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ALEKSANDRA JANOWSKA 
U n i w e r s y t e t  l s k i  

Adaptacje nowych poj  i ich konsekwencje leksykalne 

Na wst pie winna jestem pewne wyja nienie. Jak rozumiem termin „poj cie”? 
Doczeka  si  on ju  wielu definicji z ró nych dziedzin nauki: w psychologii, 
filozofii, tak e w j zykoznawstwie czy w badaniach nad dziejami poj , bada-
niami z pogranicza historiografii i j zykoznawstwa. Dla naszych rozwa a  pro-
ponuj  dosy  tradycyjne uj cie i jednocze nie najprostsze z mo liwych, które 
dobrze definiuje John Lyons „przez poj cie rozumiemy ide , my l lub konstrukt 
my lowy, za którego pomoc  umys  ujmuje lub poznaje rzeczy”1. Dodam, e 
poj cie traktuj  jako pewien konstrukt my lowy, znajduj cy zwykle (cho  nie 
zawsze) odzwierciedlenie w j zyku, tzn. jest wyra any odr bnymi wyrazami lub 
bardziej z o on  konstrukcj  j zykow . Bliskie mi jest stwierdzenie, e „istniej  
tak e warstwy do wiadczenia, wymykaj ce si  j zykowemu uj ciu”2. Tym sa-
mym uznaj , i  pierwsze stwo w omawianej relacji poj cie-leksem ma poj cie. 
Aby jednak ów koncept mia  charakter spo eczny musi by  wyra ony j zykowo. 
W wietle dyskusji na ten temat wydaje si  to wyja nienie konieczne. 

Do banalnych nale y stwierdzenie, e zasób poj  nie jest elementem sta-
ym, e podlega zmianom wraz z rozwojem cywilizacyjnym (kultury, nauki): 

obserwujemy z jednej strony rozrost, z drugiej zanik wielu z nich. Koniecz-
no  oddania w j zyku zmieniaj cej si  siatki poj  wymusza zmiany j zyka, 
ci g e modyfikacje jego zasobów. Wiele ju  pisano na temat neologizmów, 
neosemantyzmów czy zapo ycze  jako nowych wyrazów oddaj cych nowe 
sensy. Warto jednak zwróci  uwag , e omawia si  je zazwyczaj w kontek-
cie zmian leksykalnych, nie poj ciowych, a je li mowa o strukturze poj -

ciowej to poprzez analiz  leksykaln . 
                                                           

1 J. Lyons, Semantyka, t. 1, prze . A. Weinsberg, Wyd. PWN, Warszawa 1984, s. 111. 
2 R. Koselleck, Semantyka historyczna, prze . W. Kunicki, Wyd. Pozna skie, Pozna  2012, s. 303. 
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Proponuj  wi c inne spojrzenie, spojrzenie z punku widzenia poj , ich 
przekszta ce  i w konsekwencji – zmian j zykowych. Tematyce tej w uj -
ciu historycznym po wi cona by a ksi ka Humanizm w j zyku polskim. War-

to ci humanistyczne w polskiej leksyce i refleksji o j zyku3, w której odnale  
mo na wiele przyk adów wp ywu my li renesansowej na ewolucj  leksyki 
polskiej. 

Chcia abym wróci  do zagadnienia zwi zanego z adaptacj  nowych, ob-
cych konstruktów my lowych, z kszta towaniem si  „internacjonalizmów 
poj ciowych”, co oczywi cie ma wyra ne konsekwencje leksykalne. I gdy 
mówimy o globalizacji, internacjonalizmach, to w a nie z tego punktu wi-
dzenia dostrzec mo na jeszcze wyra niej g boko si gaj ce w przesz o  
wi zi kulturowe, mentalne Europy. 

