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Wprowadzenie

Słownik wyrazów obcych (Tokarski (red.) 1980) definiuje hasło konstytucja 
następująco: „ustawa zasadnicza, określająca ogólne zasady ustroju politycz-
nego i społeczno-gospodarczego państwa, strukturę i kompetencje naczelnych 
organów władzy, podstawowe prawa i obowiązki obywateli” (s. 383). Leksem 
konstytucja w znaczeniu ustawa zasadnicza (por. Rozmaryn 1976) występuje 
w języku polskim od XVIII wieku, ale ten sens wprowadza dopiero Konsty-
tucja 3 maja z 1791 roku (por. Dubisz 1983). 

Konstytucja zatem „stwarza podstawy kompetencyjne całego systemu 
prawa” (Wronkowska 2003: 40). Jako ustawa zasadnicza „ma moc większą 
niż ustawy zwykłe, co oznacza, że normy konstytucyjne zajmują najwyższe 
miejsce w hierarchii źródeł prawa” (Malinowska 2012: 8). 
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Skoro mamy do czynienia z aktem prawnym o fundamentalnym znacze-
niu dla państwa, uznawanym oprócz hymnu za wyznacznik tożsamości pań-
stwowej i narodowej jego obywateli (por. Furdal 1999; Kita 2002; Malinowska 
2008a), to nie dziwi, że podstawowym zadaniem Sejmu Ustawodawczego, do 
którego pierwsze wybory parlamentarne w  niepodległej Polsce odbyły się 
26 stycznia 1919 roku, było uchwalenie konstytucji. To wydarzenie historycz-
ne nastąpiło jednak dopiero 17 marca 1921 roku, poprzedzało go przyjęcie 
20 lutego 1919 roku ustawy Sejmu o tymczasowych zasadach funkcjonowania 
najwyższych władz II Rzeczypospolitej, określanej mianem małej konstytucji.

Konstytucja marcowa z  1921 roku została opublikowana w  Dzienniku 
Ustaw 1 czerwca 1921 roku i obowiązywała równolegle z postanowieniami 
tak zwanej małej konstytucji do 11 grudnia 1922 roku. Pierwsza nowocze-
sna konstytucja demokratyczna Polski Odrodzonej działała do czasu wejścia 
w życie konstytucji kwietniowej z 23 kwietnia 1935 roku z pewnymi popraw-
kami ustawodawczymi, wprowadzonymi po przewrocie majowym 2 sierpnia 
1926 roku – zwanymi nowelą sierpniową.

Do rozwiązań przyjętych w konstytucji marcowej nawiązuje obecna Kon-
stytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 
2 kwietnia 1997 roku, zaaprobowana przez społeczeństwo w referendum kon-
stytucyjnym 25 maja 1997 roku i obowiązująca od 16 października 1997 roku1. 

Konstytucje jako ustawy zasadnicze stanowiły przedmiot zainteresowania 
naukowego nie tylko prawników i historyków, ale także językoznawców, któ-
rzy w swych publikacjach badali takie zagadnienia, jak model komunikacji 
językowej w konstytucjach polskich, a zwłaszcza relację nadawca– odbiorca 
(por. Lizisowa 2002; Grzelak 2006), konstytucję jako gatunek tekstu prawnego 
(por. Malinowska 2007, 2012; Grzelak 2008), stylistykę konstytucji, a szerzej 
tekstów prawnych dawnych i  współczesnych (por. Gizbert- Studnicki 1986, 
2004; Lizisowa 2004, 2008; Siuciak 2005; Szczepankowska 2008; Malinow-
ska 2012, rozdz. 8), język i styl preambuł – wstępów do konstytucji (Gizbert -

-Studnicki 1991; Malinowska 2002, 2011, 2012, zwłaszcza podrozdz. 8.1), se-
mantykę nazw wartości konstytucyjnych (por. Puzynina 1992, 1996, 1998, 
2003; Winczorek 1997; Malinowska 2008b, 2012, podrozdz. 7.2) oraz kolokacje 
w XX-wiecznych tekstach konstytucji państwa polskiego (por. Śliwiński 2008).

1 Informacje historyczne pochodzą m.in. z następujących opracowań: Ajnenkiel 1964, 1972, 1982a, 
1982b, 2001: 55–127; Krukowski 1977; Adamczyk, Pastuszka 1983; Sokolewicz (red.) 1998; Gór-
ski 2007; Malinowska 2012.
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Wśród tych licznych rozpraw brakuje dotychczas ujęć o wyróżniającej się 
i obecnej w każdej ustawie zasadniczej kategorii leksykalnej rzeczowników 
osobowych, bez których poszczególne konstytucje nie istnieją, gdyż ten ga-
tunek wypowiedzi językowej stwierdza expressis verbis, kto sprawuje władzę 
ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także jakie prawa i obowiązki 
przysługują reprezentantom społeczeństwa obywatelskiego. Pierwiastek oso-
bowy (kto?) i przedmiotowy (co?) są czynnikami dopełniającymi zawartość 
tematyczną (przedmiotową) wypowiedzi prawnej, a w strukturze semantycz-
nej zdania najczęściej wskazują one sprawcę wykonywanej czynności (agensa) 
albo jej odbiorcę (pacjensa). Ponieważ konstytucja pozostaje najważniejszym 
aktem umowy społecznej o ludziach władzy i obywatelach, kierowanym do 
wszystkich członków danego państwa, dlatego rzeczowniki osobowe – teksto-
we wykładniki kategorii osobowości – czynię przedmiotem analizy języko-
wej w płaszczyznach frekwencyjnej, semantycznej i składniowej. Materiał ba-
dawczy niniejszego studium ograniczam do konstytucji marcowej z 1921 roku, 
by uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli narodowej 
i aby docenić wysiłek przodków, którzy w niesprzyjających okolicznościach 
i  krótkim czasie wypracowali demokratyczne zasady ustrojowe Drugiej 
Rzeczy pospolitej. Polska, stając się republiką z parlamentarno-gabinetowym 
systemem rządów, znalazła się od razu wśród nowoczesnych państw euro-
pejskich, wskazała następnym pokoleniom wartości konstytucyjne, których 
trzeba strzec, i wyznaczyła cele, ku którym należy dążyć.

Zanim przejdę do szczegółowych badań, najpierw zajmę się istotą i zróż-
nicowaniem typologicznym rzeczowników osobowych – podstawą naszych 
opisów językoznawczych.

1. Typologia rzeczowników osobowych
Rzeczowniki osobowe to podklasa rzeczowników pospolitych (apelatywów), 
oznaczająca pojęcia, którym odpowiada pewien zbiór istot, ujmowanych jako 
byty osobowe w rzeczywistym lub możliwym świecie.

