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Charakterystyka wybranych archaizmów 
leksykalnych pochodzenia grecko-łacińskiego 
poświadczonych w Kronikach Bolesława Prusa

 Кључне речи:
Bolesław Prus (Aleksander 
Głowacki), archaizm, lexical 
archaizm, semantic archaizm, 
historiom, restorated 
(reactivated), lexical borrowing, 
indirect borrowing, Latinism, 
Greco-Latinism, formative 
doublet, causerie, chronicale.

Изложени материјал се заснива на 
козеријама Александера Гловацког (Хронике, 
1874–1911). У четири групе сврстано је 50 
позајмљеница преузетих посредно из 
латинског или грчког, које се сада сматрају 
архаизмима или стилским архаизмима.

W ciągu 37 lat (1874–1911) Aleksander 
Głowacki napisał i opublikował, głów-

nie w prasie warszawskiej – „Kurierze War-
szawskim” i „Kurierze Codziennym”, ponad 
1050 felietonów.

Lektura Kronik, „tej tragiczno-grotesko-
wej epopei ówczesnej Warszawy” (I , 1, 14) , 
pozwala dzisiejszemu odbiorcy przenieść się 
w świat dawno minionych zdarzeń, zgłębiać 
problemy ludzi, o których często nikt już nie 
pamięta, oczyma wyobraźni oglądać przed-
mioty obecnie dostępne jedynie w muzeach 
czy też pokazywane w fi lmach stylizowa-
nych na koniec XIX  i początek X X  stulecia. 
Śledzenie Prusowskich tekstów umożliwia 
także wnikanie w świadomość i osobowość 

ich autora (Kupiszewski 1983: 171), nie bez 
powodu twierdzącego, że „Ze wszystkich 
dziennikarskich rubryk ta [zawierająca 
felietony, kroniki – V. M.] jest najbardziej 
osobistą i stoi tylko na indywidualności 
autora” (XI , 36).

Czytanie Kronik sprzyja również porów-
nywaniu współczesnej polszczyzny z języ-
kiem polskim używanym mniej więcej sto 
lat temu oraz obserwacji przeobrażeń, jakie 
w nim zaszły na różnych poziomach.

Celem niniejszego artykułu jest próba 
ukazania podstawowych zmian w zakresie 
polskiej leksyki wywodzącej się ze źródeł 
greckich i łacińskich, wybranej z 20 tomów 
obejmujących prawie całość felietonistyki 
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Bolesława Prusa. Jednym z podstawowych 
kryteriów rozstrzygających o uznaniu danego 
leksemu za element dziś w jakimś stopniu 
archaiczny stanowią informacje zawarte we 
współczesnych słownikach języka polskiego 

– kwalifi katory chronologiczne, odpowiednie 
sposoby defi niowania haseł, konsekwentne 
pomijanie artykułu hasłowego w słownikach 
ogólnych wydanych w ostatnich dziesięcio-
leciach (Por. Machnicka 2004a: 162).

Archaizmami (z gr. archaíos – ‘dawny’) 
w językoznawstwie nazywa się wszelkie 
formy językowe odczuwane współcześnie 
jako przestarzałe lub nieużywane, niekiedy 
świadomie wprowadzane do utworów litera-
ckich w celach stylizacyjnych (Por. Handke 
1997: 71–80, Kania, Tokarski 1984: 133–135, 
Kurkowska, Skorupka 2001: 66–67, Urbań-
czyk 1992: 23). Archaizmem może być zatem 
słowo, określone znaczenie wyrazu, jego 
postać fonetyczna, fl eksyjna lub słowotwór-
cza, a także konstrukcja frazeologiczna lub 
składniowa.

Mówiąc o zapożyczeniach z języków 
obcych należy sprecyzować termin pożyczka 
leksykalna. Otóż przyjmuje się, że pożyczka 
leksykalna to wprowadzony do polszczy-
zny cały wyraz obcy (z ewentualnymi 
zmianami fonetyczno-fl eksyjnymi) lub też 
derywat utworzony od słów zapożyczonych 
za pomocą polskich afi ksów (Por. Polański 
2003: 668).

W referacie uwzględniono jedynie zapo-
życzenia bezpośrednie, czyli wyrazy przejęte 
do języka polskiego wprost z języka łaciń-
skiego albo greckiego, ewentualnie z języka 
greckiego za pośrednictwem łaciny.