W krajach europejskich (i nie tylko) zmiany zachodz ce w siatkach poj -

ciowych maj  cz sto charakter uniwersalny, wynikaj  zazwyczaj z podob-

nych do wiadcze  spo ecznych, kulturowych, co sprzyja raczej upodob-
nieniu j zyków ni  ich „indywidualizacji”, o czym cz sto zapominamy. Nic 

wi c dziwnego, e przeobra enia semantyczne leksemów – ekwiwalentów 

owych poj  – przebiegaj  cz sto paralelnie w wielu j zykach, nie mówi c 

ju  o wspólnym zasobie leksykalnym. Interesuje mnie zatem taka w a nie 

nominacja zwi zana z szerszym kontekstem europejskim ( wiatowym), 

powoduj ca upodobnienia poj ciowo-leksykalne. Rzecz niew tpliwie warta 

g bszych studiów. Pomijam w niniejszych rozwa aniach zapo yczenie 

nowego s owa. To warstwa najbardziej widoczna, najlepiej opisana4. Inte-

resuje mnie ewolucja semantyczna wyrazów zadomowionych w j zyku 

polskim (cho by by y pochodzenia obcego), które zosta y wykorzystane 

do nazwania nowego poj cia lub których semantyka ewoluuje wraz ze 

zmian  sposobu my lenia. Mowa b dzie zatem w du ej mierze (cho  nie 

tylko) o neosemantyzmach, które w sposób szczególnie wyrazisty poprzez 

odwo anie do pierwotnego znaczenie leksemu, zakotwiczaj  now  my l 

w znanej siatce poj ciowej5, a które jak e cz sto staj  si , pos u my si  

                                                           

3 A. Janowska, M. Pastuchowa, R. Pawelec, red., Humanizm w j zyku polskim. Warto ci huma-

nistyczne w polskiej leksyce i refleksji o j zyku, Wyd. Neriton, Warszawa 2011. 
4 Literatura po wi cona temu zagadnieniu jest bardzo obszerna. Por. przyk adowo: J. Ma -

kiewicz: Wyrazy mi dzynarodowe (internacjonalizmy) we wspó czesnym j zyku polskim, w: J. Bartmi -

ski, red., Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Wyd. Wiedza o Kulturze, Wroc aw 1993, 

s. 525–535. 
5 Jest to istotne w przyswajaniu nowych tre ci, zob. R. Pi at, O istocie poj , Wyd. IFIS PAN, 

Warszawa 2007, s. 227. 



ALEKSANDRA JANOWSKA: Adaptacje nowych poj  i ich konsekwencje leksykalne 145 

barwnym okre leniem Witolda Doroszewskiego, naczyniem przechowuj -

cym obcego ducha6. 
Konieczno  j zykowego zaadaptowania nowego poj cia w okre lonym 

przez mnie zakresie wi e si  z dwiema sytuacjami, których granice wbrew 
pozorom s  bardzo nieostre: 

a. z odmiennym aktem poznawczym, czyli nowym uj ciem (konceptuali-
zacj ) rzeczy ju  wcze niej poznanej i nazwanej, 

b. z intelektualnym wyodr bnieniem nowych wycinków rzeczywisto ci 
i potrzeb  ich nazwania. 

Oto gar  przyk adów. 

A. Nowa interpretacja mentalna (jeden desygnat – dwa uj cia intelektualne) 

Nowa interpretacja mentalna wybranego fragmentu rzeczywisto ci zdarza 
si  cz ciej, ni  przypuszczamy. Jest to bardzo ciekawy i niezbadany obszar 
wzajemnych oddzia ywa  kulturowych. Dla ilustracji pos u  si  wyj tkowo 
przyk adem si gaj cym jeszcze czasów pras owia skich. Przyk adem szkol-
nym. Chodzi o leksem i poj cie ksi yc7. Wymieniony wyraz, nale cy do 
grupy stabilnych leksemów w polszczy nie, wypar  z j zyka ogólnego inne 
okre lenia, np. miesi c, wiat o. Jak powszechnie wiadomo, ksi yc to pierwot-
ny derywat od rzeczownika ksi dz. Nie ka dy jednak wie, e s owo to – jak 
przypomina Jadwiga Waniakowa8 – „by o pierwotnie u ywane w odniesieniu 
do satelity ziemskiego w porze, gdy ów »rós « od nowiu do pierwszej kwa-
dry”. Na Rusi – przypomina autorka za Moszy skim – ksi yc zwany by  te  
carem, kniaziem „w zwi zku z tym m ody (tj. nowy) ksi yc nosi tytu  m o-
dego ksi cia. (…) Dopiero z czasem znaczenie tego s owa uleg o rozszerze-
niu”. Wiele zatem wskazuje na to, e w pras owia szczy nie istnia  zarówno 
kult S o ca, jaki i Ksi yca, który zajmowa  wa n  rol  w hierarchii bóstw. 

