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Marek Stachowski 

O tece i Lublinie etymologicznie

Zapewne nikt, kto bierze do ręki tom pod tytułem Teka.Lubelska, nie za-
daje sobie pytania, co te słowa znaczą. Przymiotnik lubelski pochodzi od 
Lublina i ta wiedza zazwyczaj przeciętnemu Polakowi zupełnie wystar-
cza, choć jej oczywistość i bezproblemowość zaczyna się nieco chwiać, 
gdy zapytamy, co się właściwie stało z owym -n zamykającym wyraz Lu-
blin, dlaczego przymiotnik nie brzmi raczej *lubliński1 i czy słowo lubelski 
nie powinno pochodzić od jakiejś innej nazwy geograficznej, np. *Lubel 
czy *Luble. Podobnie nie na wiele się zda wyczucie językowe przy pró-
bie wyjaśnienia, skąd nazwa Lublin pochodzi i co właściwie oznacza. 
O wyrazie teka Polak z reguły nie będzie umiał powiedzieć nawet tyle, 
ile o przymiotniku lubelski. Przyjrzyjmy się więc obu tym wyrazom i od-
szukajmy, co znaczyły na początku. Skoro bowiem Chrysippos (Chry-
zyp) z Soloi w III wieku p.n.e. wprowadził do terminologii filozoficznej 
własny neologizm etymología w znaczeniu ‘sens prawdziwy’, wolno i nam 
zastanowić się, jaka jest etymologia, tj. jaki jest ‘sens prawdziwy’ obu na-
zwanych w tytule wyrazów.

Jak pokazuje choćby polskie słowo miednica, był to przedmiot po-
czątkowo wyrabiany z miedzi. Dziś materiał się zmienił, nazwa jednak 
pozostała, a utraciwszy raz związek z miedzią, oderwała się właśnie od 
swego ‘sensu prawdziwego’ i zaczęła wchodzić w połączenia z punktu wi-
dzenia etymologii pozbawione sensu, jak np. plastikowa.miednica. Na tym 
prostym przykładzie widać, że pomiędzy znaczeniem etymologicznym 

1 Tu i dalej gwiazdka sygnalizuje, że dany wyraz nie jest nigdzie poświadczony na piśmie, ale 
skonstruowany bądź zrekonstruowany metodami językoznawczymi.
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(tj. chryzypowym ‘sensem prawdziwym’) a współczesnym nam, realnym 
znaczeniem danego wyrazu mogą zachodzić zmiany nawet wtedy, gdy – 
jak to się dzieje w wypadku wyrazów rodzimych – znaczenie pierwotne 
powinno być dla rodzimych użytkowników w zasadzie zrozumiałe. Tym 
bardziej zmiany takie mogą się pojawić w wyrazach zapożyczonych, któ-
rych ‘sens prawdziwy’ nie jest osobom dany wyraz zapożyczającym ani 
zrozumiały, ani zwykle nawet z grubsza znany. Czy więc teka zawsze zna-
czyła to, co dziś, a lubelski zawsze oznaczało ‘związany z Lublinem’?

Od razu możemy powiedzieć, że ponieważ dziś wyraz teka ma kilka 
znaczeń, przyjdzie nam najpierw rozstrzygnąć, które z nich jest pierwot-
ne albo pierwotnemu najbliższe, a które powstało wtórnie. W każdym 
razie ‘sens prawdziwy’ może być tylko jeden2.

2 Podobnie w wypadku wyrazu miednica najpierw był ‘sens prawdziwy’ (tj. tzw. znaczenie 
etymologiczne): ‘naczynie z miedzi’, później wytworzyło się uogólnione znaczenie wtórne ‘na-

1. Panorama Lublina: widok na Wieżę Trynitarską oraz katedrę, 1939
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Dziś wyrazu teka używamy zwykle w dwóch znaczeniach: ‘1. rodzaj 
płaskiego pojemnika czy torby, zwykle z tektury, do przechowywania 
kart papieru, notatek, rysunków, nut itd.; 2. zawartość takiego pojem-
nika, tj. owe (zwykle powiązane tematycznie, chronologicznie, osobą 
autora itp.) kartki, notatki, rysunki, nuty itd.’. Natomiast znaczenie ‘sta-
nowisko ministra’, jak łatwo się domyślić, nie mogło stać u podstaw tego 
wyrazu, jest na pewno wtórne i musiało się rozwinąć ze znaczenia 1. Do-
dajmy, że od teki pochodzi też wyraz zdrobniały (tj. deminutivum) teczka, 
a więc etymologicznie ‘mała teka’, choć dziś realnie teczka wygląda ina-
czej niż teka, nie jest zrobiona z tektury i nie tylko papiery może mieścić. 
Co więcej, teczka wcale nie musi być mała. Czyli uwolniła się od swojego 
znaczenia pierwotnego ‘mała teka’ i stała się niezależnym wyrazem, od 
którego – gdy ma się do czynienia z bardzo dużą teczką – można utwo-
rzyć wtórnie tzw. zgrubienie (tj. augmentativum), czyli wyraz teka 2 ‘duża 
teczka’, tylko brzmieniowo, bo już nie semantycznie identyczny z teka 1 
‘pojemnik z tektury’3.

