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Problemy opisu przyimków wtórnych 
w „Słowniku języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku”

Przed rozpoczęciem prac nad „Słownikiem języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII
wieku” (dalej: SXVII) Komitet Redakcyjny postanowił, że wyrazy niesamodzielne (do
których zaliczono przyimki, zaimki, spójniki i partykuły) zostaną opisane oddzielnie 
w późniejszym czasie. Uzasadnienie tej decyzji znajduje się w „Przedmowie” do zeszy-
tu próbnego słownika, autorstwa W.R. Rzepki (1996: VI). Najważniejszym argumentem
podnoszonym przez autora jest założenie, że użytkownicy słownika (nie tylko przecież
filolodzy, ale także historycy, etnografowie itp.) będą szukać w słowniku przede wszyst-
kim informacji o wyrazach autosemantycznych, ich opracowanie jest więc najpilniej-
szym zadaniem zespołu redakcyjnego. Teraz, po upływie niemal 20 lat, zespół Pracowni
Historii Języka Polskiego XVII i XVIII w. postanowił do zagadnienia wyrazów niesa-
modzielnych powrócić. Wydało nam się zasadne opracowanie pełnej instrukcji opisu ha-
seł słownikowych, tak żeby była widoczna spójna, całościowa koncepcja słownika.
Decyzję tę wymuszają także prace nad stworzeniem korpusu polszczyzny barokowej
podjęte przez pracownię w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
Ponieważ część korpusu zostanie oznakowana znacznikami morfo-syntaktycznymi, war-
to przyjrzeć się, jakie problemy może stworzyć opis poszczególnych części mowy. 

Wydaje się, że właśnie przyimki wtórne, leksemy, z których wiele w XVII–XVIII
wieku dopiero się kształtowało, są klasą wymagającą szczególnej uwagi podczas spo-
rządzania instrukcji do słownika. W poniższym artykule pokażę, jaki obraz przyimków
wtórnych wyłania się z tekstów z epoki. Przedstawię cechy, które świadczą o tym, że
były to wówczas leksemy o jeszcze nieustabilizowanym statusie i postaci. Na koniec
zaprezentuję propozycję opisu przyimków wtórnych w SXVII.

Przyimki wtórne we współczesnych opisach gramatycznych

We współczesnych opisach gramatycznych przyimki stanowią klasę wyodrębnioną na
podstawie dość ścisłych kryteriów. Przyjmuje się, że są to leksemy nieodmienne, nie-
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samodzielne, łączące i mające rząd1. Cechy te przysługują wszystkim wyróżnianym
współcześnie typom przyimków, zarówno przyimkom pierwotnym, odziedziczonym
przez polszczyznę z języka prasłowiańskiego (np. na, w, do, dla, ku), jak i przyimkom
wtórnym, powstałym ze zleksykalizowanych form innych części mowy, przede wszyst-
kim rzeczowników (np. względem, dzięki) lub ze zleksykalizowanych połączeń kilku
wyrazów (np. sponad, gwoli, na skutek). Przyimki wtórne dzieli się często ze względu
na sposób ich zapisu na jednosegmentowe (np. skutkiem, ponad, wokoło) i wieloseg-
mentowe (np. zgodnie z, na podstawie). Te pierwsze odznaczają się większym stopniem
leksykalizacji — współczesna ortografia nakazująca pisownię łączną dawnych połączeń
kilku wyrazów, a niekiedy także oddająca upodobnienia fonetyczne, które zaszły na sty-
ku wyrazów, zaciera ich etymologię i sprawia, że są postrzegane jako jednostki języ-
kowe, a nie konstrukcje. Wyrażenia graficznie złożone stanowią grupę niejednorodną:
część z nich (np. na skutek, na rzecz) można już dziś — zdaniem I. Kosek — zaliczyć
do klasy przyimków, część natomiast (np. na podstawie, w celu) we współczesnej pol-
szczyźnie „funkcjonuje na pograniczu podzielnych składniowo konstrukcji i wieloseg-
mentowych jednostek leksykalnych” (Kosek 1999: 36).

