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Kozak ukraiński* - rekonesans terminologiczny

Kozak ma w języku polskim status ukrainizmu, zaś w ukraińskim turko-tataryzmu. 
Przeszedł on skomplikowaną ewolucję semantyczną, której ogólne efekty ukazuje 
hasło kozak w Sławski SEJP III: 26. Stanowi on również - jak się zdaje - swoisty 
stop apelatywno-proprialny, co poniekąd zostało potwierdzone poprzez wahania 
pisowni kozak // Kozak. Stał się on punktem wyjścia dla rozległej rodziny słowo
twórczej, otoczył się licznymi bliskoznacznikami i to nie tylko pełniącymi funkcję 
poznawczą, ale także emotywną i poetycką.

Skupimy się tu na Kozaku w kontekście kresów południowo-wschodnich I Rze
czypospolitej1 2. Jak przypomina najlepszy współczesny polski historyk Ukrainy - 
W. Serczyk, Kozakami [...] [jeszcze w XVI w.] nazywano wszystkich tych, którzy nie 
mieli stałego miejsca zamieszkania, włóczyli się po ziemiach przygranicznych 
i utrzymywali z tego, co udało im się zrabować (Serczyk 1984: 43). Jednakże właśnie 
w tym czasie nastąpiły również istotne przemiany w obrębie tej licznej, wolnej i bit
nej quasi-wspólnoty regionalnej. Szły one dwoma równoległymi torami. Z jednej 
strony zaczęła samorzutnie powstawać specyficzna hierarchiczna organizacja woj
skowa, której centrum stały się tzw. Sicze - fortece na wyspach lub półwyspach 
dnieprowych, a zarazem miejsca pobytu kozackich władz wojskowych (starszyzny 
kozackiej)3. Zaś z drugiej strony władze Rzeczypospolitej poczęły tworzyć tzw. reje
stry (regestry) kozackie, będące częścią regularnego polskiego wojska pod wodzą 

1 Takie określenie spotykamy w dziełach literackich (zob. np. Goszczyński, Zamek. 19, Łoziński, 
Skarb: 260). W opracowaniach historycznych pojawia się ponadto Kozak ukrainny (np. Romań
ski, Kozaczyzna: 40 i passim). Sporadycznie występuje Kozak-Ukrainiec (np. w Stecki, Step: 
171).

2 Aspekt państwowy Kozaka akcentuje określenie polski Kozak (zob. Zaleski, Czajki I: 130), które
go antonimicznym zapleczem jest Kozak rosyjski/carski (będący hiperonimem w stosunku do ta
kich hiponimów, jak Kozak doński. Kozak kubański czy Kozak jaicki || uralski), a poniekąd Ko
zak turecki (odnoszący się do zbuntowanych Kozaków zaporoskich, którzy woleli przejść na 
służbę turecką niż poddać się władzy carskiej).

3 Tradycje siczowe datują się najprawdopodobniej od 2. poi. XVI w. W sumie Kozacy zbudowali 
i zorganizowali 8 Siczy: chortycką, bazawłucką, tomakowską, mykityńską, czortomlicką, olesz- 
kowską, kamieńską i podpyleńską (zwaną Nową Siczą, a zlikwidowaną na rozkaz Katarzyny II 
w 1775 r.); szczegóły zob. [w:] Serczyk 1984: 114-141. Monografia W. Serczyka jest najlep
szym współczesnym kompendium Kozaczyzny i stanowi podbudowę niniejszego artykułu.
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hetmanów4. Te przemiany znalazły odbicie w języku, mianowicie zaczął się wyłaniać 
zrąb terminologiczny w obrębie pola leksykalno-semantycznego Kozak (kozak).

4 Zaczątki rejestru pojawiają się w latach 7O-tych XVI w. za panowania Zygmunta Augusta. Koza
cy wpisani do rejestru nie podlegali odtąd cywilnemu sądownictwu, dostawali żołd i stopniowo 
otrzymywali nadania ziemskie, czyli ich status zbliżał się do statusu szlachty w pozostałych czę
ściach obszaru 1 Rzeczypospolitej.

5 Tu godzi się podkreślić, że nie wszystkie zestawienia z przedstawionych poniżej spełniają oba 
warunki, na podstawie których można by je zaliczyć do tej kategorii, a nie do luźnych połączeń 
wyrazowych, tzn. posiadanie własnego znaczenia oraz ustalenie szyku członów (zob. np. Stru- 
tyński 2000: 269).

