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O SPOSOBACH ZAPISYWANIA WYRAZÓW ZAPOŻYCZONYCH 
W DRUKACH XVI I XVII WIEKU – 

NA PRZYKŁADZIE RZECZOWNIKÓW KWESTIA I DYSKURS

1. Rzeczowniki przywołane przeze mnie jako przykłady w tytule artykułu należą 
do słownictwa o proweniencji łacińskiej. Nie zostały odnotowane w Słowniku staro
polskim (SStp), natomiast mają dokumentację w Słowniku polszczyzny XVI wieku 
(SPXVI). Według Bogdana Walczaka w dobie staropolskiej bezpośrednie1 wpływy 
łaciny były ograniczone i słabe. Wyrazy łacińskie przenikały do polszczyzny nie 
tyle wprost z łaciny, ile za pośrednictwem języka niemieckiego i czeskiego (Walczak 
1995: 143). Ta sytuacja zmieniła się w dobie średniopolskiej: to wówczas wpływy łaci-
ny rozwinęły się na fali renesansowego jej uwielbienia w XVI w. i upowszechniły się 
w wieku XVII2 (Klemensiewicz 1981: 339). Według autora Historii języka polskiego, kie-
dy w XVI w. przeciętnie co sześćsetny wyraz był latynizmem, w 1. połowie XVII w. już 
co sto piętnasty, zaś w 2. połowie tego wieku – co sześćdziesiąty3 (ibid.: 341). Warto po-
stawić pytanie, w jaki sposób leksykalne zapożyczenia łacińskie były utrwalane i od-
dawane za pomocą druku. Może analiza typografii tekstów XVI- i XVII-wiecznych, 

1 Zapożyczenia bezpośrednie i pośrednie wyróżnia się ze względu na kryterium dystansu od języka 
dawcy do języka biorcy (por. np. Dubisz 2007: 7).

2 Wpływy łaciny na język polski (od fonetyki po składnię) jako przejawy latinitatis kultury dawnej 
Polski zostały przedstawione w opracowaniach podręcznikowych i monograficznych. Por. Rybicka-

-Nowacka 1973; Moszyńska 1975; Dubisz 2002, 2007; Mikołajczak 2005.
3 Dane te odnoszą się do tekstów pisanych. Zenon Klemensiewicz przeliczył latynizmy u kilku autorów 

(Kochanowskiego, Orzechowskiego, Żółkiewskiego, Brożka, Potockiego, Paska i Konarskiego) 
w przypadkowo wybranym tekście prozaicznym, liczącym około sześciu tysięcy wyrazów (ibid.).
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zwłaszcza charakterystyka kroju liter, pozwoli nam wyprowadzić wnioski na temat 
stopnia przyswojenia zapożyczeń, etapów ich przenikania do zasobu leksykalnego 
naszego języka. Zanim przejdę do omówienia wyników przeprowadzonej kwerendy, 
koncentrującej się na dwóch przykładach, kilka zdań wyjaśnienia.

Przez krój czcionki, a ściślej krój pisma drukarskiego, należy rozumieć charaktery-
styczny obraz optyczny znaku litery, cyfry i alfabetu pisma drukarskiego o jednolitych 
cechach, jak: styl rysunku, oczka i duktu, wymiary, oś nachylenia, stopień rozja-
śnienia i zaczernienia znaku itp. (Birkenmajer 1971: 1249). W drukach XVI i XVII w. 
najczęściej były wykorzystywane trzy kroje czcionki: z pism gotyckich szwabacha, 
a także antykwa i kursywa, należące do pism renesansowych. Twórcy książki starali 
się przestrzegać pewnej zasady ogólnej, wywiedzionej jeszcze ze starożytności: teksty 
łacińskie drukowano zazwyczaj antykwą lub kursywą, zaś teksty w językach narodo-
wych – czcionkami gotyckimi.

Oto początek kazania księdza Pawła Kaczyńskiego z 1647 r.4:

Poſuit me ſicut ſagittam electam.

Vczynił mię ſtrzałą wyborną: Iſai.49.
MJedzy nowinami ktore z nieba wielki Apoſtoł Jan S. na źiemię wynioſł / y to 
cżytamy / że pod ten właſnie czas kiedy był w niebie / Direktorowie woienne woyſka 
niebieſkie po swiećie rozſyłaiąc / inſze kupy w niebie zoſtawiwſzy / na nas źiemianow 
cztery tylko konie puśćili. Przezacni Słuchacze. Opiſanie y powinność ich w kśięgach 
obiawienia maćie: mnie teraz na Czwartym doſyć; Et ecce equus pallidus, & qui ſedebat 

ſuper eum nomen illi mors. Był tam iakiś lekko na koniu śiedzący ſłużalec / wſzytka 
iego corpulentia kość / konia miał wyſchłego / bladego: a zwano go śmierć. Rzekłbym że 
nam ordynacye niebieſkie znacznie pofolgowały / że na chudobę źiemiańſką reſpektuiąc / 
gromadnemi nas kupami nie zawaliły: ale Ach / iak nas wiele i ta czworka koſztuie. 

