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D orota Adam iec

O de sakralizacji językowej 
(na przykładzie tekstów z okresu baroku)

L eszek Kołakowski opisując język  sacrum stwierdza: „Założyłem  na początku, że język 
sacrum je s t językiem  kultu, co oznacza, że jego składniki stają się sensow ne w  aktach 

interpretow anych przez w iernych jako kontakt z Bogiem: w  rytuale, w  m odlitw ie, w  m i
stycznym spotkaniu”1. Ludzka egzystencja realizuje się zarówno w  sferze sacrum, ja k  i profa

ni! ni. O bie te płaszczyzny współistnieją, a granica m iędzy nim i nie je s t nieprzekraczalna. 
„Język kultu  różni się od języka świeckiego, ale nie je s t odeń izolowany, nie m oże tedy 
uniknąć w pływ u wszystkich innych stron cywilizacji, w  której funkcjonuje, zm ienia się, 
rozwija i obum iera. To, co dzieje się w  polityce, filozofii, nauce, obyczajach, sztuce czy 
m odach, w pływ a na sposób, w  jaki w ierzący pojm ują swoją w iarę i wyrażają łączność ducho
w ą z tajem niczym  numinosum”2.

O  języku religijnym  m ożna m ówić w  odniesieniu do tekstów. „Język sacrum (...) p ropo
now ałabym  więc rozum ieć jako  język  charakterystyczny dla w ypowiedzi, którym i poszczę

'  '  3gólni ludzie lub całe społeczności dają wyraz sw ojem u kontaktowi z sacrum” . N a  poziom ie
leksyki tylko część środków  stosowanych w  wypowiedziach należących do sfery sacrum to 
słow nictw o religijne. W iększość występujących w  tekstach religijnych w yrazów  należy do 

zasobu leksyki w spólnoodm ianow ej. Leksem y te w  sakralnym kontekście m ogą ulegać m o 

dyfikacjom sem antycznym , poprzez które wtapiają się w  język sacrum. P rzem iany w  odw rot
nym  kierunku zachodzą w  słownictw ie genetycznie religijnym  poddanym  wpływowi w y

1 L. Kołakowski, O wypowiadaniu nieurypowiadalnego: język  i sacrum, [w:] Język a kultura, t. 4, red. J. Bartmiński, 
R. Grzcgorczykowa, Wrocław 1991, s. 53.
2 Tamże, s. 61.
3 J. Puzynina, Człowiek  —  Język  —  Sacrum, [w:] Człowiek —  dzieło —  sacrum, red. S. Gajda, H . J. Sobcczko, 
O pole 1998, s. 25.
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m iaru profanum. W pływ  ten  polega m.in. na przenoszeniu leksyki ze sfery sacrum do niesak- 
ralnych kontekstów. Proces ten  chciałabym najogólniej nazwać desakralizacją, zastrzegając 
jednocześnie, że jego  m echanizm y i skutki są bardzo zróżnicowane.

Term in desakralizacja dopiero niedaw no pojawił się w  polskich słow nikach ogólnych. 
W cześniej był definiow any w  w ydaw nictw ach specjalistycznych4. N ie w ystępuje jednak  jako 
w yraz hasłowy w  Słowniku języka polskiego pod redakcją W itolda Doroszew skiego, Słoim iku  
języka polskiego pod redakcją M ieczysława Szymczaka ani w  w ydanym  przez P W N  w  1980 r. 
Słowniku wyrazów obcych pod redakcją Jana Tokarskiego. W  Słowniku u>spółczesnego języka  
polskiego w yróżniono  dwa znaczenia wyrazu desakralizacja: „1. ‘odbieranie czem uś (głównie 
zjawiskom  przyrody i instytucjom ) cech świętości, czynienie ich św ieckim i’: Książka służąca 
desakralizacji rodziny i rodzicielstwa; 2. ‘proces utraty przez coś charakteru świętości, sacrum’: 
Desakralizacja pracy na ro li”5. N atom iast Słownik wyrazów obcych. Wydanie nowe podaje 
następującą definicję: „proces pozbawiania czegoś, głównie zjawisk przyrody i instytucji 
społecznych, charakteru świętości, nadawanie im  charakteru świeckiego”6. O bydw ie definic
je  uwypuklają zubażający w ym iar desakralizacji: „odbieranie, utrata, pozbaw ianie”. O dnosząc 
ten te rm in  do procesów  językow ych podkreślić trzeba jednostronność takiego rozum ienia, 
gdyż z drugiej strony desakralizacja oznacza dla leksem ów i frazeologizm ów  now e m ożliw o
ści sem antyczne. D latego też proponuję ogólne zdefiniowanie desakralizacji językow ej jako 
procesu przenikania słownictwa religijnego do niesakralnych kontekstów. K onsekwencje 
znaczeniowe tego procesu m ogą być różnorakie.