6 Przez uniwerbizm rozumiem tu derywat sufiksalny utworzony od pnia członu nacechowanego 
zestawienia słowotwórczego, przez elipsę zaś derywat syntaktyczny, powstały drogą opuszczenia 
członu konstytutywnego. Istniejąjednak i inne podejścia do tych problemów, co referuje Nagór- 
ko 2001:211-212.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest rejestracja określonej terminologii w utwo
rach literatury pięknej pióra XIX-wiecznych pisarzy. Jest to już, jak wiadomo, okres 
zaborów, a zarazem okres swoistego literackiego rozliczania się z przeszłością. M.in. 
powstaje mit Ukrainy, a w jego obrębie głównie mit Kozaczyzny. W kozackim nur
cie literatury pięknej na Kozaczyznę spogląda się z różnych punktów widzenia. 
Funkcję poznawczą realizują przede wszystkim terminy o charakterystycznej budo
wie - composita, będące zestawieniami słowotwórczymi, złożonymi z rzeczownika 
Kozak (kozak) i różnych przymiotników (składniowo: grupy nominalne, frazeolo
gicznie: wyrażenia)5. Obok tych compositów pojawiają się często pochodne od nich 
uniwerbizmy oraz elipsy6. Uniwerbizmy, będące skutkiem działania prawa ekonomii 
językowej, są derywatami utworzonymi od członów odróżniających (nacechowanych) 
zestawień, czyli członów przymiotnikowych. Niektóre z nich wykazują ekspansję 
frekwencyjną, co ma chyba związek z określoną strategią stylistyczną (narracja su
biektywna, dialog, sugerujący nieoficjalność sytuacji, tzn. jej koloryt lokalny). Uni
werbizmy nierzadko pisane są dużą literą, tzn. traktuje się je jak propria. Natomiast 
równe członom odróżniającym elipsy (których źródłem są te same czynniki, co 
w wypadku uniwerbizmów) mają niską frekwencję i z reguły pisane są małą literą, 
czyli raczej sąapelatywami w odczuciu większości pisarzy.

Terminy, o których będzie mowa, dają się roboczo podzielić na pięć grup:

I. Terminy związane z samorzutną kozacką organizacją wojskową

zestawienie słowotwórcze kozak siczowy // siczowy Kozak'.

Lubo sam [watażka Mulik] byl łotrzykiem uznanym, ale zawsze człek żołnierski, dawny kozak 
siczowy, czerń swoję ściągniętą z burłaków i włóczęgów, o całą głowę przerastał i żywił dla nich 
pogardę (Bykowski, Mulik: 86);

-[...] ja Kozak, mnie z Kozakami, nie z Lachami się bratać. [...] Ja siczowy Kozak [- rzeki Za- 
char do Zagłoby] Sienkiewicz, Ogniem: VI 141).
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uniwerbizmy: 
siczowik:

[... ] umiera kozak chrobry [Semen Czoporyj], [... ] umiera stary siczowik (Święcicki, Na stepie: 71),

Posłaniec z Siczy byl znakiem dla Hordija [Hrywy], że i jemu czas w drogę podążyć po pod 
N iemirów i Szarogród w pomoc siczowikom (Gawroński. Na stepach: 151);

stczownik:

[Dziad Matwij do Sawy Czałego:] - [...] Złączymy się z Werłamem i pójdziemy do siczowni- 
ków (Gawroński, Na stepach: 147)7.

7 Postać Siczownik sporadycznie występuje [w:] Serczyk 1998: 10. U tegoż uczonego spotykamy - 
również sporadycznie - postać Siczowiec (ibidem: 34).

elipsa:
Siczowy // siczowy:

Ciężko będzie młodym [Hnatowi i Dmytrowi dopiero co przybyłym na Sicz] zaczynać z Siczo
wymi [ale jednak stanęli do konnego wyścigu] (Święcicki, Na stepie: 74);

[Bohun] przypomniał sobie podobne wieczory w Rozłogach [...] Ale wówczas bywał szczęśli
wy, wówczas, gdy opowiadał swe wyprawy z Siczowymi - ona [Helena] słuchała [z zajęciem] 
(Sienkiewicz, Ogniem: V 38);

Cofają się pohańcy, a siczowi krok w krok za nimi (Święcicki, Na stepie: 95).

Poniekąd bliskoznacznikami Kozaka siczowego są Kozak zaporoski wraz z wa
riantami i Kozak niżowy.

Przymiotnik zaporoski, będący członem nacechowanym zestawienia Kozak zapo
roski i podobnych, pochodzi od toponimu Zaporoże, oznaczającego dosłownie krainę 
za porohami, czyli skalistymi „progami”, tj. potężnymi - ciągnącymi się na prze
strzeni 70 km - rafami na Dnieprze, a konkretnie południową część Ukrainy, która 
w czasach tworzenia się Kozaczyzny była bezludnym stepem. Przymiotnik ten wyka
zuje również wariantywność morfologiczną (węzeł morfologiczny, zastosowanie 
innego formantu lub adideacja do innego leksemu) i sporadycznie bywa pisany dużą 
literą.
Zestawienie:
Kozak zaporoski // kozak zaporoski:

Pod Kamieńcem spotykaliśmy rozmaitego żołnierza, który szedł na zimowe leże: pancernych, 
dragonię, piechotę, ale najwięcej Kozaków zaporoskich, którzy [...] teraz do swoich siedzib za 
Dniepr wracać się gotowali [- wspomina Hanusz Bystry] (Łoziński, Oko: 237);

Piotruś [...] poszedł nad grób [...] i wyczytał na kamieniu wyryty napis: „Ostafiej Daszkiewicz, 
hetman kozaków zaporoskich (Zieliński, Sachajdaczny: 5).
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kozak zapórozki:

Jan Kosiński, hetman kozaków zaporozkich (tytuł) (Zieliński, Kosiński'. 66).

Zaporożski Kozak'.

Zebrał [Piotr Konaszewicz] 20 000 Dońskich i Zaporożskich Kozaków [...] i na ich czele przy
szedł z pomocą Polakom [pod Chocimiem] (Wieniarski, Sachajdaczy. 77).

Kozak Zaporowski (tu może dodatkowo adideacja do zapora, zaporowy?'):

Pod Konaszewiczem, hetmanem Kozaków Zaporowskich dosłużył się [Iwaszko Dąbrowski] 
stopnia pułkownika pułku Korsuńskiego (Zieliński, Anibal: 205 [przypis]).