Czcionką antykwową na tle tekstu utrwalonego szwabachą zostały wyróżnione 
fragmenty łacińskie: perykopa pochodząca z 49 rozdziału Księgi Izajasza, dwa 
wersety z 6 rozdziału Apokalipsy św. Jana oraz pojedynczy wyraz corpulentia. 
Pozostałe zapożyczenia łacińskie: Direktorowie, ordynacyje, forma imiesłowowa 
od czasownika respektować zostały wydrukowane czcionką gotycką. Oto inne 

4 Strzała Zacnego Domu Ich Mośćiow Panow Mikołajewskich, Abo Kazanie na Pogrzebie / Jej Mośći 
P. Zofijej z Drzewiec Zaleskiej Pisarzowej Ziemskiej Sieradzckiej. Miane w Piotrkowie / Przed Prze
świetnym Trybunałem Koronnym, W Kośćiele Wielebnych Ojcow Zakonu S. Franciszka De Observan
tia, Przez X. Pawła Kaczynskiego Societ: Jesu. 4. Dnia Lutego, Roku 1647. W Poznaniu / w Drukarni 
Wojćiecha Regulusa. Strzała należy do popularnego w dobie średniopolskiej nurtu druków ulotnych 
związanych z obrzędami misterium śmierci. Tekst kazania, a właściwie przemowy pożegnalno-

-pochwalnej, został poprzedzony listem dedykacyjnym jezuity Pawła Kaczyńskiego skierowanym 
do Marcjana Zaleskiego, pisarza ziemskiego. Dokument ukazał się w roku śmierci żony Marcjana, 
Zofii z Mikołajewskich Zaleskiej, w oficynie znanego poznańskiego typografa Wojciecha Regulusa. 
Drukarz, przygotowując okolicznościowe wydanie, posłużył się dwoma krojami pisma: szwabachą 
i antykwą.
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jeszcze przykłady zapożyczeń pochodzących z tego tekstu, a zapisanych antykwą 
oraz szwabachą:
•	 antykwą: pojedyncze wyrazy: godne pondus, Bogow oracula, dekreta grandescunt, 

na incrementa, pod arbitria, crimen zadawać, trzymam się stylum Ewangelisty S., 
kiedy przyszło do scribebat, zapomni phrasim; połączenia wyrazowe: in publicum 

puszczać, idźie Omnis armatura fortium, Non dum in Auge, Quo ausu, wysokie 
bravia virtutis

5;
•	 szwabachą: przy Wotach, dekreta Trybunalskie, autentykuję, do disgustu, śmiertelne 

exakcyje, podobna wizyja, Poëticka prawda, dla familijej, do prerogatywy, diskurs 
zostawuję, Genealogiją podając, Retorskich kolorow, u Historykow, na teatrum, 
substrakcyje czynił, amarykujesz, Beatifikować, przy ekcessach. 

Powróćmy do zaproponowanych przeze mnie rzeczowników. Zenon Klemensiewicz 
wydziela trzy główne grupy leksykalnych zapożyczeń łacińskich ze względu na ich 
zakresy realnoznaczeniowe. Pierwszą grupę tworzą wyrazy oderwane, będące na-
zwami urządzeń, instytucji, różnych działań ludzkich, wytworów umysłowej dzia-
łalności itp. Do drugiej grupy należą nazwy osób od ich zawodu, działalności itd., 
wreszcie trzecia grupa to nazwy konkretnych wytworów (Klemensiewicz 1981: 339). 
Kwestia i dyskurs reprezentują pierwszą wydzieloną przez Klemensiewicza grupę, 
przy czym odnotował on tylko jeden z rzeczowników, mianowicie dyskurs//dyszkurs 
w znaczeniu ‘rozważanie, domysł’. Co ciekawe, włączył ów rzeczownik do podgrupy 
B – wyrazów obecnie nieużywanych, a właściwych dobie średniopolskiej. Dziś to 
przyporządkowanie wyglądałoby inaczej: zarówno dyskurs, jak i kwestia znalazłyby 
się w podgrupie A – wyrazów, których w obrębie potocznych zasobów słownictwa 
używa także współczesny Polak – można dodać: używa, a nawet nadużywa, zwłaszcza 
w odmianie naukowej języka.

