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Â W BIBLIJNYCH WOBEC JEÎZYKA
POLSZCZYZNA PRZEKèADO
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OGO

Relacje zachodzaÎce mieÎdzy jeÎzykami ogoÂlnym (literackim)1 a jeÎzykiem tøumaczonych ksiaÎg biblijnych okresÂlicÂ mozÇemy jako relacje wzajemnego oddziaøywania, ukøadajaÎce sieÎ jednak roÂzÇnie pod wzgleÎdem kierunku, czasu, stopnia
nasilenia (tempa), trwaøosÂci oraz pøaszczyzn (poziomoÂw) jeÎzyka. Przy ich opisie
w perspektywie diachronicznej, mozÇemy ± jak saÎdzeÎ ± wskazacÂ trzy etapy:
pierwszy, obejmujaÎcy czasy sÂredniowiecza oraz renesansu (zwøaszcza wiek
szesnasty), drugi, mieszczaÎcy sieÎ w przedziale wiekoÂw od XVII do poøowy
XX oraz trzeci ± od drugiej poøowy XX stulecia.
NajwazÇniejszy jest o k r e s p i e r w s z y, w ktoÂrym pisÂmiennictwo biblijne2 ±
czy szerzej: literatura sakralna, obejmujaÎca takzÇe modlitwy, kazania, apokryfy
± w stosunku do jeÎzyka ogoÂlnego peøniøo roleÎ aktywizujaÎcaÎ, a jego oddziaøywanie miaøo charakter wielopøaszczyznowy3.
1

Terminy jeÎzyk ogoÂlny ± jeÎzyk literacki uzÇywacÂ beÎdeÎ w artykule czeÎsto wymiennie, traktujaÎc
je jako odmiany jeÎzyka narodowego zopozycjonowane w stosunku do odmian o ograniczonym
zasieÎgu geograficznym i sÂrodowiskowym. NajczeÎsÂciej jednak jeÎzyk literacki rozumiecÂ beÎdeÎ jako
odmianeÎ jeÎzyka ogoÂlnego (ogoÂlnopanÂstwowego), funkcjonujaÎcaÎ w pisanej formie wypowiedzi
i skodyfikowanaÎ. Por. S. Dubisz, JeÎzyk ± Historia ± Kultura (wykøady, studia, analizy), Warszawa
2002, s. 191±192.
2
Z okresu reÎkopisÂmiennego pochodzaÎ: Psaøterz florianÂski (koniec XIV, poczaÎtek XV wieku),
Psaøterz puøawski (koniec XV, poczaÎtek XVI wieku), Biblia kroÂlowej Zofii (poøowa XV wieku)
oraz liczne fragmenty, cytaty z Pisma SÂwieÎtego w innej literaturze religijnej, zwøaszcza w kazaniach;
z okresu tekstoÂw drukowanych szesnastowiecznych pochodzaÎ m.in.: Psaøterz krakowski (1532),
ZÇoøtarz Walentego WroÂbla (powstaøy okoøo 1528 r., a wydany w 1539 r.), osiem przekøadoÂw
Nowego Testamentu ± Stanisøawa Murzynowskiego (1551±1553), Mikoøaja Szarfenberga (1556),
Szymona Budnego (1570, 1574, 1589), Czechowica (1577), Jakuba Wujka (1593, 1594), cztery
peøne przekøady Biblii: Leopolity (1561), Brzeska (1563), Budnego (1572), Wujka (1599), nadto
Psaøterze: Wujka (1594), Kochanowskiego (1579), M. Reja (1546, 1555), J. Lubelczyka (1558) oraz
liczne zbiory kazanÂ z fragmentami Nowego Testamentu. WieÎcej na ten temat m.in. I. Kwilecka,
Staropolskie przekøady Biblii jako czynniki sprawcze zmian jeÎzykowych, w: Studia nad staropolskimi przekøadami Biblii, PoznanÂ 2003, s. 253±263.
3
W zwiaÎzku z tym, izÇ zagadnienie wpøywoÂw jeÎzyka i przekøadoÂw ksiaÎg biblijnych na jeÎzyk
ogoÂlnopolski byøo juzÇ tematem wielu opracowanÂ jeÎzykoznawczych, niektoÂre zagadnienia zostanaÎ
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Teksty religijne ¹otwierajaÎ dzieje polskiego pisÂmiennictwaº4. Z racji swojego sakralnego charakteru zaliczane saÎ do tak zwanych wyzÇszych klas literackich, beÎdaÎcych autorytetem dla innych tekstoÂw i uzÇytkownikoÂw jeÎzyka. TotezÇ
obecne w nich elementy jeÎzykowe (gramatyczne i leksykalne), wywodzaÎce sieÎ
z roÂzÇnych odmian dialektalnych, byøy nie tylko akceptowane, ale tezÇ zwieÎkszaøy
swoÂj zasieÎg wysteÎpowania, upowszechniaøy sieÎ. IntegrujaÎc oraz normalizujaÎc, to
jest ograniczajaÎc wariantywnosÂcÂ form gramatycznych, pisÂmiennictwo biblijno-religijne wpøyneÎøo na uformowanie sieÎ polskiego jeÎzyka literackiego, w ktoÂrym
funkcjonujaÎce zjawiska jeÎzykowe miaøy ogoÂlny (ponaddialektalny) charakter5.
By polski jeÎzyk narodowy moÂgø zaistniecÂ w formie pisanej, konieczne byøo
stworzenie odpowiedniego narzeÎdzia, jakim byø grafia. PrzyjeÎcie chrzesÂcijanÂstwa w obrzaÎdku rzymskim spowodowaøo, zÇe przejeÎlisÂmy alfabet øacinÂski, przystosowujaÎc go do potrzeb naszego systemu fonetyczno-fonologicznego. StworzylisÂmy roÂwniezÇ pierwsze zasady pisowni, nasÂladujaÎc pismo øacinÂskie oraz
korzystajaÎc z czeskich dosÂwiadczenÂ w tym zakresie. PowstajaÎce zasÂ w zaciszu
sÂredniowiecznych skryptorioÂw translacje ksiaÎg biblijnych zwøaszcza Psaøterza
oraz Ewangelii, wpøywaøy na doskonalenie oraz normowanie owych zasad.
Po okresie tekstoÂw reÎkopisÂmiennych, wraz z rozwojem drukarstwa oraz
wzrostem ilosÂci wydawanych ksiaÎzÇek, pilna staøa sieÎ potrzeba wydoskonalenia
i uporzaÎdkowania ciaÎgle jeszcze zbyt wariantywnej pisowni, mogaÎcej utrudniacÂ
czytelnikowi lektureÎ Biblii. Dostrzegali jaÎ, podejmujaÎc konkretne dziaøania,
mieÎdzy innymi wydawcy, a takzÇe tøumacze ksiaÎg biblijnych, czego wyrazistym
przykøadem jest traktat o Ortografii polskiej Stanisøawa Murzynowskiego,
umieszczony we wsteÎpie do przekøadu Nowego Testamentu wydanego w KroÂlewcu w 1551 roku. Autor traktatu wskazuje, izÇ uporzaÎdkowanie ortografii jest
szczegoÂlnie wazÇne, aby moÂc poprawnie rozumiecÂ Pismo SÂwieÎte. Pisze on:
tylko zasygnalizowane. W niniejszym szkicu odwoøywacÂ sieÎ beÎdeÎ m.in. do nasteÎpujaÎcych opracowanÂ: B. Walczak, Znaczenie Biblii dla jeÎzykoÂw i jeÎzykoznawstwa, ¹ZÇycie i MysÂlº 1987 nr 9/10, s. 37±
42; tenzÇe, Rola Biblii w rozwoju jeÎzykoÂw i jeÎzykoznawstwa (Zarys problematyki), w: Inspiracje
chrzesÂcijanÂskie w kulturze Europy, red. E. WozÂniak, t. 1, èoÂdzÂ 2000, s. 155±167; I. Bajerowa,
Wpøyw zÇycia religijnego na jeÎzyk ogoÂlnopolski (ProÂba systematyzacji opisu historycznego), w:
JeÎzyk a chrzesÂcijanÂstwo, Lublin 1989, s. 7±18; Kwilecka, dz. cyt., s. 253±263. T. Milewski, Rola
KosÂcioøa w rozwoju polskiego jeÎzyka literackiego, w: KsieÎga tysiaÎclecia katolicyzmu w Polsce, cz. 2,
Lublin 1969, s. 103±131; S. Rospond, KosÂcioÂø w dziejach jeÎzyka polskiego, Wrocøaw 1985.
4
Walczak, Rola Biblii w rozwoju jeÎzykoÂw..., s. 157.
5
Fakt, izÇ na powstanie i rozwoÂj poszczegoÂlnych literackich jeÎzykoÂw europejskich miaøo wpøyw
pisÂmiennictwo religijne, jest powszechnie znany i akceptowany. Dyskusyjne mozÇe bycÂ tylko pytanie, jak duzÇy byø to wpøyw w poroÂwnaniu z pisÂmiennictwem sÂwieckim. JeÎzyk polski ± obok jeÎzykoÂw
niemieckiego, francuskiego, angielskiego, czeskiego ± nalezÇy do tej grupy jeÎzykoÂw europejskich,
w ksztaøtowaniu ktoÂrych jednakowo duzÇy wpøyw miaøo zaroÂwno pisÂmiennictwo religijno-biblijne,
jak i sÂwieckie. Na ten temat pisaø T. Lewaszkiewicz w swym artykule Rola przekøadoÂw Biblii
w formowaniu jeÎzykoÂw literackich europejskiego kreÎgu kulturowego, w: Biblia a kultura Europy,
red. M. KaminÂska, E. Maøek, t. 1, èoÂdzÂ 1992, s. 232±248.
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¹W kazÇdym pisÂmie wiele na tym nalezÇy, aby kazÇde søowo byøo czytano i pisano
nie jako tako, ale pewnym obyczajem; wszakzÇe w sÂwieÎtym PisÂmie nawieÎcyj
tego potrzeba, aby sieÎ tym sposobem zabiezÇecÂ mogøo roznemu wyrozumieniu
rzeczy i bøeÎdum, ktoÂre staÎd pospolicie pochodzaÎº6.

