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Motywy mityczne  istniejące w  literaturze, malarstwie, rzeźbie od czasów najdawniej‐

szych  po współczesność  świadczą  niewątpliwie  o  ogromnym  oddziaływaniu  pierwotnej 
wizji świata i sposobów jego interpretacji na późniejszą myśl europejską. Dominują w niej 
asocjacje z wierzeniami  i mitami grecko‐rzymskimi stanowiącymi  fragment ogólnej mito‐
logii świata. 

Nośnikiem określonych treści mitycznych są m.in. nazwy własne (tzw. mitonimy1) wy‐
stępujące pierwotnie w zbiorach mitów, a następnie wykorzystane jako tworzywo innych 
tekstów kultury. Przedmiot niniejszego artykułu  stanowią nazwy pozbawione prymarnej 
funkcji  identyfikującej,  aktualizowane  kontekstowo  konwencjonalne  symbole  kojarzone 
z helleńskimi  i rzymskimi formami narracyjnymi oraz  ich realizacje w dawnej  i współczes‐
nej polszczyźnie. Punktem wyjścia rozważań są nazwy homonimiczne z nazwami postaci i 
miejsc mitologicznych, bezpośrednio odsyłające do znaczenia pierwotnego, nazwy zleksy‐
kalizowane  i derywaty o proweniencji mitycznej2 włączone w  językowo‐tekstową płasz‐
czyznę  kilku pamiętników  z  końca XVIII  i  z XIX w.  (zob. Chrząsz, Dzwonk,  Fel,  Jabł, Pot, 
Szep, Szymb, Tarcz, Wąs). Zestawienie części korpusowej artykułu z mitologizmami odno‐
towanymi w wybranych historycznych i współczesnych opracowaniach leksykograficznych 
pozwala skonfrontować użycia tekstowe z zamieszczonymi w leksykonach ich eksplikacja‐
mi (często polisemicznymi) czy z frazemami z komponentem mitologicznym3. 

Jednostki o proweniencji mitycznej zawarte w wybranych pamiętnikach, pisanych prze‐
ważnie  dla  najbliższych,  to  zleksykalizowane  derywaty  odproprialne,  funkcjonujące 
w płaszczyźnie wyrazów pospolitych  i przeniesione na karty wspomnień w postaci goto‐
wych  jednostek  leksykalnych,  lub nazwy z pogranicza sfery onimicznej  i apelatywnej, ko‐
notujące realia mityczne4. Wtórne użycia mitologicznych nazw własnych, noszące znamio‐
na apelatywizacji  lub tzw. deproprializacji  („odnazwowienia”), która nie prowadzi do po‐

                                                              
1 Termin mitonim na określenie mitologicznych nazw własnych został użyty w kompendium Polskie 

nazwy własne. Encyklopedia (1998, s. 349). 
2 Pod uwagę wzięłam jedynie jednostki w formie nomen proprium, zapelatywizowanej nazwy własnej 

lub derywatu odonimicznego z eksplicytnym nawiązaniem do realiów mitologicznych. 
3  Szczegółowym  omówieniom mitologizmów  frazeologicznych,  ich  ilościowo‐jakościowej  obecności 

w zbiorach frazeograficznych i paremiograficznych, poświęcone są artykuły M. Pudy‐Blokesz (2008, s. 329 
– 340; 2010, s. 121 – 141). Komparatystyczny opis związków frazeologicznych o proweniencji antycznej, 
ale  też  biblijnej,  funkcjonujących  w  pięciu  językach  europejskich  zawiera  monografia  A.  Oleśkiewicz 
(2007). 

4 Wtórne  użycia  nazw własnych w  kilku  tekstach  pamiętnikarskich  z  XIX  i  początku  XX w.  zostały 
omówione w artykule zamieszczonym w LI Onomastikach (Górny, 2006, s. 243 – 257). 
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wstania leksemów apelatywnych (por. Rutkowski, 2006, s. 201 – 212; 2007, s. 63 – 71), nie 
są liczne w relacjach wspomnieniowych. Ich tekstowe realizacje, bazujące zwykle na kono‐
tacyjnych asocjacjach z bohaterami świata mitycznego, będące przejawem swoistej wraż‐
liwości czy świadomości językowo‐kulturowej autora narracji, wskazują na pewien indywi‐
dualizm w sposobie kreowania świata tekstu, a jednocześnie wpisują się w ogólne tenden‐
cje do  „intertekstualnych gier”  inspirowanych nie  tylko  zbiorami mitów, ale  także Biblią 
czy innymi dziełami literatury powszechnej.  

Wprowadzone  w  tok  relacji  pamiętnikarskich  nazwy  o  proweniencji  mitologicznej 
uwypuklają  cechy  przedstawianych  postaci  i miejsc, wskazują  także  stany  emocjonalne 
autorów wspomnień. Włączenie mitonimu w  strukturę  tropu  stylistycznego,  jakim  jest 
metafora, wykorzystanie  frazeologizmów mitologicznych  i  innych eponimów  (zob. Kopa‐
liński, 2006), służy przede wszystkim opisowi wyglądu, charakteru, zachowania postaci, a 
zatem wyeksponowaniu m.in. takich przymiotów jak uroda, elegancja, siła, gościnność itp. 
Efekt  ten  osiągnięto  przede wszystkim  dzięki  spojrzeniu  na  bohatera wspomnień  przez 
pryzmat postaci mitologicznej, konotującej określoną cechę, por. 