Te wyrazy z perspektywy językowo-tekstowej obejmują w analizowanym 
materiale konstytucji marcowej sześć typów leksykalnych:

1. rzeczowniki osobowe jednostkowe (41 leksemów): aresztowany, cudzo-
ziemiec, członek, dziecko, głosujący, interpelant, kierownik, kobieta, ko-
lonista, marszałek, mieszkaniec, minister, mówca, nauczyciel, obywatel, 
osoba, podsekretarz, poseł, pracownik, prezes, prezydent, profesor, przed-
stawiciel, przewodniczący, przysięgły, przytrzymany, redaktor, robotnik, 
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rzeczoznawca, sekretarz, sędzia, strona, świadek, uczeń, urzędnik, wice-
marszałek, wojskowy, wódz, wyborca, zastępca, zwierzchnik;

2. rzeczowniki osobowe zbiorowe (8 leksemów): grono, ludność, młodzież, 
mniejszość, naród, pokolenie, rodzice, społeczność;

3. rzeczowniki niby-osobowe2 jednostkowe (2 leksemy): Bóg, Jego Syn 
= ‘Syn Boży’;

4. rzeczowniki niby-osobowe zbiorowe (1 leksem): Trójca Święta;
5. rzeczowniki osobowe jednostkowe w użyciu figuratywnym (1 leksem): 

Matka-Ojczyzna ‘metafora’;
6. rzeczowniki osobowe zbiorowe w użyciu figuratywnym (2 leksemy): za-

pewnić rozwój (…) dla dobra całej odradzającej się ludzkości (= ‘ludności, 
Polaków’) ‘hiperbola’; zezwolenie na coroczny pobór rekruta (= ‘rekru-
tów’) ‘synekdocha’.

Kryterium zastosowane do dyferencjacji materiału empirycznego pokazuje, 
że główny, triadyczny układ rzeczowników osobowych, zbudowany syme-
trycznie dał w rezultacie sześć wariantów typologicznych.

Na 55 leksemów w tekście ustawy zasadniczej, liczącej prawie 100 lat, przy-
padają trzy wyrazy przestarzałe:

 − interpelant = ‘osoba wnosząca publicznie zapytanie w parlamencie’;
 − kolonista = ‘ten, kto się osiedlił na terenach podlegających osadnictwu; 

osiedleniec’;
 − przytrzymany = ‘osoba zatrzymana, aresztowana’.

Należałoby do nich dodać jeszcze ważny dla początków Drugiej Rzeczypo-
spolitej leksem naczelnik, tworzący połączenie naczelnik państwa, nieobecny 
rzeczywiście w tym dyskursie prawnym, ale pojawiający się na przykład dwu-
krotnie w Ustawie Przechodniej z dnia 18 maja 1921 roku do Ustawy Konsty-
tucyjnej z dnia 17 marca 1921 roku w sprawie tymczasowej organizacji władzy 
zwierzchniej Rzeczypospolitej.

Z ilościowego rozkładu materiału językowo-tekstowego widać, że w bada-
nym tekście dominują typy 1 i 2 (rzeczowników jednostkowych i zbiorowych), 
zawierające 49 jednostek leksykalnych, co stanowi 89,3% całego zbioru, a na 
pozostałe typy 3 i 4 oraz 5 i 6 (rzeczowników niby-osobowych jednostkowych 

2 Tę kategorię leksemów zdefiniował Śliwiński (2001: 38) następująco: „rzeczowniki niby-osobo-
we to klasa (grupa) wyrazów, które nie oznaczają ludzi, czyli istot takich jak my (Wierzbicka 
1971), lecz twory traktowane w tradycji judeochrześcijańskiej (np. anioł, bies, demon, duch, du-
sza), mitologicznej (np. bożek, driada, satyr, tytan), ludowej (np. licho, upiór, widziadło, zmora) 
i literackiej (np. chochlik, próchniatka, śnitrupek) jako byty osobowe”.
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i zbiorowych oraz rzeczowników jednostkowych i zbiorowych w użyciu figu-
ratywnym) przypadają po trzy leksemy, czyli po 5,35% ogółu jednostek.

Takie właśnie nasycenie tekstu typami rzeczowników osobowych wiąże 
się ściśle z  budową konstytucji jako gatunku wypowiedzi, ponieważ typy 
1  i 2 występują w tekście zasadniczym, podczas gdy typy 3–6 pojawiają się 
w preambule i przysiędze prezydenta, a więc komponentach strukturalnych 
tekstu bardzo ekspresywnych.

Leksem Bóg pojawia się raz w preambule i dwukrotnie w przysiędze pre-
zydenta, z kolei Jego Syn =  ‘Syn Boży’ jest wymieniony tylko w przysiędze 
prezydenckiej, w niej też natrafimy na Trójcę Świętą – rzeczownik zbiorowy 
niby-osobowy. Dwa użycia figuratywne: Matka-Ojczyzna (metafora) i  dla 
dobra całej odradzającej się ludzkości = ‘ludności, Polaków’ (hiperbola) pro-
wadzą znowu do preambuły, a wyjątkowo jedno pobór rekruta = ‘rekrutów’ 
(synekdocha) znajduje się w tekście zasadniczym konstytucji (rozdz. II, art. 5).

Jak pokazuje rozczłonkowanie elementów leksykalnych, typy rzeczowni-
ków osobowych 3–6 zostały przeznaczone do kreacji stylu wysokiego, typa-
mi 1–2 posłużono się natomiast kontrastywnie do tworzenia stylu zwykłego, 
informacyjnego.

Wyznaczywszy typy rzeczowników osobowych w  planie leksykalno- 
-tekstowym, przystępujemy teraz do zamierzonych trojakiego rodzaju analiz 
lingwistycznych.

2. Analiza frekwencyjna
Celem wydobycia odpowiedniego materiału leksykalnego eksploracji pod-
dano pełny tekst konstytucji marcowej, składający się z preambuły i siedmiu 
rozdziałów zasadniczych, zatytułowanych: I.  Rzeczypospolita, II. Władza 
ustawodawcza, III. Władza wykonawcza, IV. Sądownictwo, V. Powszechne 
obowiązki i prawa obywatelskie, VI. Postanowienia ogólne, VII. Postanowie-
nia przejściowe, które normotwórca podzielił dalej na 126 rozbudowanych 
artykułów; w tej ustawie zasadniczej nie ma paragrafów.

By przedstawić frekwencję rzeczowników osobowych w analizowanym 
tekście prawnym, zostanie sporządzone specjalne zestawienie, zawierające 
takie dane, jak liczba porządkowa hasła, ranga, frekwencja tekstowa, hasło 
leksykalne (tabela 1).



Tabela 1. Frekwencja rzeczowników osobowych w konstytucji marcowej z 1921 roku

Lp. Ranga Frekwencja tekstowa Hasło leksykalne
1 1 69 minister
2 2  43 obywatel
3 3  39 prezydent
4 4  29 poseł
5 5  14 marszałek
6 6  12 naród
7 7  10 urzędnik
8 8  9 członek
9 9  7 prezes
10 9  7 sędzia
11 10 6 dziecko
12 11 5 przedstawiciel
13 12 4 mniejszość
14 13 3 Bóg
15 13 3 mieszkaniec
16 13 3 osoba
17 13 3 wojskowy
18 14 2 aresztowany
19 14 2 głosujący
20 14 2 młodzież
21 14 2 podsekretarz
22 14 2 profesor
23 14 2 przysięgły
24 14 2 robotnik
25 14 2 rodzice
26 14 2 sekretarz
27 14 2 uczeń
28 14 2 zastępca
29 14 2 zwierzchnik
30 15 1 cudzoziemiec
31 15 1 grono
32 15 1 interpelant
33 15 1 kierownik
34 15 1 kobieta
35 15 1 kolonista
36 15 1 ludność
37 15 1 ludzkość
38 15 1 matka-ojczyzna
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39 15 1 mówca
40 15 1 nauczyciel
41 15 1 pokolenie
42 15 1 pracownik
43 15 1 przewodniczący
44 15 1 przytrzymany
45 15 1 redaktor
46 15 1 rekrut
47 15 1 rzeczoznawca
48 15 1 społeczność
49 15 1 strona
50 15 1 Syn Jego = ‘Syn Boży’
51 15 1 świadek
52 15 1 Trójca Święta
53 15 1 wicemarszałek
54 15 1 wódz
55 15 1 wyborca

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie występujących poświadczeń można powiedzieć, że nasz 
korpus rzeczowników osobowych liczy 55 jednostek leksykalnych, wyraźnie 
zróżnicowanych pod względem częstotliwości tekstowej. Te ustalenia pozwa-
lają następnie wskazać główne przedziały frekwencyjne haseł – składników 
zawartości tekstowej konstytucji. Wykaz przedziałów frekwencyjnych i od-
powiadających im liczbowo i procentowo rzeczowników osobowych wygląda 
następująco (zob. tabela 2).

