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Badanie stabilności ekspresywnej leksemu zacny

1. Wstęp

Celem artykułu jest ocena nacechowania emocjonalnego przymiotnika zacny i jego 
stabilności ekspresywnej w perspektywie chronologicznej, do czego wykorzystana 
została klasyfikacja Artura Rejtera (Rejter 2006: 174–184). W pierwszej części pracy 
pokrótce opiszę budowę słowotwórczą analizowanego leksemu, następnie na podsta-
wie źródeł leksykograficznych (tradycyjnych bądź internetowych) oraz językowych 
wyróżnię jego poszczególne znaczenia, a także przypiszę im synonimy, aby lepiej 
wyeksponować ich ładunek semantyczny. Kolejnym krokiem w badaniu będzie 
wskazanie dla każdego ze znaczeń emocji podstawowych według teorii Plutchika 
(Plutchik 2001: 115) oraz wartości w ujęciu Jadwigi Puzyniny (Puzynina 1992: 41) 
i określenie nacechowania emocjonalnego na skali obejmującej następujące stopnie:

– mocne nacechowanie negatywne,
– słabe nacechowanie negatywne,
– ambiwalentne pod względem nacechowania,
– słabe nacechowanie pozytywne,
– mocne nacechowanie pozytywne.

W ostatnim etapie analizy podejmę próbę wyjaśnienia, skąd biorą się różnice 
w nacechowaniu wyodrębnionych znaczeń, a także pokazania, jak zmieniło się 
użycie leksemu zacny na przestrzeni lat. Postaram się również odpowiedzieć na 
pytanie, dlaczego wyraz ten powraca obecnie w nieco zmodyfikowanym znaczeniu. 
Co więcej, określę jednoznacznie jego stabilność ekspresywną.

2. Etymologia leksemu zacny i jego znaczenia wyróżnione 
na podstawie źródeł leksykograficznych oraz językowych

Aby przeprowadzić analizę stabilności ekspresywnej wyrazu, konieczne jest zebranie 
jego znaczeń zawartych w słownikach, tezaurusach oraz użyć leksemu poświadczo-
nych w korpusach językowych czy na stronach internetowych. Fakt, że zacny jest 
wyrazem stosunkowo starym i nienależącym do zasobu leksykalnego polszczyzny 
współczesnej, rodzi konieczność odwołania się również do źródeł o charakterze 
historycznojęzykowym, które są pomocne także przy ustaleniu etymologii (a co za 
tym idzie – budowy słowotwórczej) analizowanego leksemu.
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Leksem zacny powstał drogą derywacji afiksalnej, przez dodanie prefiksu za- do 
przymiotnikowej podstawy słowotwórczej cny, definiowanej w Słownikujęzyka
polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego jako „szlachetny, zacny, cnotliwy, 
czcigodny, dostojny” i opatrzonej kwalifikatorem przestarz. (SJPWD)1. Jeszcze star-
sze formy wyrazu – c(z)sny pojawiające się w XV wieku i czstny w XIV – znajdziemy 
w Słownikuetymologicznymjęzyka polskiego Andrzeja Bańkowskiego (ESJPAB). 
Warto zwrócić uwagę, że podstawa ta sama w sobie jest nacechowana emocjonalnie 
i niesie informację o pozytywnych odczuciach związanych z tym, co określa. Od tego 
samego wyrazu derywowany jest również antonim słowa zacny – niecny oznaczający 
zachowanie nieuczciwe, źle oceniane, łamanie norm moralnych i prawnych albo 
człowieka postępującego w taki sposób (Słowosieć).

Analiza źródeł pokazuje, że wyraz zacny również może określać człowieka oraz 
postępowanie. Przegląd definicji znaczeń o łączliwości z leksemami oznaczającymi 
osobę lub grupy osób połączonych pewną relacją prezentuje się następująco:

– czcigodny,uczciwy,moralniedobry (ESJPAB);
– 1.mającyszlachetnycharakter,dobreserce;właściwyczłowiekowiotakich
zaletach;prawy

 2.sławetnyznakomity,wysokopostawiony (przykładowa kolokacja – zacny 
dom) (SJPWD);

– godnyszacunku,szlachetny,cieszącysięsławą,znakomity (kolokacje w przy-
kładach – zacny naród, zacny konkurent) (ESJP XVII i XVIII WIEKU);

– daw.godnyszacunkuizaufania (SJPPWN);
– książk.taki,któryjestuczciwyiwspaniałomyślny,przezcozasługujenaza-
ufanieiszacunek (WSJP);

– zacnyczłowiektotaki,którypostępujeuczciwieigodnyjestzaufaniaisza-
cunku (DS);

– książk.głównieoczłowieku:szlachetny,poważany,taki,któremumożnaza-
ufać,któregosiępodziwia (Słowosieć).