Oczywiście nie zawsze istnieje możliwość 
jednoznacznego wskazania bezpośredniego 
dawcy zapożyczenia, zwłaszcza w wypadku 
internacjonalizmów należących do wspól-
nego zasobu leksykalnego różnych języków 
jednego kręgu kulturowego (Urbańczyk 1992: 
127). Zdarza się, że dwa pokrewne słowa 

obcego pochodzenia dostały się do polszczy-
zny niezależnie od siebie, z rozmaitych języ-
ków. Wspomnianą sytuację obrazują między 
innymi dwie pary wyrazów: konkury – kon-
kurować i magistrat – magistratura. Według 
informacji zawartych w SDor. przestarzałe 
słowo konkury to pożyczka bezpośrednia z 
języka francuskiego (fr. concours – ‘współ-
ubieganie się’), natomiast dawny czasownik 
konkurować jest pożyczką bezpośrednią z 
języka łacińskiego (łac. concurro – ‘biegnę 
razem (z kimś)’). Podobnie SDor. klasyfi -
kuje obecny archaizm przywrócony (Handke 
1997: 79) magistrat (z niem. Magistrat) i 
magistraturę (z łac. magistratus).

Archaizmy leksykalne pochodzenia 
grecko-łacińskiego, wybrane z ogólnej liczby 
212 jednostek odnotowanych z publicystyki 
felietonowej Aleksandra Głowackiego, zapre-
zentowane w dalszej części referatu, zostały 
podzielone na 4 grupy:

• właściwe archaizmy wyrazowe,
• archaizmy semantyczne (znacze-

niowe),
• archaizmy rzeczowe (historyzmy),
• archaizmy przywrócone (wyrazy reak-

tywowane).

WŁ AŚCIWE ARCHAIZMY WYRAZOWE

Są to słowa dziś już nieużywane (poza teks-
tami stylizowanymi), zastąpione innymi 
wyrazami lub związkami frazeologicznymi 
Spośród wszystkich archaizmów pocho-
dzenia grecko-łacińskiego występujących 
w Kronikach archaizmy właściwe stanowią 
zdecydowaną większość. Należą do nich 
między innymi leksemy z zakresu medycyny 
i farmacji, co wynika z wyjątkowej roli języka 
łacińskiego w rozwoju nauk medycznych. 
Jak wiadomo język ten pełnił i nadal pełni 
funkcję ponadnarodowego, uniwersalnego 
środka porozumiewania w szeroko rozumia-
nym lecznictwie, co tłumaczy się głównie 
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dobrem ludzi korzystających z opieki me-
dycznej. Część wspomnianych latynizmów 
oraz pożyczek greckich powszechnie zna-
nych w wieku XIX  i na początku X X  stulecia 
zastąpiono odpowiednikami polskimi, np.

diaria <z gr. diárrhoia> (X X , 78) – dziś: 
rozwolnienie.

Niekiedy wyraz genetycznie związany z 
łaciną lub greką przestał należeć do żywej 
polszczyzny i nie pojawił się w jego miejsce 
inny, pojedynczy element leksykalny o tym 
samym znaczeniu, np.

tyfoidalny <od n.-łac. typhus – ‘tyfus’> 
(III , 343) – dziś: związany z tyfusem, 
chory na tyfus.

Dawniej lekarstwa w aptece sprzedawał

prowizor <łac. provisor – 
‘przewidujący’> (II , 215), czyli osoba 
o wykształceniu farmaceutycznym, 
zdobytym na dwuletnich 
kursach uniwersyteckich, niższa 
stopniem od magistra farmacji, 
będącego zwykle właścicielem lub 
kierownikiem apteki, nazywanego, 
podobnie jak obecnie,

aptekarzem <z gr. apothēkē – ‘skład, 
magazyn’>. Wyrazowi prowizor 
w zasadzie odpowiada dzisiejsze 
określenie technik farmaceuta, lecz 
do zakresu obowiązków technika 
należy głównie przyrządzanie, a nie 
sprzedawanie leków.

W 11. i 13. numerze „Gazety Lekarskiej” z 
1880 roku ukazał się artykuł lekarza Lubo-
mira Wolskiego zatytułowany Fałszywe 
blaski. Autor zwrócił uwagę czytelników 
na nadużywanie tytułu doktor w stosunku 
do lekarzy nieposiadających odpowiednich 

stopni naukowych. Bolesław Prus w jednym 
z felietonów (IV , 298–300) starał się ukazać 
dobre i złe strony ewentualnego zastąpienia 
utartego wyrażenia panie doktorze frazeolo-
gizmem panie lekarzu. Kronikarz przyznaje, 
iż niewątpliwą zaletą wspomnianego pro-
jektu jest dążenie do wymiany w większości 
sytuacji wyrazu łacińskiego na słowo polskie, 
a także próba ograniczenia pychy niektó-
rych medyków. Z drugiej strony felietonista 
uważa, że chęć wyrugowania tradycyjnego 
tytułu grzecznościowego może stać się 
kością niezgody między pacjentami a rzeczy-
wistymi doktorami medycyny. Najlepszym 
wyjściem według Aleksandra Głowackiego 
byłoby nazwanie „uczniów Eskulapa” recep-
ciarzami (IV , 300), ponieważ jest to nazwa 
skromna i jednoznaczna. Wyraz recepciarz, 
poprzedzony kwalifi katorem „żartobliwy”, 
notuje także słownik warszawski. W SDor. 
uznano go za słowo żartobliwe i przestarzałe. 
Nowsze słowniki języka polskiego w ogóle go 
nie poświadczają. Leksemem nazywającym 
niegdyś lekarza był też wyraz

konsyliarz <łac. consiliarius – ‘uczestnik 
narady dla rozpatrzenia jakiejś 
sprawy, choroby itp.’> (IV , 133), dziś 
nacechowany stylistycznie, używany 
w tekstach zabarwionych humorem.

