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PRACE FILOLOGICZNE, tom LXXVII

OD REDAKCJI

Redakcja „Prac Filologicznych” oddaje Państwu tom LXXVII, który składa się 
z dwóch części. Część pierwszą stanowią artykuły poświęcone leksyce dotyczącej 
pożywienia we współczesnej i dawnej polszczyźnie ogólnej oraz w jej odmia-
nach terytorialnych będące pokłosiem konferencji z serii Dialog Pokoleń. Część 
druga zatytułowana „Varia” zawiera artykuły o różnorodnej tematyce nadesłane 
przez badaczy reprezentujących różne ośrodki naukowe w Polsce. Całość tomu 
poprzedza biogram – wspomnienie o śp. Profesor Barbarze Falińskiej, wybitnej 
językoznawczyni, polonistce i slawistce, działaczce społecznej i oświatowej, zmarłej 
13 marca 2022 r.

Tematyka związana z pożywieniem jest przedmiotem dwudziestu ośmiu arty-
kułów, w których zostały zaprezentowane wyniki badań nad polską leksyką kuli-
narną prowadzonych przez językoznawców reprezentujących trzynaście polskich 
ośrodków naukowych.

Dyskusja poprzedzająca ich publikację odbyła się w czasie ogólnopolskiej sta-
nowiącej część projektu „Dialog pokoleń 8” konferencji naukowej, która była zor-
ganizowana w czerwcu 2021 roku z okazji jubileuszu 90. rocznicy urodzin Profesor 
Barbary Falińskiej, niestrudzonej organizatorki badań gwaroznawczych prowa-
dzonych od kilkudziesięciu lat wspólnie z nauczycielami i uczniami. W ostatnim 
czasie Jubilatka interesowała się słownictwem gwarowym związanym z pożywie-
niem. Na temat zasięgów geograficznych wybranych nazw z tego pola leksykalnego 
wygłosiła referat na czerwcowej konferencji, wydała także dwa tomy z serii Słow-
nictwo Ludowe Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny, w których opisała warianty 
fonetyczne i morfologiczne kilkudziesięciu leksemów dotyczących przyrządzania 
posiłków, produktów, z których były przygotowywane w różnych częściach Polski 
północno-wschodniej, a także samych nazw potraw regionalnych często znanych 
już tylko najstarszym mieszkańcom tych okolic. Chciała, żeby artykuły składające 
się na LXXVII tom „Prac Filologicznych” utworzyły całość, którą można byłoby 
nazwać podróżą kulinarną po Polsce i częściowo ten cel został osiągnięty dzięki 
zebranym w tomie tekstom. Niestety, Profesor Barbara Falińska nie doczekała jego 
publikacji – odeszła 13 marca 2022 r. Oddając LXXVII tom „Prac Filologicznych” 
do rąk czytelników, zapraszamy zatem do odbycia językowej podróży kulinarnej 
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po Polsce, w której zabraknie głosu Profesor Barbary Falińskiej, inicjatorki tej 
nietypowej wędrówki, odbywanej zarówno w przestrzeni, jak i w czasie.

Jeśli chodzi o podróż w czasie, to zaczyna się ona od analizy leksyki zawartej 
w najstarszych polskich książkach kucharskich, do których odwołuje się w swoim 
artykule Renata Przybylska, badając kategorię kształtu w dawnych polskich przepi-
sach kulinarnych. Z kolei najnowsze polskie słownictwo związane z pożywieniem 
analizują w swoich tekstach m.in. Małgorzata Witaszek-Samborska i Martyna 
Skrzypczak, badające nazwy potraw zweganizowanych, Jarosław Łachnik prezen-
tujący neologizmy kulinarne zgromadzone w Obserwatorium Językowym UW, 
oraz Natalia Jóźwiak, która opisała pod tym kątem język blogów internetowych.

Co do podróży terytorialnej natomiast, to obejmuje ona swoim zasięgiem pra-
wie całą Polskę od południa do północy i od wschodu do zachodu. Ilona Kulak 
przedstawia występujące na Podhalu ludowe nazwy roślin związane z pożywieniem, 
Jerzy Sierociuk analizuje kartę dań charakterystyczną dla jednej z wielkopolskich 
wsi, Halina Pelc opisuje codzienne pożywienie mieszkańców dawnej wsi lubel-
skiej, Katarzyna Sobolewska nazwy i skład posiłków w gwarach Warmii i Mazur, 
Magdalena Grupa-Dolińska nazwy pożywienia i napojów w gwarze chełmiń-
sko-dobrzyńskiej, a Katarzyna Konczewska i Anna Kostecka-Sadowa prezentują 
badania dotyczące kresowego słownictwa kulinarnego.

Kilka artykułów zamieszczonych w tomie dotyczy nazw konkretnych potraw, 
używanych w różnych wariantach w całej Polsce albo tylko w określonych jej czę-
ściach. Należą do nich m.in. nazwa zalewajka, której występowanie w gwarach 
polskich opisał w swoim tekście Jerzy Reichan, nazwa kołacz, stanowiąca przed-
miot analizy przeprowadzonej przez Emila Popławskiego, regionalne warianty 
nazwy potrawy przygotowywanej z ziemniaków, czyli prażoki, prażuchy, prażucha 
lub porka, które porównuje w swoim artykule Irena Jaros, nazwy używane przez 
mieszkańców wielkopolskich wsi, takie jak obkład, skwarki lub skrzyczki opisane 
w artykułach Justyny Kobus i Błażeja Osowskiego, a także nazwa dziama, wy-
mieniona przez jednego z autorów z końca XIX w., którą przywołuje w swoim 
tekście Renata Kucharzyk i próbuje dociec, dlaczego ma ona tak wiele różnych 
ekwiwalentów w gwarach Pogórza. Nazwy wypieków cukierniczych opisuje z kolei 
Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, podkreślając związek między ich znaczeniem 
i tworzącymi je konstrukcjami składniowymi. Rozważania dotyczące konkretnych 
nazw opatrują autorzy często informacjami na temat wpływu języków obcych 
na polskie słownictwo kulinarne. Monika Buława opisuje pod tym kątem niemiec-
kie pochodzenie nazw jarmuż, warmuz i farmuga, a Krzysztof Kołatka prezentuje 
wyniki badań dotyczących krajeńskich germanizmów kulinarnych, do których 
należą m.in. nazwy antop, ćrulki i wintbojtel.

W przeglądzie polskiego słownictwa związanego z pożywieniem nie mogło za-
braknąć takich podstawowych słów odnoszących się do kulinariów, jak rzeczownik 



Od redakcji 15

chleb, którego analizę w świetle frazematyki gwarowej przeprowadziła Anna Tyrpa, 
czasownik jeść, którego opis w ujęciu etnolingwistycznym przedstawił Maciej Rak, 
a także pojęcia smaku, którego różne konceptualizacje obecne w powieściach 
Jerzego Pilcha zaprezentował Piotr Kładoczny.

