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Adaptacje nowych pojÆÂ i ich konsekwencje leksykalne
Na wstępie winna jestem pewne wyjaœnienie. Jak rozumiem termin „pojęcie”?
Doczekaâ się on juů wielu definicji z róůnych dziedzin nauki: w psychologii,
filozofii, takůe w językoznawstwie czy w badaniach nad dziejami pojęý, badaniami z pogranicza historiografii i językoznawstwa. Dla naszych rozwaůaľ proponuję dosyý tradycyjne ujęcie i jednoczeœnie najprostsze z moůliwych, które
dobrze definiuje John Lyons „przez pojęcie rozumiemy ideę, myœl lub konstrukt
myœlowy, za którego pomocĊ umysâ ujmuje lub poznaje rzeczy”1. Dodam, ůe
pojęcie traktuję jako pewien konstrukt myœlowy, znajdujĊcy zwykle (choý nie
zawsze) odzwierciedlenie w języku, tzn. jest wyraůany odrębnymi wyrazami lub
bardziej zâoůonĊ konstrukcjĊ językowĊ. Bliskie mi jest stwierdzenie, ůe „istniejĊ
takůe warstwy doœwiadczenia, wymykajĊce się językowemu ujęciu”2. Tym samym uznaję, iů pierwszeľstwo w omawianej relacji pojęcie-leksem ma pojęcie.
Aby jednak ów koncept miaâ charakter spoâeczny musi byý wyraůony językowo.
W œwietle dyskusji na ten temat wydaje się to wyjaœnienie konieczne.
Do banalnych naleůy stwierdzenie, ůe zasób pojęý nie jest elementem staâym, ůe podlega zmianom wraz z rozwojem cywilizacyjnym (kultury, nauki):
obserwujemy z jednej strony rozrost, z drugiej zanik wielu z nich. Koniecznoœý oddania w języku zmieniajĊcej się siatki pojęý wymusza zmiany języka,
ciĊgâe modyfikacje jego zasobów. Wiele juů pisano na temat neologizmów,
neosemantyzmów czy zapoůyczeľ jako nowych wyrazów oddajĊcych nowe
sensy. Warto jednak zwróciý uwagę, ůe omawia się je zazwyczaj w kontekœcie zmian leksykalnych, nie pojęciowych, a jeœli mowa o strukturze pojęciowej to poprzez analizę leksykalnĊ.
1
2

J. Lyons, Semantyka, t. 1, przeâ. A. Weinsberg, Wyd. PWN, Warszawa 1984, s. 111.
R. Koselleck, Semantyka historyczna, przeâ. W. Kunicki, Wyd. Poznaľskie, Poznaľ 2012, s. 303.
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Proponuję więc inne spojrzenie, spojrzenie z punku widzenia pojęý, ich
przeksztaâceľ i w konsekwencji – zmian językowych. Tematyce tej w ujęciu historycznym poœwięcona byâa ksiĊůka Humanizm w języku polskim. Wartoœci humanistyczne w polskiej leksyce i refleksji o języku3, w której odnaleŭý
moůna wiele przykâadów wpâywu myœli renesansowej na ewolucję leksyki
polskiej.
Chciaâabym wróciý do zagadnienia zwiĊzanego z adaptacjĊ nowych, obcych konstruktów myœlowych, z ksztaâtowaniem się „internacjonalizmów
pojęciowych”, co oczywiœcie ma wyraŭne konsekwencje leksykalne. I gdy
mówimy o globalizacji, internacjonalizmach, to wâaœnie z tego punktu widzenia dostrzec moůna jeszcze wyraŭniej gâęboko sięgajĊce w przeszâoœý
więzi kulturowe, mentalne Europy.