F unkcjonow anie we współczesnej polszczyźnie leksyki genetycznie związanej ze sferą
sacrum stało się p rzedm iotem  badań językoznawczych. Analizę wybranych zagadnień zawie-

• ■ ■ 7 • • ✓ *8rają m .in. artykuły Ireny Bajerowej i M arii Kamińskiej . Bajerowa w yodrębnia „kom ponent
sakralności” jako je d en  ze składników  znaczenia wyrazu i analizuje m echanizm y redukcji
tego kom ponen tu  w  grupie w ybranych przykładów, głównie biblizmów. Kam ińska w  części
artykułu zatytułowanej Desakralizacja terminów przedstawia w yniki badań świadczące o tym ,
że „Z ubożenie zasobu pojęć z dziedziny religijnej widać wyraźnie; dokonuje się ono poprzez
zatratę p ierw otnego sensu w ielu te rm inów ” . R ozum ienie desakralizacji przedstaw ione

w  artykule Kamińskiej w ynika ze specyfiki analizowanego m ateriału językow ego i różni się
od tu  prezentow anego.

Przykłady użyć leksem ów  i frazeologizm ów  ilustrujące niniejsze rozważania o desakra
lizacji językow ej zaczerpnięte zostały z kartoteki Słoimika Języka Polskiego X V II  i 1. poł.

4 Zob. hasło desakralizacja, opr. przez R. Łukaszyka i B. Snelę, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1985, 
kol. 1189-1191.
5 Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996, s. 167.
6 Słownik wyrazów obcych. Wydanie nowe, Warszawa 1999, s. 225.
7 Zob. I. Bajerowa, Kilka problemów stylistyczno-leksykalnych współczesnego polskiego języka religijnego, [w:] O  języku  
religijnym, red. M . Karpiuk, J. Sambor, Lublin 1988, s. 21-44.
8 Zob. M . Kamińska, Z  problemów funkcjonowania terminologii religijnej w  świadomości wiernych, [w:] Język  a chrze
ścijaństwo, red. I. Bajerowa, M . Karpiuk, Z. Leszczyński, Lublin 1993, s. 85-94.
9 Tamże, s. 92.
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X V III  w., redagowanego w  Pracow ni H istorii Języka XVII-XVIII w. Insty tu tu  Języka Polskie
go Polskiej Akadem ii N auk. Podstawę badawczą stanowi zatem  m ateriał historycznojęzyko- 
wy. Jest to zawsze istotne źródło ograniczeń analizy sem antycznej. M ateriał historyczny nie 
poddaje się weryfikacji przez naszą współczesną kom petencję językową. Jednocześnie znacz
na odległość czasowa m oże wspomagać próbę badania desakralizacji jako  procesu na pła
szczyźnie językow ej, bez odwoływania się do jego wartościowania.

Desakralizacja rozum iana jako przeniesienie w  niesakralny kontekst nie m usi oznaczać 
tylko elim inacji, zubożenia. Zgrom adzony materiał w ielokrotnie potw ierdza, że zachowany 
zostaje pogłos sfery sacrum, a jednocześnie dochodzi do rozszerzeń i przesunięć znaczenio
wych. Desakralizacja jest procesem —  dlatego m ożna mówić o jej stopniowalności. Im  dalej 

postępuje, tym  większy staje się dystans od sfery sacrum. M echanizm y zm ian semantycznych 
leksemów związane z desakralizacją są bardzo zróżnicowane. O m ów iony w  dalszym ciągu 
artykułu materiał językowy egzemplifikuje zaobserwowane procesy przem ian znaczeniowych.