Z łaciny wywodzą się także dwie archa-
iczne nazwy chorób, występujące w felieto-
nistyce Prusa. Są to słowa

kongestia <łac. congestio – ‘skupienie’> 
(IV , 334) – dziś: uderzenie krwi do 
mózgu oraz

skrofuły <łac. scrofulae > (IX , 275) 
– dziś: przewlekła gruźlica węzłów 
chłonnych szyi; skrofuloza.

Właściwe archaizmy wyrazowe prze-
jęte z greki i łaciny należą do rozmaitych 
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kręgów semantycznych, co jest spowodo-
wane przede wszystkim wyjątkowo silnym i 
długotrwałym (od połowy X  do końca XVIII 
wieku) oddziaływaniem języka łacińskiego 
na polski (Rybicka 1976: 28). Danuta Buttler 
podkreśla, iż latynizmy i greko-latynizmy, 
obok wyrazów pochodzenia niemieckiego, 
nadal tworzą w języku polskim najbardziej 
tradycyjną i stabilną warstwę zapożyczeń i 
że na przykład w nauce wciąż przeważają 
liczebnie nad leksemami rodzimymi (But-
tler 1989: 202). Z obszernej felietonistyki 
Aleksandra Głowackiego pochodzą między 
innymi następujące rzeczowniki archaiczne, 
najczęściej zapożyczone bezpośrednio z 
łaciny:

arenda <śrdw.-łac. arendo 
– ‘wydzierżawiam’ od rendam, 
renda – reddenda – ‘to, co ma 
być zwrócone’> (V , 307) – dziś: 
dzierżawa,

automobil <gr. autόs – ‘sam’ + łac. 
mobilis – ‘ruchomy’> (XVIII , 433) 

– dziś: samochód,
dependent <łac. dependent, dependentis 

– ‘zawisły, zależny’> (IX , 104) – dziś: 
praktykant, pomocnik adwokata lub 
notariusza,

dynamiciarz <gr. dýnamis – ‘siła, 
moc’> (XV , 69) – dziś: zamachowiec, 
anarchista,

frazeolog <gr. phrásis – ‘mówienie’ + 
lόgos – ‘słowo’> (VIII , 70) – dziś: 
blagier,

kontrybuent <łac. contribuens, 
contribuentis > (XV , 81) – dziś: 
podatnik,

nadkonduktor <nad + łac. conductor 
– ‘przewodnik’> (V , 295) – dziś: 
kierownik pociągu,

perpendykuł <łac. perpendiculum > (II , 
135) – dziś: wahadło zegara,

politechnik <gr. polýtechnos 
– ‘wyuczony wielu sztuk, umiejętny’> 
(XVI , 79) – dziś: student, absolwent 
politechniki,

procederzysta <od łac. procedo 
– ‘postępuję naprzód’> (VIII , 240) 
– dziś: przedsiębiorca, biznesmen,

pugilares <łac. pugillares – ‘tabliczki do 
zapisywania’> (VI , 311) – dziś: portfel,

wagusy <łac. vagus – ‘błąkający się, 
włóczący się’> (XIX , 84) – dziś: 
wagarowanie, wagary.

W grupie archaizmów właściwych nie-
rzadko można zaobserwować zmiany sło-
wotwórcze zaszłe w strukturach określonych 
jednostek leksykalnych. Tego typu prze-
obrażenia obejmują zarówno początkowe, 
jak i końcowe elementy wyrazów. Wśród 
formacji prefi ksalnych stosunkowo często 
dochodziło w minionym stuleciu do elimi-
nacji niezwykle produktywnego w XIX  wieku 
przedrostka u-. Masowo tworzone derywaty 
na u-, szczególnie czasownikowe, obecne w 
twórczości wielu ówczesnych pisarzy (Doro-
szewski 1949: 285–292; Kawyn-Kurzowa 1963: 
119–120), także w utworach Prusa, zazwyczaj 
usuwano przez wymianę formantu u- na 
inny przedrostek, co powodowało wypad-
nięcie z języka formacji starszej, np.

uorganizować się <od śrdw.-łac. 
organizo – ‘kształtuję, tworzę’> (II , 
63) – dziś: zorganizować się,

uorganizowanie <jw.> (II , 359) – dziś: 
zorganizowanie.

