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Dublety akcentuacyjne we współczesnej polszczyźnie

Oboczność form akcentuacyjnych jest jednym z elementów wariantywności fonetycznej 
współczesnej polszczyzny, której językoznawcy poświęcają liczne prace (m.in. Kąś 1988, 
Adamiszyn 1992, Wierzchowski 1994, Kurek 1995, Nowakowski 1997, Madelska 2005, 
Dunaj 2009). W opracowaniach tych nie zawsze jednak kwestia akcentu jest poruszana. 
Została ona pominięta np. w monografiach J. Kąsia i P. Nowakowskiego, a w „Słowni-
ku wariantywności fonetycznej współczesnej polszczyzny” akcent jest zaznaczany tylko 
„w przypadkach wyraźnych transakcentacji w stosunku do zasad obowiązujących w pol-
szczyźnie ogólnej” (Madelska 2005: 17).

W języku polskim prawie w ogóle nie ma homogramów akcentowych, czyli wyra-
zów o takiej samej pisowni, lecz o odmiennym akcencie, który różnicowałby ich znacze-
nie. Przykłady typu: muzyka ‘dziedzina sztuki, której tworzywem są dźwięki; melodia’ 
— muzyka potocznie ‘orkiestra’; opera ‘sceniczny dramat muzyczny’ — opera żartobliwie 
‘coś śmiesznego, zwłaszcza jakieś śmieszne wydarzenie, komiczna sytuacja’ (por. WSPP) 
są nieco sztuczne, tym bardziej że także w znaczeniu pierwszym oba wyrazy mogą mieć 
w normie potocznej akcent na sylabie drugiej od końca. Trafnym przykładem jest natomiast 
skrótowiec PKS (Państwowa Komunikacja Samochodowa) — pekaes oraz pochodzący od 
niego rzeczownik pekaes oznaczający ‘autobus komunikacji międzymiastowej’ (Grusz-
czyński, Bralczyk, red., 2002: 13).

Ponieważ zmiana akcentu nie powoduje zmiany znaczenia, naturalny jest fakt wystę-
powania form o akcencie obocznym. Należy jednak odróżnić wariantywność akcentuacyj-
ną występującą w uzusie od wariantywności normatywnej. Na przykład, zgodnie z normą 
językową, zapożyczenia grecko-łacińskie zakończone na -um nie mają akcentu wariantyw-
nego. Zachowują one na ogół miejsce akcentu języka pochodzenia, a w wypadku niezgod-
ności między łaciną a greką — miejsce akcentu łaciny jako języka, który jest bezpośrednim 
źródłem pożyczki. Dlatego też niektóre z tych wyrazów mają zgodnie z normą wzorcową 
akcent na drugiej sylabie od końca, inne — na trzeciej. Akcent paroksytoniczny mają na
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przykład formy: apogeum, gimnazjum, interregnum, liceum, mauzoleum, muzeum, pana-
ceum, prezydium, referendum, sympozjum, wademekum. Proparoksytonicznie powinno się 
akcentować wyrazy: kontinuum, maksimum, minimum, meritum, optimum, panoptikum, 
tabernakulum, technikum. Uzus językowy jest jednak inny, zdarza się bowiem często, że 
nawet osoby o dużej kompetencji językowej (profesorowie wyższych uczelni, poloniści, 
dziennikarze, prezenterzy) akcentują sylabę trzecią od końca w niektórych wyrazach grupy 
pierwszej (głównie liceum, muzeum), uważają bowiem niesłusznie, że wszystkie formy tego 
typu mają akcent na tej sylabie. Częściej zaznacza się tendencja odwrotna — powszechnie 
akcentuje się wyrazy grupy drugiej paroksytonicznie. Tak więc w zwyczaju językowym 
występują dwa typy akcentu, czyli można mówić o akcentuacyjnych dubletach uzualnych.

Przedmiotem zainteresowania są w tym artykule formy o akcencie obocznym zgod-
nym z normą językową. Jednak istnienie różnych poziomów normy nie ułatwia zadania. Na 
ogół mówi się o dwóch poziomach — normie wzorcowej i użytkowej (Markowski 2005: 
32–37). Niektórzy językoznawcy wymieniają trzy poziomy: normę potoczno-użytkową, 
normę polszczyzny publicznej, normę wzorcową (Kurkowska 1977: 24), inni wyróżniają 
nawet cztery stopnie staranności wypowiedzi:

