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Leksemy село / wieś oraz pochodne od nich nazwy  
osobowe we współczesnym języku ukraińskim i polskim

Języki polski i ukraiński są językami blisko spokrewnionymi, ale nawet 
w takich językach (a może przede wszystkim w takich) występują pułapki i na 
pozór oczywiste pary wyrazów-korelatów przy dokładniejszym spojrzeniu oka-
zują się daleko nie identycznymi znaczeniowo. Bliskość semantyczna jednostek 
leksykalnych (np. przymiotników) wzrasta w językach spokrewnionych, jednak-
że nawet w blisko spokrewnionych językach liczba całkowitych semantycznych 
korelatów nie jest tak duża, jak się wydaje na pierwszy rzut oka1.

Przedmiotem niniejszej analizy porównawczej są leksemy село w języku 
ukraińskim oraz wieś w języku polskim, a także pochodne od tych leksemów 
nazwy osobowe. Materiał badawczy został zaczerpnięty ze źródeł leksykogra-
ficznych, narodowych korpusów tekstów2 oraz współczesnych tekstów publicy-
stycznych. 

W języku ukraińskim i polskim leksemy село i wieś są odpowiednikami 
używanymi w podobnych kontekstach i raczej nie stwarzającymi problemów 
przy tłumaczeniu.

1 І. Кононенко, Українська та польська мови: контрастивне дослідження, Варшава 
2012, s. 178.

2 Корпус української мови, www.mova.info [dostęp: 29.01.2017], Narodowy korpus języka 
polskiego, http://nkjp.pl/ [dostęp: 29.01.2017].
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Село́ (ВТССУМ3)
1. населений пункт (звичайно великий) неміського типу, жителі якого 

займаються перев. обробітком землі; 2. сільська місцевість узагалі; 3. збірн. 
жителі села. сільської місцевості. 

Wieś (SJP PWN)
1. miejscowość zamieszkała przez ludzi, którzy trudnią się pracą na roli; 

2. mieszkańcy takiej miejscowości; 3. tereny pozamiejskie, rolnicze, letnisko-
we; 4. ludzie trudniący się pracą na roli.

Całkiem inaczej ma się sprawa z ich derywatami. W języku ukraińskim wy-
razy o wspólnym rdzeniu сел- / сіль- tworzą dwa wielkie gniazda słowotwórcze: 
z ośrodkiem селити oraz село4. Większość derywatów ukr. селити i odpowia-
dającego mu polskiego leksemu siedlić o tym samym rdzeniu prasłowiańskim to 
czasowniki, które nie będą przedmiotem niniejszych badań. Natomiast derywaty 
leksemu село to: 
• zdrobnienia: селечко, сельце, сільце
• nazwy osobowe: селянин; селяниця; селянка – селяночка; селюк – селюча, 

селючка, селючок; селюх; сільчак; односелець; чужоселець; чужосілець; 
односільчанин; односільчанка

• nazwy abstrakcyjne: селянство, селюцтво 
• przymiotniki: сільський, селянський, селюцький, сільськогосподарський; 

чужосільний; чужосільський
• przysłówki: по-селянськи, по-селянському, по-сільськи, по-сільському
• kompozyty z komponentami:

- сіль-: сільрада, сількор, сільмаг itd.
- сільгосп- : сільгоспвиставка, сільгоспмашина, сільгоспмашинобудування, 

сільгосптехніка, сільгоспугіддя itd.
W niniejszym artykule wezmę pod uwagę tylko derywaty będące nazwami 

osobowymi. Przymiotniki, przysłówki oraz kompozyty utworzone od przymiot-
nika сільський będą przedmiotem odrębnych badań. 

