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Ewolucja nazw jednostek pływających

w języku polskim na tle innych języków słowiańskich

Analiza leksyki oznaczającej transport wodny w języku polskim pokazuje,
że z powodu czynników zewnętrznych (rozwoju żeglugi, postępu cywiliza-
cyjnego) i wewnętrznych (np. tendencji do ekonomiczności językowej) na-
stępują w niej różnorodne zmiany semantyczne, które postaram się prześle-
dzić i opisać.

W języku polskim do XIX w. funkcjonowała nazwa płet / płot ‘platforma
z połączonych ze sobą pni drzew, belek, trzciny itp., służąca jako środek
transportu’; ‘kłody drzew, bale itp. ułożone obok siebie i powiązane linami
lub łańcuchami, spławiane z prądem rzeki’, psł. pluti < *plouti (*pleuti)
„płyć”, plawati (< plawiti) [SP XVI w., t. XXIV, 401, 407; Br, 422]. Archaicz-
ny termin płet oznacza jedną z najdawniejszych jednostek pływających (wła-
śnie od tratwy zaczęła się historia żeglugi w VII-VI tys. p.n.e.), której Sło-
wianie używali do przepraw na niewielkich odległościach.

Istniejące w ciągu ХVІ-ХVIII w. diachroniczne warianty wyrazu płet (płet /
płta / plet, plit / ptil, płyt (a), płot, pleniusca / pleniuszka, płty, płatwica, płatnica,
płczek, płczyk, pletnica, płetnica, płatew / płatwa, płotnica, plenica, gw. pcik) wska-
zują na rolę, jaką odegrała owa „tratwa” w rozwoju polskiej żeglugi (w tym
okresie tratwy pływały po Wiśle do Gdańska) [S Lin, t. 2, cz. 2, 736—737;
Łuczyński 1986, 203]: Kupiłem ósm płetów; Przetoż na płcech ucz się pływać (Klo-
nowic, Flis). W gwarach polskich ta nazwa zachowana jest w wariantach płyt
‘część tratwy, kilka połączonych belek’, płytnik, płytwy [SGP Kar, t. 4, 145].

Wyraz wszedł do terminologii innych języków słowiańskich i indoeuropej-
skich, np.: staroukr. плотъ ‘niewód; grobla’, ukr. пліт ‘połączone ze sobą
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pnie drzew do przepraw na niewielkich odległościach po wodzie’, ros. плот,
d.-hind. plutas ‘omyty; ten, co płynie’, plutam ‘potok’; gr. πλυτός ‘myty’, πλύσις
‘mycie’, ‘oczyszczenie’; niem. Floss ‘tratwa; prom’, fliessen ‘płynąć’ [SP XVI
w., t. XXIV, 401, 407; Br, 422; ESUM, t. 4, 446; ESRJ Fas, t. 3, 285; IES
SRJ, t. 2, 45].

Rekonstrukcja słowa плот dokonana przez O. Trubaczewa z załączeniem
danych z toponimii i hydronimii, gdzie częściowo utrwaliły się tematy utra-
conej leksyki apelatywnej pochodzenia prasłowiańskiego, pozwala odtwo-
rzyć potencjalną formę prasłowiańską gw. *рlъtа ‘potok, strumień’ połączoną
z gniazdem leksykalnym *рlъtъ ‘tratwa’, ros. плот (ХІ-ХVІІ w. ‘tratwa;
prom’), плыть, плыву, pol. płynąć, pływać, por. ros. toponimy Плота
(Воронежский край), Плота, Старицкая, Ржавая, Долгая, Сорочья, Черемоч-
енская Плота, nazwy rzek Бутежская Плата, Лещинская Плота, Гнилая
Плота, pol. Płocko nad Wisłą, Połocko nad Dźwiną, później Płock i Połock
[Trubaczev 1994, 3—23; SSUM, t. 2, 154; TS, 484; SRJ ХI—XVII vv., vyp.
15,100].