Na drugą część „Varia” składa się sześć artykułów o zróżnicowanej tematyce. 
Marcin Jakubczyk opisuje odnaleziony prospekt wydawniczy Dykcjonarza przy-
słów francuskich… z 1782 r., formułując szereg uwag o XVIII-wiecznej (meta)
leksykografii. Przedmiotem zainteresowania Anny Kapuścińskiej jest zagadnienie 
obrazowości tekstu w kulturze popularnej. Opracowanie Krzysztofa Maćkowiaka 
to z kolei ciekawe studium rozwoju zainteresowań historycznymi dokumentami 
zwerbalizowanej świadomości językowej Polaków. Artykuł Marioli Wołk zawiera 
analizę porównawczą znaczeń dwóch polskich wyrażeń: chwila i moment. Aneta 
Wysocka natomiast na przykładzie frazy Jeszcze w zielone gramy podjęła zagad-
nienie interpretacji pod kątem treściowo-motywacyjnym chrematonimów fraze-
matycznych szczególnego rodzaju, takich, które zostały utworzone od eptonimów, 
czyli skrzydlatych słów. Ostatni z prezentowanych artykułów Boženy Žilo jest 
poświęcony etymologii i motywacji przedwojennych urzędowych nazw miejsco-
wości gminy Turgiele na Wileńszczyźnie.

Przedkładając Czytelnikom niniejszy tom „Prac Filologicznych”, życzymy 
wszystkim miłej lektury.

Halina Karaś 
Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
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PROFESOR BARBARA FALIŃSKA (1931–2022)

13 marca 2022 roku zmarła w wieku 91 lat Profesor Bar-
bara Falińska z domu Mocarska (ur. 14 czerwca 1931 r. 
we wsi Wysocze w powiecie ostrowskim), wybitna polska 
językoznawczyni, polonistka, slawistka, działaczka spo-
łeczna i oświatowa. Związana rodzinnie z Mazowszem 
(okolice Ostrowi Mazowieckiej), a od początku studiów 
polonistycznych z prof. Witoldem Doroszewskim i ba-
daniami gwar mazursko-warmińsko-ostródzkich, do-
skonale znała gwary północno-wschodniej części Polski: 
Mazowsza, Mazur i Warmii, Podlasia i Suwalszczyzny. Te 
właśnie związki z gwarami zadecydowały o Jej później-

szych losach oraz pracy naukowej i dydaktycznej.
Już jako studentka polonistyki Barbara Falińska uczestniczyła w gwaroznaw-

czych badaniach terenowych w swoich stronach rodzinnych i w obozie nauko-
wym na  Warmii  i  Mazurach pod kierunkiem prof. Witolda Doroszewskiego, 
którego uznawała za swojego Mistrza i Nauczyciela. Pracę magisterską napisała 
z zakresu dialektologii pt. Studia Warmii i Mazur . Uprawa i obróbka lnu. Po uzu-
pełnieniu materiałami z badań terenowych praca ta została opublikowana jako 
czwarty tom z serii Studia Warmińsko-Mazurskie w 1959 roku. Doktorat Barbara 
Falińska uzyskała w 1966 r., habilitację w 1978 r. i profesurę w 2002 r.

Poprzez swoją pracę naukową i dydaktyczną była związana z wieloma 
ośrodkami naukowymi; przede wszystkim z Instytutem Języka Polskiego PAN 
(1954–1992) i Uniwersytetem w Białymstoku (1986–2004), który do 1997 r. 
był filią Uniwersytetu Warszawskiego, ponadto z Państwową Wyższą Szkołą 
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Zawodową w Mławie, Akademią Podlaską w Siedlcach, Wyższą Szkołą Peda-
gogiczną TWP w Warszawie, Wyższą Szkołą Suwalsko-Mazurską w Suwałkach, 
Wszechnicą Mazurską w Olecku i Uczelnią Jańskiego w Łomży. Wykładała tam 
dialektologię, historię języka polskiego, gramatykę historyczną języka polskiego 
i kulturę języka, prowadziła seminaria magisterskie (później także licencjackie) 
i konwersatoria. Oprócz pracy dydaktycznej angażowała się również w prace or-
ganizacyjne. W Polskiej Akademii Nauk w latach 1982–1991 kierowała Pracow-
nią Dialektologii Mazowieckiej. W Białymstoku była inicjatorką powołania Za-
kładu Polszczyzny Regionalnej i jego kierowniczką, a w latach 1993–1999 pełniła 
funkcję dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UwB.

Profesor Barbara Falińska czynnie włączała się także w działalność wielu to-
warzystw naukowych. W Towarzystwie Kultury Języka była zastępczynią prezesa 
i długoletnią przewodniczącą Sekcji Gwaroznawczej (aż do śmierci), inicjując wie-
le projektów zarówno naukowych, jak i upowszechniających naukę, warsztatów, 
ekspedycji gwaroznawczych, konferencji naukowych i popularnonaukowych, se-
rii wydawniczych, a także prowadząc ciągłą, harmonijną współpracę z przedsta-
wicielami różnych środowisk w zakresie badań gwarowych. Była członkinią Pol-
skiego Towarzystwa Językoznawczego (członkini zarządu w latach 1992–1994), 
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Łomżyńskiego Towarzystwa Nauko-
wego im. Wagów (członkini zarządu w latach 1996–2000). Angażowała się też 
w działalność Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych przy Mazowieckim 
Towarzystwie Kultury.

Podstawowym nurtem badawczym w pracy naukowej Profesor Barbary Fa-
lińskiej były badania dialektologiczne. To właśnie dialektologii poświęciła Ona 
najwięcej pracy i energii i to z tego zakresu powstało też najwięcej publikacji, 
ale wśród zainteresowań badawczych wymienić należy także leksykografię, se-
mantykę czy kulturę języka polskiego i historię języka. Jej dorobek naukowy li-
czy ponad 150 pozycji, w tym 5 monografii autorskich, współautorstwo kilku 
tomów Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego, ponad 20 redagowanych tomów 
zbiorowych, ok. 100 artykułów naukowych1. Jak wspomniałam, największe jed-
nak Jej osiągnięcia naukowe dotyczą dialektologii. Wymienić tu należy, przede 
wszystkim, czterotomową publikację Polskie słownictwo tkackie na tle słowiań-
skim – przywoływaną zawsze jako wzorowe opracowanie monograficzne o cha-
rakterze tematycznym (t. I. Słownik polskich gwarowych nazw tkackich Wrocław 
1974, ss.  415, 1  mapa, t. 2:  Zróżnicowanie geograficzne . Obróbka włókna Wro-
cław 1987, cz. I. Tekst, ss. 127; cz. II. Mapy, 85 map, t. III. Zróżnicowanie geogra-
ficzne . Tkactwo Wrocław 1980, cz. I. Tekst, ss. 110, cz. II. Mapy, 90 map i t. IV. 