Tabela 2. Wykaz przedziałów frekwencyjnych i odpowiadających  
im rzeczowników osobowych

Przedziały frekwencyjne 
haseł

Liczba rzeczowników 
osobowych

Procent rzeczowników 
osobowych

1. Wysoki (f ≥ 10) 7 12,7

2. Średni ( 10 > f ≥ 4 ) 6 10,9

3. Niski ( 3 ≥ f > 1) 42 76,4

Razem 55 100,0

Źródło: opracowanie własne.
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Z rozkładu przedziałów frekwencyjnych haseł widać, że wśród rzeczow-
ników osobowych dominuje frekwencja niska (3 ≥ f > 1), gromadząca 42 lek-
semy, co stanowi 76,4% całego zbioru. Dopełniający ów system hierarchiczny 
frekwencje: wysoka (f ≥ 10) i  średnia (10 >  f ≥ 4) zawierają zbliżoną liczbę 
(7 i 6) oraz procent (12,7% i 10,9%) haseł rzeczownikowych. Ogólnie biorąc, na 
częstotliwość niską przypada ¾ materiału leksykalnego, w pozostałej ćwiartce 
mieszczą się łącznie obie częstotliwości: wysoka i średnia. 

W pułapowym, czyli hierarchicznie najwyższym przedziale frekwencyj-
nym, znajdują się rzeczowniki osobowe: minister, obywatel, prezydent, poseł, 
marszałek, naród, urzędnik, przynależne zasadniczo do typu 1  (rzeczowni-
ków osobowych jednostkowych), z wyjątkiem hasła naród – reprezentanta 
typu 2 (tj. rzeczowników osobowych zbiorowych). Przedział przejściowy, śred-
ni gromadzi znowu takie rzeczowniki osobowe, jak członek, prezes, sędzia, 
dziecko, przedstawiciel, mniejszość. Ostatni z wymienionych leksemów sytuuje 
się w typie 2 (rzeczowników osobowych zbiorowych), poprzedzające natomiast 
wypełniają zgodnie typ 1 (rzeczowników osobowych jednostkowych). Oba 
przedziały frekwencyjne, hierarchicznie dystansujące pozostały, niski, są zbli-
żone nie tylko pod względem ilościowym, ale także jakościowym – zawartości 
typów nazw osobowych.

Frekwencyjny przedział niski, który obejmuje wszystkie typy rzeczowni-
ków osobowych (1–6), wykazuje dalsze zróżnicowanie wewnętrzne na tris-, 
dis- i hapaxlegomena, co dokumentuje taki oto schemat (zob. tabela 3).

Tabela 3. Frekwencyjny przedział niski

Rodzaje frekwencyjne haseł Liczba haseł Procent haseł

1. Rzadkie:

a) trislegomena 4 7,3

b) dislegomena 12 21,8

c) hapaxlegomena 26 47,3

2. Pozostałe hasła częste 13 23,6

Razem 55 100,0

Źródło: opracowanie własne.

Przedział frekwencyjny niski tworzą hasła o  frekwencjach rzadkich, 
czyli występujące w danym tekście trzykrotnie (trislegomena), dwukrotnie 
(dislegomena) i jednokrotnie (hapaxlegomena). Na trislegomena przypadają 
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w analizowanym tekście cztery rzeczowniki osobowe: Bóg, mieszkaniec, osoba, 
wojskowy, co stanowi w całym korpusie 7,3%, dislegomena gromadzą 12 rze-
czowników: aresztowany, głosujący, młodzież, podsekretarz, profesor, przysięgły, 
robotnik, rodzice, sekretarz, uczeń, zastępca, zwierzchnik, co stanowi 21,8% 
rozpatrywanego zbioru, a  hapaxlegomena obejmują 26 rzeczowników: cu-
dzoziemiec, grono, interpelant, kierownik, kobieta, kolonista, ludność, ludzkość, 
matka ojczyzna, mówca, nauczyciel, pokolenie, pracownik, przewodniczący, 
przytrzymany, redaktor, rekrut, rzeczoznawca, społeczność, Jego Syn =  ‘Syn 
Boży’, świadek, Trójca Święta, wicemarszałek, wódz, wyborca, co stanowi 47,3% 
ogólnego zestawu haseł.

Z naszych badań nad rzeczownikami osobowymi rzadkimi wynika, że 
wyrazy o małych częstościach, a przede wszystkim o częstościach 1, 2, 3 zde-
cydowanie górują w inwentarzu substantywów, ekscerpowanych z konstytucji 
marcowej, osiągając łącznie 76,4%. Elementy językowe z niskiego przedziału 
frekwencyjnego wzbogacają zawsze mierzoną cechę tekstową, bo im udział 
badanych jednostek rzadkich większy, tym zawartość określonego korpusu 
bogatsza (por. Sambor 1975: 14–15).

Udział wyrazów o frekwencjach 1, 2, 3 w słowniku rozmaitych tekstów, 
na przykład Pana Tadeusza czy współczesnej publicystyki, wynoszący odpo-
wiednio 73% i 72% (Sambor 1969: 144; 1975: 14), a dla języka telewizji polskiej – 
71,2% (Szpiczakowska 1991: 106) przypomina ustalone przez nas nasycenie tek-
stu konstytucji kategorią rzeczowników osobowych. Wydaje się to świadczyć 
o szerszej tendencji stylistyczno-tekstowej, według której słownictwo rzadkie 
pokrywa pod względem liczebnym ¾ danego słownika (Sambor 1975).

Rozkład hapax-, dis- i trislegomenów w ustawie zasadniczej niemal powiela 
udział słownictwa rzadkiego o frekwencjach 1, 2, 3 w słowniku języka Telewizji 
Polskiej lat 70., w pierwszym wypadku wynosi on odpowiednio: 47,3%, 21,8%, 
7,3%, w drugim zaś 47,4%, 15,8% i 8,0% (Szpiczakowska 1991: 106). W obu 
dyskursach, prawnym i telewizyjnym, najważniejszą funkcję pełnią hapaxle-
gomena, to są leksemy o frekwencji 1. Tezę o pułapowej pozycji elementów 
monofrekwencyjnych wśród słownictwa rzadkiego potwierdzają również dane 
Jadwigi Sambor (1969, 1975) dla Pana Tadeusza i współczesnej publicystyki 
(por. 47% i 49,5%) oraz ustalenia Walerego Pisarka (1972: 43) dla krótkich 
wiadomości prasowych, komentarzy i  reportaży (por. 72,3%, 61,3%, 78,1%). 
Powtarzająca się we wszystkich gatunkach tekstów tak duża grupa hapaxle-
gomenów wpływa na ukształtowanie stylu wypowiedzi językowej, gdyż wzbo-
gaca i urozmaica znamienne dla tekstów mówionych czy pisanych zespoły 
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wyrazowe. Bez niskiego przedziału frekwencyjnego słownictwa, a wśród nich 
hapaxlegomenów (czynnika ilościowego) niemożliwy byłby – jak się okazuje – 
także rozwój jakościowy rozmaitych stylów gatunkowych. 