Obraz przyimków wtórnych w polszczyźnie XVII- i XVIII-wiecznej

W tekstach polszczyzny XVII- i XVIII-wiecznej pojawia się wiele wyrażeń zalicza-
nych dziś do przyimków wtórnych. Funkcję przyimków pełnią utrwalone formy rze-
czowników (np. śród, względem), a także połączenia kilku przyimków pierwotnych (np.
spod) lub pierwotnych i wtórnych (np. spośród) oraz zleksykalizowane wyrażenia przy-
imkowe (np. gwoli, obok), które współcześnie zapisywane są łącznie. W polszczyźnie
barokowej funkcjonuje także pewna liczba wyrażeń, które bywają współcześnie  zalicza -
ne do wielosegmentowych przyimków wtórnych, np. z racji (czegoś), z okazji (czegoś)2.
Wydaje się jednak, że skoro wyrażenia tego typu nawet współcześnie mają niejasny sta-
tus, to tym bardziej należy zachować ostrożność w charakteryzowaniu ich funkcji 
w polszczyźnie dawnej. Za takim ostrożnym podejściem przemawia m.in. to, że bada-
jąc system języka polskiego istniejący w XVII–XVIII w., nie można przeprowadzić te-
stów pomagających odróżnić wielosegmentowe jednostki leksykalne od konstrukcji
składniowych. W SXVII wyrażenia takie nie będą traktowane jako przyimki wtórne
(por. propozycję ich opisu w punkcie „Sposób opisu przyimków wtórnych w SXVII”
poniżej). Dalsza część artykułu zostanie poświęcona tym przyimkom, które zgodnie ze
współczesną ortografią zapisywane są łącznie.

Obraz takich wyrażeń w polszczyźnie XVII-wiecznej bardzo często różni się od
współczesnego — niektóre z tych, które dzisiaj bez wahania zaliczylibyśmy do klasy
przyimków, w baroku znajdowały się na wczesnym etapie leksykalizacji. Na ich chwiej-
ny status w systemie polszczyzny XVII-wiecznej wskazują takie cechy, jak:
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1 W ten sposób definiuje przyimki np. Z. Saloni (1974: 97–99) i M. Grochowski (1997: 16).
2 Wyrażenia te znajdują się w „Słowniku polskich przyimków wtórnych” autorstwa B. Milewskiej

(2003: 167–168, 174–175).
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— zróżnicowana pisownia (czasem też wymowa),
— nieostra różnica między znaczeniem pierwotnym wyrażenia, z którego powstał

dany przyimek, a znaczeniem nowego leksemu przyimkowego,
— oboczne występowanie w prepozycji i postpozycji.
— łączliwość zarówno z poprzyimkowymi, jak i niepoprzyimkowymi formami za-

imka on.
Poniżej zostaną one omówione dokładniej.
Cechą, która od razu zwraca uwagę podczas czytania tekstów XVII-wiecznych,

jest zróżnicowana pisownia przyimków powstałych z połączenia kilku wyrazów — 
w tekstach barokowych można znaleźć zarówno współczesne formy zapisu przyimków,
jak i formy odzwierciedlające ich etymologię, np. spod, zpod, z pod; gwoli, g-woli, kwoli,
ku woli, k woli, k’woli; wśród, we śród, por.:

Gdyż człowiek nie sam sobie gwoli żyć ma/ ále naprzod gwoli naywyzszego Bogá/ kto-
rego rąk iest naczyniem/ potym k woli Oyczyźnie swey/ á nákoniec/ y k woli bliź -
niemu swemu [...] (GostSpos B4)3.

Zbudowali wsrod obozu y Carowi z Carową y z Woiewodą mieszkania dosyć [...]
(MarchŚcibHist 12v).

Roku Panskiego 1690 W Kosciele Zywieckim Sąd Panski na Teczy we srod Koscioła
nad Crufixem [...] wymalowany iest (KomonDziej 207).

Wszystkie te oboczności zapisu pokazują, że użytkownicy polszczyzny XVII–
–XVIII-wiecznej mieli świadomość tego, że tego typu formy powstały z połączenia kilku
wyrazów. Istnienie dwóch obocznych form przyimka wśród świadczy o tym, że przy-
imek pierwotny w, stanowiący jego pierwszy człon, traktowany był jako względnie au-
tonomiczny element, tak że mógł pojawić się również w wariancie wokalicznym (we).
Można również przyjąć, że niektóre z tych oboczności zapisu odzwierciedlają różnice
w wymowie obu form ([gvol’i] — [kfol’i], [fśrut] — [veśrut]). 

Konteksty w źródłach XVII–XVIII-wiecznych, w jakich pojawiają się niektóre
przyimki powstałe ze zleksykalizowanych form rzeczownikowych lub wyrażeń przy-
imkowych, pokazują, że granica między ich znaczeniem pierwotnym a wtórnym jest
nieostra. Oto przykłady XVII-wiecznych użyć wyrażenia obok (zapisywanego też 
w postaci o bok):

Dostatni, grzeczny, z nosem szlachcic sporym, siadł na bankiecie obok z senatorem.
(PotFraszBrück II, 378).

