza 
tekstów dawnych. Porównajmy zdania ze S ownika polszczyzny XVI wieku: 

1. Le y [leniwy] rozwaliwszy brzuch i my li albo brz ka (RejWiz 6v, A6v113v, 115); 
2. Wiele rzeczy w sercu swym rozmy lam: a my l c bolej , i samego siebie trapi  

(CiekPotr B4v; CzahTr K4); 
3. A st d pocz em my li  i e ty w sobie masz niejak  cz stk  bóstwa (HistAl M7, C8; Le-

op I. Reg 20/28; RejFig Bbv); 
4. Jazon zasi  czyni  mord nad mieszczany swemi (…) ani my l c e szcz cie z zginie-

niem ludu jego z czone mia o by  wielkim nieszcz ciem, lecz mniemaj c eby nad 
przyjacio y a nie nad mieszczany zwyci stwo odzier e  mia  (BibRadz 2. Mach 5/6); 

5. Spokojnichmy przyszli my s udzy twoi nic nie myslimy z ego (HistJóz C2, C3; Biel yw 53); 
6. Ale snad  po postawie i z zwyczaju twego, ize  cz owiek poczciwy a nie myslisz z ego 

(RejWiz 46v, 59); 
7. Aby z nich [z proroctw] mia  kto wiedzie , co P. Bóg my li i czyni  chce i co o ludzkich 

przygodach (…) postanowi  (SkarKaz 518a; CiekPotr B4; Gos Cast 29; SkarKazSej 662a). 

Kiedy porównamy zdania 1. i 2., to uznamy, e wyst puj cy w nich czasownik 
my le  to samy jest znaczeniowo z tym, który zawiera zdanie B i oznacza: 
‘u wiadamia  sobie co  i skupia  na tym uwag , usi owa  co  zrozumie  lub 
rozwi za ’ (USJP zn. 1.). Z kolei zdania 3. i 4. odpowiadaj  semantycznie zdaniu 
B’, czyli oznaczaj : ‘s dzi ’ (USJP zn. 2.). Natomiast czasownik my le  wyst pu-
j cy w zdaniach 4., 5. i 6. tak samo jak w B’’ oznacza: ‘mie  zamiar, chcie  co  
zrobi ; zamierza , planowa ’ (USJP zn. 4.). 

Podsumowuj c moje rozwa ania poczynione w zwi zku z postawionym na 
wst pie pytaniem o istnienie granicy mi dzy jednostkami systemu a ich odpo-
wiednikami obserwowanymi na p aszczy nie u ycia, zacytuj  wypowied  francu-
skiego filozofa Etienne Gilsona: 

aden j zyk nie da si  ci le przet umaczy  na samego siebie w tym sensie, e nie ma takiego 
s owa, dla którego mo na by dostarczy  cis ego równowa nika w postaci innych s ów.  

(E. Gilson 1975: 61) 

Kiedy historyk j zyka spotka si  z trudno ciami natury obiektywnej, wtedy 
mo e uzna , e badania te nie s  mo liwe, w ka dym innym przypadku powinien 
   

3 Przyk ady zaczerpni te za: M. Danielewiczowa 2002: 124. 
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do o y  wszelkich stara , by jego praca wiod a do merytorycznie poprawnych 
obserwacji. Aby nie narazi  si  na zarzuty wnioskowania po redniego na podsta-
wie „gar ci asocjacji leksykografa” (A. Bogus awski 1988: 12), j zykoznawca 
powinien zawsze pami ta  o krytycznej analizie danych leksykograficznych. 
W d eniach do osi gni cia tego nie atwego celu powinna badaczom zawsze 
towarzyszy  uj ta poetycko rada Witolda Doroszewskiego: 

W ka dym niemal s owie naszego j zyka tkwi pierwiastek swoistego pi kna, a ods ania on 
si  nam wówczas, gdy ze s owem obcujemy bezinteresownie, gdy otrz niemy je z powsze-
dnio ci i kontempluj c je niejako, o wietlimy promieniami historii; w promieniach tych s o-
wa zaczynaj  gra  barwami jak drogie kamienie w promieniach s o ca. (Doroszewski 1927: I) 
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