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Nazwy larw owadów –
etymologia i rozwój w języku polskim
Funkcjonującymi w polszczyźnie nazwami larw owadów są zasadniczo trzy określenia:
gąsienica, potocznie nazywana teĪ liszką, pĊdrak oraz czerw. O ile dla entomologa
terminy te mają jasno sprecyzowane znaczenie i odnoszą siĊ do róĪnych obiektów:
czerw oznacza bowiem konkretny typ beznogiej (apodialnej) larwy niektórych báonkówek i muchówek, bez wyraĨnej puszki gáowowej, w przeciwieĔstwie do gąsienicy,
czyli stadium rozwojowego motyla z wyodrĊbnioną gáówką oraz odnóĪami i posuwkami, a takĪe pĊdraka, tj. larwy niektórych chrząszczy, o tyle dla przeciĊtnego uĪytkownika jĊzyka, niespecjalisty, róĪnice te nikną, a zakresy znaczeniowe wskazanych
wyrazów nachodzą czĊĞciowo na siebie. NiezaleĪnie jednak od obserwowalnego
w tym wzglĊdzie rozziewu miĊdzy znaczeniem specjalistycznym (terminologicznym)
a potocznym dla historyka jĊzyka interesująca jest zwáaszcza etymologia i rozwój
formalno-semantyczny przywoáanych jednostek, wspóáczeĞnie postrzeganych jako
proste, niepodzielne sáowotwórczo, a w istocie zleksykalizowane znaki jĊzykowe.

Gąsienica
Rzeczownik gąsienica, którego pierwsze poĞwiadczenie tekstowe w jĊzyku
polskim (por. zapis eruca gøssenicze) pochodzi z piĊtnastowiecznego sáownika
przyrodniczego Jana Stanki (zob. J. RostafiĔski 1900: 47, nr 1460), ma genezĊ
prasáowiaĔską, jednak jego etymologia (a ĞciĞlej: budowa sáowotwórcza) nie jest
do koĔca jednoznaczna. Wedáug Franciszka Sáawskiego jest to pierwotne deminutywum utworzone za pomocą zdrabniającego formantu sáowotwórczego -ica  *-ika
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od przymiotnika psá. *(v)Іs-Čna (F. Sáawski 1952: 266). Stanowiące podstawĊ
tego aktu derywacji pierwotne adiectivum pochodzi z kolei od rzeczownika psá.
*(v)Іsɴ ‘wáosy, zarost (na twarzy)’ i zawiera stary przyrostek *-Čnɴ wyspecjalizowany – jak wykazaáa Maria Brodowska-Honowska w odniesieniu do materiaáu
staro-cerkiewno-sáowiaĔskiego – w tworzeniu przymiotników materiaáowych,
por. scs. vlasČnɴ ‘wáosiany’ (M. Brodowska-Honowska 1960: 142–145). Jakkolwiek przedstawiony kierunek motywacji nie budzi zastrzeĪeĔ, to jednak wydaje
siĊ, iĪ nie ma wystarczających podstaw ku temu, aby formacjĊ gąsienica traktowaü jako zdrobnienie. Sufiks -ica istotnie w jĊzyku prasáowiaĔskim mógá peániü róĪne
funkcje (w tym takĪe deminutywną), jednakĪe w poáączeniu z podstawami przymiotnikowymi z reguáy tworzyá tzw. nazwy znamionujące (nomina attributiva), tj. okreĞlające obiekt (osobĊ, zwierzĊ, roĞlinĊ, takĪe miejsce, rzadziej przedmioty martwe
i zjawiska) ze wzglĊdu na jakąĞ uderzającą wáaĞciwoĞü desygnatu1, por. *grČš-ɶn-ica
‘kobieta grzeszna’  *grČš-ɶn-ɴ  *grČchɴ ‘grzech’2, *borov-ica (*borovɶn-ica)
‘roĞlina leĞna, borówka’  *borov-ɴ (*borov-ɶn-ɴ)  *borɴ ‘bór’, gostin-ica ‘dom
goĞcinny, gospoda’  *gost-in-ɴ  *gostɶ ‘goĞü, przybysz, obcy’, *piv-ɶn-ica
‘piwnica, miejsce, gdzie niegdyĞ trzymano napoje (piwo)’  * piv-ɶn-ɴ  *pivo
‘to, co siĊ pije, napój’, *tɶm-ɶn-ica ‘ciemne pomieszczenie; loch, wiĊzienie’  *tɶm-ɶn-ɴ  *tɶma ‘ciemnoĞü’. Tak wiĊc z punktu widzenia sáowotwórstwa historycznego gąsienica to raczej odprzymiotnikowa nazwa nosiciela cechy. Wyraz ten
pierwotnie oznaczaá ‘wáochatą, kudáatą, kosmatą (larwĊ owadów)’, co istotnie
zwraca uwagĊ w przypadku wielu gąsienic, które zapewne ze wzglĊdu na owo
gĊste, puszyste owáosienie oraz dáugie i wąskie ciaáo przypominające lisa (lisi ogon)
nazywane są równieĪ liszkami. Na gruncie jĊzyka polskiego analizowana formacja
z czasem ulegáa leksykalizacji, skoro juĪ w Thesaurusie Grzegorza Knapiusza od1

