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Co komu przystoi?

Czasownik wymieniony w tytule niniejszego artykuáu jest dziĞ rzadki. Na pierwszy rzut
oka wydaje siĊ, Īe moĪe byü uĪyty w celach stylizacyjnych, wáaĞciwie tylko w czasie
teraĨniejszym w tytuáowej konstrukcji. Pozycje zajĊte tam przez formy zaimków pytających moĪna wypeániü leksykalnie na przykáad nastĊpująco:
Dziewczynie nie przystoi tak siĊ zachowywaü.

Nacechowanie stylistyczne tego zdania nie ulega wątpliwoĞci. Tak moĪe powiedzieü tylko wyksztaácony Polak starej daty, mający wyraĨny zamiar zwrócenia uwagi
na sposób wypowiedzi. Mógáby on jeszcze uĪyü formy czasu przeszáego przystaáo.
Nie wszyscy jednak mają takie wyczucie, choü istnieje zwrot jak na kogoĞ przystaáo
(podawany równieĪ przez sáowniki). Mocno wątpliwy jest bezokolicznik, swego czasu
dyskutowany przez Z. Saloniego (1986). Wobec trudnej akceptowalnoĞci zdaĔ z bezokolicznikiem w pozycji wymaganej przykáadem byáo zdanie, w którym jest on uĪyty
w konstrukcji absolutnej, niezaleĪnej:
Czy dziewczynie przystoi tak siĊ zachowywaü?
Przystaü, to nie przystoi, ale Anna niestety tak siĊ zachowuje.

W dzisiejszej polszczyĨnie nasz czasownik istnieje na specjalnych prawach: jest
nieneutralny, archaiczny, ale nie jest jeszcze martwy. Opisuje siĊ go jako czasownik niewáaĞciwy (tj. nie mający w swym schemacie rządu pozycji mianownikowej
i — w konsekwencji — nie odmieniający siĊ przez osobĊ, liczbĊ i rodzaj), tworzący
swe nieliczne formy tak samo jak czasownik bezprzedrostkowy stoi, staü. Jego postaü hasáowa to przystaü (choü uĪycie bezokolicznika jest problematyczne). Istotny do jego identyfikacji, a takĪe dla naszych rozwaĪaĔ, jest schemat zdaniowy tego
czasownika, podany (z pewnym przybliĪeniem) w tytule, czyli inaczej jego schemat
rządu.
Do tego czasownika, który w dawnych czasach Īyá peánią Īycia, wypadáo nam wróciü na materiale historycznym, kiedy zostaá opracowany zawierający go tom Sáownika
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polszczyzny XVI wieku (dalej: Sá XVI)1. ĝciĞle rzecz biorąc, sáownik ten zawiera dwa
hasáa czasownikowe o bezokoliczniku przystaü: jedno (dk, z odpowiednikiem ndk
przystawaü) z formą czasu teraĨniejszego/przyszáego przystanie, drugie (ndk, bez odpowiednika dk) — z formą czasu teraĨniejszego przystoi2. OczywiĞcie ograniczamy siĊ
do materiaáu drugiego: 2. przystaü.
Na pierwszy rzut oka wydaje siĊ, Īe w XVI wieku to jednostka nowa. W Sáowniku
staropolskim jest zanotowane tylko jedno uĪycie tego czasownika (dk), i to w zupeánie innym znaczeniu i innej konstrukcji, bo z podmiotem osobowym: BoĪe, na pomoc
mi przystoj, objaĞnione jako ‘przybądĨ’, wyraĨnie nawiązujące do etymologii przystaü
komuĞ ‘staü przy kimĞ’, por. Acz powaga i zacnoĞü zawĪdy przy niej staáa (przykáad
z hasáa przy Sá XVI; por. niĪej znacz. przystaü ‘byü czyjąĞ cechą’). Cytat pochodzi
z táumaczenia psalmu 69, 2: in adiutorium meum intende. Ciekawe, Īe drugie hasáo
o równobrzmiącym wyrazie hasáowym (rozbudowane, z wieloma przykáadami) 1. przystaü zawiera cytat paralelny BoĪe, na pomoc mi przystaĔ (w XX-wiecznej tzw. Biblii
warszawskiej: Panie, poĞpiesz mi z pomocą).
Na marginesie zwróümy uwagĊ, Īe w Sá XVI przytaczane są oryginalne wyraĪenia
áaciĔskie odpowiadające polskim (niekiedy je cytujemy), w haĞle 2. przystaü jest ich
jednak stosunkowo mniej niĪ w innych hasáach, gdyĪ uĪycia rzadko pochodzą z tekstów
bĊdących táumaczeniami.
W kartotece Sá XVI jest 840 wystąpieĔ form leksemu 2. przystaü (w zbiorze wielkoĞci ok. 8 000 000 sáów)! Jak na czasownik jest to liczba znaczna, pozwalająca uznaü
go za przynaleĪny do podstawowego zasobu sáownictwa (dla porównania podamy, Īe
np. karmiü wystąpiáo w Sá XVI ponad 200 razy, koĔczyü — prawie 200, kraĞü — ponad 200, krzyczeü — ponad 100, kupiü — ponad 600, kupowaü — ponad 800, páaciü
— prawie 700, pracowaü — 300, pragnąü — ponad 700, prowadziü — prawie 600).
Potwierdza to równieĪ róĪnorodny zakres gatunków literackich, w jakich wystĊpuje.
Nie moĪna jednak twierdziü, Īe nasz wyraz powstaá od razu i z niczego. Musiaá oczywiĞcie istnieü przedtem w jĊzyku mówionym, ale w epoce nie posáugującej siĊ drukiem

