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Łacińskość (latinitas) jako rytuał w polskiej i czeskiej  
terminologii prawniczej

Zapożyczenia łacińskie występują najczęściej w zasobach leksykalnych 
języka polskiego i czeskiego w obrębie takich domen życia ludzkiego jak: 
sfera sakralno-religijna, administracyjno-prawna, ekonomiczno-bizneso-
wa, medyczna oraz naukowa. Porównywalną frekwencję zapożyczeń z ję-
zyków klasycznych mają we współczesnej polszczyźnie oraz czeszczyźnie 
hellenizmy, które – tak samo jak latynizmy – przeważają w leksyce z zakre-
su religii i filozofii, prawa, administracji, medycyny, ekonomii, biznesu, jak 
i poszczególnych dyscyplin naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
lingwistyki. Trzeba w tym miejscu również nadmienić, że do stosunkowo 
licznych leksemów mających łacińską proweniencję w języku polskim 
i czeskim zaliczane są nie tylko pojęcia – terminy specjalistyczne z zakresu 
prawa (jak przykładowo pol. jurysdykcja – czes. jurisdikce – łac. iurisdic-
tio, czy pol. jurysprudencja – czes. Jurisprudence – łac. iurisprudentia), ale 
także cały szereg wyrazów należących do zasobów słownictwa ogólnego 
charakterystycznego dla języka prawa (jak przykładowo pol. adwokat – 
czes. advokát – łac. advocatus czy pol. kancelaria – czes. kancelář – łac. can-
cellaria. Ze względu na ich pełną adaptację morfologiczną można by rzec, 
że są stosowane przez rodzimych użytkowników obu języków rytualnie. 
A zatem owa latinitas, czyli łacińskość, jest (przede wszystkim w środowi-
sku prawniczym) swoistym rytuałem, jeżeli chodzi o powszechne użycie 
wybranych pojęć – terminów, które mają łaciński źródłosłów w codziennej 
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komunikacji, w tym m.in. z klientami kancelarii adwokackich czy biur po-
rad prawnych.

Oprócz tego rytuałem dla prawnika jest odwoływanie się do prawa 
rzymskiego, spisanego w języku łacińskim, a konkretnie – do znanych pa-
remii (czyli do osobliwej spuścizny wielkiej tradycji kręgu łacińsko-rzym-
skiego), jak przykładowo: łac. Dura lex, sed lex (pol. Twarde prawo, ale 
prawo, czes. Tvrdý zákon, ale zákon), łac. Ignorantia iuris nocet (pol. Niezna-
jomość prawa szkodzi, czes. Neznalost zákona neomlouvá) czy łac. Pacta sunt 
servanda (pol. Umów należy dotrzymywać, czes. Smlouvy se musí dodržet) 
i in. Jak powszechnie wiadomo, sam rzymski system prawny w wymiernym 
stopniu wzbogacił nowożytne systemy i kultury prawne w wielu krajach. 
Dlatego też prawnicy na całym świecie posługują się wybranymi, tj. najbar-
dziej rozpowszechnionymi paremiami, traktując je jako swoistą bazę leksy-
kalną do opracowywania wszelkiego rodzaju dokumentacji prawniczej, jak 
przykładowo do wydawania wyroków. Paremie prawnicze znajdują zasto-
sowanie w różnego rodzaju tekstach źródłowych z zakresu prawa.

Niniejszy artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na łacińskie dziedzictwo 
leksykalne (tj. pojęcia – terminy mające łacińską proweniencję), jakie wy-
stępuje w polskiej i czeskiej terminologii prawniczej. Niezwykle istotna jest 
tu świadomość występowania w prawniczej bazie leksykalnej owej latinitas, 
czyli łacińskości, ponieważ liczne leksemy łacińskiego pochodzenia są tak 
zadomowione w naszych językach, że, jak już wspomniano – rodzimy użyt-
kownik stosuje je rytualnie. Nie mniej ważne jest również wyeksponowanie 
roli i znaczenia języka łacińskiego w badaniach juryslingwistycznych (czyli 
w zakresie tzw. lingwistyki prawniczej), przy czym terminologia prawni-
cza „przeplata się” częstokroć z terminologią ekonomiczno-gospodarczą 
(zwaną też popularnie leksyką biznesową), jak i z terminologią admini-
stracyjną.

