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Katowice 

Leksyka religijna w słowniku współczesnego języka 
polskiego1 

Materiał leksykalny, który stal się przedmiotem mojej uwagi, to wyrazy 
i ich połączenia związane z religią, jej praktykowaniem, z nauczaniem i 
życiem Kościoła, teologią, częściowo też z filozofią, etyką i kulturą chrze
ścija11ską - a zatem jednostki leksykalne nacechowane wartościami trans
cendentnymi (patrz Puzynina 1991 ). Interesował mnie sposób ich przed
stawienia w podstawowym powojennym kompendium leksykograficznym, 
funkcjonującym m.in. jako słownik polszczyzny współczesnej, tj. w Słow
niku języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego (zwanym dalej 
skrótowo SJPD). Wnioski i sugestie, jakie płyną z refleksji nad ich opraco
waniem, poddaję pod rozwagę leksykografów przygotowujących nowe słow
niki języka polskiego. Wśród dyskutowanych koncepcji leksykograficznych 
postuluje się wszak jako zamierzenie realne - nowe, zrewidowane wyda
nie SJPD (patrz Saloni 1987), będące jak najobiektywniejszym opisem ca
łego współczesnego słownictwa języka polskiego, którego odbiorcami byliby 
,, ludzie o najbardziej specyficznych potrzebach: językoznawcy, literaturo
znawcy, pisarze, tłumacze" (patrz Piotrowski 1987). 

W zebranej przeze mnie grupie liczącej ponad 200 jednostek, będących 
hasłami, podhasłami lub połączeniami w obrębie artykułów hasłowych po
przedzonymi najczęściej znakami trójkąta i rombu, znalazło się słownictwo 
związane z religią chrześcijańską lub innymi religiami, np. Bóg, anioł, duch, 
modlitwa, ofiara, chrzest, Kościół, Przemienienie Pańskie, ikonostas; rein
karnacja, ramadan, synagoga. Wzięłam też pod uwagę nie ściśle religijne, 
najczęściej zdesakralizowane, wyrazy i ich związki - o genezie religijnej, 
zwłaszcza biblijnej, jak np. alfa i omega, mesjada, kozioł ofiarny, syn mar-

1 Artykuł stanowi poszerzoną wersję referatu wygłoszonego 16 kwietnia 1994 r. na zjeździe 
PTJ w Katowicach. 
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notrawny, przysl. wiele powołanych a mało wybranych, czy pochodzące od 
imion własnych golgota, kainowy, jabłko Adania.

Zacznę od rozróżnienia pojęć i terminów dla tych rozważań podstawo
wych, tj. określających religię, kult, kulturę i stosunki między nimi. Religię 
rozumiem jako relację osobową człowieka do rzeczywistości transcendent
nej, w naszej kulturze - do osobowo rozumianego Absolutu (Boga), od 
którego człowiek czuje się zależny w istnieniu oraz działaniu i który jest 
ostatecznym celem nadającym sens życiu 1udzkiemu. Religia stanowi dział 
kultury obejmujący dziedzinę poznania, działania, kult, obrzędy i postępo
wanie moralne ( oraz instytucje, które pomagają członkom wspólnoty reli
gijnej (Kościół) w żyeiu religijnym (patrz Katolicyzm 1989). 

W definicji religii u Doroszewskiego brak wyodrębnionego komponentu 
kult: 'wiara w Boga, bóstwa, w siły nadprzyrodzone oraz związane z tą wiarą 
zasady i przepisy moralne, obrzędy i pril,ktyki; wyznanie'. Definicja kultu nie 
budzi zastrzeżeń: 'cześć religijna oddawana bóstwu, osobie czy rzeczy ma
jącej związek z bóstwem lub traktowanej w sposób zbliżony do ubóstwiania; 
zewnętrzne objawy tej czci: naboże11stwo, ceremonie'. Rodzą się one jednak 
w związku z przymiotnikiem kultowy, którego definicja poszerza jego zna
czenie w stosunku do podstawowego rzeczownika: 'związany z kultem, z 
oddawaniem czci bóstwu, z religią, wyznaniem; religijny; obrzędowy' -
nie została tu zachowana relacja semantyczna cząstkowości względem przy
miotnika religijny, równoległa do relacji między rzeczownikami kult i religia. 
Fakt ten jest ściśle związany z funkcjonowaniem kwalifikatorów wiążących 
w SJPD hasła religijne i okoloreligijne ze sferą ich występowania w języku . 
.Jedynym takim kwatifika.torem, umieszczanym przed definicją, jest k11lto1vy, 
co w wielu przypadkach daje efekt nielogiczności, np. ta� zakwalifikowano 
hasła religia, reinkarnacja, patrystyka, odkupiciel, Duch Sw., Zwiastowanie. 
Chcę jednak podkreślić, Że wiele haseł zawiera wyrażenie uściślające zakres 
ich funkcjonowania w obrębie definicji, tuż przed definicją właściwą, np. w 
religiach chrześcijwiskich, w niektórych wyznaniach, w ko.ściele ewangelic
kim, u Żydów, według Biblii. Są to swoiste kwalifikatory wewnętrzne. 