3 Rozwinięcia wszystkich skrótów, używanych dla oznaczenia słowników, znajdują się na 
końcu tekstu.

4 Є. Карпіловська, Кореневий гніздовий словник української мови, Київ 2002, s. 755–757.
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W języku polskim od leksemu wieś można utworzyć następujące wyrazy5: 
zdrobnienia: wioska, wioseczka, lekcew. wioszczyna 
zgrubienia: pogard. wiocha 
nazwy osób: wieśniak, wieśniaczka, wieśniaczek, pogard. wsiok (wsioch)
przymiotniki: wiejski, wioskowy, wieśniaczy, wieśniacki, wsiowy
przysłówki: po wiejsku
nazwy abstrakcyjne: wiejskość, wieśniactwo.
Chciałabym zaznaczyć, iż w języku polskim odpowiednikami interesują-

cych mnie derywatów leksemu село są również leksemy utworzone od innych 
rdzeni: rol- (rolnik, rolnictwo itd.) czy też chłop- (chłop, chłopstwo itd.). Nie-
wątpliwie na rozwój badanego słownictwa miały wpływ czynniki o charakterze 
politycznym, które bardzo boleśnie dotknęły język ukraiński w wieku XX. Mam 
na myśli różnego rodzaju zakazy, usuwanie z leksykonu jednostek kwalifiko-
wanych jako „burżuazyjne” czy „nacjonalistyczne”, sztuczne zbliżanie norm 
języka ukraińskiego do norm języka rosyjskiego. Larysa Masenko umieszcza 
leksem рільництво w rejestrze wyrazów poddanych „represjom”. Został on 
zastąpiony przez землеробство według ros. земледелие6. Tamiła Pańko w ar-
tykule poświęconym tłumaczeniu dzieł Lenina na język ukraiński, które jej 
zdaniem bardzo wzbogaciły zasób słownictwa ukraińskiego, pisze, iż dążenie 
do zbliżenia ukraińskiej terminologii z rosyjską sprzyja rozwojowi terminologii 
narodowej zgodnie ze strukturą języka oraz zaznacza, że termin землеробство 
wyparł swoje poprzedniki хліборобство і рільництво jako bardziej poprawny 
(правомірний), zapewne w nawiązaniu do ros. земледелие7. Słowniki lat dwu-
dziestych rejestrują dawne ukraińskie wyrazy z rdzeniem ріль-. W rosyjsko-
-ukraińskim słowniku terminologii prawniczej Ahatanheła Krymskiego (1926) 
ros. земледелие przetłumaczono jako хліборобство, рільництво, земледелец – 
хлібороб, рільник, земледельческий – хліборобський, рільницький, рільничий, 
m.in. рільнича школа8. Rosyjsko-ukraiński słownik Owsija Iziumowa (1926) 
również rejestruje leksem рільничий9, słownik Hnata Hołoskewycza (1929) po-

5 Słownik języka polskiego, www.sjp.pwn.pl [dostęp: 29.01.2017].
6 Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду, red. Л. Масенко, Київ 2005, 

s. 347–348.
7 Т. Панько, Збагачення української соціально-економічної термінології в процесі 

перекладу творів В. І. Леніна українською мовою, [w:] Українська мова у ХХ сторіччі: 
історія лінгвоциду, s. 387.

8 Російсько-український словник правничої мови, red. А. Кримський, Київ 1926.
9 О. Ізюмов, Російсько-український словник, Київ 1926, s. 189.

http://sjp.pwn.pl/sjp/wioska;2536539.html
http://sjp.pwn.pl/sjp/po-wiejsku;2506546.html
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daje: рільник, рільництво, рільницький, рільничий10; słownik języka biznesu 
M. Doroszenki (1930) też rejestruje leksemy рільник, рільництво11. W żadnym 
z wymienionych słowników nie występuje utworzony sztucznie według rosyj-
skiego земледелие leksem землеробство. Natomiast słownik rosyjsko-ukraiń-
ski P. Mustiacy z roku 1937 już nie rejestruje żadnego terminu z rdzeniem ріль-, 
pojawia się w nim obok tradycyjnych хліборобство, хлібороб, хліборобський 
nowe słownictwo землеробство, землероб, землеробський, co prawda z kwa-
lifikatorem rzadko12. O rozwoju tych terminów na gruncie języka ukraińskie-
go, o niuansach semantycznych można by pisać więcej, ale to już temat na inną 
okazję, odsyłam do tekstów Andrija Buriaczka13, Lubowi Pustowit14, Michała 
Łesiowa15. Obecnie terminy рільництво, рільничий, рільник pojawiają się m.in. 
w Słowniku tematycznym polsko-ukraińskim oraz Słowniku polsko-ukraińskim 
i ukraińsko-polskim z 2004 r.: uprawa ziemi – землеробство, рільництво, 
обробка землі (STPU 428), rolniczy – сільськогосподарський, землеробський, 
рільничий (STPU 429); рільник – rolnik, рільництво – rolnictwo, рільничий 
– rolniczy (SPUiUP). Nie są to jednak leksemy powszechnie używane we współ-
czesnym języku ukraińskim.