Język starożytnych Rzymian stanowi zatem po dziś dzień niekwestio-
nowany, bardzo cenny element kultury i cywilizacji europejskiej. Słusznie 
konstatuje Aleksander W. Mikołajczak, w odniesieniu do wspólnego dzie-
dzictwa kultury łacińskiej, a mianowicie: 

W dzisiejszej Europie istnieje bowiem ogromna potrzeba budowania du-
chowej wspólnoty, która łączyłaby narody nie tylko z mocy prawa i więzi 
interesów, lecz także poprzez uświadamianie im łacińskiej tożsamości. […] 
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Europa ciągle wspiera się na grecko-rzymskich i chrześcijańskich funda-
mentach1.

Przedmiotem analizy kontrastywnej na gruncie polsko-czeskim są 
w niniejszym artykule wybrane leksemy pochodzenia łacińskiego, sto-
sowane powszechnie w tekstach prawnych (w języku prawa), przy czym 
istnieją pewne dyferencjacje odnoszące się do ekwiwalentów czeskich 
w porównaniu z językiem polskim jako wyjściowym; jest tak w przypad-
ku powszechnie używanych polskich leksemów, takich jak: administracja 
(czes. správa, zdecydowanie rzadziej: administrativa oraz administracje 
w różnych kontekstach kolokacyjnych), kodeks (czes. zákoník, zdecydowa-
nie rzadziej: kodex), kontrakt (czes. smlouva, zdecydowanie rzadziej: kon-
trakt) czy klauzula (czes. doložka, zdecydowanie rzadziej: klauzule), kon-
wencja (czes. úmluva, dohoda, smlouva, ujednání, zdecydowanie rzadziej: 
konvence). Specyficznym leksemem jest tu bez wątpienia pojęcie/termin 
akt (czeskimi ekwiwalentami są – w zależności od kontekstu sytuacyjnego 
– w poszczególnych kolokacjach: list (np. czes. rodný list – pol. akt urodze-
nia, czes. oddací list – pol. akt zawarcia małżeństwa, czes. úmrtní list – pol. 
akt zgonu), smlouva (czes. notářská smlouva – pol. akt notarialny), nato-
miast leksem akt jest także używany, aczkolwiek nie występuje w przypad-
ku oficjalnych nazw poszczególnych dokumentów, jak w języku polskim, 
co przedstawiono powyżej. Ekwiwalenty czeskie mające łacińską prowe-
niencję są w przypadku tych pojęć – terminów używane znacznie rzadziej, 
aniżeli ich odpowiedniki rodzime. Podajemy je tu w celu bardziej komplek-
sowej ilustracji tegoż zjawiska; por. pol. administracja – czes. správa, admi-
nistrativa, administrace – łac. administratio, -onis (f), pol. adwokatura – czes. 
advokacie – łac. advocatio, -onis (f), pol. adwokat – czes. advokát – łac. 
advocatus, -i (m), pol. akt – czes. akt – łac. actus, -us (m), pol. interpretacja 
(wykładnia) – czes. interpretace – łac. interpretatio, -onis (f), pol. jurysdyk-
cja – czes. jurisdikce – łac. iurisdictio, -onis (f), pol. jurysprudencja – czes. 
jurisprudence – łac. iurisprudentia, -ae (f), pol. kancelaria, biuro – czes. kan-
celář – łac. cancellaria, -ae (f), pol. klauzula – czes. doložka, klauzule – łac. 
clausula, -ae (f), pol. kodeks – czes. zákoník, kodex– łac. codex, -icis (m), 
pol. kontrakt – czes. kontrakt – łac. contractus, -us (m), pol. konwencja – 
czes. úmluva, dohoda, smlouva, ujednání, konvence – łac. conventio, -onis (f), 