2. Rzeczownik kwestia (kwestyja) występuje w SPXVI w dwóch znaczeniach: 
1) pytanie, zagadnienie, problem, sprawa do rozstrzygnięcia; 
2) dyskusja (XI: 614–615).

Zaproponowane eksplikacje znajdują potwierdzenie w słownikach XVI- i XVII-wiecz-
nych, u Kalepina (pytanie; Calepinus 1590: 1264), Mączyńskiego (pytanie, gadka, też 
wywiadowanie; 1564: 336) i Knapiusza (pytanie, gadka, wątpliwość, szukanie, rzecz, 
sprawa, inkwizycyja, przypadek; 1644: 644). Autorzy SPXVI odnotowali 47 wystąpień 
kwestyi w 21 dokumentach, w których pojawiają się różne formy fleksyjne rzeczownika. 
Owe przykłady użycia wraz z kontekstem dla danej jednostki leksykalnej okazały się 

5 Do tej grupy należałoby dołączyć także liczne cytaty, pochodzące przede wszystkim z Biblii, z poda-
niem źródła w marginaliach bądź bez tego określenia. Por. Fecit Deus duo luminaria magna, luminare 

maius ut præsset diei, et luminare minus, ut præsset nocti (w marginaliach Gen.1.); Luna sub pedibus 

eius (Apoc.12.); Non semper feriet quodcunq; minabitur arcus (Horat. arte Pœ.). 



80 KINGA TUTAK

jednak niewystarczające, ponieważ były pozbawione informacji o tym, w jaki sposób 
wyrazy tekstowe zostały utrwalone w dokumentach. Konieczne stało się dotarcie 
do źródeł. Oto wybrane przykłady użycia rzeczownika kwestyja w pierwszym zna-
czeniu (pięć cytatów) oraz w drugim znaczeniu (dwa cytaty): 

Zwinglius iuż nagotował Queſty albo thema 67 wſzytkim ku ſłuchaniu takież gadaniu 
(M. Bielski, Kronika to jest Historia świata, 1564 (M. Siebeneicher) 198v).

Bo co ſię dotycże ſpoſobu wiary abo nabożeńſtwa / mam za to / że każdy tę queſtiją przy 
rozmowie o Rzecżypoſpolitey być potrzebną będzie rozumiał […] (A. Frycz-Modrzewski, 
C. Bazylik, O poprawie Rzeczypospolitej księgi czwore, 1577 (J. Karcan) 4).

Nye wyele ſie tedy około tego obawiayąc ći ktorzi ſie vcżą nyech poſluchayą Seneki / 
który tak rozumie o tey queſtyi / jakoby ſie kto długo vcżyć myał iż tak mowi: […] 
(E. Gliczner, Książki o wychowaniu dzieci, 1558 (M. Siebeneicher) N2).

Pierweyći było potrzeba ſye nam radźić / y tho pierwey wiedźieć / co tho za ſłowo / 
Exekucya ieſt. Potym / co za rzecz ieſt. Nakoniec / kędy do niey. Po tych Quęſtiach / 
na oſtatku / przyſtało nam Króla prośić / […]. (S. Orzechowski, Quincunx to jest wzór 
Korony Polskiej, 1564 (Ł. Andrysowic) B2).

Y miły Boże trzebaſz tu było wiele diſputaciy? trzebaſz było cżynić te diſturbia? trzebaſz 
było ludzi thą queſtią trwożyć y zatrudniać? (S. Sarnicki, O uznaniu Pana Boga wszech
mogącego troje kazanie, 1564 (M. Wirzbięta) E4). 

[…] aż y nawet Kśiążęta y Króle odrywaią y odwodzą od wſzyſtkiego obmyślawania 
pańſtw y króleſtw ſwoich / a to próznemi queſtiami ſwemi / […] (S. Orzechowski, 
J. Januszowski, Oksza na Turka, 1590 (J. Januszowski) 71).

[…] ſwarzyli ſie o to / ieſliby iayca albo ptacy pierwey były ſtworzone / […] po dłu-
gich ſwarach y queſtiach nie mogąc ſie o iayca y o ptaki zgodzić / potwierdzili / ſwiat 
y wſzelkie ſtworzenia / być bez początku / y wieczno trwały. (M. Stryjkowski, Kronika 
polska […], 1582 (J. Osterberger) 1). 