Jak zatem ma si  ów pierwotny ksi yc do ksi yca we wspó czesnym ro-
zumieniu? Mimo wspólnego desygnatu mamy do czynienia niew tpliwie 
z dwoma odmiennymi poj ciami, dwoma odmiennymi konceptualizacjami. 
Pras owia ski, ale tak e wczesnopolski ksi yc by  ujmowany w domenie 
sakralnej (poga skiej), wspó cze nie fizycznej (np. jako termin astronomicz-
ny, pomijam wspó czesne potoczne rozumienie). Zwró my te  uwag , e 
                                                           

6 W. Doroszewski, Pierwiastki struktury aci skiej w j zyku polskim, w: tego , Studia i szkice j -

zykoznawcze, Wyd. PWN, Warszawa 1962, s. 262. 
7 Aby odró ni  poj cie od leksemu stosuj  zasad  tak  sam  jak w: Humanizm w j zyku pol-

skim… – leksem zapisywany jest kursyw . 
8 J. Waniakowa, Polska naukowa terminologia astronomiczna, Wyd. IJP PAN, Kraków 2003, s. 82. 
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w dobie staropolskiej by  to wyraz jeszcze niezleksykalizowany, gdy  z jed-
nej strony jego s owotwórcza podstawa ksi dz zachowa a w tym czasie zna-
czenie ‘ksi ’, z drugiej derywat ksi yc funkcjonowa  równie  w znaczeniu 
‘syn ksi cia’9. Zwi zki motywacyjne zatem mocno by y jeszcze wspierane 
wspomnianymi faktami j zykowymi. Ale nie tylko o zwi zki s owotwórcze 
tu si  rozchodzi. Wiele wskazuje na to, e w dobie staropolskiej sakralne 
poj cie ksi yca musia o by  powszechne. Wszak jeszcze w XX wieku, np. 
na Lubelszczy nie – jak zauwa a Janina Babinicz-Witucka10 – „mówiono 
o nim (tj. o ksi ycu) e jest synem Dawida, niebieskim królewiczem, synem 
s o ca, które, gdy odpoczywa po ci kiej ca odziennej pracy, zostawia go 
cz owiekowi, aby nie by  napastowany przez strachy nocne. Jeszcze przed II 
wojn  wiatow  starsi ludzie, zobaczywszy ksi yc, zdejmowali czapki, kl -
kali i egnali si ”. 

Tak wi c przez d ugie wieki istnia y obok siebie co najmniej dwa odmienne 
poj cia: jeden si gaj cy czasów pras owia skich (z pewnymi modyfikacjami), 
drugi zwi zany z rozwojem nauki europejskiej. S owo ksi yc tworzy klamr  
spajaj c  te dwa sposoby my lenia, doda  nale a oby – co najmniej dwa. 

Trudno by oby jednak doszukiwa  si  w „systemie j zykowym”, oprócz 
pierwotnych zwi zków s owotwórczych czy wspó cze nie liczby mnogiej, 
wielu innych ladów owej odmiennej konceptualizacji. Wida  j  oczywi cie 
g ównie na poziomie tekstu, por. np. modlitwa ch opów odnotowana przez 
Kolberga: „Witaj ksi ycu nowy, niech nas nie bol  g owy”11 i wspó cze nie 
„Ksi yc to satelita Ziemi”. 