1  A.W. Mikołajczak, Łacina w kulturze polskiej. Łacińskie dziedzictwo, czyli jak staliśmy się Europejczykami, Wro-
cław 2005, s. 280–281.
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pol. promulgacja – czes. promulgace – łac. promulgatio, -onis (f),2 mające 
stosunkowo dużą częstotliwość użycia w języku pisanym, jak i mówionym, 
z uwzględnieniem wszelkich dyferencjacji odnośnie do ich zapisu graficz-
nego, kwalifikatorów, jakimi są opatrzone w słownikach wyrazów obcych 
oraz samego użycia w oparciu o różnicujące kryterium stylistyczne. Zagad-
nienie domestykacji (czyli tzw. „udomowienia” czy „zadomowienia się”) 
w danym języku poszczególnych zapożyczeń łacińskich, adaptowanych 
do systemów leksykalno-gramatycznych, jak w tym przypadku języka pol-
skiego i czeskiego na przestrzeni wieków jest, naszym zdaniem, niezwykle 
istotną podwaliną dla współczesnych badań lingwistycznych dotyczących 
masowej adaptacji zapożyczeń anglojęzycznych m. in. do zasobów języków 
słowiańskich. Jak powszechnie wiadomo – najpokaźniejsze bogactwo ła-
cińskich zapożyczeń w języku polskim i czeskim (podobnie jak w innych 
językach nowożytnych) stanowią rzeczowniki (zarówno te pospolite, jak 
i specjalistyczne – pojęcia/terminy), które są bazą derywacyjną dla pozo-
stałych części mowy (w dużej mierze dla czasowników, przymiotników 
oraz przysłówków). Należy w tym miejscu wspomnieć również o tzw. „wy-
razach-cytatach” (występujących w różnego rodzaju tekstach pisanych), 
przejętych przez język polski i czeski w oryginalnym brzmieniu łacińskim, 
z podanym tłumaczeniem na dany język, którego zamieszczanie nie jest 
jednak obligatoryjne, jeżeliby uznano, że czytelnikom, do których dany 
tekst jest adresowany (np. tekst specjalistyczny dla filozofów, teologów czy 
teoretyków prawa), zapewne znane jest ich znaczenie, jak przykładowo 
Alea iacta est czy Veni, vidi, vici3. Te wyżej wymienione powiedzenia Ce-
zara (podobnie jak innych sławnych ludzi z czasów starożytnych) także 
są – rzec by można – używane rytualnie, zresztą nie tylko przez prawników.

Osobliwą spuściznę wielkiej tradycji kręgu łacińsko-rzymskiego stano-
wią bez wątpienia tzw. paremie prawnicze, tłumaczone na poszczególne 
języki; por. np. łac. Ignorantia iuris nocet – pol. Nieznajomość prawa szkodzi 
i czes. Neznalost zákona neomlouvá, czy łac. Dura lex, sed lex – pol. Twarde 

2  Przedstawiony materiał egzemplifikacyjny polsko-czesko-łaciński pochodzi od autorki – E. M.
3  Dosł. „Kość [do gry] została rzucona/Niech będzie rzucona kostka! – śmiała, nieodwołalna decyzja. Słowa 