Dziś ukraińskie i polskie odpowiedniki oznaczające małą miejscowość, któ-
rej mieszkańcy żyją z rolnictwa oraz jej mieszkańców tworzone są od różnych 
rdzeni: ukr. сел- / сіль- oraz pol. wieś-. Nie zawsze tak było. System leksykal-
ny jest najbardziej zmienną płaszczyzną języka: wciąż powstają nowe słowa 
lub nowe znaczenia w wyrazach już istniejących, podczas gdy inne jednostki 
leksykalne przechodzą do historyzmów czy archaizmów lub też poszczególne 
znaczenia leksemów są kwalifikowane jako przestarzałe16. Ciekawe jest prześle-
dzenie w obu językach ewolucji znaczeń leksemów tworzonych od wspólnych 
rdzeni prasłowiańskich (ЕСУМ І 365, ЕСУМ V 210, SEJP 618–619, 491–492). 

10 Г. Голоскевич, Правописний словник, Харків 1929.
11 М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич, Словник ділової мови, Харків–

Київ 1930.
12 Російсько-український словник, red. П. Мустяца, Київ 1937, s. 235.
13 А. Бурячок, Відповіді на запитання: Хлібороб, рільник, хліборобство, http://www.

kulturamovy.org.ua/KM/pdfs/mix/6-18-35-19.pdf [dostęp: 29.01.2017].
14 Л. Пустовіт, Хлібороб – трудівник села, http://www.kulturamovy.org.ua/KM/pdfs/

mix/6-18-35-19.pdf [dostęp: 29.01.2017].
15 М. Лесів, Мої мовні поради. Статті і діялоги з читачами, Перемишль 2015, s. 200–

204.
16 І. Ющук, Українська мова, Київ 2008, s. 150.
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We współczesnej polszczyźnie wyrazy z rdzeniem siel-17 (sielski „wiejski i sie-
lankowy”, sielsko, sielskość; sielanka „niczym niezmącone, pogodne, spokojne 
i beztroskie życie”, „utwór poetycki przedstawiający w sposób wyidealizowany 
uroki życia wiejskiego”) utraciły wyraźne powiązanie z wsią, natomiast leksem 
sioło – „osiedle wiejskie” (SJP PWN) słownik kwalifikuje jako dawne, dziś 
zdecydowanie wyparte przez leksem wieś. Z kolei w języku ukraińskim wyszły 
z użycia wyrazy z rdzeniem весь-. Весь – заст. „село” (СУМ-11). Весь – заст. 
„село”, весняк – заст. „селянин” (ЕСУМ І 365). Dlatego też pol. sielanka 
i ukr. селянка, pol. sielski i ukr. сільський, pol. wieś i ukr. весь „wszystek, cały” 
można uznać za homonimy międzyjęzykowe.

W obu językach od podstaw село / wieś tworzone są derywaty deminutywne 
będące korelatami semantycznymi: селечко, сельце, сільце – wioska, wioseczka. 
Jednak w języku polskim w odróżnieniu od ukraińskiego dodatkowo występują 
nacechowane negatywnie zdrobnienie wioszczyna: lekcew. „mała uboga wioska” 
(SJP PWN) oraz augmentatyw wiocha – pogard. „wieś” (SJP PWN).

Znacznie ciekawsze są pochodne od село / wieś nazwy osobowe, które 
w analizowanych językach nie tworzą par korelatów semantycznych. W języku 
ukraińskim podstawowe określenie mieszkańców wsi to селянин oraz селянка. 
Derywat utworzony przy pomocy formantu –иця селяниця przytoczony wyżej 
według słownika Jewheniji Karpiłowskiej nie występuje ani w jedenastotomo-
wym słowniku języka ukraińskiego (СУМ-11), ani w nowszym słowniku języka 
ukraińskiego (ВТССУМ), nie rejestruje go również korpus języka ukraińskiego. 
Podobnie potoczne сільчак – розм. „житель села” (ВТССУМ) nie występuje 
w korpusie współczesnego języka ukraińskiego, a wyszukiwarki internetowe 
podają znikomą liczbę użyć tego apelatywu, głównie w tekstach literackich 
(Emma Andijewska). 