We współczesnej polszczyźnie nazwa płet została wyparta przez wyraz
tratwa zapożyczony z gw. niem. trafte, Trift, treiben (od 1423 r. w formie trafta,
w którym zaszła metateza) [Br, 575; SJP, t. 3, 489; Ożdżyński 1989, 268]:
O Prusach wam nie chcę powiadać bo sami na każdy rok pływając do Gdańska z tra-
ftami widziecie gęste miasta (J. Kochanowski).

Rozwój żeglugi u Słowian spowodował powiększenie liczby nazw jedno-
stek pływających. Jedną z najstarszych nazw jest korab (poet. a. podn.) ‘łódź,
okręt’ (od 1237 r.) z psł. *korabjь / korabъ *[karabjь] ‘statek, okręt; wielkie
czółno’. Nazwa ta była używana do ХVІ w.: Na tej wodzie korab płynie.
W tym korabiu dwóch braci je. Por. w terminologiach morskich innych języ-
ków słowiańskich: ukr. кораб'ель ‘statek morski’, staroukr., gw. кор'аб od ХV
w. ‘okręt’, scs корабль / корабь, staroros. корабъ, ros. корабль ‘okręt, żaglowy
albo wiosłowy statek’ (od 907 r.), czes. koráb ‘statek’; przest. ‘wielkie morskie
czółno, okręt’, słowac. koráb przest. poet. ‘okręt, statek, wielkie czółno’,
bułg. кóраб ‘okręt, statek’, przest. корабл ‘okręt’, корабъл, maced. кораб ‘okręt’,
serb. кőрâб, кőрабаљ, chorw. körāb, kòrablja [SGP Kar, t. 2, 431; ESUM, t. 3,
9—10; ESRJ Fas, t. 2, 321; SSUM, t. 1, 496; ESUM, t. 3, 10; Ożdżyński
1998; Ożdżyński 1989, 268].

Etymologia tej nazwy nie jest do końca wyjaśniona, ma dwa zasadnicze
przeciwstawne tłumaczenia. Zgodnie z pierwszym, wyraz korab jest zapoży-
czeniem z języka greckiego, gr. καράβιον, κάραβος ‘czółno, szalupa’ i jest
semantycznie transformowanym deminutywem w dobie prasłowiańskiej na
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-ιον καράβιον ‘lekki statek’ od κάραβος ‘krab’ (u starożytnych Greków statki
ładunkowe miały okrągły kształt), łac. cārabus ‘lekkie skórzane czółno’, port.
st. cáravo ‘statek’, caravela ‘karawella’, wł. сaravella ‘mały statek’, fr. caravelle,
hiszp. carabela, arab. gārib. W tym wypadku do gwar prasłowiańskich (u Sło-
wian wschodnich i południowych być może za pośrednictwem tureckim)
leksem mógł wejść nie później niż w II w n.e.: β (v) > słowiańskie b, ā › о, gr.
β > łac. v, dlatego бл’‹ *bj [Br, 256; KESRJ, 211].

Na potwierdzenie tej hipotezy naukowcy dodają, iż Słowianie od dawna
żeglowali po górnych odcinkach rzek (Dniepr, Prypeć, Dniestr), które wpły-
wają do Morza Czarnego, a w pobliżu tego areału znajdowały się greckie ko-
lonie Olbia, Chersones, Pantikapea [Gindin, Kalużskaja 1984, 26—27].

Zgodnie z innymi poglądami, wyraz korab ma prasłowiańskie pochodze-
nie, a jego rekonstruowana forma ma znaczenie ‘dłubanka, wydrążony pień
drzewa’, na co wskazuje utrwalenie tego wyrazu we wszystkich językach
słowiańskich [Mat Sr, t. 1, 1284]. F. Sławski i Z. Brocki podkreślają, że na-
zwa *korabjь jest prasłowiańska, genetycznie związana z іndoeurop. *(s)ker
‘ciąć, rąbać’, psł. *(s)karuba ‘kora’, pol. krobia ‘koszyk’ (z ХIV w.), ukr., ros.
короб ‘plecione naczynie’ [SEJP Sław, t. 2, 473; ESUM, t. 3, 11; Brocki 1973,
200, 374]. O. Trubaczew również uważa, że w wyrazie корабль ma miejsce
pozorny pełnogłos: *kor-a-bjь < *korbi-ịo- ‘koszykowy’ [Trubaczev 1983,
559].