W sÂcisøym zwiaÎzku z bujnie rozwijajaÎcaÎ sieÎ literaturaÎ sakralnaÎ pozostajaÎ
odnotowywane przez historykoÂw jeÎzyka zasadnicze zmiany w zasobie leksykalnym polszczyzny doby staropolskiej oraz XVI stulecia. IlosÂciowe (od X do
przeøomu wiekoÂw XV i XVI w polskim jeÎzyku narodowym nastaÎpiø ponad
trzykrotny wzrost søownictwa) i jakosÂciowe przeksztaøcenia odziedziczonego
z okresu prasøowianÂskiego zasobu wyrazowego saÎ sÂwiadectwem intelektualizacji jeÎzyka pisÂmienniczego, ktoÂry stawaø sieÎ sprawnym narzeÎdziem wyrazÇania
mysÂli.
¹Przekøady psaøterzowo-biblijne stawiaøy przed jeÎzykiem naszych przodkoÂw
nowe i trudne zadania. Wynikaøo to z koniecznosÂci wyrazÇenia zøozÇonych tresÂci, nigdy przedtem po polsku nie wyrazÇanych. Nie ulega waÎtpliwosÂci, zÇe tøumaczenia Biblii w wielkim stopniu wzbogaciøy zasoby leksykalne i frazeologiczne polszczyzny. Biblia jest tekstem trudnym: niewyrobiony jeszcze literacko jeÎzyk polski nie znajdowaø sÂrodkoÂw dla wyrazÇenia licznych pojeÎcÂ abstrakcyjnych, terminoÂw przyrodniczych, prawnych itp., zwøaszcza odnoszaÎcych sieÎ
do kreÎgu realioÂw palestynÂskich. Tøumacze musieli sieÎ wieÎc borykacÂ z wielkimi
trudnosÂciami, by (w cieÎzÇkiej pracy i mozole) ± wedøug søoÂw Norwida ± odpowiednie dacÂ rzeczy søowoº7.

Jeszcze w okresie renesansu (przed konÂcem XVI wieku) spotkacÂ mozÇna
narzekania oÂwczesnych translatoroÂw na leksykalnaÎ niedoskonaøosÂcÂ i uboÂstwo
polszczyzny. Ubolewali nad tym mieÎdzy innymi: Jan Januszowski, ktoÂry pisaø:
¹[...] wykøad kozÇdy jest trudny, a w jeÎzyku polskim tym trudniejszy z tej miary,
zÇe w søowa jest barzo ubogi. Terminy zasieÎ teologickie abo chocÂ i te, na
ktoÂrych sieÎ filozofija wszytka by na woÂzku toczy, saÎ tak trudne, zÇe i w øacinÂskim
jeÎzyku wiele z greckiego bracÂ musiº

oraz Hieronim Malecki:
¹TocÂ prawda jest, izÇe polska mowa jest dosycÂ culta i elegant. Ale w teologijej
prawie barzo maøo albo nic nie jest exculta okrom tego, izÇe w tych czasiech
przez ty lata in rebus sacris trocheÎ sieÎ wypolerowaøa i ozdobniejsza sstaøaº8.

