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Księgarnia PWN: Jerzy Bralczyk - Świat przez słowa

MIASTO
S∏owo miasto znaczy∏o niegdyÊ ‘miejsce’, jak wielkie i wa˝ne
dla kultury s∏owa – greckie topos czy ∏aciƒskie locus. Ale ju˝
od XIV wieku odnosi si´ to s∏owo do miejsca szczególnego, do przestrzeni zaludnionej przez du˝e skupisko ludzi, do tego, co Grecy
nazywali polis, Rzymianie urbs, a w∏aÊciwie civitas (bo urbs stosowa∏o si´ naprawd´ tylko do Rzymu), Niemcy Stadt, a wi´kszoÊç
S∏owian ró˝nymi wyrazami przypominajàcymi nasz gród, który te˝
miasto oznacza∏, a czasem i dziÊ je nazywa, choç troch´ pretensjonalnie. To miasto-miejsce, w sensie doÊç abstrakcyjnym, przez to
ogólnym, jest znaczeniowo obecne w s∏owach takich jak namiestnik
czy namiastka, a tak˝e w s∏owie zamiast, które kiedyÊ mia∏o postaci
takie jak miast, zamiast czy wr´cz miasto (tak jest na przyk∏ad
w Kazaniach Gnieênieƒskich). Dzisiaj zamiast miasto mówi si´ zamiast. Miasto miasto – zamiast.
Czujemy wprawdzie, ˝e najdawniej mieszkaliÊmy raczej we
wsiach ni˝ w miastach, ale to w∏aÊnie dawnà nazw´ ogólnego miejsca, czyli tego, gdzie coÊ jest, a w szczególnoÊci jesteÊmy my, zastosowaliÊmy do tego miejsca du˝ego, coraz wi´kszego i naturalnie
coraz bardziej zwiàzanego nie z naturà, lecz z cywilizacjà. Samo
s∏owo miejsce jest póêniejsze, choç niewiele, i w∏aÊnie od miasta
wzi´∏o poczàtek. Na pierwotnoÊç miasta wskazuje tak˝e czasownik
mieÊciç si´, o znaczeniu bardzo ogólnym, odnoszàcym si´ do podstawowej charakterystyki rzeczy – do ich lokalizacji, a etymologicznie zwiàzany przecie˝ najwyraêniej bardziej z miastem ni˝
z miejscem.
W mieÊcie mieszkali kiedyÊ mieÊcice. Od szlachty by∏ pojedynczy
szlachcic, od miasta mieÊcic. Ale obywatel miejski wczeÊnie zaczà∏
si´ nazywaç mieszczaninem. Kiedy chciano wyraziç pewien rodzaj
pogardy dla tych, którzy potrafili tylko w miastach ˝yç, nazywano
ich najpierw mieszczakami, potem (i do dziÊ zresztà) mieszczuchami
– ten przyrostek -uch do dziÊ bywa wykorzystywany do wyra˝ania
niech´ci, wiedzà o tym komuchy i wykszta∏ciuchy. Skàdinàd i samo,
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neutralne lub nawet godne niegdyÊ s∏owo mieszczanin wià˝e si´
w wyobra˝eniach wielu z ograniczeniem intelektualnym i z∏ym gustem. Jeszcze gorzej, gdy taki mieszczanin jest drobnomieszczaninem. Przymiotnik mieszczaƒski, a zw∏aszcza drobnomieszczaƒski,
takie te˝ treÊci wyra˝a. Podobnie rzeczowniki mieszczaƒstwo
i drobnomieszczaƒstwo. Zresztà ka˝de mieszczaƒstwo jest jakoÊ
drobne. Przymiotnik miejski jest ca∏kiem przyzwoity, ale z kolei
od strony formalnej dziwnie ∏àczy si´ ze s∏owem miasto – przeszed∏
drog´ od miasta przez miest’ski, mieÊçski, miejscski a˝ do dzisiejszej
postaci.
A my jesteÊmy coraz bardziej z miasta. Nie jesteÊmy mieszczanami, nie chcemy nimi byç, ale wieÊniakami to ju˝ z ca∏à pewnoÊcià
nie. Ani tym bardziej wsiokami. S∏owo wieÊ, u˝yte w pewnym znaczeniu, a zw∏aszcza wiocha, jest okreÊleniem dziÊ skrajnie pejoratywnym, mo˝e odnosiç si´ nawet do rdzennych mieszkaƒców miasta,
których w ten sposób krytykujemy za prymitywizm i nienadà˝anie
za wspó∏czesnoÊcià.
Miasto pany, miasto górà. A zw∏aszcza najbardziej miejska
cz´Êç miasta, zwana w∏aÊnie tak˝e miastem, w w´˝szym sensie.
Takie city. Jak si´ jest z takiego miasta, to „widaç, s∏ychaç i czuç”.
Tyle, ˝e takie w∏aÊnie miasto daje jeszcze inne, nieco mafijne odniesienie: ch∏opcy z miasta nie dla wszystkich bywajà sympatyczni.
Zresztà w ogóle miastowi – jak okreÊlajà mieszkaƒców miasta ludzie
spoza niego – nie sà do lubienia.
Ma∏e miasto naturalnie by∏o okreÊlane jako miastko, ale to s∏owo
nie na d∏ugo wesz∏o do polszczyzny – zastàpi∏o je dalsze zdrobnienie, czyli miasteczko. Ta nazwa zresztà nie zyska∏a, co troch´ dziwne,
pejoratywnych konotacji, te przej´∏a mieÊcina. A miasteczko ∏àczy
si´ w naszym wyobra˝eniu z miejscem przyjemnym, swojskim, ale
troch´ te˝ tajemniczym. Mieszkam w takim miasteczku i bardzo
si´ z tego ciesz´.
A jestem ze wsi.
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