Na temat róĪnych funkcji sufiksu -ica w jĊzyku polskim pisaá przed kilkudziesiĊciu laty Witold
Doroszewski w Monografiach sáowotwórczych. Autor zwracaá uwagĊ, Īe formant ten m.in. substantywizuje
przymiotniki, zwáaszcza te, które zawierają morfem -n- (W. Doroszewski 1928: 150–151).
2
Renata Grzegorczykowa i Jadwiga Puzynina w Gramatyce wspóáczesnego jĊzyka polskiego
derywaty typu grzesznica, bezwstydnica, záoĞnica uznają za nazwy ĪeĔskie utworzone od
rzeczowników mĊskich (gáównie o strukturze nazw atrybutywnych) za pomocą formantu
paradygmatycznego (ĪeĔskiego) ze wspóátowarzyszącą alternacją k : c (por. grzesznica ĸ grzesznik,
bezwstydnica ĸ bezwstydnik, lubieĪnica ĸ lubieĪnik), zob. R. Grzegorczykowa, J. Puzynina (1984:
365–366). Odmiennie czynią natomiast autorzy gramatyk historycznych jĊzyka polskiego, którzy
formacje te traktują jako nazwy znamionujące derywowane substantywizującym przymiotniki
sufiksem -ica (na co – dodajmy – wskazuje takĪe ich budowa morfemowa), zob. Z. Klemensiewicz,
S. UrbaĔczyk, T. Lehr-SpáawiĔski (1964: 201); K. Dáugosz-Kurczabowa, S. Dubisz (2006: 372).
W przypadku derywatów typu grzesznica, bezwstydnica, lubieĪnica doszáo wiĊc do zmiany poczucia
pochodnoĞci w interpretacji synchronicznej: wyrazy te, genetycznie pochodne od przymiotników (tu:
grzeszny, bezwstydny, lubieĪny), dziĞ mogą byü interpretowane jako nazwy feminatywne utworzone
od atrybutywnych rzeczowników mĊskich. Na temat sprzecznoĞci wyników pochodnoĞci genetycznej
i derywacji synchronicznej pisze m.in. Alicja Nagórko (2010: 184).
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najdujemy przeciwstawienie gąsienica, gąsionka kosmata : niekosmata (G. Knapiusz 1621: 187–188), a objaĞnienie hasáa liszka we wspóáczesnym dyskursie szaradziarskim najczĊĞciej przybiera postaü „kosmata gąsienica”.
Na zatarcie pierwotnej motywacji i rozluĨnienie związku sáowotwórczego ze
sáowem wąs ( *Іsɴ) istotny wpáyw miaáo najpewniej usankcjonowanie w graficzno-brzmieniowej postaci rozpatrywanego wyrazu nagáosowej spóágáoski tylnojĊzykowej
g. Jej obecnoĞü táumaczy siĊ zwykle zjawiskiem fonetycznym, polegającym na
wzmocnieniu artykulacji nagáosowego w niezgáoskotwórczego, które – wiadomo
skądinąd – w dialektach lechickich byáo protezą chroniącą przed wstĊpnym zwarciem krtani przy artykulacji wyrazów zaczynających siĊ od samogáosek (jĊzyk
prasáowiaĔski unikaá wszak nagáosów wokalicznych). Taką wáaĞnie protezĊ
otrzymaáy w polszczyĨnie przedhistorycznej wszystkie wyrazy prasáowiaĔskie
zaczynające siĊ od nosówki tylnej, por.: psá. *Іsɴ  pp. *wІsɴ  pol. wąs, psá.
*Іglɶ  pp. *wІglɶ  pol. wĊgiel, psá. *Іzlɴ  pp. *wІzlɴ  pol. wĊzeá, psá.
*Іzɴkɴjɶ  pp. *wІzɴkɴjɶ  pol. wąski. O ile w przywoáanych przykáadach dawne
dwuwargowe w (wymawiane jako w) regularnie rozwinĊáo siĊ w pozycji przed
samogáoską nosową tylną w wargowo-zĊbowe v3, o tyle w przypadku analizowanego rzeczownika poza tą standardową ĞcieĪką rozwoju, fakultatywnie nastąpiáo
równieĪ „usilnienie” owej protezy poprzez poprzedzenie pierwotnie bilabialnego
w zwartą spóágáoską tylnojĊzykową g4. Powstaáa w ten sposób nagáosowa grupa
gw- uproĞciáa siĊ nastĊpnie do g (z podobną elizją póásamogáoski tylnej w w pozycji
przed samogáoską okrągáą lub zaokrągloną spotykamy siĊ równieĪ we wspóáczesnej
polszczyĨnie, por. potoczną wymowĊ *[mody] zamiast [mwody], *[vosy] zamiast
[vwosy], *[guvny] zamiast [gwuvny]). Tak wiĊc: psá. *ІsČnica  *wІsČnica 
*gwІsČnica  pol. gąsienica. Byü moĪe pewną rolĊ w uksztaátowaniu siĊ postaci
brzmieniowej z nagáosowym g odegraáa takĪe etymologia ludowa: skojarzenie
ze sáowem *gąsɶ  pol. gĊĞ. Warto przypomnieü, Īe w XVI stuleciu, jak zaĞwiadcza Dictionarius Ioannis Murmellii variarum rerum (1526), gąsienicĊ
nazywano gąską (za: J. RostafiĔski 1900: 328, nr 10535); tak teĪ jest do dziĞ
w niektórych dialektach polskich (zob. J. Karáowicz: 1901: 71; R. ZawiliĔski
1880: 228). Taki kierunek rozwaĪaĔ bliski jest Andrzejowi BaĔkowskiemu,
który sáowo gąsienica wywodzi od psá. *gІsČnica o znaczeniu ‘gĊsia szyjka,
maáe stworzonko podobne do gĊsiej szyi’ i táumaczy nastĊpująco: „KaĪda
gąsienica w ruchu, wyginając siĊ w paáąk, podobna jest do dáugiej a wygiĊtej
gĊsiej szyi” (A. BaĔkowski 2000: 415)5.
3

Wedáug Edmunda Kownackiego proces ten dokonaá siĊ ok. XII wieku w związku z obniĪaniem
siĊ artykulacji *І w kierunku ą (E. Kownacki 1976: 53).
4
Jak wynika z prac Antoine’a Meilleta i Andre Vaillanta, zjawisko fonetyczne polegające na takim
wzmocnieniu jest dobrze zaĞwiadczone w róĪnych jĊzykach sáowiaĔskich.
5
Inną asocjacjĊ – choü zdaniem Franciszka Sáawskiego mniej prawdopodobną (zob. F. Sáawski
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Gwoli ĞcisáoĞci naleĪy równieĪ dodaü, Īe w polszczyĨnie historycznej, zwáaszcza w XVI i XVII wieku, czĊstsze byáy warianty fonetyczne z nagáosowym w-, tj.
wąsienica i zdrobnienie wąsionka. Formy te odnotowali w swoich leksykonach
m.in. Bartáomiej z Bydgoszczy oraz Jan MączyĔski. Jak podaje Wanda Budziszewska, warianty brzmieniowe ze spóágáoską w- w nagáosie zachowaáy siĊ do
dziĞ w dialekcie wielkopolskim, na Kaszubach oraz czĊĞciowo w bliĪszych jĊzykach ruskich, a takĪe w sáoweĔskim i buágarskim (W. Budziszewska 1965: 153).

Pędrak
Trudno teĪ o jednoznaczną motywacjĊ sáowotwórczą rzeczownika pĊdrak. Derywat ten wywodzi siĊ od rzeczownika psá. *ponorvɶ || *ponorvɴ o znaczeniu
‘larwa, robak ziemny’, który z kolei – jak twierdzi Wiesáaw BoryĞ – zostaá utworzony za pomocą przyrostka *-vɶ || -vɴ od czasownika prefigowanego *po-noriti
‘zanurzyü, pogrąĪyü’ czy zwrotnego *po-noriti sĊ ‘zanurzyü siĊ, pogrąĪyü siĊ’.
Czasowniki te zachowaáy siĊ m.in. w jĊzyku czeskim, por. ponoĜit, ponoĜit se
(W. BoryĞ 2005: 423). Warto zauwaĪyü, Īe wykorzystany w tym akcie sáowotwórczym morfem -v- zawiera teĪ pokrewne litewskie sáowo narvas. Z kolei
Hanna Popowska-Taborska skáonna byáaby raczej wiązaü rzeczownik psá.
*ponorvɴ z podstawowym (tj. bezprzedrostkowym) czasownikiem noriti, a wáaĞciwie
z utworzonym na jego bazie rzeczownikiem *norvɴ (H. Popowska-Taborska
2004: 419). W kaĪdym razie pierwotne (strukturalne) znaczenie analizowanego
rzeczownika byáoby nastĊpujące: ‘to, co siĊ pogrąĪa, zanurza w czymĞ’; wyraz
ten oznaczaá bowiem larwy owadów Īyjące w ziemi, otworach czy miĊsie.
Kontynuanty psá. formy *ponorvɶ || *ponorvɴ wystĊpują w wiĊkszoĞci jĊzyków
sáowiaĔskich, przy czym wykazują one silne zróĪnicowanie morfologiczne,
a czĊĞciowo takĪe znaczeniowe, por.: stcz. ponrav || pondrav ‘pĊdrak’, czes. ponrava || pondrava || pondrav ‘ts.’, sác. pondrav || pandrava || pandrak ‘ts.’, strus.
ponorovɴ || ponorovɶ ‘robak ziemny’, ros. ponorov, chor./serb. pundrak || pundrav || pandrav ‘pĊdrak’, chor./serb. pamrak ‘robak, rup, owsik’, buág. pondrak
‘larwa chrząszcza, pĊdrak’, kasz. ponarva || ponara || ponфr ‘larwa, pĊdrak; rodzaj robaka; poczwarka’.
Najstarsze poĞwiadczenia analizowanej jednostki na gruncie polskim pochodzą
z XV wieku. W tekstach staropolskich spotykamy formy brzmieniowe: panrów,
pandrów oraz pamrów, a dzieáa z XVI i XVII wieku notują ponadto skróconą
1952: 266) – do starosáowiaĔskiego gušþerica ‘jaszczurka’ przyjmuje Max Vasmer (M. Vasmer
1950–1958: 323).