A oto ilustracja bardziej wspó czesna, tym razem dotycz ca wyrazu zapo-
yczonego, internacjonalizmu – pokazuj ca przeobra enia mentalne, zmiany 

w sposobie ujmowania pewnych zjawisk. Chodzi o leksem histeria, który 
zaw drowa  do polszczyzny dopiero w XIX wieku wraz z powszechnym 
wówczas znaczeniem. Tak jak wspó cze nie, u ywany by  na okre lenie 
rodzaju nerwicy z charakterystycznymi cechami: nadmierna ekstrawersja, 
p aczliwo , demonstracyjno  zachowa  itd. Na tym jednak ko cz  si  
podobie stwa ze wspó czesno ci . W SW przeczytamy bowiem definicj , 
zgodn  z ówczesn  wiedz , i  jest to: ‘dolegliwo  maciczna’, takie samo 

                                                           

9 Podaj  za SStp. 
10 J. Babinicz-Witucka, Wiedza ludowa i wierzenia o ksi ycu, czyli tradycyjny i wspó czesny lunaryzm 

(na marginesie bada  kultury duchowej Lubelszczyzny), „Z Zagadnie  Kultury Ludowej”, t. 2/3 

(1981), http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/9387/Wiedza_ludowa.pdf [dost p: 

23.11.2012]. 
11 Podaj  za: tam e. 
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sformu owanie spotkamy w SWil. Ten sposób my lenia odzwierciedlaj  te  
polskie odpowiedniki, które zosta y wyparte przez omawiany leksem: macicz-

nica, macinnica wyra nie nawi zuj ce do aci skiego hysteria (z grec. hystéra 
‘macica’). Definicja s ownikowa, któr  przytoczy am, dobrze t umaczy, sk d 
nazwa tej choroby12. Od staro ytno ci bowiem a  po wiek XIX ten rodzaj 
nerwicy wi zano w sposób cis y z kobietami i t umaczono najcz ciej bó-
lami, schorzeniami macicznymi. St d te  czytamy: 

Do drugiego rz du chorób nale  tu cierpienia nerwowe, pochodz ce ju  
z bólów – brzucha, jako to: hipokondria i histeria… 
(„Przyjaciel ludu, czyli Tygodnik potrzebnych i po ytecznych wiadomo ci”, nr 11 / rok 

15, 1848, s. 82)13  

Histeria wed ug ówczesnych europejskich pogl dów by a zatem kobiec  

chorob . SW notuje co prawda derywat m ski histeryk, ale definicja tam za-

warta jak e jest znamienna. Porównajmy: histeryk to ‘ten, co cierpi j a k o b y  
na histeri ’ i histeryczka ‘kobieta cierpi ca na histeri ’. Semantyka dziewi tna-

stowiecznego przymiotnika histeryczny ‘maciczny’ te  odpowiada znaczeniu 

genetycznemu (np. bóle histeryczne). 

Wraz z rozwojem nauki pogl d tycz cy przyczyn i istoty tej choroby uleg  

radykalnym zmianom. Chorob  t  inaczej si  klasyfikuje, inna jest te  jej 

geneza. To, czy mamy do czynienia z nowym poj ciem, czy nale a oby mó-

wi  jedynie o pewnej korekcie rozumienia zjawisk – pozostawiam jako 

otwarte14. Wspó cze nie w terminologii medycznej leksem ten coraz cz ciej 

zast powany jest innymi terminami, bardziej jednoznacznymi, nieobarczo-

nymi historycznymi konotacjami. Jak wida , obci enie dawnymi sensami, 

je li bierzemy pod uwag  termin naukowy, jest balastem, który powinien by  

dla jasno ci przekazu usuni ty. By  mo e wi c histeria pozostanie jedynie 

w j zyku potocznym na okre lenie specyficznego zachowania – jednak bez 

wyra nych zwi zków genetycznych. Wraz bowiem ze zmian  sposobu my-

lenia rodzina tego wyrazu utraci a zwi zek z pierwotn  aci sk  (greck ) 

podstaw . 