1
Naturalny jest podziaá treĞci tego artykuáu miĊdzy autorów. Interpretacja materiaáu dawnego
pochodzi od Krystyny Wilczewskiej, wspóáczesnego — od Zygmunta Saloniego. Cytaty dla uáatwienia
lektury podajemy w transkrypcji i bez lokalizacji — z reguáy mogą byü one sprawdzone w Sá XVI,
choü zdarzają siĊ wyjątki, gdy przytoczony jest przykáad nie wprowadzony in extenso do sáownika,
tylko przez samą lokalizacjĊ.
2
Czasowniki te są systematycznie mieszane w sáownikach jĊzyka polskiego. Caáa seria
sáowników PWN, poczynając od SJPDor — poprzez trzytomowy SJPSz — a na USJP koĔcząc,
podaje jedno hasáo przystaü — przystawaü z formami odmiany pierwszego czáonu ~anĊ, ~anie,
~aĔ, a w nim podhasáo przystoi — przystaáo! Jedyny wyjątek to ISJP, który — oprócz hasáa podwójnego — podaje osobno hasáo przystoi z formą przystaáo. SWJPDun od przystaü odsyáa w dwu
kierunkach: do hasáa przystawaü — przystaü (z formami odmiany pierwszego czáonu ~anĊ, ~anie,
~aĔ) oraz do hasáa jak przystoi — przystaáo {komuĞ, na kogoĞ} — pod jak (zgodnie z przyjĊtymi
zasadami hasáowania)! Nie jest zatem jasne, czy sáownik ten przewiduje w ogóle konstrukcje takie,
jak pokazane na początku artykuáu — bez jak. Problem rozdzielenia tych i podobnych jednostek
byá rozwaĪany w artykule Z. Saloniego (1996).
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nie zostaá widocznie utrwalony na piĞmie. Do zbiorów drukowanych dostaá siĊ zatem
juĪ w postaci rozwiniĊtej znaczeniowo i formalnie.
Warto przytoczyü statystykĊ form leksemu 2. przystaü ze Sá XVI: inf przystaü (4).
¸ praes 3 sg przystoi (636), [przystojej]. ¸ 3 pl przystoją (16). ¸ praet 3 sg f przyståáa
(3). n przyståáo (71). ¸ 3 pl subst przyståáy (2). ¸ plusq 3 sg n przyståáo byáo (5), byáo
przyståáo (1) RejPos. ¸ fut 3 sg f bĊdzie przyståáa (1). n bĊdzie przyståáo (11). ¸ con 3 sg
m by przyståá (1). n przyståáoby, by przyståáo (89). ¸ 3 pl subst by przyståáy (2). ¸ con
praet 3 sg n by byáo przyståáo (2). Jak widaü, uĪycia przystoi przewaĪają o rząd wielkoĞci nad przyståáo, które z kolei są znacznie czĊstsze od bezokolicznika oraz innych
form gramatycznych (ĞciĞlej: form liczby mnogiej i innych rodzajów).
Z tego wyliczenia na pierwszy rzut oka widaü wiĊc, Īe najliczniejszą grupĊ stanowią uĪycia bezmianownikowe, i tak jest w istocie (w przygotowanej do druku wersji
hasáa — 637 uĪycia). W Sá XVI są one jednak zebrane w znaczeniu ostatnim w kolejnoĞci, pod punktem 8. z objaĞnieniem znaczeniowym: trzeba, naleĪy, wypada, powinno
siĊ, jest sáuszne; w nich reprezentatywny jest typ skáadniowy przystoi komu czyniü (np.:
SĊdziemu przystoi obiedwie stronie sáuchaü; A tak biaáejgáowie rozpustnie Īyü barzo nie
przystoi, a mĊĪczyĨnie juĪ nie tak). Jednak w praktyce takie peáne zdania nie stanowią
nawet poáowy materiaáu; wiĊkszoĞü to róĪnego rodzaju elipsy. A wiĊc np. czyniü, jako
[= jak] przystoi, gdzie przystoi, inaczej niĪli przystoi; ja go nie sądzĊ, ani mi przystoi;
nie przystoi bogatemu z ubogim; takĪe we frazeologizmach, np.: lepiej przystoi, sáusznie
przystoi. W wielu przykáadach wystĊpuje to lub co, np. Tam dobra myĞl nigdy nie postoi,
gdzie z rejestru patrzą, co przystoi. Nasuwa siĊ pytanie, czy to podmiot (mianownik),
czy dopeánienie (biernik). MoĪna by juĪ teraz pokusiü siĊ o odpowiedĨ czy hipotezĊ,
jednak na razie wstrzymamy siĊ z nią.
Najpierw zwróümy uwagĊ, Īe pozycja, którą w schemacie oznaczaliĞmy celownikowym komu (niektórzy nazwaliby ją moĪe podmiotem logicznym), wyraĪana jest
doĞü czĊsto konstrukcją z przyimkiem na kogo/co, np. nie przystoi na pana tak cnego
bawiü sie [= zajmowaü siĊ] leda czym.
Teraz pozycja druga, oznaczona w schemacie sáowem co. Poza skáadnią bezokolicznikową jest teĪ doĞü duĪo wypadków ze zdaniem podrzĊdnym (frazą zdaniową),
jak np.: TeĪ barzo przystoi, iĪby cynamon byá mieszany w szaászĊ [= rodzaj lekarstwa];
przystaáoby, aby rodzicy dzieci swe za máodu rozumu uczyli; tobie nie przystoi, iĪ sie
w takie plotki [= gáupstwa] wdawasz; Īadnemu nie przystoi, cokolwiek nad [= wbrew]
swój stan stroi [= wyrabia]. Ostatni przykáad jest wyjątkowy: to fraza zdaniowa wzglĊdna wprowadzona zaimkiem cokolwiek. Pozostaáe są spójnikowe. Sáownik skrupulatnie
odnotowuje: „Ze zdaniem podmiotowym lub równowaĪnikiem zdania [w tym: z zapowiednikiem to (29); aby, (Īe)by, iĪ(e)by (74), iĪ (2), zaimek wzglĊdny (2)] (79)”. Jest tu