Idzie [Astolf] obok Atlanta najwynieślejszego, Który Maurytanią od słońca przykrego
Zasłania [...] (ArKochOrlCz III, 167).

3 Wszystkie cytaty pochodzą z kartoteki SXVII. W przykładach została zachowana oryginalna orto-
grafia. Rozwiązania skrótów źródeł znajdują się na stronie SXVII: http://xvii-wiek.ijp-pan.krakow.pl/
pan_klient/index.php?strona=kwerendy.
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W pierwszym cytacie słowo obok zinterpretujemy jako łącznie zapisane wyraże-
nie przyimkowe o bok ‘mając przy boku (kogoś, coś)’, pełniące funkcję przysłówka.
Jako całość wyrażenie to ma rekcję — akomoduje przyimek z rządzący narzędnikiem.
W drugim przykładzie sytuacja nie jest jasna. Być może obok jest tu również wyraże-
niem przyimkowym o funkcji przysłówka rządzącym rzeczownikiem w dopełniaczu.
Możliwe jednak, że wyrażenie to pełni w tym zdaniu funkcję przyimka o znaczeniu
‘koło (kogoś, czegoś)’.

O niskim stopniu leksykalizacji niektórych przyimków w XVII–XVIII wieku
świadczy także ich nieustabilizowana pozycja w zdaniu. Typowa dla leksemów przy-
imkowych jest pozycja przed członem określanym (prepozycja). W takim szyku we
współczesnych tekstach pojawia się np. przyimek gwoli. W tekstach barokowych mógł
on występować zarówno w prepozycji, jak i w postpozycji, por.

Ieżelim gwoli Oycu krew twą ná sztych dáłá, Gwoli tobie serdeczną krew utoczę z ciáłá
[...] (CorMorszACyd 190).

Gdyby mię, rzekł Krol, był sromocił, tobym mu wam gwoli odpuścił; ále że Bogá bluź -
nieniem rozgniewał, przepuścić mu nie mogę (GdacPan 106).

J. Okoniowa tłumaczy tę oboczność dokonującą się zmianą funkcji wyrażenia gwoli
z przysłówkowej na przyimkową: „początkowo przysłówek ‘według woli, zgodnie 
z wolą’, określając bliżej czynność zajmował pozycję zgodnie z panującym szykiem
wyrazów (postpozycja). Razem z jego przechodzeniem do klasy przyimków, zmienia-
ła się także jego pozycja w zdaniu (prepozycja)” (Okoniowa 1976: 219). 

Kolejna cecha pokazująca chwiejny status niektórych przyimków to ich łączli -
wość z dwojakimi formami zaimka on. Charakterystyczne dla tego zaimka jest przy-
bieranie w związku z przyimkiem tzw. poprzyimkowej formy z nagłosowym ń. Warto
zauważyć, że właśnie ta cecha posłużyła redaktorom „Innego słownika języka polskie-
go” do odróżniania wielosegmentowych przyimków wtórnych od konstrukcji skład -
niowych (Bańko 2001: 289). W podanych niżej przykładach widać, że w XVII–XVIII
w. przyimek wpośród łączył się zarówno z poprzyimkową, jak i niepoprzyimkową for-
mą zaimka on:

Kiedy iuz wszyscy Woyskowi, y Radni, Do Pałacu się Krolewscy dworzanie, Iako moze-
byc ziadą naygromadni, W posrod nich z więzniem Artaxias stanie [...] (PotSyl 107).

VCzynisz też Płaszcz pod Nárámiennik wszystek z hyácyntu. A náwierzchu w pośrzod
jego będzie rozpor […] (BG Wj 28, 31).

Na niższy niż współcześnie stopień leksykalizacji niektórych XVII–XVIII-wiecz-
nych przyimków wtórnych wpływał również fakt, że ich rodowód był w wielu wypad-
kach bardziej czytelny, niż ma to miejsce dzisiaj. Etymologia przyimków zawierających
rdzeń śród (wśród, pośród, spośród) współcześnie jest już zatarta. Użytkownicy pol -
szczyzny barokowej natomiast widzieli związek pomiędzy tymi przyimkami a istnie-



jącym ówcześnie rzeczownikiem śród (śrzód) ‘środek’. Czasami bliższy związek przy-
imka ze słowem podstawowym wynikał z jego postaci fonetycznej. Taka sytuacja za-
chodzi w wypadku przyimka między, który w XVII–XVIII w. występował także w po-
staci odnosowionej miedzy, co ułatwiało ówczesnym użytkownikom języka powiąza-
nie go z rzeczownikiem miedza.