1  Bibliografia Jej prac opracowana przez J. Porayskiego-Pomstę i K. Sobolewską została 
zamieszczona w „Poradniku Językowym” 2022, z. 2, s. 13–23.
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Zróżnicowanie geograficzne . Tkaniny i powroźnictwo Wrocław 1984, cz. I. Tekst, 
ss. 115; cz. II. Mapy, 48 map). Bogactwo polskiego materiału leksykalnego ukaza-
nego na tle innych języków słowiańskich, doskonała znajomość tej części kultury 
ludowej decydująca o profesjonalnym, znakomitym opisie, precyzyjne ukazanie 
geograficznego zróżnicowania leksyki tkackiej to atuty omawianej monografii. 
Docenili ją tak znani recenzenci, jak Franciszek Sławski i Anna Kutrzeba-Pojna-
rowa, którzy, recenzując dwa pierwsze tomy przedstawione jako rozprawa dok-
torska, stwierdzili, że znacznie przewyższa wymagania stawiane pracom doktor-
skim i może stanowić podstawę przewodu habilitacyjnego.

Podobnie jak przywoływana monografia o polskim słownictwie tkackim, tak 
i szereg innych Jej publikacji ma walor ogólnoslawistyczny, porównawczy. Wią-
zało się to m.in. z Jej udziałem w opracowywaniu Ogólnosłowiańskiego Atlasu 
Językowego (OLA). Jej dużym osiągnięciem, którego podstawę stanowiły materia-
ły OLA, jest dwutomowa monografia Leksyka dotycząca hodowli na mapach Ogól-
nosłowiańskiego atlasu językowego (t. I. Substantiva, ss. 263; t. II. Verba i adiectiva, ss. 
219, Białystok 2001). Wykorzystała w niej opracowany przez siebie tabelaryczny 
sposób przedstawiania leksyki różnosłowiańskiej. Dzięki temu można przejrzy-
ście przedstawić wiele zagadnień, m.in. rozpowszechnienie i typy zróżnicowania 
językowego nazw, zasięgi terytorialne rdzeni i struktur, podziały i typy powiązań 
językowych w obrębie Słowiańszczyzny. Ten sposób prezentacji słownictwa zasto-
sowała następnie w omawianiu polskiego słownictwa gwarowego. Szereg artyku-
łów Jej autorstwa ściśle wiąże się ze wspomnianym atlasem ogólnosłowiańskim, 
o czym informują już tytuły (por. np. Pastwisko i synonimy na mapie Ogólno-
słowiańskiego atlasu językowego, w: Studia językoznawcze, red. W. Kupiszewski, 
Kielce–Warszawa 1998, s. 107–111; Słowiańskie przywoływania kur i kurcząt 
[na podstawie materiałów OLA], „Prace Filologiczne” XLIV, 1999, s.  155–162; 
O badaniu słownictwa w OLA [na przykładzie t . 2 – Животноводство], w: Teo-
retyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, red. S. Gala, Łódź 1998, 
s. 89–103; Kategoria nazw młodych zwierząt w świetle map OLA, „Prace Filolo-
giczne” XLV, 2000; s. 159–171; Nazwy grzybów na mapach III tomu Ogólnosło-
wiańskiego atlasu językowego, w: Studia Gwaroznawcze, red. B. Falińska, H. Ka-
raś, Łomża 2011, s. 9–33). Część opracowań dotyczy nie tylko polskiej leksyki 
dialektalnej, ale także macedońskiej (np. Leksyka tkacka w dialektach Macedonii 
i jej powiązania ogólnosłowiańskie, „Makedonski Jazyk” XXVIII, 1977; s. 23–49; 
Macedońskie substantiva na mapach II tomu OLA, w: Apeaлнa лuнгвистикa . 
Теориu и методи, Skopje 2005, s. 245–262), łużyckiej (Słownictwo łużyckie zwią-
zane z obróbką lnu, „Zeszyty Łużyckie” nr 3, 1992, s. 107–116), słowackiej (Sło-
wackie nazwy zwierząt hodowlanych na mapach OLA, w: Narečia a narodný jazýk, 
red. A. Ferenčiková, Bratislava 1999, s. 133–143), ukraińskiej (Ukraińskie nazwy 
zwierząt hodowlanych na mapach OLA, w: Język ukraiński: współczesność 
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– historia, Warszawa 2003, s. 27–38) czy ogólnosłowiańskiej (np. Nomina agentis 
w słowiańskim słownictwie włókienniczym, Z Polskich Studiów Slawistycznych, 
seria V. Językoznawstwo, Warszawa 1978, s. 17–27; Strach na wróble w językach 
i dialektach słowiańskich, „Poradnik Językowy” 1988, z. 1, s. 7–13; Wieś – syno-
nimy i wyrazy pokrewne w językach i gwarach słowiańskich, w: W mazowieckiej 
przestrzeni kulturowej, red. B. Dymek, Warszawa 2007, s. 537–548; Nazwy mnisz-
ka lekarskiego na obszarach słowiańskich, w: Reverendissimae Halinae Satkiewicz 
cum magna aestimatione, red. G. Dąbkowski, Warszawa 2008, s. 105–114) lub 
ma charakter studiów porównawczych (np. O niektórych izoleksach polsko-bia-
łoruskich, w: Belaruska-pol’skija izaleksy, Minsk 1975, s. 133–142; z A. Kowalską, 
Polsko-białoruskie i polsko-ukraińskie związki leksykalno-słowotwórcze, Z Pol-
skich Studiów Slawistycznych, seria VI. Językoznawstwo, Warszawa 1982/1983, 
s. 91–100; z A. Kowalską, Paralele leksykalne zachodnio-południowosłowiańskie 
obserwowane w gwarach i językach literackich, Z Polskich Studiów Slawistycz-
nych, seria VII. Językoznawstwo, Warszawa 1988, s. 117–128; z A. Kowalską, 
Leksykalne związki języków łużyckich z innymi językami słowiańskimi, w: Procesy 
rozwojowe w językach słowiańskich, red. J. Zieniukowa, Warszawa 1992, s. 37–59; 
Analiza porównawcza słownictwa polskiego i białoruskiego w świetle badań Ogól-
nosłowiańskiego atlasu językowego, w: Na pograniczu . Studia i szkice, red. H. Kar-
wacka i J.F. Nosowicz, Białystok 1992, s. 138–146; Z polsko-białoruskich powiązań 
słownikowych [nazwy zwierząt i ptaków domowych], w: Poszukiwanie wspólnych 
korzeni kulturowych Białorusi i Polski, red. J. Bacewicz, Suwałki 2005, s. 67–77).