absolutna przewaga (95%) spójnika jednego typu: aby (i jego synonimów). Podobnie
jak we wspóáczesnej polszczyĨnie (por. Saloni, ĝwidziĔski 2001) jest to specjalny typ
frazy zdaniowej SP(aby), wymagany przez niektóre czasowniki. Jest on wyróĪniony
w Sá XVI.
W znaczeniu tym zostaáy teĪ ujĊte uĪycia z formalnym podmiotem co, to, jak np.
jakoĪby to przystaáo: nieprzyjaciele mieü, a obrony na nie [= nich] nie mieü?; matki
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zmazanej Īadnym grzechem mieü nie chciaá [Chrystus], ani to nie przystaáo; my to czyniemy, co nam przystoi.
PrzewaĪa forma przystoi, forma przystaáo jest o rząd wielkoĞci (10 razy) rzadsza
(por. wyĪej zestawienie form). W rozwaĪanym znaczeniu trafiá siĊ jednak nawet bezokolicznik: co jeĞli mu tu przystaáo, a ondzie [= wtedy] czemu by przystaü nie miaáo?
W Sá XVI wyodrĊbniono takĪe inne znaczenia tego czasownika. Nie są dalekie
od wskazanego wyĪej, ale skáadniowo wyraĨnie inne. Jako 1. oznaczono: NaleĪeü siĊ,
przysáugiwaü na mocy prawa (ludzkiego lub boskiego) lub utartego zwyczaju (43 wystąpienia). Jest tu wiele uĪyü z wyraĨnym rzeczownikowym podmiotem, np.: BoĞ ty z nas
poszáa, jako i ten, ktory z ciebie siĊ narodziá, Bog nasz [...], ktoremu przystoi chwaáa
y wielmoĪnoĞü; co mu inego przystoi, jako krolewski stolec [= tron]. Tak samo trzeba
interpretowaü przykáady z wzglĊdnym który: wyjąwszy prostą chorobĊ [tj. usprawiedliwienie nieobecnoĞci taką chorobą], ktora powodom [w sądzie] nie przystoi; dziĊkujĊ
[= potwierdzam odbiór] z swej czĊĞci [majątku], ktora na miĊ przystoi.
OczywiĞcie moĪliwe jest wyraĪenie tej pozycji przez co lub to: co komu przystoi,
to mamy przeĔ [= dla niego] czyniü; Non est nostrum onus, Nie nasz to urząd jest, nie
przystoi to nam by kąska. I tu siĊ znalazáy uĪycia ze zdaniem podrzĊdnym oraz eliptyczne, a wiĊc takie, które z reguáy ujmowano w punkcie 8., np.: Tobie to wáaĞnie
[= sáusznie], nasz miáy Panie, przystoi, aby [= abyĞ] opuĞciwszy srogoĞci swoje, raczyá
miáoĞciwie przeglądaü [= wybaczaü] záoĞci [= grzechów] naszych; aby Jej MiáoĞü [królowĊ IzabelĊ] w tej czci mieli, jako na stan Jej MiáoĞci przystoi; i tobie bĊdzie przystaáo: jakąĞ miarką komu mierzyá, aby-ü odmierzono; papieĪ ją [wáadzĊ] dalej, niĪli mu
przystaáo, rozciągnąá.
Na uwagĊ zasáuguje dwuznaczna rekcja komu, które moĪe znaczyü bądĨ obiekt
ustosunkowania bądĨ przewidziany podmiot dziaáania. Wyrazistym przykáadem dla
pierwszego znaczenia moĪe byü zdanie: gospodarz wie, czego komu potrzeba i co komu
przystoi: inaczej synom, a inaczej czeladce (tj. jak naleĪy ich traktowaü); dla drugiego
(oprócz podanych wyĪej): juĪ temu zabiegajcie, [ci,] ktorym to przystoi.
WystĊpuje tu teĪ forma liczby mnogiej: Teü sądy [tj. o maáĪeĔstwo] nie laikom, ale
prawu duchownemu albo biskupowi przystoją.
137 uĪyü (bez podrubryk 102) ilustruje znaczenie wyodrĊbnione jako 2. Byü stosownym, odpowiednim, pasowaü do kogoĞ. Ich skáadnia jest podobna do uĪyü zaliczonych
do poprzedniego punktu. PrzewaĪają uĪycia z podmiotem-mianownikiem rzeczownikowym, np.: tobie [rycerzu] lepiej przystoi zbroja; ustna melodyja (tj. Ğpiew) mniej
zacnym [= wysoko urodzonym] ludziom przystoi; niektore [rzeczy] barziej przystoją
biaáejgáowie niĪ mĊĪczyĨnie; uczyniáaĞ rzecz taką, ktora-ü nigdy nie przystaáa; Jako
Ğnieg lecie, a deszcz we Īniwa, tak nie przystoi gáupiemu sáawa. Nie są one jednak bezwyjątkowe, por. np. zaimkowe co rozumowi barziej przystaáo, jedno Īeby sie záym Ĩle,
dobrym dobrze dziaáo.
Pozycja wskazana w schemacie (i tak w ostatnim przykáadzie) sáowem co, a w polszczyĨnie wspóáczesnej realizowana z reguáy bezokolicznikowo, powinna byü zatem
— ze wzglĊdu na wymiennoĞü z formą rzeczownika — uznana za mianownikową. Są
tu jednak duĪe niespodzianki. Taki charakter ma konstrukcja z dopeániaczem: Ktokol-
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wiek prosi, jako przystoi i czego przystoi, [...] ten pewnie otrzyma abo to, o co prosi,
abo co lepszego.
Oprócz czĊstego dopeánienia komu, czemu są i inne (w cytatach podkreĞlone):
a teĪ prawie [= prawdziwie] te sáowa „bierzcie, jedzcie” przystoją do umaráych (przykáad ironiczny); ku piĊknoĞci cnota przystoi; na przygody [= nieszczĊĞcia] dobra myĞl
[= spokój ducha] przystoi.
W znaczeniu tym redakcja wydzieliáa teĪ kilka podgrup:
a.

