
W języku polskim niewątpliwie znajduje się wiele dziwnych słów, które warte 

są przeanalizowania i wspomnienia. Każdy na pewno wymawiając jakiś wyraz, miał 

wrażenie, że brzmi dziwnie, nienaturalnie. Skąd to się bierze? Nie wiadomo,  

ale postaram się przedstawić własne propozycje słów dziwnych i dokładnie  im się 

przyjrzeć.  

Żółć bez wątpienia zasługuje na miejsce pierwsze. Niepozorne, krótkie 

słowo, każdy wie, jakie ma znaczenie, wiec dlaczego wydaje się nieco dziwne? 

Moim zdaniem wyraz ten jest bardzo polski. Składa się bowiem z wyjątkowo 

polskich głosek, trudno je wymówić i trudno poprawnie zapisać. Tworzące go litery 

są ułożone alfabetycznie od tyłu. Myśląc o jego znaczeniu, nasuwa się żółć jako 

kolor. Faktycznie, to też wyraz ten oznacza, ale  ma parę innych znaczeń. 

Najdziwniejsze wydaje mi się jego znaczenie odnoszące się do złości. Kolor  

ma jakiś sens, ponieważ podejrzewam, że wziął on się od żółci wątrobowej. Choć 

przyznam, że dziwny wydaje mi się pomysł nazwania tej wydzieliny takim słowem. 

Zastanawiając się nad tym głębiej nasuwa mi się pytanie, czy nazwa koloru wzięła 

się od wydzieliny, czy nazwa wydzieliny od koloru? Jest to pytanie typu, co było 

pierwsze, jajko czy kura? Można powiedzieć, że pozornie głupie, a jednak ciekawe. 

Tak jak każdy kij ma dwa końce, tak samo te pytania mogą mieć dwie prawidłowe 

odpowiedzi.  

Jednak gdzie tu miejsce na określenie żółci jako emocji? Czy ktoś kiedyś był 

tak rozwścieczony, że przybrał na twarzy taki kolor? Może gniew był tak 

niszczycielski, jaka jest żółć w stosunku do rozkładanych przez nią tłuszczów  

w wątrobie? Niezbyt smaczne przemyślenia, pozostawię je bez odpowiedzi, 

ponieważ raczej jej nie znajdę. Mogłabym tylko przypuszczać. 

Filiżanka wpadła mi w ręce jako druga. Oczywiście jako słowo, które 

umownie stawiam na tacy i obserwuję pod lupą. Jest to słowo, które brzmi bardzo 

delikatnie, elegancko. Jednak, co nadaje mu takie cechy? Mogę przypuszczać,  

że wymawiamy to słowo z taką kruchością, jak w rzeczywistości są małe, delikatne 

filiżanki przeznaczone do eleganckich spotkań przy herbacie. Dziwne jest to, jak 



bardzo cechy przedmiotu wpływają na odbieranie jego nazwy. Dziwniejsze jest to, 

że dotyczy to też innych języków. Z francuskiego i niemieckiego filiżanka to tasse,  

a czy to nie brzmi tak... elegancko? Może mniej delikatnie niż polska filigranowa 

filiżanka, ale również ujmuje. Myślę, że wpływają na to głoski ułożone w sposób, 

który zmiękcza te wyrazy, dla każdego języka inne. W języku polskim zwracamy 

uwagę na przedrostek „fili”, bez wątpienia brzmi miękko i delikatnie. Myślę,  

że może wpływać na nacechowanie emocjonalne wyrazu filiżanka.  

Podsumowując, słowa  tworzy się z głosek, a zapisuje przy pomocy liter. 

Niektóre wyjątkowe dla danego języka mogą ułożyć się w całość i stworzyć dziwne 

słowo, a niektóre mogą stworzyć przedrostek, który przyczyni się do dziwności 

kolejnego słowa.  

 