Pierwszy stopień — bardzo staranny, wymagany w publicznych wystąpieniach oficjalnych i es-
tetycznych, stopień drugi — staranny, wymagany w wystąpieniach publicznych, swobodnych na 
szczeblu ogólnokrajowym, ale też lokalnym, szkolnym, trzeci stopień — to swobodna realizacja 
dialogu w sytuacji nieoficjalnej, towarzysko-rodzinnej, stopień czwarty — swobodna wypo-
wiedź niekontrolowana, ekspresywna, dowolnie kształtowana. [Lubaś 1988: 50]

Stratyfikacja normy językowej może być znacznie większa (Ruszkowski 1995).
Rzeczowniki żeńskie obcego pochodzenia o zakończeniach -ika, -yka zgodnie z normą 

wzorcową powinny być akcentowane na sylabie trzeciej od końca, „ich realizacje z akcen-
tem na przedostatniej sylabie stoją poza normą kulturową” (Dukiewicz, Sawicka 1995: 
178), choć norma użytkowa dopuszcza akcent na sylabie drugiej. W WSPP czytamy na 
przykład: polonistyka, pot. dopuszczalne polonistyka. Niektóre wydawnictwa są jeszcze 
bardziej liberalne. PSPWP podaje, że akcent w wymienionym typie wyrazów pada na trze-
cią sylabę od końca w wymowie bardzo starannej albo na sylabę drugą w wymowie staran-
nej i potocznej. A więc jeśli ktoś akcentuje logika, akcentuje starannie. SWP uznaje tego 
typu formy akcentowane na trzeciej sylabie od końca za takie, „które mają większą tradycję 
w wymowie ogólnopolskiej” (s. XXXIX).

Zasada akcentowania na sylabie trzeciej jest niekiedy rozszerzana na niektóre wy-
razy rodzime, toteż spotykamy wymowę bijatyka, pijatyka z hiperpoprawnym akcentem 
proparoksytonicznym (Ruszkowski 2004). SPP podaje, co prawda, jako jedynie poprawny 
akcent pijatyka (na trzeciej sylabie od końca), trudno jednak zaakceptować to stanowisko. 
Współczesne słowniki poprawnej polszczyzny (NSPP, PopSPP, PSPP, WSPP) opowiadają 
się wyłącznie za wymową pijatyka — z akcentem na sylabie drugiej od końca. 

Wyraz nauka jako rodzimy powinien mieć akcent na sylabie drugiej od końca (nauka), 
co zaświadcza SPP. Witold Doroszewski (1968: 563) wymowę nauka uznał za „rażącą 
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i niczym nieuzasadnioną”. W 1993 roku Komisja Kultury Języka Komitetu Językoznaw-
stwa PAN dopuściła akcent nauka jako równoprawny, chociaż NSPP i WSPP uważają wy-
mowę z akcentem na sylabie trzeciej od końca jedynie za „dopuszczalną”, a więc gorszą. 
W SWK pod hasłem nauka możemy przeczytać:

Przyczynę akcentowania słowa nauka na trzeciej sylabie od końca upatrywano w analogii do 
rzeczowników obcych typu LOgika, FIzyka, pedaGOgika, tradycyjnie akcentowanych w taki 
sposób. Możliwy jest jeszcze inny powód: w szybkiej wymowie samogłoska u ulega redukcji, 
a nawet może być zastąpiona przez niesylabiczne ł. Słowo nauka ma wówczas dwie sylaby, „na” 
i „łka”. Ponieważ zaś „na” jest sylabą przedostatnią, akcentowanie jej w niczym nie narusza 
reguł akcentuacji w języku polskim.
Jakiekolwiek są jednak przyczyny akcentowania sylaby „na” w słowie nauka, należy ostrzec, że 
dwusylabowa wymowa „nałka” jest niestaranna i uważana za niepoprawną.

Podobnie rzecz się przedstawia ze słowem biblioteka. Do niedawna obowiązywał tyl-
ko akcent biblioteka (gr. biblίon ‘księga’ i thēkē ‘miejsce schowania’) z przyciskiem na 
sylabie przedostatniej, ponieważ przycisk na sylabie trzeciej od końca odbiega od sposobu 
akcentowania zarówno w języku polskim, jak i w języku, z którego ten wyraz pochodzi 
(Doroszewski 1968: 565, Kurkowska 1988: 55–56, Miodek 1991: 194). Takie stanowi-
sko zajmuje SPP. Na początku lat 90. XX wieku Komisja Kultury Języka uznała wymowę 
biblioteka za równie poprawną, co jednak nie znalazło całkowitego potwierdzenia w naj-
nowszych słownikach normatywnych — PSPWP i SWK akceptują obie formy jako rów-
noprawne, NSPP i WSPP uważają wymowę z akcentem proparoksytonicznym za „dopusz-
czalną”, PSPP za „rzadszą”. Natomiast PopSPP uznaje akcent na sylabie trzeciej od końca 
za niepoprawny. Nie ma więc jednoznacznej normy, co sprawia, że trudno orzec, czy oba 
typy akcentu w wymowie tego rzeczownika są w pełni wariantywne.