6
Cyt. za: W. Taszycki, WyboÂr tekstoÂw staropolskich XVI±XVIII wieku, Warszawa 1969,
s. 83±84.
7
Walczak, Rola Biblii..., s. 158.
8
ObronÂcy jeÎzyka polskiego. Wiek XV±XVIII, oprac. W. Taszycki, Wrocøaw 2004, s. 217, 175.
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Przyrost ilosÂciowy søownictwa nasteÎpowaø przede wszystkim w wyniku zapozÇyczenÂ oraz tworzenia nowych wyrazoÂw i odnosiø sieÎ do kilku kreÎgoÂw leksykalno-tematycznych. JeÎzyk ogoÂlny za przyczynaÎ tekstoÂw sakralnych wzbogaciø
sieÎ o terminologieÎ religijnaÎ. Jej poczaÎtki sieÎgajaÎ X wieku, czyli przyjeÎcia przez
Mieszka I chrztu, trzon zasÂ stanowiaÎ wyrazy zapozÇyczone ± zapozÇyczenia wøasÂciwe, kalki wyrazowe i semantyczne ± z øaciny oraz greki za posÂrednictwem
jeÎzykoÂw czeskiego i niemieckiego, rzadziej z jeÎzyka starocerkiewnosøowianÂskiego. Od tego to czasu obecne saÎ w polszczyzÂnie takie mieÎdzy innymi søowa,
jak: apostoø, blizÂni, bøogosøawicÂ (wraz z formami pochodnymi: bøogosøawienÂstwo, bøogosøawiony), chrzest (dawniej: krzest), cudzoøozÇca, cudzoziemiec, doczesny, faøszywy, ewangelia, kielich, licemiernik, niedowiarstwo, ofiarowacÂ, pokarm, post, testament, umiøowacÂ, wszechmogaÎcy, zøorzeczenie, zmartwychwstanie itd.9 Wyrazy wchodzaÎce w skøad terminologii chrzesÂcijanÂskiej byøy zarazem
pierwszymi elementami naszego jeÎzyka o ponaddialektalnym charakterze i tworzyøy ¹zaczaÎtek ogoÂlnopolskiego jeÎzyka oficjalnegoº10.
Potrzeba wyrazÇania czeÎstych w teksÂcie Pisma SÂwieÎtego pojeÎcÂ abstrakcyjnych inspirowaøa autoroÂw translacji do tworzenia nowych wyrazoÂw. SzczegoÂlnie przydatne do tego celu byøy sufiksy -osÂcÂ, -anie, -enie, za pomocaÎ ktoÂrych
utworzone zostaøy takie wyrazy, jak: bolenie, miøowanie, modlenie, nawroÂcenie,
odpøacenie, porodzenie, poteÎpienie, umeÎczenie, widzenie, zbawienie, maÎdrosÂcÂ,
miøosÂcÂ, prawosÂcÂ, sprawiedliwosÂcÂ, starosÂcÂ, sÂwiatøosÂcÂ, sÂwieÎtosÂcÂ, wysokosÂcÂ itd.
CechaÎ pierwotnego, zÂroÂdøowego jeÎzyka ksiaÎg biblijnych (hebrajskiego i aramejskiego) jest moÂwienie alegoryczne i posøugiwanie sieÎ jeÎzykiem symboli, co
wiaÎzÇe sieÎ z nadawaniem juzÇ istniejaÎcym wyrazom (zwøaszcza konkretnym) nowych przenosÂnych znaczenÂ, np.: brat, bracia ® 'krewni, przyjaciele'; dusza ®
`zdrowie, zÇywot, czøowiek'; kielich ® `cierpienie'; ogienÂ ? `gniew'; roÂg ® `chwaøa, moc'; szabla ® `gniew'. O nowe znaczenia wzbogaciøy sieÎ takzÇe nazwy
okresÂlajaÎce anatomiczne czeÎsÂci ciaøa, mieÎdzy innymi: ramieÎ, reÎka, serce, uszy,
ciaøo, ktoÂre pod wpøywem jeÎzykoÂw semickich wykorzystywane byøy dla wyrazÇania pojeÎcÂ abstrakcyjnych, np.: serce ® `wneÎtrznosÂci, gøeÎbokosÂcÂ', uszy ®
`søuchanie', reÎka (PanÂska) ® 'moc (PanÂska)', ciaøo i krew ® `czøowiek'. W przekøadach Psaøterza szczegoÂlnie czeÎsto spotykamy wykorzystanie symboliki zaczerpnieÎtej ze sÂwiata przyrody, ktoÂra wyrazÇa idee i pojeÎcia odnoszaÎce sieÎ do
tego, co niezmierzone, duchowe, trudne do nazwania, np. woda ® `obraz
stwoÂrczej poteÎgi Boga, jego wøadzy nad siøami natury', ogienÂ ® `symbol gniewu
BozÇego', ziemia ® `symbol wiecznosÂci, trwaøosÂci oraz nicosÂci w poroÂwnaniu
z wiecznosÂciaÎ'11. Znaczenia te, beÎdaÎce z pochodzenia hebraizmami, utrwalaøy
9

Na ten temat zob. E. Klich, Polska terminologia chrzesÂcijanÂska, PoznanÂ 1927 oraz M. Karpluk, Søownik staropolskiej terminologii chrzesÂcijanÂskiej, KrakoÂw 2001.
10
Milewski, dz. cyt., s. 111.
11
O twoÂrczym wykorzystaniu tej cechy jeÎzyka biblijnego m.in. przez Mikoøaja Reja pisaøam
w artykule O niektoÂrych wpøywach Biblii na jeÎzyk Mikoøaja Reja (na materiale komentarza do
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sieÎ najpierw w jeÎzyku przekøadoÂw biblijnych, by nasteÎpnie upowszechnicÂ sieÎ
w polszczyzÂnie ogoÂlnej.
PisÂmiennictwo biblijne niosøo caøy szereg nowych tematoÂw, obcych polskiemu odbiorcy i tøumaczowi. SzczegoÂlnie duzÇo køopotoÂw sprawiaøo translatorom
oddawanie w jeÎzyku polskim obcych realioÂw, na przykøad opisywanie egzotycznej flory i fauny. Brak stosownych ekwiwalentoÂw w jeÎzyku przekøadowym
zmuszaø do poszukiwania innych rozwiaÎzanÂ, ktoÂrymi byøy najczeÎsÂciej zapozÇyczenia (o rodowodzie mieÎdzy innymi hebrajskim, aramejskim). W ten sposoÂb
pojawiøy sieÎ w polszczyzÂnie takie søowa, jak: bisior, borsuk, cynamon, gehenna,
gryf, jednorozÇec, lokusta, mamona, manna, nard, pascha, purpura, rabbi, stater,
szaranÂcza, talent, tetrarcha.
SÂwiadectwem rozwoju jeÎzyka ogoÂlnego jest istnienie w obreÎbie jednego
pola semantycznego wielu wyrazoÂw bliskich sobie znaczeniowo, ale nieidentycznych, roÂzÇniaÎcych sieÎ odcieniami semantycznymi oraz nacechowaniem stylistycznym, czyli rozwinieÎta synonimicznosÂcÂ. Synonimika posÂwiadcza istnienie
bogactwa leksykalnego jeÎzyka, a jednoczesÂnie pozwala w sposoÂb trafny, barwny i wyrazisty formuøowacÂ wypowiedzÂ.
W stosunku do øaciny jeÎzyk polski byø ubogi w wyrazy bliskoznaczne, co
bardzo utrudniaøo praceÎ tøumaczom. Jeszcze pod koniec XVI wieku Jan Januszowski narzekaø:
¹[...] trafiajaÎ sieÎ i synonima, ktoÂre w polskim tak wiele przemiankoÂw nie majaÎ
jako w øacinÂskim, a potrzebne czasem bywajaÎ, jedno prze niedostatek jeÎzyka
polskiego trudno tych przemiankoÂw miecÂ tak wiele, otoÂzÇ gwaøt sieÎ podczas
wykøadowi czynicÂ musi12.

