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iedzê o jêzyku polskim wi¹¿e siê z omawianymi utworami literackimi i taki charakter ma poni¿sza wypowiedŸ. Przyda Ci siê
do powtórki przed sprawdzianem z nauki o jêzyku lub przed
odpowiedzi¹ ustn¹. Pamiêtaj te¿, ¿e tematy matury wewnêtrznej mog¹
dotyczyæ zjawisk jêzykowych. Na pewno wielu z poni¿szych informacji
u¿yjesz na pracach klasowych zwi¹zanych z Bibli¹. Poni¿szy tekst
poœwiêcony biblizmom pokazuje, jak œciœle wi¹¿¹ siê ze sob¹ literatura,
jêzyk, kultura (spójrz na podtytu³ swego podrêcznika do jêzyka polskiego!). Mo¿esz go wykorzystaæ, aby nie tylko „æwiczyæ swój jêzyk”, ale te¿
przyjrzeæ mu siê z punktu widzenia szczegó³owej wiedzy o nim. Jako wie dza o jêzyku jest przede wszystkim wiedz¹ o cz³owieku.

W

Ludzie Ksiêgi
Z pewnoci¹ zetkn¹³e siê ze stwierdzeniem, ¿e jestemy ludmi
Ksiêgi. Oznacza ono, ¿e fundamentem naszej kultury jest Biblia bez wzglêdu na to, jaki jest nasz stosunek do religii  judaizmu i chrzecijañstwa,
których prawdy wyra¿a. wiadectwa kultury materialnej i wytwory myli
Europejczyków (np. systemy filozoficzne) s¹ tego namacalnym dowodem.
Najwiêksze znaczenie dla istnienia naszej wspólnoty kulturowej ma jednak, nazwijmy to umownie, mylenie Bibli¹. Mo¿na by mieæ w¹tpliwoci, czy rzeczywicie w czasach nam wspó³czesnych, odbieranych powszechnie jako zlaicyzowane (czyli wieckie, odarte z sacrum), mylimy Bibli¹.
A jednak!
Uczeni ju¿ dawno dostrzegli, ¿e mylenie ludzkie zawsze odbywa siê
w jêzyku i ¿e ró¿ne jêzyki za pomoc¹ rodków sobie dostêpnych ró¿nie
ujmuj¹ wiat. Oznacza to, ¿e obrazy wiata ludzi mówi¹cych ró¿nymi jêzykami znacz¹co mog¹ od siebie odbiegaæ. Indianie Nawaho rozpoznaj¹ np. nieuchwytne dla nas dwa rodzaje koloru czarnego. Z kolei wywodz¹ce siê
z Europy ujêcie czasu jako ci¹g³ego, liniowego, z podzia³em na przesz³oæ,
teraniejszoæ i przysz³oæ, jest nieobecne w jêzyku Indian Hopi. Indianie ci
dostrzegaj¹ natomiast proces obiektywny, który zachodzi lub zaszed³, i proces subiektywny, który jest przedmiotem myli, oczekiwañ, nadziei. Ich czas
nie jest zatem linearny, lecz punktowy.
Nasze postrzeganie wiata ujawniaj¹ce siê w jêzyku zosta³o ukszta³towane przez Bibliê. Dowodzi tego obecnoæ biblizmów. Pod tym pojêciem
rozumiemy wyrazy oraz utrwalone, sta³e zwi¹zki wyrazowe (frazeologizmy),
które pochodz¹ z polskich przek³adów Biblii lub powsta³y pod wp³ywem jej
treci. We wspó³czesnym polskim jêzyku literackim odnotowano 36 wyrazów i 330 zwi¹zków frazeologicznych pochodzenia biblijnego.
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Czy pamiêtasz z filmu Disneya scenê, kiedy Bambi pod okiem Tuptusia uczy siê
mówiæ? Przygl¹daj¹c siê ptaszkom, powtarza po swym nauczycielu s³owo
„ptak”. Gdy po chwili dostrzega motyla na swoim ogonie, ju¿ samodzielnie nazywa go… ptakiem. Dla Bambiego s³owo to odnosi³o siê do wszystkiego, co lata.
Podobnie u Indian Hopi. Trzem polskim wyrazom: „lotnik”, „samolot”, „wa¿ka”,
odpowiada jeden – masa’ytaka. Pod tym wzglêdem nasz jêzyk wydaje siê bogatszy i dowodzi, ¿e dostrzegamy wiêcej sk³adników rzeczywistoœci. Jednak ci sami
Indianie inaczej nazw¹ wodê w naturalnym zbiorniku, a inaczej – w naczyniu,
w jêzyku Eskimosów natomiast znajdziemy trzy ró¿ne wyrazy odpowiadaj¹ce jednemu polskiemu „œniegowi”.