Nazwy larw owadów – etymologia i rozwój w języku polskim

25

postaü pandr w znaczeniu ‘robak Īyjący w miĊsie, drzewie, pĊdrak’. Oto garĞü
przykáadów:
MiĊǕo áby dáugo trfááo w chowániu/ bes p á n d r ó w y Ǖmrodu (SienLek 163).
ty rzeczy są bárzo przeüiwne robáctwu/ które ĞiĊ w zboĪu lĊĪe/ iáko czerwie/ p a n d r o w i e /
y myǕzy (Cresc 1571/ 151).
Īe w czáowiecze (…) téĪ bywáią dlugie [glisty] [k]rótkié/ okrągáe iáko p á n d r o w i e máli
(UrzĊdowHerb 5a).
Bowiem, gdĨie wiatr nie dochodĨi/ tám ĞiĊ nie zálĊĪe p á n d r o w / áni teĪ czerw Īaden
(Cresc 1571/ 153).
to Ǖą wĊdy troiǕte/ to ieǕt gdy trzy wĊdy moǕiądzowe Ǖpoáu zwiąĪą á ná nich rákową ǕzyiĊ abo
p a m r o w i a / albo iaką gliǕtĊ wielką naǕtroĪą (Cresc 1571/647)6.

WystĊpujące w przytoczonych formach staro- i Ğredniopolskich nagáosowe paw miejscu pierwotnego po- moĪna – jak sądzĊ – táumaczyü wpáywem rzeczowników z przedrostkowym pa-, typu: padóá, pamiĊü, pasierb, pamrok, paszczĊka,
pagór, takĪe pająk; jako derywaty sufiksalne traktuje tego rodzaju konstrukcje
Krystyna Kleszczowa (1996: 299–300), na gruncie sáowotwórstwa prasáowiaĔskiego uznaje siĊ je raczej za prastare kompozyta nominalne, których pierwszym
czáonem jest prasáowiaĔski prefiksoid pa-, pozostający w opozycji do wáaĞciwego
werbom po- (F. Sáawski 2011: 160).
ObecnoĞü spóágáoski dwuwargowej m zamiast pierwotnego zĊbowego n w stp.
formie pamrów – to rezultat asymilacji na odlegáoĞü, w terminologii Grammonta
okreĞlanej jako dylacja. Gáoską oddziaáującą byáo tu, oczywiĞcie, nagáosowe
bilabialne p (mamy tu wiĊc do czynienia z metafonią progresywną).
Gáoska d wystĊpująca we wspóáczesnej formie pĊdrak oraz staropolskich postaciach fonetycznych pandrow i pandr, a takĪe formach zaĞwiadczonych w jĊzykach poáudniowosáowiaĔskich oraz czeskim i sáowackim, jest spóágáoską
wstawną, rozbijającą zbitkĊ Ğródgáoskową -nr-, która to grupa powstaáa po tzw.
przestawce páynnych, gdy pierwotne *-norv-7 (por. psá. *ponorvɶ) wskutek dziaáania prasáowiaĔskiego prawa otwartej sylaby przeszáo -nrov- w jĊzyku polskim,
a w -nrav- w jĊzykach poáudniowosáowiaĔskich oraz czeskim i sáowackim.
Identyczna epenteza wystĊpuje równieĪ w gwarowej wymowie imion Henryk
i Konrad, które brzmią czasem Hendryk i Kondrad. Z tego rodzaju zjawiskiem
fonetycznym spotykamy siĊ takĪe w przysáówku bardzo, który pierwotnie
brzmiaá barzo (pierwotna postaü tego przysáówka, zapisana barso, poĞwiadczona
jest w Kazaniach gnieĨnieĔskich). Z kolei w tekĞcie KazaĔ ĞwiĊtokrzyskich,
6
7

Cytowane przykáady wraz z ich lokalizacjami podajĊ za Sáownikiem polszczyzny XVI wieku (1995: 141).
W ujĊciu Z. Stiebera *-narv-.
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w Kazaniu IV. Na dzieĔ BoĪego Narodzenia wystĊpuje zapis zdrĳki (por. izbisce
duse uase zdrĳky urogow uasih [ochro]nily). Jest to przypadek o tyle interesujący,
Īe wstawne d wystĊpuje tu na granicy dwóch wyrazów, tj. miĊdzy przyimkiem
a rzeczownikiem: razem tworzyáy one przecieĪ caáoĞü akcentuacyjną. Trzeba
wreszcie powiedzieü, Īe w niektórych sáowach owo wtrącone d zyskaáo sobie
prawo obywatelstwa takĪe w jĊzyku ogólnonarodowym. W efekcie tej epentezy
ze staropolskiej zrady powstaáa wspóáczesna zdrada, a ze zroju – zdrój. Wyraz
zdrada zawiera ten sam rdzeĔ, co sáowa rada, radziü, stp. zradziü – to ‘sprowadziü
kogoĞ z dobrej rady, Ĩle komuĞ poradziü’. Po wtrąceniu spóágáoski d rzeczownik
zdrada ulegá caákowitej leksykalizacji i obecnie nikt go juĪ z radą nie áączy.
Podobnie staáo siĊ równieĪ ze sáowem zrój, które dawnej znaczyáo ‘to, co siĊ
z ziemi wyroiáo; rojąca siĊ, bulgocąca w Ĩródle woda’. JednakĪe po zjawieniu siĊ
spóágáoski d w tym wyrazie zataráa siĊ jego pierwotnie przejrzysta struktura sáowotwórcza i zatraciáo siĊ wĞród uĪytkowników polszczyzny poczucie áącznoĞci
z podstawowym czasownikiem roiü siĊ.
Trzeba byáo te przykáady wyliczyü, aby siĊ upewniü, Īe wstawne (epentetyczne) d, jakie wystĊpuje w wyrazie pĊdrak, nie jest zjawiskiem odosobnionym
w jĊzyku polskim.
Na zatarcie pierwotnego związku omawianej jednostki z praformą *ponorvɶ ||
*ponorvɴ istotny wpáyw miaáo – na co wskazuje BoryĞ – tworzenie nowszych
derywatów z uciĊciem czĊĞci wyrazów i – dodajmy – uĪyciem wyrazistszych
Ğrodków sáowotwórczych. ĝciĞlej mówiąc, chodzi tu o uszczuplenie staropolskiej
postaci pandrow o ciąg gáoskowy -ow- i dodanie przyrostka -ak (por. W. BoryĞ
2005: 423). Mając na uwadze pierwotną strukturĊ sáowotwórczą rozpatrywanej
jednostki, naleĪaáoby mówiü tu o derywacji dezintegracyjno-sufiksalnej, nie zaĞ
o derywacji wymiennej, gdyĪ mamy w tym przypadku do czynienia z mutylacją –
przy uszczupleniu podstawy nie respektowano bowiem granic morfologicznych:
uciĊto zarówno pierwotny sufiks -v ( *-vɶ || *-vɴ), jak i samogáoskĊ tematyczną
o. Zresztą wyraz juĪ w poczuciu jĊzykowym Staropolan jawiá siĊ najpewniej jako
niepodzielny sáowotwórczo, niemotywowany znak jĊzykowy; za taki uznaje go
Krystyna Kleszczowa, gdy analizuje wspomniane juĪ staropolskie formacje
z przedrostkowym pa- (zob. K. Kleszczowa 1996: 300). Podobnej „obróbce”
morfologicznej podlegaáa analizowana jednostka takĪe w jĊzyku sáowackim (por.
pandrák) oraz buágarskim (por. pondrák).
W polszczyĨnie doszáo ponadto do wtórnego unosowienia (nazalizacji) samogáoski a znajdującej siĊ przed spóágáoską póáotwartą nosową n, a nastĊpnie zaniku
(redukcji) tejĪe spóágáoski i przejĞcia a nosowego w nosówkĊ przednią Ċ. Tak
wiĊc: pandrak  pąndrak  pądrak  pĊdrak.
Opisane procesy i przeobraĪenia fonetyczne oraz sáowotwórcze, które dokonaáy
siĊ w praformie *ponorvɶ || *ponorvɴ w trakcie jej rozwoju na gruncie polskim
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wydatnie odksztaáciáy ją od pierwotnej postaci, doprowadzając do znanego
wspóáczesnej polszczyĨnie brzmienia pĊdrak. W takiej postaci i w znaczeniu
‘robak Īyjący w ĪywnoĞci, gáównie miĊsie’ wyraz ten poĞwiadczony jest w tekstach od XVII wieku. Za przykáad niech posáuĪy fragment sielanki V Józefa Bartáomieja Zimorowica pt. Roczyzna:
O prĊdkoĞ sobie za powinowactwo
Namilsze przybraá plugawe robactwo!
Owad podziemny, wĊĪe i gadzina
To twoi krewni teraz i rodzina.
Twoi to bracia teraz i rodacy:
Smród, zgniáoĞü, mszyca, czerwie i p Ċ d r a c y !
(J.B. Zimorowic 1999: 52–53; podkr. M.M.)