b.

c.

Byü do twarzy (komuĞ jest áadnie w czymĞ) (8 przykáadów), np.: Ty panny [z wyspy
Saragna w Ameryce Poáudniowej] byáy barzo piĊkne na wzrost, jedno czarnoĪoáte
[= brązowe] na ciele, ktorym barzo przystaáo tak byü; cokolwiek na siĊ wáoĪysz, tak
ci nadobnie przystoi ..., w ubierzech rozmaitych nie kaĪdej przystoi; uĪycie przenoĞne: piĊknie przystoi, gdzie cnota stroi.
Udawaü siĊ, dobrze wychodziü (22 przykáady), np.: kto w tych rzeczach, ktore sobą
[tj. ciaáem] czynimy, jako jest jazda, gonitwa, szermowanie i ine üwiczenia, chce, aby
mu przystaáo ...; jako sie najdują tacy ludzie, ktorym to barzo przystoi, iĪ umieją to,
co widzieli abo usáyszeli, abo sie im samym przydaáo [= zdarzyáo] kiedy, tak foremnie
to wyáoĪyü, iĪ ...; wszystko im bĊdzie, co jedno mowiü abo czyniü poczną, przystaáo;
przykáad ironiczny: gdy co powaĪnego chcą zacząü, tak im to przystoi, jakoby gáupi
hawerz [= górnik], kiedyby chciaá drewnianą motyką twardą skaáĊ áamaü.
Dobrze oddawaü sens wyrazu [czemu] (2 uĪycia), np.: bo u Latynów foemina tak
dziewkĊ jako i niewiastĊ znamienuje, my Polacy na to miejsce inego przezwiska
[= nazwy] nie mamy, ktore by obiema stanom przystaáo, jako samica.