Powstawanie synonimii wiaÎzÇe sieÎ zaroÂwno z naturalnym rozwojem i wzbogacaniem jeÎzyka (np. wskutek zapozÇyczenÂ), ale tezÇ wynika ze staranÂ autoroÂw
translacji, aby zachowacÂ synonimicznosÂcÂ obecnaÎ w teksÂcie zÂroÂdøowym oraz aby
jeden wyraz w zalezÇnosÂci od kontekstu tøumaczycÂ na wiele sposoboÂw. MetodeÎ
translacji kontekstowych stosowano w tak zwanych przekøadach swobodnych
juzÇ w okresie najstarszym, ale efekty tych staranÂ ujawniajaÎ dopiero teksty
renesansowe, co zaobserwowacÂ mozÇemy, poroÂwnujaÎc ekwiwalenty tøumaczeniowe kilku wyrazoÂw øacinÂskich obecne w Psaøterzu florianÂskim (Fl), Psaøterzu
krakowskim (1532, Kr), Psaøterzu Wujka (1594, W):
Ç ycÂ, posadzicÂ, postawicÂ, wstawicÂ, za· ponere ® Fl: køasÂcÂ, pokøadacÂ, poøoz
Ç
Ç
øozycÂ; Kr: køasÂcÂ, pokøadacÂ, poøozycÂ, postawicÂ; W: dacÂ, dawacÂ, køasÂcÂ, miecÂ,
moÂc, nagotowacÂ, nakøasÂcÂ, napeønicÂ, nauczycÂ, oblec, obracacÂ, obroÂcicÂ, oddawacÂ, podniesÂcÂ, pokazowacÂ, poøozÇycÂ, porzucicÂ, posadzicÂ, postawicÂ,
Apokalipsy), w: Staropolszczyzna pieÎkna i interesujaÎca, red. E. Koniusz, S. Cygan, Kielce 2006, t. 2,
s. 117±124.
12
ObronÂcy jeÎzyka polskiego..., s. 219.
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przywodzicÂ, rozbieracÂ, rozmnazÇacÂ, sprawicÂ, uczynicÂ, ustawicÂ, uwazÇacÂ,
wøozÇycÂ, wrzucicÂ, wsadzicÂ, wystawicÂ, zachowacÂ, zamierzycÂ, zastawiacÂ, zawiaÎzacÂ, zgotowacÂ;
· iudicium ® Fl: saÎd; Kr: saÎd; W: saÎd, saÎdowy, prawo, rozsaÎdek, sprawiedliwosÂcÂ, wyrok, zwyczaj;
· labor ® Fl: robota, trud, usile, usiøowanie; Kr: imienie, robota; W: obciaÎzÇenie, frasunek, neÎdza, praca, robota, roÂd, utrapienie, bardzo trudno;
· turbare ® Fl: zameÎcicÂ, meÎcicÂ sie, bycÂ smeÎtnym; Kr: zasmeÎcicÂ (sie), zasmucicÂ (sie); W: frasowacÂ sieÎ, poruszycÂ sieÎ, trwozÇycÂ (sieÎ), strwozÇycÂ (sieÎ), zacÂmicÂ sieÎ, zameÎcicÂ sieÎ, wzruszycÂ sieÎ, zatrwozÇycÂ (sieÎ).
Tøumaczenia biblijne przyczyniøy sieÎ roÂwniezÇ do zmian (precyzji) semantycznych wyrazoÂw. Tak na przykøad w sÂredniowiecznych tøumaczeniach Pisma
SÂwieÎtego ekwiwalentami øacinÂskich turba, multitudo, populus mogøy bycÂ rzesza,
tøum, tøuszcza, lud uzÇywane zamiennie, ale juzÇ w przekøadzie Jakuba Wujka
obserwujemy, zÇe wyboÂr i dystrybucja ekwiwalentoÂw jest uzalezÇniona od wyrazu
øacinÂskiego; odpowiednikiem øac. turba staø sieÎ wyraz rzesza, multitudo ® tøum,
tøuszcza, zasÂ populus ® lud.
Liczne przekøady Pisma SÂwieÎtego, a przede wszystkim ich zwieÎkszony ± za
posÂrednictwem kazanÂ oraz literatury artystycznej ± obieg spoøeczny spowodowaøy, zÇe do jeÎzyka ogoÂlnego przenikneÎøa, zakorzeniajaÎc sieÎ z czasem, duzÇa
liczba zwiaÎzkoÂw wyrazowych, tzw. frazeologizmoÂw biblijnych:
¹W roÂzÇnych odmianach wspoÂøczesnej polszczyzny wysteÎpujaÎ okresÂlenia (wyrazy i zwiaÎzki frazeologiczne) wywodzaÎce sieÎ z Biblii, w liczbie ok. 400, ktoÂrych uzÇywamy dla nazywania postaw ludzkich, stosunkoÂw mieÎdzy ludzÂmi,
relacji spoøecznych, politycznych, etycznych, roÂzÇnych zdarzenÂ i sytuacjiº13.

ZwieÎkszonej frekwencji frazeologizmoÂw biblijnych w ogoÂlnym obiegu towarzyszy czeÎsto ich desakralizacja, a biblijna geneza ulega zapomnieniu. W jeÎzyku ogoÂlnym wywodzaÎce sieÎ z Biblii poøaÎczenia wyrazowe mogaÎ bycÂ uzÇywane
jako cytaty, w niezmienionej formie i znaczeniu, funkcjonujaÎc na zasadzie sentencji, poroÂwnania, metafory, epitetu, np.: wiezÇa Babel, jaskinia zboÂjcoÂw, syn
marnotrawny, wilk w owczej skoÂrze, kamienÂ weÎgielny, wiara goÂry przenosi, soÂl
ziemi, wdowi grosz, rozdzieracÂ szaty nad czymsÂ, kto sieje wiatr, zbiera burzeÎ itd.
13

Dubisz, JeÎzyk ± Historia ± Kultura..., s. 114. Problem przechodzenia (i obecnosÂci) zwiaÎzkoÂw
wyrazowych z ksiaÎg biblijnych do jeÎzyka ogoÂlnego baÎdzÂ tezÇ roÂzÇnych odmian jeÎzyka ogoÂlnego jest
dobrze w literaturze naukowej opisany, mieÎdzy innymi w pracach: J. GodynÂ, Od Adama i Ewy
zaczynacÂ. Maøy søownik biblizmoÂw jeÎzyka polskiego, KrakoÂw±Warszawa 1995; S. Szober, Echa
Biblii we frazeologii polskiej, w: tenzÇe, Na strazÇy jeÎzyka, Warszawa 1937; B. Walczak, Biblia a jeÎzyk,
¹ZÇycie i MysÂlº 1985 nr 11±12, s. 28±29; T. Brajerski, Biblijne søownictwo i frazeologia, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, s. 483±486; S. Skorupka, PrzenosÂnie z zakresu pojeÎcÂ religijnych
i kosÂcielnych w jeÎzyku polskim, ¹Poradnik JeÎzykowyº 1938/39 nr 9/10, s. 169±173; S. Koziara,
Frazeologia biblijna w jeÎzyku polskim, KrakoÂw 2001.
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RoÂwnie czeÎsto jednak mogaÎ one zÇycÂ wøasnym zÇyciem, ulegajaÎc zaroÂwno zmianom semantycznym, jak i przeksztaøceniom formalnym. Ze zjawiskiem parafrazowania, modyfikacji zwiaÎzkoÂw frazeologicznych o proweniencji biblijnej
spotkacÂ sieÎ mozÇemy zaroÂwno w tekstach literackich, jak i w jeÎzyku potocznym.
Zmianie postaci i znaczenia frazeologizmu towarzyszycÂ mozÇe takzÇe zmiana
nacechowania ekspresywnego14, np. plaga egipska ® 'cosÂ dokuczliwego, uciaÎzÇliwego', gaøaÎzka oliwna ® 'znak pokoju, zgody'.
O sile oddziaøywania Biblii na jeÎzyk ogoÂlny sÂwiadczaÎ takzÇe antroponimy,
zwøaszcza osobowe nazwy wøasne (imiona), ktoÂre wraz z przyjeÎciem chrzesÂcijanÂstwa zyskiwaøy coraz wieÎkszaÎ popularnosÂcÂ w polskim systemie nazewniczym. W XIV wieku imiona sÂwieÎtych, ewangelistoÂw, apostoøoÂw ± pochodzenia
hebrajskiego, aramejskiego, greckiego, øacinÂskiego ± rozpowszechniane przez
literatureÎ religijnaÎ zdecydowanie przeobraziøy staropolski zasoÂb imion, utrwalajaÎc sieÎ w jeÎzyku polskim w zlatynizowanej postaci i wypierajaÎc zenÂ pierwotne
imiona søowianÂskie.
¹W zÂroÂdøach staropolskich wysteÎpuje ponad 40 imion starotestamentowych
w funkcji imion chrzestnych. Ze Starego Testamentu przejeÎte Adam, imieÎ
pierwszego czøowieka, dalej imiona patriarchoÂw Abraham, Izaak, Jakub, JoÂzef, Beniamin, seÎdzioÂw Gedeon, Samson, Samuel, kroÂloÂw Izraela Saul, Dawid,
Salomon, wielkich prorokoÂw MojzÇesz, Eliasz, Ezechiel, Izajasz, Jeremiasz,
kilku prorokoÂw mniejszych Amos, Daniel, Jonasz, Malachiasz, bohateroÂw
ksiaÎg biblijnych Baruch, Ezdrasz, Hiob, Tobiasz oraz imiona anioøoÂw Cherubin, Gabriel, Michaø, Rafaø, Serafin. [...]. Do najczeÎsÂciej nadawanych dzisiaj
nalezÇaÎ: Adam (359 tys. nosicieli), Michaø (351 tys.), Rafaø (229 tys.), Daniel
(114 tys.). Z imion zÇenÂskich wysteÎpujaÎcych w Starym Testamencie i notowanych juzÇ w sÂredniowieczu jako imiona chrzestne czeÎsto wysteÎpujaÎ wspoÂøczesÂnie Ewa, Zuzanna, Judyta, Estera, Sara, rzadko Debora i nie potwierdzone
w sÂredniowieczu Noemi, Rachela, Abigail. SposÂroÂd imion wysteÎpujaÎcych
w Nowym Testamencie najwieÎkszaÎ popularnosÂciaÎ jako imiona chrzestne cieszaÎ sieÎ tak obecnie, jak i w sÂredniowieczu imiona apostoøoÂw i ewangelistoÂw:
Jan (dzisÂ ok. 880 tys. nosicieli), Andrzej, Piotr, Tomasz, Maciej, Bartøomiej,
Paweø, Tadeusz, Tomasz, Marek, èukasz, Jakub, Szymon, Mateusz, Filip;
ponadto imiona innych ucznioÂw i wyznawcoÂw, jak Barnaba, Dionizy, Nikodem, Teofil, Tymoteusz, Tytus a przede wszystkim Szczepan (poÂzÂniej Stefan),
imieÎ pierwszego meÎczennika. JuzÇ w sÂredniowieczu takzÇe imieÎ JoÂzef (tezÇ w formie OzÇep) byøo [...] czeÎsto nadawane [...], jego popularnosÂcÂ rosøa wraz ze
wzrostem kultu Maryi propagowanym przez wiele zakonoÂw, wspoÂøczesÂnie
ma ponad 600 tys. nosicieli. Z imion zÇenÂskich, majaÎcych swe zÂroÂdøo w Nowym
Testamencie i wysteÎpujaÎcych juzÇ w sÂredniowieczu jako imiona chrzestne, na14