Od ХVІ w. funkcjonuje w polszczyźnie zapożyczenie nawa ‘statek, okręt’,
s.-w.-niem. nāwe, noewe, n.-w.-niem. Naue ← łac. navis ‘statek do przewozu
ładunków’, і.-е. *naus, d.-іnd. nāuh ‘okręt’ (nawa mająca trzy rzędy wioseł —
triremis, nawa wojenna nosata), które wyparł wyraz polskiego pochodzenia
okręt [Kn, t. 1, 483; Ożdżyński 1989, 56]. Dzisiaj archaizmu nawa używa się
podniośle we frazeologizmie nawa państwowa ‘państwo’.

Ze słownictwa zawodowego (potocznego) do tematycznej grupy „jed-
nostki pływające” wszedł wyraz pomorskiego (kaszubskiego) pochodzenia
okręt ‘wielki statek morski’, utrwalony pierwotnie w formie scapha okrąth
w 1500 r., psł. *obkrątъ ⁄ *okrątъ ‘coś plecionego; plecione naczynie’,
*o(b)krątiti ‘obkręcić’, pol. kręcić (karkas statku pleciono z wierzby albo wikliny
i obszywano skórami) [Br, 377-378; SUM Bil, 260; ESRJ Fas, t. 3, 131; WSJP,
t. 5, 942; Brocki 1973, 200; Brocki 1969, 340]. Forma wewnętrzna tego wyrazu,
podobnie jak w nazwie płet, ukazuje, iż podstawą transformacji znaczeniowej
była metonimia — nazwa procesu zamiast zrobionego przedmiotu.

Ciekawe, że ta polska nazwa weszła do potocznego profesjolektu Słowian
wschodnich, por. ukr. gw. окр'ут ‘okręt’, st. gw. окрент ‘wielkie czółno, okręt’
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(w XVIII w.), окрути: ковчегъ: корабль lub окрът albo скринę; ros. zach.
gw. 'окрут ‘statek’, błr. st. окрутъ, окрентъ (w XVII w.) [LS, 57; SUM Bil, 260;
SJP, t. 2, 487; ESUM, t. 4, 174; ESRJ Fas, t. 3, 131].

Oprócz tego od ХV do XVI w. zaczyna się używać w znaczeniu specjali-
stycznym polisemicznego wyrazu pochodzenia ogólnopolskiego statek (‘do-
bytek, skarb’; ‘równoważność, stateczność’; ‘naczynie’) [Br, 514]. To ostatnie
znaczenie uległo zmianom metaforycznym na podstawie podobieństwa
funkcji i kształtu: naczynie  naczynie wodne  statek wodny (od XVI w. było
synonimem nazw korab, nawa, jednostka pływająca). Obecnie statek to ‘duży
obiekt pływający o kształcie opływowym, poruszający się po wodzie, prze-
znaczony do przewozu ludzi i ładunków’. Wicher z tryumfem zawył, a na mokre
góry, / Wznoszące się piętrami z morskiego odmętu, / Wstąpił geniusz śmierci i szedł
do okrętu (A. Mickiewicz, Burza); Gdy zaś statek zwiedziony kierował się ku
ogniom i trafiał na płycizny, pod pozorem ratunku napadali go skrycie i rabowali do
szczętu (S. Żeromski, Opowieść o Helu). We współczesnej grupie tematycznej
„jednostki pływające” hiperonim statek wchodzi w skład terminologicznych
związków wyrazowych, detalizujących i zawężających specjalistyczne zna-
czenie kolejnych nazw: statek oceaniczny, transoceaniczny, rzeczny, morski,
dalekomorski, podwodny; statek handlowy, towarowy, transportowy; statek
pasażerski, spacerowy, turystyczny, szkolny; statek łowczy, rybacki, wieloryb-
niczy; statek korsarski, piracki; statek motorowy, parowy, śrubowy, żaglowy;
statek baza; statek chłodnia; statek cysterna; statek przetwórnia i in.