Znaczną frekwencję wykazuje uniwerbizm Zaporożec^ i jego warianty:

Zaporożec (tytuł powieści) (Rzewuski Zaporożec):

A Zaporożec, na swobodnym koniu. Jak jego myśli ugania po błoniu (Goszczyński, Zamek'. 86);

Sławić poległych ojczystych rycerzy i godnie ich naśladować, czyli być razem wojownikiem 
i poetą, był to jedyny rodzaj wyższości u Zaporożców cierpiany (Zaleski, Mazepa 1: 136);

Zaporożec, gdy na koniu Nucąc dumkę mknął po błoniu [...] napotkał czarne oczy [Hanki Ru- 
żyńskiej] (Zaleski, Księżna II: 155);

Zaporożcy [teraz] trzema szlachy w świat patrzą daleki, Ci ku Polszczy, ci na Dunaj, ci do Ku
bań rzeki (Zaleski, Teligoła IV: 63);

Zaporożcy wrócili z wyprawy, lecz Charko z nimi nie wrócił (Siemieński, Charko: 132);

A wojna - nie taki wzięła obrót, jak się spodziewał dumny i śmiały Zaporożec [Pawluk] 
(Kosiński, Czarno: 201);

Zaporożec to prawdziwy Ten pan Sawa młody (Zieliński, Czaty: 664);

Ojciec jego [Maksyma Żeleźniaka] był to Zaporożec jeszcze z tych dawnych Zaporożców, co 
pamiętali Sierka i zburzenie Czehryna (Fisch, Nestor: 135);

Swatanie Zaporożca (tytuł opowiadania); (Czajkowski, Swatanie):

[Brzuchowiecki] opuścił Zaporoże [gdy ożenił się z Heleną]; bo już mu teraz żonatemu nie być 
Zaporożcem (Czajkowski, Termołama: 100);

Anna Joannówna pozwoliła Zaporożcom wrócić [z Turcji] do dawnych siedzib i założyć nową 
Sicz na Buzuwułuku, w celu łatwiejszego zniszczenia (Gawroński, Charcyzy I: 129);

Zaporożcy piernacz szanują i Bohunowe imię tarczą nam będzie [w podróży] [- rzekł Zagłoba] 
Sienkiewicz, Ogniem VII: 6);

zob. też konteksty w Wieniarski, Sachajdaczy: 79; Grabowski, Stannica V: 61; Grabowski, Sta
rosta: 28; Grabowski, Tajkury III: 193; Fisch, Zosia: 69-70; Urbański, Watażka: 30; Święcicki, 
Przed laty: 127, Jeż, Komysznik: 427; Jeż, Wasyl: 124. *

8 Formacja Zaporożec jest też obecna w pracach naukowych (Serczyk 1984 passim: Serczyk 1998 
passim: Romański 1999 passim: Borek 2001 passim).
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Zaporożec.

Pytam was Zaporozcy, była wam kiedy krzywda? [- ozwał się Piotr Konaszewicz] (Zieliński, 
Sachajdaczny: 35);

Czasy były niespokojne; byle jaka kupka Zaporożców zjawiła się w kraju i stepem pomknęła - 
budziły się naokoło wsie i chutory (Gawroński, Na stepach·. 24);

Zaporożca:

[...] dowódca nosił proste i zaniedbane suknie, a z wierzchu gruby kożuch owczy, nie lepszy jak 
u każdego innego Zaporozcy (Grabowski, Stannica III: 88);

Zaporożanin:

Nieśli [jezuici] krwawy niepokój wszystkiemi podstępy aż na swobodne Zaporożan kępy [tu 
chyba: ‘na wyspy dnieprowe’] (Zaborowski, Chmielnicki: 335);

Zaporowiec (adideacja do zapora, zaporowy?):

[...] pan Bogdanko Chmielnicki [...] Hetman Zaporowców, pan Ukrainy (Kosiński, Miropole: 
181).

Elipsa nie pojawiła się w obranym kanonie tekstów.
Przymiotnik niżowy, będący członem odróżniającym w zestawieniu Kozak niżowy 

(też w odwrotnym szyku) to derywat od toponimu Niż, oznaczającego tenże sam 
obszar co toponim Zaporoże, jednakże z wyeksponowaniem różnicy w ukształtowa
niu terenu między nizinną Ukrainą południową a wyżynną Ukrainą północną. Notu
jemy go tylko w wariancie pisanym dużą literą.
Kozak Niżowy:

Kozacy Niżowi, jak wiadomo, żyli bezżennie (Zaleski Zozulicz II: 37, przypis).

Niżowy Kozak:

Niedługo rozbiegły się wieści, że Sawko Borodawka zbuntował Niżowych Kozaków, że go ob
rali Hetmanem (Wieniarski, Sachajdaczy: 57).