Czterema najczęstszymi wyrazami występującymi w  badanym tekście 
prawnym są rzeczowniki osobowe: minister (f = 69), obywatel (f = 43), pre-
zydent (f = 39), poseł (f = 29), których krótka, ale i bardzo reprezentatywna 
lista zapowiada przejście do charakterystyki syntagmatycznej materiału em-
pirycznego.

3. Analiza składniowa
Opis składniowy zebranego materiału ściśle wiąże się z poprzednią charakte-
rystyką frekwencyjną, ponieważ próbuje odpowiedzieć, w jaki sposób ukła-
dy częstotliwościowe haseł realizują się w związkach syntagmatycznych, na 
płaszczyźnie tekstowej.

Wśród połączeń składniowych da się wydzielić konstrukcje o charakterze 
nominalnym  – wyrażenia, konstrukcje o  charakterze werbalnym  – zwroty 
i konstrukcje o charakterze predykatywnym (nominalno-werbalnym) – frazy. 
By zobaczyć, czy istnieje zależność między klasami zespoleń syntaktycznych 
a przedziałami frekwencyjnymi rzeczowników osobowych, należy najpierw zba-
dać łączliwość składniową każdego z substantywów, wypełniających poszcze-
gólne układy stratyfikacyjne. Dopiero po ustaleniu połączalności syntaktycznej 
wszystkich rzeczowników osobowych, tych o wysokich i najniższych częstotli-
wościach, możemy zbiorczo podać właściwe wskaźniki liczbowe i procentowe.

W uporządkowany sposób pokażę, jak przedstawia się udział poszcze-
gólnych klas syntaktycznych w przedziałach frekwencyjnych rzeczowników 
osobowych – składników badanego tekstu (zob. tabela 4).

Z przytoczonych danych zamieszczonych w zestawieniu widać, że 55 lek-
semów wygenerowało ogółem 321 zespoleń składniowych. W tym korpusie 
syntaktycznym, magazynie wyrażeń, zwrotów i fraz dominują struktury no-
minalne – wyrażenia, przypadają na nie 242 jednostki, co stanowi 75,4%, czyli 
¾ całego zbioru syntagmatycznego. Rozkład zwrotów i fraz przedstawia się 
natomiast zdecydowanie skromniej niż wyrażeń i wygląda niemal identycznie, 
liczą one bowiem odpowiednio 40 i 39 syntagm, czemu odpowiada znowu 
12,5% oraz 12,1% w ogólnym zespole konstrukcji z członem osobowym.

Pułapowa pozycja wyrażeń w  korpusie syntaktycznym nie dziwi, gdyż 
w przedziałach frekwencyjnych: wysokim, średnim i niskim pierwsze miej-
sce zajmują zawsze wyrażenia, osiągające odpowiednio po 81%, 71,1% i 58,1%.
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Tabela 4. Udział klas syntaktycznych w przedziałach frekwencyjnych  
rzeczowników osobowych

Przedziały frekwen-
cyjne rzeczowników 

osobowych

Klasy połączeń syntaktycznych
Liczba 

połączeń
Procent 
połączeńwyrażenia zwroty frazy

W Z F

1 Wysoki (7 leksemów) 179 18 24 221 68,9

2 Średni (6 leksemów) 27 8 3 38 11,8

3 Niski (42 leksemy) 36 14 12 62 19,3

Liczba połączeń 242 40 39 321 100,0

Procent połączeń 75,4 12,5 12,1 100,0

Źródło: opracowanie własne.

Z powyższych obserwacji płynie wniosek, że w tekście konstytucji mar-
cowej jako wypowiedzi urzędowej preferuje się bez wątpienia styl nominal-
ny, a więc odejście od dawniejszego, staroświeckiego stylu werbalnego (por. 
Wierzbicka 1966; Śliwiński 1977).

Utworzone struktury składniowe występują w tekście konstytucji z różną 
powtarzalnością: uznamy je za monofrekwencyjne, gdy pojawiły się tylko je-
den raz, lub polifrekwencyjne, gdy podwajały co najmniej swoją częstotliwość. 
Przeważają, rzecz jasna, połączenia monofrekwencyjne (jednorazowe), ale do-
strzeżono też polifrekwencyjne zespolenia syntaktyczne z trzonem osobowym. 
Na liście syntagm powtarzających się (rekurencyjnych) znalazły się głównie 
wyrażenia, ale jest i jedna fraza.

Zestawiono wykaz wszystkich konstrukcji składniowych częściej pojawia-
jących się, systematyzowany według zmniejszającej się frekwencji tekstowej 
(zob. tabela 5).

W sporządzonym spisie występują  – co ciekawe  – specjalistyczne kon-
strukcje składniowe, przeważnie prawne, wyjątek stanowi formuła religijna 
z invocatio Dei Bóg Wszechmogący. Połączenia o wyższych frekwencjach teks-
towych jako utarte związki syntaktyczne, czyli kolokacje, pretendują do tego, 
by przyznać im status frazeologizmów i włączyć do słownika ogólnego połą-
czeń wyrazowych. Większych wątpliwości nie budzą zespolenia syntaktyczne 
do pozycji 15 na naszej liście, mimo że te na miejscach od 10 do 15 wystąpiły 
w tekście konstytucji po dwa razy. Do wyrażeń mniej znanych użytkownikom 
i cechujących się ponadto niską częstością zaliczyłbym jednak trzy ostatnie 
hasła na liście: przedstawiciel dyplomatyczny, sądy przysięgłych, zezwolenie 
prezydenta. 



92 Władysław Śliwiński

Tabela 5. Wykaz wszystkich konstrukcji składniowych często pojawiających się

Lp. Konstrukcja składniowa Frekwencja tekstowa

1 Prezydent Rzeczypospolitej 26

2 Rada Ministrów 16

3 Ustawowa liczba posłów 8

4 Marszałek sejmu 6

5 Prezes Rady Ministrów 5

6 Urząd prezydenta 4

7 Członek senatu 3

8 Obywatel polski 3

9 Obywatele mają obowiązek czego 3

10 Akt rządowy prezydenta 2

11 Bóg Wszechmogący 2

12 Naród polski 2

13 Obywatele Rzeczypospolitej 2

14 Podsekretarz stanu 2

15 Profesor wyższej uczelni 2

16 Przedstawiciel dyplomatyczny 2

17 Sądy przysięgłych 2

18 Zezwolenie prezydenta Rzeczypospolitej 2

Źródło: opracowanie własne.

Rzeczowniki osobowe, podstawy budowanych kolokacji, wykazują też 
różnice w zakresie produktywności syntaktycznej, czego nie należy mylić 
z frekwencją tekstową gotowych już struktur składniowych. Dany leksem 
mógł bowiem utworzyć tylko jedną konstrukcję, wówczas należałoby nazwać 
go monoproduktywnym, inny zaś stawał się często bazą do wygenerowania 
wielu konstrukcji składniowych, wtedy trzeba by go uznać za poliproduk-
tywny (por. Śliwiński 2014). Obie te grupy leksemów przeciwstawiają się 
znowu tym, które nie utworzyły żadnych struktur, a więc były nieproduk-
tywne syntaktycznie. 