Bardzo ogólne jest znaczenie wyróĪnione w Sáowniku jako 4. Cechowaü kogoĞ lub
coĞ, byü typowym dla kogoĞ lub czegoĞ (11 przykáadów), np.: Np.: nie Īyczysz nic dobrego Īadnemu, bo to tak przystoi záemu; temu [àĊckiemu] mĊstwo przystoi, ale stare
lata bronią mu go; naleganiu jawnemu a proszeniu ustawicznemu pozwoliü [= zgodziü
siĊ na nie] niesprawiedliwoĞci przystoi (mowa o sprawiedliwoĞci w sądach, a wáaĞciwie o niesprawiedliwych sĊdziach); nie mowią, co prawdzie przystoi [tj. co jest zgodne
z prawdą].
Na cechy charakterystyczne osoby lub przedmiotu kieruje równieĪ uwagĊ definicja podana przy znaczeniu 5. Odnosiü siĊ, odpowiadaü czyimĞ cechom [komu, czemu]
(7 kartek), np.: Toü jest wáaĞciwe [...] opisanie [...] kaĪdego heretyka, ktore jesli [= czy]
wam nie przystaáo a jeĞli [= czy] was niesáusznie [...] panowie duchowni rzymscy [...]
heretykami zową, niech to kaĪdy osądzi; Tu jawnie [Pismo ĝw.] przypisuje Synowi BoĪemu trzy takie rzeczy, ktore Īadną miarą Bogu wiecznemu sáuĪyü a przystaü nie mogą.
W artykule hasáowym Sáownika wyodrĊbniono jeszcze trzy znaczenia, reprezentowane przez mniejszą liczbĊ przykáadów, które siĊ nie dawaáy zaliczyü do Īadnej serii
uĪyü ujĊtych w znaczeniach przedstawionych wyĪej:
3. Podobaü siĊ, byü aprobowanym, uznawanym za wáaĞciwe (1): Bo tym zacnym
[tj. wysoko urodzonym] wszystko wadzi, Co ludzie miewają radzi [tj. lubią], A wszystko
im nie przystoi, Co jedno [= tylko] dobrą myĞl stroi [tj. daje zadowolenie].