(1) Proszę  spojrzeć  na mego męża. Mimo  całe  przywiązanie,  nie mogę  nie widzieć,  że 
szpetny i nigdy nie był Adonisem ... (Fel, s. 455); 

(2) Artur  i Staray byli u nóg Mamy, te hołdy bawiły  ją, bynajmniej nie zawracając głowy. 
Kto miał  <męża  takie>go,  jakim był mój Ojciec,  ani piękność Adonisowa,  ani  rozum 
hrabi Staray nie zajmą tak łatwo serca (Tarcz, s. 55); 

(3) … a Kochanowski  Ignacy umizgał  się do Tereni. … Z ukontentowaniem słuchała  jego 
andronów  i nie widząc zęba  i  ruin  jego postawy spoglądała na niego  jak na Adonisa 
(Tarcz, s. 205); 

(4) Pewność siebie amfitriona nie opuściła młodzieńca i teraz (Wąs, s. 83); 
(5) Tymczasem amfitrion łaje biednego księcia za jego kiepską pamięć, bez najmniejszego 

względu na współbiesiadników, po których wodzi wzrokiem spokojnym,  lecz pełnym 
złośliwości (Wąs, s. 174); 

(6) Nasz Amfitrion powiada: ... (Szymb, s. 80); 
(7) Gracje przybyły z opery5 (Wąs, s. 165);  
(8) Ignaś, jak mówiłam wyżej, na pozór zdawał się mały Herkules, ale ciągle sapka i powle‐

kające  spojrzenia  czyniły nas  czasem niespokojnymi  i  to nas  zdecydowało odmienić 
mamkę (Tarcz, s. 252); 

(9) W  Łańcucie można  się nauczyć historii na<turalnej> o  „samcu”, a  to na  samej  tylko 
osobie księcia Henryka Lubomirskiego;  leci na suficie w postaci anioła – nagi, stoi  jak 
Herkul  – nagi,  strzela  jak Apollin  – nagi, wzdycha  jak Adonis  – nagi, pilnuje Księżny 
Marszałkowej stolika – nagi i dmucha jak Zefir – nagi (Tarcz, s. 57);  

(10) Nie można powiedzieć, żeby pani Davout brakowało obycia ... ale nigdy nie opuszczała 
jej pewna sztywność ... . Była to zawsze Homerowska Junona, albo raczej kobieta silna, 
która śmiać się będzie ostatnia (Wąs, s. 177); 

(11) Podobna Niobe, nie posiadałam się z dumy z powodu urody trojga moich dzieci (Wąs, 
s. 219); 

                                                              
5 Kontekst wskazuje na śpiewaczki operowe. 
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(12) ... <obraz> Puław musi mieć podobieństwo z rajem, lecz wielka szkoda, że mieszkańcy 
zatrącają duchem poddanych Plutona (Tarcz, s. 47); 

(13) Wnuczka  gospodyni,  Olimpja,  z  ślicznego  ciałka  śliczniejszą  promieniejącą  duszą, 
świetlana Psyche w osłonkach świetlanej Heby (w pierwszej młodości usnęła w Drez‐
nie) (Jabł, s. 31); 

(14) Na tych obiadach ... zeszła kiedyś rozmowa na pannę Lenormand – z powodu jej prze‐
powiedni dla cesarzowej Józefiny ... . Wyraziłam żywą chęć odwiedzenia sławnej Sybil‐
li, ale obecni odwiedli mnie od tego zamiaru (Wąs, s. 190); 

(15)  Stanęło  do  kontredansa  trzy  panny,  które  trzema  Terpsychorami  zwano:  Johanna 
Grudzińska, Mauri i Parysówna (Tarcz, s. 102); 

(16) Nie wiem, czy właśnie pani Karolowa była ową Vénus, ale wiem, że szczególniejszymi 
względami darzyła armię austriacką (Szep, s. 50). 

Porównanie  wyglądu  czy  zachowania  charakteryzowanej  postaci  do  bohaterów mi‐
tycznych, np. Adonisa, Niobe, czasem ironiczne lub żartobliwe, m.in. na zasadzie ambiwa‐
lencji cech, por. brzydota – piękno (2), zwiększa ekspresję przekazu. Taką rolę pełnią nie‐
mal wszystkie cytaty z nazwą mitologiczną w tle, a szczególne miejsce zajmują grupy no‐
minalne typu mały Herkules (8) czy wyrażenie „pleonastyczne” piękność Adonisowa (2). 

Apelatywizacja większości wymienionych w  cytatach  nazw  o  proweniencji mitycznej 
dokonała się z pewnością niezależnie od omawianych tekstów, np. adonis ‘urodziwy, cza‐
rujący młodzieniec’, amfitrion  ‘gościnny gospodarz’, herkules ‘bardzo silny, potężny, atle‐
tyczny’, juno(na) ‘kobieta piękna, dostojna’, sybilla ‘prorokini’, terpsychora ‘osoba lubiąca i 
umiejąca tańczyć’. Nasuwa się jednak pytanie (pozostające w sferze domysłów), czy moż‐
na w niektórych odwołaniach do postaci mitologicznych widzieć bezpośrednie nawiązanie 
do  prymarnej,  referencjalnej  funkcji  nazw,  a  zatem  czy w  umyśle  autorów  spisujących 
swoje wspomnienia  tkwiły wyrazy pospolite,  tzw. eponimy  i  frazeologizmy eponimiczne 
(zob.  Rudnicka,  2006,  s.  186  –  192)  wykazujące  asocjacje  z  mitologią  (niekoniecznie 
u wszystkich pamiętnikarzy), czy też greckie i rzymskie podania.  