Селянин (мн. селяни) – „житель села, основним заняттям якого є обро-
біток землі”. Селянка – „жіночий рід до селянин” (ВТССУМ). Słownik po-
daje dwa komponenty znaczenia leksemów: 1) mieszka na wsi, 2) żyje z pracy 
na roli. Czy obydwa są obligatoryjne? Okazuje się, że nie. Ilustruję to przykłada-
mi z korpusu tekstów (zbiór ograniczono do tekstów publicystycznych).

Відтак, селянам вигідно культивувати цукрові буряки, а нам – переробляти 
(„Дзеркало тижня” № 43 (771) 7–13.11.2009 р.). 

17 Według A. Brücknera szesnastowieczne zapożyczenie ruskie zamiast rodzimych wyrazów 
z zachodniosłowiańską grupą –dl-: siodło, siodłak (SEJP 491).
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За главу держави і лідера „Нашої України” агітують рядові партійці з різ-
них сфер життя: селяни, підприємці, науковці, спортсмени, інженери, 
представники інтелігенції („Львівська газета” 19.11.2009).

W powyższych zdaniach селянин to ktoś, kto mieszka na wsi i zajmuje się 
rolnictwem, polskim odpowiednikiem ukr. селянин jest w tych kontekstach lek-
sem rolnik.

W przykładach umieszczonych niżej селянин oznacza mieszkańca wsi, nie-
koniecznie jednak rolnika:

Селяни перекрили дорогу на Кіровоградщині через закриття школи 
(„Цензор”, 07.09.16).

Якщо позитивно оцінюють її по 7% і городян, і селян, то негативно – 34% 
городян і 40% жителів села („Дзеркало тижня”, 2012).

Synonimem leksemu селянин w tym znaczeniu jest połączenie wyrazowe 
сільський житель.

Продукти з особистих підсобних господарств використовують в основному 
сільські жителі та меншою мірою жителі невеликих міст („Дзеркало 
тижня”, 2016).

Pozorny polski odpowiednik wieśniak we współczesnej polszczyźnie nie mo-
że być uznany za odpowiednik, gdyż jego dawne znaczenie „chłop, rolnik” uległo 
zmianie. Obecnie wieśniak ma zdecydowanie konotacje pejoratywne.

Wieśniak – przestarzałe: „mieszkaniec wsi trudniący się rolnictwem; chłop, 
rolnik, włościanin”; 2. pogardliwie: „człowiek pochodzący ze wsi lub miesz-
kający na wsi; wsiok”; 3. pogardliwie: „człowiek nieumiejący się odpowiednio 
zachować w towarzystwie; wsiok” (SJP). Derywat wsiok został utworzony po-
przez dodanie sufiksu –ak w wersji gwarowej ze ścieśnioną samogłoską [a], co 
poprzez skojarzenie z gwarą ma jeszcze bardziej podkreślić pogardliwy stosu-
nek do osoby określanej w ten sposób. W znaczeniu trzecim wieśniak nie musi 
być mieszkańcem wsi. Ciekawe, że właśnie to znaczenie potoczne dominuje we 
współczesnej polszczyźnie, zwłaszcza w języku młodzieży. W języku mediów 
używa się leksemu wieśniak nie tylko w wymienionym znaczeniu potocznym, 
ale też dla określenia mieszkańca wsi z reguły pracującego na roli, tyle że w kra-

http://sjp.pwn.pl/sjp/wiesniak;2536281.html
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jach słabo rozwiniętych18, np.: „To coś leciało w kierunku ziemi iskrząc i ośle-
piająco świecąc – opowiada wieśniak spod Chartumu, który widział eksplozję” 
(„Super Express” nr 18/3–1998; wytłuszczenie moje – W.H.).