238

Zygmunt Saloni, Krystyna Wilczewska

6. SáuĪyü do czegoĞ, móc byü uĪytym [czemu] (1): CzyĔcieĪ tedy owoce [tj. czyny],
ktore by upamiĊtaniu przystaáy [Facite ergo fructus dignos paenitentiae; tu przystaáy
to biblizm, we wspóáczesnych táumaczeniach oddawany przez sáuĪyáy].
7. Mieü miejsce, zdarzyü siĊ (2): Chmurliwa zimo, tobie tak miáe dni páyną [bo wáaĞnie odbywa siĊ wesele J. Chodkiewicza], Ciebie wszelakie teraz pociechy nie miną. A ty
przedsie postawĊ [wygląd, ‘wyraz twarzy’] masz smutną na sobie, SnadĨ nigdy takie
czasy nie przystaáy tobie; Ale tak przystaáo i musiaáo byü: jaki Krystus wieczny bogaty,
takie mu dusze wymyĞliá antykryst, aby imi [= nimi] ubogaciá koĞcioáy swe.
Zwróümy uwagĊ, Īe w dwóch ostatnich przykáadach mamy czas przeszáy, a nie
teraĨniejszy, co jeszcze podkreĞla, Īe taki fakt siĊ dokonaá, zdarzyá.
Wedáug autorów hasáa róĪnica miĊdzy znaczeniami 8. a 1.–7. jest taka, Īe znaczenie 8.
ma charakter postulatywny i odnosi siĊ do sytuacji tylko wyobraĪalnych, moĪliwych:
‘jeĪeli tak jest, jeĪeliby tak byáo, to dobrze lub (dla nie przystoi) Ĩle’; zaĞ znaczenia 1.–7.
opisują fakty rzeczywiste. I tak na przykáad sądziü w sprawach maáĪeĔstwa rzeczywiĞcie
mają prawo tylko duchowni; panny z wyspy Saragna rzeczywiĞcie piĊknie wyglądaáy
ze swoją brązową cerą; istnieją ludzie, którzy rzeczywiĞcie doskonale naĞladują innych;
w ówczesnej polszczyĨnie rzeczywiĞcie nie istniaá rzeczownik, który by odpowiadaá
kaĪdej osobie páci ĪeĔskiej bez wzglĊdu na wiek (dodamy, Īe kobieta byáa wyrazem
rzadkim i nacechowanym pogardliwie); czáowiek záy rzeczywiĞcie jest nieĪyczliwy
wszystkim; àĊcki rzeczywiĞcie byá mĊĪny, ale stare lata nie dawaáy mu okazji tym siĊ
wykazaü; przytoczone poprzednio cechy heretyka rzeczywiĞcie odnoszą siĊ do adresatów wypowiedzi; ludziom wysoko urodzonym rzeczywiĞcie nie podoba siĊ to, co siĊ
podoba ludziom niskiego stanu; niektóre czyny rzeczywiĞcie sáuĪą opamiĊtaniu; w zimie dotychczas rzeczywiĞcie nie zdarzaáo siĊ nic wesoáego; teologowie katoliccy za
podszeptem antychrysta rzeczywiĞcie wymyĞlili dusze, przez co KoĞcióá czerpie zyski
materialne (bo wierni „kupują” zbawienie).
Jest naturalne, Īe przed ostatecznym uksztaátowaniem siĊ normy funkcjonowaáy
obok modelu dominującego róĪnorodne od niego odchylenia.
Nasze objaĞnienia pokazują teĪ, jak gáĊboko spod warstwy sáownej trzeba niekiedy
w dawnych tekstach wydobywaü wáaĞciwy sens przekazu. Polszczyzna XVI w. zawiera
dziesiątki albo i setki niespodzianek, zaskakujących nie tylko dla nieprzygotowanego
czytelnika, ale nawet dla jĊzykoznawców nie zajmujących siĊ diachronią.
We wszystkich tu przedstawionych znaczeniach i ich odcieniach nie ma miejsca
(wedáug autorów) na ocenĊ ‘tak powinno byü’. Tylko materiaá znaczenia 2. (bez podgrup) byü moĪe mógáby siĊ znaleĨü razem z bezpodmiotowym w grupie 8.
Spróbujmy siĊ jednak teraz oderwaü od róĪnic znaczeniowych. MoĪna siĊ bowiem
we wszystkich przykáadach dopatrywaü jednego schematu skáadniowego. Jest to schemat
dwumiejscowy. W jego opisie moĪemy wykorzystaü — w sposób bardzo uproszczony
— aparat modelu Sens <==> Tekst, którego nie bĊdziemy tu szczegóáowo objaĞniaü
(por. np. Mel’þuk 1974 i 1988), poniewaĪ podana niĪej interpretacja powinna byü i bez
tego zrozumiaáa. Posáugując siĊ nim, stwierdzimy, Īe nasz czasownik ma dwa aktanty.
JeĞli jest sensownie uĪyty, w odpowiadającym mu modelu (upraszczająco: fragmencie
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rzeczywistoĞci) musi istnieü — po pierwsze — osoba lub rzecz, do której siĊ odnosi,
po drugie zaĞ — coĞ przysáugującego czy przypisanego tej osobie lub rzeczy. MoĪemy
siĊ nawet pokusiü o sformuáowanie uogólnionej definicji.
ZaáoĪymy roboczo, Īe wszystkie wystąpienia czasownika 2. przystaü opisujemy
razem i Īe ma on znaczenie uogólnione: takie, jak wskazane w punkcie 4. artykuáu hasáowego, ‘cechowaü kogoĞ, byü charakterystycznym dla kogoĞ/czegoĞ’. A to, czy to
dana cecha przysáuguje komuĞ „na mocy prawa (ludzkiego lub boskiego), czy utartego
zwyczaju”, czy teĪ dlatego, Īe jest stosowna, odpowiednia, pasuje do kogoĞ, bĊdzie
w tym ujĊciu tylko naddatkiem modyfikującym, naturalnym przy tak szerokiej sferze
uĪycia. Bo poszczególne znaczenia nie są ostro rozgraniczone, przechodzą páynnie jedno
w drugie (widaü to przy dokáadnej analizie materiaáu przykáadowego).
Skáadniowo jednostce opisywanej w artykule hasáowym 2. przystaü moĪna przypisaü jeden schemat rządu (wedáug modelu Sens <==> Tekst):
PRZYSTOI
‘cechuje, przysáuguje’
Y
[obiekt charakteryzowany]

X
[cecha (teĪ: dziaáanie) Y-a]

NPdat
[na NPacc]