Z podanych wyżej definicji możemy wyodrębnić elementy znaczeniowe przy-
miotnika zacny w odniesieniu do człowieka takie, jak szlachetność, uczciwość, 
przestrzeganie norm moralnych, wspaniałomyślność oraz będące ich konsekwencją 
– szacunek, zaufanie, podziw, respekt, cześć, sława.

Znaczenie dotyczące postępowania lub przejawów zacności zostało opisane 
w źródłach w odniesieniu do przymiotów przypisywanych nosicielowi tej cechy 
(por. powyższe znaczenia):

– daw.właściwyczłowiekowi [godnemu szacunku i zaufania – cechy ze znacze-
nia 1.] otakichcechach (SJPPWN);

– właściwykomuśszlachetnemu;książk.właściwykomuś,kto jestuczciwy
iwspaniałomyślny,aprzeztozasługującynazaufanieiszacunek (WSJP);

– książk.ozachowaniu:taki,któryjestwyrazemczyjejśszlachetnościiprawo-
ści,godnypodziwu,bardzodobrzeoceniany(przykładowekolokacje:zacna
decyzja,zacneuczynki) (Słowosieć).

1 Wszystkie skróty tytułów słowników zostały rozwinięte w bibliografii zamieszczonej na 
końcu artykułu.

ORBIS vol 51.indb   122 2019-03-30   19:58:59



123

Badaniestabilnościekspresywnejleksemuzacny

Zacny łączy się niekiedy z rzeczownikami z pól leksykalnych dotyczących jedze-
nia, napojów, wydarzeń i wyraża w takich użyciach bardzo dobrą jakość, pierwszo-
rzędność, znakomitość, przynależność do doskonałego gatunku, o czym świadczą 
poniższe definicje:

– wyróżniającysiędobrąjakością,będącywbardzodobrymgatunku,pierwszo-
rzędny,przedni,doskonały,cenny, (kolokacja w przykładach – zacne wino) 
(SJPWD);

– wybornygatunkowo,pierwszorzędny;świetny,znaczny (przykładowe koloka-
cje – gorzałka zacna, zacne ryby, zacne wesele) (ESJP XVII I XVIII WIEKU);

– odużymznaczeniu;książk.taki,którymawysokąwartośćlubjakość,przezco
zasługujenaszczególnąuwagęlubpoważanie (WSJP);

– zacnytrunek,jadłosąbardzodobre;słowoksiążkowe (Dobrysłownik.pl);
– książk.przenośnie:bardzodobrejjakości (Słowosieć).

Oprócz wymienionych wyżej tradycyjnych znaczeń leksemu, współcześnie po-
jawia się on też w slangu młodzieżowym i w warstwie słownictwa potocznego, co 
zostało poświadczone w Obserwatorium Językowym Uniwersytetu Warszawskiego, 
w którym zacny opatrzono kwalifikatorem pot. i wyjaśniano jako niezły,fajny,nicze-
gosobie (przykład użycia – Ostatnioupolowałamwlumpeksiezacnespodnienar-
ciarskiewidealnymstanie) (OBJUW). Co ciekawe, leksem w tym samym znaczeniu 
znajdziemy również w Miejskimsłownikuslanguimowypotocznej, gdzie ma on 
postać hasłową Zacnywchuj2 z definicją Wartyzwróceniauwagi,oglądnięcia oraz 
przykładem użycia o konstrukcji dialogowej:

– No i jak Ci się film podoba? 
– Zacny w chuj.

Ponieważ Miejskisłownik nie podlega moderacji ani korekcie, a dodawanie haseł jest 
możliwe dla każdego zalogowanego użytkownika, przy czym brak na stronie konkret-
nych reguł i zaleceń dotyczących tworzenia treści, można przypuszczać, że Zacnywchuj 
to hasło w pełni kompozycyjne, błędnie skonstruowane. Tezę tę potwierdza fakt, że 
w słowniku znajduje się też wyraz hasłowy Wchuj oznaczający największy stopień lub 
dużą ilość czegoś. Wchuj byłby tu więc raczej wyrażeniem dookreślającym niż nie-
samodzielną częścią ustabilizowanej frazy. Samo użycie leksemu zacny z określeniem 
wzmacniającym jest istotne przy ocenie jego nacechowania emocjonalnego, ponieważ 
sugeruje słabe natężenie ekspresywne (leksemy silnie nacechowane pod względem 
emocji rzadko występują w sąsiedztwie wyrazów wzmacniających). Za pomocą wy-
szukiwarki Google udało się również odnaleźć inne kolokacje, w których ekspresywność 
przymiotnika zacny została dodatkowo wzmocniona innymi wyrazami. Oto przykłady:

Mialemmodelpo2lifcie.Super zacnewozidlo,wktorymnicsieniepsulo. (http://
fiestaklubpolska.pl)

JabymwybralWiedzmina,botopoprostubardzo zacnagrajest. (http://forum.cdaction.pl)

2 W cytatach z Miejskiegosłownikaslanguimowypotocznej zachowuję oryginalną pisownię 
wyrazów dużą i wielką literą.
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Przedstawiony powyżej przypadek wyrazu zacny i jego (mniej lub bardziej udane) 
poświadczenie w Miejskimsłownikuslanguimowypotocznejpokazują, że egalitarne 
platformy słownikowe, na których każdy użytkownik języka może tworzyć hasła bez 
kontroli językoznawców, są niezbyt rzetelnym źródłem leksykograficznym, ale za to 
doskonałym zbiorem materiału językowego.

Aby lepiej pokazać współczesny kontekst użycia badanego wyrazu, wpisałam go 
w wyszukiwarkę NarodowegoKorpusuJęzykaPolskiego, wybierając opcję przeszu-
kiwania wyłącznie tekstów pochodzących z roku 2000 i lat późniejszych. Wyniki 
wyszukiwania potwierdziły użycie leksemu zacny w znaczeniu takim, jak zdefinio-
wane w ObserwatoriumJęzykowym. Poniżej zamieszczam znalezione przykłady, 
w których leksem pojawia się w sąsiedztwie wyrazów oznaczających wydawnictwa 
muzyczne, filmowe, gatunek muzyki oraz wyrazu stanowiącego potoczne określenie 
funkcji w grze komputerowej:

– Wyszłaztegozacnapłyta.(CKM)
– KiedyzacnyreżyserHallstrom(„CogryzieGilbertaGrape’a”)bierzesięza
powieśćjeszczebardziejzacnegopisarza–Irvinga(„ŚwiatwedługGarpa”)
istniejedużaszansa,żepowstanieztegozacnyfilm.(CKM)

– VBR–otak,tozacnekapele!SpaceMonkeysnieznam...aoilesieniemylę
InfectedMushroomsąjaponcami;)aledajarade (forumowisko.pl)

– Konkludującstwierdzam,żehiphoppotrafiokazaćsięzacnymgatunkiem,
niestetyjegowizerunekjestobecniemocnozniekształcony. (forumowisko.pl)

– Niezależnieodtego,żeradzęsobiezprowadzeniemsamochodujakzfizykąkwan-
tową.Odtegosągry,abypoczućsięmistrzemkierownicy.Niemogęzrozumieć
dlaczegoniektórymgraczomtakbardzotenzacnybajerprzeszkadza. (ppe.pl)

Interesująco prezentują się również wyniki wyszukiwania jednostki zacny przez 
Google, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę kolokacje. Pojawiają się współ-
wystąpienia z wyrazami jednoznaczne wskazującymi na współczesne wynalazki, 
np. komp, telefon, gadżet. Zbierając wszystkie informacje znalezione w źródłach 
leksykograficznych i językowych na temat leksemu zacny, wyróżniłam jego cztery 
znaczenia:

1. o człowieku; taki, który jest powszechnie szanowany, najczęściej ze względu 
na szlachetność, honorowość, wspaniałomyślność, dobre serce (synonimy – 
szlachetny, prawy, znamienity); 

2. taki, który jest przejawem zacności u człowieka (synonimy – honorowy);
3. taki, który jest bardzo dobrej jakości (synonimy – doskonały, znakomity, 
pierwszorzędny);

4. o wytworze umysłu lub wytworze materialnym; taki, który jest oceniany po-
zytywnie (synonimy – fajny, fajowy).

3. Nacechowanie emocjonalne leksemu zacny

Jak wspomniałam na początku artykułu, każdemu z poszczególnych znaczeń 
przypisałam emocje, wartościowanie i nacechowanie emocjonalne. Znaczenia 
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pierwsze dotyczące człowieka i drugie – przejaw zacności jako cechy – otrzymały 
emocje takie, jak radość i zaufanie oraz następujące wartości: użyteczność, dobro 
i szczęście. Nacechowanie obydwu znaczeń oceniłam jako mocne pozytywne. 
Znaczeniom trzecim i czwartym przypisany został ten sam zestaw emocji i wartości 
z wyłączeniem dobra dla drugiego człowieka. Co ważne, różnice w nacechowaniu 
i emocjach pomiędzy szczególnymi znaczeniami wynikają z ich odmiennej łącz-
liwości semantyczno-leksykalnej (znaczeniu określającemu przedmiot materialny 
nie możemy przypisać dobra).