W artykule tym uwagę swą skupiam na niedostatkach opisu leksykogra
ficznego interesującego mnie słownictwa w SJPD, które ujrn11ję w następn
jących grupach: 
l. Nieścisłości w definiowaniu; leksyka ta jest silnie sterminologizowana,
definicje - w głównej mierze realnoznaczeniowe;

a) błędy rzeczowe:
Mesjasz 'wg Starego Testamentu: zbawiciel przepowiadany Żydom przez

proroków' - w definicji tej brak odniesienia do Nowego Testamentu, brak 
też koniecznego komponentu synonimicznego Chrystus, do którego odwo
łują się opisy leksykograficzne licznej rodziny wyrazowej rzeczownika Me
sjasz, zawierającej terminy filozoficzne i literackie: mesjanizm, mesja,iski, 
mesjanistyczny, mesjada; miłość bliźniego 'jeden z nakazów moralnych de
kalogu ... ' - przykazania miłości do deka.logu nie należą, mają swój wła
sny tekst, tytuł i numerację; pokuta 'kara kościelna ... mająca stanowić 
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moraln e zadośćuczynienie .. .' - określ enie nieadekwatne wobec postaci, 
jakie pokuta może przyjmować, np. modlitwa, post , jałmużna lub jakieś 
inne dobre uczynki (patrz O 'Collins, Farrugia 1993); kolę.da 'pieśń ludowa 
o narodzeniu Jezusa Chrystusa .. .' - definicja ta zawęża zakres znacze
niowy objaśnianego hasła; to samo można powiedzieć o definicjach komu
nikantu, Modlitwy Pańskiej, Przenajświętszego Sakramentu, Wielkiego Po
stu - wiążących zakres ich występowania z Kościołem katolickim (religi ą 
katoli cką); kolęda w znaczeniu 2. 'odwiedzanie parafi an przez proboszcza w 
okresie świąt Bożego Narodzenia; danina ( w naturze lub w pi eni ądzach ) 
składana wtedy proboszczowi przez parafian ' określana jest ( w użyciu dru
gim) niewłaściwi e ja.ko danina; za.mi a.st tej nieadekwatnej nazwy, odnoszącej 
się do feudalnych relacji ekonomiczno- społecznych , należało użyć rzeczow
ników datek lub ofiara. 

b) w definicjach haseł: adwent, asceza, paschał, stula, post, Wielki 
Post wskazane byłoby uwzględnienie określenia celu/przeznaczenia; defi
nicję wiatyku ' w kościele katolickim: komunia udzi ela.na ciężko chorym ' na
leżałoby bardziej powiązać z objaśnieni em etymologicznym le. viat icum = 
zaopatrzenie na. podróż , co spełni a definicja 2. tego hasła: da.w. d z i ś Żart. 
'zaopatrzenie na drogę w pieni ądzach lub w naturze' 2 ; przykładem ha
s ł a objaśnionego z uwzględnieniem celu może być Wielki Piątek 'ostatni 
p i ątek przed Wielkanocą; w kościo łach chrześcija1'i skich poświęcony pamięc i 
śmie rci Chrystusa'. 

c) zbędne modulatory prawdziwościowe znajdujemy w objaśnien i ach ha
seł: eucharystia 'według niektórych religii chrześcija11skich: chleb i wino 
pojmowane jako sakrament ciała i krwi Chrystusa .. .', komunikant ' w 
kościele katolickim: chleb konsekrowany, udzielany przystępującym do ko
munii w postaci opłatka traktowany jako podlegający przeistoczeniu 
w ci ało Chrystusa', objawienie 'zespól dogmatów, których uzna.wanie za. 
prawdziwe ma być oparte na. wierze w to, Że pochodzą one bezpośrednio 
od Boga' , ogrojec albo ogrójec 'piękny ogród, park ... ( Aluzja do ogrojca 
w Jerozolimie, w którym Chrystus miał się modlić przed Golgotą)' , po
kuta ' w kośc i el e katolickim: kara kości elna wyznaczona. przez k si ędza jako 
mająca stanowić moralne zadośću czy nienie za grzech .. .', r-aj 1. 'według 
Biblii: ogród, w którym rzekomo przebywali pierwsi rodzice Adam i Ewa 
do chwili popełnien i a grzechu pierworodn ego', wiara 'w znaczeniu reugij
nym: przeświadczenie o prawdziwośc i dogmatycznych twierclze11 , oparte na 
uznawaniu ich za objawione przez Boga' , Babel .. . : Wieża Babel 'wieża 
babiloń ska, świątynia Baala., która według Biblii miała dosięgać nieba. i 
której budowniczowie zostali ukarani przez Boga pomieszani em j ęzyków ' . 

cl ) unikanie lub nadużywanie pewnych na.zw: unika si ę ni ejednokrot
nie wyrazów Bóg, modlitwa, blogoslawie1istwo, n adużywany jest termin do
gmat; np . związek wyrazowy Pokój ludziom dobrej woli objaśn i o ny jest jako 
'zwrot pochodzenia. kultowego czasem wypowiadany jako s łowa powi tania 