W językach wschodniosłowiańskich w tym znaczeniu używa się terminu
судно z psł. *sądъ² ‘naczynie, przedmiot, który składa się z pewnych części’
(сосудъ дрєвęн). Etymologia tego leksemu jest taka sama, jak wyrazu *sądъ¹
‘sąd’, і.-e. *somdhos ‘wspólne rozpatrywanie, twierdzenie’, utworzone za
pomocą przyrostka *som (< są „su-”) od tematu *dh(ē)- (*dhə- / dhō)
‘kłaść, stawiać; robić, czynić, mówić’ [LS, 119; ESUM, t. 5, 466—468; IES
SRJ, t. 2, 216; Trubaczev 1966, 235—237].

Konkurencja między terminami statek i okręt o podobnym znaczeniu przy-
czyniła się do powstania w nazwie okręt specjalistycznego znaczenia, por.
okręt mors. wojsk. ‘statek należący do marynarki wojennej’: Z okrętu dumnie
polska flaga uśmiecha się do złotych fal (Hymn do Bałtyku). Podobnie jak statek,
nazwa okręt weszła do zawężających jego znaczenie związków wyrazowych:
okręt wojenny, desantowy; okręt flagowy; okręt liniowy; okręt podwodny.

W języku staropolskim na określenie łodzi wydrążonej z jednego pnia
(wypalonej lub wydłubanej, płaskodennej, bezsterowej, poruszanej wiosłami
lub drągiem) używano kilku wariantów — czółno, przest. czołn / czełn, czół-
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niak, czołnek rybitwi, wśród nich formy deminutywne czołneczek, czołnek, czołe-
nek, czołnik, czołneczko: Czołn na wodzie płynący, ptak w powietrzu lecący, panna
czystość tyrająca, jednaki znak po sobie zostawiają; Służka czółen podaje.

Słowo czółno książk. ‘łódź wydrążona z jednego pnia, z jednego kawałka
drewna; łódka’ jest pochodzenia prasłowiańskiego, prasł. *čьl’nъ / *čьlnо
‘czółno wykonane z jednego pnia drzewa’, і.-e. *kelnos > *kel- ⁄ kol- ‘rąbać;
podnosić się’; [k] > [č], [e] > [ō]: A chczely czołn schiekacz a zramfacz [SS, t. 1,
z. 6, 395; ESI, t. 1, 292—293; S Lin, t. 1, 378; SEJP Sław, t. 1, 125, t. 5,
139—140; ESSJ, vyp. 4, 142]. Za mniej prawdopodobną uważamy hipotezę,
która tłumaczy formę nazwy czółno pochodzeniem z і.-e. *kel-n: *kl-n-, *kel-:
*kele ‘podnosić się, wzrastać’ [IES SRJ, t. 2, 377].

W XVIІІ w. w analizowanej jednostce zaszła zmiana rodzaju gramatycz-
nego (z męskiego na nijaki) na podstawie analogii czółn — czółno, por. cud —
cudo, brzuch — brzucho, ud — udo; choć w gwarach kaszubsko-słowińskich
rodzaj męski się zachował: gw. czółen, czełno ‘rybackie czółno wydrążone
z jednego pnia drzewa’, kasz. čåln, čełon, čålon [SGP Kar, t. 1, 286; SP, t. 2,
219; Br, 80]: Bez wiosła na czółno nie siadaj.