Jak należy zatem tłumaczyć селянин, селянка na język polski? W znaczeniu 
historycznym, jak również w tekstach opisujących realia historyczne, zapewne 
możliwe jest tłumaczenie wieśniak, chłop, zgodnie z tym, co podaje większość 
słowników: селянин – chłop, wieśniak (SUP), (WSPUiUP), chłop (STPU); 
селянка – chłopka, wieśniaczka (SUP), chłopka (STPU); cелянин, селянка – 
chłop, rolnik, mieszkanka wsi, chłopka (УПСТ). Jednak w tekstach opisujących 
realia współczesne takie tłumaczenie nie wydaje się być właściwe. Jedynie Te-
matyczny słownik ukraińsko-polski proponuje tłumaczyć селянка (dlaczego nie 
селянин?) m.in. jako mieszkanka wsi. 

W języku ukraińskim wyrazy селянин / селянка mogą być użyte również 
w znaczeniu ironicznym, jednak w odróżnieniu od odpowiedników polskich 
zachowują związek z zamieszkaniem na terenach wiejskich i nie mają tak depre-
cjonującego znaczenia jak pol. wieśniak / wieśniaczka. 

Селянка Герман не хоче ремонту дороги, бо любить ходити босою по 
бездоріжжю („Українська правда”, 18.10.2012). 

Mowa o doradczyni byłego prezydenta Ukrainy, Wiktora Janukowycza, 
Hannie Herman, która mieszka w willi na wsi pod Kijowem i zaprzecza, jakoby 
wydano dużą sumę państwowych pieniędzy na remont drogi prowadzącej do 
wioski, gdyż jako osoba pochodząca ze wsi lubi boso spacerować wiejskimi 
drogami i ścieżkami .

Ukraińską nazwą mieszkańców wsi o konotacji negatywnej jest leksem 
селюк (селюх) oraz jego derywaty: селюча, селючка, селючок. Селю́к – розм. 
„житель села” (ВТССУМ). Słownik kwalifikuje jako potoczne zarówno leksem 
селюк jak i wszystkie jego derywaty. Definicja słownikowa jest dość skromna 
i chyba niewystarczająca. Z analizy kontekstowej wynika, iż wcale nie musi to 
być mieszkaniec wsi, nie musi mieć nawet chłopskiego pochodzenia. Mówi się 
tak o człowieku niewykształconym, nieokrzesanym (podobną definicję podaje 
ukraiński słownik współczesnego slangu19). Oto kilka przykładów.

18 M. Gaze, Językowy obraz wieśniaka we współczesnej polszczyźnie, „Studia Obszarów 
Wiej skich” 2015, t. 40, s. 181–187.

19 Словник сучасного українського сленгу, red. Т. Кондратюк, Харків 2006.
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Януковича рекомендують називати „городянином”, на відміну від „селюків” 
Кучми і Ющенка („Українська правда”, 29.09.2004).

Powyższy przykład odwołuje się do broszurki wydanej przed wyborami pre-
zydenckimi w 2004 r. w celu agitacji wyborców do głosowania na Janukowycza 
urodzonego w mieście w przeciwieństwie do pochodzącego ze wsi kontrkan-
dydata Wiktora Juszczenki oraz poprzedniego prezydenta Leonida Kuczmy, 
których pogardliwie określa się mianem селюки. Gdyby chodziło tylko o za-
znaczenie ich pochodzenia zupełnie wystarczyłoby użyć neutralnego określenia 
селяни. Słownik ukraińsko-polski tłumaczy селюк – pogard. chłop (SUP).

W kolejnym przykładzie селюки są mieszkańcami miasta, a nie wsi, choć ze 
wsi pochodzą.

Йдеться не про багату, красиву, природну мову росіян, а той неприродний, 
легкопереляканий, догідливий „гешокаючий” суржик міських селюків, за 
який це явище хтось із російських інтелектуалів уже охрестив як „мовний 
мазохізм” („Українська правда”, 12.11.2010).

Specyficznymi nazwami występującymi w języku ukraińskim dla określenia 
osoby pochodzącej z tej samej bądź też innej wsi są leksemy: односельчанин, 
односелець, односельчанка; чужоселець, чужосілець. Te złożenia tłumaczone 
są na język polski przy pomocy konstrukcji opisowych.

