
O ludowym pochodzeniu 
kalendarza, czyli skąd się 

wzięły nazwy miesięcy



Nazwy miesięcy
Nasze rodzime nazwy miesięcy mają ludowe korzenie i są ściśle związane ze 
zjawiskami obserwowanymi w przyrodzie, pracami rolniczymi oraz rytmem 
wiejskiego życia. Stanowią jednocześnie rezultat szczególnego przeżywania 

czasu – doświadczanego jako cykliczny i powracający. Odzwierciedlają 
następujące po sobie pory roku, które przynoszą znane zjawiska 

przyrodnicze i kolejne wynikające z nich obowiązki. Niemal wszystkie nasze 
nazwy miesięcy są słowiańskie. Wyjątek stanowią marzec i maj, które mają 

rodowód łaciński.



Styczeń
W przypadku stycznia pochodzenie nazwy nie jest jednoznaczne. Nazwa tego 

miesiąca być może pochodzi od czasownika stykać się, bo stanowi miejsce styku 
starego i nowego roku. Istnieje również przypuszczenie, że pierwszy miesiąc roku 

swoją nazwę zawdzięcza rzeczownikowi tyki – a to z kolei kawałki drewna 
pozyskiwane przez gospodarzy akurat na początku roku. Tyki służyły do 

podtrzymywania roślin na polu . Tłumaczyłoby to, dlaczego miesiąc ten bywał w 
języku staropolskim określany również jako tyczeń. Jednakże najbardziej 

prawdopodobną hipotezą jest pochodzenie nazwy od słowa siekać, co miało 
związek z wyrębem drzew odbywającym się w tym właśnie czasie.



Luty

Przymiotnik luty w języku staropolskim znaczył srogi/ostry i stąd 
nazwa drugiego miesiąca roku – w lutym zwykle przecież panują tęgie 

mrozy. Drugi miesiąc roku miał w przeszłości jeszcze inne nazwy. 
Określano go mianem gromnicznik (od święta Matki Boskiej 

Gromnicznej obchodzonego 2 lutego) i mięsopustnik (od słowa 
mięsopust – początek Wielkiego Postu).



Marzec
Niektórzy domniemywają, jakoby słowo marzec miało pochodzić od 

czasownika marznąć, ale nie jest to prawdą. Wprawdzie w marcu 
często zdarzają się jeszcze przymrozki, ale niewątpliwie marzec swoją 

nazwę zawdzięcza łacinie – wywodzi się od łacińskiego określenia 
martius, co oznacza „poświęcony Marsowi, bogu wojny”.



Kwiecień
Nazwa kwiecień nie pozostawia zbyt wielu wątpliwości, a 

wyjaśnienie jej pochodzenia jest nadzwyczaj proste. Wszak w 
kwietniu kwitną wszystkie drzewa i wiele kwiatów.



Maj
Miano piątego miesiąca roku to znów prezent od łaciny – 

pochodzi od imienia rzymskiej bogini Mai.



Czerwiec

Nazwa czerwiec pochodzi od czerwi, czyli małych robaków, bardzo 
aktywnych w tej części roku. Owady te wykorzystywano w celu 

uzyskania cennego barwnika, którym farbowano tkaniny na 
czerwono.



Lipiec

W przypadku lipca sprawa jest bardzo prosta – nazwa pochodzi 
od kwitnących o tej porze roku lip. Stąd też inne nazwy 

siódmego miesiąca, takie jak: lipień, lipinik.



Sierpień
Sierpień swoją nazwę wziął od sierpów, którymi koszono zboże w 

tym okresie – sierpy były powszechnym i podstawowym 
narzędziem podczas żniw. Niekiedy określano go również jako 

stojaczek lub stojęczeń, co miało związek z pozycją stojącą 
podczas żniw.



Wrzesień

We wrześniu kwitną wrzosy, więc… wszystko 
jasne!



Październik
Październik zawdzięcza nazwę obróbce lnu i konopi, nad którą w 

tym czasie intensywnie pracowano, a konkretnie paździerzom, 
czyli suchym łodygom – chodzi o części włókna, które odpadały 

przy obrabianiu. Niekiedy można spotkać również określenie 
winnik – od winobrania.



Listopad

Nazwa listopad jest bardzo obrazowa i jak łatwo się 
domyślić, pochodzi od spadających liści.



Grudzień
Nazwa grudzień ma z kolei związek z zamarzniętymi grudami 

ziemi. Ostatni miesiąc roku określano również jako jadwent (przez 
związek z kalendarzem liturgicznym – jadwent rzecz jasna 

pochodzi od słowa adwent, który zwykle zaczyna się w grudniu), 
godnik (Gody, czyli Boże Narodzenie) lub prosień (od promieni 

słońca odbijających się od śniegu).

Pozdrawiam
p. Ela