wypowiedziane przez Juliusza Cezara, gdy przekroczył Rubikon, rozpoczynając wojnę domową”. Za Menandrem; 
wg: Suet. Iul. 32. W języku polskim znane jest także powiedzenie, które może być ekwiwalentem tegoż, a mianowicie: 
Raz kozie śmierć. (cyt. za: Z. Landowski i K. Woś, Słownik cytatów łacińskich. Wyrażenia-sentencje-przysłowia, Kraków 
2002, s. 34). Z kolei Veni, vidi, vici – J. Cezar o swoim zwycięstwie nad królem Pontu, Farnacesem, pod Zelą, 47 r. 
p.n.e. (zob. tamże, s. 573). Na język czeski Alea iacta est tłumaczy się: Kostky jsou vrženy, zaś Veni, vidi, vici – Přišel 
jsem, uviděl jsem, zvítězil jsem– przyp. tłum. E. M.
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prawo, ale prawo – czes. Tvrdý zákon, ale zákon, jak i sam rzymski system 
prawny, który w wymiernym stopniu wzbogacił nowożytne systemy i kul-
tury prawne. Prawnicy na całym świecie posługują się wybranymi paremia-
mi, traktując je jako swoistą bazę leksykalną do opracowywania wszelkiego 
rodzaju dokumentacji prawniczej; przykładowo do wydawania wyroków. 
Paremie prawnicze znajdują zastosowanie w poszczególnych tekstach źró-
dłowych z zakresu prawa, np. w kodeksach cywilnych, kodeksach spółek 
handlowych i in. Równie popularne (jak można by rzec rytualne) są tzw. 
wyrazy-cytaty (bywa, że są podane w tekście prawnym bez tłumaczenia na 
dany język tego tekstu); częstokroć są one stosowane w celu „unaukowie-
nia” danego tekstu, jak przykładowo – łac. A.D. (Anno Domini) – czes. léta 
Páně – při udávání letopočtu4, łac. ad deliberandum [kniž.] – na uváženou, 
kuvážení5, ad hoc [kniž.] jen pro tento případ k tomuto účelu6, primum 
necessarium – první nutné [kniž.] co je první, je třeba nejdřív udělat7, ex 
cathedra [kniž.] mluvit, přednášet ex cathedra, tj. jako učitel, vážně, s pl-
nou odpovědností, autoritou8, ex definitione [odb.] jak vyplývá z definice, 
podle definice9, lege artis [kniž.] podle pravidel umění, vědy, podle záko-
na, jak se patří10, de lege ferenda [práv.] z hlediska připravovaného zákona, 
posuzování otázky z hlediska možné n. žádoucí úpravy zákona11, de lege fe-
renda – z punktu widzenia pożądanej zmiany lub uzupełnienia istniejącego 
prawa12, de lege ferenda [praw.] dotyczący przyszłych zmian w ustawodaw-
stwie, np. wnioski de lege ferenda, łac. dosł. o ustawie, która ma być uchwa-
lona13, de lege lata – czes. [práv.] z hlediska platného zákona14, pol. [praw.] 
de lege lata, tj. z punktu widzenia prawa obowiązującego, co do przyszłego 
unormowania, de lege lata pol. [praw.] – dotyczący obowiązującego prawa, 
czyli łac. dosł. o ustawie uchwalonej15, vacatio legis – legisvakance (w języku 

4 Akademický slovník cizích slov, red. V. Petráčková, J. Kraus, Praha 2001, s. 20.
5  Tamże, s. 20.
6  Tamże, s. 21.
7  Tamże, s. 619.
8  Tamże, s. 210.
9  Tamże, s. 210.
10  Tamże, s. 454.
11  Tamże, s. 150.
12  J. Pieńkos, Słownik łacińsko-polski. Łacina w nauce i kulturze. Nauki humanistyczne i społeczne. Prawo rzymskie 

i kanoniczne. Teologiczne słownictwo kościelne. Sentencje, maksymy, aforyzmy, paremie, Warszawa 1996, s. 119.
13 Wielki słownik wyrazów obcych PWN, red. M. Bańko, Warszawa 2003, s. 254.
14 Akademický slovník cizích slov, s. 150.
15 Wielki słownik wyrazów obcych PWN, s. 254.