Wszystkie wyrazy tekstowe zostały wydrukowane czcionką gotycką, tak jak tekst 
polski. O obcości zapożyczenia świadczy wykorzystanie innych niż w rodzimym 
słownictwie znaków graficznych dla tych samych głosek lub grup spółgłoskowych 
(Burzywoda 2002: 36), tzn. grupy qu w nagłosie, dwuznaku æ w śródgłosie (odda-
wa nego też za pomocą e lub ę) oraz segmentu yja/ija w wygłosie. Na uwagę 
zasługują szeregi rzeczowników, które zawierają kwestyję oraz jej synonim za-
proponowany przez autorów dokumentów, na przykład przez Glicznera kwestyja 
a pytanie, Wujka rzeczy i kwestyje, Bielskiego kwestyje albo tema, Januszowskiego 
i Sarnickiego kwestyje albo sprawy, Stryjkowskiego swary i kwestyje. Taka decyzja 
nadawcy tekstu jest znacząca, może bowiem świadczyć o odczuwanej jeszcze ciągle 
świeżości i obcości rzeczownika w polskim zasobie leksykalnym. Jako dowód tej 
tezy niech posłuży fragment ze Statutów Jana Januszowskiego z 1600 r., w którym 
tekstowi polskiemu towarzyszy oryginał łaciński (tekst łaciński utrwalony czcionką 
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antykwową). Łacińskie quæstiones zostało odwzorowane za pomocą wyrażenia: 
questię abo sprawy: 

Gdyż w roſmyśle dobrym zależy matka cnot diſcretio ; to ieſt / dobre rzeczy vważenie 
y rozeznanie: przydawa ſie częſtokroć: iż niektórzy naſzy ſłudzy / abo ini iakokolwiek 
na Dworze naſzym poſtanowieni / abo u ſądu zaſtani / z trafunku nad nadźieię przed 
nas / abo przed Sędźiego bywaią wyzywani: y queſtię abo ſprawy / o których namniey 
nie myślili / bywaią im zadawane: […] [w tekście łacińskim tylko quæstiones: quæstiones, 
de quibus minimè cogitaverunt, eisdem moventur: (…)] (J. Januszowski, Statuta, prawa 
i konstytucje koronne łacińskie i polskie, 1600 (J. Januszowski) 542).

Wyjaśnienia wymaga związek kwestyi z gadką, na który zwracają uwagę autorzy 
słowników reprezentatywnych dla polszczyzny XVI i XVII w. – Mączyński i Kna-
piusz. SStp dokumentuje siedem znaczeń leksemu gadka; znaczenia numer 2, 3 i 5 
bezpośrednio wiążą się z łacińskim quæstio: 
1) opowiadanie, narratio;
2) rozmowa, wymiana zdań (wyjątkowo tylko przyjazna), spór słowny, dyskusja, 

dysputa, colloquium, disputatio, contetio, quæstio (por. I stala szye yedna gadka 
myedzy zvolyenyky albo *vcznmy swyątego Yana Krzsczyczyela a myedzy Zydy – 
łac. facta est autem quæstio ex discipulis Joannis cum Judæis de purificatione, w: Roz
myślanie o żywocie Pana Jezusa, ok. 1500);

3) waśń, kłótnia, lis, quæstio (por. <C>zastokrocz myedzi naszimi poddanimi o gra
nicze gadky bywayą – łac. graves quæstiones suscitantur, w: Tłumaczenia polskie 
statutów ziemskich… Kodeks Świętosławów, połowa XV w.);

4) parabola, przypowieść, alegoria;
5) zagadnienie, pytanie, problem do dyskusji, zagadka, quæstio, ænigma (por. O dzyw

nych gadkach mlodszego byzkvpa kv starszemu – łac. de mirabilibus quæstionibus 
episcopi iunioris ad senem, w: Dwa teksty staropolskie. I. Objawienia św. Brygidy, 
połowa XV w.);

6) dowód, argumentum;
7) twierdzenie (II: 376−377). 

W SPXVI odnotowano 209 wystąpień rzeczownika gadka w czterech znaczeniach, 
przy czym druga eksplikacja odpowiada łacińskiemu quæstio:
1) zagadka; przypowieść, alegoria;
2) problem do rozwiązania, kwestia sporna, zagadnienie, twierdzenie, dociekania, 

rozważania, pogląd, dyskusja, dysputa naukowa lub religijna; pytanie, spór;
3) pomysł, zamiar;
4) rozmowa, gadanina, pogaduszki; pogłoska (VII: 169−171).