2 Por . np. objaśnieni e tego term.inu w: Kato licki katechizm dorosłych: Wyznani e wiary kośc i oł a. 
Przekład polski M. Węcławski, P ozna 11 l987 , s. 367. 
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lub pożegnania', Słowo ciałem się stało 'zwrot ewangeliczny używany dziś 
w znaczeniu: coś się urzeczywistniło', W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego 
'formula wypowiadana przez chrześcijan przy żegnaniu się krzyżem', wie
rzący - w użyciu rzeczownikowym to 'człowiek wierzący w dogmaty reli
gii', pobożny 1. 'wierzący w dogmaty religii ... ', niewierzący 'nie uznający 
prawdziwości dogmatów religijnych', por. też cytowaną definicję wiary i ob
jawienia; podkreślić trzeba, Że w SJPD znajdujemy także przykłady zasto
sowania rzeczownika modlitwa w objaśnieniu definicyjnym, np. akt wiary 
'krótka modlitwa', Zdrowaś Maria (pot. skrótowo: Zdrowas'), Zdrowaśka 
pot. a) 'modlitwa zacz nająca się od słów: Zdrowaś Maria ... '. 

e) zniekształcenie sensu definiowanego wyrazu czy połączenia przez jego
niewłaściwą interpretację: 
krucjata hist. 'wojna krzyżowa; jedna z wypraw podejmowanych w XI, XII i 
XIII w. przez chrześcijańskie rycerstwo Europy pod hasłem zdobycia grobu 
Chrystusa w Jerozolimie, a mających na celu głównie zdobycze terytorialne 
i wyzyskiwanie bardziej rozwiniętych ekonomicznie krajów Wschodu; ... ', 
por. także omawiane w punkcie a) użycie kolędy w znaczeniu 'ofiary', okre
ślonej jako danina; związek wyrazowy Oby mu (jej) ziemia była lekką, niech 
mu. (jej) ziemia będzie lekką (le. sit ei terra levis) objaśniono jako 'zwrot 
odnoszący się do zmarłego: niech spoczywa w spokoju' - bezosobowe, tzn. 
nie skierowane do nikogo, a odnoszące się do zmarłego życzenie oheśloue 
jest jako synonim modlitwy - prośby skierowanej do Osoby, Dawcy po
koju, który jest odbiorcą komunikatów modlitewnych: jako modlitwa zwrot 
ten ma zupełnie inny sens i presupozycje. 
2. Braki w rejestracji haseł lub ich znaczeń:

a) dość często bywa pomijane któreś z ogniw (najczęściej pierwsze, pry
marne) charakterystycznego łańcucha derywacji onomazjologicznej: nazwa 
faktu ewangelicznego (osoby) - nazwa czasu (święta) - nazwa modli
twy - nazwa motywu tematycznego w sztuce - ewentualnie inne użycie 
przenośne, np. biczowanie - nie jest odnotowane ja.ko nazwa faktu ewan
gelicznego, narodzenie Chrystusa nie zostało zarejestrowane w utrwalon'ym 
długą tradycją wyrażeniu porządkującym rachubę czasu przed na1'0dzeniem 
Chrystusa; Droga Krzyżowa, Ukrzyżowanie, Zmartwychwstanie nie są zdefi
niowane jako nazwy faktów ewangelicznych: Ukrzyżowanie jest tylko nazwą 
motywu w sztuce, informacja o zmartwychwstaniu jako fakcie ewangelicz
nym jest tylko podana pośrednio - w definicji święta. Pragnę podkreślić, 
Że prymarne znaczenie faktu czy osób ewangelicznych zostało dobrze przed
stawione w opracowaniu haseł: zwiastowanie 2 ... a) 'według religii chrze
ścijańskiej: powiadomienie Marii przez archanioła Gabriela o tym, Że za 
sprawą Ducha św. nie tracąc dziewictwa, zostanie n;atką Jezusa', b) Zwia
stowanie 'święto kościelne obchodzone 25 marca'; Swięta Rodzina 'według 
religii chrześcijańskich: Chrystus, Matka Boska i Św. Józef; wyobrażenie ich 
w rzeźbie, na obrazie'; Matka Boska, Matka Boga, Matka Najświętsza itp. 
a) Maria, Matka Chrystusa (używane także jako wezwanie, zaklęcie) ... b)
'zwykle w połączeniu z odpowiednią przydawką: dzień, święto ku czci Naj-
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świętszej Panny Marii'; chrystusowy 1. Chrystusowy 'dotyczący Chrystusa, 
związany z nim ... '2. 'podobny do Chrystusa, taki jak u Chrystusa'; por. też 
Przemienienie Pańskie, wniebowstąpienie, wniebowzięcie. Większość z wy
mienionych tu jednostek powinna być też odnotowana jako nazwy modlitw 
różańcowych (tajemnic różańcowych); 