Komisja Kultury Języka ustaliła również, że „tak norma potoczna, jak i wzorcowa 
pozwala współcześnie na to, by następujące wyrazy były akcentowane bądź na sylabie 
przedostatniej, bądź na trzeciej od końca: analiza lub analiza, biblioteka lub biblioteka, 
epoka lub epoka, festiwal lub festiwal, formuła lub formuła, kapitan lub kapitan, kopuła 
lub kopuła, ocean lub ocean, oficer lub oficer, wizyta lub wizyta. Tak samo akcentuje się 
formy mianownika i równego mu biernika wyrazów: kapitał lub kapitał, komitet lub komi-
tet, które w innych przypadkach akcentuje się tylko na sylabie przedostatniej: kapitału nie: 
kapitału, ani: kapitału” („Komunikaty” 1993: 220, Podracki 1994).

Rozstrzygnięcia te zostały upowszechnione w niektórych pracach popularnonauko-
wych (np. Bereda i in. 1998: 15–16, Podracki 2000: 70–73).

Rzeczownik biblioteka był już omówiony. Z pozostałych najwięcej zastrzeżeń budzą: 
kapitan, kopuła, wizyta, kapitał (z akcentem na trzeciej sylabie od końca). WSPP uważa 
ten akcent w wymienionych wyrazach za niepoprawny. Identyczne stanowisko prezentują 
PSPP i PopSPP, choć ten ostatni nie notuje hasła kopuła. Jedynie PSPWP uznaje akcent 
proparoksytoniczny w wymienionych rzeczownikach za poprawny (obok akcentu paroksy-
tonicznego). SWK nie notuje żadnego z czterech haseł. 
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Najbardziej zastanawia fakt dopuszczenia przez Komisję akcentu na trzeciej sylabie 
od końca w rzeczowniku wizyta. Akcent taki potępiają prawie wszystkie z wymienionych 
słowników z WSPP na czele. Jedynym wyjątkiem jest PSPWP, który nie notuje hasła  
wizyta. SPP w tym haśle nie zaznacza akcentu, wychodząc zapewne z założenia, że wymo-
wa wizyta w ogóle nie występuje.

Komisja uznała także za jedynie poprawny akcent trotuar (w mianowniku i bierniku 
liczby pojedynczej, w innych przypadkach akcent pada na sylabę przedostatnią), sugerując 
się zapewne stanowiskiem prezentowanym przez SPP. Jednak słowniki ortoepiczne ostat-
niego dwudziestolecia opowiadają się wyłącznie za akcentem paroksytonicznym również 
w mianowniku i bierniku — trotuar (NSPP, PopSPP, SPPG, WSPP) albo nie zaznaczają 
akcentu (PSPP, PSPWP).

Ważną wskazówką w ustaleniu obocznych form akcentuacyjnych może być WSPP  
— najnowszy, największy i najbardziej prestiżowy słownik poprawnej polszczyzny. Formy 
wariantywne można w nim podzielić na trzy grupy.

Pierwsza z nich obejmuje wyrazy, między którymi występuje skrót a. (‘albo’), co wska-
zuje na ich równorzędność, np. akurat a. akurat, arcymistrz a. arcymistrz (ale tylko: wice-
mistrz), festiwal a. festiwal, komitet a. komitet, prezydent a. prezydent, rzeczpospolita a. rzecz-
pospolita, wiceprezydent a. wiceprezydent, w ogóle a. w ogóle. Do tej grupy należy też zaliczyć 
rzeczownik idea, którego obie formy akcentuacyjne oddzielone są przecinkiem — idea, idea. 

Między wariantami grupy drugiej występuje kwalifikator frekwencyjny rzad. (‘rzad-
ki’), np. analiza, rzad. analiza; formuła, rzad. formuła; ocean, rzad. ocean; ogółem, rzad. 
ogółem; okolica, rzad. okolica; reguła, rzad. reguła; szczegółu, rzad. szczegółu1. 

Trzecią klasę stanowią formy, między którymi występują kwalifikatory wskazujące, że 
drugi typ wymowy jest gorszy: pot. dopuszczalne (‘potocznie dopuszczalne’), dopuszczal-
ne, pot. (‘potoczny’), lepiej niż. Wymienić tu należy między innymi: biblioteka, dopusz-
czalne biblioteka; biznesmen, pot. dopuszczalne biznesmen2; dżentelmen, pot. dżentelmen; 
epoka, lepiej niż: epoka; fabuła, pot. dopuszczalne fabuła; leksykon, pot. dopuszczalne lek-
sykon; maksimum, pot. dopuszczalne maksimum; minimum, pot. dopuszczalne minimum; 
nauka, dopuszczalne nauka; repertuar, pot. repertuar; republika, pot. republika; ryzyko, 
pot. ryzyko; uniwersytet, pot. dopuszczalne uniwersytet. 