252  |  Ewa Michalska

polskim obowiązuje łac. vacatio legis, tj. okres między uchwaleniem ustawy 
a jej wejściem w życie) – czes. legisvakance, tj. období mezi okamžikem, kdy 
zákon byl schválen (parlamentem apod.) a kdy vstoupil v účinnost; por. także: 
pol. okres vacatio legis dla danej ustawy – czes. legisvakanční doba; w języku 
czeskim występuje forma zeslawizowana, adaptowana dla tego międzyna-
rodowego łacińskiego terminu16. Trzeba w tym miejscu wyraźnie podkre-
ślić, że przytoczone powyżej oryginalne łacińskie wyrazy-cytaty (zob. łac. 
de lege ferenda, de lege lata, vacatio legis), podobnie jak inne (tj. szereg 
innych, oprócz tych, które zostały podane powyżej), są na ogół używane 
w mowie prawniczej (czyli w różnego rodzaju tekstach prawnych) przez 
specjalistów z dziedziny prawa; nie są zatem powszechnie znane i używa-
ne w komunikacji codziennej, tj. w kontekście rozmów na tematy prawne. 
Trzeba jednak w tym miejscu koniecznie nadmienić, że licznymi wyrazami 
mającymi łacińską proweniencję (należącymi do zasobu słownictwa ogól-
nego z danej dziedziny, jak przykładowo z zakresu prawa: pol. adwokat, 
notariusz, kancelaria – czes. advokát, notář, kancelář i in.) posługują się nie 
tylko specjaliści (np. duchowieństwo, lekarze, prawnicy czy naukowcy 
reprezentujący wszelkie dyscypliny badawcze), ale większość rodzimych 
użytkowników danego języka, jak przykładowo polskiego czy czeskiego), 
ze względu na ich pełną adaptację, czyli „zadomowienie” w systemach lek-
sykalno-gramatycznych tych języków.

Odnosząc się do szeroko pojętego dziedzictwa grecko-rzymskiego 
(tj. do wzajemnych związków kulturowych i językowych grecko-łaciń-
skich), Aleksander W. Mikołajczak pisze m.in.: 

Mowa Rzymian szybko się hellenizuje, wchodząc w epoce klasycznej 
w koleiny uniwersalnej grecko-rzymskiej cywilizacji. A jednak nawet ci, 
którzy z entuzjazmem witali nadejście tej nowej międzynarodowej kultury, 
gdy sięgali po pióro, przypominali sobie, że są potomkami twardego, wie-
śniaczego ludu. Historia Rzymu usiana jest krótkimi, trafiającymi w sedno 
aforyzmami, w rodzaju Cezarowego Veni, vidi, vici –„Przybyłem, zobaczy-
łem, zwyciężyłem”17.

Nie powinno być zatem żadnych wątpliwości odnośnie do hojnego 
wzbogacania zasobów leksykalnych języków słowiańskich (najbardziej 

16 Akademický slovník cizích slov, s. 454.
17 A.W. Mikołajczak, Łacina w kulturze polskiej, s. 23.
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zintensyfikowany proces miał miejsce w średniowieczu i renesansie) po-
przez zapożyczenia łacińskie, podobnie jak poprzez zapożyczenia greckie, 
przy czym w adaptacji niektórych z nich rolę języka – „pośrednika” odegra-
ła właśnie łacina, jak np. pol. Ewangelia (f), leksyka (f), centrum (n) i czes. 
Evangelium (n), lexikum (n), centrum (n). Warto w tym miejscu dodać, 
że dziedzictwo kultury i tradycji hellenistycznej (w tym samego języka 
greckiego) jest w równym stopniu znaczące dla współczesnej cywilizacji 
europejskiej jak dziedzictwo rzymskie. Istotny w świetle tych badań jest 
również sam fakt, że łacina czerpała zapożyczenia z greki. W nawiązaniu 
do „hellenizacji mowy Rzymian” przywołany już wyżej badacz kultury i ję-
zyka łacińskiego Aleksander W. Mikołajczak pisze m.in.: 

Po Androniku największe zasługi dla rozwoju języka literackiego poło-
żył Enniusz (239-169 przed Chr.) – najwybitniejszy poeta rzymski okresu 
przedklasycznego. Prócz przyswojenia rodzimej poezji heksametru – grec-
kiego metrum epickiego – zapoczątkował on hellenizację literackiej łaciny 
poprzez wprowadzenie do niej greckich wyrazów, co do tej pory czynili 
w swych gwarach jedynie przekupnie i wyrobnicy. Później zapożyczenia 
staną się w łacinie nagminne (na przykład philosophia, rhetor, musica), aż 
dojdzie do tego, że Rzymianie zechcą zachowywać dla grecyzmów ich orygi-
nalne końcówki deklinacyjne18.