W krajach europejskich (i nie tylko) zmiany zachodzĊce w siatkach pojęciowych majĊ często charakter uniwersalny, wynikajĊ zazwyczaj z podobnych doœwiadczeľ spoâecznych, kulturowych, co sprzyja raczej upodobnieniu języków niů ich „indywidualizacji”, o czym często zapominamy. Nic
więc dziwnego, ůe przeobraůenia semantyczne leksemów – ekwiwalentów
owych pojęý – przebiegajĊ często paralelnie w wielu językach, nie mówiĊc
juů o wspólnym zasobie leksykalnym. Interesuje mnie zatem taka wâaœnie
nominacja zwiĊzana z szerszym kontekstem europejskim (œwiatowym),
powodujĊca upodobnienia pojęciowo-leksykalne. Rzecz niewĊtpliwie warta
gâębszych studiów. Pomijam w niniejszych rozwaůaniach zapoůyczenie
nowego sâowa. To warstwa najbardziej widoczna, najlepiej opisana4. Interesuje mnie ewolucja semantyczna wyrazów zadomowionych w języku
polskim (choýby byây pochodzenia obcego), które zostaây wykorzystane
do nazwania nowego pojęcia lub których semantyka ewoluuje wraz ze
zmianĊ sposobu myœlenia. Mowa będzie zatem w duůej mierze (choý nie
tylko) o neosemantyzmach, które w sposób szczególnie wyrazisty poprzez
odwoâanie do pierwotnego znaczenie leksemu, zakotwiczajĊ nowĊ myœl
w znanej siatce pojęciowej5, a które jakůe często stajĊ się, posâuůmy się
A. Janowska, M. Pastuchowa, R. Pawelec, red., Humanizm w języku polskim. Wartoœci humanistyczne w polskiej leksyce i refleksji o języku, Wyd. Neriton, Warszawa 2011.
4 Literatura poœwięcona temu zagadnieniu jest bardzo obszerna. Por. przykâadowo: J. Maýkiewicz: Wyrazy międzynarodowe (internacjonalizmy) we wspóâczesnym języku polskim, w: J. Bartmiľski, red., Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Wyd. Wiedza o Kulturze, Wrocâaw 1993,
s. 525–535.
5 Jest to istotne w przyswajaniu nowych treœci, zob. R. Piâat, O istocie pojęý, Wyd. IFIS PAN,
Warszawa 2007, s. 227.
3
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barwnym okreœleniem Witolda Doroszewskiego, naczyniem przechowujĊcym obcego ducha6.
Koniecznoœý językowego zaadaptowania nowego pojęcia w okreœlonym
przez mnie zakresie wiĊůe się z dwiema sytuacjami, których granice wbrew
pozorom sĊ bardzo nieostre:
a. z odmiennym aktem poznawczym, czyli nowym ujęciem (konceptualizacjĊ) rzeczy juů wczeœniej poznanej i nazwanej,
b. z intelektualnym wyodrębnieniem nowych wycinków rzeczywistoœci
i potrzebĊ ich nazwania.
Oto garœý przykâadów.
A. Nowa interpretacja mentalna (jeden desygnat – dwa ujÆcia intelektualne)

Nowa interpretacja mentalna wybranego fragmentu rzeczywistoœci zdarza
się częœciej, niů przypuszczamy. Jest to bardzo ciekawy i niezbadany obszar
wzajemnych oddziaâywaľ kulturowych. Dla ilustracji posâuůę się wyjĊtkowo
przykâadem sięgajĊcym jeszcze czasów prasâowiaľskich. Przykâadem szkolnym. Chodzi o leksem i pojęcie księůyc7. Wymieniony wyraz, naleůĊcy do
grupy stabilnych leksemów w polszczyŭnie, wyparâ z języka ogólnego inne
okreœlenia, np. miesiĊc, œwiatâo. Jak powszechnie wiadomo, księůyc to pierwotny derywat od rzeczownika ksiĊdz. Nie kaůdy jednak wie, ůe sâowo to – jak
przypomina Jadwiga Waniakowa8 – „byâo pierwotnie uůywane w odniesieniu
do satelity ziemskiego w porze, gdy ów »rósâ« od nowiu do pierwszej kwadry”. Na Rusi – przypomina autorka za Moszyľskim – księůyc zwany byâ teů
carem, kniaziem „w zwiĊzku z tym mâody (tj. nowy) księůyc nosi tytuâ mâodego księcia. (…) Dopiero z czasem znaczenie tego sâowa ulegâo rozszerzeniu”. Wiele zatem wskazuje na to, ůe w prasâowiaľszczyŭnie istniaâ zarówno
kult Sâoľca, jaki i Księůyca, który zajmowaâ waůnĊ rolę w hierarchii bóstw.