Wyraz pacierz został zaczerpnięty z języka czeskiego, początkowo jako nazwa M odlitw y 
Pańskiej (łac. Pater Noster, czes.pa ter)^ . W polszczyźnie ukształtowało się rów nież znaczenie 
‘miara czasu’: był to pierw otnie odcinek czasu potrzebny na odm ów ienie modlitwy. W  takim 
znaczeniu w ystępuje wyraz pacierz w ielokrotnie w  kontekstach niesakralnych: Naley na misę 
wody, włoż hałunu tłuczonego ...niech dwa albo trzy pacierze postoi SekrWyj 103; Pod Tryszkami 2Julii 
napadł na obóz mój polskip. Ważyński ze dwunastu chorągwi insperate o zmroku: w koniach szkodę wielkq 
uczynił i nachwytawszy uszedł nie bawiąc kilka pacierzy ZawPam 127; Chameleon ...Oczy ma okrągłe, 
wypukłe, wesołe, ktoremi na iaki kolor poyzrzy, za pacierz na sobie reprezentuie C hm A teny I, 472.

Knapiusz odnotow uje także związek powiedzieć (komu) pacierz w  znaczeniu ‘skarcić kogoś, 
udzielić rep rym endy’: Natrzeć komu uszy. /  Powiedzieć pacierz. Dać łacinę. Naśpiewać KnAd 543. 
W ystępowanie tego zw rotu potw ierdza rów nież w spółczesny słow nik frazeologiczny^.

1 ̂Wyraz krzyż  m a od XIV w. w  polszczyźnie znaczenie przenośne ‘cierpienie, udręka’ “: 
W  polskim ięzyku to słowo: dotknął go Pan Jezus, Krzyż, utrapienie, frasunek znaczy M łodzK az IY 
505. O to  przykłady użyć w  tym  znaczeniu: Cieskizaiste krzys tracic Przyiaciela H e rb O r 94; Mola 
swego ma każdy. Vide N ik t bez krzyża M anP hr 63; Malżęństwo krzyże swoje miewa pospolicie 
G rochW iersze 236. Pom im o niesakralnych kontekstów  sem antyczna w ięź ze znaczeniem  
podstaw owym , religijnym  pozostaje tu  nadal wyczuwalna. Podobnie odbieram y —  dziś ju ż  

zapom niany —  występujący w  siedem nastowiecznej polszczyźnie zw rot zjeść za kimś' krzyż, 
k tóry znaczył ‘bronić kogoś, stać m urem  za k im ś’: Z-iadlby krzyż za tiiem. V. Jeden drugiego 
broni KnAd 1329 (Jeden drugiego broni /  wymawia. Pomagaią sobie. N ie wyda ieden drugiego KnAd 

306); Daulecie ... N ie ma świat M atki nad twoię macochę. K rzyż iako mówią ziadlaby za tobą Y  nad 
własnego przekłada cię syna PotSyl 23.

10 Zob. A. Bruckner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1957, s. 390; Słownik wyrazów obcych. 
Wydanie nowe, op. cit., s. 809.
11 Zob. S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 1996, t. 1, s. 634.
12 Zob. F. Stawski, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1952-1956, t. 3, s. 256.
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Frazeologizm y związane genetycznie ze sferą religijną w  niesakralnych kontekstach zy
skują now e znaczenia. S topień ich oderw ania od korzeni je s t zróżnicowany. Biblizm y 
bezpośrednio odw ołują się do treści Pisma Świętego. Ich więź z Biblią pozostaje niezatarta 
m im o przyjęcia nowego znaczenia. Przykładem  takiego związku jes t zw rot żyć bożą manną. 
H istoria o zesłaniu przez Boga pożywienia w  postaci m anny spadającej z nieba nadal fu n 
kcjonuje w  świadomości społecznej. W  niesakralnych kontekstach siedem nastow iecznych 
zw rot m a znaczenie ‘żywić się nie w iadom o czym, żyć bez środków  do utrzym ania’: Mało 
iada. Wiatrem syt. Manną bożą żyw. N ie wiedzieć co iada KnAd 473; Ja tu dotąd Jeszcze oczek i wam