A oto lista 23 rzeczowników osobowych z podaniem malejącej produktyw-
ności syntaktycznej i wybranych przykładowo tworzonych przez nie kolokacji: 

 − minister (51 struktur), na przykład: powołanie na stanowisko ministra, 
konstytucyjna odpowiedzialność ministrów, urząd ministra, ministro-
wie odpowiedzialni przed sejmem, ustawa stawiająca ministra w stan 
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oskarżenia, mianować i  odwoływać ministrów, ministrów obowiązuje 
odpowiedzialność za co, pociągać do odpowiedzialności parlamentarnej 
ministrów, podlegać ministrowi, coś obowiązuje ministrów, minister ma 
obowiązek czego, minister nie może uchylić się od odpowiedzialności kon-
stytucyjnej, ministrowie tworzą Radę Ministrów;

 − obywatel (29 struktur), na przykład: prawy obywatel ojczyzny, obywatele 
państwa polskiego, bezpieczeństwo obywateli, prawa obywateli, związki 
obywateli, obywatel mający prawo wybierania do sejmu, obywatele skaza-
ni za przestępstwa, przepisy prawne obowiązujące obywateli, mieć równe 
z innymi obywatelami prawo czego, wszystkim obywatelom poręcza się co, 
obywatele mają obowiązek czego;

 − poseł (22 struktury), na przykład: wybory posłów do sejmu, poseł na sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, postępowanie wdrożone przeciw posłowi, być 
posłem, posłowie są przedstawicielami całego narodu, posłowie składają 
na ręce marszałka ślubowanie, posłowie nie mogą być pociągani do od-
powiedzialności za swoją działalność w sejmie lub poza sejmem, poseł nie 
może otrzymywać od rządu żadnych odznaczeń, z wyjątkiem wojskowych, 
posłowie wykonują swe prawa i obowiązki poselskie osobiście;

 − prezydent (12 struktur), na przykład: orędzie prezydenta, wybór prezy-
denta, kancelaria cywilna prezydenta Rzeczypospolitej, urząd prezydenta 
Rzeczypospolitej, wybierać prezydenta Rzeczypospolitej, coś przysługuje 
prezydentowi Rzeczypospolitej, prezydent nie może stosować jakiegoś 
prawa do ministrów;

 − naród (11 struktur), na przykład: naród i państwo, cały naród, organy 
narodu, przeważająca większość narodu, być przedstawicielem narodu, 
służyć dobru powszechnemu narodu, naród lub właściwa władza powoła 
kogoś do czegoś, władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy 
do narodu;

 − marszałek (10 struktur), na przykład: mandaty marszałka i jego zastęp-
ców, prawa i obowiązki marszałka, na wniosek marszałka, na żądanie 
marszałka, składać ślubowanie na ręce marszałka, wybierać marszałka 
i jego zastępców, marszałek mianuje urzędników sejmowych, marszałek 
zwoła niezwłocznie sejm;

 − urzędnik (10 struktur), na przykład: urzędnik państwowy, nominacje 
urzędników, każdy urzędnik Rzeczypospolitej, urzędnicy odpowiedzialni 
przed sejmem, urzędnicy podlegli ministrom, wniesienie skargi przeciw 
państwu i przeciw urzędnikom, mianować urzędników sejmowych;



94 Władysław Śliwiński

 − członek (9 struktur), na przykład: ustawowa liczba członków senatu, 
członkowie Trybunału Stanu, prawa i obowiązki członków sądów, członek 
kolegium, składać się z  członków wybranych przez poszczególne woje-
wództwa;

 − sędzia (7 struktur), na przykład: sędzia pokoju, odrębne stanowisko 
sędziów, przeniesienie sędziego na inne miejsce lub w  stan spoczynku, 
mianować sędziów, sędziowie są w sprawowaniu urzędu sędziowskiego 
niezawiśli i podlegają tylko ustawom;

 − dziecko (6 struktur), na przykład: wychowanie dzieci na prawych oby-
wateli ojczyzny, dzieci bez dostatecznej opieki rodzicielskiej, odjęcie rodzi-
com władzy nad dzieckiem, praca zarobkowa dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym, bezpieczeństwo powierzonych komuś (nauczycielowi) dzieci;

 − prezes (6 struktur), na przykład: prezes Najwyższej Izby Kontroli, podpis 
prezesa Rady Ministrów, pod przewodnictwem prezesa Rady Ministrów, 
mianować i odwoływać prezesa Rady Ministrów, pierwszy prezes Sądu 
Najwyższego;

 − mniejszość (4 struktury): autonomiczne związki mniejszości o charakte-
rze publiczno-prawnym, mniejszość narodowościowa, mniejszość religij-
na, zabezpieczyć mniejszościom pełny i swobodny rozwój ich właściwości 
narodowościowych;

 − przedstawiciel (4 struktury), na przykład: przedstawiciel rządu, przed-
stawiciele państwowych władz administracyjnych, być przedstawicielem 
całego narodu;

 − Bóg (3 struktury): W  imię Boga Wszechmogącego!, przysięgać Bogu 
Wszechmogącemu, tak mi dopomóż Bóg;

 − mieszkaniec (3 struktury): liczba mandatów sejmowych na ilość miesz-
kańców, wszyscy mieszkańcy Państwa Polskiego, poręczać wszystkim 
mieszkańcom, instytucjom i społecznościom ochronę ich mienia;

 − osoba (3 struktury): naruszenie prawa osoby trzeciej, osoba odpowia-
dająca warunkom przez prawo wymaganym, wybrane osoby mogą być 
członkami Trybunału Stanu;

 − aresztowany (2 struktury): aresztowani, którym nie podano przyczyny 
aresztowania, odzyskają niezwłocznie wolność, sąd może zażądać nie-
zwłocznie uwolnienia aresztowanego;

 − młodzież (2 struktury): kształcenie młodzieży, praca zarobkowa dzieci 
i młodzieży;
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 − robotnik (2 struktury): robotnik młodociany, nie tracą jakiegoś prawa 
(wyborczego do senatu) robotnicy, którzy zmienili miejsce pobytu wskutek 
zmiany miejsca pracy;

 − rodzice (2 struktury): rodzice mający obywatelstwo polskie, odjęcie ro-
dzicom władzy nad dzieckiem;

 − sekretarz (2 struktury): określać liczbę wicemarszałków i sekretarzy, wy-
bierać marszałka i jego zastępców, sekretarzy i komisje;

 − uczeń (2 struktury): zapewnić uczniom, wyjątkowo zdolnym a niezamoż-
nym, stypendia: coś jest dla wszystkich uczniów obowiązkowe;

 − zwierzchnik (2 struktury): być najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych 
państwa, być zespolonym w jednym urzędzie pod jednym zwierzchnikiem.

Konstrukcji tworzonych przez pozostałe 32 leksemy monoproduktywne 
tutaj nie podajemy, gdyż nie wzbogacają one naszej wiedzy o  produktyw-
nych syntaktycznie nazwach osobowych w wybranym tekście użytkowym 
z między wojnia.

Hasła umieszczone w wykazie na czołowych pozycjach, a tworzące od 51 
do 4 kolokacji, to – co wypada podkreślić – najistotniejsze z punktu widze-
nia składni i  frazeologii wyrazy, bez których taki gatunek wypowiedzi jak 
konstytucja nie mógłby istnieć. Ten zbiór leksemów poliproduktywnych oraz 
kolokacji polifrekwencyjnych należałoby zaliczyć do konstytucjonalizmów, 
czyli językowych środków stylistycznych – głównych wyznaczników najważ-
niejszego aktu prawnego w państwie.