Czerw
Nazwa czerw to jednostka leksykalna o zasiĊgu ogólnosáowiaĔskim. Kontynuanty psá. *þĚֈvɶ odnaleĨü moĪna we wszystkich jĊzykach sáowiaĔskich (przy czym
w grupie wschodniej wyraz ten wykazuje pewne zróĪnicowanie morfologiczne),
co ilustruje tabela 1.
Tabela 1. Nazwa czerw w poszczególnych jĊzykach sáowiaĔskich
JĊzyki
zachodniosáowiaĔskie

czes. þerv
stczes. þerv
sáowac. þerv
dáuĪ. cerǠ
gáuĪ. þerw
poáab. cer(v) lézãcơ ‘Ğlimak’
ħródáo: opracowanie wáasne

wschodniosáowiaĔskie

ros. ɱɟɪɜɶ || ɱɟɪɜɹɤ
strus. ɱɶɪɜɶ || ɱɟɪɜɶ || ɱɟɪɜɴ
ukr. ɱɟɪɜɹɤ || ɱɟɪɜɚ
biaáorus. ɱaɪɜɹɤ || ɱoɪaʆ

poáudniowosáowiaĔskie

buág. ɱɟɪɜeɣ
mac. ɰɪɜ
serb. ɰɪɜ
chor. ɰɪɜ
sáoweĔ. þШv
scs. þrɶvɶ

Autorzy sáowników etymologicznych zgodnie twierdzą, Īe psá. *þĚֈvɶ, D *þĚֈvi
(rzeczownik ten pierwotnie odmieniaá siĊ wedáug deklinacji IV, tzw. i-tematowej)
pozostaje w niewątpliwym związku z psá. *þĚֈmɶ, D *þĚֈvi ‘robak, czerw’, zaĞwiadczonym w niektórych jĊzykach sáowiaĔskich, na przykáad w sáowackiej
dialektalnej formie þrm ‘wielka osa’ czy sáoweĔskim þШm ‘wąglik, antrax; rodzaj
choroby ĞwiĔ; zanokcica, ropieĔ okolic paznokcia’, i mającym dokáadne odpowiedniki w innych jĊzykach indoeuropejskich, por.: litewskie kirmís ‘robak,
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czerw’, áotewskie cirmis ‘robak, gąsienica’, staroindyjskie kĚmi- ‘robak,
czerw’ : krmi- ‘czerwona farba otrzymywana z robaków z rodziny Coccidae’,
staropruskie girmis (= kirmis), perskie kirm ‘robak’. Wskazane ekwiwalenty
zaĞwiadczone w jĊzykach baátyckich i innych indoeuropejskich pozwalają uznaü
prasáowiaĔską nazwĊ czerwia za znacznie starszą i tym samym wywodziü prasáowiaĔski wyraz *þĚֈmɶ z baáto-sáowiaĔskiej wspólnoty jĊzykowej, a nawet
z praindoeuropejszczyzny. Wiesáaw BoryĞ upatruje w nim kontynuacjĊ pie. formy *kwRmi- o znaczeniu ‘robak, czerw’ (zob. W. BoryĞ 2005: 96); podobnie
autorzy Sáownika prasáowiaĔskiego, gdzie jest: *kwR-mi- z zaznaczoną granicą
morfologiczną oddzielającą rdzeĔ od przyrostka sáowotwórczego (F. Sáawski
1976: 271), a takĪe Petar Skok, który pisze:
Rijeþ je ie. i baltoslavenska kako dokazuje stprus. kirmis ››Made‹‹, lit. kirmis = lot. cirmins
››crv‹‹ od ie. osnove *qwermis ojse nalazi i u skanskrt. krmi, odakle potjeþe i ar. girmiz, odatle opet evropski arabizam grimiz i naš turcizam krmez.
(P. Skok 1971: 276)

Pochodzenie elementu -v- w kontynuowanej do dziĞ we wszystkich jĊzykach
sáowiaĔskich prapostaci *þĚֈvɶ i tym samym stosunek tej formy do bsá./ psá. *þĚֈmɶ
nie jest jednak zupeánie jasny. Wedáug niektórych badaczy, na przykáad Antoine’a Meilleta czy Andre Vaillanta, rzeczownik *þĚֈvɶ powstaá po prostu wskutek
znieksztaácenia ie. *þĚֈmɶ (podajĊ za: F. Sáawski 1976: 271). W opinii Petara
Skoka wariant leksykalny *þĚֈvɶ rozwinąá siĊ z bsá. *þĚֈmɶ w dobie prasáowiaĔskiej, a punktem wyjĞcia byá tu przymiotnik *þĚֈm-ɶn-ɴ(jɶ) (por. teĪ ukr.
ɱɟɪɦɹɧɢɣ ‘czerwony’), który wskutek dysymilacji na odlegáoĞü (m – n  m – v)
przeszedá w *þĚֈvɶnɴ(jɶ):
Pored ove baltoslavenske rijeþi nastade vec u praslavensko doba dubleta s prijelazom m >
v *þĚֈvɶ, koja se nalazi u svim slavenskim jezicima. Razlog ovoj staroj inovaciji nalazi se
u pridjemu þrɶmɶnɴ, u kojem je suglasniþka grupa mn prešla u vn, upor. gore Crvnica i vnogo za mnogo. Odatle je nastao pridjev crven i odbacivanjem pridjevskog sufiksa crv.
(P. Skok 1971: 276)

Hipoteza, Īe „†þĚֈvɶ [jest – dop. – M.M.] innowacją fonetyczną zamiast †þĚֈmɶ”
nie przekonuje Andrzeja BaĔkowskiego (A. BaĔkowski 2000: 227). UwaĪna
lektura artykuáów hasáowych zamieszczonych w jego sáowniku etymologicznym,
a poĞwiĊconych przymiotnikowi czermny i rzeczownikowi czerw, pozwala zauwaĪyü, Īe badacz ten przyjmuje istnienie aĪ trzech wariantów prasáowa nazywającego czerwia, robaka, a mianowicie: *kR-w-i-s, *kR-m-i-s oraz *wR(t)-m-i-s.
Z uksztaátowania morfologicznego tych praform moĪemy wnosiü, Īe są one pochodzenia praindoeuropejskiego; wszystkie to pierwotne masculina z przyrostkiem tematycznym -Ʊ- usytuowanym miĊdzy tematem fleksyjnym (tu: rdzeĔ
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z afiksem sáowotwórczym), a koĔcówką M lp r.m. -s (mianownik sygmatyczny;
w przeciwieĔstwie do praindoeuropejskich neutrów, które odznaczaáy siĊ brakiem
koĔcówki -s w M-B-W)8. Ich póĨniejsze, prasáowiaĔskie kontynuanty miaáy wedáug BaĔkowskiego nastĊpujące postaci: *þĚֈvɶ, *þĚֈmɶ, *vĚֈmɶ9, przy czym Ğlady
tej pierwszej odnaleĨü moĪna tylko w prasáowiaĔszczyĨnie. Relikty praformy
*kR-m-i-s zachowaáy siĊ nie tylko w jĊzykach sáowiaĔskich, ale równieĪ w litewskim (kirmís), perskim (kirm) oraz sanskrycie (krmi-). Na bazie prasáowiaĔskiego
rzeczownika *þĚֈmɶ powstaá m.in. ogólnosáowiaĔski (dziĞ recesywny) przymiotnik
*þĚֈm-ɶn-ɴ(jɶ) ‘czerwony’, pol. czermny (stp. dial. czyr(z)mny), od którego pochodzi
rzeczownik czermieĔ – r.Ī. (stp. czyr(z)mieĔ) oznaczający dawniej ‘roĞliny báotne
o czerwonych owocach lub áodygach’. Psá. rdzeĔ *þĚֈm-, zdaniem A. BaĔkowskiego, moĪna odnaleĨü równieĪ w pewnych toponimach i antroponimach:
w czĊstej nazwie miejscowej Czyrmna, -no XIV–XV Maáopolska (dziĞ Czermna/ Czerna, no), por. teĪ sáowac. ýrmná, -no (…). ĝladem sb. †þĚֈmɶ w stp. moĪe byü nazwa osobowa
Czyrma 1222 i Czyrmak 1394 (jeĞli to dobra lekcja), ale nie nazwa miejscowa Czyrmino
XIV–XV (dziĞ Czermin), najpierw Czyrnino 1257 (dysymilacja -min- zamiast -nin-).
(A. BaĔkowski 2000: 225–226)