Źródłem polskiego teka było łacińskie thēca ‘pudło; pojemnik’. Tenże 
wyraz łaciński zapożyczono także do niemieckiego, gdzie dał dzisiejsze 
Theke ‘lada sklepowa/barowa’. Sam wyraz łaciński pochodzi od greckie-
go thḗkē ‘pojemnik’, a to z kolei od greckiego czasownika tithénai ‘kłaść, 
stawiać’. Tak więc teka już u źródła, w grece, oznaczała przedmiot, w któ-
rym można jakąś rzecz położyć czy postawić. Tu ewolucja semantyczna 
w języku tak polskim jak i niemieckim nie odeszła zbyt daleko od orygi-
nału. Ale historię teki można pociągnąć dalej.

Gdy owo greckie thḗkē zostało poprzedzone wyrazem apó ‘od’4, po-
wstał nowy wyraz grecki, mianowicie apothḗkē na oznaczenie ‘pojemnika/

czynie z dowolnego materiału, ale zawsze o kształcie misy z szerokim płaskim dnem’, a dopiero 
z niego mogło się rozwinąć drugie znaczenie wtórne ‘jedna z kości w obrębie kończyny dolnej’.

3 Podobnie stało się z wyrazem księga ‘oprawny zbiór zapisanych kart papieru dowolnej 
wielkości’, który najpierw wytworzył zdrobnienie książka ‘mała księga’; to następnie usamo-
dzielniło się znaczeniowo poprzez utratę sensu deminutywnego, stając się książką w znaczeniu 
‘oprawny zbiór zapisanych kart papieru dowolnej wielkości’ (i tak jest do dziś), aż wreszcie po-
wstała od niego forma augmentatywna księga 2 ‘duża książka’. Znaczenia neutralne (N), demi-
nutywne (D) i augmentatywne (A) układają się tu więc w następujący sposób: księga/teka N → 
książka/teczka D → książka/teczka N → księga/teka A.

4 Odpowiada on etymologicznie angielskiemu of i niemieckiemu ab.
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pomieszczenia do o d stawiania różnych rzeczy’. Jak tyle innych wyra-
zów, tak i ten przejęto z greki do łaciny, w której mamy apothēca w dwóch 
znaczeniach: ‘1. komórka; 2. piwnica na wino’. Współczesnym refleksem 
tego wyrazu łacińskiego jest m.in. polskie apteka i niemieckie Apotheke 
‘apteka’.5

W samych językach romańskich, bezpośrednich dziedzicach łaciny, 
nie dane było wyrazowi apothēca zaznać spokoju. Weźmy pod uwagę 
tylko jeden język z tej rodziny, mianowicie francuski. Wyraz łaciński 
musiał dać tu refleks typu *aboutique, który z kolei w połączeniu z rodzaj-
nikiem określonym stworzył syntagmę *la. aboutique. Ponieważ jednak 
w języku francuskim istnieje zjawisko zwane liaison, a polegające na li-
kwidacji rozziewu (tj. występowania dwóch samogłosek obok siebie, jeś-
li każda z nich należy do innej sylaby), na przykład poprzez usunięcie 
samogłoski na końcu wyrazu, gdy następujący po nim wyraz zaczyna się 
od samo głoski, to owo *la.aboutique musiało się ściągnąć do *l’aboutique. 
A stąd już krok do błędnego podziału (tzw. metanaliza), który wyraził się 
tym, że nowe i stąd niezbyt dobrze znane połączenie *l’aboutique Fran-
cuzi przeinterpretowali jako rzekome la.boutique. I tak oto dzięki liaison 
i metanalizie powstał wyraz francuski boutique, który dotarł do nas jako 
butik ‘niewielki sklep, zwykle z modną odzieżą’ i też nadal w pewnym 
stopniu pozwala dostrzec związek z ‘komórką lub piwniczką, w której 
coś się przechowuje’.