Jak zatem ma się ów pierwotny księůyc do księůyca we wspóâczesnym rozumieniu? Mimo wspólnego desygnatu mamy do czynienia niewĊtpliwie
z dwoma odmiennymi pojęciami, dwoma odmiennymi konceptualizacjami.
Prasâowiaľski, ale takůe wczesnopolski księůyc byâ ujmowany w domenie
sakralnej (pogaľskiej), wspóâczeœnie fizycznej (np. jako termin astronomiczny, pomijam wspóâczesne potoczne rozumienie). Zwróýmy teů uwagę, ůe
W. Doroszewski, Pierwiastki struktury âaciľskiej w języku polskim, w: tegoů, Studia i szkice językoznawcze, Wyd. PWN, Warszawa 1962, s. 262.
7 Aby odróůniý pojęcie od leksemu stosuję zasadę takĊ samĊ jak w: Humanizm w języku polskim… – leksem zapisywany jest kursywĊ.
8 J. Waniakowa, Polska naukowa terminologia astronomiczna, Wyd. IJP PAN, Kraków 2003, s. 82.
6
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w dobie staropolskiej byâ to wyraz jeszcze niezleksykalizowany, gdyů z jednej strony jego sâowotwórcza podstawa ksiĊdz zachowaâa w tym czasie znaczenie ‘ksiĊůę’, z drugiej derywat księůyc funkcjonowaâ równieů w znaczeniu
‘syn księcia’9. ZwiĊzki motywacyjne zatem mocno byây jeszcze wspierane
wspomnianymi faktami językowymi. Ale nie tylko o zwiĊzki sâowotwórcze
tu się rozchodzi. Wiele wskazuje na to, ůe w dobie staropolskiej sakralne
pojęcie księůyca musiaâo byý powszechne. Wszak jeszcze w XX wieku, np.
na Lubelszczyŭnie – jak zauwaůa Janina Babinicz-Witucka10 – „mówiono
o nim (tj. o księůycu) ůe jest synem Dawida, niebieskim królewiczem, synem
sâoľca, które, gdy odpoczywa po cięůkiej caâodziennej pracy, zostawia go
czâowiekowi, aby nie byâ napastowany przez strachy nocne. Jeszcze przed II
wojnĊ œwiatowĊ starsi ludzie, zobaczywszy księůyc, zdejmowali czapki, klękali i ůegnali się”.
Tak więc przez dâugie wieki istniaây obok siebie co najmniej dwa odmienne
pojęcia: jeden sięgajĊcy czasów prasâowiaľskich (z pewnymi modyfikacjami),
drugi zwiĊzany z rozwojem nauki europejskiej. Sâowo księůyc tworzy klamrę
spajajĊcĊ te dwa sposoby myœlenia, dodaý naleůaâoby – co najmniej dwa.
Trudno byâoby jednak doszukiwaý się w „systemie językowym”, oprócz
pierwotnych zwiĊzków sâowotwórczych czy wspóâczeœnie liczby mnogiej,
wielu innych œladów owej odmiennej konceptualizacji. Widaý jĊ oczywiœcie
gâównie na poziomie tekstu, por. np. modlitwa châopów odnotowana przez
Kolberga: „Witaj księůycu nowy, niech nas nie bolĊ gâowy”11 i wspóâczeœnie
„Księůyc to satelita Ziemi”.