Niezwykle interesującym jest fakt, iż analogiczne zjawisko domesty-
kacji latynizmów (i to na zdecydowanie większą skalę aniżeli przykłado-
wo w językach słowiańskich) występuje m. in. w języku angielskim – czyli 
w najbardziej komunikatywnym języku świata w obecnych czasach (zwa-
nym częstokroć łaciną XXI wieku). Na temat adaptacji latynizmów do za-
sobów leksykalnych języka angielskiego oraz języka polskiego Lidia Win-
niczuk, w Przedmowie do podręcznika Lingua Latina. Łacina bez pomocy 
Orbiliusza (1975), pisze: 

Uczeni obliczają, że w 20 000 najczęściej używanych wyrazów w języku 
angielskim jest ok. 10 400 słów pochodzenia łacińskiego, ok. 2200 grec-
kiego, a tylko ok. 5400 anglosaskiego. Niemało też jest wyrazów łacińskich 
w języku polskim, i to nie tylko w terminologii naukowej, która w wielu 
wypadkach jest nazewnictwem wspólnym wielu językom, ale i w języku 

18  Tamże, s. 22.
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potocznym; wyrazy te tak głęboko wrosły w nasz język, że używając ich od 
dzieciństwa nie zdajemy sobie sprawy z tego, że pochodzenie ich jest obce; 
przytoczmy kilka przykładów z życia szkolnego: „szkoła”, „tablica”, „kre-
da”, „dyrektor”, „lektura”. Dlatego też radzimy przy poznawaniu słówek 
łacińskich szukać pochodzenia od nich wyrazów w języku polskim. Okaże 
się, jak ciekawe jest życie wyrazów19.

Warto również mieć na uwadze fakt, że język łaciński (oprócz wzbo-
gacenia zasobów leksykalnych poszczególnych języków nowożytnych), 
odegrał bardzo istotną rolę w kształtowaniu się technik translatorskich 
(należy pamiętać o znaczeniu przekładów Pisma Świętego najpierw z ję-
zyka greckiego na język łaciński, a następnie z łaciny na języki nowożytne, 
w tym na polski i czeski). Język łaciński jako klasyczny (obok języka grec-
kiego) należał na przestrzeni wieków do podstawowych języków, w któ-
rych nie tylko pisano, ale z którego również tłumaczono na poszczególne 
języki narodowe przede wszystkim Biblię, ale także i inne dzieła naukowe 
czy literackie. Łacina była językiem wyjściowym przy tłumaczeniu wszel-
kiego rodzaju tekstów (tj. liturgicznych, hagiograficznych, administracyj-
no-prawnych i in. na różne języki docelowe), w związku z czym badacze 
powinni się odwoływać do grecko-łacińskiej spuścizny związanej z prze-
kładem we współczesnych analizach z przedmiotowego zakresu. Wszelkie 
przekłady rewidowano dawniej (tak samo jak rewiduje się je w czasach 
obecnych, posiłkując się dodatkowo najbardziej rozpowszechnionym 
w świecie językiem angielskim) w odniesieniu do języka łacińskiego jako 
języka wyjściowego, zwłaszcza w zakresie dokumentacji eklezjalnej tłuma-
czonej na różne języki, podobnie jak w przypadku terminologii prawniczej, 
nomenklatury jednostek chorobowych czy nazewnictwa poszczególnych 
przedstawicieli świata roślin i zwierząt.