Częściej niż powyższe zestawienia notujemy uniwerbizm Niżowiec9, np.:

9 Formacja Niżowiec pojawia się w narracji odautorskiej [w:] Serczyk 1984 passim.

- [...] biada drażnić niedźwiedzia stepów, jak mnie nazywają Niżowcy [- przechwala się 
Pawluk] (Kosiński, Czarno: 249);

[...] z tego okna [dworu Dzieduszyckich] widok daleki na okolice, na obóz Niżowców [pod wo
dzą pułkownika Zlotareńki] (Kosiński, Miropole: 187);

Na naleganie matki, aby odkrył los dziecięcia, przyznawał, iż wiadomo mu, że jest [ono] w ręku 
szajki, którą zebrał Piotr Chrobry i Niżowiec Bulba (Grabowski Tajkury III: 43);
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Wiedział [regimentarz] o tem, że [...] Sawka [Czały] poróżniwszy się z Niżowcami [jest lojalny 
wobec Polski] (Gawroński, Na stepach: 130).

Elipsa Niżowy występuje sporadycznie:

[Za Chmielnickim] szli Niżowi i czerń nieprzeliczona, ze stepów, jarów, borów, miast, miaste
czek, wsi i chutorów (Sienkiewicz, Ogniem VII: 95).

II. Terminy uwypuklające państwowo-wojskowy aspekt w oglądzie Kozaczyzny.

Zestawienia:
Kozak regestrowy:

[...] najwyraźniej znajdujemy [rozróżnienie]: Kozak regestrowy czyli Kozak i chłop kozacki 
urodzony na kozackiej ziemi (Czajkowski, Hetman: VI).

kozak regestrowy:

Nie wyrobili sobie [Niekrasni] przywileju na szlachectwo, o co nie byłoby im trudno, bo w Ukra
inie kozak regestrowy był tém, czćm jest szlachcic w innych prowincyach rzeczypospolitey [tak: 
małą literą] (Rzewuski, Zaporożec: 152);

Charko był kozak regestrowy i nie zawsze mógł robić co chciał; rzadko więc bywał u swojćj ko
chanki (Siemieński, Charko: 131);

Oho! Ktoś tu zbrojny kroczy [... ] 1 wszedł kozak regestrowy (Zaleski Monastyr 11:117);

[...] kilka półków [tak: ó] [Kozaków z Siczy] oddzieliło się ostatecznie do Rossyi, reszta zaś ko
rzystając z pory, kiedy poskramiać komu nie było, obrała sobie nowego hetmana, jednego z koza
ków regestrowych, znanego z burd i hulanek i rozpustnego życia, niejakiego Mulika (Bykowski, 
Mulik: 52).

kozak rejestrowy:

- Jechałem... z Ukrainy. Jestem bogaty tameczny szlachcic, dzierżawca dóbr królewskich. Rot
mistrz kozaków rejestrowych [- kłamał hetmanowi Lubomirskiemu Jan Kowak, szpieg Rakoce- 
go] (Grabowski, Tajkury III: 38)10.

10 Por. np. Kozaków rejestrowych Serczyk 1984: 301. U tegoż historyka znajdujemy też produkt 
kontaminacji: Zaporożców rejestrowych (ibidem: 298).

Uniwerbizm:
rejestrowiec:

Rejestrowce strapieni rozstali się z Lachami i szli na Ukrainę (Czajkowski, Hetman: 190);

- [...] źle taj hodi! - rejestrowcy z hajdamakami po całych nocach piją [- rzekła mamka do 
Heleny - żony Sawy Czałego] (Gawroński, Na stepach: 228).

Elipsy:
regestrowy:

Więc regestrowych pchnął Dnieprem [hetman Chmielnicki] (Drzewiecki, Jeremi: 3);
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- Hulaliśmy po całej Ukrainie, [...] wyprawiali się na Woloszę, na Tatarów [...]. My nie nale
żeli do regestrowych tylko tak, po własnej woli i na własną rękę chodziło się za łupem 
[- opowiada watażka Trokim] (Łoziński, Skarb: 123);

Chmielnicki na mocy układu [Zborowskiego] pozostał nadal hetmanem i miał prawo z nie
zmiernych tłumów czerni wybrać sobie czterdzieści tysięcy regestrowych, za które ustępstwo 
zaprzysiągł wierność i posłuszeństwo królowi i stanom (Sienkiewicz, Ogniem VIII: 138).

rejestrowy:

Wnet pospieszą rejestrowi Ku odsieczy Czehrynowi (Zaleski. Kosiński I: 127);

[Za Skoropadskiego] ściągano podatki z rejestrowych (Gawroński, Charcyzy I: 131)11.

11 Por. [...] rejestrowi uganiali się po Dzikich Polach za wymykającym się z ich rąk przeciwnikiem 
(Serczyk 1984: 301).
Opracowania naukowe stosują termin Kozak nierejestrowy: Podział na Kozaków rejestrowych 
i nierejestrowych, będący powodem niesnasek w łonie samej Kozaczyzny, stał się faktem 
(Serczyk 1984: 87), W 1619 Sicz opanowali Kozacy nierejestrowi (ibidem: 96). Poza tym poja
wiają się tu bliskoznaczniki: wypiszczyk oraz wypisowy: Misja Doroszenki [sporządzającego 
w 1629 rejestr Kozaków] była bardzo trudna, gdyż poza rejestrem rnusiał pozostawić około 40 
tysięcy podkomendnych - „wypiszczyków", którzy odgrażali się, że poddadzą się carowi 
(ibidem: 297), [...] 40 tysięcy „wypiszczyków" od samego początku nie rezygnowało z walki 
o swoje prawa (Romański 1999: 176); ugoda kurukowską uznała ich [Kozaków nierejestro
wych] za ludzi wolnych (tzn. wypisowych) (ibidem: 174). Tych określeń - jak dotąd - nie zna
leźliśmy w dziełach literackich.