                                                           

12 Por. uwagi zawarte w: K. D ugosz-Kurczabowa, Wielki s ownik etymologiczno-historyczny 

j zyka polskiego, Wyd. PWN, Warszawa 2008. 
13 Korzysta am ze zbiorów Google Ksi ka. 
14 Faktem jest natomiast, e wraz z inn  interpretacj  zjawisk mo e doj  do nowej nomi-

nacji, np. gdy zanik o przekonanie jakoby wynikiem migreny by  paso yt zagnie d ony 

w g owie wysz o z u ycia okre lenie tej choroby g ówny robak (SXVI, zob. has o robak). 
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Poda am zaledwie dwa przyk ady spo ród niezwykle licznej grupy wyra-
zów, które pozornie niewiele si  zmieniaj , wskazuj  na ten sam desygnat, 
a jednak przeobra enia poj ciowe s  tu wyra ne. Leksemy te s  niezwykle 
ciekawe dla historyka j zyka i stanowi  te  du y problem w opisie leksyko-
graficznym, dokumentuj cym dawny stan j zyka. 

B. Intelektualne wyodr bnienie nowych wycinków rzeczywisto ci 

W przedstawianych przyk adach dawny leksem ze wzgl du na ten sam de-
sygnat w sposób naturalny przejmowa  funkcj  oznaczania nowego sposobu 
my lenia. Nadawanie nazwy nowym wyodr bnionym wycinkom rzeczywi-
sto ci przy wykorzystaniu zastanego ju  zbioru leksemów jest ju  bardziej 
skomplikowane. 

Czasami, oczywi cie, „wybór” jest równie naturalny – wtedy np. gdy ma-
my do czynienia z zaw eniem lub rozszerzeniem zjawisk obj tych aktem 
poznania bardzo cz sto pozostaje dawny leksem je oznaczaj cy. I znów 
warto pos u y  si  konkretnym przyk adem. Rzeczownik fizyka do XVIII wie-
ku, w Polsce i Europie (wszak jest to wyraz zapo yczony), oznacza  ze sta-
rogreckiego ‘natur , przyrod , a tak e nauk  o przyrodzie, medycyn ’ (st d 
fizykiem nazywano lekarza)15. Przypomnijmy znany podr cznik Jacques’a 
Rohaulta z XVII wieku, w którym odnale  mo na by o wiadomo ci nie 
tylko z fizyki w dzisiejszym rozumieniu, ale tak e z astronomii, kosmologii, 
meteorologii, mineralogii, geologii, fizjologii, anatomii, a wi c ze wszystkimi 
zjawiskami naturalnymi, przyrodniczymi. lady takiego pojmowania tej ga -
zi nauki odnajdziemy jeszcze w polszczy nie dziewi tnastowiecznej, a do dzi  
pozosta  przymiotniki fizyczny ‘materialny, dost pny zmys om’, te  ‘dotycz cy 
cia a ludzkiego, cielesny’. Rzeczownik fizyka zaw a swoje znaczenie (tak jak 
w innych j zykach) wraz z kszta towaniem si  nowej dziedziny nauki, wyspecja-
lizowanej, wyra nie wyodr bnionej z szerokiego spektrum badawczego. 

Nie zawsze taki proces nominacji, jak wy ej opisa am, jest mo liwy, nie 
zawsze bowiem mamy do czynienia z zaw eniem lub rozszerzeniem zna-
czenia. Cz ciej wykorzystywany jest mechanizm – pos u my si  tradycyj-
nym terminem – przeniesienia nazwy. Aby jednak móg  rozpocz  si  pro-
ces neosemantyzacji, musi istnie  pewien zbiór w a ciwo ci wspólnych dla 
poj cia pierwotnego i wtórnego. 

Tego typu zjawisko mo emy prze ledzi  w rozwoju internacjonalizmu inteli-

gencja, a w a ciwie nale a oby powiedzie  w jego podwójnym w j zyku polskim 

                                                           

15 Por. na ten temat uwagi w SXVI. 
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zapo yczeniu16, gdy  brak wyra nej ci g o ci istnienia s owa w polszczy nie. 
Owa neosemantyzacja, która nas interesuje, przebiega a zatem na gruncie 
innych j zyków. Polszczyzna jedynie przejmuje efekty tych zmian. 