Dialektologia dla Pani Profesor Barbary Falińskiej nie była tylko dyscypliną 
badawczą, była przede wszystkim życiową pasją. Wszyscy, którzy Ją znali, podzie-
lają to przeświadczenie, czemu Ona sama dawała wielokrotnie wyraz. To właśnie 
dlatego podejmowała tak wiele zadań z zakresu popularyzacji gwar polskich, 
przekonując do swoich pomysłów badawczych tak wiele osób spoza środowiska 
naukowego, popularyzując wiedzę dialektologiczną, inicjując szereg przedsię-
wzięć o charakterze popularnonaukowym i podejmując współpracę z nieprofe-
sjonalistami, by pozyskać jak najwięcej materiałów gwarowych. Wiadomo, że dia-
lektologia jest tą dziedziną, która wymaga bardzo wiele „rąk do pracy” na etapie 
zbierania materiałów, czyli dokumentowania gwar. Mając świadomość szybko 
zachodzących zmian na wsi, w tym w języku mieszkańców, pragnęła „ocalić od 
zapomnienia” tę część językowego dziedzictwa, która odchodziła wraz z jej użyt-
kownikami. Zorganizowała szereg obozów gwaroznawczych z udziałem uczniów 
starszych klas szkół podstawowych i szkół średnich na Mazowszu, Podlasiu i Su-
walszczyźnie. Współpracowała przy tym z towarzystwami naukowymi, nauczy-
cielami, pracownikami kuratoriów, przedstawicielami samorządów i władz lo-
kalnych. Potrzebie tej współpracy i przekonaniu, że do badań gwaroznawczych, 
regionalnych należy włączać w jak najszerszym stopniu osoby z tym regionem 
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związane, uczniów, studentów, członków towarzystw regionalnych i miłośników 
regionu, dawała wyraz w publikacjach, por. np. artykuły O większy udział szkół 
i ośrodków regionalnych w dokumentacji słownictwa gwarowego („Zeszyty Nauko-
we WSSM w Suwałkach” 2010, nr 21–22, s. 35–57) czy O ciągłej potrzebie badań 
gwaroznawczych („U Nas na Podlasiu” 2012, nr 28, s. 25–30), Spieszmy się z doku-
mentowaniem gwar (w: Dziedzictwo kulturowe Mazowsza, t. II, red. M. Sołtysiak, 
A. Stawarz, Warszawa 2002, s. 39–45).

Upowszechnianie wiedzy o polskich gwarach, wykazywanie, że nie jest to 
„gorsza” odmiana polszczyzny, ale język piękny, język domu, język regionu, od 
zawsze było ważnym zadaniem dialektologów. I to zadanie Profesor Barbara Fa-
lińska wypełniła w sposób szczególny, zainspirowana myślą Profesora Doroszew-
skiego, że przywiązanie do mowy rodzinnej tkwi w każdym z nas i powinno sta-
wać się inspiracją do troski o nią, jako o bardzo ważną część kultury narodowej2. 
W tę działalność społeczną i popularyzatorską wpisują się nie tylko liczne obozy 
gwarowe, warsztaty dialektologiczne, konferencje przez Nią organizowane, ale 
także publikacje popularnonaukowe, zarówno Jej autorstwa, jak i Jej uczniów.

Za szczególnie Jej osiągnięcie należy uznać fakt, że udało się Jej zachęcić tak 
wielu młodych ludzi do zainteresowania się językiem swojej rodziny, swojej wsi, 
okolicy, regionu; zachęcić do tego, by czerpali ze skarbca pamięci swoich babci 
i dziadków. Projekt Dialog pokoleń zainicjowany przez Nią, szereg badań i publi-
kacji z nim związanych, na trwałe wpisał się w pejzaż polskiej dialektologii. War-
tością zainicjowanej przez Nią serii są nie tylko świadectwa obrazujące kulturę 
wsi, nie tylko język zachowujący wiele cech regionalno-gwarowych, lecz także 
wartości społeczne i moralne – odkrycie przechowywanej w rodzinie i środowi-
sku tradycji i reprezentujących ją osób. Publikacje z serii Dialog Pokoleń mają 
różnorodny charakter. Obok opracowań naukowych, dokumentacyjnych napisa-
nych przez Panią Profesor, takich jak Słownictwo ludowe Mazowsza, Podlasia i Su-
walszczyzny w układzie tematycznym . Rolnictwo, cz . I . Byłe województwo suwal-
skie (Warszawa 2016), Pożywienie cz . I . Byłe województwo suwalskie (Warszawa 
2020), czy tomów pokonferencyjnych (np. Dialog pokoleń w języku potocznym, 
w języku wsi i miasta, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury, Warszawa 
2015; Dialog Pokoleń 2, Warszawa 2016) są tu również pozycje zawierające prace 
młodych badaczy – studentów, oparte na wspomnieniach osób – reprezentan-
tów pokolenia najstarszego, w których niemałą rolę odgrywają refleksje o języku, 
o zapomnianych niejednokrotnie dziś słowach i formach gwarowych. Prace te 
mają walor dokumentu dialektologicznego i etnograficznego, przyczyniają się do 
ocalania dawnego świata, jego języka i kultury od zapomnienia.

2 Por. B. Falińska, Społeczno-pedagogiczne obowiązki pracownika naukowego w ujęciu 
Profesora Witolda Doroszewskiego, W: Witold Doroszewski – Mistrz i Nauczyciel, pod red. B. Faliń-
skiej, Łomża 1997, s. 282 i n.
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Warto wspomnieć jeszcze o Jej staraniach o wydawanie nie tylko prac mło-
dych badaczy, lecz także różnorodnych materiałów gwarowych. Dobrze tę dzia-
łalność ilustruje zainicjowana przez Nią seria Gwary Mazowsza, Podlasia i Su-
walszczyzny, w ramach której Pani Profesor wydała arcyciekawe wspomnienia 
Teodozji Jagłowskiej – nauczycielki z Filipowa szykanowanej w czasach komu-
nizmu, teksty literackie zapisane gwarą i opatrzone Słowniczkiem gwary fili-
powskiej (t. I. Filipów, pow . Suwałki, Białystok 2004) i kronikę wsi kurpiowskiej 
Wach autorstwa Józefa Siwika (t. II. Wach, pow . Ostrołęka, Białystok 2004). Są 
to niezwykle cenne teksty źródłowe do badań gwary suwalskiej i kurpiowskiej. 
Oprócz niej Profesor B. Falińska rozpoczęła także wydawanie serii o walorach 
dokumentacyjnych, takich jak: Suwalszczanie o Swojej Przeszłości, Słownictwo 
Ludowe Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny, a także była współredaktorką 
(z H. Karaś) serii o charakterze naukowym Studia Gwaroznawcze (t. I, Łomża 
2011, t. II, Łomża 2015).

Aktywność naukowa i organizacyjna Pani Profesor była tak wielka, że zale-
dwie zasygnalizowałam niektóre jej aspekty, ale i one dobitnie ukazują działal-
ność Pani Profesor – niezmordowanej, wytrwałej badaczki polskich gwar, do-
skonałej animatorki i organizatorki życia naukowego.