Zdaniem Ewy Ostrowskiej gadka w znaczeniu ‘kwestia, problem, zagadnienie, do-
wód, sylogizm, twierdzenie’ oraz gadanie ‘dysputa’ pojawiły się w średniowieczu,
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a zatem przed ekspansją kwestyi, i już wówczas wytworzyły wcale poważne podsta-
wy rodzimej terminologii naukowej (Ostrowska 1958: 260). Analiza staropolskich 
kolokacji, zwrotów i wyrażeń konstytuowanych przez rzeczownik gadka pozwa-
la na wyprowadzenie wniosku, że zakres występowania polskiej gadki był więk-
szy niż łacińskiej kwestyi. Ponadto już w XVI w. gadka pojawia się w kontekstach 
właściwych przede wszystkim językowi potocznemu oraz – znacznie częściej niż 
kwestyja – tworzy połączenia (grupy nominalne), które mają ewaluację negatywną, 
por. kwestyja może być nikczemna i prożna, zaś gadka: bluźnierska, chytra, głupia, 
niećwiczona, niepobożna, niepotrzebna, niepożyteczna, nieprzystojna, nieumiejętna, 
potworna, prożna, szkodliwa, wszeteczna, zdradliwa itp. W dziewięciu tekstach 
z 2. połowy XVI w., m. in. Bielskiego, Orzechowskiego, Reja, Wujka występują oba 
te rzeczowniki. Repartycja znaczeń omawianych wyrazów poświadczona w wy-
powiedziach zróżnicowanych pod względem gatunkowym stanie się przedmiotem 
odrębnego opracowania.

3. Dyskurs zgodnie z ustaleniami autorów SPXVI pojawia się w dwóch zna-
czeniach:
1) dyskusja, dysputa, wymiana zdań;
2) wywód, wypowiedź, dowodzenie (VI: 295).

W słownikach XVI- i XVII-wiecznych discursus jest mocno związany z odpowiednim 
czasownikiem (discurrere) i objaśniany jako: przebiegiwanie (Calepinus 1590: 450), 
przechodzenie, latanie i tam i sam (Mączyński 1564: 74), rozbieżenie, przebieganie 
(Knapski 1644: 235). Taką eksplikację można za Słownikiem łaciny średniowiecznej 
w Polsce (SŁŚ III: 646–648) przypisać właściwemu, dosłownemu znaczeniu tego rze-
czownika. W znaczeniu przenośnym natomiast discursus to:
1) a) rozum, myśl, rozumowanie;

b) (termin filozoficzny) rozumowanie dyskursywne, rozumowe przechodzenie 
od jednego sądu do drugiego (por. tertiam operacionem intellectus vel rationis, 
que est discursus a causis ad effectus, a premissis ad conclusiones, regit et dirigit 
scientia librorum noue logice, w: Jan z Głogowa, Liber posteriorum analeticorum, 
Lipsiæ 1499); 

3) a) (de actione) tok;
b) (de scriptis) treść, tok (por. magna et mirabilia fecit Christus in cælo et in terra 

et in mari, sicut patet ex discursu euangelij, w: Mikołaj Pszczółka z Błonia, R.D. 
Nicolai Poloni… Sermones super evangelia dominicalia et præcipua Sanctorum 
festa…, Coloniæ 1613);

3) a) mowa
b) mowa, przemowa (por. ego quidem non ambigo me…pro pace consuluisse et 

discursu meo pacem omni bello præstantiorem iudicasse, w: Jan Długosz, His
toriæ Polonicæ libri XII, Cracoviæ). 
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Dwadzieścia wystąpień rzeczownika dyskurs odnotowanych przez autorów SPXVI 
reprezentują następujące przykłady (dwa pierwsze w znaczeniu ‘dyskusja’, kolejne 
w znaczeniu ‘wywód’): 

Króla tego tak mądrego rozumowi wielkiemu / a we wſzytkich radach y diſcurſach 
(co każdy przez pochlebſtwa przyzna) doſkonałemu […]. (W. Oczko, Cieplice, 1578 (J. Ja-
nuszowski) A2v).

Więcey ieden ſtary ktory rzeczy ręką nośił / poradźić może / niżli ſto młodych z ięzycznemi 
diſzkurſami. Długo potrzeba młodemu milczeć / aby dobrze mowić vmiał. (P. Skarga, 
Kazania na niedziele i święta całego roku, 1609 (A. Piotrkowczyk) 42). 