Podobny proces dokonał się również w 
zakresie niektórych formacji afi ksalnych, 
obecnie występujących w postaciach zmo-
dyfi kowanych, np.

ateusz <gr. átheos – ‘bezbożny’> (XIX , 
191) – dziś: ateista,
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ministerium <łac. ministerium > (IV , 
129) – dziś: ministerstwo,

prezydencja <łac. praesidentia > (III , 
459) – dziś: prezydowanie.

Okres twórczy Prusa przypadał na czas 
intensywnych przemian słowotwórczych w 
polszczyźnie. Likwidacja nadmiarów lek-
sykalnych oraz dążenie do coraz większej 
precyzji znaczeniowej przyczyniły się do 
całkowitego wyparcia z żywego języka wielu 
formacji, obecnie wzbogacających zasoby 
właściwych archaizmów polskich.

ARCHAIZMY SEMANT YCZNE 

(ZNACZENIOWE)

Zbiór ten składa się z leksemów pozbawio-
nych przynajmniej jednego, niegdyś przypi-
sanego im znaczenia. Pod względem liczeb-
nym jest ich zdecydowanie mniej (około 
14 procent) niż archaizmów leksykalnych 
właściwych. Stanowią one niezwykle inte-
resujący materiał lingwistyczny głównie ze 
względu na możliwość powstawania niepo-
rozumień, wynikających z nieznajomości 
zakresów semantycznych określonych słów 
w różnym czasie. Przykładami obrazującymi 
przeobrażenia częściowe, zaistniałe w laty-
nizmach odnotowanych z Kronik Prusa, są 
poniższe wyrazy:

dyscyplina <łac. disciplina – ‘uczenie 
się, nauczanie> (XV , 142) – dawniej: 

‘krótki bat o kilku rzemieniach 
używany do wymierzania kar 
cielesnych lub do biczowania’,

germanizm <łac. germanus 
– ‘Germanin, Niemiec’> (II , 529) 
– dawniej: ‘to, co niemieckie, 
charakterystyczne dla Niemców; 
żywioł niemiecki’,

karta <łac. charta> (VII , 155) – dawniej: 
‘mapa’,

notatka <łac. notatus – ‘zanotowany, 
zapisany’> (VIII , 235) – dawniej: 
‘notatnik, notes’,

numer <łac. numerus – ‘liczba’> (X X , 
296) – dawniej: ‘pomieszczenie 
(zwykle pokój hotelowy) opatrzone 
kolejną liczbą’,

patent <łac. (littera) patens, patentis 
– ‘(list) otwarty, jawny’> (V , 394) 
– dawniej: ‘świadectwo ukończenia 
szkoły, uzyskania tytułu naukowego 
lub zawodowego; dyplom’,

perspektywa <łac. perspectiva – ‘optyka’, 
perspecto – ‘patrzę na coś’> (I , 1, 119) 

– dawniej: ‘luneta ziemska’,
protestant <łac. protestans, protestantis – 

‘oświadczający’> (XII , 44) – dawniej: 
‘osoba protestująca, zgłaszająca 
protest’,

realista <śrdw.-łac. realis 
– ‘rzeczywisty’> (XIX , 327) – dawniej: 
‘uczeń szkoły realnej, czyli 
średniej szkoły ogólnokształcącej 
nastawionej na przedmioty 
matematyczno-przyrodnicze i 
nowożytne języki obce’,

termin <łac. terminus – ‘granica, kres’> 
(VI , 356) – dawniej: ‘nauka rzemiosła 
u majstra trwająca określony czas’.

We wszystkich dziesięciu zaprezen-
towanych leksemach nastąpiło zwężenie 
semantyczne, polegające na eliminacji 
w minionym stuleciu jednego znaczenia 
danego słowa. Wystarczy jednak prześle-
dzić informacje zawarte choćby w SDor., aby 
przekonać się, że część spośród tych wyra-
zów utraciła w przeszłości także inne zna-
czenia, niepoświadczone w tekstach Prusa. 
Szczególnym „zubożeniem” semantycznym 
odznaczają się trzy jednostki leksykalne:
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dyscyplina – niegdyś też: a) ‘uderzenie 
krótkim batem, dyscypliną’, 
b) ‘biczowanie się’,

patent – niegdyś też: a) ‘dokument 
uprawniający do prowadzenia 
zakładu handlowego, 
przemysłowego’, b) ‘dokument 
nominacyjny’, c) ‘dokument 
urzędowy, nakaz; rozporządzenie 
momarchy’,

termin – niegdyś też: a) ‘posiedzenie 
sądu, rozprawa sądowa; rok’, 
b) ‘ciężkie chwile, krytyczne 
położenie, opały, tarapaty’, 
c) ‘granica, kres, meta’.