Mitonimy włączone w  językowo‐tekstową płaszczyznę pamiętników pełnią najczęściej 
funkcję  symboliczną, metaforyczną. Obok wymienionych wyżej  cytatów uwagę  zwracają 
również inne fragmenty z bezpośrednim wskazaniem na postać mitologiczną, np. 

(17) Śniło mi się o jakichś laurach, wieńcach, obłokach, muzach i Apollinie (Tarcz, s. 244); 
(18) ... a w groncie serca więcej junakierii aniżeli prawdziwego męstwa, gdyż więcej u nich 

Bachus i Wenera aniżeli Mars w szacunku zostają (Dzwonk, s. 102);  
(19) Jak orzeł przy Jowiszu, a paw przy Junonie były symbolami koniecznemi, tak dyscyplina 

przy p<anu> dyrektorze (Fel, s. 88); 
(20) Pamiętam dobrze tę litanję ... „Wenus, zmiłuj się nade mną! Saturnie, zmiłuj się nade 

mną! Brahma, Wisznu  i Siwa, zmiłujcie się nademną! Apisie, Ibisie, zmiłujcie się nade 
mną! (Pot, s. 16); 

(21) Puławy, tak sławne Sybilli pamiątkami ... (Tarcz, s. 157); 
(22) Ja wtedy wyrażałam boginią Hebe (Tarcz, s. 59); 
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(23) Jedna  za  drugą  następowały  zabawy  i  bale  kostiumowe,  na  których  gromadziły  się 
wszystkie bóstwa Olimpu. Królowa neapolitańska ukazała się  jako Minerwa, a siostra 
jej ... jako Wenus (Wąs, s. 223)6. 

Składniki konotacyjnego znaczenia nazw mitycznych, warunkujące znane powszechnie 
eksplikacje takich jednostek jak: amory ‘miłostki, romanse, flirt’, charybda ‘sytuacja trud‐
na, bez wyjścia’, hydra  ‘uparte, nieustępliwe, wciąż na nowo odradzające  się  zło, niesz‐
częście’, zefir, zefirek  ‘łagodny, ciepły wiatr’ zostały zaktualizowane we  fragmentach pa‐
miętników, a  ich  figuratywne odczytanie, opisujące np. stan duszy, warunkuje określony 
kontekst i konsytuacja:  

(24) Oleś rozumie oczywiście, że jakiś dobry wiatr powiał w sprawach amora, całą noc nie 
śpi i jak mógł najwcześniej stawia się u Dzierżbickiego (Szep, s. 223); 

(25) Zdawało się, żem przebrnął Charybdę  i będę mógł marzyć o przyszłości szczęśliwszej. 
Lecz fatum uczepione mojego życia niczym się nie dało oderwać ... (Szymb, s. 156); 

(26) Łakiński formujący oddział północny opoczyński także w dwóch miejscach ukarał chło‐
pów, a zatem to wszystko rozniosło się wszędzie, tak że panika już nie dozwoliła hyd‐
rze podnieść głowy (Szymb, s. 180); 

(27) Skoro wyjechał mój  luby, zdało mi się  (choć to było ku zimie),  że cała atmosfera po‐
wiewała wiosennym zefirkiem7, słowem odetchnęłam (Tarcz, s. 125); 

(28) ... tymczasem zima ustępowała wiośnie, już zefir ją poprzedzał (Tarcz, s. 194).  
W pamiętniku A. Dzwonkowskiego Zefir  to nazwa  fregaty. Mamy zatem do czynienia 

z nabyciem  cech  proprialnych  przez  leksem  eponimiczny  (odimienny),  który  w  wyniku 
onimizacji przeszedł do kategorii nazw własnych. Widoczne  jest tu zjawisko niejako „po‐
nownej” proprializacji zleksykalizowanej nazwy mitycznej, funkcjonującej w ramach chre‐
matonimii (por. Zefir ‘imię boga wiatru zachodniego’ > zefir ‘wiatr’ > Zefir ‘nazwa fregaty’), 
por. 

(29) … przybył na swój okręt (fregata pod imieniem „Zephir” o 36 armatach 12‐fontowych), 
gdyż na lądzie zostawać nie miał więcej cierpliwości (Dzwonk, s. 59 – 60). 

Asocjacje  z mitologią  grecką wykazuje  również  grupa  nominalna  sady  hesperyjskie8, 
wykorzystana w  tekście pamiętnikarskim do podkreślenia miejsca obfitującego w dosta‐
tek:  

(30) Cóż mówić o futorach,  jak rozkoszne oazy zatajonych w przestrzeni stepów  lub głębi 
lasów ... jak sady hesperyjskie w owoce obfitych (Chrząsz, s. 52),  

oraz frazeologizm praca Penelopy ‘praca niekończąca się nigdy’: 
(31) Z westchnieniem co dzień cięższym na drutach istną pracę Penelopy w życie wprowa‐

dzałam w kształcie długich pończoch, które dla Ojca robiłam (Szep, s. 120). 
W  przytoczonych  wyżej  fragmentach  pamiętników,  ilustrujących  swoisty  dialog 

z tradycją, nazwy mityczne pisane są często wielką  literą, co  jednak nie ma związku z za‐
chowaniem przez nie pierwotnej funkcji referencjalnej, a raczej świadczy o nieustabilizo‐
wanej pisowni nazw  funkcjonujących w tekście w strefie przejściowej między onimami a 

                                                              
6 Nazwy mitologiczne pojawiające się w cytatach (22) – (23) wskazują na kostiumy balowe. 
7 Por. też zefir z gr. zéphyros (łac. zephyrus). 
8 W mitologii gr. sady, w których rosły złote jabłka bogini Hery strzeżone przez Hesperydy, córki Atla‐

sa i Hesperii; ogrody bogów leżące na zachodnich krańcach świata (zob. m.in. SJPDub, SWP). 
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wyrazami pospolitymi. Niekonsekwentna jest także pisownia nazw, które autorzy narracji 
najpewniej przejęli z apelatywnej warstwy ówczesnej polszczyzny. 