Zagadnienie języka łacińskiego jest niezwykle istotne w badaniach ju-
ryslingwistycznych, będących syntezą badań językoznawczych i częściowo 
badań z zakresu prawa (w nawiązaniu do prawa rzymskiego, stanowiące-
go bazę również dla współczesnego prawnika, podobnie jak terminologia 
prawnicza sensu stricto w łacińskim oryginale, w którym spisano prawo 
rzymskie). Szczególnej analizie kontrastywnej należy poddać (w różnych 
językach) swoiste słowa-klucze dla języka prawa, a mianowicie: łac. fas, ius 
oraz lex; przy czym ius, iuris oraz lex, legis są używane w różnych kontek-

19  L. Winniczuk, Lingua latina. Łacina bez pomocy Orbiliusza, Warszawa 1975, s. 12–13.
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stach kolokacyjnych i tłumaczone na język polski zarówno jako prawo, jak 
i jako ustawa. Ponadto ius, iuris jest w języku łacińskim wyraźnie oddzie-
lone od fas, ponieważ fas tłumaczy się na język polski jako Prawo Boże, 
na język czeski – Boží zákon, przy czym fas jest niezmienne, czyli nie ma 
w nim żadnych nowelizacji (i co więcej – nawet w systemie gramatycznym 
łaciny fas jest leksemem nieodmiennym, w odróżnieniu od ius, iuris czy 
lex, legis, które podlegają deklinacji). Ius, iuris oraz lex, legis oznaczają 
prawo stanowione, które może ulegać potencjalnym zmianom, czego do-
wodem są liczne nowelizacje kodeksów (podobnie jak zmian konstytucji 
danego państwa). Dlatego też wszelkiego rodzaju dokumenty prawne (jak 
przykładowo kodeksy) bywają zawsze opatrzone zapisem: stan prawny na 
dzień... (i tu jest podana konkretna data, czyli czas, w którym te zapisy 
obowiązują każdego obywatela – np. w kodeksie cywilnym), co oznacza, że 
niektóre z przepisów mogą się zmieniać nawet co kilka lat, zgodnie z wolą 
większości parlamentarnej i/lub innego organu ustawodawczego, co już 
jednak stanowi krąg zagadnień badawczych wyłącznie dla prawnika (ju-
rysty). Natomiast frapującym tematem badawczym dla lingwisty są poję-
cia – terminy prawne, zwłaszcza w ujęciu kontrastywnym, tj. na materiale 
co najmniej dwóch języków (przy czym w tejże analizie tak samo można 
wziąć pod uwagę trzy czy cztery różne języki). 

Warto również w tym miejscu dodać, że kolejnym bastionem rytualnej 
latinitas jest bez wątpienia środowisko akademickie. Przykładowo w Repu-
blice Czeskiej stosuje się wszelkie skróty akademickich tytułów naukowych, 
zaczerpnięte bezpośrednio z języka łacińskiego, por. np. czes. JUDr. – pol. 
doktor nauk prawnych, czes. PhDr. – pol. doktor nauk filozoficznych, czes. 
RNDr. – pol. doktor nauk przyrodniczych, czes. ThDr. – pol. doktor nauk teo-
logicznych. Oprócz tego w języku polskim i czeskim stosowane są wszelkie 
latynizmy określające funkcje akademickie: pol. i czes. rektor, pol. dziekan 
– czes. děkan, czy pol. adiunkt – czes. odborný asystent i in.). Łacińską pro-
weniencję mają także przykładowo niektóre przedmioty dydaktyki akade-
mickiej w Polsce i w Czechach; por. pol. seminarium dyplomowe licencjackie 
i seminarium dyplomowe magisterskie – czes. diplomový bakalářský seminář 
a diplomový magisterský seminář; pol. laboratorium – czes. laboratoř), chociaż 
zdarza się, że odpowiednikiem polskiego zdomestykowanego latynizmu 
jest w języku czeskim ekwiwalent rodzimy, jak przykładowo pol. kolokwium 
(czes. písemka = písemná prověrka, psaný projev) czy pol. audytorium (czes. 
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posluchárna, místnost).W przypadku analizy kontrastywnej latynizmów 
występują także różnice rodzajowe, np. pol. seminarium (n), laboratorium 
(n) vs czes. seminář (m), laboratoř (f), przy czym leksem laboratorium 
jako neutrum wprawdzie notuje Akademický slovník cizích slov, aczkolwiek 
z kwalifikatorem [kniž.] a [zast.] – czyli książkowy i przestarzały20. Z kolei 
polskiemu, w pełni adaptowanemu, tj. występującemu w całkowicie zesla-
wizowanej postaci leksemowi przywilej (m) odpowiada w języku czeskim 
oryginalny łaciński ekwiwalent w postaci privilegium (n) – por. łac. privile-
gium, wespół z rodzimym leksemem výsada (f)21.