b) niewłaściwy układ znaczeń. Jak zauważa w swym interesującym ar
tykule Eugenia Wysocka (1987), w definicjach niektórych wyrazów o tre
ści przede wszystkim religijnej wyeksponowane są inne elementy. Nie prze
strzegana jest zasada umieszczania najpierw znaczeń neutralnych, a po
tem opatrzonych kwalifikatorem, np. znaczenia kultowe haseł podniesienie, 
natchnienie objawienie, puryfikacja, trójca, wielbić - jako powszechne w 
odczuciu użytkowników języka powinny mieć w układzie znaczeń miejsce 
wcześniejsze. Dodam, że zastrzeżenia budzi też układ znaczeń w haśle ba
ranek, gdzie pod numerem 4. zarejestrowano dwa użycia: z kwalifikatorem 
zwykle Żart. w lm. 'inaczej owieczki; parafianie podlegający opiece pro
boszcza; ludzie uważani za podległych czyjemuś kierownictwu duchowemu' 
zilustrowane dwoma cytatami, oraz, poprzedzone znakiem trójkąta połącze
nie Baranek Boży 'w liturgii i religii chrześcijańskiej nazwa Chrystusa' bez 
cytatu ani motywacji nazwy, co w tym układzie byłoby potrzebne. Układ 
jest niefortunny o tyle, że określenie kwalifikatorowe zwykle Żart., mimo 
kwalifikatora gramatycznego w Im., odnoszącego się prawdopodobnie do 
użycia pierwszego, może zostać odniesione i do drugiego użycia, zwłaszcza, 
Że frazeologia potoczna zna użycie żartobliwe. W tej sytuacji należy wy
sunąć na czoło użycie neutralne, zilustrowane cytatem, z któregoś tekstu 
modlitewnego3 . Przede wszystkim jednak połączenie Baranek Boży, będące 
nazwą Chrystusa jako baranka ofiarnego, powinno się było znaleźć w zna
czeniu 3. hasła baranek, będącego nazwą wyobrażenia kulturowego Baranka 
jako symbolu ofiary paschalnej, tj. Chrystusa: 'figurka wyobrażająca ba
ranka, stawiana na stole ze święconym w czasie Świąt Wielkanocnych'. 

c) SJPD pomija niektóre ze znaczeń (użyć) jednostek wyrazowych, mimo 
że są one utrwalone w języku. ,,Niektóre wyrazy, w pewnych użyciach 
wiążące się niewątpliwie ze sferą religii, są opracowane ... w taki sposób , 
jak gdyby związek ten zupełnie nie istniał" - stwierdza E. Wysocka ( 1987) 
podając przykłady haseł: dziewica, niepokalany, Bogurodzica, Królowa ( ty
tuły Matki Bożej), książeczka, natchnienie, pokuszenie; pominięto też zna
czenie religijne w hasłach ciało 'jedna z postaci Najświętszego Sakramentu', 
czytanie 'nazwa części Mszy Swiętej', kielich, poczęcie. Dodam, że brak zna
czenia religijnego rzeczownika dziewica w związku z Matką Bożą jest tym 
bardziej rażący, Że znajdujemy pod tym hasłem połączenie Morowa dziewica 
' w dawnych wierzeniach ludowych legendarna postać uosabiająca zarazę' . 
Pod hasłem miłość brak związku miłość chrześcijariska, nie miesz czącego 
się zresztą w definicji miłości jako uczucia czy afektu, dla którego niewy-

3 W SJPD można spotkać dwa użycia j ednostki leksykalnej , opatrzon e j ednym kwalifika torem 
odnoszącym się do obu użyć , mimo znaku trójkąta poprzedzającego drugie u·życie , por . np. 
połączenie wyrazowe c i rżka artyleria pod hasłem artyleria. 
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starczającym objaśnieniem byłby też synonim umiłowanie (por. związek mi
łość bliźniego, wymieniany niżej). Znajdujemy tu połączenia; m.platoniczna, 
m. własna, wolna m., m. bliźniego (E. Wysocka upomina się o związek mi
łość Boża). Pod hasłem ofiara brak ofiary w znaczeniu chrześcijańskim;
prawda odnotowana jest tylko w znaczeniu epistemicznym, z pominięciem
znaczenia etycznego 'postawa lub postępowanie zgodne z tym, co się uważa
za rzeczywiste i/lub z prawem Bożym', zapewnie historycznie pierwszego
i mocno osadzonego w tradycji (patrz Puzynina 1992). Nie znajdujemy
też w SJPD związków wyrazowych Ogród Oliwny, tajemnica wiary, taje
mnica różańca, Dobry Pasterz, potocznego zwrotu chodzić do kościoła 'być
praktykującym'. Naletaloby też pod hasłem sakrament umieścić połącze
nie Najświętszy Sakrament, mimo że SJPD notuje nazwę tego sakramentu
poci hasłem p1·zenajświętszy: Przenajświętszy Sakrament 'w religii katolic
kiej - Eucharystia'. Za E. Wysocką można tu jeszcze dodać brak związków:
anioł upadły, dwunastu apostołów, Matka Boska Bolesna, gwiazda betlejem
ska, proces kanonizacyjny, ofiara hwi, męka krzyżowa, lud Boży, majestat
Boski, miecz Boży, miłosierdzie Boże, Niepokalane Poczęcie, wodzić na po
kuszenie ( mimo Że cytat z J. Korzeniowskiego jest wyraźną aluzją do tekstu
modlitwy Ojcze nasz - .J.S.), sakrament pokuty, kółko róźaricowe, Matka
Boska Róźarkowa, sprawiedliwość boska, światło niebieskie.