W języku polskim duża grupa derywatów od rdzenia wieś- jest częścią 
slangu młodzieżowego o wyraźnej pejoratywnej konotacji. W języku ukraiń-
skim takich jednostek jest znacznie mniej. Iryna Kononenko w swoim studium 
kontrastywnym zaznacza, iż zarówno w języku ukraińskim jak i w polskim 
występują żargonizmy łączące komponenty znaczeniowe „wiejskość” i „ocena 
negatywna” oraz podaje przykłady takich nazw osobowych: жлоб, бик, вася, 
кугут, колгоспник, рагуль; burak, wieśniak, kmiot, żłób, jarema20. Jak widać, 
tylko wśród polskich przykładów podanych przez badaczkę pojawia się derywat 
od interesującego nas rdzenia: wieśniak. W języku polskim żargonizmów utwo-
rzonych od rdzenia wieś- jest znacznie więcej niż w ukraińskim od cел- / сіль-. 
W języku ukraińskim to przeważnie nazwy osób, w polskim można wyróżnić 
także inne kategorie semantyczne: nazwy imprez, nazwy niezręcznych sytuacji, 
a nawet nazwy przedmiotów. Miejski słownik slangu i mowy potocznej podaje 
następujące leksemy21:

20 І. Кононенко, Українська та польська мови…, op. cit., s. 249.
21 Miejski słownik slangu i mowy potocznej, http://www.miejski.pl [dostęp: 31.03.2017]
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Nazwy osób:
wieśniak – „soba, która jest ubrana bezgustownie, źle, nie potrafi ubrać się odpo-

wiednio do sytuacji”; wieśniara – „dziewczyna, która wyglądem, mową 
lub zachowaniem kojarzy się ludziom cywilizowanym z osobą niecywi-
lizowaną” – utworzone na wzór szczęściara; wsiur / wsiór, wsiun – „wie-
śniak pospolicie”; wsiura – „określenie dziewczyny zachowującej się nie 
na miejscu, bez wychowania bądź ubierającej się w kiepskim stylu”; 

wiesław – „człowiek z problemami, najczęściej posługujący niezrozumiałym dla 
innych językiem; po prostu wieśniak” – utworzone na podstawie zbież-
ności fonetycznej imienia męskiego Wiesław z rdzeniem wieś-; wiesiek – 
„osoba robiąca wstyd” – zdrobnienie od Wiesław, na podstawie zbieżności 
fonetycznej; 

wieśman – „o osobie, która pochodzi z miasta, ale której brakuje gustu, stylu, kul-
tury lub ogłady, albo też specjalnie stylizuje się na człowieka nie znającego 
wielkomiejskich realiów”: – Czego się tak rozpychasz?! Trochę kultury 
wieśmanie!; wiochmen – „najczęściej używane jako określenie człowieka 
ze wsi o ogólnym braku kultury; inaczej – człowiek bez gustu, chodzący 
w łachmanach” – dwa powyższe przykłady to kompozyty podstawy wieś- 
lub pogardliwej wioch- oraz angielskiego man „mężczyzna, człowiek” 
z zachowaną grafiką angielską bądź też zaadaptowanego graficznie men.

Nazwy dyskotek, imprez:
wieś party – „dyskoteka na wsi, w której puszcza się samo disco polo” – znacze-

nie pogardliwe wzmocnione poprzez użycie angielskiego party.
Nazwy niezręcznych sytuacji:

wieś tańczy, wieś śpiewa – „coś żenującego, żenująca sytuacja”; wiocha – „ina-
czej: obciach”: – Ale wczoraj wiochę zrobiłeś. Cała szkoła o tobie mówi.

Inne nazwy (nazwy przedmiotów):
wieśbłysk – „srebrny łańcuszek, najczęściej gruby i pokaźny, na szyi zazwyczaj 

dresiarza”; wieśwagen – „potocznie samochód marki volkswagen”: – 
Patrz na tego wiochmena w wieśwagenie!

Ukraińskie słowniki slangu rejestrują następujące leksemy utworzone od 
rdzenia сел / сіль:
село – ‘неосвіченість, неотесаність’: Та що з тебе візьмеш? Село... 