A oto ilustracja bardziej wspóâczesna, tym razem dotyczĊca wyrazu zapoůyczonego, internacjonalizmu – pokazujĊca przeobraůenia mentalne, zmiany
w sposobie ujmowania pewnych zjawisk. Chodzi o leksem histeria, który
zawędrowaâ do polszczyzny dopiero w XIX wieku wraz z powszechnym
wówczas znaczeniem. Tak jak wspóâczeœnie, uůywany byâ na okreœlenie
rodzaju nerwicy z charakterystycznymi cechami: nadmierna ekstrawersja,
pâaczliwoœý, demonstracyjnoœý zachowaľ itd. Na tym jednak koľczĊ się
podobieľstwa ze wspóâczesnoœciĊ. W SW przeczytamy bowiem definicję,
zgodnĊ z ówczesnĊ wiedzĊ, iů jest to: ‘dolegliwoœý maciczna’, takie samo
Podaję za SStp.
J. Babinicz-Witucka, Wiedza ludowa i wierzenia o księůycu, czyli tradycyjny i wspóâczesny lunaryzm
(na marginesie badaľ kultury duchowej Lubelszczyzny), „Z Zagadnieľ Kultury Ludowej”, t. 2/3
(1981), http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/9387/Wiedza_ludowa.pdf [dostęp:
23.11.2012].
11 Podaję za: tamůe.
9
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ALEKSANDRA JANOWSKA: Adaptacje nowych pojÆÂ i ich konsekwencje leksykalne

147

sformuâowanie spotkamy w SWil. Ten sposób myœlenia odzwierciedlajĊ teů
polskie odpowiedniki, które zostaây wyparte przez omawiany leksem: macicznica, macinnica wyraŭnie nawiĊzujĊce do âaciľskiego hysteria (z grec. hystéra
‘macica’). Definicja sâownikowa, którĊ przytoczyâam, dobrze tâumaczy, skĊd
nazwa tej choroby12. Od staroůytnoœci bowiem aů po wiek XIX ten rodzaj
nerwicy wiĊzano w sposób œcisây z kobietami i tâumaczono najczęœciej bólami, schorzeniami macicznymi. StĊd teů czytamy:
Do drugiego rzędu chorób naleůĊ tu cierpienia nerwowe, pochodzĊce juů
z bólów – brzucha, jako to: hipokondria i histeria…
(„Przyjaciel ludu, czyli Tygodnik potrzebnych i poůytecznych wiadomoœci”, nr 11 / rok
15, 1848, s. 82)13

Histeria wedâug ówczesnych europejskich poglĊdów byâa zatem kobiecĊ
chorobĊ. SW notuje co prawda derywat męski histeryk, ale definicja tam zawarta jakůe jest znamienna. Porównajmy: histeryk to ‘ten, co cierpi j a k o b y
na histerię’ i histeryczka ‘kobieta cierpiĊca na histerię’. Semantyka dziewiętnastowiecznego przymiotnika histeryczny ‘maciczny’ teů odpowiada znaczeniu
genetycznemu (np. bóle histeryczne).
Wraz z rozwojem nauki poglĊd tyczĊcy przyczyn i istoty tej choroby ulegâ
radykalnym zmianom. Chorobę tę inaczej się klasyfikuje, inna jest teů jej
geneza. To, czy mamy do czynienia z nowym pojęciem, czy naleůaâoby mówiý jedynie o pewnej korekcie rozumienia zjawisk – pozostawiam jako
otwarte14. Wspóâczeœnie w terminologii medycznej leksem ten coraz częœciej
zastępowany jest innymi terminami, bardziej jednoznacznymi, nieobarczonymi historycznymi konotacjami. Jak widaý, obciĊůenie dawnymi sensami,
jeœli bierzemy pod uwagę termin naukowy, jest balastem, który powinien byý
dla jasnoœci przekazu usunięty. Byý moůe więc histeria pozostanie jedynie
w języku potocznym na okreœlenie specyficznego zachowania – jednak bez
wyraŭnych zwiĊzków genetycznych. Wraz bowiem ze zmianĊ sposobu myœlenia rodzina tego wyrazu utraciâa zwiĊzek z pierwotnĊ âaciľskĊ (greckĊ)
podstawĊ.