Ponieważ konstytucja marcowa to dokument dziejowy prawie sprzed 100 
lat, dlatego występują w  niej pewne połączenia wyrazowe już dziś nieuży-
wane, na przykład: prezydent ministrów, robotnik młodociany, sędzia pokoju, 
lub nieaktualne kolokacje seryjne, oznaczające funkcje pełnione kiedyś przez 
ministrów, por. między innymi: minister aprowizacji, minister byłej dzielnicy 
pruskiej, minister kolei żelaznych, minister poczt i telegrafów, minister robót 
publicznych, minister spraw wojskowych, minister wyznań religijnych i oświe-
cenia publicznego. Te zespolenia składniowe pokazują zmiany kulturowe, jakie 
zaszły w organizacji i działalności instytucji państwa w XX i XXI wieku.

4. Analiza semantyczna
Analizie semantycznej zostaną poddane rzeczowniki osobowe jednostkowe 
i zbiorowe oraz osobowe zbiorowe w użyciu figuratywnym, to jest ogółem 
51 leksemów. Pominiemy natomiast trzy rzeczowniki niby-osobowe jednost-
kowe i zbiorowe (por. Bóg, Jego Syn = ‘Syn Boży’, Trójca Święta), a także jeden 
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osobowy jednostkowy w użyciu figuratywnym (por. Matka-Ojczyzna = ‘me-
tafora’), zasadniczo z powodu przeważających w nich treści emocjonalnych, 
a zwłaszcza religijnych nad przedmiotowymi, tematycznymi.

Zasady semantycznej klasyfikacji zgromadzonego korpusu leksykalnego 
wypływają z kryteriów ideologicznych, przekonania ustawodawców o ustro-
ju projektowanego państwa. Przyznają oni w  tworzonej republice władzę 
zwierzchnią narodowi, pojmowanemu zgodnie z doktryną francuską jako 
twór polityczny, czyli zbiór wszystkich obywateli państwa bez względu na ich 
przynależność etniczną. Suweren nie sprawuje władzy sam, lecz za pośrednic-
twem specjalnie wyłonionych organów: sejmu i senatu – władzę ustawodaw-
czą, rządu i prezydenta – władzę wykonawczą, sądów – władzę sądowniczą. 
Oprócz pracowników państwowych i samorządowych w najwyższym akcie 
ustawodawczym występują przedstawiciele różnych zawodów, środowisk, grup 
społecznych – ogólnie reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego, z przy-
znanymi prawami i nałożonymi nań obowiązkami.

Konstytucyjny zbiór ludzi w państwie dzieli się dychotomicznie na zarzą-
dzających i zarządzanych. W naszym rejestrze przedstawimy z jednej strony 
funkcjonariuszy sprawujących władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądow-
niczą, z drugiej – osoby współtworzące społeczeństwo obywatelskie. Obok 
haseł osobowych podam ich frekwencję tekstową.

A oto lista funkcjonariuszy sprawujących władzę:
a) ustawodawczą (U): poseł – 29, marszałek – 16, członek – 4, głosujący – 2, 

sekretarz – 2, zastępca – 2, grono – 1, interpelant – 1, mówca – 1, przy-
trzymany – 1, wicemarszałek – 1;

b) wykonawczą (W): minister  – 69, prezydent  – 42, urzędnik  – 10, pre-
zes – 6, przedstawiciel – 4, podsekretarz – 2, zwierzchnik – 2, członek – 1, 
kierownik – 1, pracownik – 1, wódz – 1;

c) sądowniczą (S): sędzia – 7, członek – 4, osoba – 3, aresztowany – 2, przy-
sięgły – 2, przewodniczący – 1, strona – 1, świadek – 1, prezes – 1;

oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego (S ob): obywatel – 43, na-
ród – 12, dziecko – 6, mniejszość – 4, mieszkaniec – 3, wojskowy – 3, mło-
dzież – 2, profesor – 2, robotnik – 2, rodzice – 2, uczeń – 2, cudzoziemiec – 1, 
kobieta – 1, kolonista – 1, ludność – 1, ludzkość – 1, nauczyciel – 1, pokolenie – 1, 
przedstawiciel – 1, redaktor – 1, rekrut – 1, rzeczoznawca – 1, społeczność – 1, 
wyborca – 1.

Generalnie w  poszczególnych grupach znajdują się wyrazy, które nie 
powtarzają się w  innych wykazach, a  więc nie przysparzają trudności 
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klasyfikacyjnych. Odstępstwo od tego jednoznacznego podziału występuje 
w wypadku haseł: członek, prezes, przedstawiciel, mieszczących się w dwóch 
lub trzech klasach. O postępowaniu kwalifikacyjnym rozstrzyga tutaj kontekst 
językowy, w jakim pojawiło się dane słowo, por.: 

• członek – po cztery razy w kontekstach ustawodawczym i sądowniczym, 
jednokrotnie w kontekście wykonawczym; 

• prezes  – sześciokrotnie w  kontekście wykonawczym, jednokrotnie 
w społecznym;

• przedstawiciel – czterokrotnie w kontekście wykonawczym, jednokrot-
nie w społecznym.

To samo kryterium pozwala precyzyjnie umieścić w określonym zespole 
wyrazy, które bez uwzględnienia otoczenia składniowego można by zaliczyć 
do zupełnie innych grup znaczeniowych. Na przykład rzeczowniki osobowe 
typu: głosujący, sekretarz, zastępca, grono, mówca stoją w klasie (U) związa-
nej z ustawodawstwem, a nie na przykład w klasie (S ob.) związanej ze społe-
czeństwem obywatelskim, podobnie przytrzymany, dotyczący posła znajduje 
się w klasie ustawodawczej (U), a nie wskazującej na sądownictwo klasie (S). 
W jakim stopniu nazwy osobowe nasycają w konstytucji marcowej wyróżnione 
klasy znaczeniowe/tematyczne, informuje następujące wyliczenie (zob. tabela 6).

Tabela 6. Stopień nasycenia nazw osobowych klasami znaczeniowymi/tematycznymi 
w konstytucji marcowej

Klasy znaczeniowe/tematyczne Liczba rzeczowników 
osobowych

Procent rzeczowni-
ków osobowych

1. Sprawujący władzę ustawodawczą
     (klasa U)

11 20,0

2. Sprawujący władzę wykonawczą
     (klasa W)

11 20,0

3. Sprawujący władzę sądowniczą
     (klasa S)

9 16,4

4. Społeczeństwo obywatelskie
     (klasa S ob.)

24 43,6

Razem 55 100,0

Źródło: opracowanie własne. 

Ze zgromadzonych danych widać, że najwięcej rzeczowników osobowych, 
to jest 24, co stanowi 43,6% całego zbioru, gromadzi klasa S ob. (społeczeństwo 
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obywatelskie), drugą pozycję w hierarchii zajmują ex aequo klasy U i W (usta-
wodawcza i wykonawcza), zawierające po 11 leksemów, czemu odpowiada po 
20% materiału nazewniczego, trzecie, najniższe miejsce przypadło klasie S – 
osobom pracującym w sądownictwie (9 leksemów, co przekłada się na 16,4% 
całego korpusu).

Rozbicie zespołu rzeczowników osobowych w  konstytucji na władzę 
(funkcjonariuszy) i zwykłych ludzi (społeczeństwo obywatelskie) podtrzymu-
ją wskaźniki liczbowe i procentowe. W układzie państwowych pracowników 
instytucjonalnych obserwuje się zrównoważenie w nasyceniu rzeczownikami 
osobowymi klas znaczeniowych U i W, a nieco szczuplejszy zasób nazewniczy 
występuje w klasie S, co wynika przypuszczalnie stąd, że organizacja, zakres 
i sposób działania wszelkich sądów miały być określone w odrębnych ustawach.