Sposób opisu przyimków wtórnych w SXVII

Zarysowany wyżej obraz przyimków wtórnych w epoce baroku nasuwa potrzebę  takiego
opisu tych leksemów, który pokazałby różnice w ich funkcjonowaniu w systemie pol-
szczyzny XVII–XVIII-wiecznej i współczesnej. Ponieważ przyimki wtórne stanowią
klasę niejednorodną, w której znajdują się wyrażenia będące na różnym etapie  leksy -
kalizacji, należy także opisywać je w sposób zróżnicowany.

Struktura SXVII ma odzwierciedlać m.in. różny stopień ustabilizowania opisywa-
nych w nim wyrażeń. Jednym z elementów, które na to pozwalają, jest możliwość
umieszczenia słowa o chwiejnym statusie w podhaśle4. Decyzja o umieszczeniu dane-
go przyimka wtórnego w samodzielnym haśle lub podhaśle powinna być poprzedzona
analizą faktów wskazujących na stopień jego leksykalizacji w XVII–XVIII-wiecznej
polszczyźnie.

W postaci samodzielnych haseł zostaną opisane te przyimki wtórne, które 
w XVII–XVIII w. funkcjonują przede wszystkim jako przyimki (niezależnie od źródła
pochodzenia) i których związek ze słowem będącym ich podstawą został zatarty. Taki
sposób znajdzie zastosowanie m.in. w opisie przyimków powstałych z rzeczowników,
które wyszły już z użycia, np. przyimek krom powstały z rzeczownika krom ‘skraj’ czy
wobec stanowiący zleksykalizowane wyrażenie przyimkowe z rzeczownikiem obec
‘ogół, społeczność’, w XVII–XVIII wieku funkcjonującym już tylko w formie szcząt-
kowej. 

Samodzielne hasła będą służyły także do opisu leksemów powstałych z połącze-
nia kilku przyimków pierwotnych (np. spod, poprzez) lub pierwotnych i wtórnych (np.
spomiędzy, okrom)5. Tego typu hasła zostaną połączone odsyłaczami ze wszystkimi ha-
słami zawierającymi przyimki wchodzące w skład opisywanego wyrazu. Specjalne od-
syłacze umieszczone zostaną także w hasłach zawierających przyimki, które występują
w takich połączeniach — odsyłacz będzie informować o tym, że dany przyimek poja-
wia się także jako część składowa niektórych przyimków wtórnych. 
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4 Zasady stosowania podhaseł w SXVII znajdują się w artykule D. Adamiec (2011).
5 Co prawda stopień ustabilizowania takich połączeń bywa niski, o czym może świadczyć ich postać

graficzna w niektórych tekstach (pisownia rozdzielna i brak oddania upodobnień fonetycznych, np. z pod).
Decyzja umieszczenia ich w samodzielnych hasłach jest podyktowana względami praktycznymi — gdyby
np. przyimek spod został opisany w podhaśle, trudno byłoby określić, pod jakim hasłem samodzielnym
powinno się ono znaleźć. Ponieważ oba człony wchodzące w skład tego wyrażenia (z i pod) są wobec sie-
bie równorzędne, nie ma argumentów przemawiających za umieszczeniem podhasła SPOD ani pod hasłem
Z, ani pod hasłem POD.



W postaci podhaseł natomiast zostaną opisane te przyimki wtórne, które w XVII–
–XVIII wieku zachowywały jeszcze żywy związek z wyrazami, z których wyewoluo -
wały. W podhasłach znajdą się więc przyimki powstałe ze zleksykalizowanych form
rzeczowników, np. śród pochodzący od rzeczownika śród ‘środek’ czy względem będący
skostniałą formą rzeczownika wzgląd. W podhasłach zostaną także umieszczone przy-
imki powstałe z wyrażeń przyimkowych, takie jak gwoli (w haśle WOLA) czy obok
(w haśle BOK).

Wyrażenia wielosegmentowe typu z racji (czegoś), z okazji (czegoś), które 
w XVII–XVIII wieku funkcjonowały jeszcze jako zwykłe wyrażenia przyimkowe, 
w SXVII nie zostaną opisane jako oddzielne hasła, ale mogą być wyodrębnione jako
ustabilizowane związki wyrazowe. Ich wymagania rekcyjne zostaną pokazane w po-
staci wpisanych mniejszą czcionką zaimków nieokreślonych w odpowiednim przy-
padku. W cytatach ilustrujących użycia danej frazy pojawią się zarówno te, które po-
zwalają na interpretację przyimkową, jak i te, które przemawiają przeciwko niej, a więc
np. bez przyłączonego rzeczownika albo z innym słowem wstawionym pomiędzy dwa
człony wyrażenia. Taką postać będzie miał np. opis wyrażenia z racji:

z racyi (czegoś):

— Liście zioł, trawy, y drzewa nad temi mieyscami rosnących na Wiosnę bywaią niby
Niebieskie y blade á same gałązki czarniáwe, z racyi waporow wychodzących
(ChmielAteny I, 634).