Biblizmy ³atwo rozpoznaæ wówczas, gdy ich sk³adnikami s¹ nazwy
w³asne lub wyrazy od nich nowo utworzone. I tak np. cz³owieka fa³szywego, podstêpnego, zdrajcê nazywamy judaszem. Wyraz ten pochodzi od
imienia Judasza Iskarioty, ucznia Jezusa Chrystusa, który Go zdradzi³. Pisz¹
o tym trzej sporód ewangelistów: Mateusz (26,1416), Marek (14,1011),
£ukasz (22,16). Okrelenie faryzejski (w³aciwy faryzeuszowi; ob³udny,
fa³szywy, wiêtoszkowaty) zosta³o utworzone od wyrazu faryzeusz. Faryzeusze, cz³onkowie stronnictwa religijno-politycznego w staro¿ytnej Judei o narodowym i konserwatywnym nastawieniu, s³ynêli ze szczególnego formalizmu religijnego. Chrystus ostro krytykowa³ ich postawê, zarzucaj¹c im ob³udê
i udawan¹ pobo¿noæ (Mt 24,1333; Mk 12,3840; £k 20,4647).
Podane wy¿ej przyk³ady w sposób oczywisty odsy³aj¹ do swych biblijnych korzeni. Ale mylenie Bibli¹ ma miejsce nawet wówczas, kiedy tych
korzeni wcale sobie nie uwiadamiamy. Mówimy o kim skromnym, niemia³ym, niezwracaj¹cym na siebie uwagi, sk³onnym do ustêpstw i uleg³ym,
¿e jest cichy (potulny, pokorny) jak baranek (owca, trusia). To porównanie ma swoje ród³o w Starym Testamencie, gdy¿ w czasach jego powstawania baranek by³ zwierzêciem ofiarnym w ofiarach przeb³agalnych (Jr 11,19).
W chwilach wyj¹tkowej radoci, zachwytu, szczêcia mówimy, ¿e jestemy
w siódmym niebie. Niebo w wielu religiach, nie tylko u ¿ydów i chrzecijan, oznacza³o nadziemsk¹ krainê szczêliwoci, siedzibê Boga, bóstw, duchów i wybranych zmar³ych. ¯ydzi  póniej te¿ muzu³manie  wyró¿niali
siedem nieb. W ostatnim z nich znajdowa³a siê siedziba Jehowy i najwa¿niejszych anio³ów. Popularny zwrot byæ w siódmym niebie i wyra¿enie
porównawcze jak w niebie wywodz¹ siê z Drugiego Listu w. Paw³a do
Koryntian (2Kor 12,2). Mowa tam o zachwycie a¿ do trzeciego nieba, jednak
z powodu powszechnoci wy¿ej przedstawionych wyobra¿eñ kosmosu,
znanych te¿ z apokryfów, trzecie niebo z cytatu zosta³o zamienione na
siódme.
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Klasyfikacja
gramatyczna

o
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ród³o biblijne
Znaczenie

(wed³ug Biblii
Tysi¹clecia)

beniaminek

wyraz

ktoœ, kogo siê faworyzuje, ulubieniec, zwykle najm³odsze
dziecko w rodzinie lub najm³odsza osoba w jakimœ gronie

Rdz
43,33–34

goliat

wyraz

osi³ek, olbrzym, wielkolud

1Sm 17,4

przedpotopowy

wyraz

¿artobliwie: przestarza³y, staroœwiecki, nieaktualny, z odleg³ej
epoki, nie na czasie

Rdz 6,17

miêdzy niebem a ziemi¹

wyra¿enie

w zawieszeniu – ani tu, ani tam

2Sm 18,9

rzeŸ niewini¹tek

wyra¿enie

¿artobliwie: klêska podczas
egzaminu, klasówki

Mt 2,1–17

biæ siê (uderzaæ siê) w piersi

zwrot

okazywaæ skruchê, przyznawaæ
siê do winy (znakiem tego jest
uderzanie siê w pierœ zwiniêt¹
d³oni¹)