Zwężenia znaczeń pewnych wyrazów 
są spowodowane głównie dwiema przyczy-
nami:

1) dążeniem do precyzji, do unikania 
zbytniej wieloznaczności słów,

2) zmianami w świecie pozajęzykowym, 
nieustannie wpływającymi zwłaszcza na 
zasób leksykalny danego języka, na co przed 
laty zwróciła uwagę między innymi Halina 
Kurkowska, aforystycznie stwierdzając, iż:

„Wyrazy są dokumentami kultury i cywi-
lizacji narodu. Wpatrując się w ich prze-
obrażenia znaczeniowe wnikliwy badacz 
dojrzy samo życie te właśnie przeobrażenia 
warunkujące” (Kurkowska 1949: 12).

System słowotwórczy XIX  wieku cha-
rakteryzował się występowaniem dwóch 
lub więcej obocznych wzorców tworzenia 
derywatów o zbliżonej lub tożsamej wartości 
semantycznej. Z czasem dochodziło zwykle 
do podziału funkcji poszczególnych formacji 
(Rybicka 1964: 245). Repartycja semantyczna 
dubletów słowotwórczych doprowadziła do 
zróżnicowania i sprecyzowania ich znaczeń, 
co z kolei powiększyło zbiór archaizmów 
semantycznych. Zalicza się do nich na przy-
kład latynizm

inteligentny <łac. intelligens>, użyty 
przez Prusa w następującym 
kontekście:
• Krokiem tym wysunęły się naprzód 
klasy inteligentne, choć mniej 
zamożne (X , 258).

Sytuacja analogiczna dotyczy także słowa

pozytywny <łac. positivus – ‘oparty, 
uzasadniony’>, zastosowanego w 
miejsce przymiotnika pozytywi-
styczny:
• Miał on grube pozytywne buty 
nieobeschnięte z błota (XII , 8).

Szczegółowe badania nad zmianami 
znaczeniowymi wyrazów w polszczyźnie 
końca XIX  i początku X X  wieku prowadziła 
nieżyjąca już Danuta Buttler, która jeden 
ze swoich artykułów w całości poświęciła 
ówczesnym dubletom słowotwórczym (But-
tler 1984).

ARCHAIZMY RZECZOWE (HISTORYZMY)

Do historyzmów zalicza się jednostki słow-
nikowe nazywające desygnaty obecnie nieist-
niejące (chyba że jako eksponaty muzealne), 
co wynika z rozwoju cywilizacyjnego, kul-
turowego, gospodarczego, obyczajowego itp. 
danego społeczeństwa.

Wiele słów pochodzenia łacińskiego i gre-
ckiego nazywało przeróżne środki transportu. 
W XIX  stuleciu powszechny, miejski środek 
lokomocji stanowił wieloosobowy pojazd 
konny, poprzednik tramwaju i kolei –

omnibus <łac. omnibus – ‘dla wszyst-
kich’> (VIII , 78).

W „Kurierze Warszawskim” z 1890 roku, 
w artykule zatytułowanym Drynda i omnibus. 
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(Kartka z dziejów Warszawy), znajduje się 
poniższy ustęp:

„Pierwszym omnibusem warszawskim był 
zaprowadzony w r. 1822-im, między War-
szawą a Bielanami i Młocinami powóz, czyli 
dyliżans na kilkanaście osób, „żurnalierem” 
(Journalier) zwany. (…) Początkowo chciano 
spolszczyć wyraz omnibus na wielojazd lub 
wielowóz, powstały stąd spory w „Kurierze 
Warszawskim”, lecz te doprowadziły do kon-
kluzji, że obca nazwa omnibus utrzymała się 
w naszym języku (…)” (Heppen 1890: 1).

Archaizmami rzeczowymi są też trzy 
słowa określające specyfi czne odmiany 
rowerów, zwykle o przednim kole dużym i 
tylnym malutkim:

bicykl <łac. bis – ‘dwa’ + gr. kýklos 
– ‘koło’> (XIV , 234),

trycykl <gr. tri- ‘potrójnie’ + gr. kýklos 
– ‘koło’> (XIII , 157) – ‘rower lub 
samochód o trzech kołach’,

welocyped <łac. velox, velocis – ‘szybki’ 
+ pes, pedis – ‘noga’> (VIII , 180).