Słowami kojarzącymi się z poszczególnymi klasami znaczeniowymi/tema-
tycznymi są następujące rzeczowniki:

a) dla klasy U (sprawujących władzę ustawodawczą) poseł (f = 29), mar-
szałek (f = 16);

b) dla klasy W (sprawujących władzę wykonawczą) minister (f = 69), pre-
zydent (f = 42), urzędnik (f = 10), prezes (f = 6);

c) dla klasy S (sprawujących władzę sądowniczą) sędzia (f = 7);
d) dla klasy S ob. (społeczeństwa obywatelskiego) obywatel (f = 43), naród 

(f = 12), dziecko (f = 6).
Kompozycję każdej z czterech klas cechują dwudzielność i symetryczność, 

uobecniające się w realnym istnieniu przedziałów wysokich oraz niskich czę-
stości.

Podobny podział kompozycyjny dobrze się zaznacza w  stylistycznym 
rozłożeniu materiału semantycznego w preambule, przysiędze prezydenckiej 
i ślubowaniu poselskim, wyjątkowo emocjonalnie nacechowanych częściach 
konstytucji. W rozważaniach weźmiemy pod uwagę typy rzeczowników, no-
śniki wartości konstytucyjnych, a także konstrukcje podmiotowe. 

W preambule i przysiędze prezydenckiej pojawiają się rzeczowniki niby-
-osobowe z przewagą ich wystąpień w wypowiedzi drugiej, por. Bóg Wszech-
mogący – preambuła; Bóg Wszechmogący, Trójca Święta, Bóg i Syn Jego = ‘Syn 
Boży’ – przyrzeczenie prezydenckie. Odwrotna sytuacja zachodzi w wypadku 
rzeczowników osobowych w użyciu figuratywnym dlatego, że oba przykła-
dy Matka-Ojczyzna (metafora) i odradzająca się ludzkość = ‘ludność, Polacy’ 
(hiperbola) znajdują się tym razem w  preambule. Dodanie konstrukcji re-
torycznych ma zrównoważyć we wstępie do konstytucji mniejsze nasycenie 
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rzeczownikami niby-osobowymi, ale jednocześnie i  uatrakcyjnić estetykę 
stylistyczną wypowiedzi.

Do preambuły i przysięgi prezydenckiej zostały wprowadzone równomier-
nie wartości konstytucyjne: narodowa i  obywatelska, czego dowodem jest 
powtórzone sformułowanie naród polski w obu fragmentach tekstu, a dobro 
narodu w przysiędze, jak też obywatele Rzeczypospolitej w incipicie do ustawy 
i sprawiedliwość obywateli w przyrzeczeniu.

Wreszcie z pragmatycznych partii tekstów o brzmieniu: „przysięgam Bogu 
Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, i ślubuję Tobie, Narodzie Pol-
ski, na urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej” oraz „ślubuję uroczyście jako 
poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej”, dowiadujemy się wprost, kto składa 
przysięgę w Zgromadzeniu Narodowym, a kto ślubuje w Sejmie. Z formuły: 

„wspominając z wdzięcznością męstwo i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń”, 
widać jasno, kto walczył i był mężny w przeszłości, komu należy się podzięko-
wanie, a nawet dziękczynny hołd. Akty mowy – dwa pierwsze asertywne i trzeci 
ekspresywny – umieszczono znowu w poszczególnych całostkach tekstowych, 
uwydatniając przez to ich podobieństwo budowy, wynikające z realizacji funkcji 
pragmatycznych, eksponujących właśnie agensa, sprawcę czynności.

Podsumowanie

Przedmiotem artykułu były rzeczowniki osobowe występujące w  tekście 
reprezentującym od strony funkcjonalnej styl urzędowy, ściślej jego odmia-
nę prawną, a od strony gatunkowej ustawę zasadniczą, zwaną konstytucją. 
Najpierw przedstawiono na podstawie kryteriów językowo-tekstowych kla-
syfikację materiału, wydzielono trzy typy główne rzeczowników osobowych, 
realizowane w dwu wariantach, czyli w sumie sześć układów typologicznych. 
Następnie, stosując obliczenia liczbowe i  procentowe, udało się ustalić, że 
w korpusie nazw osobowych dominuje frekwencja niska, a w obrębie haseł 
rzadkich przeważają tak zwane hapaxlegomena. Zarówno jeden, jak i drugi 
czynnik decydują o bogactwie słownikowym każdego tekstu, nie tylko urzę-
dowego, a u nas nawet ograniczonego leksykalnie do nazw osobowych. Z dal-
szych analiz składniowych wypływa wniosek o przewadze wyrażeń wśród 
połączeń syntaktycznych, co warunkuje znowu górowanie stylu nominalnego 
w najważniejszym tekście prawnym. Te badania wydobywają kolokacje (czyli 
utarte związki składniowe) o wysokich i średnich częstotliwościach, jak też 
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pokazują poliproduktywność syntaktyczną głównych haseł osobowych. Opis 
semantyczny prowadzi natomiast do podziału zbioru osób na funkcjonariuszy, 
sprawujących władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą oraz społe-
czeństwo obywatelskie, podaje ilościowe nasycenie rzeczownikami klas te-
matycznych, a także wymienia charakterystyczne dla tych klas słowa klucze. 
Nasze badania rzeczowników osobowych potwierdzają, że istnieje ścisły zwią-
zek między konstytucją jako gatunkiem tekstu a stylem prawnym, do którego 
cech wyróżniających należałoby zaliczyć stale powtarzającą się w podziałach 
materiału empirycznego dwudzielność i symetryczność układów, co świadczy 
o dążeniu ustrojodawców do precyzji i standaryzacji przekazów.

Bibliografia

Źródło
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa z dnia 17 marca 1921 roku, Dz.U., poz. 267, 

nr 44, s. 633–658.

Opracowania
Adamczyk M., Pastuszka S., 1983, Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym 1791–1982, War-

szawa.
Ajnenkiel A., 1964, Od „rządów ludowych” do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych 

Polski 1918–1926, wyd. 1, Warszawa.
Ajnenkiel A., 1972, Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Warszawa.
Ajnenkiel A., 1982a, Polskie konstytucje, Warszawa.
Ajnenkiel A., 1982b, Ustrój i prawo Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Polska Odrodzona 1918–1939. 

Państwo, społeczeństwo, kultura, red. J. Tomicki, Warszawa, s. 55–127.
Ajnenkiel A., 2001, Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791–1997, Warszawa.
Dubisz S., 1983, Komentarz stylistyczny do tekstu Ustawy Rządowej z dnia Trzeciego Maja 1791 r., 

[w:] Epoka Konstytucji 3 Maja. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Uniwersytecie 
Warszawskim dnia 3 maja 1982, red. S. Dubisz, Warszawa.

Furdal A., 1999, Hymn wśród symboli kultury narodowej, [w:] Poznańskie spotkania języko-
znawcze IV, Poznań, s. 9–15.

Gizbert-Studnicki T., 1986, Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych”, z. 26, Kraków.

Gizbert-Studnicki T., 1991, O języku wstępów do tekstów prawnych, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych”, z. 28, Kraków.

Gizbert-Studnicki T., 2004, Sytuacyjne uwarunkowanie językowych właściwości tekstów praw-
nych, [w:] Język – prawo – społeczeństwo, red. E. Malinowska, Opole, s. 37–48.