Na co krotko odpowiadam / puśćiwſzy długie J.M. dyſkurſy: […]. (M. Czechowic, 
Epistomium na Wędzidło Jego Miłości Księdza Hieronima Powodowskiego, 1583 (A. Ro-
decki) 304). 

Więcem y to opuśćił / co on piſze della imitatione , iż ten mądry diſcurs / nie ſłuży iedno 
ucżonemu Polakowi: […]. (Ł. Górnicki, Dworzanin polski, 1566 (M. Wirzbięta) B2). 

Podobnie jak w przypadku kwestyi i tu wszystkie wyrazy tekstowe zostały utrwalone 
szwabachą. Ślady obcości tego elementu leksykalnego są jednak widoczne w postaci 
grupy di w nagłosie, litery c (wymawianej k) w śródgłosie, a także wahań związa-
nych z realizacją śródgłosowego i wygłosowego s jako sz, a nawet rz przed dźwięcznym 
nagłosem. Dyskurs rzadko pojawia się jako człon szeregu, przykłady pochodzą z dzieł 
Oczki oraz Powodowskiego: rady i dyskursy.

4. Analiza sposobów utrwalenia rzeczowników kwestia i dyskurs w tekstach XVI 
i XVII w. pozwala na zaliczenie omawianych elementów leksykalnych do latynizmów, 
tj. wyrazów zapożyczonych z łaciny i przystosowanych do polskiego systemu języko-
wego (Dubisz 2002: 222, 2007: 10)6. W wypadku kwestii pochodzącej od łacińskiego 
rzeczownika rodzaju żeńskiego quæstiō, ōnis reprezentującego trzecią deklinację moż-
na mówić o adaptacji asocjacyjno-paradygmatycznej7. W jej wyniku zasób leksykalny 
polszczyzny wzbogacił się o rzeczownik żeński palatalny zakończony na dawną długą 
samogłoskę a (w drukach niekreskowaną). Z kolei dyskurs wywodzi się od łacińskie-
go rzeczownika rodzaju męskiego discursus, ūs należącego do czwartej deklinacji. 

6 Inaczej do tego interesującego zjawiska językowego podchodzi na przykład Claude Back vis, który 
zapożyczenia powierzchownie przyswajane polszczyźnie (superficiellement « indigénisés ») za po-
mocą końcówek włączył do zbioru makaronizmów. Takie wyrazy spolszczone (mots « polonisés ») 
reprezentują m.in. rzeczowniki wyrażające pojęcia abstrakcyjne, a pochodzące od słów łacińskich 
zakończonych na tio, które w języku polskim wymienia się na cja (cya): kau cya, res tryk cya, in
kwi zy cya, de la cya itd. (przykłady zostały zaczerpnięte z Collatio – czyli kolacyi – tego wszytkiego, co 
na rokoszu i w Wiślicy zawarto, i zaraz rozsądek o tym z początku XVII w.) (Backvis 1958: 42). 

7 Za Danutą Moszyńską (1975: 68) warto zwrócić uwagę na zachowanie dwóch grup śródgłosowych: 
st, która nie palatalizuje się w pożyczce (choć np. pt  pc jak w exceptio  ekscepcyja, a kt  
kc, jak w deductio  dedukcyja), oraz on z przypadków zależnych, które nie wchodzi do od-
miany polskiej.
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Został on zaadaptowany do systemu języka polskiego przez odcięcie końcówki us 
i włączenie do deklinacji rzeczowników męskich nieżywotnych twardotematowych 
(adaptacja derywacyjno-paradygmatyczna). Latynizmy jako elementy leksykalne 
zasymilowane, zaadaptowane fleksyjnie były utrwalane za pomocą czcionki cha-
rakterystycznej dla języka narodowego – polskiego, natomiast makaronizmy, czyli 
wtręty leksykalno-frazeologiczne stosowane w ich oryginalnej postaci morfologicznej 
i składniowej (Dubisz 2002: 229), zapisywano czcionką zarezerwowaną dla języka 
łacińskiego. Odmienne są też, moim zdaniem, funkcje tekstowe makaronizmów 
i latynizmów. Pierwsza grupa konstytuuje oratio ornata (mowę ozdobną), która ma 
pozyskać odbiorcę poprzez delectare et movere. Użycie latynizmów jest podporząd-
kowane innemu celowi, mianowicie 

potrzebie wyrażania pojęć określeniami im tylko właściwymi, pragnieniu, by pewnym 
treściom intencjonalnym służyły im tylko przynależne wyrazy, słowem pragnieniu 
jednoznaczności i związanej z tym potrzeby ścisłości (Skwarczyńska 1937: 359). 