Z kolei dobrze poĞwiadczone jest pie. *wR(t)-m-i-s. Jego kontynuantami są: áaciĔskie vermis (z wczeĞniejszego *vormis, *wRmis) ‘robaki, robactwo’, litewskie
varmas ‘giez’, a w jĊzykach germaĔskich m.in. gockie waúrms ‘wąĪ’, staroislandzkie ormr, staro-górno-niemieckie wurm czy angielskie i holenderskie
worm. ĝlady psá. *vĚֈmɶ odnaleĨü moĪna w staroruskim collectivum vermije
oznaczającym ‘szaraĔczĊ’ oraz ukraiĔskim przymiotniku vermjányj ‘czerwony’.
Interesujące, Īe pie. *kR-v-i-s postrzega badacz jako derywat odczasownikowy,
co wyraĪa formuáą „*kĚֈ-v-i-s (: vb. ker- ‘poruszaü siĊ’)” (A. BaĔkowski 2000:
227). Wydaje siĊ, Īe podobne zaáoĪenie moĪna przyjąü w przypadku pie. *kR-m-i-s,
skoro obie te praformy zawierają ten sam rdzeĔ *kR- rozszerzony jedynie odmiennymi przyrostkami sáowotwórczymi -v- i -m- (juĪ w praindoeuropejszczyĨnie, co
wyklucza wáaĞnie „innowacjĊ fonetyczną”). Warto zauwaĪyü, Īe wzajemny sto8

Jak powszechnie wiadomo, na gruncie prasáowiaĔskim redukcja wygáosowych spóágáosek
doprowadziáa do zaniku koĔcówek konsonantycznych, a krótka samogáoska Ʊ przeksztaáciáa siĊ
w póámorowy jer ɶ. NastĊpstwem tych zmian byáo zatarcie siĊ morfemu tematycznego w przywoáanych
formach i przeksztaácenie ich budowy trójczáonowej w dwusegmentalną; tym sposobem wskazane
przez BaĔkowskiego masculina na -Ʊ- wtórnie przeszáy do produktywnych jo-tematów (por.
L. MoszyĔski 2006: 252–253, F. Sáawski 1976: 271).
9
RóĪnica w jakoĞci sonantów wystĊpujących w formach praindoeuropejskich i prasáowiaĔskich
wynika stąd, Īe opozycja fonologiczna sonanty twarde : sonanty miĊkkie wytworzyáa siĊ dopiero
w okresie wspólnoty baáto-sáowiaĔskiej, bezpoĞrednio poprzedzającej epokĊ prasáowiaĔską, w której
sonanty miĊkkie i twarde zróĪnicowaáy siĊ ponadto pod wzglĊdem iloczasu; wytworzyáa siĊ wówczas
opozycja sonant krótki : sonant dáugi (K. Dáugosz-Kurczabowa, S. Dubisz 2006: 107–108).
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sunek rdzenia w analizowanych konstrukcjach sáowotwórczych i motywującym je
czasowniku: *kR-: *ker- byáby odbiciem towarzyszącej tym aktom derywacji
(jako wspóáformant) praindoeuropejskiej apofonii iloĞciowej, polegającej na
obocznoĞci poáączenia dyftongicznego -er-10 do jego postaci zredukowanej –
monoftongu -R-, podobnie jak w czĊstokroü podawanym przykáadzie pie. *mer: *mR- (por. psá. *merti – *sɴmĚֈtɶ). JeĪeli zgodziü siĊ z przedstawioną koncepcją
A. BaĔkowskiego, to pie. formacje *kRv-i-s i *kRm-i-s naleĪaáoby uznaü za pierwotne nomina agentis o znaczeniu ‘to, co siĊ porusza’. NaleĪy podkreĞliü, Īe jest
to jednak stanowisko odosobnione.
Jan OtrĊbski, szukając przyczyn morfologicznej odmiennoĞci psá. form *þĚֈmɶ
i *þĚֈvɶ, przyjmowaá, Īe znany tylko w prasáowiaĔszczyĨnie rzeczownik *þĚֈvɶ
powstaá na drodze skrzyĪowania wyrazów *þĚֈmɶ i *norvɴ, *panorvɴ. Kontaminacji tej sprzyjaáa bliskoĞü semantyczna obu jednostek. Koncepcja OtrĊbskiego
nie zyskaáa jednak uznania wĞród jĊzykoznawców: jako „maáo prawdopodobną”
ocenili ją autorzy hasáa þĚֈvɶ w Sáowniku prasáowiaĔskim, „nie przekonuje OtrĊbski” równieĪ Franciszka Sáawskiego (zob. F. Sáawski 1976: 271; 1952: 119).
Za najbardziej prawdopodobną przyczynĊ zróĪnicowania prasáowiaĔskich
form: *þĚֈmɶ i *þĚֈvɶ uznaje siĊ na ogóá prastarą indoeuropejską wymiennoĞü (obocznoĞü) formantów *-m- i *-w-, na którą zwracaá uwagĊ Franz Specht w pracy
z 1944 roku pt. Der Ursprung der Indogermanischen Deklination, omawiając
równieĪ inne przykáady podobnych przeksztaáceĔ morfologicznych, które dokonywaáy siĊ w zakresie nazw owadów11, przypuszczalnie wskutek dziaáania tabu
jĊzykowego12:
Nach idg. *morwƯ- scheint sich auch das Wort für den Wurm abulg. *þrɴvɶ, lit. *skirvis,
verbaut in lit. skirvina ‘laufen wie eine Ameise’ und lit. skru(z)dơ(lͅ) ‘Ameise’, gerichtet zu
haben (…). Ein verbauter men-Stamm liegt lit. krimís ‘Wurm’ neben krimuõ ‘dass.’, ai. kĚmi-,
apr. girmis ‘Made’, slav. þɶrmɶ in slov. þШm ‘Fingerwurm, Karbunkel’, ir. crium ‘Wurm’ und
dem Reimwort lat. vermis, got. waurms (i-Stamm) ‘Schlange’, lit. varmas ‘Insekt, Mücke’, aruss.
vermije ‘Insekten’ zugrunde. In griech. ࠍݷȝȠȢ ıȤȫȜȘȟ ȑȞ ȟȪȜȠȚȢ Hes. aus *vromos sind die Laute
umgestellt. Um dieser Umstellung, vielleicht auch in dem Anlautwechsel zwischen kw und w
wird man wieder den üblichen Sprachzauber erblicken müssen (…). Es ligt nahe, auch das Wort
10