Górski G., 2007, Polonia Restituta. Ustrój państwa polskiego w XX wieku, Lublin.
Grzelak J., 2006, Komunikacja prawna – na przykładzie polskich konstytucji, „Poznańskie 

Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. XIII (XXXIII), Poznań, s. 39–58.



101Rzeczowniki osobowe w.tekście konstytucji marcowej z.1921 roku...

Grzelak J., 2008, Konstytucja – jako gatunek prawny, „Prace Filologiczne”, t. LIV, Seria Języko-
znawcza, Warszawa, s. 153–165.

Kita M., 2002, Państwo jako generator gatunków mowy, „Biuletyn PTJ”, t. LVIII, s. 65–74.
Krukowski S., 1977, Geneza konstytucji z 17 marca 1921 r., Warszawa.
Lizisowa M.T., 2002, Model komunikacji językowej w konstytucjach Rzeczypospolitej (relacja 

nadawca – odbiorca), „Biuletyn PTJ”, t. LVIII, s. 75–92.
Lizisowa M.T., 2004, Polska tradycja stylistyki tekstów prawnych, [w:] Język – prawo – społe-

czeństwo, red. E. Malinowska, Opole, s. 113–130.
Lizisowa M.T., 2008, Semantyka a  struktura tekstu prawnego, [w:] Styl a  semantyka, red. 

I. Szczepankowska, Białystok, s. 381–400.
Malinowska E., 2002, Struktura i  język preambuł konstytucyjnych, „Prace Filologiczne”, 

t. XLVII, Warszawa, s. 305–311.
Malinowska E., 2007, Wzorzec gatunkowy ustawy zasadniczej i jego modyfikacje, [w:] Gatunek 

a odmiany funkcjonalne, t. 3, red. D. Ostaszewska, Katowice, s. 97–103.
Malinowska E., 2008a, Konstytucja jako akt stanowiący tożsamość państwa i narodu polskiego, 

[w:] Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej, red. S. Gajda, Opole, s. 307–319.
Malinowska E., 2008b, Semantyka nazw wartości konstytucyjnych, [w:] Styl a semantyka, red. 

I. Szczepankowska, Białystok, s. 401–410.
Malinowska E., 2011, Style preambuł konstytucyjnych, [w:] Odmiany stylowe polszczyzny daw-

niej i dziś, red. U. Sokólska, Białystok, s. 141–149.
Malinowska E., 2012, Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego, Opole.
Pisarek W., 1972, Frekwencja wyrazów w prasie. Wiadomości – komentarze – reportaże, Kraków.
Puzynina J., 1992, Język wartości, Warszawa.
Puzynina J., 1996, Naród, społeczeństwo, państwo, kraj, „Poradnik Językowy”, nr 10, s. 4–13.
Puzynina J., 1998, Struktura semantyczna narodu a profilowanie, [w:] Profilowanie w języku 

i tekście, red. R. Tokarski, Lublin, s. 259–276.
Puzynina J., 2003, Wokół języka wartości, [w:] Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, 

red. J. Bartmiński, Lublin.
Rozmaryn S., 1976, Konstytucja jako ustawa zasadnicza, Warszawa.
Sambor J., 1969, Badania statystyczne nad słownictwem (Na materiale „Pana Tadeusza”), Wro-

cław–Kraków.
Sambor J., 1975, O słownictwie statystycznie rzadkim, Warszawa.
Siuciak M., 2005, Od szesnastowiecznych konstytucji sejmowych do współczesnej Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej – czyli o przeobrażeniach stylu prawno-urzędowego, [w:] Współczes- 
ne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze, red. S. Gajda, 
M. Krauz, Rzeszów, s. 121–130.

Sokolewicz W. (red.), 1998, Zasady podstawowe polskiej konstytucji, Warszawa.
Szczepankowska I., 2008, Wpływ intencji perswazyjnej nadawcy na styl dawnej i współczesnej 

wypowiedzi prawodawczej w języku polskim, [w:] Styl a semantyka, red. I. Szczepankowska, 
Białystok, s. 411–426.

Szpiczakowska M., 1991, Słownictwo rzadkie w języku telewizji polskiej, [w:] Badania nad ję-
zykiem telewizji polskiej. Ilościowy opis słownictwa, red. Z. Kurzowa, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze”, z. 106, Warszawa–Kraków, s. 105–114.



102 Władysław Śliwiński

Śliwiński W., 1977, Udział zdania pojedynczego w języku pisanym współczesnej polszczyzny, 
[w:] Z zagadnień języka artystycznego, red. J. Bubak, A. Wilkoń, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze”, z. 54, Kraków, s. 355–365.

Śliwiński W., 2001, Rzeczowniki niby-osobowe jako składniki poetyckich konstrukcji nominal-
nych w dziejach polskiego wiersza, „Język Polski”, t. LXXXI, s. 37–44.

Śliwiński W., 2008, Kolokacje rzeczownikowo-przymiotnikowe w dwudziestowiecznych tek-
stach konstytucji państwa polskiego, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Folia 
62, Studia Linguistica IV”, red. M. Karamańska, E. Młynarczyk, E. Stachurski, Kraków, 
s. 314–327.

Śliwiński W., 2014, Produktywność syntaktyczna leksemów w poetyckich konstrukcjach nomi-
nalnych od XVI do XX wieku, Kraków.

Tokarski J. (red.), 1980, Słownik wyrazów obcych, Warszawa.
Wierzbicka A., 1966, System składniowo-stylistyczny prozy polskiego renesansu, Warszawa.
Wierzbicka A., 1971, Kocha, lubi, szanuje. Dociekania semantyczne, Warszawa.
Winczorek P., 1997, Konstytucja i wartości, [w:] Charakter i struktura norm konstytucji, red. 

J. Trzeciński, Warszawa.
Wronkowska S., 2003, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań.

Streszczenie

Przedmiotem artykułu są rzeczowniki osobowe występujące w wybranym tekście odmiany 
prawnej stylu urzędowego. Podstawę badawczą opisu stanowi ustawa zasadnicza z 17 marca 
1921 roku, zwana konstytucją marcową. Najpierw na podstawie kryteriów językowo-teksto-
wych przedstawiono klasyfikację typologiczną rzeczowników osobowych. Następnie, sto-
sując obliczenia liczbowe i procentowe, ustalono, że w zbiorze nazw osobowych dominuje 
frekwencja niska, a w obrębie haseł rzadkich przeważają tak zwane hapaxlegomena. Z analiz 
składniowych z kolei wyprowadzono wniosek, że wśród połączeń syntaktycznych najczęstsze 
są wyrażenia, co świadczy o dominacji stylu nominalnego w najważniejszym tekście praw-
nym. Wskazano też kolokacje o wysokich i średnich częstotliwościach oraz poliproduktywne 
hasła osobowe. Podejście semantyczne pozwoliło zauważyć, że w analizowanym korpusie 
rzeczowników występują z jednej strony funkcjonariusze, sprawujący władzę ustawodawczą, 
wykonawczą i sądowniczą, z drugiej zaś przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Ba-
dania rzeczowników osobowych potwierdzają istniejący ścisły związek między konstytucją 
jako gatunkiem tekstu a stylem prawnym, który cechuje stale powtarzająca się dwudzielność 
i symetryczność układów w podziałach materiału empirycznego, co świadczy o dążeniu pro-
jektantów do precyzji i standaryzacji głównego aktu ustrojowego.