Wspólną cechą wszystkich tych wyrazów jest z jednej strony element 
tek (w teka i apteka) = tik (w butik), a z drugiej zachowany związek znacze-
niowy z przechowywaniem, a po części także handlem (butik, apteka, 
niem. Theke ‘lada sklepowa’) czy gośćmi (niem. Theke ‘lada barowa’; ła-
cińska, a potem klasztorna ‘piwnica na wino i nalewki’). Przejdźmy teraz 
z kolei do Lublina i lubelskiego.

Podróżując po Lubelszczyźnie trafia się tu i ówdzie na jednakowo 
zbudowane nazwy miejscowości, np. Anusin, Józefin, Marynin, Natalin, 

5 Apteka miała wszak ongiś za główne pomieszczenie składzik albo piwnicę do przechowy-
wania gotowych medykamentów i potrzebnych do ich sporządzenia ingrediencji. Elementem 
łączącym zwykłe piwniczki winne z apteką były piwnice klasztorne, w których mnisi trzymali 
nalewki ziołowe dla celów leczniczych.
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Stasin, Teresin itd. Nie trzeba głębokiej wiedzy językoznawczej, żeby do-
strzec powtarzającą się tu prawidłowość: podstawą jest w tych nazwach 
zawsze jakieś imię, czasem w postaci neutralnej (Józef, Natalia, Teresa), 
a czasem w pieszczotliwej (Anusia, Marynia, Staś). Do tematu każdego 
z tych imion dodano sufiks -in (np. Anuś+in, Maryś+in, Natal+in itd.). 
Wyraźnie nasuwa się domysł, że i nazwa Lublin powstała według tego sa-
mego modelu. I jest to domysł słuszny, choć imię, które legło u podstaw 
Lublina, nie jest już dziś w Polsce używane. Było to imię męskie, brzmiało 
ono *Lubla i było zdrobnieniem od imienia złożonego z elementem Lub- 
na pierwszym miejscu. Nie wiemy wprawdzie z całą pewnością, jakie to 
było imię, ale znane nam jest na przykład imię Lubogost, które dobrze by 
się nadawało na pełną postać neutralną, od której powstałoby zdrobnia-
łe *Lubla. Samo Lubogost było imieniem życzeniowym i znaczyło pier-
wotnie ‘oby lubił gości’ (tak jak staropolskie imię Lubomir znaczyło ‘oby 
lubił/kochał pokój’, a Budzisław – ‘oby budził, tj. powodował sławę’).

Był więc Lublin posiadłością jakiegoś *Lubli (jak Natalin posiadłością 
Natalii), czyli mówiąc pełnym imieniem: Lubogosta (lub podobnie). I wi-
dać miał ów Lubla ziem więcej niż tylko jedną osadę Lublin, a że ziemie te 
do niego należały, nazywano je zapewne ziemiami.Lubelskimi, jak i Lublin 
był grodem.Lubli, tj. grodem.Lubelskim. Z czasem zatarła się pamięć o Lu-
bli, a wyrazy Lublin i lubelski pozostały, tyle że lubelski znaczy dziś już nie 
‘należący do Lubli’, ale ‘należący do Lublina’.
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Etymologically on teka [ ‘portfolio’ ] and Lublin

The word teka [‘portfolio’] is used in Polish usually to denote two main 
meanings: ‘1. a kind of thin, flat case or bag, usually of cardboard, for loose 
sheets of paper such as notes, drawings, musical score and the like; 2. the 
contents of such a case or bag, i.e. the above-mentioned sheets of paper, 
notes, drawings, musical score and the like (usually linked thematically, 
chronologically or by their author etc.)’.

The Polish word teka derives from the Latin thēca.‘case, container’. The 
Latin word entered also into German, with Theke meaning ‘shop or bar 
counter’. This Latin word comes from the Greek thḗkē ‘container’, which 
in turn derives from the Greek verb tithénai ‘to lay, to put’. Therefore, al-
ready at its source, in Greek, teka had signified a place where something 
could be laid or put. 

The name Lublin derives from the proper name Lubla – a diminutive 
form of the name of the village’s owner (probably Lubogost), consisting 
of the theme Lub- and the suffix -in. With time, the memory of Lubla 
faded, while the words Lublin. and lubelski. have survived, although the 
adjective lubelski no longer means ‘belonging to Lubla’, but ‘belonging 
to Lublin’.