Celem artykułu  jest nie  tylko wskazanie  tekstowych użyć mitologizmów  funkcjonują‐
cych w przestrzeni wyznaczonej ramami zlokalizowanych geograficznie  i społecznie teks‐
tów  pamiętnikarskich,  ale  także  ukazanie  ich  na  tle  analogicznego  słownictwa  z  okresu 
spisywania wspomnień i z wieków późniejszych, zawartego w źródłach leksykograficznych, 
z większym bogactwem odniesień  i  jednostek polisemicznych. W opracowaniach słowni‐
kowych uwagę  zwracają eksplikacje  jednostek opartych na metaforycznych  lub metoni‐
micznych  asocjacjach  z nazwą mityczną,  formy pochodne powstałe na bazie eponimów 
mitologicznych, wzbogacające rodzimy zasób leksykalny, a także nazwy własne utworzone 
w wyniku transonimizacji lub proprializacji zleksykalizowanych nazw mitycznych (np. daw. 
Penelopa  ‘periodyk’ SWil,  Jowisz, Mars, Saturn, Wenus  ‘nazwy planet Układu Słoneczne‐
go’)9.  Niektóre  wyrazy  są  dzisiaj  przestarzałe  lub  niemal  zupełnie  nieznane,  pozostałe 
tworzą bierną warstwę tzw. umysłowego słownika  jednostki. Dotyczy to także eksplikacji 
semantycznych  poszczególnych  apelatywów.  Bezpośrednie  lub  pośrednie  skojarzenia 
z nazwą mityczną mogły przyczynić się zatem do powstania kilku znaczeń danego leksemu, 
a także różnych derywatów, mniej lub bardziej utrwalonych w polszczyźnie. Niektóre jed‐
nostki  eponimiczne  o  proweniencji  antycznej  stanowią  składnik  stałych  lub  łączliwych 
związków wyrazowych, odczuwanych współcześnie  jako przestarzałe  lub archaiczne. Ak‐
tualizacje  mitologizmów  frazeologicznych  w  różnych  typach  tekstów  mogą  – 
w ograniczonym jednak stopniu – prowadzić do powstania form wariantywnych czy inno‐
wacyjnych wynikających np. z alternacji komponentów leksykalnych. 

Przedstawione niżej zestawienie  jednostek powstałych w wyniku apelatywizacji mito‐
nimów,  opracowane  na  bazie  wybranych  zbiorów  leksykograficznych,  umożliwia  m.in. 
dotarcie do dawnych znaczeń  istniejących obecnie  słów, a  także do  leksemów czy połą‐
czeń wyrazowych nieużywanych bądź nieznanych współczesnemu użytkownikowi języka10, 
por. 

adonis (por. Adonis – w mit. gr. kochanek Afrodyty, wychowany przez nimfy greckie) bot. 
‘miłek’  SWil,  SJPDor;  żart.  ‘mężczyzna przesadnie dbający o  swój wygląd, o pięknej urodzie, 
zalecający się do kobiet; adorator, wielbiciel’ SW, SJPDor, SJPDun, SJPDub, SWP11; 

                                                              
9 Warto podkreślić, że reminiscencje nazw mitycznych występują w różnych kategoriach nazw włas‐

nych. Widoczne  są  one m.in. we współczesnych  chrematonimach.  Transonimy  demitologiczne w  oni‐
micznej przestrzeni miejskiej to np. nazwy księgarni konotujące niejednokrotnie profil  instytucji: Jowisz, 
Kairos, Klio  (sprzedaż wydawnictw z zakresu historii), Psyche  (księgarnia psychologiczna), Temida  (księ‐
garnia ekonomiczno‐prawnicza). 

10 Zestawienie obejmuje  tylko  te  jednostki o proweniencji mitycznej, które nawiązują do mitologiz‐
mów użytych w przytoczonych wyżej fragmentach tekstów pamiętnikarskich, por. cytaty (1) – (31). 