Wspó czesna inteligencja rozumiana jest jako sprawno  umys owa, mo -
liwa do zmierzenia (por. iloraz inteligencji). Przy czym owa sprawno  mo e 
by  bardzo ró nie definiowana (np. jako umiej tno  zdobywania informacji 
i ich wykorzystywania; jako zdolno  przystosowania si  do nowych oko-
liczno ci, umiej tno  dostrzegania zale no ci, relacji i wyci gania wnio-
sków)17. W odró nieniu od rozumu czy umys u cechuje nie tylko cz owieka 
(czy ew. zwierz ), ale tak e – co warto sobie uzmys owi  – materi  nieo y-
wion  (mo na np. mówi  o sztucznej inteligencji komputera). I cho  
w przesz o ci odnajdziemy nieco zbli one semantycznie wyrazy do wspó -
czesnej inteligencji (np. w j zyku polskim dowcip, bystro ), to jednak inteligen-
cja, któr  mo na zmierzy  i ma cz sto charakter wr cz mechaniczny, jest 
poj ciem nowym, specyficznym dla wspó czesnego wiata. 

Z pierwotnym znaczeniem aci skiego wyrazu intelligentia wbrew pozorom 
nie ma zbyt wiele wspólnego. ‘Zdolno  poznawania, pojmowania, przenikliwo ’ – 
to cz  wspólna, która czy, ale bardzo powierzchownie. Ogl d tych cech wspólnych jest 

odmienny, a zakres u ycia znacznie si  ró ni, co pozwala, moim zdaniem, mówi  

o dwóch ró nych poj ciach. 
aci ska a za ni  staropolska (do XVIII w.) inteligencja – i s owo, i poj cie 

– to „ wiat duszy”. Rzeczownik ten okre la  wiedz  intuicyjn , wy sz  ni  rozum. 

To by a zdolno  duszy rozpoznawania najwy szych zasad. St d te , warto na 
to zwróci  uwag , inteligencja przys ugiwa a g ównie anio om. Wyraz rzadki 
w dawnej polszczy nie, raczej termin filozoficzny. Dopiero inteligencja poja-
wiaj ca si  w XIX wieku przedosta a si  do j zyka ogólnego, zacz a by  
powszechnie u ywana. Przyk ad neosemantyzacji tego aci skiego s owa 
doskonale pokazuje zmian  pojmowania wiata, zmian  poj ciow , zna-
mienn  dla naszych czasów. 

Nowe wyodr bnienie pewnego aspektu rzeczywisto ci charakterystyczne 
jest przede wszystkim dla bada  naukowych, które te  z natury swojej maj  
charakter ponadnarodowy. Typowy dla terminologii naukowej jest zabieg 

                                                           

16 Wi cej na temat skomplikowanej ewolucji semantycznej tego wyrazu zob. A. Janowska, 

Zwierzom instynkt, nam ludziom, rozum da y nieba. Pole poj ciowe rozumu, w: Humanizm w j zyku pol-

skim…, s. 266–294;. Zob. te  M. Pastuchowa, „O m dro ci, wszytkiego ywocie stworzenia”. „M dro ” 

i wyrazy bliskoznaczne w historii polszczyzny, w: Humanizm w j zyku polskim…, s. 237–265. 
17 Oczywi cie definicji inteligencji jest bardzo wiele. W artykule z konieczno ci rezygnuj  

z dok adnego ich opisu. 