T .  Piotrowski (1994) dostrzega w SJPD brak wyrazów obcych nale
żących do tzw. słownictwa ogólnoeuropejskiego, z dziedziny religijnej -
nie tylko chrześcijańskiej, np. logos, Septuaginta, tetragram, deuterokano
niczny, szeol. Dodać tu można jeszcze: synoptyczny, synoptyk - w odnie
sieniu do Ewangelii i ewangelistów. 

d) W związku ze zmianami w życiu i języku kościoła doby posoborowej
należy uzupełnić i zaktualizować zasób leksykalny słownika o nowe wyrazy 
i )eh polą�zenia, np. nowa ewangelizacja, duszpasterstwo akademickie, ruch 
Swiatlo-Zycie, neokatechumenat, nowe znaczenia, np. oaza, synod 'zgroma
dzenie biskupów i innych chrześcijan w celu omówienia spraw związanych · 
z nauką Kościoła i jego życiem', ekumeniczny, ekurnenizm 'rnch jedności, 
porozumienia chrześcijan; szerzej - dialog z wyznawcami innych religii 
oraz niewierzącymi'. Być może należałoby odnotować nowe, coraz częściej 
używane, poszerzone znaczenie rzeczownika homilia 'kazanie' ( dotychczas 
'rodzaj kazania objaśniającego tekst biblijny'). Trzeba też zwrócić uwagę 
na stabilizację pewnych wyrazów w innej niż tradycyjna postaci fonetycz
nej, np. szabat (SJPD zaświadcza postać szabas, potwierdzoną w wyrazach 
pochodnych, por. szabaśnik, świece szabasowe i inne derywaty). 
3. Błędne lub niewłaściwe informacje kwalifikatorowe, przede wszystkim
chronologiczne, czasem też stylistyczne lub inne:
np. rzeczownik pan w znaczeniu 7. ( Pan) zakwalifikowano jako przesta
rzały, dziś tylko w połączenia.eh Pan Bóg, Pan Jezus, Chrystus Pan 'o Bogu
pojmowanym jako stwórcy świata'. Definicję (użycie Pan Bóg) ilustruje cy
tat z I. Krasickiego. Spośród frazeologizmów z komponentem Pan wymienia
się jako używany dawniej wtręt wyrazowy - w wypowiedziach, w którycli
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Jl10Wa o człow ieku zmarłym : Panie, świeć nad jego (jej) duszą, Panie Święty 
'nawykowy wtręt bez znaczenia', Panie odpuść 'wyrażenie wtrącone poprze
dzające zwykle wyzwisko, klątwę itp.'. Ze związków (z zaznaczeniem 'dziś 
używane niekiedy w nekrologach, na klepsydrach, nagrobkach') wymienione 
s ą określon e jako książkowe i podniosłe: pójść do Pana, stanąć przed Pa
nem, spocząć w Panu, zasnąć w Panu 'umrzeć' . Nieścisłość tych informacji 
potwierdzam .in. obecność w metajęzyku definicji rzeczownika Bóg wyrazu 
pan: 1. Bóg blm. 'w relig"1ach monoteistycznych istota ·nadprzyrodzona, 
najwyższa, stworzyciel i pan wszechświata.'. Inne niewłaściwe informacje 
kwalifikatorowe to chronologiczne ( czasem połączone ze stylistycznymi) : 
ewangelizować daw .. , komunikować 'udzielać komunii' przestarz.4, odpu
ścić, odpuszczać 'przebaczyć, darować ; puścić w zapomnienie, w niepamięć' 
przestarz., liturgia 'nabożeństwo, msza (zwykle w kości el e wschodnim)' 
przestarz., wielbić 'wysławiać, wychwalać ' przestarz. dziś książk. , wy
znać ' ogłosić publicznie, rozgłosić, rozsławić' daw. dziś książk .. Dyskusyjna. 
jest kwalifikacja stylistyczna wyrazów: golgota 'męka, cierpienie, zwłaszcza 
moralne' pod n., kapłan, ogrójec a. ogrojec, niepokalany - książkowe, zmi
łować się, miłościw przestarz. dziś książk. , wieczny odpoczynek, wieczne 
odpoczywanie przestarz .. Objaśnienie zakresu używania wyrażeii Słowo 
ciałem się stało - p. wyżej, określonego ja.ko wychodzący z użycia ; Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus itp. (skrótowo: Niech będzie pochwalony) 
'wiejska forma powitania lub pożegnania.', czy Szczęść Boże! 'pozdrowienie 
kierowane do ludzi spotkanych przy pracy' wyraźnie zacieśniają sferę ich 
występowani a, w pierwszym wypadku ignorując żywą funkcję modlitewną , 

w drugim i trzecim - funkcję pozdrowienia. żywą dziś w kontaktach osób 
ś wieckich z duchownymi i świeckich - ja.ko członków wspólnot religijnych. 