11 Przytaczając słownikowe poświadczenia polisemicznych apelatywów o proweniencji mitologicznej, 
zachowuję  układ  chronologiczny  (od  eksplikacji  w  słownikach  dziewiętnastowiecznych  po  informacje 
w leksykonach współczesnych). W celu ujednolicenia zapisów zaczerpniętych z kilku słowników modyfi‐
kuję niekiedy definicję  leksemu. Przy frazeologizmach  lub  innych grupach nominalnych podaję najpierw 
skróty  słowników  języka  polskiego, w  których występują  przytaczane  konstrukcje,  a  następnie  skróty 
opracowań frazeologicznych i paremiologicznych.  
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amfitrion (por. Amfitrion – mityczny król Teb, bohater komedii Plauta i Moliera) przestarz. 
‘gościnny pan domu, gospodarz; fundator przyjęcia’ SW, SJPDor, SJPDub, SWP; 

amor, amory (por. Amor – w mit. rzym. bożek miłości, syn Wenery utożsamiany z gr. Ero‐
sem)  ‘miłostki,  romanse,  zalecanki,  flirt’ SW  (jamory), SJPDor, SWP;  ‘uosobienie miłości, mi‐
łość’ SJPDor; ‘wyobrażenie bożka miłości w sztuce’ SJPDor; amorka ‘altówka miłosna, wildamo‐
ra’ SWil, SJPSz, SJPDub; amoryczny, np. amoryczne romanse SW; amorantyczny żart.  ‘roman‐
sowy, romantyczny’ (amorantyczne konfidencje) SW; 

fraz.  strzała  Amora  //  Kupidyna,  ugodzony,  trafiony  strzałą  Amora  SJPDub,  SWP,  SF, 
SFPWN, WSF, przestarz. wdawać się, wdać się w amory, wybić komu z głowy amory SWP, SF, 
WSF;  łuk amora  ‘linia górnej wargi, przypominająca kształtem  łuk będący atrybutem Amora’ 
SJPDor, SF; amory mu w głowie NKP; 

apollo  (por. Apollo – w mit. gr. słynny z urody bóg słońca, opiekun sztuk pięknych) zool. 
‘motyl’  SW,  SJPDor; przen.  ‘wyjątkowo piękny mężczyzna’  SJPDor,  SJPDun;  apollinowy daw. 
‘poetycki’ SJPDor; 

fraz. piękny jak Apollo SJPDub, WSF, zbudowany, smukły jak Apollo WSF, NKP; 
bachus  (por. Bachus –  rzym. bożek wina  i wesela,  identyfikowany z gr. Dionizosem)  żart. 

‘wino, winko’ SWil (też bach, bachusek), SW, SJPDor; przestarz.  ‘człowiek nadużywający alko‐
holu, pijak’ SW, SJPDor; daw. ‘otyły człowiek, grubas, brzuchacz’ SW, SJPDor; bachusy ‘ostatnie 
trzy dni karnawału, ostatki, zapusty’ SW (por. bachusy czynne albo skoczne ‘ostatnie dni zapus‐
tów’), SJPDor; bachusek, bekus  ‘osoba przebrana, obchodząca wieś w zapusty’,  ‘sam zwyczaj 
obchodzenia’ SW; bachusowy ‘związany z Bachusem albo z uroczystościami na cześć Bachusa, 
hulaszczy, pijacki’ SJPDor, SJPDub, SWP; bachusować ‘hulać, pić, bawić się hucznie’ SJPDor;  

por. dni bachusowe SWil, bachusowy śmiech, uczty bachusowe SJPSz; bachusowy sok  ‘wi‐
no’, bachusowa praca ‘pijaństwo’ NKP, bachusowe święta ‘zapusty’ SWP, NKP; 

charybda (por. Charybda – w mit. gr. jeden z dwu potworów morskich, obok Scylli) ‘wir na 
Morzu Śródziemnym blisko Messyny, równie niebezpieczny jak Scylla’ SWil; 

fraz. być, znaleźć się między Scyllą i (a) Charybdą SWil, SJPDub, SF, WSF, SFPWN, zapłynąć 
w Charybdę ‘popaść w niebezpieczeństwo’ SWil;  

gracja (por. Gracje ‘boginie wdzięku i radości, córki Jowisza’) ‘wdzięk, urok, powab, lekkość, 
zgrabność’  SWil,  SW,  SJPDor,  SJPDun;  ‘przyjemne poruszenie na  scenie aktora albo aktorki’, 
‘baletnica pełna wdzięku’ SWil, SW; ‘kobieta piękna, urocza’ SJPDor, SWP12;  

por. robić co z gracją SF; 
hebe (por. Hebe – w mit. gr. bogini i uosobienie młodości) zool. ‘nazwa owada’ SW; 
herkules  (por. Herkules –  łac.  imię mitycznego bohatera gr. Heraklesa,  syna  Jowisza  i Al‐

kmeny)  ‘człowiek  o  niezwykłej  sile  fizycznej,  siłacz,  atleta’  SWil,  SW  (też  herkul),  SJPDor, 
SJPDun, SJPDub; ‘nazwa jednej z północnych konstelacji’ SWil, SW; zool. ‘jeden z największych 
chrząszczy, należący do rodziny żukowatych’ SJPSz, SJPDub, SWP; herkulesowy ‘potężny, wielki, 
bardzo  silny, mocny,  taki  jak  u Herkulesa’  SW,  SJPDor,  przestarz.  herkuliczny  ‘herkulesowy’ 
SJPDor; bot. herkulesowa pałka ‘żółtodrzew’ SWil, SW; 