A zatem latynizmy wiążą się z oratio dilucida (mową jasną), raczej z docere aniżeli 
delectare i movere. 

5. W podsumowaniu tych rozważań pragnę zwrócić uwagę na szczególnie moim 
zdaniem interesujące zjawisko przeplatania, łączenia różnych krojów czcionek w gra-
nicach jednego latynizmu, zjawisko, które można zaobserwować w tekstach autorstwa 
XVII-wiecznego kaznodziei z Kluczborka, Adama Gdacjusza. Morfem leksykalny 
latynizmu (wydzielany na ogół dość niekonsekwentnie w różnych wyrazach teksto-
wych) był zapisywany antykwą lub kursywą, zaś morfemy gramatyczne (zwłaszcza 
końcówki fleksyjne) – szwabachą. Zjawisko to dostrzegła w XVII-wiecznych tekstach 
Urszula Burzywoda i zinterpretowała jako wstępny etap (orto)graficznego przyswaja-
nia zapożyczeń (Burzywoda 2002: 37), tj. utrwalania nowego słownictwa za pomocą 
rodzimej czcionki (gotyckiej). Analiza dokumentów z XVI w. wykazała, że zapis 
latynizmów szwabachą był wcześniejszy. Dopiero pod koniec XVI w., a zwłaszcza 
w wieku następnym, pojawił się pomysł „dzielenia” wyrazów tekstowych na część 
obcą i polską. Burzywoda przytacza przykłady pięciu druków, w których można za-
obserwować omawiane zjawisko, łącząc je z peryferyjnymi oficynami Leszna, Olesna, 
Elbląga i Brzegu. Okazuje się jednak, że Cometologija albo Krotki dyskurs Astrologiczny 
o Komećie Józefa Wiśniowskiego ukazała się w Krakowie, w drukarni Franciszka 
Cezarego. Nie można też traktować omawianego zjawiska tylko jako pewnej cieka-
wostki drukarskiej, ale warto poświęcić mu więcej uwagi, badając wytwory znanych 
i mniejszych typografii oraz różnych autorów, zwłaszcza tych o dużym wyrobieniu 
językowym. Do takich twórców należy Adam Gdacjusz, co podkreślali Aleksander 
Brückner (1903: 372) czy Henryk Borek (1962). Z bogatej spuścizny kluczborskiego 
kaznodziei wybrałam dokument zatytułowany Jesus! Biga Quæstionum, pierwsze 
pismo Gdacjusza o charakterze polemicznym, w którym sięgnął po często później 
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stosowaną formę kwestii (Kaczmarzyk 2003: 198). Oto trzy fragmenty zawierające 
dwie formy fleksyjne rzeczownika kwestyja (dwa razy pojawia się biernik liczby po-
jedynczej z inaczej wydzielanymi segmentami łacińskimi, raz występuje miejscownik 
liczby mnogiej):

Jeſli Akademik miedży Uczonymi za lepſzego ma bydź poczytany y w więtſzym 
poſzanowaniu miany nad tego / co nie był na Akademijey? Nie w Cerebelu mym 
uprzędźionymi; ale D. Mengeringa Męża miedzy Theologami wziętego y przedni dank 
trzymającego na tę quæſtyją odpowiem ſłowy: Bo In Scrutinio Conſcientiæ Cateche-

tico proponując ten Caſum: Jeśliś kogo dla tego wzgardził, lekcepoważał, imię jego, ſtan, 

urząd, erudicyją y naukę lżył y ſromoćił, iż nie jeſt deponowany y na Akademijey nie 
studował8?

Gdyby tę quæſtyją9 / y odpowiedź na nię niektorzy / mowię niektorzy / co ich duma 
puſzy / Akademicy czytali: […] 

Jeſli / Czytelniku, w tych dwu quæſtyjach co nieſmacznego y wedle mniemania twego 
co zawiłego obaczyſz / […]

Biga oraz Trias Quæstionum są pozbawione adresu wydawniczego, ukazały się w po-
łowie XVII w.: Biga – według Estreichera (BP: 61) w Brzegu u Jana Krzysztofa Jaku-
ba, według Borka (1962: 209–210) i Kaczmarzyk (2003: 249) w Toruniu u Michała 
Karnalla w 1647 r.; Trias – w Lesznie u Daniela Vettera po roku 1650 (1660?). W in-
nych przebadanych przeze mnie utworach Gdacjusza stopniowo dochodzi do głosu 
ujednolicona pisownia latynizmów, jeżeli występuje podział wyrazu na części (obcą 
i polską), to dotyczy głównie nazw własnych – osobowych. I tak w Dyszkursie o pijań
stwie z 1681 r. leksem kwestyja w różnych formach gramatycznych został utrwalony 
w całości czcionką gotycką, w nagłosie występuje grupa kw (k może być majuskul-
ne, podobnie w innych rzeczownikach abstrakcyjnych). Rzeczownik dyskurs oraz 
na przykład czasownik dyskurować (w Trias diſkurrować) zawsze u Gdacjusza są 
zapisywane czcionką gotycką.