Na ten temat m.in. M. KaminÂska, D. BienÂkowska, Biblijne i modlitewne frazeologizmy
w polszczyzÂnie øodzian, ¹Rozprawy Komisji JeÎzykowejº (èoÂdzkie Towarzystwo Naukowe) 1990
t. 36, s. 117±122.
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dawane saÎ dzisiaj: ElzÇbieta (ponad 500 tys. uzÇycÂ), Joanna, Magdalena, Marta,
Salomea oraz imieÎ Maria dzisiaj czeÎste (ok. 890 tys.) ± w sÂredniowieczu rzadko
wysteÎpujaÎce przez wzglaÎd na szczegoÂlnaÎ czesÂcÂ dla imienia Maryi, matki Chrystusaº15.

Staro- i nowotestamentowe nazwy wøasne (zwøaszcza imiona osobowe i nazwy miejscowe), speøniajaÎc swojaÎ prymarnaÎ, onomastycznaÎ funkcjeÎ, ulegaøy
czeÎsto poza tekstem biblijnym procesowi apelatywizacji, czyli nabieraøy wtoÂrnie znaczenia leksykalnego, wzbogacajaÎc tym samym zasoÂb søownikowy polszczyzny. W jeÎzyku ogoÂlnym jako apelatiwa, czyli nazwy pospolite, funkcjonujaÎ
mieÎdzy innymi takie biblijne nazwy wøasne, jak:
·

·
·

·

·

Kain ± `pierworodny syn Adama i Ewy, starszy brat Abla i jego zaboÂjca'
® kain ± `bratoboÂjca', takzÇe w zwiaÎzkach wyrazowych: pieÎtno Kaina,
zbrodnia Kainowa;
èazarz ± `zÇebrak z przypowiesÂci o bogaczu i neÎdzarzu' ® øazarz ± `neÎdzarz';
Piøat ± `Poncjusz Piøat, namiestnik rzymski Judei' ® piøat ± `niesprawiedliwy seÎdzia, czøowiek saÎdzaÎcy spraweÎ tak jak mu wygodnie', takzÇe w zwrotach: umywacÂ reÎce jak Piøat ± `wypieracÂ sieÎ', potrzebny jak Piøat w credo,
dostacÂ sieÎ jak Piøat w credo ± 'bycÂ zbytecznym, bycÂ nie w poreÎ';
Abraham ± `pierwszy z patriarchoÂw' ® w zwrotach: przeniesÂcÂ sieÎ na øono
Abrahama ± `umrzecÂ', spoczywacÂ na øonie Abrahama ± `bycÂ zbawionym,
posiaÎsÂcÂ kroÂlestwo niebieskie', widziecÂ Abrahama ± 'miecÂ ponad 50 lat',
isÂcÂ, poÂjsÂcÂ, pojechacÂ do Abrahama na piwo ± 'zÇartobliwie o umieraniu';
Armageddon ± `miejscowosÂcÂ lezÇaÎca u podnoÂzÇa Karmelu' ® armagedon ±
`wyniszczajaÎca wojna'.