W odniesieniu do zasobu dĨwiĊków jĊzyka praindoeuropejskiego za istotne uznajĊ rozróĪnienie
miĊdzy terminami dyftong i poáączenie dyftongiczne, ĞciĞlej – za wskazaniem Leszka MoszyĔskiego –
za pie. dyftongi uwaĪam: ew, ow, aw i ej, oj, aj, natomiast za poáączenia dyftongiczne – sekwensy typu:
or, er, ol, el, om, em, on, en przed spóágáoskami (zob. L. MoszyĔski: 2006: 211–212).
11
Rejestr wyrazów z wymiennymi formantami -m- i -v- w róĪnych jĊzykach indoeuropejskich
zamieszcza Specht w drugiej czĊĞci swej pracy (w czĊĞci pierwszej omawia natomiast zmiany
morfologiczne w zakresie leksyki pogrupowanej tematycznie), zob. F. Specht (1944: 179–183).
12
Przeksztaácenia fonetyczne związane zapewne z dziaáaniem tabu jĊzykowego spotykamy równieĪ
w innych okreĞleniach odnoszących siĊ do robactwa, dotyczy to na przykáad nazw: gnida, pcháa, wesz,
zob. W. Havers (1946: 127).
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für die ‘Ameise’ idg. *morwƯ- etymologisch hier anzuschließen. Man wird *wer-men- als Ableitung aus einem Farbenadjektiv anzusehen haben. Vgl. apr. wormyan, urminan ‘rot’ (…),
ahd. uuormprun ‘purpura’ (…)
(F. Specht 1944: 45)

Wedáug Spechta psá. *þĚֈvɶ, scs. *þrɴ-v-ɶ ma dokáadny odpowiednik w prabaátyckim *skir-v-is ‘mrówka’, które kryje siĊ w litewskim skirvinti, skirvina ‘peázaü,
o mrówce’: skrudơ, skruzdơlͅ ‘mrówka’.
Reasumując, stwierdzamy, Īe polski wyraz czerw ma korzenie praindoeuropejskie. Zawiera pierwiastek *kwR-, który w róĪnych jĊzykach indoeuropejskich
rozszerzono morfemem -m- lub -w- (-v-). Na gruncie prasáowiaĔskim w uĪyciu
byáy dwie synonimiczne praformy *þĚֈmɶ i *þĚֈvɶ oznaczające ‘owada dostarczającego barwnika czerwonego’, a wtórnie – wskutek przesuniĊcia znaczenia –
‘czerwoną farbĊ uzyskiwaną z tego owada’. W jĊzykach sáowiaĔskich na oznaczenie ‘robaka, larwy owada’ uĪywa siĊ sáów kontynuujących psá. postaü *þĚֈvɶ,
Ğlady drugiej praformy, tj. z sufiksem -m- zachowaáy siĊ natomiast w kilku rzadszych (archaicznych, recesywnych) jednostkach leksykalnych oznaczających
‘kolor czerwony’ lub ‘jakiĞ obiekt (roĞlinĊ, zwierzĊ) koloru czerwonego’ oraz
niektórych nazwach wáasnych (toponimach i antroponimach). RóĪnica pomiĊdzy
praindoeuropejską postacią analizowanego rdzenia a jego póĨniejszymi kontynuantami sáowiaĔskimi – to miĊdzy innymi efekt dziaáania I palatalizacji prasáowiaĔskiej,
poprzedzonej zmiĊkczeniem pie. R sonantycznego w epoce baáto-sáowiaĔskiej
(1500–1300 p.n.e.)13 (*R  *Ěֈ). W ten sposób nagáosowe, pierwotnie labialne
(uwargowione) kw, w jĊzykach satemowych utoĪsamione z k welarnym, na gruncie prasáowiaĔskim przeksztaáciáo siĊ w þ’. Sonantyczne Ěֈ miĊkkie przetrwaáo do
koĔca prasáowiaĔskiej wspólnoty jĊzykowej (por. psá. *þĚֈvɶ i *þĚֈmɶ), natomiast
w jĊzyku prabaátyckim wczeĞniej rozwinĊáo siĊ w poáączenie ir, stąd litewskie
kirmis ‘robak, czerw’ i áotewskie cirmis ‘robak, gąsienica’14. Na gruncie polskim
sonant miĊkki Ěֈ ulegá wokalizacji jeszcze w epoce przedpiĞmiennej (okoáo
X wieku). Jego rozwój – jak wiadomo – uwarunkowany byá jakoĞcią nastĊpującej
po nim gáoski oraz jego iloczasem. W pozycji przed spóágáoską wargową sonant
ten przeszedá w grupĊ ‘irz (cirzw, por. teĪ stp. cirzpieü, pirzwy, sirzp). W zabytkach staropolskich obok regularnych kontynuantów z -irz- (-iĜ-) pojawiają siĊ teĪ
wtórne formy oboczne z -ir-.
Wiadomo skądinąd, Īe praindoeuropejskie sonanty (zarówno ustne, jak i nosowe) nie miaáy
miĊkkich odpowiedników. Opozycja miĊkkoĞci wytworzyáa siĊ dopiero w epoce baáto-sáowiaĔskiej,
w trudnych jeszcze ciągle do ustalenia warunkach gáosowych; doszáo wówczas do palatalizacji
sonantów w pewnej iloĞci rdzeni i rozwinĊáa siĊ regularna opozycja fonologiczna: sonanty twarde –
sonanty miĊkkie (zob. przypis 7.).
14
Podobnie staáo siĊ równieĪ w przypadku pozostaáych sonantów praindoeuropejskich. W epoce
baáto-sáowiaĔskiej fonemy te wykazywaáy skáonnoĞü do rozkáadu (wokalizacji) na element
samogáoskowy i spóágáoskowy; w jĊzyku prabaátyckim niezaleĪnie od pozycji rozwinĊáy siĊ one
w poáączenia ir, il, im, in oraz ur, ul, um, un (por. L. MoszyĔski 2006: 215).
13
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Najstarsze poĞwiadczenia wyrazu sáownikowego czerw w jĊzyku polskim pochodzą z koĔca XIV stulecia (por. W. BoryĞ 2005: 96, K. Dáugosz-Kurczabowa
2008: 118); odnajdujemy je w Psaáterzu floriaĔskim15, zob.:
Ia c z i r w iesm, a ne czlowek, przecora luczska y odrzuczene luczske (Pfl 21, 6).
Dal c z i r z w o m owocz gich, roboti gich kobylkam (Pfl 77, 51)16.

Obok starszej postaci brzmieniowej z -irz- wystĊpuje tu juĪ wtórny – nowszy
wariant fonetyczny – czirw, w odnoĞnym miejscu Psaáterza puáawskiego (koniec
XV w./ początek XVI w.) zapisany jako czyrw, co moĪe wskazywaü na stwardnienie nagáosowej spóágáoski17, por.:
Alye ya czyrw yesm a nye czlowyek; przekora lyudzka y wyrzuczenye zsbora (Ppuá 21, 6).

W tekstach z XV wieku stale mieszają siĊ jeszcze formy z -irz- i -ir-. Tak jest
np. w Biblii królowej Zofii:
Uczynyly tako, yako bil przykazal Moyze, a nycz gest nye zagynØlo, any ze get
c z y r z w nalazl wnyem (BZ Ex. 16, 24).
Vinnicze wplodyz y wkopaz, ale vina nye bØdzez pycz ani czo z nyey vezmyez, bo
bØdze opvzczØna c z i r w m i (BZ Ex. 28, 39).