                                                              
12 Zob. też inne znaczenia leksemu gracja: ‘modlitwa dziękczynna’ SW; daw. ‘wynagrodzenie lub do‐

żywocie  za wierną  służbę,  darowizna’  SW,  SJPDor;  gracja  duchowna  ‘beneficjum w  kościele  greckim’ 
SWil, SW (por. łac. gratia ‘łaska, dobrodziejstwo, przysługa’). 
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fraz.  praca  herkulesowa  SJPDor,  SJPDub,  SWP,  SF,  SFPWN,  NKP,  siła  herkulesowa  SW, 
SJPDor, SF, NKP, silny jak Herkules WSF, Słupy Herkulesa ‘dwie góry nad Cieśniną Gibraltarską’ 
SJPDor, SF; 

hydra (por. Hydra – potwór o wielu głowach odrastających po ścięciu) ‘pierwiastkowy, ga‐
dami napełniony Peloponez, który zwolna grecki duch oczyścił’ SWil;  ‘dwie północne konste‐
lacje’ SWil, SW;  ‘zło, nieszczęście  trudne do pokonania, wciąż na nowo odradzające się’ SW, 
SJPDor (por. hydra przesądów), SJPDun, SJPDub, SWP; zool. ‘stułbia’ SJPDub, SWP; 

fraz. uciąć (urwać) łeb hydrze NKP;  
jowisz (por. Jowisz – w mit. rzym. gromowładca, ojciec bogów) daw. ‘cyna’ SWil; jowiszowy 

‘groźny,  surowy,  nieprzenikniony,  dostojny’  (jowiszowa  twarz,  jowiszowe  spojrzenie)  SW, 
SJPDor, SJPDun, SJPDub;  

por. groźny jak Jowisz NKP; 
mars (por. Mars – w mit. rzym. bóg wojny, odpowiednik gr. Aresa)  ‘dzielny wojownik, ry‐

cerz, bohater’ SWil, SW; daw. ‘walka, wojna’ SWil, SW, SJPDor; ‘zmarszczenie czoła jako wyraz 
niezadowolenia,  groźby;  groźna,  zasępiona mina’  SWil,  SW,  SJPDor,  SJPDun,  SJPDub,  SWP; 
daw. ‘żelazo’ SWil, SW;  

fraz. w marsa  uderzyć, marsem  ruszyć,  sposobny  do marsa  SWil,  robić,  stawiać,  stroić,  
przestarz. postawić, nastroić marsa  ‘zmarszczyć się groźnie’ SWil, SF, SFK, NKP, daw. słuchać 
marsem, patrzeć marsem ‘słuchać, patrzeć z groźną miną’ SWil, SFK, SF, NKP, nadrabiać mar‐
sem ‘nadrabiać (groźną) miną’ SJPDor, SWP, SF; mars na czole WSF; też postawa marsowa SF; 
marsowe oblicze // marsowa twarz // marsowy wyraz twarzy (por. Oleśkiewicz, 2007, s. 178 – 
179). 

penelopa  (por. Penelopa –  imię  żony Odyseusza, mitycznego bohatera gr.)  ‘wierna, utęs‐
kniona żona’ SW, SJPDor, SJPDub; też Penelopa ‘tytuł pisma periodycznego’ SWil;  

fraz.  robota  (praca)  Penelopy  SW,  SJPDor,  SJPDub,  SF,  SFPWN, wierna  jak  Penelopa  SF, 
NKP; 

psyche,  psycha  (por.  Psyche  – w mit.  gr.  ukochana  Erosa,  personifikacja  duszy  ludzkiej) 
‘stan psychiczny, psychika; duch, dusza’ SWil, SW, SJPDor, SJPDun, SJPDub; ‘rodzaj lustra’ SW; 

saturn (por. Saturn – staroitalski bóg rolnictwa, zasiewów, czasu) daw. ‘ołów’ SWil, SW; sa‐
turnalia ‘święta na cześć Saturna’ SWil, SW, SJPDor, ‘zabawy frywolne’ SW, SJPDor; 

sybilla, sybila (por. Sybilla – u starożytnych Greków  i Rzymian wieszczka  i kapłanka Apolli‐
na)  ‘wróżka, prorokini, wieszczka przepowiadająca przyszłe wydarzenia, zwłaszcza katastrofy’ 
SWil, SW, SJPDub; sybilla  leśna  ‘kukułka’ SWil, SW; sybilizm, sybillizm  ‘wiara w księgi sybiliń‐
skie’ SWil, SW, SJPDor; sybiliński, sybilijski, sybiliczny, sybilijny, sybilski, sybilny ‘proroczy, wiesz‐
czy’ SWil, SW  (też sybilińska księga pierwotnie  ‘księga przepowiedni, której  radzili się w cza‐
sach ciężkich dawni Rzymianie’), SJPDor, SJPDub, SWP; sybilista, sybillista ‘zwolennik sybilizmu, 
ten, co studiuje księgi sybilińskie’ SWil, SW;  

fraz. sybilińskie księgi ‘księgi z proroctwami Sybilli’ SF; 
wenera  (wenus)  (por. Wenera  (Wenus)  –  rzymska  odpowiedniczka  gr.  Afrodyty,  bogini 

piękna, miłości, płodności)  ‘miłość cielesna’ SWil, SW; daw.  ‘nazwa miedzi’ SWil; wenus, we‐
nerzytka, wenuska ‘małża bezgłowa’ SWil, SW; ‘piękna kobieta’ SJPDub; por. wenusek ‘amorek’ 
SW, wenusowy  ‘miłosny,  romansowy’  SW, wenusjański  ‘związany  z  planetą Wenus’  SJPDor, 
SJPDub;  

por. piękna jak Wenus NKP; 



Mitologizmy w leksyce nowopolskiej... 
 