£k 18,13

mieæ czyste rêce

zwrot

byæ uczciwym

zrównaæ z ziemi¹

zwrot

zniszczyæ, zburzyæ coœ doszczêtnie

Ez 13,14

chodziæ (odsy³aæ) od Annasza
do Kajfasza

zwrot

bezowocnie staraæ siê coœ za³atwiæ, chodz¹c od urzêdu do
urzêdu, od cz³owieka do cz³owieka

J 18,13

mówiæ (rzucaæ) s³owa na wiatr

zwrot

obiecywaæ nieodpowiedzialnie,
bez mo¿liwoœci i woli dotrzymania obietnicy

1Kor 14,9

fraza
(przys³owie)

odpowiednik zwrotu „wpaœæ
we w³asne sid³a”

Prz 26,27

fraza

naruszaj¹cy spokój powinni
liczyæ siê z tym, ¿e wywo³aj¹
wielkie zamieszanie, w wyniku
którego sami strac¹

Oz 8,7

fraza
(sentencja)

najtrudniej znaleŸæ uznanie
wœród swoich

Mk 6,4

Kto pod kim do³ki kopie,
sam w nie wpada
Kto sieje wiatr, zbiera burzê

Nikt nie jest prorokiem we
w³asnym kraju
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Na jêzyk polski wp³yw wywar³a biblijna koncepcja cz³owieka jako jednoci psychofizycznej. wiadcz¹ o tym ca³e ci¹gi zwi¹zków, w których obecne s¹ wyrazy dusza, cia³o, serce. Wród nich mo¿na wyró¿niæ takie, które
wywodz¹ siê bezporednio z Biblii, i takie, które stanowi¹ ich swobodne
rozwiniêcie. Pierwsz¹ odmianê reprezentuje zwrot tchn¹æ w co ¿ycie
(duszê, ducha, myl), który oznacza o¿ywienie, uaktualnienie czego,
nape³nienie formy now¹ treci¹. Wywodzi siê on ze sceny stworzenia
cz³owieka przez Boga: wtedy to Pan Bóg ulepi³ cz³owieka z prochu ziemi
i tchn¹³ w jego nozdrza tchnienie ¿ycia, wskutek czego sta³ siê cz³owiek istot¹
¿yw¹ (Rdz 2,7). Biblijny rodowód maj¹ te¿ wyra¿enia dobry duch czyj,

czego (ten, kto pozytywnie wp³ywa na czyje postêpowanie) oraz z³y duch
czyj, czego (ten, kto zachêca, pod¿ega do z³ych uczynków). Ich pochodzenie nale¿y wi¹zaæ ze scen¹ z Pierwszej Ksiêgi Samuela (1Sm, 16,1415):
Saula natomiast opuœci³ duch Pañski, a opêta³ go duch z³y, zes³any przez Pana.