Таких речей не знати!; Село, стерня, колгосп – ‘про обмеженість, 
неосвіченість’ (ССУС);
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селюк – ‘груба, неосвічена людина (сільське походження необов’язкове)’: 
Не бери цього селюка з нами: не хочу компрометувати компанію 
(ССУС);

cільпо, невідм., ч. і ж. – ‘некмітлива, розумово обмежена людина; виходець 
із села; провінціял’ (УЖ);

Царське Село, жрм. – ‘район міста з респектабельними, заможними 
будинками’ (УЖ) – nawiązanie do nazwy rezydencji carskiej Царське 
Село w imperium rosyjskim.

Komentarza wymaga zapewne nazwa cільпо. Jest to złożenie, z ros. 
сельпо – сельское потребительское общество, укр. сільське споживче 
товариство: Сільпо́, розм.: 1. низова організація споживчої кооперації; 
сільське споживче товариство; канцелярія сільпо; правління сільпо; 2. 
крамниця сільського споживчого товариства (СУМ-11). Nowszy słownik ję-
zyka ukraińskiego (ВТССУМ) już nie podaje tego hasła. Jest to historyzm, jeden 
z licznych skrótowców epoki totalitaryzmu, który pojawił się we współczesnym 
slangu młodzieżowym nieprzypadkowo. W Ukrainie od 2001 r. istnieje sieć su-
permarketów pod nazwą „Сільпо”. Wyraz ten wrócił więc do języka jako nazwa 
własna i żargonizm.

Przeprowadzona analiza porównawcza leksemów село/wieś oraz ich dery-
watów – nazw osobowych – w języku polskim i ukraińskim pozwala na wysnu-
cie następujących wniosków: 
1. gniazda słowotwórcze rozpatrywanych leksemów są rozbudowane w obu ję-

zykach, od analizowanych podstaw wciąż są tworzone nowe wyrazy; 
2. można zaobserwować ewolucję znaczeń nazw osobowych w obu językach, 

np. wieśniak w znaczeniu potocznym nie musi być związany z wsią jako 
miejscem zamieszkania, podobnie селюк;

3. pozorne odpowiedniki leksykalne nie są ścisłymi odpowiednikami seman-
tycznymi w języku polskim i ukraińskim (селянин – wieśniak);

4. w polskim slangu młodzieżowym występuje bardzo dużo jednostek utwo-
rzonych od interesującego nas rdzenia o negatywnym nacechowaniu, w ję-
zyku ukraińskim takie jednostki też występują, jednak jest ich zdecydowanie 
mniej;

5. słowniki obu języków oraz słowniki przekładowe nie zawsze odzwierciedlają 
zmiany zachodzące w znaczeniu analizowanych leksemów.  
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Lexical items село / wieś and derivative personal names  
in the contemporary Ukrainian and Polish languages 

The article deals with the comparative lexical and semantic analysis of the lexical items село – 
wieś and the resulting derivatives of the personal names, in the contemporary Ukrainian and 
Polish languages. The meaning of the lexical items is analysed on the basis of dictionary items. 
In the article, the attention is paid to the use of the lexical items in the featured material and 
their stylistic markings, in both languages. This analysis demonstrates differences in the usage of 
these items in the Ukrainian and Polish, and shows a development of their meaning and defines 
some degree of the uncertainty, in the bilingual dictionaries.

Keywords: vocabulary, word formation, comparative semantics, slang, faux amis

Лексико-семантичні особливості лексем село / wieś та похідних  
від них особових назв у сучасних українській і польській мовах 

У статті проведено порівняльний лексико-сематичний аналіз лексем село / wieś та їх де-
риватів – особових назв – у сучасних українській та польській мовах. Проаналізовано се-
мантику лексем за лексикографічними джерелами, приклади вживання в публіцистичних 
текстах та їх стилістичну маркованість в обох мовах. Виявлено розбіжності у функціонуван-
ні аналізованих слів у сучасних польській та українській мовах, еволюцію значень та деякі 
неточності у перекладних словниках.

Ключові слова: лексика, словотвір, зіставна семантика, молодіжний сленг, міжмовні 
омоніми