139 

zefir,  zefirek  (por.  Zefir – w mit.  gr. bóg wiatru  zachodniego)  ‘lekki,  łagodny, przyjemny, 
ciepły wiatr’ SWil, SW, SJPDor, SJPDun, SJPDub, SWP; ‘cienka, powiewna tkanina bawełniana’ 
SW, SJPDor, SJPDub, SWP; przen. ‘lekki jak zefir’ SJPDor; zefirowy, np. zefirowa suknia SJPDor; 
zefiryczny, np. zefiryczny ukłon SJPDor13. 

Obok wymienionych wyżej jednostek leksykalnych o pozytywnych bądź pejoratywnych 
konotacjach wartościujących uwagę zwraca  także eksplikacja nieużywanego obecnie sło‐
wa niob  (niobek)  ‘włosy  kobiece uczesane na  skroniach w pukle podłożone  specjalnymi 
podkładkami’  SWil,  SW,  SJPDor  (por.  uczesać włosy  na  niobe),  nawiązująca  do  imienia 
mitycznej królowej tebańskiej, skamieniałej po stracie dzieci. 

Interesującym  zagadnieniem wydaje  się  również  kwestia  funkcjonowania mitologiz‐
mów w  gwarach. R. Kucharzyk w pracy  Słownictwo odantroponimiczne w gwarach pol‐
skich  (2010,  s. 51) przychyla  się do  stanowiska  J. Tredera  (2005,  s. 59), według którego 
mitologizmy nie przedostawały się bezpośrednio do gwar ze względu na sporadyczną zna‐
jomość mitów wśród ludu. W nazwach o asocjacjach mitycznych, nielicznych w odmianach 
terytorialnych, można  zatem widzieć  zapożyczenia  z  języka  ogólnego. Omówiony  przez 
autorkę materiał obejmuje m.in. apelatyw herkules  ‘siłacz, mocarz’, odnotowany w kilku 
powiatach, m.in.  cieszyńskim, mrągowskim,  prudnickim,  kartuskim,  oraz  formy warian‐
tywne odnoszące się do księgi zawierającej przepowiednie dotyczące  losów  świata  (por. 
sybilia – chełmińsko‐dobrzyńskie, sybilija – wieluńskie, sybilla – malborskie)14. 

Eksploracja słowników gwarowych (SGP, SGPK) oraz poszukiwania w kartotece »Słow‐
nika gwar polskich«, znajdującej się w IJP PAN w Krakowie, wskazały na istnienie w niektó‐
rych regionach kraju nielicznych leksemów o rodowodzie mitycznym, zwykle o zbliżonych 
lub  identycznych eksplikacjach  znaczeniowych do definicji  znanych polszczyźnie ogólnej, 
por. 

amory (jamory koniń), fraz. amory się (kogoś) trzymają ‘(ktoś) ma skłonności do flirtów, mi‐
łostek’ SGP; amorek  (jamorek opocz,  raw‐maz)  ‘o małym dziecku,  także o małych psach, ko‐
tach’ tarn; bez sprecyzowanego znaczenia Żelazowice opocz; 

bachus (bakus, rzadziej bekusy, bachusy, bakusi) ‘wystrojona lalka obnoszona po wsi przez 
zapustników w okresie zapustów’ sand SGPK, SGP;  ‘przebieraniec chodzący po wsi, płatający 
figle, tańczący, śpiewający’: a) ‘w okresie zapustów; zapustnik’ dęb, krak, mław, b) ‘w okresie 
Nowego Roku; kolędnik’ dęb SGP; ‘karnawał’ opol SGP; ‘nieślubne dziecko’ sok‐podl SGP; ba‐
chusek ‘przebieraniec chodzący po wsi w okresie zapustów, płatający figle, tańczący i śpiewa‐
jący; zapustnik’ krak;  fraz. chodzić na bachuski  ‘chodzić przebranym po wsi w okresie zapus‐
tów’ krak SGP; ‘nieślubne dziecko’ sied SGP; bachuski ‘trzy ostatnie dni karnawału, tzw. bachu‐
sy czynne albo skoczne  łomż; stąd chodzić na bachuski SGPK, SGP; bachusy  ‘ostatki, zapusty’ 
opol,  ‘karnawał’  (bakuse częściej niż bakus) opol;  ‘zabawa’ a)  ‘w czasie której panny stawiały 
wódkę’ wiel, b) ‘zwyczajowa, urządzana w ostatki’ opol SGP; fraz. chodzić po bachusach, iść po 

                                                              
13  Istniejące we współczesnej  polszczyźnie  złożenie  terpsychoterapia  ‘rodzaj  leczenia  dolegliwości 

somatycznych i psychicznych za pomocą tańca’ nawiązuje do imienia mitycznej Terpsychory, muzy tańca i 
baletu (SWP). 

14 Terminem Sybilla w Gorcach  i na Spiszu określano księgi czarodziejskie, w  tym  zbiory przepisów 
gospodarczych i senniki (Kucharzyk, 2010, s. 120). 
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bachusie ‘w okresie zapustów chodzić po wsi w przebraniu i płatać figle’ (chodzić po bekusach 
dęb, po bogusie krak) SGP; 

mars ‘planeta’ niemodl; ‘gniewać się’ tor SGP(k); 
minerwa, uważane za obelgę (Ty minerwo) Mysłowice SGP(k); 
zefirek ‘nazwa wiatru’ (… swawolnik Zefirek, pochlebca panien) sier; ‘lekka, przejrzysta tka‐

nina, rodzaj szyfonu’ koniń SGP(k). 
Zleksykalizowane nazwy mitologiczne przejęte z ogólnej odmiany języka mogły w mo‐

wie  ludności wiejskiej  służyć do nazywania  zwierząt domowych  (tu psów), wzbogacając 
tym samym zasób zoonimii ludowej, np. Penelopa (Siercza, powiat wielicki) SGP(k):  

Dzisiaj  przy  nadawaniu  zwierzętom  nazw  nie wchodzi w  grę  znajomość  nauk  przyrodni‐
czych, ale osobista ekscentryczność, pogoń za czemś niebywałem, „oryginalnem”. Stąd mamy 
całe stada „Achillesów”, „Hektorów” – wyjące „Penelopy” – miauczące „Nimfy” (Młynek, 1902, 
s. 152). 