— Drozy[z]na była wielka dla nieurodzaiu Iarzyny z ktorey racyiey y w Warszawie zdro-
zało bardzo (PasPam 278v).

Hasło czy podhasło, w którym zostanie umieszczony dany przyimek wtórny, po-
winno przekazywać maksymalnie dużo informacji o sposobie funkcjonowania opisy-
wanego słowa w XVII–XVIII wieku. Pod główką hasła lub podhasła, w której pojawi
się forma zgodna z pisownią współczesną (np. GWOLI, WŚRÓD), zostaną wymienio-
ne, jeśli istnieją, warianty fonetyczne (np. w haśle GWOLI warianty gwoli i kwoli, 
w haśle WŚRÓD — warianty wśród i weśród). Postać hasłowa i warianty fonetyczne
zostaną zapisane łącznie także wtedy, gdy dana forma współcześnie nie występuje (np.
naśród, weśród). Decyzja ta wynika z przyjęcia założenia, że gdyby te formy przetrwały
do dzisiaj, to byłyby zapisywane właśnie tak, analogicznie do innych przyimków za-
wierających ten rdzeń (pośród, spośród).

Z uwagi na to, że rekcja stanowi definicyjny element przyimków i że różnice 
w wymaganiach składniowych pociągają za sobą różnice w znaczeniu przyimków, 
w SXVII określenie rekcji będzie stanowić element opisu znaczeniowego przyimka.
Zostanie tu zastosowane rozwiązanie takie samo jak w wypadku czasowników — pod
każdym ze znaczeń przyimka znajdzie się miejsce na wpisanie wymagań rekcyjnych.
Przy każdym cytacie zostanie zaznaczone, czy w danym użyciu te wymagania są reali-
zowane czy (np. ze względu na elipsę rzeczownika) pozostają niespełnione. Zdanie, 
w którym pojawia się akomodowany przez przyimek rzeczownik lub przymiotnik,
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będzie zapisywane po półpauzie, a to, w którym brak wymaganego członu, będzie po-
przedzać tylda. Tak przykładowo będzie wyglądać fragment opisu jednego ze znaczeń
przyimka krom:

KROM
1. »z wyjątkiem«
Rekcja: kogo, czego
– Tak nikomu przystępu nie da przykra skała Krom ptakow, ktore w skrzydła natu-

ra vbrała (ArKochOrl 17).
~ Innych słow z sercá do ciebie nie rzekę Krom, że się palę, goreię y piekę [...]

(OvChrośRoz 220).

Można się zastanawiać, czy część gramatyczna haseł lub podhaseł przyimkowych
nie powinna zostać rozbudowana o informacje o innych opisanych wyżej cechach cha-
rakterystycznych dla sposobu funkcjonowania przyimków wtórnych w polszczyźnie
XVII–XVIII-wiecznej, a więc o możliwości wystąpienia danego przyimka w postpo-
zycji czy możliwości połączenia z niepoprzyimkową formą zaimka on. Być może wte-
dy obraz kształtowania się przyimków wtórnych w XVII–XVIII w. zyskałby na wyra-
zistości. Na razie informacji tego typu należy szukać w SXVII w cytatach dokumentu-
jących sposób stosowania przyimków wtórnych w tym okresie.
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SUMMARY

Problems of describing secondary prepositions in the “Dictionary of Polish language of the 17th and the 
1st half of the 18th century”

K e y w o r d s: secondary preposition, baroque Polish language, structure of an entry.
S ł o w a  k l u c z o w e: przyimek wtórny, polszczyzna barokowa, budowa artykułu hasłowego.

The article is devoted to the 17th- and 18th-century uses of some secondary prepositions (derived from lex-
icalized nominal forms or lexicalized phrases). There were emphasized the features indicating that at that
time such prepositions were at the early stage of lexicalization: varied spelling, blurred difference between
the meaning of an original expression and the meaning of a preposition and some inflectional-syntactic al-
ternations. The author also proposes a way of describing these words in the “Dictionary of Polish language
of the 17th and the 1st half of the18th century”.