Zarówno kwestyja, jak i dyskurs odgrywają w twórczości kaznodziei z Klucz-
borka ważną rolę także jako nazwy gatunków piśmienniczych. Nazwy te zostały 

8 O kłopotach związanych z wyznaczeniem granicy międzymorfemowej świadczy przykład czasownika 
studować (od łacińskiego studeō, studere). Czasownik ten występuje często i w różnych formach 
w przywołanym przeze mnie utworze, podejmującym ważny dla autora temat, czy wykształcenie 
akademickie jest warunkiem niezbędnym do powołania na urząd kaznodziejski. Morfem leksykalny 
(z twardą spółgłoską w wygłosie) został wydzielony tylko w bezokoliczniku studować, natomiast 
w innych formach – niefinitywnych (studując) i finitywnych (studowali, studują) granica między 
częściami (łacińską i polską) przebiega wewnątrz przyrostka tematycznego. I jeszcze trzy rzeczow-
niki: studowania, studijach i Studentow (bez podziału).

9 Taki podział wyrazu kwestyja pojawia się też w innym dziele Gdacjusza, Jesus! Trias Quæstionum, 
a dotyczy trzech form fleksyjnych leksemu: dopełniacza liczby pojedynczej (Co ſię wyżey natknioney 
tknie quæſtyjey) oraz mianownika i synkretycznego z nim biernika liczby mnogiej (Te ſą oto trzy 
quæſtyje; te quæſtyje karakterem wyrażone refutować chćiał). 
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wprowadzone już do tytułów10 i funkcjonują jako człony konstytutywne grup no-
minalnych o kształcie: kwestyja/dyskurs o czym (na przykład o grzechach szostego 
przykazania Bożego, o ołtarzach, obrazach i organach; o polygamijey albo wielożenstwie, 
o zmartwychwstaniu). Jeżeli tytuł zawiera rzeczownik kwestyja, obligatoryjnym jego 
rozwinięciem i uzupełnieniem jest pytanie/pytania11 wprowadzane przez jeśli (jest + li), 
por. na przykład Kwestya o pojedynkach Jeśli kto kogo na pojedynek wyzwać / a wy
zwany bez obrazy Sumnienia nań ſtawić śię może. Y jeśli na pojedynku zamordowany / 
przebity albo przeſtrzelony / także zaraz na placu umiera / wiecżnie ginie? Warto 
zwrócić uwagę na zakończenie traktatu, pojawia się w nim Rejestr Kwesti ktore śię 
w tym ſzkrypćie ſi non explicitè tamen implicitè zamykają. Po wykazie znajduje się 
informacja: To ſą te Kwestyje / ktorem z tego Dyſzkurſu mego w kupę zebrał: odpowiedźi 
na nie nie ſą z mozgu mego uprzędźione; ale częśćią z piſma S. częśćią z Kśiąg Mężow 
Uczonych wźięte. Zatem dyskurs według Gdacjusza przyjmuje kształt wywodu, do-
wodzenia, logicznie uporządkowanej argumentacji (por. dyskurs 2 SPXVI), natomiast 
kwestia funkcjonuje jako pytanie, (trudna, kontrowersyjna) sprawa do rozstrzygnięcia 
(por. kwestyja 1 SPXVI), także jako zbiór takich zagadnień. 
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On the different spellings of loan words in 16th and 17th c. prints – 
using the example of the nouns kwestia ‘issue’ and dyskurs ‘discourse’ 

Summary

The nouns kwestia ‘issue’ and dyskurs ‘discourse’ belong to the group of Latin loan words and appeared 
in Polish in the 16th c. An analysis of the typographic shape of 16th c. texts has shown that both words, 
being assimilated and grammaticaly adapted units, have been recorded in Schwabacher, i.e. the font 
of the national language, Polish. In the 16th c., the idea emerged of splitting Latin loan words into the 
foreign part (written in antique or italics), and the Polish part (recorded in Schwabacher). This practice 
can be seen in the works of a Protestant preacher from Kluczbork, Adam Gdacjusz.