Tabela 1. Zestawienie emocji, wartości i nacechowania dla poszczególnych znaczeń 
słowa zacny (symbol +m oznacza nacechowania mocne pozytywne, a +s słabe po-
zytywne)

radość zaufanie użyteczność dobro szczęście
1. + + + + + +m
2. + + + + + +m
3. + + + – + +m
4. + + + – + +s

Leksemowi zacny w znaczeniu określenie czegoś o bardzo dobrej jakości również 
przyznałam natężenie mocne pozytywne, z kolei znaczeniu czwartemu słabe 
pozytywne. Słabe nacechowanie przypisałam ostatniemu znaczeniu ze względu 
na występowanie w sąsiedztwie leksemów dookreślających, a także z uwagi 
na fakt, że funkcjonuje ono jako synonim do wyrazu fajny, który również ma 
słabe natężenie emocjonalne. Przyczyn osłabienia ekspresji wyrazu należałoby 
upatrywać w tym, że na wiele lat wyszedł on z użycia i uznawany był za wyraz 
archaiczny, a słowa tracą na ekspresywności z upływem czasu. Ponadto zacny, 
który w znaczeniach pierwotnych funkcjonował raczej w stylach podniosłych 
(literackim, oficjalnym), powrócił jako wyraz o znacznie niższym rejestrze, prze-
dostawszy się najpierw do slangu młodzieżowego, a następnie do polszczyzny 
potocznej.

Odpowiedzi na pytanie, skąd bierze się nagły wzrost frekwencji leksemu, szukać 
należy w modzie na używanie archaizmów w polszczyźnie współczesnej jako ele-
mentu gry językowej, Kwalifikatory pierwotnych znaczeń analizowanego leksemu 
zacny (przestarz., daw., książk.) niosą nie tylko informację o jego charakterze 
stylistycznym, ale także przesłanka ku temu, by sądzić, że użytkownicy języka 
kojarzą ten wyraz z podniosłością, literackością i polszczyzną dawną. Zderzenie 
odbieranego w ten sposób słowa ze współczesną leksyką i potocznym użyciem 
początkowo mogło być zabiegiem humorystycznym oraz przejawem kreatywności 
językowej użytkowników. Przypuszczenia te zdaje się potwierdzać popularna se-
ria memów opatrzonych rysunkową postacią Milorda uosabiającego wspomniane 
wcześniej cechy, takie jak znamienitość, szlacheckość, dostojność czy staromod-
ność (przykład poniżej).
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Rysunek 1.Przykładowy mem z postacią Milorda i wyrazemzacny

4. Podsumowanie

Analiza źródeł słownikowych i językowych pod kątem występowania oraz seman-
tyki przymiotnika zacny pozwoliła wyróżnić jego cztery podstawowe znaczenia 
– trzy pierwotne, archaiczne, poświadczone w danych leksykograficznych, oraz 
jedno współczesne, wyodrębnione na podstawie przykładów użycia znalezionych 
w NarodowymKorpusieJęzykaPolskiego i na stronach internetowych. Znaczenia 
są zbliżone pod względem nacechowania emocjonalnego i wartości, a niewielkie 
różnice w ekspresywności stanowią konsekwencję ich łączliwości semantyczno-lek-
sykalnej. Współczesne znaczenie leksemu dotyczące pozytywnego wartościowania 
wytworu materialnego lub umysłowego charakteryzuje się słabszym natężeniem 
emocjonalnym niż znaczenia pierwotne, o czym świadczy jego współwystępowanie 
z wyrazami o funkcji wzmacniającej.

Leksem zacny oceniam jako średnio stabilny emocjonalnie z uwagi na wspo-
mniane niewielkie różnice w przypisanych poszczególnym znaczeniom wartościach 
(obecność lub brak dobra) oraz siły ekspresywności. Z jednej strony wyraz przez lata 
zachowuje swój jednoznacznie pozytywny wydźwięk, z drugiej jednak ponownie 
wchodzi do użycia ze słabszym natężeniem emocjonalnym. Faktem jest, że najcie-
kawsze zmiany w użyciu analizowanego przymiotnika dokonują się w jego warstwie 
stylistycznej, a nie semantycznej. Leksem zacny o pierwotnie wysokim rejestrze po-
jawiający się zazwyczaj w języku literackim, podniosłym powraca bowiem w slangu 
młodzieżowym i potocznej warstwie polszczyzny.
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Abstract
Expressive stability analysis of zacny lexeme

The aim of this paper is expressive stability analysing of zacny adjective from 
the chronologic perspective. Analysis was made based of Artur Rejter’s classifi-
cation, Robert Plutchik’s basic emotions theory and Jadwiga Puzynina’s values. 
Research also include expressive style.
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