na deklarację ode dworu, co z  tym luojskiem na zimę uczynić zechcą; boby oni radzi, żeby bożą żyli
• / • • ✓ • • • y 13manną SobJL 225. Z w ro t ten notują rów nież w spółczesne zbiory biblizm ów  .

Biblia m iała istotny w pływ  na rozwój historyczny języka polskiego i oddziałuje rów nież 
na w spółczesną polszczyznę: „(...) m ożna sform ułow ać tw ierdzenie, że biblizm y tkwią 
głęboko zarówno w  systemie gram atycznym , jak  i w  zasobie leksykalnym języka polskiego, 
i że nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jes t ich tak dużo. B iblizm am i posługujem y 
się wszyscy, także ci, którzy Biblii nie czytają, nie znają i nie uznają”14.

W  analizow anym  materiale związki frazeologiczne pochodzenia biblijnego w ystępują 
w  różnorodnych tekstach. W  kazaniach ma zazwyczaj miejsce przytoczenie wybranej historii 
biblijnej jako ilustracji do rozważań hom ilijnych: Niezbożne ludzie Chrystus Pan wieprzami 
nazwał I  gdy mówił: N ie rzucaycie pereł waszych przed wieprze B irkN iedz 121; [Izraelczycy] ... macie 
kaplany /  Proroki /  i w piśmie uczone Rabiny którzy wam wolą Pana Boga waszego opowiadaią /  który 
... was wprowadził do ziemie obiecaney oplywaiącey mlekiem y miodem StarKaz 359. Bezpośrednie 
odw ołania do Biblii pojawiają się rów nież w  tekstach literackich: Postrzeżesz dzbła w  bliźniego 
oku a w swym własnym Srogiey balki nie uńdzisz iako Christus mowi Hipokryto wy mii wprzód balke z  oka 
twego A  dopierosz wy mi dzblo bliźniemu twoiemu OpalKSat 103 v. Często jednak pochodzące z Biblii 
związki frazeologiczne funkcjonują w  przenośnych znaczeniach, które wynikają z procesu 
desakralizacji. O to  przykłady użyć w yrażeń biblijnych w  znaczeniach przenośnych:

Plaga egipska to ‘coś dokuczliwego, uciążliwego, dręczącego’: N ie kryję go [ognia miłos'ci] też, 
wszak go pełne księgi Moje wys'wiadczą, jako mi był tęgi, Jako był miły, że dla Jego wagi Egipskie prawie 
luytrzymałem plagi M orszA U tw  258-259.

Cichy baranek ‘człowiek łagodny, uległy’: Wilk drapieżny pod skorą cichego Baranka Jezabal 
piękna z  twarzy, a z  serca tyranka D rZ b ió r 110.

Gałązka (rózga) oliwna ‘znak pokoju, zgody’: [Wszyscy obywatele miasta] sto oratorow do 

Juliusza wysiali. Których on ivszytkich sto w białe odzienia przybranych, z  ołiwnemi gałązkami piechotą 
z  miasta do siebie wysłanych widząc, tak całe rozumiał, ze z  pokoiem y dobrowolnym poddaniem do 

niego przychodzili SzołH ist 18 v.; [Ulisses] gdy Króla w samey widzi bramie: Roszczkę zatym oliwną 
na pokoiu znamię Podnioższy [mówi] U strzH ist 139.