W czasach Prusa upowszechnił się także 
rower o dwóch kołach tej samej wielko-
ści, zawdzięczający swą nazwę angielskiej 
fi rmie Rover-British-Leyland-UK (ang. rover 

– ‘wędrowiec, włóczęga’). Kronikarz – zapa-
lony cyklista – z szacunkiem i podziwem 
określa ten stosunkowo nowy wynalazek 
mądrym naczyniem (XIV , 37), jedną z naj-
znakomitszych machin wieku dziewiętnastego 
(XIV , 146), a w opowiadaniu pt. Ze wspo-
mnień cyklisty pisze o nim tak:

„Nie wiem, czy który z uczonych lub 
poetów zwrócił uwagę, że rower jest nie tylko 
istotą żyjącą, ale – bardzo wrażliwą, bardzo 
subtelną. Łączy on w sobie przymioty arab-
skiego konia i ptaka. Jest tak lekki, że prawie 
unosi się w powietrzu, w czasie wyścigów 
okazuje szaloną ambicję, na równej drodze 
toczy się jak kula, na nierównej drży, na nie-

pewnej chwieje się, pod górę wdrapuje się z 
trudnością jak szlachetny rumak, którego 
zaprzęgnięto do wozu. Ale za to z góry – leci 
na skrzydłach…” (Chrzanowski, Szweykow-
ski 1935–36, X XIV : 256).

Historyzmami często stają się również 
nazwy urządzeń technicznych, wyjątkowo 
szybko wypieranych przez kolejne, ulep-
szone ich wersje. Tylko nieliczni Polacy 
potrafi ą dokładnie wyjaśnić znaczenia takich 
wyrazów, jak:

fonograf <gr. phōnē – ‘głos, dźwięk’ 
+ gráphō- ‘piszę’> (XVIII , 74) 
– ‘prototyp gramofonu’,

kinetoskop <gr. kinētόs – ‘ruchomy’ 
+ skopéō – ‘patrzę’> (XIV , 271) 
– ‘przedkinematografi czny aparat do 
projekcji fi lmów’.

Zanim upowszechnił się system dzie-
siętny na ziemiach polskich funkcjonowały 
rozmaite jednostki miar i wag, przejęte do 
polszczyzny wraz z nazwami głównie z 
języka rosyjskiego (arszyn, czetwert, dola, 
dziesięcina, pud, werszek, wiorsta), niemie-
ckiego (centnar, funt, łut) oraz z łaciny:

kwarta <łac. quarta (pars) – ‘czwarta 
(część)’> (XVI , 159) – ‘dawna miara 
objętości, wynosząca około 1 l’,

mila <łac. milia passuum – ‘tysiąc 
kroków’> (VIII , 16) – ‘miara 
długości stosowana dawniej także 
na ziemiach polskich’.

Wiele archaizmów rzeczowych nazywa 
drobne przedmioty codziennego użytku, eli-
minowane na przykład wskutek nieustannie 
zmieniającej się mody. Wśród greko-laty-
nizmów wynotowanych z Kronik znajdują 
się dwa rzeczowniki archaiczne określające 
rzeczy osobiste używane przez człowieka:
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chronometr <gr. chrόnos – ‘czas’ + 
métron – ‘miara’> (X X , 289) 

– ‘precyzyjny zegarek kieszonkowy’,
konfederatka <z łac. confoederatus 

– ‘konfederat’> (XVIII , 370) 
– ‘czapka rozpowszechniona przez 
konfederatów barskich, w XIX  wieku 
noszona przez uczestników powstań 
narodowych, zwłaszcza w roku 1863’.

Zmiana warunków życia, mody, rozwój 
techniki itp. sprawiają, że w zasobie lek-
sykalnym polszczyzny dokonują się wciąż 
zmiany, polegające między innymi na „prze-
żywaniu się” pewnych wyrazów wraz z ich 
desygnatami. Jednocześnie świat każdego 
dnia rozwija się, szczególnie pod względem 
technologicznym, co prowadzi do wzbogaca-
nia języków nowożytnych licznymi neologi-
zmami, w tym neolatynizmami – terminami 
tworzonymi ze słowotwórczych cząstek 
łacińskich (Buttler 1989: 202), np. aklima-
tyzacja, denaturat.

ARCHAIZMY PRZYWRÓ CONE (WYRAZY 

REAKT YWOWANE)

Mówiąc o archaizmach pochodzenia gre-
cko-łacińskiego warto pamiętać, że niekie-
dy dawne słownictwo powraca do żywego 
języka jako archaizmy przywrócone czy 
też wyrazy reaktywowane. Jak zauważyła 
Danuta Buttler, ożywianie wyrazów łaciń-
skich o zabarwieniu archaicznym wynika 
z zapotrzebowania na nowe nazwy oraz ze 
snobizmu i mody na leksemy uważane za 