NiektoÂre imiona biblijne ulegøy caøkowitej apelatywizacji, to znaczy, zÇe
zapomniano o ich biblijnej genezie. Dotyczy to na przykøad takich wyrazoÂw
jak: cham, moloch, gehenna itd.16
Przekøady ksiaÎg biblijnych uczyniøy z polskiego jeÎzyka narodowego sprawne narzeÎdzie komunikowania sieÎ, wyrazÇania mysÂli nie tylko w zakresie søownikowym, ale takzÇe skøadniowym. Za ich posÂrednictwem pojawiøy sieÎ w polszczyzÂnie nowe konstrukcje, beÎdaÎce w wieÎkszosÂci kalkami obcych ± øacinÂsko-greckich, a takzÇe hebrajskich ± schematoÂw skøadniowych. Dotyczy to mieÎdzy innymi upowszechnienia w jeÎzyku literackim:
15
M. Malec, O imionach i nazwiskach w Polsce. Tradycja i wspoÂøczesnosÂcÂ, KrakoÂw 1996,
s. 18±19.
16
O apelatywizacji biblijnych nazw wøasnych pisaøa Døugosz-Kurczabowa, Apelatywizacja
biblijnych nazw wøasnych w jeÎzyku polskim, Wrocøaw 1990.
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konstrukcji imiesøowowych, wyrazÇajaÎcych przede wszystkim czynnosÂcÂ
uprzedniaÎ, ale takzÇe wspoÂøczesnaÎ, np.: a byli tam niektoÂrzy z doktoroÂw
siedzaÎc i mysÂlaÎc w sercach swoich (Mk 2,6 w przekøadzie J. Wujka), øac.
[...] sedentes et cogitantes [...]; wstawszy wyszedø i odszedø (Mk 1, 35), øac.
urgens, egressus abiit;
· duzÇej liczby zaimkoÂw dzierzÇawczych oraz ich postpozycyjnego szyku, np.:
z uczniami swemi (øac. discipulis suis), søawa jego (øac. rumor eius);
· konstrukcji skøadniowych, jak np.: uradowacÂ sieÎ radosÂciaÎ, umiøowacÂ miøosÂciaÎ, uleÎknaÎcÂ sieÎ bojazÂniaÎ, czekajaÎc czekacÂ, szydzicÂ szyderstwem, sÂlubowacÂ sÂlub, beÎdaÎcych replikaÎ hebrajskiego poøaÎczenia infinitivus absolutus
z verbum finitum, w ktoÂrym bezokolicznik speøniaø funkcjeÎ intensyfikacji
tresÂci werbalnej. Poza stylem biblijnym spotkacÂ je mozÇemy w tekstach
retorycznych, zwøaszcza kaznodziejskich oraz w tekstach artystycznych,
wykorzystujaÎcych cechy jeÎzyka religijnego.
Polszczyzna biblijna byøa dla uzÇytkownikoÂw jeÎzyka nie tylko wzorcem normatywnym jeÎzyka literackiego, ale takzÇe wzorcem stylistycznym, godnym sÂwieÎtego tekstu17. W tym zakresie przekøady biblijne, uksztaøtowaøy nowaÎ odmianeÎ
stylistycznaÎ jeÎzyka ogoÂlnego, okresÂlanaÎ najczeÎsÂciej jako styl biblijny baÎdzÂ tezÇ
styl psaøterzowo-biblijny. PoczaÎtki jego formowania sieÎ przypadajaÎ na okres
sÂredniowieczny, lecz najczeÎsÂciej utozÇsamia sieÎ go z przekøadem Pisma SÂwieÎtego
Jakuba Wujka (1599), z racji jego funkcjonowania w liturgii w nasteÎpnych
stuleciach18.
Teksty biblijne, speøniajaÎc roleÎ arbitra elegantiarum, przyczyniøy sieÎ takzÇe
do estetycznego wartosÂciowania form i wyrazoÂw oraz ustalenia norm stylistycznych jeÎzyka literackiego. SÂwiadome wartosÂciowanie cech gramatycznych oraz
søownikowych wprowadzanych do tekstu biblijnego spowodowaøo, izÇ z czasem
polszczyzna w nich obecna zaczeÎøa bycÂ traktowana jako lepsza, jako wzorzec
jeÎzyka nie tylko znormalizowanego (poprawnego) i sprawnego, ale takzÇe starannego i wyrobionego. Coraz bardziej tezÇ odbiegaøa od polszczyzny potocznej,
uzÇywanej na co dzienÂ, ktoÂraÎ czeÎsÂciej mozÇna byøo spotkacÂ w pisÂmiennictwie
o charakterze uzÇytkowym, sÂwieckim. Wytworzyø sieÎ zatem w oparciu o teksty
biblijne pewien kanon poprawnosÂciowo-stylistyczny polszczyzny, ktoÂrego istnienie w bezposÂredni sposoÂb ujawniøa polemika poprawnosÂciowa toczaÎca sieÎ
w poøowie XVI wieku pomieÎdzy Janem Sandeckim-Maleckim oraz Janem Seklucjanem i Stanisøawem Murzynowskim19. Norma poprawnosÂciowa w odnie·

17

Na ten temat pisaøa m.in. B. Greszczuk, Autorytet literatury psaøterzowo-biblijnej jako
wzoru normatywnego polszczyzny sÂredniowiecza i renesansu, w: Autorytety i normy, red. D. Kowalska, èoÂdzÂ 2003, s. 153±166.
18
O cechach tego stylu zob. D. BienÂkowska, Polski styl biblijny, èoÂdzÂ 2002.
19
Znana jeÎzykoznawcom-polonistom polemika ta zostaøa dokøadnie opisana przez Stanisøawa
Rosponda w licznych artykuøach i monografiach, a przede wszystkim w pracach: Druki mazurskie
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sieniu do leksyki godnej tekstu Pisma SÂwieÎtego w opinii J. Sandeckiego-Maleckiego zalecaøa uzÇywanie wyrazoÂw: jasnych (dilucida), wybranych (electa),
odpowiednich (idonea), staøych (propria), zrozumiaøych (aperta), uzÇywanych
(usitata); unikanie zasÂ wyrazoÂw cieÎzÇkich, niezgrabnych (dura), niestosownych
(inepta), niestaøych (impropria), dwuznacznych (ambigua), przestarzaøych (obsoleta), nowych (nova), obcych (peregrina) i nie uzÇywanych (inusitata)20. Do
form nacechowanych stylistycznie, literackich, ¹wykwintnychº zaliczane byøy
mieÎdzy innymi deverbativa, ktoÂrymi zastaÎpiø Malecki kroÂtsze formy rzeczownikowe w teksÂcie Murzynowskiego, np.: nauka ® uczenie; mysÂl ® mysÂlenie;
przesteÎpstwo ® przestaÎpienie; frasunek ® udreÎczenie albo utrapienie; wielomownosÂcÂ ® mnogomoÂwienie; zøosÂcÂ (gl. neÎdza) ® udreÎczenie albo utrapienie;
nadzieja ® dufanie21.
Sakralny charakter tøumaczonego tekstu wpøywaø takzÇe na starania autoroÂw o zachowanie ich artystycznych waloroÂw. WsÂroÂd czeÎsto i cheÎtnie tøumaczonych ksiaÎg biblijnych znajdowaøy sieÎ bowiem takie, w ktoÂrych jeÎzyk speøniaø
nie tylko funkcjeÎ komunikacyjnaÎ, przekazywania okresÂlonych tresÂci, ale podporzaÎdkowany byø funkcji delectare oraz movere. Dotyczy to przede wszystkim
KsieÎgi PsalmoÂw, ale takzÇe PiesÂni nad PiesÂniami, KsieÎgi Koheleta, zaliczanych
w caøosÂci baÎdzÂ we fragmentach do ksiaÎg poetyckich. Ich przekøady na jeÎzyk
polski istotnie wpøyneÎøy na ekspresywne oraz artystyczne doskonalenie sieÎ
jeÎzyka literackiego.
W wieku XVI za wzorcowe, jesÂli chodzi o poetyckosÂcÂ, uznawano powszechnie teksty antyczne, ale istniaøa roÂwniezÇ sÂwiadomosÂcÂ odmiennej
wzniosøosÂci i artyzmu tekstu biblijnego, ktoÂraÎ odczytacÂ mozÇna zaroÂwno z bezposÂrednich wypowiedzi tøumaczy, jak i z praktyki literackiej twoÂrcoÂw. Uwagi
o specyfice stylistycznojeÎzykowej Psaøterza znalezÂcÂ mozÇemy mieÎdzy innymi
we wsteÎpach:
· do Psaøterza Biblii Brzeskiej (1563), gdzie czytamy, zÇe ¹ty ksieÎgi saÎ napisane tym ksztaøtem, jako poetowie majaÎ zwyczaj pisaniaº oraz ¹A ten
obyczaj pisania, ktoÂry jest w tych ksieÎgach, jest barzo pieÎkny, wdzieÎczny
i wielkiej mowy, a wszakozÇ barzo trudny, przeto zÇe sieÎ nie zgadza z pospolitym a zwyczajnym jeÎzykiemº22;
· do Psaøterza J. Wujka (1594), ktoÂry pisaø: ¹K temu Psaøterz jako w kosÂciele jest najzwyczajniejszy, tak tezÇ snadzÂ ze wszytkich ksiaÎg jest najtrudniejszy. A to przeto, izÇ nie pospolitemi søowy, ale wierszem, dzisia nieXVI, Olsztyn 1948 oraz Studia nad jeÎzykiem polskim XVI wieku (Jan Seklucjan, Stanisøaw Murzynowski, Jan Sandecki-Malecki, Grzegorz Orszak), Wrocøaw 1949.
20
Na ten temat zob. Rospond, Druki mazurskie XVI..., s. 107.
21
Zob. Rospond, Studia nad jeÎzykiem..., s. 195.
22
CytujeÎ za: E. OstrowskaÎ, Walka o pieÎkne søowo psaøterzowe (Psaøterz Kochanowskiego
i Psaøterz brzeski), w: O jeÎzyku poetyckim Jana Kochanowskiego. WyboÂr artykuøoÂw z ¹JeÎzyka
Polskiegoº, wyb. i oprac. M. Kucaøa, KrakoÂw 1984, s. 128.
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znajomym, po zÇydowsku jest napisany [...] a k temu rozmaitemi figurami
i ksztaøtami mowy (jako to obyczaj poetoÂw) tak ozdobiony, zÇe czasem siøa
søoÂw opuszczonych domysÂlacÂ sieÎ musiszº23.
UgruntowujaÎ teÎ sÂwiadomosÂcÂ poetyckie parafrazy Psaøterza, mieÎdzy innymi
pioÂra Mikoøaja Reja.
SposÂroÂd licznych cech starotestamentowej poetyki ± do ktoÂrych zalicza sieÎ
najczeÎsÂciej: rytmiczne, a nawet stroficzne uksztaøtowanie wersetoÂw, refreny,
inkluzje, paralelizmy, aliteracje, anafory, antytezy, poroÂwnania, pytania retoryczne, wykrzyknienia, antropomorfizmy itd. ± najbardziej egzotyczna w polskiej poezji byøa forma wersetowa. Jak pisze Maria Eustachiewicz:
¹[...] jest to istotna nowosÂcÂ w obreÎbie staropolskich stylizacji biblijnych. Przekøady Pisma sÂw. oczywisÂcie zachowywaøy podziaø na wersety i ich specyficznaÎ
budoweÎ, natomiast przekøady poetyckie Psaøterza (parafrazy), z wyjaÎtkiem
Rejowskiej, rezygnowaøy z egzotycznej formy wersetu na rzecz wiersza i strofy.
Kochowski natomiast pokusiø sieÎ o nasÂladowanie biblijnego stylu w zakresie
nie tylko obrazowania, ale takzÇe konstrukcji wypowiedziº24.