4 . Operowanie cytata.mi. W SJPD w orna.wianym za.kresie często leksyka. 
żywa ilustrowana. jest cytata.mi historycznymi, np. eucharystyczny, pokuta, 
ostatnie namaszczenie - z XIX wieku, bierzmowanie, Dziesięcioro - nie
wiele późniejsze. Czasem wyrazy i związki wyrazowe nie mając cytatów 
wcale, np. rekolekcje (w liczbie pojed ynczej - cytat z Mickiewicza) , pa
schał, Trójca świę ta. Zwiastowanie opatrzone jest cytatem dotyczącym mo
ty wu w malarstw ie. Zmartwychwstanie w odniesieniu do Chrystusa cy
towane jes t tylko w relacji o obrazie, w odniesieniu do zmarłych - czę

ściowo z niewiarą. Deprecjonują, negują lub zdradzają negatywny stosunek 
<lo treś ci opi sywanych jednostek leksykalnych przytoczenia haseł: euchary
stia., katecheza, katechizm, katechizmowy, ciuch ( w filozofii idealistycznej) 
- bez pozytywnego użycia nacechowanego wartością chrześcija11 ską, dusza 
- tylko jedno użycie na siedem cytowanych pozytywnie przedstawia. du-
szę w ujęciu chrześcija11skim . Pod hasłem objawienie przytoczenie tchnie 

4 SJPD odnotowujwe też (również jako pnes tarzale) kom,mikować „przyjmować komunię" . 
Kwes ti onuj ę kwalifikacj ę znaczenia „ udzielać komunii" , ponieważ j es t ono żywe; co d o znaczenia 
„ przyjmować", ni eznanego mi , być może należy tu uwzględnić zróżni cowan ie regiona lne (według 
ws tępnego rozeznan_ia, w takim znaczeniu jes t ten czasownik używany w środowis ku warszawskim ; 

por . t eż Kato li cki ... s. 347). 
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sceptycyzmem, modlić się ilustrowane jest wieloma cytatami neutralnymi, 
ale wzbogacone wybranymi frazeologizmami: pot. J(iituś-bajduś, módl się 
za nami oraz przysl. Modli się pod figurą, a ma diabla za skórą. Przymiot
nik ewangeliczny w jednym z czterech cytatów pojawia się w związku z 
rzeczownikiem smętek - we fragmencie liryku J. Tuwima: ewangeliczny 
smętek ogrodów szpitalnych. Treść rzeczownika smętek jest przeciwstawna 
treści objaśnianego przymiotnika. Jest to typowa konotacja okazjonalna, 
poetycka, która jednak źle służy zobrazowaniu (ilustracji i nawet eksplika
cji - patrz Bartmiński, TokaTSki 1993) znaczenia pTZymiotnika ewange
liczny. Wiele cytatów ilustruje znaczenie opisywanych wyrazów w sposób 
nie budzący sprzeciw , np. adoracja, czyściec, kainowy, post. 
5. Spora część analizowanej leksyki okołoreligijnej pozbawiona jest w opi
sie leksykograficznym informacji o podstawowej konotacji kulturowej - tu:
religijnej, rozumianej jako wskazywanie na sferę religijną, chrześcijańską.
Informacja taka mogłaby się znajdować w kwalifikatorze (zewnętrznym czy
wewnętrznym), w definicji - jako komponent semantyczny, czy w miejscu
objaśnień genezy lub źródła leksemu. Jeżeli słownik ma wzbogacać, tzn.
kompensować naszą wiedzę językową i kulturową, a nie tylko odtwarzać
naszą świadomość językową, to informacje takie powinny się znaleźć nie
tylko przy jednostkach odczuwanych przez ogól mówiących jako związane
ze sferą sacrum, ale i przy tych, które w świadomości użytkowników języka
być może oderwały się już od sfery religijnej, jak bliźni, biczowanie, jota
(ani na jotę, co do joty), alfa i omega, drachma (zgubiona), jabłko Adama
(jabłko niezgody ma odnotowaną konotację mitologiczną), jawnogrzesznica,
miłosierdzie , sól ziemi, ziemia mlekiem i miodem płynąca, błogosławiony
między niewiastami, wiele powołanych, a mało wybranych. Duża część spo
śród obserwowanych jednostek leksykalnych jest wymieniona i zlokalizo
wana w Słowniku mitów i tradycji kulturowych W. Kopalińskiego (1988).
Dodam, że i w SJPD niektóre hasła (przeważnie od imion własnych ta
kie objaśnienie - genetyczne czy źródłowe mają, np. arka, golgota, jery
choński, jitdasz, kainowy, ogrójec a. ogrojec, pascha; związki: kozioł ofiarny,
zamienić się w slup soli, Wieczerza Pmiska a. ostatnia wieczerza, Ziemia
święta, ziemia obiecana. Czasowniki zmówić i odmawiać, konotujące w sen
sie składniowym klasę rzeczowników nazywających modlitwę, mają tę ko
notację odnotowaną w definicji: zmówić l. 'wypowiedzieć tekst (modlitwy);
odmówić', odmawiać 3. 'mówić, wypowiadać ustalony tekst ( dziś zwykle w
zastosowaniu do tekstu modlitwy)'. Przymiotnik przenajświętszy zawiera w
obrębie definicji informację o jego łączliwości z niektórymi wyrażeniami w
Kościele katolickim.
6. Leksyka religijna w SJPD cechuje się nie ustabilizowaną ortografią w za
kresie pisowni wielkimi i małymi literami, zależnej, jak wiadomo, od czyn
nika uznaniowego. Dotyczy to takich wyrazów, jak biblia, ewangelia, ko
ściół, objawienie, eucharystia, odkupiciel i in.
7. Zbyt szczupła była baza źródłowa materiału leksyki religijnej SJPD.
E. Wysocka ustalila, że jedynymi tekstami o charakterze religijnym w ze-
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stawie źródeł tego słownika były: E. Dąbrowskiego „Prolegomena do No
wego Testamentu" (wyd. II, PAX, Warszawa 1952), ,,Sakramenty święte. 
Omówienia tekstów liturgicznych" (Księgarnia św. Wojciecha, Warszawa
Lublin 1956), F. Karpińskiego .. Psalmy Dawida" (,,Dzieła" t. 2, Lipsk 
1935), Z. Krasińskiego „Modlitewnik" (,,Pisma" t. 1. s. 275-306, Warszawa 
1907), C. K. Norwida „Bogarodzica - pieśń ze stanowiska historyczno
literackiego odczytana" (,,Pisma zebrane" t. F, s. 301-358, Warszawa
Kraków 1945). Uzupełnię, Że w zestawie źródeł znalazły się ponadto dwa 
tygodniki: Tygodnik Powszechny - Katolickie pismo społeczno-kulturalne 
(Kraków, Kuria Xiążęco Metropolitalna Krakowska, r. 1949-1951) i Tygo
dnik Warszawski - Pismo katolickie poświęcone zagadnieniom życia na
rodowego (Warszawa, Katolickie Towarzystwo Wydawnicze „ Rodzina Pol
ska", r. 1945-1948 )5