Por. uwagi zawarte w: K. Dâugosz-Kurczabowa, Wielki sâownik etymologiczno-historyczny
języka polskiego, Wyd. PWN, Warszawa 2008.
13 Korzystaâam ze zbiorów Google KsiĊůka.
14 Faktem jest natomiast, ůe wraz z innĊ interpretacjĊ zjawisk moůe dojœý do nowej nominacji, np. gdy zanikâo przekonanie jakoby wynikiem migreny byâ pasoůyt zagnieůdůony
w gâowie wyszâo z uůycia okreœlenie tej choroby gâówny robak (SXVI, zob. hasâo robak).
12
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Podaâam zaledwie dwa przykâady spoœród niezwykle licznej grupy wyrazów, które pozornie niewiele się zmieniajĊ, wskazujĊ na ten sam desygnat,
a jednak przeobraůenia pojęciowe sĊ tu wyraŭne. Leksemy te sĊ niezwykle
ciekawe dla historyka języka i stanowiĊ teů duůy problem w opisie leksykograficznym, dokumentujĊcym dawny stan języka.
B. Intelektualne wyodrÆbnienie nowych wycinków rzeczywistoyci

W przedstawianych przykâadach dawny leksem ze względu na ten sam desygnat w sposób naturalny przejmowaâ funkcję oznaczania nowego sposobu
myœlenia. Nadawanie nazwy nowym wyodrębnionym wycinkom rzeczywistoœci przy wykorzystaniu zastanego juů zbioru leksemów jest juů bardziej
skomplikowane.
Czasami, oczywiœcie, „wybór” jest równie naturalny – wtedy np. gdy mamy do czynienia z zawęůeniem lub rozszerzeniem zjawisk objętych aktem
poznania bardzo często pozostaje dawny leksem je oznaczajĊcy. I znów
warto posâuůyý się konkretnym przykâadem. Rzeczownik fizyka do XVIII wieku, w Polsce i Europie (wszak jest to wyraz zapoůyczony), oznaczaâ ze starogreckiego ‘naturę, przyrodę, a takůe naukę o przyrodzie, medycynę’ (stĊd
fizykiem nazywano lekarza)15. Przypomnijmy znany podręcznik Jacques’a
Rohaulta z XVII wieku, w którym odnaleŭý moůna byâo wiadomoœci nie
tylko z fizyki w dzisiejszym rozumieniu, ale takůe z astronomii, kosmologii,
meteorologii, mineralogii, geologii, fizjologii, anatomii, a więc ze wszystkimi
zjawiskami naturalnymi, przyrodniczymi. Œlady takiego pojmowania tej gaâęzi nauki odnajdziemy jeszcze w polszczyŭnie dziewiętnastowiecznej, a do dziœ
pozostaâ przymiotniki fizyczny ‘materialny, dostępny zmysâom’, teů ‘dotyczĊcy
ciaâa ludzkiego, cielesny’. Rzeczownik fizyka zawęůa swoje znaczenie (tak jak
w innych językach) wraz z ksztaâtowaniem się nowej dziedziny nauki, wyspecjalizowanej, wyraŭnie wyodrębnionej z szerokiego spektrum badawczego.
Nie zawsze taki proces nominacji, jak wyůej opisaâam, jest moůliwy, nie
zawsze bowiem mamy do czynienia z zawęůeniem lub rozszerzeniem znaczenia. Częœciej wykorzystywany jest mechanizm – posâuůmy się tradycyjnym terminem – przeniesienia nazwy. Aby jednak mógâ rozpoczĊý się proces neosemantyzacji, musi istnieý pewien zbiór wâaœciwoœci wspólnych dla
pojęcia pierwotnego i wtórnego.