150 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3 

 

neosemantyzacji. Sól, grzyb, ko o – to wyrazy przynale ce do zarówno 
leksyki ogólnej, jak i specjalistycznej. Terminy naukowe, g ównie klasyfikuj -
ce, taksonomiczne, wyznaczaj ce pewne zbiory, cz sto nawi zuj  do nazw 
desygnatów czy te  zbiorów funkcjonuj cych w j zyku ogólnym. To typowy 
przyk ad wi zania potocznej wiedzy z ogl dem naukowym. Termin nauko-
wy bardzo dok adnie jednak okre la zbiór desygnatów, w a ciwo ci itd. Lek-
sem w znaczeniu potocznym cho by nawet wskazywa  podobny wycinek 
rzeczywisto ci, to jednak semantycznie nie jest identyczny. Zawsze mamy tu 
do czynienia jedynie z cz ciowym (wi kszym lub mniejszym) nak adaniem 
si  zbiorów, np. zakres u ycia leksemu ko o w j zyku potocznym jest nie-
w tpliwie szerszy ni  w j zyku specjalistycznym. 

Warto zaznaczy , e czasami mamy do czynienia ze zmianami dotycz cy-
mi ca ej grupy wyrazów, tak sta o si  np. z nazwami taksonomicznymi zwie-
rz t. Daleko id ce zmiany dotycz ce klasyfikacji gadów, p azów, ryb – 
o czym pisze Krzysztof Wa kowski – zawdzi czmy nowym uj ciom nauko-
wym. S  to przewarto ciowania bardzo istotne, dotykaj ce nie tyko warstwy 
leksykalnej, ale przede wszystkim sposobu my lenia18. Rodzime s owa zmie-
niaj  swe znaczenie, niejako „dostosowuj  si ” do nowego opisu wiata, 
opisu coraz bardziej uniwersalnego, wspólnego dla wielu kultur. 

* * * 

Jak wida , problem zapo ycze  si ga g boko w sfer  leksykaln  polszczy-
zny, dotyczy nie tylko klasycznych zapo ycze  leksemów, kalek j zykowych 
czy neosemantyzmów. Upodobnie , pewnej internacjonalizacji doszuka  si  
mo na równie  w semantyce wyrazów rodzimych. A zatem liczba zapo y-
cze  leksykalnych nie oddaje w istocie problemu wzajemnych wp ywów 
kulturowych. Wszystkie bowiem podawane w artykule przyk ady stanowi  
egzemplifikacje uniwersalnych zmian poj ciowych, nawet gdy chodzi o 
o wyrazy czysto polskie, takie jak ksi yc. 

Co wi cej, warto zwróci  uwag , e zapo yczone wyrazy cz sto nie odry-
waj  si  w swym bycie od pierwowzoru, ale – wskutek ci g ych kontaktów 
j zykowych, kulturowych – podlegaj  zmianom semantycznym, takim sa-
mym jak on sam. Przeobra e  tych nie da si  i nawet nie powinno si  t u-
maczy  na gruncie polszczyzny. 

Spojrzenie od poj cia do leksemu nie jest atwe dla j zykoznawcy, tak e ze 
wzgl du na brak precyzyjnych narz dzi w odró nianiu poj . Pozwala jednak 
                                                           

18 K. Wa kowski, Sta o  i zmienno  polskiej leksyki animalistycznej (niepublikowana rozprawa 

doktorska). 
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dostrzec cz sto przyczyny wielu leksykalnych zmian (cz sto seryjnych), zro-
zumie  przebieg zachodz cych procesów i co wydaje mi si  szczególne wa -
ne – pozwala wi kszo  tych zmian widzie  w znacznie szerszym kontek cie 
kultury europejskiej. 
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Adaptation of new concepts and lexical consequence thereof 

The objective of this paper is to raise the issues connected with adaptation of new foreign 

concepts and the development of notional “internationalisms”, what applies to evident lexical 

consequences. The matter of borrowings reaches deeply into the lexical sphere of Polish 

language; it refers not only to those classical loan words but also lexical calques or semantic 

loans. Certain internationalisation and assimilation can be found in the semantics of native 

words. 

Moreover, it is wroth mentioning that although loan words do not often fall away from their 

original foreign words, yet they undergo the same semantic changes as a result of constant 

language development and cultural influences. And such changes cannot and should not 

translated into Polish language. 

Keywords: concepts, semantic changes, history, internationalism 