U Czajkowskiego pojawia się termin nierejestrowiec:

- Kto i skąd [przybył do chutoru Hołowatego]? [- spytał Kozak Dudar]. - Błahoczynny z Czeh- 
ryna i drugi pop [...], kilku ze starszyzny zaporoskiej, nierejestrowców siła i jakiś niby to ko
zak, niby to graf z Petersburga [- odpowiedziano] (Czajkowski, Wernyhora I: 40).

Jest to antonim wyżej wymienionego rejestrowca z rejestru kozackiego Rzeczypo
spolitej, jednakże w cytowanym kontekście wchodzi on jeszcze w relację Kozak 
polski - Kozak rosyjski. Wszyscy Kozacy Lewobrzeża, należącego w czasach przy
wołanych przez akcję powieści do Rosji carskiej, byli rejestrowcami, natomiast na 
Prawobrzeżu istnieli jeszcze zarówno rejestrowcy jak i nierejestrowcy. Ta skompli
kowana sytuacja zmusza pisarza do opatrzenia nierejestrowca odpowiednim przypi
sem (zob s. 220-221)12.

Obok nierejestrowca funkcjonują bliskoznaczniki:
Zestawienie słowotwórcze wolny Kozak kładzie nacisk na aspekt społeczny. 

Oznacza ono Kozaków, którzy nie zmieścili się w arbitralnie wyznaczanych reje
strach, a których - zgodnie z ugodą kurukowską z 1625 r. - zaliczono do ludzi wol
nych, tzn. nie podlegających pańszczyźnie, polecając im zamieszkać w królewszczy- 
znach (co w praktyce nie zawsze było realne). Otrzymali oni zakaz samorzutnego 
łączenia się w łupieżcze watahy. Przykłady:

- Nas jednak jakiś czas wolnemi kozakami [w slobodzie] jak dawniej zostawiono [- opowiada 
Szulakowi Oksana] (Grabowski, Starosta: 93);
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- [...] w rodzie moim nie było hetmanów i wojewodów, ale byli wolni kozacy [- rzecze Sawa 
Czały] (Gawroński, Na stepach'. 203).

Łoziński stosuje tu terminy Kozak nieposłuszny II niesłużebny.

- [...] ja [...] z Kozaków „nieposłusznych” [...] [- rzecze Semen Berdyszko]. - A kiedy wy 
nieposłuszny i niesłużebny. to czemu służycie i słuchacie - mówi matka [Hanusza Bystrego]. - 
Bo teraz muszę, ale mój ojciec nie rnusiał, i ja przody nie rnusiał i niezadługo to znowu nie będę 
rnusiał, jak Bóg da (Łoziński, Oko: 25, zob. też objaśnienie na s. 319).

III. Terminy kładące nacisk na opozycję step - gród, ukazującą różnice w codzien
nym bytowaniu.

Znaczna część Kozaków przebywała na stepie nie tylko z racji walk z Tatarami. 
Zajmowano się tu m.in. myślistwem, rybołówstwem, hodowlą, czumactwem. Prze
bywanie na stepach w porze zimowej umożliwiały tzw. zimowiki (zimowniki), które 
mogły się z czasem przeradzać w zasobne gospodarstwa {chutory II futory). W go
spodarstwach zamożnych Kozaków pracowali Kozacy niezamożni. Należy tu dodać, 
że określenie Kozak stepowy może uwypuklać nie tylko aspekt przyrodniczy i kultu
rowy, ale też geograficzny, jako że w czasach Kozaczyzny właśnie Ukraina połu
dniowa była stepowa, podczas gdy Ukraina północna obfitowała w lasy. A zatem 
powyższe określenie może być również quasi-terminem.

Zestawienie Kozak stepowy:

[Starzec do Rewuchy:] - I tobie synu w stepach wychowany Coś pierś hartował do trudów bo
jowych [...] Nie wzgardził dziatwą Kozaków stepowych: [...] Tobie mój synu dałbym atamań- 
stwo (Budzyński, Rzewuski: 20-21).

Ze względu na fakt, że Kozak stepowy jest tu komponentem metafory poetyckiej 
dziatwa Kozaków stepowych, rodzi się podejrzenie, iż połączenie Kozak stepowy nie 
musi być zestawieniem słowotwórczym, lecz tylko okazjonalnym związkiem skła
dniowym.

Uniwerbizm stepowik:

Z. bodiaków i suchych traw rozpięty nad ziemianką szałas zdradzał siedlisko stepowików 
(Święcicki Na stepie: 53);

Stepowiki pochwycili palące się łuczywa, i przyświecają walczącym [młodym Kozakom] 
(ibidem: 58).

Elipsa stepowy:

[...] olbrzymi kozak, zdaje się starszy pomiędzy stepowymi (ibidem: 54).

Przeciwieństwo powyższej kategorii stanowią Kozacy, którzy na zimę powracają 
do różnych miejscowości północnej Ukrainy, uchylając się od podatków. Niekie
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dy władzom miejskim udawało się ich wykorzystać do doraźnych celów, lecz 
ogólnie rzecz biorąc byli uciążliwi dla mieszczan.

grodowy kozak'.

Pod strażą dragonji koronnej lub grodowych kozaków szli [pojmani hajdamacy] (Łoziński, Oko: 
10)13.