Tego typu zjawisko moůemy przeœledziý w rozwoju internacjonalizmu inteligencja, a wâaœciwie naleůaâoby powiedzieý w jego podwójnym w języku polskim
15

Por. na ten temat uwagi w SXVI.

ALEKSANDRA JANOWSKA: Adaptacje nowych pojÆÂ i ich konsekwencje leksykalne

149

zapoůyczeniu16, gdyů brak wyraŭnej ciĊgâoœci istnienia sâowa w polszczyŭnie.
Owa neosemantyzacja, która nas interesuje, przebiegaâa zatem na gruncie
innych języków. Polszczyzna jedynie przejmuje efekty tych zmian.
Wspóâczesna inteligencja rozumiana jest jako sprawnoœý umysâowa, moůliwa do zmierzenia (por. iloraz inteligencji). Przy czym owa sprawnoœý moůe
byý bardzo róůnie definiowana (np. jako umiejętnoœý zdobywania informacji
i ich wykorzystywania; jako zdolnoœý przystosowania się do nowych okolicznoœci, umiejętnoœý dostrzegania zaleůnoœci, relacji i wyciĊgania wniosków)17. W odróůnieniu od rozumu czy umysâu cechuje nie tylko czâowieka
(czy ew. zwierzę), ale takůe – co warto sobie uzmysâowiý – materię nieoůywionĊ (moůna np. mówiý o sztucznej inteligencji komputera). I choý
w przeszâoœci odnajdziemy nieco zbliůone semantycznie wyrazy do wspóâczesnej inteligencji (np. w języku polskim dowcip, bystroœý), to jednak inteligencja, którĊ moůna zmierzyý i ma często charakter wręcz mechaniczny, jest
pojęciem nowym, specyficznym dla wspóâczesnego œwiata.
Z pierwotnym znaczeniem âaciľskiego wyrazu intelligentia wbrew pozorom
nie ma zbyt wiele wspólnego. ‘Zdolnoœý poznawania, pojmowania, przenikliwoœý’ –
to częœý wspólna, która âĊczy, ale bardzo powierzchownie. OglĊd tych cech wspólnych jest
odmienny, a zakres uůycia znacznie się róůni, co pozwala, moim zdaniem, mówiý
o dwóch róůnych pojęciach.
áaciľska a za niĊ staropolska (do XVIII w.) inteligencja – i sâowo, i pojęcie
– to „œwiat duszy”. Rzeczownik ten okreœlaâ wiedzę intuicyjnĊ, wyůszĊ niů rozum.
To byâa zdolnoœý duszy rozpoznawania najwyůszych zasad. StĊd teů, warto na
to zwróciý uwagę, inteligencja przysâugiwaâa gâównie anioâom. Wyraz rzadki
w dawnej polszczyŭnie, raczej termin filozoficzny. Dopiero inteligencja pojawiajĊca się w XIX wieku przedostaâa się do języka ogólnego, zaczęâa byý
powszechnie uůywana. Przykâad neosemantyzacji tego âaciľskiego sâowa
doskonale pokazuje zmianę pojmowania œwiata, zmianę pojęciowĊ, znamiennĊ dla naszych czasów.
Nowe wyodrębnienie pewnego aspektu rzeczywistoœci charakterystyczne
jest przede wszystkim dla badaľ naukowych, które teů z natury swojej majĊ
charakter ponadnarodowy. Typowy dla terminologii naukowej jest zabieg
Więcej na temat skomplikowanej ewolucji semantycznej tego wyrazu zob. A. Janowska,
Zwierzom instynkt, nam ludziom, rozum daây nieba. Pole pojęciowe rozumu, w: Humanizm w języku polskim…, s. 266–294;. Zob. teů M. Pastuchowa, „O mĊdroœci, wszytkiego ůywocie stworzenia”. „MĊdroœý”
i wyrazy bliskoznaczne w historii polszczyzny, w: Humanizm w języku polskim…, s. 237–265.