Żegnając 21 marca 2022 r. na cmentarzu w Józefowie śp. Profesor Barbarę 
Falińską, podkreśliłam, iż żegnamy językoznawcę-dialektologa, badacza, wy-
jątkowego człowieka, osobę o wielkim sercu, społecznie zawsze zaangażowaną. 
Profesor Barbara Falińska była bowiem osobą szczególną. Jej praca naukowa 
była połączona nie tylko – jak to zwykle bywa – z dydaktyką, ale też z niezwykle 
bogatą działalnością popularyzatorską, społeczną.

Śp. Prof. B. Falińska była Człowiekiem pełnym pasji poznawczej, pasji w prze- 
kazywaniu wiedzy, pełnym energii w podejmowaniu różnorodnych zadań 
i obowiązków; Człowiekiem dialogu nie tylko między pokoleniami; Człowiekiem 
uśmiechu, Osobą niezwykle pracowitą, aktywną, życzliwą, serdeczną i urokliwą, 
obdarzoną poczuciem humoru, cenioną nie tylko za wiedzę i fachowość.
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JARMUŻ, WARMUZ, FARMUGA – O KILKU 
POKREWNYCH ETYMOLOGICZNIE GERMANIZMACH 

W GWAROWYM SŁOWNICTWIE KULINARNYM

JARMUŻ, WARMUZ, FARMUGA – ON A FEW ETYMOLOGICALLY- 
-RELATED GERMANISMS IN DIALECTAL CULINARY LEXIS

ABSTRACT: The subject of this article includes a description of a few etymologically- 
-related lexical names of dishes, such as: jarmuż, jarmuża, jarmucha, jarmułka, war-
muz, warmużka, farmużka, framużka, and farmuga. The  author of  the  article pre-
sents etymology of these Germanisms, the way they have been adopted by the Polish 
language, and  their geographical distribution in local dialects. First of  all, however, 
the author describes their semantics as the names of plants and the names of dishes. In 
the latter function, in Polish dialects, they denote a dish made from leaves of wild herbs 
or leaf vegetables, mainly eaten in early spring (jarmuż, jarmuża, warmuz), a bread soup 
(warmużka), and a dish made from flour boiled in water (farmużka, framużka, farmuga).

KEYWORDS: dialectal lexis, German borrowings, names of plants, names of dishes
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1. Etymologia omawianych germanizmów oraz ich obecność 
w polszczyźnie ogólnej

Przedmiotem mojego zainteresowania w niniejszym artykule jest kilka gwarowych 
nazw potraw zapożyczonych z języka niemieckiego i mających wspólny źródło-
słów. Spośród tych nazw najlepiej poświadczone są dwie jednostki: jarmuż w Wiel-
kopolsce oraz warmuz na Podhalu. Do omawianej grupy należą ponadto wyrazy 
jarmuża, jarmucha, jarmułka, warmużka oraz leksemy z nagłosem f-, czyli farmuż-
ka, framużka i farmuga.

Według SEJPS (t. I, s. 219–220, 503–504), WDLP (hasła: Jarmuż, Faramusz-
ka) oraz WLDPO wymienione wyrazy są ze sobą spokrewnione etymologicz-
nie. WLDPO jako etymony polskich zapożyczeń podaje: śrdniem. warmōs (r.n.) 
‘warmes Gemüse’ [‘ciepłe warzywa’], nwniem. Warmus (r.n.) ‘warmes, grünes 
Gemüse’ [‘ciepłe, zielone warzywa’] (dla zapożyczeń jarmuż i warmuz), śrwniem. 
warm muos ‘warme breiartige Speise’ [‘ciepła potrawa o papkowatej konsysten-
cji’], nwniem. Warmus (r.n.) ‘warme Speise’ [‘ciepła potrawa’] (dla zapożycze-
nia faramuszka i form pokrewnych). Podobnie etymologię interesujących mnie 
słów przedstawia F. Sławski, wskazując jako na etymon na śrwniem. warmuos 
= warm muos ‘ciepła polewka, rozgotowana kaszka, jarzyna’ (SEJPS I, s. 219, 504; 
podobnie: ESJČS, s. 556). Mimo że wspomniane leksykony różnią się, jeśli chodzi 
o interpretację pewnych faktów związanych z adaptacją fonetyczną omawianych 
zapożyczeń, zgodne są co do kwestii ich wspólnego pochodzenia.

Niektóre z wymienionych wyrazów znane były lub są we współczesnej lub 
dawnej polszczyźnie ogólnej. Jarmuż jako nazwa odmiany kapusty o długich, 
pomarszczonych liściach, które nie zwijają  się w główki (Brassica oleracea var . 
acephala), znany był już w okresie staropolskim (SStp III, s. 116). W dawnej pol-
szczyźnie leksem ten miał również znaczenie ‘zielona jarzyna jadalna, zielenina’1 
(SPXVI IX, s. 264) i notowany był w postaciach: jarmoż, jarmusz, jarmuz, jer-
muż (dokumentacja zob. WDLP). Według SEJPS (t. I, s. 503) znaczenie odnoszą-
ce się do odmiany kapusty wykształciło się w wyniku zawężenia tego ogólnego 
znaczenia.

Wyraz farmużka2 notowany jest z kolei w słownikach dawnej polszczyzny 
jako nazwa dwóch potraw: polewki z wody, piwa lub wina z chlebem, zwanej 

1 Przejście do takiego znaczenia odnoszącego się do roślin także w stanie surowym według 
Grimm (hasło Warmus) i WDLP (hasło Jarmuż) dokonało się jeszcze na gruncie niemieckim, 
podczas gdy późniejsze zawężenie użycia do tylko jednego warzywa odbyło się prawdopodobnie 
już w polszczyźnie (WDLP).

2 Stosuję zapis przez -ż- ze względu na wyrazy pokrewne ze spółgłoską dźwięczną (jar-
muż, warmuz). W słownikach dawnej polszczyzny częściej spotykamy się z zapisem przez -sz- 
(SPXVI VII, s. 36; L I, s. 632; SW I, s. 720; SWil, s. 308) niż przez -ż- (L I, s. 657; SW I, s. 720, 722).
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także gramatką (SPXVI VII, s. 36; L I, s. 632; SWil, s. 308; rzd. SW I, s. 720, 
722), oraz gęstej polewki z mąki (SPXVI VII, s. 36; SWil, s. 308; rzd. SW I, s. 720, 
722). Oprócz farmuszki/farmużki leksykony rejestrują także postaci: farmu-
ska, framuszka/framużka (z przestawką), faramuszka3 (kontaminacja farmuszki 
i framuszki [SEJPS I, s. 220], może o żartobliwym charakterze [WDLP]) (doku-
mentacja zob. WDLP). Faramuszka występowała także w znaczeniu przenośnym: 
‘coś błahego, drobnostka, bagatelka’ (SW I, s. 720; SJPDor II, s. 814; PF IV, s. 1954); 
znaczenie przenośne miała również forma pluralna faramuszki: ‘grymasy, fochy, 
fanaberie’ (SW I, s. 720). Według J. Karłowicza „przejście znaczenia na Faramusz-
ki = drobiazgi przez drobność cząstek potrawy (…)” (SWO, s. 152), z czym zga-
dza  się F. Sławski (SEJPS I, s. 220). Od nazwy potrawy wywodzi  się też grupę 
w większości gwarowych jednostek o znaczeniach związanych głównie (choć nie 
wyłącznie) z grymaszeniem, kapryszeniem, wybrednością: frymuśny, frymusny, 
faramuśny, faramuszny, faramuśnik, faramuśnica (dokumentacja zob.  WDLP), 
ponadto: frymuśnik, frymuśnica, frymusić (SGP VII, s. 637–638, gdzie pokazane 
też różne niesystemowe realizacje fonetyczne5). SWO 152 następująco wyjaśnia 
wytworzenie się znaczeń przenośnych tych wyrazów: „Faramuśny = taki, coby 
[sic] tylko faramuszkę jadał, więc wybredny (…)”.