Niektóre współczesne wydawnictwa ortoepiczne są bardziej liberalne. Na przykład 
SPPG w wyrazach nauka, okolica, ogółu, szczegółu, ogółem, analiza, biblioteka, uniwer-
sytet akcent proparoksytoniczny i paroksytoniczny uważa za w pełni oboczny, „również 
w wymowie starannej” (s. 16–17).

Zasady akcentuacyjne nie są rygorystyczne i zależą przede wszystkim od sytuacji ko-
munikacyjnej. W sytuacjach oficjalnych obowiązuje norma wzorcowa, której można rów-
nież przestrzegać w swobodnych, nieoficjalnych kontaktach językowych; w polszczyźnie 
codziennej znajduje zastosowanie norma potoczna. Niezależnie od tego zróżnicowania wy-

1  WSPP, podając wymowę, stosuje pisownię półfonetyczną, np. ogułem, rzad. ogułem; szczegu-
łu, rzad. szczegułu.

2  Słownik jako wariantywną podaje pisownię businessman.
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dawnictwa poprawnościowe podają wiele dubletów akcentowych, obowiązujących w każ-
dym typie normy. Przytaczają także sporo rozstrzygnięć ze sobą sprzecznych. Oprócz  ist-
nienia różnych poziomów normy językowej, przyczyny tego stanu rzeczy mają rozmaitą 
proweniencję.

Po pierwsze, fakt, że istnieją poważne rozbieżności między SPP a najnowszymi wy-
dawnictwami normatywnymi, jest naturalny, zważywszy na dynamiczny charakter normy 
językowej i jej zmienność w czasie (od pierwszego wydania SPP minęło ponad 40 lat). 

Po drugie, różnice wynikają z odmiennych stanowisk językoznawczych ciał kolegial-
nych. Stąd rozbieżności między ustaleniami Komisji Kultury Języka z 1993 roku a uchwa-
łami Rady Języka Polskiego, które znalazły odzwierciedlenie przede wszystkim w WSPP. 

Trzecia przyczyna dotyczy odrębnych rozstrzygnięć zawartych we współczesnych 
słownikach poprawnościowych. Za tymi werdyktami normatywnymi stoi często świado-
mość językowa ich autorów bądź redaktorów.

Powód czwarty wiąże się z faktem, że niektóre formy nie mają jednoznacznej nor-
my akcentuacyjnej, bo na przykład trudno stwierdzić, czy jakieś zapożyczenie akcentować 
zgodnie z wymową oryginalną czy spolszczoną. Tak więc możemy akcentować Waszyng-
ton lub Waszyngton (nazwisko), chociaż ten drugi typ akcentu WSPP uznaje za potoczny.

Normatywna wariantywność akcentuacyjna ma w polszczyźnie dość szeroki zakres. 
Należy przypuszczać, że obocznych form akcentowych jest mniej w uzusie językowym 
niż w normie, zmierza on bowiem do ustabilizowania akcentu na sylabie drugiej od końca. 
Jednak potwierdzenie tego faktu wymaga dalszych badań.

Wykaz skrótów tytułów słowników

NSPP — Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 1999.
PopSPP — A. Markowski, Popularny słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2001.
PSPP —  Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny. Nie tylko dla młodzieży, red. A. Markow-

ski, Warszawa 1995.
PSPWP —  W. Lubaś, S. Urbańczyk, Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, wyd. 3, 

Kraków–Katowice 1994.
SPP — Słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. W. Doroszewski, Warszawa 1973.
SPPG — J. Grzenia, Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2004. 
SWK —  M. Bańko, M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1994.
SWP  —  Słownik wymowy polskiej PWN, red. M. Karaś, M. Madejowa, Warszawa–Kraków 1977.
WSPP — Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2010.
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SUMMARY

Accentual doublets in the contemporary Polish language

The article deals with secondary stress in conformity with a standard language. There are several 
reasons why normative accentual doublets exist: 1. the existence of various levels of a standard lan-
guage, 2. a dynamic nature of a standard language, i.e. its variability in time, 3. contrary opinions of 
linguistic experts’ bodies, principally the Commission for Language Culture and the Polish Language 
Council, 4. dissimilar determinations in dictionaries of the contemporary usage dictionaries, 5. lack of 
an unambiguous accentual standard.