17 Oczywiœcie definicji inteligencji jest bardzo wiele. W artykule z koniecznoœci rezygnuję
z dokâadnego ich opisu.
16
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neosemantyzacji. Sól, grzyb, koâo – to wyrazy przynaleůĊce do zarówno
leksyki ogólnej, jak i specjalistycznej. Terminy naukowe, gâównie klasyfikujĊce, taksonomiczne, wyznaczajĊce pewne zbiory, często nawiĊzujĊ do nazw
desygnatów czy teů zbiorów funkcjonujĊcych w języku ogólnym. To typowy
przykâad wiĊzania potocznej wiedzy z oglĊdem naukowym. Termin naukowy bardzo dokâadnie jednak okreœla zbiór desygnatów, wâaœciwoœci itd. Leksem w znaczeniu potocznym choýby nawet wskazywaâ podobny wycinek
rzeczywistoœci, to jednak semantycznie nie jest identyczny. Zawsze mamy tu
do czynienia jedynie z częœciowym (większym lub mniejszym) nakâadaniem
się zbiorów, np. zakres uůycia leksemu koâo w języku potocznym jest niewĊtpliwie szerszy niů w języku specjalistycznym.
Warto zaznaczyý, ůe czasami mamy do czynienia ze zmianami dotyczĊcymi caâej grupy wyrazów, tak staâo się np. z nazwami taksonomicznymi zwierzĊt. Daleko idĊce zmiany dotyczĊce klasyfikacji gadów, pâazów, ryb –
o czym pisze Krzysztof Waœkowski – zawdzięczmy nowym ujęciom naukowym. SĊ to przewartoœciowania bardzo istotne, dotykajĊce nie tyko warstwy
leksykalnej, ale przede wszystkim sposobu myœlenia18. Rodzime sâowa zmieniajĊ swe znaczenie, niejako „dostosowujĊ się” do nowego opisu œwiata,
opisu coraz bardziej uniwersalnego, wspólnego dla wielu kultur.
***

Jak widaý, problem zapoůyczeľ sięga gâęboko w sferę leksykalnĊ polszczyzny, dotyczy nie tylko klasycznych zapoůyczeľ leksemów, kalek językowych
czy neosemantyzmów. Upodobnieľ, pewnej internacjonalizacji doszukaý się
moůna równieů w semantyce wyrazów rodzimych. A zatem liczba zapoůyczeľ leksykalnych nie oddaje w istocie problemu wzajemnych wpâywów
kulturowych. Wszystkie bowiem podawane w artykule przykâady stanowiĊ
egzemplifikacje uniwersalnych zmian pojęciowych, nawet gdy chodziâo
o wyrazy czysto polskie, takie jak księůyc.
Co więcej, warto zwróciý uwagę, ůe zapoůyczone wyrazy często nie odrywajĊ się w swym bycie od pierwowzoru, ale – wskutek ciĊgâych kontaktów
językowych, kulturowych – podlegajĊ zmianom semantycznym, takim samym jak on sam. Przeobraůeľ tych nie da się i nawet nie powinno się tâumaczyý na gruncie polszczyzny.
Spojrzenie od pojęcia do leksemu nie jest âatwe dla językoznawcy, takůe ze
względu na brak precyzyjnych narzędzi w odróůnianiu pojęý. Pozwala jednak
K. Waœkowski, Staâoœý i zmiennoœý polskiej leksyki animalistycznej (niepublikowana rozprawa
doktorska).
18
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dostrzec często przyczyny wielu leksykalnych zmian (często seryjnych), zrozumieý przebieg zachodzĊcych procesów i co wydaje mi się szczególne waůne – pozwala większoœý tych zmian widzieý w znacznie szerszym kontekœcie
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