Podobne wahania obserwujemy równieĪ w wyrazach pochodnych (np.
czyrzwiwy || czyrwiwy). WĞród pomieszczonych w Sáowniku staropolskim przytoczeĔ ilustrujących uĪycia tekstowe leksemu CZERW oraz derywowanych od niego
wyrazów pochodnych (wiĊc zawierających ten sam rdzeĔ) zdecydowanie przewaĪają formy z -ir-18.
Chronologicznie póĨniejszą zmianą fonetyczną (wzglĊdem wspomnianych juĪ
przeobraĪeĔ), jaka dokonaáa siĊ w obrĊbie analizowanej jednostki, jest rozszerzePrzyjmuje siĊ powszechnie, Īe Psaáterz floriaĔski pochodzi z przeáomu XIV i XV wieku. Jednak
oba psalmy, w których odnaleziono formy interesującego nas leksemu, pochodzą z pierwszej,
najobszerniejszej i najstaranniejszej, czĊĞci tego zabytku, sporządzonej w koĔcu XIV stulecia rĊką
jednego kopisty i obejmującej psalmy od 1 do 101, 18 (T. Michaáowska 2003: 295; A. PasoĔ 2003:
193).
16
Cytaty wraz z ich lokalizacjami podajĊ za Sáownikiem staropolskim (1953: XX).
17
Wedáug Bronisáawa Wieczorkiewicza i Roxany Sinielnikoff dyspalatalizacja spóágáosek þ, ž, Ĝ, š,
Q, c, q nastąpiáa w przybliĪeniu w ciągu XV wieku (B. Wieczorkiewicz, R. Sinielnikoff 1959: 58).
18
Warto w tym miejscu nadmieniü, Īe wĞród 1971 form róĪnych leksemów zbudowanych na
rdzeniu cz-r(z)w, wyekscerpowanych przez Mariana Boreckiego z 194 druków XVI-wiecznych
(w tym ponad 150 stanowiących Ĩródáa Sáownika polszczyzny XVI wieku), tylko w jednym przypadku
zarejestrowano rz w morfemie rdzennym (zob. M. Borecki 1974: 177).
15
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nie artykulacyjne grupy -ir- (-yr-) ĺ -er- || -ơr-19. Proces ten, zapoczątkowany w XIV
stuleciu, nie zostaá jednak poĞwiadczony wĞród przykáadów uĪycia leksemu
CZERW zarejestrowanych w Sáowniku staropolskim. Byü moĪe dlatego, Īe obniĪenie artykulacyjne grupy -ir- w -er-, jak wskazują autorzy Gramatyki historycznej
jĊzyka polskiego, najpierw (od poáowy XIV w.) dokonywaáo siĊ w wyrazach
zawierających krótkie Ěֈ, kontynuowane w jĊzyku polskim jako -Ʊr(z)- (Z. Klemensiewicz, T. Lehr-SpáawiĔski, S. UrbaĔczyk 1965: 120)20. Tymczasem w analizowanym wyrazie z caáą pewnoĞcią byáo dáugie -Ư-; powstaáo ono w wyniku
wzdáuĪenia zastĊpczego rekompensującego zanik wygáosowej póásamogáoski i tym
samym dwusylabową strukturĊ brzmieniową wyrazu (þƱ+rv-ɶ ĺ þƯrv-Ø). Formy
rozpatrywanej jednostki z -ir- (-yr-) obniĪonym do -er- w jĊzyku polskim na duĪą
skalĊ pojawiają siĊ dopiero w XVI stuleciu. Na 49 form leksemu CZERW zarejestrowanych przez twórców Sáownika polszczyzny XVI wieku aĪ 34 zawiera grupĊ -er– jest to ponad dwa razy wiĊcej w stosunku do (starszych) form z -yr-21. Wyáącznie
postaci z -er- wystĊpują w trójjĊzycznych sáownikach Jana Murmeliusza i Franciszka
Mymera, a takĪe w leksykonie Jana MączyĔskiego. Tylko takich form brzmieniowych uĪywali znani literaci i publicyĞci epoki renesansu: Sebastian Klonowic,
Stanisáaw Orzechowski, Andrzej Frycz Modrzewski i inni. W Quincunksie, to jest
Wzorze Korony Polskiej na cynku wystawionym (1564) S. Orzechowskiego pojawia siĊ ponadto zapis czérw, tj. z kreskowanym e pochylonym (por. …która wrodzóna opinia/ wzytkĊ myĞl dobrą w czáowieku z korzeniá ták puie/ iáko c z é r Ǡ
drzewo puie z korzeniá go tocząc), co potwierdza dawną dáugoĞü samogáoski e,
a wczeĞniejszego i (y) w grupie -er-  -ir- (-yr-), które po zaniku iloczasu w II poáowie XV wieku przeksztaáciáo siĊ wáaĞnie w e ĞcieĞnione, w drukach krakowskich
19