Jak widać, w polskich wyrazach w różny sposób została przejęta nagłoso-
wa spółgłoska etymonu, jako: w- (tylko w gwarach), j- albo f-. Nagłosowe j- za-
miast spodziewanej (i obecnej w wyrazie warmuz) głoski w- SEJPS I 504 obja-
śnia adideacją na drodze etymologii ludowej do takich słów, jak jary, jarzyna, 
za mniej przekonującą uznając interpretację, zgodnie z którą przyczyną tego 
byłaby dysymiliacja spółgłosek wargowych (w…m > j…m). Według SWO 152, 
„przejście w na j w jarmuż zaszło skutkiem uczuwania w jako przedstawki, za-
miast której dano inną, również częstą (…)”. Na staropolską oboczność spółgło-
sek j i w w nagłosie jako na wyjaśnienie omawianej substytucji zwraca uwagę 
także WDLP.

3 W odniesieniu do tej formy występuje pewna niejasność co do czasu jej udokumentowa-
nia w polszczyźnie. Mianowicie faramuszkę jako nazwę potrawy przywołują za słownikiem Bartło-
mieja z Bydgoszczy (wersja z 1544 r.) I. Kwilecka i H. Popowska-Taborska: „SORBICIES: fara-
muszka – SORBERE: fanulkę, faramuszkę jeść” (I. Kwilecka, H. Popowska-Taborska, Bartłomiej 
z Bydgoszczy . Leksykograf polski pierwszej połowy XVI w., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977, s. 65), co 
za nimi podaje WDLP. W wydanym drukiem „odwróconym” słowniku polsko-łacińskim (opartym 
na dwóch wersjach słownika z 1532 i 1544 r.) znajdujemy jednak tylko hasło Farmuszka i zapisy 
ffarmuska, ffanulką, ffarmvszką yescz (Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy . Wersja polsko-łacińska, t. I: 
A–G, oprac. E. Kędelska, I. Kwilecka, A. Łuczak, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1999, 
s. 178). W słownikach faramuszka poświadczona jest dopiero z XIX w.

4 W tym źródle wyraz podany w lm. z definicją ‘drobiazgi, fraszki’ i z określeniem „powsz.
[echne]”.

5 Np. jednostka frymuśny realizowana także jako frymuźny oraz prymuśny (SGP VII 638).
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Trudną do objaśnienia kwestią z zakresu adaptacji fonetycznej niemieckiego 
etymonu jest przejście nagłosowego w > f. Zarówno SEJPS, jak i WDLP uważają 
je za mało jasne. Według SEJPS I 219–220:

Geografia wyrazu izolowanego u nas i trudności fonetyczne (f < w) przemawiają 
za pośrednictwem czeskim, gdzie wyraz ten w przeszłości był bogato rozpowszech-
niony6, słowotwórczo jasny, z zachowanym pierwotnym nagłosem (f < w jest wyjątko-
we i niejasne […]). Pol. f- powstało z takich przestawionych form jak framuszka (…).

Hipotezy o czeskim pośrednictwie nie wspiera WDLP, według którego róż-
nica między nagłosowymi spółgłoskami niemieckiego etymonu oraz polskiej 
pożyczki byłaby w wypadku czeskiego pośrednictwa jeszcze bardziej niezwykła 
niż wówczas, gdyby etymon ten został bezpośrednio przejęty przez polszczyznę. 
W WLDPO wysunięta została hipoteza, że f- mogło pojawić się pod wpływem 
bliskiego semantycznie wyrazu famuła, oznaczającego zupę z rozgotowanych 
owoców z dodatkiem mąki lub chleba (SPXVI VII, s. 424; L I, s. 628; dial. SW I, 
s. 718; SGP VII, s. 424).

2. Źródła materiału gwarowego

Po tych wstępnych informacjach na temat etymologii oraz występowania intere-
sujących mnie wyrazów w polszczyźnie ogólnej chciałabym przejść do prezen-
tacji materiału gwarowego. Jego źródłem była dla mnie w głównej mierze kar-
toteka Słownika gwar polskich, znajdująca się w Instytucie Języka Polskiego PAN 
w Krakowie. Zawiera ona materiały pozyskane z całego polskiego obszaru gwa-
rowego, zarówno rękopiśmienne7, jak i wyekscerpowane ze źródeł drukowanych, 
zapisane w XIX i XX wieku. Korzystałam ponadto z różnego rodzaju opracowań 
naukowych i popularnych poświęconych tematyce pożywienia na wsi. Warto-
ściowych informacji dostarczył mi m.in. artykuł Ł. Łuczaja i P. Köhlera (Łuczaj, 
Köhler 2011), przedstawiający wyniki ankiety J. Rostafińskiego z 1883 r. oraz 
dane na temat konsumpcji dziko rosnących roślin zawarte w kwestionariuszach 
wypełnionych w latach 40. ubiegłego wieku w ramach prac nad Polskim atlasem 
etnograficznym (dane te nie zostały jednak wówczas opublikowane i spoczywały 
w archiwach).

6 Stcz. varmuže, varmuž, zdr. varmužka ‘polewka z mąki albo jarzyny’, cz. dial. moraw. 
varmuža ‘polewka, rodzaj kaszki’ (SEJPS I, s. 219).

7 Przywołując w artykule tego rodzaju materiały, oznaczam je za pomocą skrótu rkp .
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3. Jarmuż

Wyraz jarmuż jako jedyny z wymienionych na początku leksemów występuje 
we współczesnej polszczyźnie ogólnej, opisywany w niej jako rzeczownik r.m., 
singulare tantum (SJPSzym, USJP, WSPP; inaczej w SWJP, gdzie przypisuje  się 
mu formy liczby mnogiej). W ogólnopolskim znaczeniu ‘odmiana kapusty o li-
ściach niezwijających się w główki’ wyraz ten zarejestrowany został także w kar-
totece SGP z kilku wsi wielkopolskich. W specyficzny sposób funkcjonował 
jarmuż w gwarze Domaniewka w pow. poddębickim8, w której był rzeczowni-
kiem r.ż., używanym jedynie w formie mianownika, np. O mało co jarmuż by 
nom kartofle zagłuszyła9. W innych kontekstach używano w tej gwarze jednostki 
jarmużka, np. Porosła wielachno, to żymy jom, te jarmużke, pościnali grackamy 
(SzymDom 341). Jarmużka była też (oboczną wobec jarmużu) nazwą odmiany 
kapusty w gwarze wsi Kramsk w pow. konińskim (rkp.).