13 Por.: Nie wszyscy Kozacy pozostawali w stepach. Spora ich część na zimę powracała na północ 
Ukrainy, do miast i wsi. W ten sposób wydzieliła się następna grupa Kozaków, zwanych grodo
wymi (Romański 1999: 35).

IV. Terminy związane z rekrutacją Kozaków przez panów polskich

1. Podkreślające przynależność do załogi dworu lub zamku pańskiego.
Przede wszystkim chodzi tu o oddziały lekkiej jazdy kozackiej, pozostające na 

prywatnym żołdzie, dowodzone przez oficerów wyznaczonych przez panów polskich 
(a nie obieranych przez podwładnych, jak to miało miejsce w swoistej demokracji 
wojskowej na Siczy czy nawet w luźnych watahach). Poszczególne poczty kozackie 
różniły się umundurowaniem.

Najbardziej ogólnymi - a zarazem najczęściej spotykanymi - terminami są tu Ko
zak nadworny (i warianty) oraz Kozak dworski (i warianty), sporadycznie pojawia się 
termin z członem zamkowy.

Zestawienie:
Kozak nadworny:

[Osoby dramatu:] Semen, Dowódca Kozaków nadwornych Wiśniowieckiego (Drzewiecki, Je
remi: 5 nlb.).

kozak nadworny:

Gdzież jest, co robi ataman Nebaba, Pierwszy z kozaków starosty [Mikołaja Potockiego] 
nadwornych [w zamku kaniowskim] (Goszczyński, Zamek: 19).

nadworny kozak:

(Ojciec mi] radził, żebym się daleko nieodbijał od domu a przyjął gdzie służbę u nadwornych 
kozaków jakich wtedy panowie po dworach i zamkach trzymali (Grabowski, Kurenny: 48);

[Sawa Czały] na czele nadwornych kozaków [niemirowskich] rozpędzał gromady niebezpiecz
nych [zbuntowanych] Ukraińców (Zieliński, Czały: 8);

Jeden pomiędzy kozakami z orszaku nosił odznaki starszyzny wojskowej, którego i inni obsłu
giwali, reszta byli widocznie zwyczajni nadworni kozacy (Gawroński, Na stepach: 4);

[...] nazwy [tu: pseudonimy, ewentualnie przezwiska] nadwornych kozaków były wyszukańsze 
[niż siczowych], przesadne: byli to same Zawieruchy, Wernyhory, Pokotyły i tym podobne 
(Grabowski, Starosta: 70).

Uniwerbizmu i elipsy brak.
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Zestawienia z członem dworski:
kozak dworski:

Na szarym końcu stołu [w gospodzie Pod Rycerskim Kogutem], tuląc się widocznie pod łaska
wą opiekę i protekcję gwardjaka, siedział nieśmiało kozak dworski z Krystynopola, setnik ko
zackiej milicji pana wojewody kijowskiego (Łoziński, Skarb: 50);

Tym przyjezdnym był właśnie Sawka Czaty, dowódca nadwornej milicji i kozaków dworskich 
w Niemirowie (Gawroński, Na stepach: 133);

[Salomon do szlachcica Olszewskiego:] - [...] co do kozaków dworskich ... woni pójdą do 
swoich [do charcyzów] (Gawroński, Charcyzy I: 61);

Ów kozak dworski nie był wcale „dziką duszą”, jak chce mieć poeta - a owszem duszą potulną, 
pokorną, wiemą na rozkazy, gotową na skinienie (Bykowski, Opieka: 146*4);

dworski kozak:

[...] między ludem [zebranym w miropolskiej cerkwi] powstał niezwykły jakiś szmer, zamięszanie, 
tłoczy się między nimi jeden z dworskich kozaków dziedzica miejsca [pana Dzieduszyckiego z Mi- 
ropola], a na zwiady dzisiejszego poranku w okolice wysłany (Kosiński, Miropole: 151);

W Kukulańskim siole, dworscy kozacy między sobą bandurzą [tak!]: czy jakiegoś ziela objadł 
się nasz Pan, czy licho do niego przystąpiło (Czajkowski, Bóg: 174).

Wyjątkowo pojawia się określenie zawierające człon nacechowany w formie rze
czownika w dopełniaczu: kozak dworu (pańskiego, szlacheckiego):

Więcej dwustu pojazdów różnego gatunku posuwało się po gościńcu; w przodzie i z tyłu tego 
taboru [księcia Hrehorego Sołomereckiego, udającego się na ślub syna] ułani Bośniaki, kozacy 
dworów pańskich i szlacheckich, na wartkich koniach, dobrze uzbrojeni, glejtowali swoich pa
nów pojazdy (Rzewuski, Zaporożec: 142).

Uniwerbizm dworak:

[Stary, wiemy Kozak dworski pana Aksaka] swą głowę złożył na łonie jedynej córki, którą wy
dał także za dworaka (Zieliński, Sachajdaczny: 2).

Elipsa dworski:

Starzec o kiju, na nogi chorowity, niegdyś dworski, w usłudze Aksaków zniszczył zdrowie 
(ibidem, o tymże bohaterze).

Zestawienie z członem zamkowy:
kozak zamkowy :

[...] dogonił setnik [buntownika] Nestora [...] i schwycić rozkazał; ale wnet wszczął się roz
ruch, kozacy zamkowi spełniali rozkaz jak nieżywi a setnik okrążony [...] ledwie z życiem ze- 
mknąć potrafił (Fisch, Nestor: 149)14 15.