IstotĊ tego zjawiska z punktu widzenia fonetyki artykulacyjnej wyjaĞnia Halina Koneczna:
„Spóágáoska r, która w Polsce wymawiana byáa zawsze z doĞü silną wibracją przednich czĊĞci jĊzyka,
moĪe mieü duĪo rodzajów realizacji artykulacyjnych. JeĪeli pracuje czubek jĊzyka zwrócony ku
dziąsáom (najczĊĞciej dziĞ u nas spotykany typ r), to praedorsum i mediodorsum (przednia i Ğrodkowa
czĊĞü jĊzyka) odchylają siĊ w dóá i wtedy trudno jest utrzymaü przednią i wysoką artykulacjĊ
samogáoski i, zwáaszcza gdy ma ona bardzo krótki iloczas” (H. Koneczna 1965: 67).
20
Na skáonnoĞü do obniĪania artykulacji zwáaszcza krótkiego Ʊ pod wpáywem spóágáoski
spóáotwartej r zwraca teĪ uwagĊ H. Koneczna, która pisze: „Od XIV w. kaĪde Ʊr pochodzące z Ěֈ ulega
rozszerzeniu w er” (H. Koneczna 1965: 68). Zob. równieĪ cytat zamieszczony w poprzednim
przypisie.
21
Dla porównania przytoczmy ustalenia M. Boreckiego, z którego badaĔ wynika, Īe na 1971 form
róĪnych leksemów opartych na rdzeniu cz-rw, zarejestrowanych w 194 drukach XVI-wiecznych
(w tym 1114 form pochodzących ze Ĩródeá stanowiących kanon Sáownika polszczyzny XVI wieku i 857
wynotowanych z tekstów przez ten sáownik nieekscerpowanych) aĪ 1194 sáowoformy zawieraáy -ew morfemie gáównym (61% ogóáu odnotowanych przykáadów). Przy okazji warto zauwaĪyü, Īe
upowszechniający siĊ w drukach XVI-wiecznych zapis czyrw zamiast wczeĞniejszego (znanego ze
Ğredniowiecznych tekstów rĊkopiĞmiennych) czirw jest dowodem dokonującej siĊ depalatalizacji
spóágáosek historycznie (funkcjonalnie) miĊkkich, która zakoĔczyáa siĊ w poáowie XVI stulecia.
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oznaczane kreseczką nad grafemem e22 (zob. Sáownik polszczyzny XVI wieku, t. 4,
1969: 138). TakĪe w sáowniku G. Knapiusza wyróĪniono -ơr- w wyrazie czerw,
podobnie jak w innych sáowach zawierających ten segment gáoskowy, wiĊc np.
ciernie, czerpam, czerwony, pierwszy, sierp, wierzch, przy czym – odmiennie – ơ
oznacza siĊ tu literą e, a tzw. jasne e – literą é, np. dziérĪĊ, sérce (Z. Klemensiewicz, T. Lehr-SpáawiĔski, S. UrbaĔczyk 1964: 120). Zapis czyrw wystĊpuje natomiast czterokrotnie w rĊkopiĞmiennym sáowniku Bartáomieja z Bydgoszczy, co
w tym przypadku moĪna táumaczyü chyba póánocnopolskim pochodzeniem leksykografa (i wpáywem fonetyki gwarowej)23. RównowaĪą siĊ z kolei warianty
czyrw i czerw w pismach Mikoáaja Reja z Nagáowic, w zielniku Stefana Falimirza
pt. O zioáach i mocy ich, wymiennie stosuje je takĪe w swych tekstach kronikarz
Marcin Bielski24. O ile w tekstach XVI-wiecznych róĪne formy fleksyjne leksemu
CZERW w wariancie wymawianiowym z -yr- pojawiają siĊ obok czĊĞciej uĪywanych
w tym okresie postaci z -er-, co wskazuje na peáną jeszcze ĪywotnoĞü procesu
zmiany -ir-|| -yr- w -er- w początku doby Ğredniopolskiej, o tyle poĞwiadczenia
póĨniejsze analizowanego leksemu (zarejestrowane w tekstach Syreniusza czy
Fabiana Birkowskiego) zawierają juĪ tylko grupĊ -er-. Tylko takie postaci odnaleĨü moĪna wĞród wyimków przytoczonych w sáowniku Samuela Bogumiáa Lindego; dotyczy to równieĪ cytacji ilustrujących uĪycie derywatów od sáowa
czerw25 (S.B. Linde 1807: 362–365).
Warto zwróciü jeszcze uwagĊ na czĊste w zabytkach XVI-wiecznych zapisy
mianownikowej formy czerǠ, w których wygáosowa spóágáoska wargowa miĊkka
ma palatalnoĞü zaznaczoną kreseczką nad lub za literą26. Tak jest na przykáad
w drukowanych tekstach Mikoáaja Reja czy sáowniku Jana MączyĔskiego (1564):
IĪ nie boycie ie potĊpy ludzkiey á wymyáow ich/ ábowiem ty iáko tárą zátĊ c Ī y r Ǡ
znizcĪy/ a iáko weánĊ mol pogryzie ie (RejPos 30).
GdyĪ áyzyz od Ezáiazá/ iĪ pociel twoiá cĪyrǠ/ á przyodzianie twoie robacy (RejPos).
Przypomnijmy, Īe od czasu reformy Stanisáawa Murzynowskiego (1551 r.) w drukach
krakowskich zaczĊto kreskowaü pochylone (ĞcieĞnione) samogáoski e i o (jak proponowaá twórca
reformy) oraz jasne a (zgodnie z wczeĞniejszymi zwyczajami). Ale juĪ pod koniec XVI stulecia
kreskowane e i o zaczĊáy wychodziü z uĪycia (B. Wieczorkiewicz, R. Sinielnikoff 1965: 46–47).
23
Przyczyny trwającego do dziĞ a odzwierciedlonego w zabytkach jĊzyka polskiego zróĪnicowania
dialektalnego w zakresie wymowy (kontynuantów) grupy ir (iĜ)  *Ěֈ, jakie dostrzec moĪna miĊdzy
póánocą i poáudniem Polski, objaĞnia szczegóáowo Z. Stieber (1966: 54–56), zob. teĪ: K. Dejna (1993:
148–149; paragraf 38. „Rozszerzenie artykulacji samogáoski i w ir, iĜ”).
24
Analiza przeprowadzona na podstawie danych dotyczących leksemu CZERW, zawartych
w Sáowniku polszczyzny XVI wieku, t. 4 (1969: 138–139).
25
Wedáug H. Konecznej: „w XVII w. kaĪde poáączenie ir, yr rozszerza siĊ w er” (H. Koneczna
1965: 68).
26
Potwierdza to obecnoĞü póásamogáoski przedniej w prasáowiaĔskiej postaci *þĚֈvɶ.
22
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Abowiem wiemy y widzimy iĪ czá náz bárzo krotki iet á Ĩdrzeiemy iáko iábáká áodkie
ná drzewie/ áno iedny gáodzą oy/ drugie c Ī y r Ǡ gryzie (RejZwierc 115).
A my thu wiĊc nĊdznicy iáko c Ī y r Ǡ álbo robacy kiedy drzewo gryzą chcemy zácowáü
á rozmirzáü rozumy wemi práwy álbo opátrznoĞüi dziwne Páná tego (RejAp 51 v).
Galba, Mááy robaczek w potráwie ie rodzący yáko w táutich erzech/ teĪ c z e r Ǡ
w drzewie (SMącz 141 d, 32 d).
Cossus, Próchno/ Robáctwo które w drzewiech miedzy korą á miedzy drzewem roĞcie/
DrĪewny c z e r Ǡ (SMącz 66 d).
Roratio etiam, C z e r Ǡ na winnicách od wielkich á niewczenych dezczóm [!] czáu
kwitnienia (SMącz 358 c).
Vermiculatio, Robáczywienie/ zkodá zwáazczá ták w naieniu yáko y w drzewiech
rotącich/ c z e r Ǡ (SMącz 357 a).

Nie brak podobnych zapisów w tekstach póĨniejszych, co potwierdzają przykáady odnotowane przez Lindego:
C z e r w ’ koĔski albo rupie (Syr. 1161).
Pszczoáy w lipcu najbardziej na miód, na c z e r w ’ , z którego roje siĊ mnoĪą, robią (Kąck.
Pas. 32)27.

MiĊkkoĞü wygáosowej spóágáoski utrzymuje siĊ dáugo, bo aĪ do początku XIX
stulecia; postaü czerǠ ukazuje siĊ sporadycznie jeszcze w poezji Adama Mickiewicza (zob. K. Górski, S. Hrabec, t. 1, 1962: 578). PalatalnoĞü koĔcowego
Ǡ konsekwentnie oznaczają nieco staranniejsi w tym wzglĊdzie autorzy Sáownika
wileĔskiego (1861), ale – jak siĊ wydaje – jest to wówczas juĪ tylko utrwalony
w pisowni archaizm fonetyczny, bĊdący „dobrym przykáadem uporczywego
trzymania siĊ dawnej NT [normy teoretycznej – dop. – M.M.] wbrew praktyce
uzusu i wbrew wymawianiowej oczywistoĞci” (I. Bajerowa 1986: 137)28:
27

Cytaty wraz z ich lokalizacjami podajĊ za Sáownikiem jĊzyka polskiego S.B. Lindego (1807: 363).
Warto nadmieniü, Īe w przeprowadzonych przez IrenĊ Bajerową badaniach na 60 sáowoform
wyekscerpowanych z róĪnych Ĩródeá pochodzących z pierwszej dekady XIX wieku nie odnaleziono
ani jednego przypadku z kreskowaniem wygáosowych spóágáosek wargowych miĊkkich. WzmoĪone
oddziaáywanie normy teoretycznej w kolejnych dziesiĊcioleciach spowodowaáo, Īe w tekstach z tego
okresu pojawiają siĊ pojedyncze przypadki oznaczania palatalnoĞci koĔcowych spóágáosek labialnych.
Są to jednak – jak stwierdza uczona – „wszystko przykáady odosobnione i pochodzące z róĪnych
regionów – od Galicji po WileĔszczyznĊ” (I. Bajerowa 1986: 137). Jak wiadomo, sáowniki byáy pod
tym wzglĊdem nieco staranniejsze, czego dowodzi przytoczone hasáo czerw’ w Sáowniku wileĔskim.
NaleĪy jednak zauwaĪyü, Īe wydany ponad 50 lat wczeĞniej Sáownik jĊzyka polskiego S.B. Lindego
nie oznacza juĪ miĊkkoĞci koĔcowej spóágáoski w wyrazie hasáowym czerw (podobnie jak w brukiew
i chorągiew), tak jak czyni to autor tego leksykonu w przypadku sáów: goáąb’, iedwab’, karp’, krew’,
szczaw’, Īóáw’, choü w przytoczonych przykáadach uĪycia (pochodzących jednak z tekstów znacznie
28
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Czerw’, ia, lm. ie, Ī. zdr. Czerwik, a, lm. i, m. 1) robaczek drzewo i inne rzeczy toczący,
mól. Czerw’ drzewny. Czerw’ Īytny, Robaczek czerw’, ob. Czerwiec. 2) = páód máodych
pszczóá, zapáód pszczelny. Pszczoáy w lipcu najbardziej na miód, na czerw’, z którego roje
siĊ mnoĪą, robią. 3) = trąd, trucieĔ, truteĔ, nierobotna pszczoáa. 4) = bób na zĊbach koĔskich;
plama czarna, z któréj siĊ staroĞü konia poznaje [SWil-I: 193].
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