„uczone”, lepiej brzmiące niż wyrazy polskie 
(Buttler 1989: 203). Z drugiej strony pewna 
grupa latyznizmów została objęta „degra-
dacją” znaczeniową, polegającą na tym, iż 
dane słowo z czasem nabiera zabarwienia 
na przykład ironicznego, sprawiającego, że 
pozornie ten sam wyraz nie może już funk-
cjonować w przypisanych mu dawniej kon-

tekstach. Można zatem powiedzieć, że tego 
typu leksemy „odrodziły się” w nowej szacie 
stylistycznej, umożliwiającej im pełnienie 
innych niż niegdyś funkcji, a tym samym 
wzbogacanie systemu danego języka. Z teks-
tów publicystycznych Prusa pochodzą nastę-
pujące archaizmy o rodowodzie łacińskim, 
obecnie nacechowane żartobliwie:

deliberować <łac. delibero 
– ‘rozważam’> (X , 39),

familia <łac. familia – ‘w starożytnym 
Rzymie: osoby podlegające władzy 
ojca rodziny, naczelnika domu, wraz 
z domem i ruchomościami> (VIII , 
86),

pryncypał <łac. principalis – ‘główny, 
naczelny’> (XIV , 43),

turbować się <łac. turbo – ‘mącę’> (II , 
194),

wikt <łac. victus – ‘pożywienie’> (IV , 
363),

wiktuały <łac. victualis – ‘dotyczący 
pokarmów’> (III , 353).

Halina Kurkowska tłumaczy proces 
degradacji semantycznej zapożyczeń tym, 
że: „Z chwilą, kiedy wyrazy pochodzenia 
obcego ustaliły się w poczuciu mówiących 
jako dostojniejsze, podniosłe, użyte w języku 
potocznym w odniesieniu do zwykłych 
przedmiotów i spraw codziennych, mogły 
wydawać się przesadne, więc śmieszne. Poza 
tym działa tu jeszcze jeden czynnik (…): 
zawężenie się stosowalności zapożyczeń, ich 
cofanie się przed odpowiednikami swojskimi. 
To, co wychodzi z użycia, starzeje się, prze-
żywa, bardzo łatwo może się stać śmieszne” 
(Kurkowska 1948: 4).

Zamieranie wyrazów łacińskich i grecko-
łacińskich w ubiegłym stuleciu miało 
głównie podłoże socjologiczno-kulturowe 
(Buttler 1989: 202). Tuż po drugiej wojnie 
światowej niemal zupełnie zlikwidowano 
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naukę języków klasycznych w szkołach śred-
nich (zapewne ucieszyłoby to Prusa, gdyby 
jeszcze żył (Por. Machnicka 2002: 207–220)), 
w związku z czym praktycznie zanikła 
powszechna znajomość łacińskich cytatów, 
aforyzmów i sentencji. Dla przeciętnego 
użytkownika języka polskiego gruntowna 
znajomość łaciny i greki jest rzeczywiście 
mało potrzebna. W tym miejscu warto 
jednak przypomnieć wypowiedź jednego 
z największych polskich językoznawców, 

Witolda Doroszewskiego, ceniącego języki 
klasyczne przede wszystkim ze względu na 
ich wartość pragmatyczną:

„Ściśle praktyczne znaczenie znajomości 
języków klasycznych polega na tym, że ta 
znajomość ułatwia właściwe rozumienie 
wyrazów obcych i właściwe posługiwanie 
się nimi, a oprócz tego jest ważna w zakresie 
terminologii naukowej do dziś stale czerpią-
cej z pierwiastków językowych greki i łaciny’ 
(Doroszewski 1968, t.II : 21).

 summary
 Σ Th e Analysis of Selected Lexical Archaisms Borrowed from Greek or Latin, Recorded 

in Chronicles by Boleslaw Prus

The present paper aims at presenting a group of lexical archaisms selected from a 
collection of causerie publicism of one of the most signifi cant Polish writers – Aleksander 
Glowacki (pseudonym: Boleslaw Prus). Chronicles of the author of Pharao were writen in 
1874–1911, mainly in Warsaw, and, consequently, they present Polish language from before 
a hundred years. Th e material analysed in the article demonstrates only a small part of 
all the lexical archaisms in Prus’ publicism. In four groups, there have been included 50 
loan-words borrowed indirectly from Latin or Greek, now being perceived as archaisms 
or stylistic archaisms. In conclusion, it has been stressed that learning classical languages 
makes it much easier to use lexical borrowings (so many in diff erent linguistic and 
scientifi c fi elds) in a proper way

Literatura

Buttler 1984: Buttler D. Zmienność znaczeń wyrazów w polszczyźnie przełomu X I X  i X X  wieku, cz. 
I I I : Repartycja semantyczna dubletów słowotwórczych, „Poradnik Językowy”, z.5.

Buttler 1989: Buttler D. Dola i niedola wyrazów pochodzenia łacińskiego we współczesnej polszczyźnie, 
„Poradnik Językowy”, z.3.

Chrzanowski, Szweykowski 1935–1936: Chrzanowski I., Szweykowski Z., red. Pisma Bolesława 
Prusa, t. I –X X V I , Warszawa.