13 Zob. np. A. M. Komornicka, Słownik zwrotów i aluzji biblijnych, Łódź 1994; J. Godyń, O d Adama i Eury 
zaczynać. M ały słownik biblizmów języka polskiego, Kraków-Warszawa 1995.
14 K. D lugosz-K urczabow a, Biblizm y w  języku  staropolskim, „Napis”, seria I, 1994, s. 47-48.
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Kraina mlekiem i miodem płynąca ‘ziemia obfitująca w e wszelkie bogactwa’: Ono chlopstiw 
nikczemne, bezecni hultaje Szczęśliwe niegdy Ruskie splądrowali kraje, Które miodem i mlekiem przed 
tym opływały Z im B Siel 148.

B iblizm y m ogą podlegać rozm aitym  przekształceniom , ale zachowują w ięź ze swoim  
źródłem , która je s t wzbogacana o nowe wartości sem antyczne ju ż  poza sferą sacrum, w  języku 
ogólnym : Niech ci mlekiem y miodem płyną długie lata M ikSil 158 v.; Wiadomy [Dawid] Hypokryty 
słow płynących mlekiem D rZ b ió r 47; Bo niewolno szczęścia puszczać na los taki, A n i przystoi rzucać 
pereł przede ptaki KuligKról 36.

W śród frazeologizmów, których związek sem antyczny ze sferą sacrum je s t znacznie  

rozluźniony, m ożna umieścić zw roty należące do obyczaju językowego, czy też węziej —  do 
etykiety językow ej15. Szczególnie wyrazistym przykładem  je s t cały szereg form uł powitań, 
pożegnań, pozdrow ień: pomaga Bóg, Bóg żegnaj (szyk zm ienny), (z)ostań z  Bogiem, idź z  Bogiem, 

jedź z  Bogiem, powracaj z  Bogiem. Ich geneza wiąże się z poczuciem  potrzeby polecania siebie 
i innych opiece bożej, wiarą w  opatrzność boską kierującą losami ludzi. U pow szechnione 
stają się szablonem  językow ym , utartą reakcją językow ą w  sytuacji kom unikacyjnej pow ita
nia, pożegnania itp .: Rzekszy im pomaga Bog / potym ich przywita /  Zkąd wędruią /  y dokąd bardzo 
pilnie pyta N ędza 9; Bog żegnay Hanno ... Cosz usiedzieć ieśli tnie żegnam ostatnie G aw D w  74; 
Zegnay wam Bog Prałaci /  dobrzy gospodarze N ędza 14; Tedy poydę /  ostańcie z  Bogiem PolPar 63; 
Zostayże z  Bogiem Babko /  więc poydę od ciebie N ędza 8; Idź z  Bogiem, niech Krolowi ta twoia fatyga, 
Pokaże, że za  Chrabięma w  woysku Rodryka C orM orszA C yd 161; Ied(z)ze W S C  z  Panem Bogiem 
iutro iak tiay raniey PasPam 159 v.; Powracaycie sobie z  P. Bogiem do Domow PasPam 168.

W  polszczyźnie siedem nastow iecznej funkcjonow ała grupa w yrażeń przyim kowych
z w yrazem  Bóg. Służyły one w yrażeniu i w zm ocnieniu  różnych emocji. C zęsto ulegały
przekształceniu form alnem u w  zrosty o charakterze wykrzyknikow ym . W yrazem strachu
m ogły być okrzyki: dla Boga, przebóg: Ach koń się ulękł / pierzchnął koń dla Boga /  Wodze pozbywszy
gdzie go oko niesie. Stoy /  stoy Tw D af 54; Okrzyknie [sroka] ptaki: „Przebóg, przebóg, uciekajcie, Zje
nas krogulec” B lażSet 22. U życie wyrażenia u Boga było oznaką zniecierpliw ienia mówiącego:
Znalazł tam iakichsi nowych Doktorow, nie Doktorow Teologyi, nie Doktorow Prawa nie Doktorow
lekarskich, i iaktchźe u Boga M łodzK az II, 125. Wskazane związki pełniły w  tekstach funkcje
ekspresywne. Był to czynnik sprzyjający ich oderw aniu od sfery sacrum. Irena Bajerowa

zauważa podobny w pływ  ekspresywnych użyć na zm iany znaczeń związków z wyrazem  Bóg
1 6w e w spółczesnym  języku polskim  .