InfP
SP(aby)
NPnom

WyodrĊbniamy zatem jednostkĊ odpowiadającą uĪyciom przystoi — jak w zdaniach przytoczonych, której mocno przybliĪone znaczenie oddane jest przez dwa podane synonimy. Jednostka ta skáadniowo otwiera dwie pozycje, ma dwa aktanty gáĊbinowosyntaktyczne: Y — odpowiadający obiektowi, któremu przysáuguje cecha, oraz X
— odpowiadający owej cesze, czĊsto mającej charakter dynamiczny, a wiĊc polegającej
na okreĞlonym dziaáaniu obiektu Y. Ze wzglĊdu na charakter owej cechy jest ona czĊsto
na poziomie powierzchniowosyntaktycznym wyraĪana strukturami werbalnymi: bezokolicznikowymi i frazami zdaniowymi typu aby. Natomiast obiekt Y ma przewidziane
dwa warianty realizacji: celownikowy3 i przyimkowo-biernikowy na NPacc (dziĞ mocno
ograniczony). Inne realizacje obu aktantów powinny byü uznane za marginesowe.
Choü znaczeniowo omawiana jednostka dziĞ róĪni siĊ od staropolskiej zupeánie
zasadniczo, schemat ten jest aktualny i dziĞ. Wypadaáoby wnieĞü do niego modyfikacje
niewielkie, natury iloĞciowej. Panuje realizacja drugiego aktanta (Y) komuĞ, natomiast
na kogoĞ wystĊpuje prawie wyáącznie we frazeologizmie jak na Y przystoi/przystaáo.
Nasuwa siĊ pytanie, jak realizowany jest aktant pierwszy (X), w szczególnoĞci, czy
moĪliwa jest realizacja przez mianownik.
NaleĪaáo znaleĨü przykáady, bo w sáownikach jest ich maáo. W wersji demonstracyjnej Korpusu JĊzyka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN (7,5 miliona sáów,
3
Ciekawe, Īe czasownik ten zostaá pominiĊty na liĞcie „form nieosobowych áączących siĊ
z celownikiem” w ksiąĪce M. SzupryczyĔskiej (1996).
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a wiĊc o dáugoĞci niemal identycznej co korpus zasadniczy Sá XVI) wystąpieĔ jest ledwie 34, a wiĊc jednostka jest przeszáo 20 razy rzadsza. W tym jest 9 wystąpieĔ przystoi
i aĪ 25 przystaáo, w olbrzymiej wiĊkszoĞci w wyraĪeniu jak przystaáo na; bezokolicznik rozwaĪanego czasownika oraz przystoją nie wystĊpuje w ogóle. Znacznie wiĊkszy
Korpus Instytutu Podstaw Informatyki PAN daje odpowiednio duĪo przykáadów (takĪe
przystoją), a jeszcze wiĊcej Internet; liczb nie bĊdziemy przytaczaü, jako Īe są zupeánie niemiarodajne. W Internecie są zresztą poĞwiadczone nawet formy 1. i 2. osoby,
ale to bądĨ materiaá bezwartoĞciowy (teksty kompletnie niezrozumiaáe lub pomyáki),
bądĨ doraĨne próby derywacyjne (dodawanie przedrostka przy do staü, co jest zresztą
zgodne z etymologią ‘staü przy’).
W tekstach dostĊpnych w Internecie uĪycia osoby 3. idą w tysiące. PoĞwiadczone
są oczywiĞcie zdania z frazą bezokolicznikową i frazą zdaniową z aby, a takĪe eliptyczne. Oto kilka ciekawych przykáadów:
— Wolej pójdĊ pod sąd, niĨlibym siĊ miaá KrzyĪakowi pokáoniü! — zawoáaá Zbyszko. — Nie
przystoi to mojej czci szlacheckiej. Na to Powaáa z Taczewa spojrzaá na niego surowo i rzeká:
— ħle czynisz. Lepiej od ciebie starsi wiedzą, co przystoi, a co nie przystoi czci rycerskiej.
— Dziwi mnie — odrzekáa Billewiczówna — Īe waüpanowie do Upity jedziecie, gdyĪ sama
sáyszaáam, jak pan Kmicic wam spokojnie w Lubiczu siedzieü przykazaá, a tak myĞlĊ, Īe jemu
przystoi rozkazywaü, a waszmoĞciom sáuchaü, jako podkomendnym.
Niektórzy, mniemając, Īe kąkol kacerzy oznacza, wnoszą z tej ewangelii, iĪ siĊ [chyba báąd!]
Ğwieckiej zwierzchnoĞci nie przystoi, aby kacerzy tĊpiáa (ks. dr Marcin Luter [tak w Ĩródle!],
Postylla domowa: Kazanie na piątą niedzielĊ po Trzech Królach, Wydanie polskie z 1883 r.
w Cieszynie).
Co przystoi máodoĞci, nie uchodzi w staroĞci. (przysáowie)
Nie przystoi[,] aby Pan faworyzowaá partiĊ brata [...]
[...] odmówiá sprawdzenia, czy one siĊ zgadzają z tym, co jest w archiwach MSW, czy teĪ siĊ
nie zgadzają, powinien o tym dobrze wiedzieü i káamstw po siedmiu latach nie powtarzaü, bo to