Na Kaszubach jarmuż został odnotowany jako ogólna nazwa rośliny wa-
rzywnej, zwłaszcza zaś kapusty10. W różnych gwarach, przede wszystkim wiel-
kopolskich, był on nazwą roślin o jadalnych liściach (głównie dziko rosnących): 
dzikiej kapusty (pow. golubsko-dobrzyński, toruński – MacSł, s. 50), komo-
sy białej (pow. wągrowiecki, obornicki, lipnowski, tucholski, łódzki – Łuczaj, 
Köhler 2011, s. 75811; pow. kolski12), szczawiu (Krajna – AJK IV, s. 167, Brzez 
II, s. 30; pow. sieradzki – AJW III, s. 169; także w zestawieniu kwaśny jarmuż: 
Krajna – AJK IV, s. 167), szpinaku (pow. złotowski – Brzez II, s. 30). Pokrewną 
nazwę komosy białej – jarmużka – odnotowano w pow. piotrkowskim (DejnaSł, 
s. 248). W gwarach kaszubskich jarmużem nazywano ponadto liście roślin oko-
powych (buraka, brukwi), używane jako pokarm dla bydła (SychKasz II, s. 82; 
LKasz, s. 31).

Jarmuż jako nazwa potrawy charakterystyczny jest dla Wielkopolski, zwłasz-
cza północnej: w tym znaczeniu został poświadczony w gwarach Kujaw (Pola-
kiewicz 1980, s. 27; Łuczaj, Köhler 2011, s. 758), Pałuk (pow. żniński – AJW I, 

8 Powiaty podaję zgodnie z obecnym podziałem administracyjnym, a zatem inaczej, niż 
jest to praktykowane w SGP, gdzie podaje się je zgodnie z Wykazem gromad PRL i Alfabetycznym 
wykazem powiatów, miast i gmin PRL (stan na dzień 1 lipca 1952 r.).

9 W źródle zapis fonetyczny. To samo odnosi się do następnego cytatu.
10 Znaczenie to wyodrębniłam na podstawie LPW I, s. 299 (‘Gemüse, besonders Kohl’) 

oraz LSW I, s. 382 (‘Kohl’). Inne słowniki kaszubskie w takim znaczeniu leksemu jarmuż nie no- 
tują.

11 Lokalizacje z kwestionariuszy do Polskiego atlasu etnograficznego, odnoszące się do jar-
mużu jako nazwy komosy i potraw z jej udziałem.

12 Zob. https://www.facebook.com/dialektologiauam/photos/a.1493497614288721.1073741828. 
1488493904789092/1783081671996979/?type=3&hc_ref=ARRR2wpMTSH9Gwlere5pOcYcrtW-
lIlzn_dMiuL31Oh4lL9TDkvWBKOyggC3fJbis3TE [dostęp: 1 czerwca 2021 r.].



Monika Buława30

m. 90), Krajny (AJW I, m. 90; Brzez II, s. 30), Borów Tucholskich (Polakiewicz 
1980, s. 27; Łuczaj, Köhler 2011, s. 758), ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej (Łęga 
1961, s. 20–21; Sprawozdania…, s. 251), Kociewia (Polakiewicz 1980, s.  27; 
Łuczaj, Köhler 2011, s. 747, 758), w pow. pleszewskim, gostyńskim, kolskim, 
słupeckim, poznańskim, nowotymskim, szamotulskim, obornickim, wągrowiec-
kim, chodzieskim, lipnowskim (Łuczaj, Köhler 2011, s. 75813). Odnotowano go 
również w pow. łódzkim (Łuczaj, Köhler 2011, s. 758).

Najogólniej mówiąc, jarmuż to potrawa sporządzana z gotowanych liści dziko 
rosnących lub – rzadziej – uprawianych roślin. Jego podstawowym składnikiem 
jest komosa biała (w wielu gwarach oraz także potocznie nazywana lebiodą), 
jednoroczna roślina, o wysokości 20–100 cm, z podłużnymi liśćmi, pokrytymi 
mączystym nalotem. Liście oraz pędy komosy są bogate w białko oraz prowi-
taminę  A (Henslowa 1962, s. 7–8). Informacje na temat spożywania tej rośli-
ny na wsiach polskich znajdujemy w wielu źródłach etnograficznych. Należała 
ona dawniej – obok szczawiu i pokrzywy – do powszechnie użytkowanych jako 
pokarm dziko rosnących roślin zielnych (Łuczaj, Köhler 2011, s. 743–744). Ko-
mosę jadano powszechnie także w innych krajach słowiańskich, a nawet – praw-
dopodobnie – była ona niegdyś w Europie uprawiana (Moszyński 1929, s. 14). 
Inne rośliny wymieniane jako składniki jarmużu to przede wszystkim pokrzywa, 
a ponadto skrzyp (Sprawozdania…, s. 251), mniszek pospolity, podagrycznik po-
spolity, barszcz zwyczajny, farbownik, jasnota (Łuczaj, Köhler 2011, s. 746–747, 
749, 755), łoboda ogrodowa (Szulczewski 1932, s. 96). W jego skład mogły rów-
nież wchodzić liście buraczane (Polakiewicz 1980, s. 27; Grążewski [oprac]. 2012, 
s. 123; Brzez II, s. 30). Jarmuż przygotowywano, gotując najpierw kaszę, a potem 
dodając do niej sparzone i posiekane liście i łodygi lebiody oraz liście innych 
roślin. Potrawę można było jeszcze zaprawić zasmażką z mąki, słoniny i cebuli. 
Przyrządzano ją na gęsto lub rozrzedzano tak, że powstawała zupa, do której po-
dawano ziemniaki (Polakiewicz 1980, s. 27; Szelągowska 2011, s. 131; Grążewski 
[oprac.] 2012, s. 123).

Jarmużem nazywano także potrawę robioną z kaszy i kapusty oraz z kaszy 
i szpinaku. Tę drugą wersję jarmużu gotowano w latach 60. XX w. w pewnej wsi 
z pow. złotowskiego, w której dawniej potrawę tę robiono z lebiody i liści bura-
czanych (Polakiewicz 1980, s. 28). Mamy więc tutaj do czynienia (podobnie jak 
zapewne w wypadku jarmużu z kaszy i kapusty) ze zmodyfikowaną, unowocześ- 
nioną wersją starej potrawy, w której wykorzystuje się już nie dziko rosnące ro-
śliny, ale spożywane powszechnie warzywa liściaste. Ponadto w AJW (do którego 
materiał zbierano w latach 70. XX wieku) jarmuż został poświadczony w dwóch 

13 W wypadku trzech miejscowości wymienionych przez autorów nie udało mi się ustalić 
jednoznacznie ich powiatowego przyporządkowania.
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wsiach (pow. sępoleński, żniński) jako nazwa zupy ze słodkiej kapusty (AJW I, 
m. 90).