ZaroÂwno sama czynnosÂcÂ przekøadania zwiaÎzana ze sÂwiadomym uzÇywaniem
jeÎzyka, jak i dyskusje dotyczaÎce kwestii tøumaczenia Pisma SÂwieÎtego na jeÎzyk
narodowy sprzyjaøy rozwojowi zainteresowanÂ jeÎzykoznawczych tøumaczy.
Translacje zmuszaøy autoroÂw do skupienia sieÎ na problemach jeÎzyka ± poroÂwnywania form, zestawiania søownikoÂw, formuøowania poglaÎdoÂw na cechy i zjawiska jeÎzykowe. Tworzyøa sieÎ w ten sposoÂb namiastka jeÎzykoznawstwa poroÂwnawczo-teoretycznego. O swoich obserwacjach jeÎzykowych pisali autorzy tøumaczenÂ w przedmowach, w komentarzach zamieszczanych pod tekstem, w glosach marginesowych. Wiele nowych søoÂw tworzyli w sposoÂb sÂwiadomy, czeÎsto
dzielaÎc sieÎ z czytelnikami swoimi pomysøami i motywacjami søowotwoÂrczymi.
Tak na przykøad Szymon Budny w tworzeniu nowych wyrazoÂw opieraø sieÎ
mieÎdzy innymi na zjawisku analogii. Søowo ofiarnik stworzyø on na wzoÂr funkcjonujaÎcego w polszczyzÂnie søowa papiernik, uzasadniajaÎc teÎ motywacjeÎ w sposoÂb nasteÎpujaÎcy: ¹Bo jesÂli Onego søusznie papiernikiem zowiemy, kto papier
robi, a czemu tezÇ Onego ofiarnikiem nie nazwacÂ, kto ofiary sprawowaø?º Obecne zasÂ w Biblii Brzeskiej søowa naøozÇnica, nausznica powstaøy na wzoÂr øacinÂskich concubina, inauris.
Ks. Jakub Wujek w swych komentarzach do KsieÎgi PsalmoÂw (1594) zwraca
uwageÎ na roÂzÇnice gramatyczne mieÎdzy jeÎzykami (przekøadowym a oryginalnym,
23

Reprint wydania: Psaøterz Dawidow. Teraz znowu z øacinÂskiego, z greckiego i z zÇydowskiego
na polski jeÎzyk z pilnosÂciaÎ przeøozÇony i argumentami i annotacyjami objasÂniony. Przez D. Jakuba
Wujka, KrakoÂw 1594, s. 2.
24
M. Eustachiewicz, ¹Psalmodia polskaº Wespazjana Kochowskiego na tle staropolskich
stylizacji biblijnych, ¹PamieÎtnik Literackiº 65(1974) z. 2, s. 71.
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czyli øacinÂskim, z ktoÂrego bezposÂrednio przekøadaø), dotyczaÎce mieÎdzy in±
nymi25:
· szyku wyrazoÂw w zdaniu; pisaø: ¹Nie wszeÎdy tezÇ jest tenzÇe poczaÎtek abo
poøozÇenie søoÂw w polskim, ktoÂry jest w øacinÂskim, ale ktoÂry nam Polakom
jest jasÂniejszy i zwyczajniejszyº;
· elipsy, czyli ¹zamilczenia abo niedoøozÇenia søoÂw do sensu potrzebnychº,
ktoÂre czeÎsto spotyka sieÎ w jeÎzyku hebrajskim;
Ç ydowie nie majaÎc verba
· kategorii czasu i trybu; zaobserwowaø on, zÇe ¹Z
temporis praesentis, miasto [zamiast] nich czasem praeterita, czasem tezÇ
futura uzÇywajaÎº;
· zwracaø Wujek takzÇe uwageÎ na odmiennosÂci semantyczne wyrazoÂw w roÂzÇnych jeÎzykach (np. wyraz maÎzÇ w jeÎzyku hebrajskim znaczy ¹nie tylko
meÎzÇa, ale wszelkiego czøowiekaº) oraz na wieloznacznosÂcÂ søoÂw i potrzebeÎ
poszukiwania ich odpowiednikoÂw w teksÂcie w zalezÇnosÂci od kontekstu,
np. ¹imieÎ twoje znaczycÂ mozÇe majestat, mozÇnosÂcÂ lub inne wøasnosÂci BozÇe,
a niekiedy samego Bogaº.
W d r u g i m o k r e s i e, ktoÂrego chronologieÎ wyznaczycÂ mozÇemy mieÎdzy
XVII a poøowaÎ XX wieku, polszczyzna tekstoÂw biblijnych w relacji do jeÎzyka
ogoÂlnego utwierdza swaÎ pozycjeÎ wzorca (autorytetu) jeÎzykowego ± pieÎknego,
poprawnego i hieratycznego moÂwienia. Dodatkowo, zwøaszcza w okresie zaboroÂw i istniejaÎcych zagrozÇenÂ dla polskiego jeÎzyka narodowego ze strony jeÎzykoÂw panÂstw zaborczych ksieÎgi biblijne podtrzymujaÎ funkcjonowanie jeÎzyka
narodowego oraz peøniaÎ funkcjeÎ scalajaÎcaÎ (ujednolicenia). Przez caøy ten czas
najwieÎkszym autorytetem cieszyø sieÎ wydany w 1599 roku przekøad Pisma SÂwieÎtego ks. Jakuba Wujka, traktowany jako ¹czcigodny zabytekº i pomnik szesnastowiecznego jeÎzyka, pisowni i kultury polskiej. Jego przedruki na przestrzeni tych wiekoÂw byøy w niewielkim stopniu modernizowane. Zmiany dokonywane w zakresie pisowni, form gramatycznych oraz modernizacji leksyki (zasteÎpowania wyrazoÂw przestarzaøych nowszymi), byøy niewystarczajaÎce, aby
polszczyzna biblijna nadaÎzÇaøa za zmianami dokonujaÎcymi sieÎ w naturalnym
rozwoju jeÎzyka26. Doprowadziøo to do jego zdystansowania sieÎ wobec polszczyzny ogoÂlnej ± literackiej i potocznej, a w efekcie do postrzegania stylu
biblijnego jako archaicznego27.