W znaczeniu wyrazu czółno (podobnie jak w pozostałych leksemach) został
odzwierciedlony stosunek człowieka do żeglugi, ponieważ etymon wskazuje
na sposób powstania desygnatu (czółno wydrążone z jednego pnia). Nomi-
nacja zaszła na podstawie rozpowszechnionego w grupie tematycznej „jed-
nostki pływające” modelu metonimicznego: proces  przedmiot (rąbać,
dłubać  czółno); na co wskazują paralele w językach słowiańskich: ukr.
човен, човн'о, човник [е] > [о], [č] staje się twarde, [л] > [в], wypada ruchome
[е], d.-ros. od ХІ w. челнъ / члънъ / чолнъ / челонъ ‘czółno’, ros. челн / чел-
н'ок / челноч'ок / челн'ишка / челн'ица, przest. poet. челн ‘statek, łodzia’, gw.
ч'олон ‘czółno, konik-topidusza’, błr. човен / чоўник, bułg. члун, члунка ‘małe
czółno’, gw. члън, чун ‘czółno, jednodrzewo’, maced. чун ‘czółno’, чолнец,
serb. чŷн, чŷнак ‘płaskodenne czółno z jednego kawałka drewna’, g.-ł. čołm,
čołmik, gwar. coum, coln, d.-ł. cołn, cołnik, cołnowaś ‘płynąć na czółnie’, czes. člun,
člunek ‘małe otwarte czółno’, gw. čun, słwn. čoln, čolniczek ‘niewielkie czółno’,
słwc. od XVI w. čôln, člnok ‘małe otwarte czółno’, gw. čöun, čun, čўn [Mat Sr, t. 3,
1487; ESRJ Fas, t. 4, 327; ESRJ Cyg, 471; Gorbacz 1992, 16; TS, 707].

Nazwa czółno we współczesnej polszczyźnie jest archaizmem stylistycz-
nym, występuje też jego synonim dłubanka pot. ‘łódź zrobiona z jednego
pnia, odpowiednio wydrążonego i ociosanego; najstarszy typ łodzi’ i kilka
form deminutywnych: czółnko, czółenko książk. ‘małe czółno; łódeczka’
[WSJP, t. 1, 1156; SJP PWN, t. 1, 320].
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W wyniku różnych czynników w semantycznej strukturze kolejnego słowa
łódź zaszły zmiany, które spowodowały zawężenie znaczenia tego wyrazu
oraz jego specjalizację. Desygnat oznaczony przez leksem łódź od dawna był
wykorzystywany przez Słowian jako jednostka pływająca, a u Słowian
wschodnich jako element obrzędu pogrzebowego [Mawrodin 1949, 130].

Staropolski leksem łodzia, łódź ‘jednostka pływająca; okręt morski; niewiel-
ki statek’ z psł. *oldī / *lodь ‘czółno’, -ol- > -ło- używany w ХV—ХVI w.
(na podstawie badań E. Łuczyńskiego) jako hiperonim o szerokim zakresie
znaczeniowym, nazywający statki morskie, rzeczne i inne, wchodził do połą-
czeń wyrazowych (małe łodzie — galeje, długa łodzia — nawa albo nasad,
morska łódź, łodzia o czterech rzędach wioseł, lekka łódź — triremis, ciosane
łodzie, nosate łodzie, zbójecka łódź, łodzie szpiegowne, rybitwia łódź, Hetmańska
łódź), par antonimicznych (duża łódź, wielka — mała łódź), miał warianty
deminutywne (łódka, łódeczka, łodzica, łodziczka) [Łuczyński 1986, 182; Kn,
t. 1, 367; SS, t. 4, z. 2, 115]: Swatczimi, yako Szyman u Sczepan pozicily v Myko-
laya lodzy (1412 r.); To morze welike y szyrokie…, tamo lodzye (naves) przed;
Mała łódź musi trzymać się brzegu; Na wodzie, na Wiśle, środ ciszy poranka / Płynie
łódź flisowska jak szara cyranka, / A za nią ładowne pszenicą galary, / Szum wioseł
na falach i śmiechy, i gwary (T. Lenartowicz, Jak to na Mazowszu).

