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PROSTO Z BRUKSELI  

POLECA SIĘ BRUKSELKA

Większych urwisów, psotników, łobuzów niż słowa nie ma w całym 
świecie! Kto to widział tak broić, żeby ludzie zamiast zachowywać po-
wagę i ze zmarszczoną miną, z kozłem na czole ich słuchać, śmiali się 
z pewnych wyrazów? To po prostu nie przystoinie przystoi! Czasami mam wra-
żenie, że w języku zamieszkał jakiś diabełek, czarcik, kusykusy, który tylko 
czeka, żeby poprzestawiać słowa i znaczenia. A potem szyderczo się 
śmieje z nas, ludzi, gdy obserwuje, jak jesteśmy bezradni. 

No powiedzcie sami – czy to normalne, że na przykład brukselka 
to nazwa mieszkanki stolicy Belgii i… kapusty?! Tego warzywa, któ-
re u jednych wywołuje na twarzy błogi uśmiech, a u innych… brrrr… 
drgawki? Albo taki pekińczyk – mężczyzna i pies. Albo berlinka – kobie-
ta i statek, a nawet wózek ciągnięty przez konie! Nie, to wszystko nie 
układa się w żaden porządny wzór! Bałagan! Galimatias! Pomieszanie 
z poplątaniem i groch z kapustą! O! 

Ale właściwie… czemu się na ten bałagan językowy obruszać? 
Może właśnie tak powinno być? Może język – także język polski – nie 
może być uczesany z przedziałkiem, nie może być jak ubrania ułożone 
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w kosteczkę. Dlaczego? Bo w języku odbija się świat. A w świecie panu-
je często chaos. I sztuka życia – a więc i sztuka mówienia w jakiś języku 
– polega na tym, by ten chaos zrozumieć. I przy okazji go polubić. 

A więc może warto wziąć byka za rogi? A jeśli przy tym trochę się 
pośmiejemy – tym lepiej! 

Powiedzmy tylko na początek, że takie słowa jak brukselka i berlinka 
mają niemal identyczne jak one rodzeństwo. Są po prostu bliźniakami. 
Bo tak naprawdę mamy dwa wyrazy brukselka – tak samo wyglądają, 
tak samo się je wymawia, właściwie tak samo się odmieniają, tylko 
niosą różne znaczenia. Zupełnie jak ludzie: bywa, że bliźniacze rodzeń- 
stwo jest do siebie z wyglądu baaardzo podobne, ale to przecież  
odrębne osoby! 

Jeszcze wyraźniej widać to na przykładzie pekińczyka i… pekińczyka. 
Mimo że oba słowa tak samo się zapisuje i wymawia, to różnie się one 
odmieniają. Przyjechali do nas dwaj pekińczycy, którzy pracują w fir-
mie produkującej komputery – tak powiemy. Ale: W parku podbiegły 
do nas dwa pekińczyki i wesoło merdały ogonami. Widzisz tę różnicę? 
Koronny dowód na to, że mamy do czynienia z odrębnymi wyrazami. 

Oczywiście to nie koniec przykładów! Bo przecież czeka Finka 
(mieszkanka Finlandii) i finka – specjalny rodzaj noża. Oraz Hiszpan-
ka (kobieta narodowości hiszpańskiej) i hiszpanka – groźna odmiana 
grypy. Nie mówiąc o Amerykance (obywatelce Stanów Zjednoczonych) 
i amerykance (fotelu rozkładanym do spania), a także Węgierce (ko-
biecie) i węgierce (śliwce). No i o Szwajcarze (obywatelu Szwajcarii) 
i szwajcarze (portierze, odźwiernymodźwiernym). Jak widzisz, tutaj mamy też róż-
nicę pisowni: nazwy obywateli krajów czy członków narodów pisze 
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się wielką literą. Wyrazy do pary mają na początku literę małą. Takich 
przykładów jest naprawdę sporo! Bo i para Arab – arab, i Kanadyjka – 
kanadyjka, i Szwedka – szwedka. 

W większości przypadków słowa, które nie nazywają ludzi, nie bez po-
wodu wyglądają podobnie do nazw osób. Na przykład: brukselka, czyli  
kapusta brukselska, była swego czasu w Brukseli bardzo popularna.  
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Z kolei kanadyjka to kajak, którym często pływali mieszkańcy Kana- 
dy. Nie jest to jednak reguła. Weźmy taką Polkę (kobietę) i polkę  
(taniec). Taniec nazywa się tak nie na cześć kobiet z Polski, tylko na-
zwę zawdzięcza językowi czeskiemu: pochodzi od słowa půlka [puulka]  
– „połowa” (i to dobrze oddaje szybkie tempo tego tańca). 