25

WyczerpujaÎco problem ten omoÂwiøa w swojej monografii J. Sobczykowa, MysÂl o jeÎzyku
w komentarzu biblijnym ks. Jakuba Wujka, Katowice 2001, zwøaszcza rozdziaø: ¹Komentarze Wujka dotyczaÎce gramatykiº, s. 23±65.
26
Na ten temat zob. M. Wolniewicz, Stosunek teologoÂw polskich do Biblii ks. Jakuba Wujka
w XIX i XX wieku, w: Jan Jakub Wujek. Tøumacz Biblii na jeÎzyk polski, red. M. KaminÂska, èoÂdzÂ
1994, s. 32±49.
27
Dystans mieÎdzy polszczyznaÎ biblijnaÎ a zmieniajaÎcym sieÎ nieustannie jeÎzykiem ogoÂlnym
moÂgø bycÂ wynikiem przywiaÎzania do tradycji, mechanicznego traktowania przedrukowywanego
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W tym okresie intensywnie oddziaøujaÎ teksty biblijne na dwie odmiany
jeÎzyka literackiego ± styl artystyczny oraz retoryczny. Jest woÂwczas polszczyzna
biblijna ± gøoÂwnie wskazuje sieÎ na tøumaczenie J. Wujka postrzegane jako
pomnik jeÎzyka zøotego wieku literatury polskiej ± inspiracjaÎ i wzorcem stylizacyjnym dla ogromnej liczby twoÂrcoÂw literatury pieÎknej.
W t r z e c i m o k r e s i e, za ktoÂrego poczaÎtek mozÇemy, jak saÎdzeÎ, uznacÂ
drugaÎ poøoweÎ XX stulecia, w relacjach mieÎdzy polszczyznaÎ biblijnaÎ a jeÎzykiem
ogoÂlnym zachodzaÎ istotne zmiany. Na skutek ciaÎgle pogøeÎbiajaÎcych sieÎ odreÎbnosÂci mieÎdzy nimi jeÎzyk tekstoÂw biblijnych postrzegany jest gøoÂwnie jako archaiczny, a nawet niezrozumiaøy, jako przechowalnia form gramatycznych i søownictwa, ktoÂre juzÇ dawno wyszøy z ogoÂlnego uzÇytku; tym samym zmniejsza sieÎ
jego zasieÎg spoøeczny, a zastosowanie ogranicza sieÎ do funkcji sakralnych. Jak
zauwazÇyø ks. Michaø Heller, ¹[...] dzisÂ doszøo juzÇ do gøosu pokolenie, ktoÂre
z BibliaÎ Wujka nie miaøo zÇadnego kontaktu i jego czcigodny przekøad przedstawicielom tego pokolenia wydaje sieÎ zbyt czcigodny i zbyt maøo zrozumiaøyº28.
Od drugiej poøowy XX wieku mamy w dziejach polskiej biblistyki do czynienia z drugim po wieku XVI tak wazÇnym, a wreÎcz przeøomowym okresem ±
zaroÂwno z racji bogactwa dokonywanych przekøadoÂw, jak i ze zmianaÎ jakosÂci
stylu biblijnego, co jest dla nas istotniejsze. PrzeobrazÇenia te zostaøy zainicjowane przez SoboÂr WatykanÂski II (1962±1965), ktoÂry postulowaø, aby jeÎzyk
liturgiczny byø jasny i zrozumiaøy dla wiernych. Wprawdzie w konstytucji dotyczaÎcej tøumaczenia liturgii rzymskiej na jeÎzyki narodowe (Constitutio de sacra
liturgia) mowa jest, zÇe tekst ten winien bycÂ nie tylko ¹przystosowany do rozumienia wszystkich nawet najmniejszych i ludzi niewyksztaøconychº, ale takzÇe
¹winien bycÂ inny od jeÎzyka potocznego uzÇywanego w miejscach publicznych
i na ulicyº29, w praktyce jednak, by traficÂ ze søowem BozÇym do søuchaczy
(wiernych) tøumacze starajaÎ sieÎ, aby byøo ono przekazane ich jeÎzykiem, to
znaczy takim, jakim posøugujaÎ sieÎ wspoÂøczesÂnie w codziennej komunikacji.
Modernizacja polszczyzny biblijnej (stylu biblijnego) zmierza ± a w kilku przypadkach staøa sieÎ faktem ± w kierunku jej upotocznienia (upodobnienia do
potocznej odmiany jeÎzyka)30. MieÎdzy interesujaÎcymi nas odmianami jeÎzyka
zmieniø sieÎ kierunek oddziaøywania:
tekstu baÎdzÂ tezÇ cechaÎ jeÎzyka religijnego. Na ten temat zob. H. Duda, ...kazÇdaÎ razaÎ BibliaÎ odmieniacÂ. Modernizacja jeÎzyka przedrukoÂw Nowego Testamentu ks. Jakuba Wujka, Lublin 1998, s. 17.
28
M. Heller, ¹Ten przekøad tkwi nam w uszach i w sercu...º (Søowo wprowadzajaÎce), w: Od
Biblii Wujka do wspoÂøczesnego jeÎzyka religijnego. Z okazji 400-lecia wydania Biblii ks. Jakuba
Wujka, red. Z. Adamek, S. Koziara, TarnoÂw 1999, s. 11.
29
Cyt. za: W. SÂwierzawski, Tøumaczenie liturgii rzymskiej na jeÎzyki ojczyste, ¹Ruch Biblijny
i Liturgicznyº 31(1978) nr 2, s. 71.
30
Zjawisko to dotyczy nie tylko polszczyzny biblijnej, ale caøego jeÎzyka religijnego. O jego
upotocznieniu (na przykøadzie katechizmoÂw) pisaøa I. Bajerowa, Od Trydentu do Vaticanum Secundum (PoroÂwnanie jeÎzyka dwoÂch katechizmoÂw), w: Od Biblii Wujka do wspoÂøczesnego jeÎzyka
religijnego..., s. 102±115.
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¹DzisÂ zÇaden z nowych przekøadoÂw Biblii nie ma szans, by stacÂ sieÎ kanonem
pieÎkna dla jeÎzyka polskiego naszych nasteÎpcoÂw. Przekøady te, chocÂby byøy
najlepsze, i tak roztopiaÎ sieÎ w zalewie søowa drukowanego, i tak nie beÎdaÎ
czytane z takaÎ wyøaÎcznosÂciaÎ, z jakaÎ byøa czytana Biblia Wujkaº31.

Polish of the Biblical Translations vs. Literary Language ±
a Historical Perspective
Summary
Common spoken and written Polish (literary language) belongs to the European
languages which have been sufficiently influenced by biblical writings (language).
Relationships between literary language and the language of the biblical translations
can be described as mutual influence of various intensity as far as the direction, time,
intensification, endurance and level of the language are concerned. The article deals
with the examples of the influence of the biblical translations on the literary language
as for its intellectualisation, lexical and phraseological enrichment as well as stylistic
development.
S ø o w a k l u c z o w e: polskie przekøady biblijne, jeÎzyk ogoÂlny, jeÎzyk literacki
K e y w o r d s: Polish biblical translations, common language, literary language
31

Heller, art. cyt.