Warianty łodzia, łodzica, łodziczka wyszły z użycia, natomiast znaczenie wy-
razu łódź (rzadziej łodia) ‘mały, przeważnie bezpokładowy statek wodny,
wykonany z drewna, metalu lub laminatu, napędzany wiosłami, żaglami,
silnikiem itp.’ uległo zawężeniu. Poza tym, termin jest składnikiem wyrażeń
wieloczłonowych detalizujących polski transport morski: łódź motorowa,
wiosłowa, żaglowa; łódź desantowa, patrolowa, ratunkowa, rybacka, space-
rowa, sportowa; mors. łódź towarzysząca / tender ‘statek pomocniczy do za-
opatrywania innych statków w żywność, wodę, paliwo itp.’; ryb. łódź sadzowa
/ drebel ‘łódź do przewożenia żywych ryb bezpośrednio po ich wyłowieniu’;
mors. wojsk. łódź podwodna [SJP PWN, t. 2, 73].

Dodajmy, iż frazeologizmy ze słowem łódź urzeczywistniają społeczno-
-kulturowe doświadczenia człowieka: podn. Łódź Piotrowa ‘Kościół rzym-
skokatolicki’, mit. gr. łódź Charona ‘łódź, którą Charon przeprawiał dusze
zmarłych na drugi brzeg Styksu’.

Derywaty słowotwórcze łódka, łódeczka ‘mała łódź’ (w ХVI w. ‘czółno
z drzew; niewielkie czółno’) we współczesnym języku polskim są synoni-
miczne z wyrazami o odmiennym rdzeniu łupina, łupinka pot. przen. ‘mała
łódź, mały stateczek’ [ISJP, t. 2; SJP PWN, t. 2, 75; SJP, 431]: Łódka bez steru
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— człowiek bez charakteru; Strudzony żeglarz do brzegu dopływa na kruchej łódce
przez burzliwe morze (T. Lenartowicz, Ostatnie słowo).

Nazwa łódź w językach słowiańskich uległa transformacjom pod wzglę-
dem fonetycznym, semantycznym i morfologicznym, por. scs алъдии, ладии,
ладіа ‘łodzia, okręt, czółno’, ладиица ‘czółno’ (-ol- > -ал- ⁄-ла)  lit. aldià,
eldijà ‘czółno, jednodrzewo’, staroukr. лодя, gw. лодь, л'одка, л'отка ‘czółno’,
л'одя, ‘czółno’ (-ol- › -ло-), staroros. алядь, олядь, олядия, оледия ‘statek, okręt’,
лодья ‘średniowieczny statek żaglowo-wiosłowy’, książ. ладия, ros. przest.,
poet. ладь'я ‘wielki statek żaglowy; okręt’, л о д ъ к а , лодка ‘jednostka pływa-
jąca, niewielki statek żaglowo-wiosłowy albo motorówka’, błr. лодка, bułg.
л'адия ‘wielka łódka’, ладя, serb. лâђа, słwn. ládja, czes., słwc. lod’, czes. lоd’,
przest. lodí, g.-łuż. łódź ‘okręt’, d.-łuż. łоź ‘okręt’, połab. l’üöd’а ‘czółno,
okręt’. Etymony nazw w językach słowiańskich i paralele indoeuropejskie
wskazują na to, że znaczeniem rdzennym tej jednostki jest ‘statek z drewna,
jednodrzewo’, por. w językach indoeuropejskich leksemy tego rdzenia
o znaczeniu ‘koryto’: і.-e. *aldh- ‘koryto’, szw. ålla, datsk. ааldе, olde ‘koryto’,
angielskosaks. еаldоđ, «alviolum», norw. оldа, gw. olle ‘wielkie koryto’ [SS,
68, 303; LS, 57; Mat TS, 218; ESUM, t. 3, 280; IES SRJ, t. 1, 463; ESRJ Fas,
t. 2, 448; ESRJ Cyg, 215].

