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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Lunch ma niewiele wspólnego z obiadem 
Mylenie znaczeń słów świadczy o nieuctwie. A takie błędy zdarzają się coraz częściej osobom, które 
zabierają głos publicznie.  

Często mylą "ludyczne" z "ludowym", choć to dwa różne słowa. "Ludowy" - to związany z kulturą 
wiejską, natomiast ludyczny (z łac. ludere) znaczy zabawowy, rozrywkowy. Ludyczny charakter 
jakiegoś przedsięwzięcia wcale nie znaczy, że ma ono cokolwiek wspólnego z ludowością.  

Dyskurs jest czymś innym niż dyskusja. Dyskusja to wymiana opinii, czasem spór. Natomiast 
"dyskurs" to z grubsza rzecz biorąc zespół pojęć funkcjonujących w danym czasie na jakiś temat. 
Dlatego mówimy o dyskursie politycznym, dyskursie gender itp.  

Kulturowy to coś innego niż kulturalny. Pierwsze słowo znaczy więcej: obejmuje kulturę ale też 
politykę, religię i niemal wszystko, co nie jest naturą. Lunch ma niewiele wspólnego z obiadem. Jeśli 
do czegoś lunch porównać, to raczej do drugiego śniadania jedzonego na szybko, w przerwie. Gdy 
ktoś zaprasza mnie na niedzielny lunch, ogarnia mnie wesołość i zaczynam podejrzewać, że nie wie 
co mówi, albo chce zaoszczędzić i pozbyć się gości po 40 minutach.  

Wszystkie te językowe nieporozumienia wynotowałam z wypowiedzi Bardzo Ważnych Osób w roku 
bieżącym, czyli dwa tysiące dziewiątym. A nie w dwutysięcznym dziewiątym, choć ta forma - 
nieprawidłowa i wykręcająca usta - tak się rozpowszechniła, że za chwilę zostanie zalegalizowana 
przez specjalistów.  

Bo język zmienia się w miarę jak zmieniamy się my. Jedne słowa nabierają nowych znaczeń, inne 
obumierają, a w ich miejsce rodzą się nowe. Kiedyś często używane tracą rozpoznawalność lub 
ocaleją tylko w znaczeniach pobocznych. Nikt dziś nie nazywa kobiety niewiastą; określenie to 
przetrwało, lecz zarezerwowane dla Matki Bożej. W języku świeckim "niewiasta" pojawia się tylko w 
ustach prześmiewców nadmiernej babskiej dostojności.  

Chrust kojarzy się dziś raczej z ciasteczkami faworkami niż z opałem. Wkrótce zniknie z języka "zupa 
mleczna", bo rzadko kto gotuje jeszcze na śniadanie zacierkę czy kaszkę mannę. I współczesne 
dzieciaki nie miałyby pojęcia, jak wygląda sierp, gdyby na lekcjach nie pokazywano im symbolu ZSRR.  

Słowa pełzną, bledną i obumierają, a ich miejsce zajmują inne, uważane za nowocześniejsze. W 
statystyce traci słowo "małżeństwo", na rzecz "związku". Mniej zobowiązujący "związek" nie wyznacza 
automatycznie jako bohaterów wspólnej historii kobiety i mężczyzny i nie określa jej trwałości w 
czasie. Choć znaczenia słów "związek" i "małżeństwo" nie są identyczne, często stosuje się je 
wymiennie. Bo nie tylko my zmieniamy słowa, ale i słowa zmieniają nas.  
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Semantyczne ewolucje odsłaniają przemiany cywilizacyjne, a nawet zmieniającą się wrażliwość 
moralną. Tropienie ewoluujących znaczeń słów może być przedmiotem pasjonującej i ambitnej 
międzypokoleniowej zabawy.  
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