14 Por. Werbowali więc [magnaci ukraińscy] chętnie Zaporożców, tworząc z nich doborowe od
działy kozackie w prywatnej służbie. W ten sposób powstała więc następna grupa tzw. Kozaków 
dworskich lub zamkowych (Romański 1999: 37).
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Nie spotkano uniwerbizmu i elipsy.

2. Podkreślające podległość panu: 
ksigżęcy Kozak'.

[Podbipięta do Wołodyjowskiego:] - [...] albo Znajdziemy między książęcymi Kozakami ludzi 
wiernych i pewnych, którzy się podejmą nibylo do Kozaków [zaporoskich] uciec [...] i od nich 
czegoś się dowiedzieć [o Helenie] (Sienkiewicz, Ogniem V: 45-46).

Brak uniwerbizmu i elipsy.

starościński kozak:

Krewni matczyni nastręczyli mu zaraz miejsce u starościńskich kozaków czerkaskich (Gra
bowski, Kurenny. 53)lć.

Uniwerbizm starościniec.

[...] ukazali się jeźdźcy ze spisami. - Starościńce... - przebiegł po ustach [ludzi zebranych na 
jarmarku w Piszczanie] wyraz, sprawiając szmer dookoła (Jeż, Komysznik: 377).

Elipsy nie odnotowano.

pański kozak:

O świcie dopadł on [Sobko] stanowiska Kozaków [w stepowym kureniu]. Nie długo myśląc skła
mał, że jest pańskim kozakiem z Poliskiego, że mu obrzydło siedzieć na zapiecku pomiędzy lackimi 
fartuchami, ot i dmuchnął w step kozackiego życia zaprobować (Święcicki, Przed laty: 47);

- Ja nie wielmożny - odparł przybysz [...]. - Nie wielmożny - mruczał starszy [Kozak ze ste
powego kurenia] [...].- A któżby? jeśli wola... - Kozak, - odpowiedział [...]. Hm! Chyba pań
ski? - A pański. - Tym to i dumy, że kozackich nie znasz zwyczajów (Święcicki, Na stepie: 55).

Brak poświadczeń unierbizmu i elipsy.

V. Terminy związane ze służbą dworską Kozaków - chłopów.

U panów polskich (a z czasem i elity kozackiej) służyli w różnym charakterze Ko
zacy - chłopi pańszczyźniani. Do nich odnoszą się takie określenia, jak czeladny 
Kozak i Kozak (kozak) stajenny:

czeladny Kozak:

Przed gankiem dworu [Iwana Sawyny] stało kilku czeladnych Kozaków (Czajkowski, Bóg: 139).

Uniwerbizm i elipsa nie wystąpiły. *

15 Potwierdzenie użycia tego terminu w tekście naukowym znajduje się w przypisie 14.
16 Oddziały Kozaków starościńskich miały w zasadzie charakter na poły prywatny i na poły pań

stwowy, starostowie bowiem byli zobowiązani do obrony granic Rzeczypospolitej, w czym zna
jący pogranicze werbowani Kozacy byli również bardzo przydatni.
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kozak stajenny:

[Ekonom Kobierski] wpadając do izby czeladnej, w której stangreci, kozacy stajenni, dziewki 
dworskie i wartownicy gwarzyli przy świetle kagańca [...] zawołał: - Gonić!... łapać [Wasyla]! 
(Jeż, Wasyl: 53);

Wrony ziemię przed progiem grzebał. Pułkownik [Szurniawa], wyszedł i opatrując zwyczajem 
swoim osiodłanie, znalazł wszystko źle [...]. Kozaka stajennego kułakiem w grzbiet grzmotnął 
(Jeż, Sprawa 1: 66)17 18.

17 Nawiasem należy tu wspomnieć, że częstym bohaterem utworów literackich jest kozaczek ‘młody 
sługa pański, ubrany z kozacka’.

18 Godzi się przypomnieć, że takie formacje, dotyczące jednak służby spoza kręgu kozackiego, są 
poświadczone w polszczyźnie (por. stajennik, stajennica i stajenny w SW).

18Uniwerbizmów i elipsy nie odnotowano .

W rzeczywistości różne kategorie Kozaków były ze sobą powiązane wieloma - 
bardziej lub mniej widocznymi - nićmi, co potwierdzają badania historyczne. Rów
nież bohaterzy literaccy, reprezentujący daną kategorię Kozaków, mogą być spo
krewnieni, spowinowaceni czy zaprzyjaźnieni z reprezentantami innej kategorii lub 
też mogą zmieniać swój kozacki status w ciągu żywota (np. młodzi Kozacy dworscy 
uciekają do Kozaków siczowych, na starość ponownie szukając służby u polskiego 
pana, Kozacy siczowi czy dworscy przyłączają się do buntów hajdamackich, hajda- 
macy za stosowną opłatą zimują u Kozaków siczowych, osiadający w dobrach pań
skich zamiast w królewszczyznach wolni Kozacy zostają włączeni do Kozaków - 
chłopów, Kozacy z nieformalnych łupieżczych watah przyłączają się do wypraw 
Kozaków siczowych na Tatarów lub Turków).