Oprócz tego na uwagę zasługuje fakt, że język polski stosuje o wiele 
więcej latynizmów przykładowo w słownictwie ze sfery sakralno-religijnej, 
por. pol. adwent, wigilia, konfesjonał – czes. příští (advent – zdecydowanie 
rzadziej), štědrý den, zpovědnice.

Rzec by można, że terminologia prawnicza, podobnie jak słow nictwo 
religijne, administracyjne, ekonomiczno-biznesowe czy naukowe (w szero-
kim rozumieniu tego słowa, w odniesieniu do wszystkich dyscyplin badaw-
czych) charakteryzuje się licznymi latynizmami, dawno (czyli rytualnie) 
utrwalonymi w poszczególnych językach europejskich, w tym w językach 
słowiańskich (tu: w języku polskim i czeskim). Wyrazy obce wchodzą 
zawsze do leksykonu danego języka dzięki kontaktom z innymi językami 
i kulturami (w przypadku latynizmów rzecz dotyczy wielkiego obszaru od-
działywania kultury rzymskiej na skalę europejską i światową).

Biorąc pod uwagę łacińskie dziedzictwo leksykalne w języku polskim 
oraz czeskim, uwzględnić trzeba również fakt, iż niektóre latynizmy z za-
kresu prawa nie są stosowane w języku czeskim tak „rytualnie” jak w języ-
ku polskim, czego ilustracją mogą być takie leksemy jak akt i traktat (czyli 
wywodzące się bezpośrednio z łaciny; zob. łac. actus oraz tractatus), gdzie 
język czeski zdecydowanie częściej stosuje ekwiwalenty rodzime, czyli list 
lub smlouva, por. np. pol. akt urodzenia – czes. rodný list, pol. akt zawarcia 
małżeństwa – czes. oddací list, pol. akt nabycia – czes. kupní smlouva, pol. 
Traktat Lizboński – czes. Lisabonská smlouva.

20 Akademický slovník cizích slov, s. 446.
21  Materiał egzemplifikacyjny polsko-czeski pochodzi od autorki – E. M.
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Latinity (latinitas) as a ritualism in the Polish and Czech law terms

The article outlines the characteristics of the Latin lexical heritage based on Polish 
and Czech selected exemplifications of the law terms, e.g. administration, code, 
jurisdiction, jurisprudence etc. It stresses the fact that a lot of loan-words of the 
ancient origin (especially from Latin) in Polish and Czech language were become 
domesticated since long ago. The loan-words from Latin language are a heritage 
of the great tradition of the Roman culture, too (e. g. Roman culture of the law 
in Europe). The author draws attention to the stylistic differences of the common 
usage of the selected law terms which are of Latin origin in Polish and Czech 
language.

Keywords: ritualism in the language, law terms, terms/words of Latin origin in 
Polish and Czech language
Słowa klucze: rytuał w języku, terminologia prawnicza, terminy/wyrazy o łaciń-
skiej proweniencji w języku polskim i czeskim