Ech, słowa, słowa, kto za wami nadąży… Czy wiesz na przykład, skąd 
się wzięła nazwa fryzury mokra Włoszka? Albo bawarka – nazwa her-
baty z mlekiem? W niektórych cukierniach można zjeść dunkę z ciasta 
francuskiego albo kreolkę, z kolei w wielu piekarniach trudno dostać 
angielkę na śniadanie. A twoi rodzice zapewne pamiętają czeszki,  
które się nosiło na WF-ie… Zapytaj ich, co to takiego! 

A czy wiesz, w jakie pułapki może wpaść ten, kto się na przykład 
uczy języka polskiego?

Pułapka pierwsza: dlaczego mieszkaniec Danii to Duńczyk, a nie 
Dańczyk? A krajobraz też jest duński, a nie dański? Przecież to nielo-
giczne. 

Pułapka druga: dlaczego kraj, którego stolicą jest Rzym, nazywamy 
Włochami, a nie – jak niemal na całym świecie – Italią? 

Pułapka trzecia: dlaczego ojczyzna naszych zachodnich sąsiadów do 
Niemcy, a nie Germania (jak niemal na całym świecie)? 

Oczywiście każdą z tych spraw da się wyjaśnić, wymaga to tylko 
wgłębienia się w historię słów. Na przykład: 

Kiedyś Danię nazywano Dunią, stąd Duńczyk i duński, a także nazwi-
sko Dunin. 

Nazwa Włochy jest prastara. Nasi przodkowie utworzyli ją od na-
zwy członków plemienia, które zamieszkiwało pogranicze Italii – tę 
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jej część, z którą Słowianie Słowianie sąsiadowali. Przenieśli po prostu nazwę 
ludzi na nazwę terytorium, tak jak to robili wcześniej (stąd na przy-
kład nazwy krajów: Czechy, Niemcy; najpierw mówiono tak o zbioro-
wościach ludzi, a potem – o zamieszkiwanych przez nich terenach). 
Nazwa etniczna (czyli nazwa człowieka) brzmiała niegdyś mniej więcej 
tak: Walch; od niej utworzono formę Walchy (określenie ludzi i tere-
nu), a potem przekształciła się ona w dzisiejsze Włochy. Dla jasności 
dodajmy, że nazwa Italia w starszych polskich dokumentach, zwłaszcza 
większej wagi (czyli na przykład państwowych) się pojawiała, a i ow-
szem. Ostatecznie jednak zwyciężyły Włochy, czyli słowo, które stwo-
rzyli nasi przodkowie według własnych zasad. (Podobnie się stało z na-
zwami miesięcy, pamiętasz? Jeśli nie, sięgnij do rozdziału „Wrzesień 
w listopadzie?”). 

Niemcy z kolei (już wiemy, że nazwa kraju pochodzi od nazwy lu-
dzi) mają początek w pradawnym słowie, które brzmiało mniej więcej 
jak niemiec, a znaczyło „człowiek mówiący niezrozumiale”, z czasem: 
„cudzoziemiec”. Zresztą podobną nazwę kraju naszych zachodnich 
sąsiadów mają i inni Słowianie: Słoweńcy (Nemčija [nemczija]), Czesi 
(Německo [niemecko]), Ukraińcy (Німеччина [nimeczczyna]). Co cie-
kawe, Rosjanie i Bułgarzy wybrali nazwę Германия [giermańja], czyli 
słowo o rodowodzie łacińskim. 

I jak, czujesz, że już jest przejrzyściej? Choć im dalej w las, tym im dalej w las, tym 
więcej drzewwięcej drzew… 

Popatrzmy więc teraz tak. Od najdawniejszych czasów nasi sło-
wiańscy przodkowie stykali się z innymi ludami i przejmowali od nich 
niektóre słowa. To zupełnie naturalne. Przejmowali także ich imiona, 
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nazwy krain, miejscowości, rzek i gór. Ponieważ mało kto umiał pisać 
i czytać, nazwy te przekazywano sobie tylko z ust do ust z ust do ust i często je 
przy tym zniekształcano. Na przykład – czy wiesz, jak to się stało, że 
Roma stała się Rzymem? Właśnie przez siłę nawyku własnych zasad 
wymowy. Nazwa Roma powinna być wymawiana z tak zwanym wą-
skim o, które w ustach Słowian przechodziło w y, a potem w i. Stąd 
już tylko krok do czeskiej nazwy Řim [mniej więcej: rżim], którą Polacy 
przyswoili sobie w brzmieniu Rzym. Widzisz, jaki łańcuszek? A w każ-
dym ogniwie jakaś wywrotka, jakieś zniekształcenie, a właściwie dopa- 
sowanie słowa do tego języka, w którym akurat się ono pojawiło.  
I to jest zupełnie normalne! 