• 

8. Opracowanie haseł religijnych prawdopodobnie nie było konsultowane
teologicznie - w odróżnieniu od innych dziedzin leksyki (naukowych).

W n ioski 

1.  SJPD jest niewątpliwie faktem przełomowym w rnzwoju polskiej leksy
kografii powojennej. J ako „ dzieło wybitne ... wyznacza skok jakościowy w
polskiej leksykografii", przewyższając poprzedni Słownik warszawski (patrz
Saloni 1988). Poczynione w niniejszym atrykule obserwacje skłaniają jed
nak do wniosku, znajdującego potwierdzenie w opinii badaczy leksyki i
leksykografii, że słownictwo odnoszące się do Życia religijnego i kultury re
ligijnej opisane jest w SJPD nie zadowalająco (patrz Piotrowski 1994). Nie
wszystkie niedostatki można tłumaczyć znakiem czasu, choć znana jest opi
nia o antyklerykalizmie redaktora, o powiązaniu jego słownika z cecl1ami
oficjalnej kultury. Programowy scjentyzm, który miał gwarantować uzyska
nie prawdziwego obrazu świata, interpretowanego właściwie, tzn. naukowo,
prowadził do upowszechnienia społecznej wartości określonej przez leksyko
grafa, czyli do perswazji (patrz Piotrowski 1994). Redaktor Słownika, mimo
swych deklarowanych na wstępie starań o prawdę, w wielu miejscach jednak
się z nią rozminął.
2. leksyka zwana religijną to słownictwo właściwe dużej wspólnocie wy
znaniowej, ,, jednoczącej ludzi wszelkiego wieku, wszelkiego wykształcenia,
wszelkiego pochodzenia społecznego" (patrz Bajerowa 1988), przysługuje
jej więc cecha tak rozumianej ogólności. ,,Słownictwo religijne mocno tkwi
w tradycji narndowej. Nie stosuje się go tylko doraźnie, okazjonalnie, lecz
- co wynika z samego charakteru życia religijnego - jest ono w codzien-