nie przystoi osobie, która peáni funkcjĊ posáa na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaskakująco duĪo jest przykáadów z mianownikiem. Przyjrzyjmy siĊ kilku najbardziej charakterystycznym. MoĪe najwyrazistsze są uĪycia liczby mnogiej. Forma
przystoją wystąpiáa bowiem kilkakrotnie we wspóáczesnych stenogramach parlamentarnych. Wedáug mówców posáom lub senatorom nie przystoją: wiecowe káótnie, nieczyste gry, wygáupy, takie sáowa czy zachowania. Przystoi, przystoją — to oczywiĞcie
Ğrodek stylizacyjny.
Zabarwienie archaiczne, patyna sprzyja temu, Īe czasownik bywa uĪywany w sentencjach. Tak jak w wieku XVI, przez przystoi táumaczy siĊ áaciĔskie decet, np.: Cavere decet, timere non decet — przystoi byü ostroĪnym, nie przystoi lĊkaü siĊ (np. www.
lingua-latina.waw.pl). A sentencja w obu jĊzykach moĪe teĪ sáuĪyü jako element przyciągający, zachĊcający, by nie powiedzieü — reklamowy: Decet cariorem esse patria
nobis quam nosmet ipsos — Przystoi, aby Ojczyzna droĪsza nam byáa niĪ my sami sobie (Forum Guardia.pl).
Podajmy jeszcze dwa oryginalne przykáady. Tak wiĊc w Muzeum Historii Fotografii
w Krakowie 28 IX – 3 X 2003 byáa dostĊpna ekspozycja zatytuáowana Nam ubiór nie-
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dbaáy nie przystoi. Sformuáowanie, widaü, siĊ spodobaáo, znajduje siĊ bowiem w wielu
róĪnych miejscach w Internecie. UmieĞciá je na przykáad jako dewizĊ wykonawców
zdjĊü Ğlubnych na swojej stronie fotografik Daniel Szysz, który opublikowaá teĪ tekst
pod takim tytuáem w „Wydawnictwie ciekawych artykuáów. Elektronicznej gazetce
z artykuáami” (www.press.artedition.pl).
Interesująca nas forma zostaáa teĪ uĪyta (przez Kazimierza Piotrowskiego) w táumaczeniu tytuáu dramatu Eugene’a Gladstone’a O’Neilla Mourning Becomes Electra: ĩaáoba
przystoi Elektrze. Pod tym tytuáem sztuka jest znana w Polsce, byáa grana w kilku teatrach,
miaáa dwie inscenizacje telewizyjne (1965, 1983). Dziwne, Īe nie trafiá on wczeĞniej do
ĞwiadomoĞci jĊzykoznawców –– ze wzglĊdu na podmiotowy mianownik4.
A wiĊc nie jesteĞmy pewni, jak opisaü sáownikowo czasownik przystoi. Nie wiemy, czy uznaü go za czasownik niewáaĞciwy (jak sáowniki wspóáczesne i analizujący
go jĊzykoznawcy), czy za wáaĞciwy (jak wskazuje materiaá).
W Sá XVI przystoi nie jest jednostką wyjątkową. Podobnych problemów z opisem
nastrĊczają np. hasáa przygadzaü siĊ / przygodziü siĊ w znaczeniu ‘zdarzaü / zdarzyü
siĊ’. WiĊkszoĞü uĪyü jest tam z podmiotem albo zdaniem podmiotowym (np. przygadza siĊ oraczom hiszpaĔskim, iĪ bryáy záota páugi [= páugami] wyorywają), ale — obok
caákiem dziwnych dla uĪytkownika wspóáczesnej polszczyzny — są i bezpodmiotowe,
jak np. aby-ü sie potym gorzej nie przygodziáo, oraz cum inf (razem w obu hasáach bardzo niewiele), np. gdy-ü sie uciekaü przygodzi, nie patrz nazad. Dokáadnie takie same
problemy stwarzają hasáa przydaü siĊ / przydawaü siĊ w tym samym znaczeniu.
I tu nasuwa siĊ analogia w stosunku do wspóáczesnego materiaáu jĊzykowego. Na
przykáad wyraĨnie uksztaátowane znaczenie czasownika niewáaĞciwego wypadaü strukturalnie zbliĪa siĊ do uĪyü z podmiotem-mianownikiem5. Są teĪ duĪe niespodzianki. Czasownik Ğwitaü w podstawowym znaczeniu nie áączy siĊ z mianownikiem (w innych moĪe
byü: ĝwita mi myĞl ...), a mimo to mamy: Jeszcze jeden mazur dzisiaj, choü poranek Ğwita!
RozwaĪania nasze zamknijmy wiĊc pytaniem: JeĞli w opisie sáownikowym uwzglĊdniamy czasowniki, których formy finitywne nie áączą siĊ z podmiotem-mianownikiem,
to czy moĪemy ich (marginesowe?) uĪycia z podmiotem trafiające siĊ w materiale
i znaczeniowo toĪsame z bezpodmiotowymi podawaü w tych samych punktach wedáug
wyodrĊbnionych znaczeĔ?
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