Drug¹ odmianê zwi¹zków wyrazowych reprezentuj¹ liczne frazeologizmy,
w których obecne jest wyobra¿enie cz³owieka jako cia³a o¿ywionego duchem,
przy czym s³owo duch mo¿na w przybli¿eniu zdefiniowaæ jako czynnik
sprawczy ¿ycia, wiadomoæ, jañ cz³owieka. Czêsto mówimy o kim np., ¿e
to niespokojny lub buntowniczy duch, ¿e rozwa¿amy co w duchu, w skrytoci lub w g³êbi ducha, jestemy z kim duchem, przebywamy duchem
gdzie, kto mo¿e byæ stary lub m³ody duchem. Wiele sporód czêsto u¿ywanych frazeologizmów ujawnia przekonanie o nadrzêdnoci duszy wobec
cia³a. Takie rozumienie pozycji duszy pochodzi z Nowego Testamentu,
w którym czêsto przeciwstawia siê to, co skryte, niewidoczne  a jednak
prawdziwe, temu, co zewnêtrzne, widoczne  a pozorne. Mówimy zatem, ¿e
kto kocha lub nienawidzi z ca³ej duszy; ma, otrzymuje, robi wszystko,
czego dusza zapragnie. O tym, ¿e cia³o jest siedzib¹ duszy, wiadcz¹ zwroty
wyzion¹æ ducha, oddaæ ducha lub duszê, le¿eæ bez ducha lub duszy.
W czasach, kiedy powstawa³a Biblia, ujmowano cz³owieka w dwu p³aszczyznach  postrzeganej za pomoc¹ wzroku i niewidzialnej. To, co widoczne, jest zwykle wyró¿niane i szczegó³owo nazywane. S¹ wiêc jako czêci
cia³a wymieniane g³owa, twarz, szyja, rêce, piêci, palec, nogi, kolana, stopy,
oczy, uszy, zêby, jêzyk. Na kartach Biblii wystêpuj¹ one zwykle w znaczeniach dos³ownych. Znamienne, ¿e w opisach uzdrowieñ w Nowym
Testamencie mówi siê wy³¹cznie o widocznych objawach chorób, takich jak
gor¹czka (np. £k 4,39), krwotok (np. Mk 5,2534) czy tr¹d (Mt 8,24)
i wymienia siê jako chore tylko widoczne czêci cia³a (np. uschniêta rêka
z Mt 12,1013, olep³e oczy z Mk 8,25).
Natomiast wewnêtrzne organy cia³a cz³owieka nale¿¹ do sfery niewidocznej, dlatego nie s¹ segmentowane i nie wystêpuj¹ w dos³ownych znaczeniach, np. nerki w Starym Testamencie oznaczaj¹ wnêtrze cz³owieka,
jego sumienie. Wiêcej, zaciera siê ró¿nica miêdzy tym, co niewidoczne
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(fizyczne), a tym, co niewidzialne (a wiêc  duchowe). Kiedy wiêc w tekcie
biblijnym pojawia siê s³owo serce, to nie w znaczeniu centralnego ogniwa
uk³adu kr¹¿enia, ale jako sfera psychiki cz³owieka, jego ducha. Serce w swoim dos³ownym znaczeniu (gdy mowa o cz³owieku, a nie np. o zwierzêciu
ofiarnym) w Biblii nie wystêpuje, lecz oznacza myl, uczucie, pragnienie,
pamiêæ, sumienie. Kiedy siêgn¹æ do s³ownika frazeologicznego, mo¿na
dostrzec zbie¿noci miêdzy cytatami biblijnymi a konstrukcjami jêzyka
polskiego. Biblia wp³ynê³a wiêc na upowszechnienie siê w naszym jêzyku
przenonych znaczeñ serca odnosz¹cych siê do duchowej sfery cz³owieka.
Krótki ten przegl¹d stanowi potwierdzenie czêsto powtarzanej opinii, ¿e
Biblia to najczêciej cytowana ksi¹¿ka wiata. Na okrelenie postaw, stosunków miêdzyludzkich, wartoci moralnych, prawd ¿yciowych u¿ywamy
okreleñ, które z niej pochodz¹. Cytujemy j¹ przewa¿nie niewiadomie. Jako
ludzie Ksiêgi mylimy ni¹.
:-D Ma³gorzata Szeja

Przenoœne u¿ycia s³owa „serce”
(BW – cytat w t³umaczeniu ks. Wujka; BT – cytat za Bibli¹ Tysi¹clecia)

konstrukcje jêzyka polskiego

Ÿród³o biblijne

czyste serce
(wyra¿enie)

BW i BT: B³ogos³awieni czystego serca (Mt 5,8)

twarde serce / twardoœæ serca
(wyra¿enie)

BW i BT: nie zatwardzajcie serc waszych (Hbr 3,8
– za Ps 94,8)
BW: dla twardoœci serca waszego;
BT: przez wzgl¹d na zatwardzia³oœæ serc waszych
(Mt 19,8)

ukryæ w sercu coœ / kogoœ
(zwrot)

BW: Wszytki te s³owa zachowa³a w sercu swoim;
BT: A matka Jego chowa³a wiernie wszystkie te
wspomnienia w swym sercu (£k 2,51)

niespokojne serce
(wyra¿enie)

BW: uspokoimy serca nasze; BT: uspokoimy przed
Nim nasze serce (1J 3,19)

Co w sercu, to (i) na jêzyku (w ustach)
(fraza)

BW: Cz³owiek dobry z dobrego skarbu serca swego wynosi dobre, a z³y cz³owiek ze z³ego skarbu
wynosi z³e. Albowiem z obfitoœci serca usta mówi¹;
BT: Bo z obfitoœci serca mówi¹ jego usta (£k 6,45)
BT: Przecie¿ z obfitoœci serca usta mówi¹ (Mt 12,34)

Czego oko (oczy) nie widzi (nie widz¹),
tego sercu nie ¿al
(fraza)

BW: Czego oko nie widzia³o i ucho nie s³ysza³o,
i w serce cz³owiecze nie wst¹pi³o; BT: Czego oko
nie widzia³o ani ucho nie s³ysza³o, ani serce
cz³owieka nie zdo³a³o poj¹æ (1Kor 2,9)
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