5Z. Saloni, pisząc o przyjmowanych przez leksykografów kryteriach obyczajowych, ideolo
gicznych czy politycznych, przytacza opinię J. Puzyniny, piętnującą ograniczenja perspektywy 
slownika1,za-badacza i dokumentalisty w imię postawy światopoglądowej, ideologicznej czy dydak
tycznej, potępiającą fałsz. Przywołuje też relację zastępcy redaktora naczelnego SJPD, S. Sko
rupki, o trudnościach w pracy nad slownikjem, spowodowanych ingerencją cenzury (kwestio
nowano treść cytowanych przykładów lub konkretnego autora jako źródło cytatu, rzadziej -
definicję). Por. Z. Saloni: Uwagi o organizacji ... , s. 344. 
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nym powszechnym użyciu. Ta grupa słownictwa nie wyodrębnia się jednak 
ostro z całości języka polskiego. Wyrazów funkcjonujących wyłącznie w sfe
rze religijnej jest stosunkowo niewiele. Słownictwo i frazeologia religijna 
ściśle się wiążą z innymi sferami leksyki, przede wszystkim ze słownictwem 
potocznym" (patrz Wysocka 1987). Leksyka religijna bliższa jest językowi 
ogólnemu niż odmiany naukowe. Język religijny z natury swej jest (po
winien być) ogólnie zrozumiały i służy porozumieniu się także z odbiorcą 
znajdującym się poza wspólnotą. Ogól zaś użytkowników polszczyzny, nie
zależnie od wspólnoty religijnej, uczestniczy w aktach mowy, związanych 
wszak ze środowiskiem naszej kultury - chrześcijańskiej. Stąd wynika po
stulat sporządzania op sów wyrazów właściwych językowi całej wspólnoty 
komunikacyjnej, a więc trwałych i zamkniętych (patrz Bartmiński, Tokarski 
1993), definicji poprawnych pod względem teologicznym. Należy oczywiście 
oddzielić różne znaczenia jednostek leksykalnych ( czy jednak koniecznie aż 
do użyć indywidualnych'!) i zastosować właściwy dobór cytatów, odpowia
dający definiowanemu znaczeniu i zaktualizowany. 

3. W związku z teorią językowego obrazu świata rodzą się jednak obawy, czy
oglądanie świata ( rzeczywistości transcendentnej, J .S.) w językowym obra
zie, który wszak może być „iluzją, sugestią, fałszywym wartościowaniem" 6

, 

nie zdeformuje prawdy - co najmniej w sensie epistemicznym? Słownik
języka ogólnego powinien pomóc odkryć obraz świata wartości, świata
wspólnoty kulturowej - w naszych warunkach o silnych korzeniach chrze
ścija11skich - ujawniającego się w naszym języku narodowym (niekoniecz
nie zaś indywidualnych światów różnych odosobnionycli punktów widzenia),
powinien także ukazywać„ mechanizmy językowe, za pomocą których obraz
ten wyraża się w ludzkich wypowiedziach" 7

• 

4. Sądzę, mimo iż normatywizm nie jest popularny we współczesnej leksy
kografii ( chociaż zdaniem Piotrowskiego ( 1987) jest pożądaną przez użyt
kowników cechą słowników), że opis leksyki wartości transcendentnych po
winien nie tylko informować, jak ona jest używana, ale jak może (powinna)
być używana w języku. W. Doroszewski w swym normatywizmie, który
kazał mu rezygnować z określonych elementów dziedzictwa historyczno
językowego (patrz Piotrowski 1994), sporo współcześnie używanej leksyki,
nacechowanej wartościami chrześcija11skimi wrzucił do lamusa. Leksyka re
ligijna pokazuje, iż współczesność nie jest odcięta od historii dzięki tradycji,
w której realizuje się trwanie. Powinno to zostać odzwierciedlone w opra
cowaniu leksykograficznym języka naszej wspólnoty etniczno-kulturo:vej.

6 Wątpliwość tę podziela J. Bartrni1i.ski, pisząc o języku, który „ze swojej natmy upraszcza,
interpretuje i wartościuje". Uważa on, Że zdaniem badaczy języka, human.istów, jest uświado
mienie sobie tego uzależnienia, określenie istoty i głębokości uwikla11 językowych w docieraniu 
do „ nagiej" prawdy o świecie". Zob. J. Bartmj11ski: Słowo wstępne (w:) Językowy obraz świata, 
Red. J. Barttni11ski, Lublin 1990, s. 8. 

7 J. Puzynina: Jak pracować ... , s. 13.5. Uważam, że słownik polskiego języka ogólnego, powinien 
przecie wszystkim ukazywać obraz świata wartości polskiej społeczności narodowej (tj. ,, danego 
spolecze11stwa" ). 
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Summ ary 

The article highlights certain defects in the lexicographic description of voca
bu lary rnarkecl by transcendental values in the Dictionary of the Polish Langu age 
edited by W. Doroszewski. 

The article discusses inaccuracy in clefinitions, deficiencies in entries registra

tion or in their meanings, improper qualifying information, the hanclling of quota
tions, the insufficient highlighting of cultural (religious) connotat·1ons, unstabilized 
ortography, too narrow source base, the Jack of specialist consultancy. The persua
sive character of the Dictionary is sharply criticized as well as artificial separation 
of religious vocabulary from the generał one, which results in violating the values 
associated with the religious and para-religious vocabulary. 
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