Na koniec należy przypomnieć, że oprócz omawianych zestawień słowotwór
czych, uniwerbizmów oraz elips przymiotnikowych częstokroć spotykamy elipsę 
rzeczownikową (tzn. człon konstytutywny, utożsamiający zestawienia, które jest 
rzeczywiście potwierdzone lub przynajmniej potencjalne). Jest to oczywiście sam 
rzeczownik Kozak // kozak. Wtedy o przynależności danego bohatera do określonej 
kategorii Kozaków dowiadujemy się dopiero z akcji, ewentualnie fabuły utworu.

Przedstawiony materiał przekonuje nas, że w określonym wycinku pola ‘Kozak’, 
służącym do pełnienia poznawczej funkcji języka, istnieje spory margines redundan
cji, spowodowany swoistym zderzeniem dążenia do precyzji terminologicznej profe- 
sjolektu z dążnością do ekonomii językowej potocznego wariantu polszczyzny 
(uniwerbizacja, elipsowanie). Redundacja wzmaga się w skutek synonimii członów 
odróżniających compositów. Stworzona matryca słowotwórcza: compositum zesta
wieniowe - uniwerbizm - elipsa przymiotnikowa, przenosząca z kolei tak utworzony 
wyraz pochodny do klasy rzeczowników (o odmianie przymiotnikowej), nie wypeł
nia się regularnie przy każdej z przedstawionych kategorii Kozaka. Te wypadki asyme
trii nie mogą dziwić (słowotwórstwa w przeciwieństwie do fleksji nie cechuje tendencja 
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do maksymalnej regularności19). Jak się zdaje, niektóre uniwerbizmy próbują przenik
nąć do terminologii profesjonalnej. Na tym etapie badań można stwierdzić, że pewien 
chaos terminologiczny, jaki przynosi język literatury nurtu kozackiego jest pochodną 
nie w pełni ustabilizowanej terminologii języka ogólnopolskiego w XIX w., a także 
doraźnego czerpania terminów z wcześniejszych źródeł przez niektórych pisarzy.

19 Zob. szczególnie Heinz 1961.
20 Zainteresowanych tą problematyką odsyłamy do przygotowywanej przez autorkę niniejszego 

artykułu książki monograficznej Kozak ukraiński. Studium językowe.
21 Z braku miejsca nie uwzględniono tu podtytułów utworów.

Ograniczając się do obserwacji triady: zestawienie z członem konstytutywnym 
Kozak (kozak) - uniwerbizm - elipsa, pominięto synonimy terminologiczne zawie
rające inne rdzenie niż obecne w członie konstytutywnym i członach przyłączających 
(odróżniających) zestawienia, takie jak np. powstały drogą apelatywizacji propriów 
semen ‘kozak dworski’ czy powstały drogą łańcucha neosemantycznego bojar ‘jw.’, 
ewentualnie ‘kozak stajenny’. Poza niniejszym artykułem znalazły się również sze
roko pojęte bliskoznaczniki Kozaka, pełniące głównie funkcję emotywną, a czasem 
i konatywną, jak np. charyz, komysznik, moiojec, siroma, hołota, holtiapaka, wresz
cie też bliskoznaczniki, realizujące poetycką funkcję języka, jak np. syn stepu, syn 
swobody, orzeł naddnieprowy, ukraiński sokół, pszczoła Ukrainy, krasna czapka 
i szereg innych20.
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	Kozak ukraiński* - rekonesans terminologiczny

	stczownik:

	Siczowy // siczowy:

	Kozak zaporoski // kozak zaporoski:

	kozak zapórozki:

	Zaporożski Kozak'.

	Kozak Zaporowski (tu może dodatkowo adideacja do zapora, zaporowy?'):

	Znaczną frekwencję wykazuje uniwerbizm Zaporożec^ i jego warianty:


	Zaporożec.

	Zaporożca:

	Zaporożanin:

	Zaporowiec (adideacja do zapora, zaporowy?):

	Kozak Niżowy:

	Niżowy Kozak:

	Elipsa Niżowy występuje sporadycznie:

	II.	Terminy uwypuklające państwowo-wojskowy aspekt w oglądzie Kozaczyzny.

	Zestawienia:


	Kozak regestrowy:

	kozak regestrowy:

	kozak rejestrowy:

	Uniwerbizm:


	rejestrowiec:

	Elipsy:


	regestrowy:

	rejestrowy:

	grodowy kozak'.

	Kozak nadworny:

	kozak nadworny:

	nadworny kozak:

	Zestawienia z członem dworski:


	kozak dworski:

	dworski kozak:

	Wyjątkowo pojawia się określenie zawierające człon nacechowany w formie rzeczownika w dopełniaczu: kozak dworu (pańskiego, szlacheckiego):

	Uniwerbizm dworak:


	Elipsa dworski:

	Zestawienie z członem zamkowy:


	kozak zamkowy :

	Nie spotkano uniwerbizmu i elipsy.

	2.	Podkreślające podległość panu: ksigżęcy Kozak'.

	Brak uniwerbizmu i elipsy.


	starościński kozak:

	Uniwerbizm starościniec.

	Elipsy nie odnotowano.


	pański kozak:

	Brak poświadczeń unierbizmu i elipsy.

	V.	Terminy związane ze służbą dworską Kozaków - chłopów.

	U panów polskich (a z czasem i elity kozackiej) służyli w różnym charakterze Kozacy - chłopi pańszczyźniani. Do nich odnoszą się takie określenia, jak czeladny Kozak i Kozak (kozak) stajenny:


	czeladny Kozak:

	Uniwerbizm i elipsa nie wystąpiły. *
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