Zakres znaczeniowy wyrazu prom w języku polskim również podlegał
zmianom semantycznym. Nazwa ta była notowana już od XIII w., kiedy na
Łabie (1287 r.) czy Wiśle (1393 r.) zaczęły kursować polskie promy. Wtedy
słowo prom i jego warianty promnica, prum, gw. pram oznaczały ‘statek wodny
kursujący między dwoma odcinkami drogi lądowej, poruszany za pośred-
nictwem liny odpowiednio rozwieszonej między brzegami’. Większość na-
ukowców uważa, że etymon nazwy jest pochodzenia prasłowiańskiego: і.-e.
*per: *por: *perə ‘przesuwać się; przeprowadzać na inną stronę; przewozić’,
psł.*pormъ ‘to, na czym się przewozi; to, co jest w ruchu’, *perti ‘przesuwać
się, jechać’, ukr. пор'ом, пар'ом, przest. пор'он, d.-ros. поромъ (1585 р.),
ros.-scs. прамъ, ros., błr. пар'ом, serb., bułg. прам, czes. prám, tur. perme ‘mała
barka, czółno’, d.-іnd. piparti ‘przewozić’, d.-w.-niem. faran, got. faran ‘wieźć;
jechać’, s.-w.-niem. varm ‘czółno’ [SGP Kar, t. 4, 338; Mat Sr, t. 2, 1213; KE-
SRJ, 327; SUM Grin, t. 3, 350; ESUM, t. 4, 525; Brocki 1973, 356; Ożdżyń-
ski 1989, 289]: Pram po falach oddalać mnie będzie.

Zgodnie z taką rekonstrukcją podstawą powstania nazwy prom była prze-
nośnia metonimiczna według typowego dla grupy tematycznej „jednostki
pływające” modelu: proces  przedmiot, o czym mogą świadczyć przesta-
rzałe nazwy przewóz, przepław ‘prom’. Istnieje także inna, mniej wiarygodna
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hipoteza, wywodząca etymologię leksemu prom z hol. praam albo d.-w.-niem.
farm, faren ‘jechać’ [ESRJ Fas, t. 3, 331].

Ciekawe, że znaczenie tego wyrazu uległo generalizacji, ponieważ we
współczesnej polszczyźnie prom to nie tylko ‘statek wodny do przewozu
ludzi, pojazdów i ładunków przez rzeki, kanały, mniejsze akweny morskie
itp., kursujący między dwoma odcinkami drogi lądowej, poruszany zwykle
napędem własnym lub za pośrednictwem liny odpowiednio rozwieszonej
między brzegami’, lecz także ‘rodzaj morskiego statku pasażerskiego’: prom
parowy, linowy; prom śródlądowy, morski; prom pasażerski, towarowy, samo-
chodowy, kolejowy1.

Nazwy jednostek pływających, które odzwierciedlają stosunek człowieka
do fragmentu rzeczywistości, związanego z transportem wodnym, ulegają
różnorakim przekształceniom, zmianom znaczeniowym, część wyrazów pod
wpływem różnorodnych czynników wychodzi z użycia, ale najdawniejsze
nazwy hiperonimiczne organizujące pozostały materiał leksykalny pozostają
w zasadzie w jądrze semantycznym analizowanej grupy.

W procesie ewolucji zasób słownikowy grupy tematycznej „jednostki pły-
wające” zmienia się, wzbogaca przez nadawanie istniejącym wyrazom no-
wych znaczeń specjalistycznych, tworzenie nowych derywatów i połączeń
wyrazowych zawężających semantykę terminów, wreszcie poprzez przyjmo-
wanie jednostek terminologicznych ze słownictwa potocznego i innych ję-
zyków.
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