Konotacyjne  asocjacje  z nazewnictwem mitologicznym widoczne  są  również w  przy‐
słowiach. Wśród  nacechowanych  stylistycznie  tekstów  paremiologicznych,  utrwalonych 
m.in. w leksykonie J. Krzyżanowskiego (NKP), można wskazać konstrukcje o długiej historii, 
np. Dwiema i sam Herkules nie zdoła (XVII w.), oraz nowsze związki wyrazowe, np. Jak nie 
ma w domu  chłopa,  zgłupieje  i Penelopa  (XX w.). Tylko nieliczne nazwy o proweniencji 
mitycznej wykazują dość  znaczną produktywność paremiologiczną. Należą do nich m.in. 
jednostki, w których komponent nomen proprium stanowią teonimy, czyli imiona bogów, 
np. Cudowna Bacha ma to w sobie czasza, że wszystkie ze  łba kłopoty wystrasza, Od Ba‐
chusa  pierwszy  zaraz  stopień  do Wenery, Wprzód  nim  Bachus  biesiaduje mądra  Pallas 
peroruje,  I  tego Wenus niepomału  łechce, kto ma  twarz  szpetną, a miłosne  serce, Kiedy 
Wenus w domu rządzić będzie, być Marsowi z kurami na grzędzie, Nierada Wenus nikogo 
bogaci, ma syna golca: rada, kto zapłaci, Nikt nie potrafił z Wenerą na świecie: Salomon 
mądry, a z nią zgłupiał przecie. 

Przytoczony  w  artykule  materiał  leksykalny,  pochodzący  z  różnych  odmian  języka 
(zwłaszcza potocznej), a wykorzystany m.in. w wymienionych wyżej narracjach pamiętni‐
karskich,  wskazuje  na  obecność  w  dawnym  i  dzisiejszym  zasobie  językowo‐ 
‐komunikacyjnym  treści  mitologicznych  utrwalonych  w  apelatywach,  frazeologizmach, 
przysłowiach. Asocjacje z nazwą mityczną mogą być nieczytelne dla użytkownika języka ze 
względu na leksykalizację jednostek słownikowych, nacechowanie stylistyczne i chronolo‐
giczne,  niewystarczającą  znajomość  tekstu  kultury,  jakim  jest mitologia.  Przyjrzenie  się 
funkcjonowaniu wybranych nazw‐symboli w tekstach wspomnieniowych sugeruje ponad‐
to  istniejącą u niektórych pamiętnikarzy skłonność do przedstawiania świata poprzez na‐
wiązanie do  kultury wysokiej; przy  czym dla  autorów badanych narracji  kultura wysoka 
była najprawdopodobniej kulturą potoczną. 

Mimo zauważalnej niewysokiej frekwencji nazw mitycznych w języku i tekstach współ‐
czesnych, antyczna wizja rzeczywistości utrwalona m.in. w proprialnej i apelatywnej war‐
stwie języka wpisana jest na stałe w myśl europejską.  
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Skróty 
 
astr.    ‐ astrologiczny        opol    ‐ opolski 
bot.    ‐ botaniczny        przen.    ‐ przenośny 
daw.   ‐ dawny, dawniej       przestarz.  ‐ przestarzały 
dęb    ‐ dębicki         raw‐maz   ‐ rawski 
fraz.    ‐ frazeologizm        rzym.    ‐ rzymski 
gr.    ‐ grecki          sand    ‐ sandomierski 
koniń  ‐ koniński         sied    ‐ siedlecki 
krak    ‐ krakowski        sier    ‐ sieradzki 
łac.    ‐ łaciński         sok‐podl   ‐ sokołowski 
łomż   ‐ łomżyński        tarn    ‐ tarnowski 
mit.    ‐ mitologia        tor    ‐ toruński 
mław  ‐ mławski        wiel    ‐ wieluński 
niemodl  ‐ niemodliński        zool.    ‐ zoologiczny 
opocz  ‐ opoczyński        żart.    ‐ żartobliwy 
 
 
Mythologism in the New Polish Lexis (Research on Selected Diaries and Dictionaries) 

The aim of the present paper is to analyze textual realizations of the names of mythological 
provenience occurring predominantly in the 19th century diaries, as well as analogical vocabu‐
lary  items dating back  to  the period of  the diaries as well as  to  later memoirs  contained  in 
lexicographic works  (including phraseological and proverbial  lexicons). The mythological ele‐
ment  in the former and present‐day Polish social consciousness  is  indicated  in the  lexicalized 
deproprial derivatives, often polysemic, the names from the onymic and appelative border line 
as well as  in phraseologisms and proverbs with the ancient name  in the background used  in 
various  types of  texts and  language  varieties. Associations with mythological onomastic no‐
menclature,  however,  are  not  always  transparent  to  the  language  user, which  is  also  illu‐
strated in the present paper. 

 
 