Doroszewski 1949: Doroszewski W. Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego). Studium 
z dziejów języka polskiego X I X  wieku, Warszawa.

Doroszewski 1968: Doroszewski W. O kulturę słowa, t. I I , Warszawa.
Fita 1976: Fita S. opr. Nie drukowane „Kroniki tygodniowe” Bolesława Prusa, „Pamiętnik Literacki” 

L X V I I , z.1.

21 Macnicka.indd   26921 Macnicka.indd   269 30.11.2006   16:56:4030.11.2006   16:56:40



270

V I O L E T TA  M A C H N I C K A

 2006

Handke 1997: Handke K. Pojęcie i termin „archaizm” na tle zawartości polskich leksykonów, [w:] 
Rozważania i analizy językoznawcze. Wybór prac wydanych z okazji 65. urodzin Autorki, 
Warszawa.

Heppen 1890: Heppen J. Drynda i omnibus (Kartka z dziejów Warszawy), „Kurier Warszawski”, nr 143.
Kania, Tokarski 1984: Kania S., Tokarski J. Zarys leksykologii i leksykografi i polskiej, Warszawa.
Kawyn-Kurzowa Z. (1963), Język fi lomatów i fi laretów. Przyczynek do dziejów języka polskiego X I X 

wieku. Słowotwórstwo i słownictwo, Wrocław.
Kojro, Staszewska 1968: Kojro D., Staszewska Z. O wyrazach „dawnych” i „przestarzałych” w 

„Słowniku języka polskiego” pod red. W. Doroszewskiego. Streszczenie, „Językoznawca. 
Studenckie ogólnopolskie pismo językoznawcze”, Lublin, nr 18–19.

Kupiszewski 1983: Kupiszewski W. Uwagi o języku „Kronik” Bolesława Prusa, „Przegląd 
Humanistyczny”, nr 9–10.

Kurkowska 1948: Kurkowska H. O języku „Lalki” Prusa, „Poradnik Językowy”, z. 1.
Kurkowska 1949: Kurkowska H. O zmianach znaczeń wyrazów, „Poradnik Językowy”, z.3.
Kurkowska, Skorupka 2001: Kurkowska H., Skorupka S. Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 

(wydanie V z uzupełnieniami).
Machnicka 2002: Machnicka V. „Cudze chwalicie, swego nie znacie…”, czyli uwagi i opinie Bolesława 

Prusa na temat stosunku współczesnych mu Polaków do polszczyzny i języków obcych, [w:] 
Moda jako problem lingwistyczny pod red. K. Wojtczuk, Siedlce.

Machnicka 2004 a: Machnicka V. Archaiczne wyrazy i związki frazeologiczne pochodzące od 
toponimów (na materiale „Kronik” Bolesława Prusa, [w:] Aktualne problemy semantyki i 
stylistyki tekstu. Studia opisowe i komparatywne pod red. J. Wierzbińskiego, Łódź.

Machnicka 2004 b: Machnicka V. „Riksza, pucybut, ogródek”, czyli kilka uwag o powracającym 
słownictwie, [w:] Współczesne odmiany języka narodowego pod red. K. Michalewskiego, 
Łódź.

Prus 1994: Prus B. Kroniki. Wybór, opr. J. Bachórz, Wrocław.
Rudnicka 1973: Rudnicka J. opr., Nieogłoszona „Kronika” Bolesława Prusa z roku 1905, „Twórczość”, 

nr 10.
Rybicka 1976: Rybicka H. Losy wyrazów obcych w języku polskim, Warszawa.

Słowniki i encyklopedie

Bańko 2000: Bańko M. red., Inny słownik języka polskiego, t. I –I I , Warszawa.
Doroszewski 1958–1969: Doroszewski W. red., Słownik języka polskiego, t. I –X I , Warszawa.
Dubisz 2003: Dubisz S. red., Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, t. I –V I , Warszawa.
Dunaj 1996: Dunaj B. red., Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa.
Karłowicz, Kryński, Niedźwiedzki 1900–1927: Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W. Słownik 

języka polskiego (tzw. słownik warszawski), t. I–VIII , Warszawa.
Polański 2003: Polański K. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław.
Sobol 2002: Sobol E. red., Nowy słownik języka polskiego, Warszawa.
Szymczak 1992: Szymczak M. red., Słownik języka polskiego, t. I–III , Suplement, Warszawa.
Urbańczyk 1992: Urbańczyk S. red., Encyklopedia języka polskiego, Wrocław.

Źródło materiału językowego

Prus 1953–1970: Prus B. Kroniki, opr. Z. Szweykowski, t. I–X X , Warszawa.

21 Macnicka.indd   27021 Macnicka.indd   270 30.11.2006   16:56:4130.11.2006   16:56:41



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