Z tego też powodu Paris [pari] stał się w języku polskim Paryżem, 
a England [inglend] – Anglią. 

A gdy spojrzymy na historię nazw przez jeszcze inne okulary, do-
strzeżemy, że często dane miejsce jest nazywane na wiele sposobów. 
Choćby Niemcy – gwoli gwoli uczciwości trzeba przyznać, że około siedmiu-
set lat temu w polskich dokumentach (to znaczy Kronice wielkopol-
skiej) użyto takich oto łacińskich nazw kraju naszych sąsiadów: Ger-
mania, Theutunia, Almania. No, ale to był oficjalny dokument, a nie 
codzienny język zwykłych ludzi. 

Ciekawą historię nazewniczą ma też nasze morze – Bałtyk. Przy-
woływane ono było często w kronikach i innych opisach starożytnych 
podróżników. A jak je nazywano? Rzymianin Tacyt pisał niemal dwa 
tysiące lat temu, że to mare Suevicum (czyli morze Swewów lub Swe-
bów). Grecki astronom, matematyk i geograf Ptolemeusz z kolei na-
zywał je (sto lat po Tacycie) Sarmatikos Okeanos (Sarmacki Ocean), 
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którego częścią była Zatoka Wenetyjska, czyli słowiańska (Ouenedi-
kos kolpos). Zdaniem Wulfstana, anglosaskiego podróżnika z IX wie-
ku (czyli sprzed tysiąca stu lat), mamy do czynienia z Morzem Estów. 
W tym samym okresie Sasi pisali: Sclavonicus sinus (Zatoka Słowiań-
ska). Z kolei urzędnicy Mieszka I w X wieku (czyli nieco ponad tysiąc 
lat temu) odnotowali w dokumencie Dagome iudex: Longum mare 
(Długie Morze), a sto pięćdziesiąt lat potem Gall Anonim w swojej 
Kronice polskiej: mare Septentrionale vel Amphitrionale – Morze Pół-
nocne lub Amfitrionalne. Średniowieczni Niemcy i Sasi pisali Morze  
Wschodnie. 

No i powstała też – bardzo wcześnie, bo prawie dwa tysiące lat 
temu! – nazwa Baltia, kilka wieków później zapisana jako mare Balti-
cum, czyli Bałtyk, Morze Bałtyckie. Zamieszanie całkiem spore, praw-
da? Wiadomo jednak, która nazwa zwyciężyła. A jak powstała? Otóż 
ma związek z wyrazem… błoto (dawniej: blato, a jeszcze wcześniej: 
bolto). Bo trudno ukryć – Bałtyk jest związany z mokradłami. 

I co ty na to? 

 NOWE SŁOWA? 
• nie przystoi nie przystoi – to znaczy, że czegoś nie wypada

• kusy kusy – to ludowa nazwa diabła, pochodząca od słowa oznaczające-
go coś zbyt krótkiego (np. kuse rękawy, kuse spodnie)

• odźwierny odźwierny – to inaczej portier, czyli człowiek pilnujący drzwi lub 
bramy, pełniący służbę przy wejściu
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• Słowianie Słowianie – ludy zamieszkujące wschodnią, środkową i południo-
wo-wschodnią część Europy; Słowianami są – oprócz Polaków – na 
przykład Czesi, Słowacy, Łużyczanie, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusi-
ni, Bułgarzy, Słoweńcy, Chorwaci, Serbowie, Boszniacy (należy ich 
odróżnić od Bośniaków, czyli obywateli całej Bośni, niezależnie od 
tego, do której grupy etnicznej należą), Czarnogórcy, Macedończycy

• Im dalej w las, tym więcej drzewIm dalej w las, tym więcej drzew – to znaczy, że trudności piętrzą 
się wraz z rozwojem sytuacji – albo że im bardziej zaczynamy coś 
analizować, tym więcej szczegółów dostrzegamy, co wcale nie przy-
bliża nas do końca pracy, wręcz odwrotnie

• z ust do ust z ust do ust – to znaczy: opowiadając sobie

• gwoli gwoli – aby, żeby; gwoli to słowo książkowe (czyli uczone), a przez 
to dość rzadko używane

 CO ROBIĆ, GDY… 
…nie wiesz, skąd się wywodzi nazwa na przykład jakiejś miejsco-

wości? Nie przejmuj się, nikt nie wie wszystkiego. Od tego, by w takiej 
sytuacji pomóc, są słowniki i encyklopedie. Na szczęście nie gryzą. 
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