Z jawiskiem , które w arto choćby zasygnalizować opisując m echanizm y desakralizacji 
językow ej, je s t w ystępowanie leksem ów związanych genetycznie ze sferą sacrum w  tw orzo

nych nazwach. Za przykład m oże tu posłużyć przym iotnik  boży, będący elem entem  wielu

15 Analiza tego zjawiska oparta na materiale staropolskim jest tematem artykułu M. Cybulskiego, Elementy 
chrześcijańskie w  staropolskim obyczaju językowym , [w:] Biblia a kultura Europy, red. M . Kamińska, E. M ałek, t. 1, 
Łódź 1992, s. 191-208.
16 Zob. I. Bajerowa, op. cit., s. 22.
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zestawień o charakterze term inologicznym , np. boży byt, boże drzewko, boży mech, boża traw(k)a, 
boża kaźń, boży prątek. U  podstaw  takich procesów  nazywania w  różnych dziedzinach (bota
nika, medycyna, m ineralogia) tkw iło zapewne przeświadczenie o stw orzeniu całego świata 
przez Boga. K onteksty użyć tych zestawień pokazują ich daleko posuniętą leksykalizację —  
funkcjonują one tak samo ja k  inne związki term inologiczne: Uplawy białogłowskie zawściąga /  
prog łona y  otwor iego naparzaiąc Bożymbytem SyrZiel 729; Aby włosy prędko y pięknie rozly wes' 
Bożego drzewka ... myigłowę C om pM ed 639; Omylnie niektórzy to ziele I  które Bożym mchem abo 
Kosmaczkietn /  y Niedośpiałkiem zowiemy /  M yszymi uszkami zowią SyrZiel 910; Boża trawka /  

fetigrek /  krzyżyczki /  koziorożec¥LńTh 43; Koziorożec zowią tiaszy Fetigrekiem y Bożą trawą SyrZiel 
1017; Kaduk /  choroba rzucaiąca /  Wielka niemoc /  Boża kaźń  /  Bożec K nT h 256; N ad głową 
kutas złoty wisiał, przy nietn czemony jakiś kamień; Moskwa go sobie drogo szacuje, a u nas bodaj nie 
w jednej cenie z  bożem prątkiem chodzi, a też mu barzo podobny N iem P am  30.

Przedstaw ione w  artykule przykłady dokum entu ją różne m echanizm y desakralizacji ję 
zykowej Ciągły ruch  na granicy m iędzy sferami sacrum i profanum trwa nieustannie także 
w  w ym iarze językow ym . Stopień desakralizacji je s t zróżnicow any i każdorazowo aktualizo
w any przez niesakralny kontekst.

Desakralizacja nie oznacza eliminacji poczucia łączności ze sferą sacrum. N aw et w  w yra
zach i frazeologizm ach charakteryzujących się daleko posuniętą leksykalizacją pierw otny 
związek z sacrum pozostaje wyczuwalny. Przyczyny trudności w  dostrzeżeniu tego związku 
nie wynikają z procesów  desakralizacyjnych języka, lecz z ograniczeń kom petencji językow ej 
odbiorcy, spow odow anych np. brakiem  znajomości tekstu Biblii. P rzenoszenie leksem ów  
genetycznie religijnych w  niesakralne konteksty pow oduje przede w szystkim  ich rozwój, 
w zbogacenie sem antyczne, nie zaś eliminację związków z sacrum.

N ie  ma powodów, aby tak rozum ianą desakralizację językow ą wartościować negatywnie.
Jest ona procesem  wspierającym  naturalnie potrzebne w spółistnienie sacrum i profanum.
„Związki języka religijnego z językiem  potocznym  mają trwać i mają być silne; o w iele gorzej
dla życia religijnego będzie, jeśli te związki osłabną, a m oże w  ogóle zanikną, Tak jak  religia
ma przenikać życie świeckie, tak język  religijny m usi mieć ścisłą łączność z językiem  potocz

* - • * 17nym , co się realizuje w łaśnie przez utrzym ywanie w spólnych fo rm ” .
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17 Tamże, s. 32.
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