W źródłach etnograficznych jarmuż opisywany jest jako potrawa spożywana 
na przednówku, w okresie braku żywności. Mimo to informatorzy, którzy jeszcze 
mieli okazję ją jeść, podawali na ogół, że smakowo im odpowiadała (Polakie-
wicz 1980, s. 28). Autor zaś książki kucharskiej z przepisami na tradycyjne potra-
wy powiatu golubsko-dobrzyńskiego zawarty w niej opis przygotowania jarmużu 
(z lebiody, pokrzywy i liści buraczanych) opatrzył komentarzem, że mimo „nieco 
«egzotycznych»” składników danie to smakuje „zadziwiająco dobrze” (Grążaw-
ski [oprac.] 2012, s. 123).

Jak podaje M. Polakiewicz (Polakiewicz 1980, s. 27), z gotowaniem tradycyj-
nego jarmużu można  się było spotkać, choć rzadko, jeszcze w latach 60. i 70. 
XX  wieku (przy czym najczęściej robiły to starsze kobiety). Obecnie przepisy 
na jarmuż znaleźć można w książkach kucharskich prezentujących tradycje kuli-
narne poszczególnych regionów.

Poza jarmużem w gwarach zostały odnotowane trzy pokrewne jednostki 
na określenie potraw: jarmuża, jarmucha oraz jarmułka . Jarmuża poświadczona 
jest w gwarze tucholskiej w znaczeniu zupy ze szczawiu (Breza 1976, s. 7), a zatem 
dania – ze względu na składniki oraz konsystencję – podobnego do tych, które 
nazywał leksem jarmuż . Jarmuchę jako nazwę komosy i potrawy z niej sporzą-
dzanej zarejestrowano w pow. łęczyckim oraz kutnowskim (Łuczaj, Köhler 2011, 
s. 758) (por. jarmucha ‘jarmuż’ [pow. łowicki – Świderska 1929, s. 50; pow. gosty-
niński – rkp.]). Jarmułka, forma powstała zapewne w wyniku adideacji do nazwy 
żydowskiego nakrycia głowy, została odnotowana w woj. łódzkim14, w pow. płoc-
kim i tomaszowskim („listki gotują, a później smażą na tłuszczu z jajkiem”) także 
jako nazwa zarówno komosy, jak i potrawy z jej udziałem (Łuczaj, Köhler 2011, 
s. 758).

4. Warmuz

Na Podhalu oraz Spiszu (Kopacz 1973, s. 141; Łuczaj, Köhler 2011, s. 757) analo-
gicznym do jarmużu daniem była potrawa zwana warmuzem . Nazwa ta notowa-
na jest w wielu źródłach dotyczących Podhala (np. Demb, s. 428; Jostowa 1954, 
s. 723), także (z poświadczeniami z kilku wsi) w słowniku gwary podhalańskiej 
J. Kąsia (KąśPodh XI, s. 343). W słowniku tym zarejestrowana też została, jedno-
krotnie poświadczona, postać jarmuz (KąśPodh IV, s. 230) .

14 Nie podaję w tym wypadku nazwy powiatu, ponieważ nie można go ustalić na podstawie 
informacji zawartej w źródle: „Zamość w woj. łódzkim” – w województwie tym są dwie wsie o ta-
kiej nazwie (w pow. łaskim oraz piotrkowskim).
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Jako składniki warmuzu wymienia  się wiele dziko rosnących roślin: kminek 
zwyczajny, komosę białą, komosę strzałkowatą, gorczycę polną, pokrzywę, pod-
biał, szczaw, żywokost, ostrożeń warzywny, ostrożeń łąkowy, poziewnik, mniszek 
pospolity, szczawik zajęczy, przywrotnik (Eljasz-Radzikowski 1897, s. 253; Matla-
kowski 1915, s. 17; Jostowa 1953, s. 121; Antoniewicz [red.] 1962, s. 219; Kopacz 
1973, s. 141; Demb, s. 428; KąśPodh XI, s. 343). Była to zatem – cytując J. Kąsia 
– potrawa przyrządzana „z wszelkiego dającego się zjeść zielska”15. Na Spiszu do 
warmuzu dodawano nawet korę z drzew (Kopacz 1973, s. 141).

Mimo że warmuz można uznać za podhalański odpowiednik wielkopolskiego 
jarmużu, występują różnice między tymi dwiema potrawami. W jarmużu rośliny 
zielne łączono z kaszą. Warmuz mógł być przyrządzany z samej zieleniny, dodat-
kami do niego były natomiast ziemniaki lub mąka owsiana, por. np.

warmuz, potrawa góralska, gotuje się siekaninę z różnego zielska, jako to: kminu, ho-
dryku, ziombru, łobody, scerbaku, młodego ostu i pokrzywy, a następnie zarabia się tę 
zieleninę garścią owsianej mąki albo miesza ze ziemniakami i osoloną podaje na stół 
(Demb, s. 428).

W słownikach i opracowaniach etnograficznych wyraźnie podkreśla się, że war-
muz był potrawą głodową, jedzoną w latach nieurodzaju i braku pożywienia, por. np.:

(…) kie głód béł, warmuzem zyli my sytka, ino go nie kázdy solił (…) (Demb, s. 428).

Biyda była, jak nie było co jeś, to sie pokrziw, ostu pozbiyrało i warmuz sie uwarzyło 
(KąśPodh XI, s. 343).

Mieszkańcy Jurgowa opowiadali, że największe lata głodowe spowodowane klęskami 
nieurodzaju przypadały we wsi na lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XIX wieku. 
(…) Podówczas pożywienie jurgowian stanowiło głównie mleko oraz rośliny zbierane 
na łąkach i miedzach, tj. zwykła trawa, pokrzywa, podbiał, leboda, ściaw, żywokost, 
a także kora z drzew (…). Wymienione rośliny i korę drzew gotowano w osolonej 
wodzie i przyrządzano potrawę zwaną warmuzem (Kopacz 1973, s. 141).

Jak pisze M. Rak w monografii poświęconej kulturemom podhalańskim: „Bie-
da, czy wręcz nędza, była stałym elementem życia dużej części Podhalan jeszcze 
do lat 60. XX w.” (Rak 2015, s. 239), do czego przyczyniały się zacofane rolnic-
two i przeludnienie, a co zmieniły dopiero rozwój turystyki oraz masowa emi-
gracja zarobkowa, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych. Równie powszechnym 
doświadczeniem, zwłaszcza na przednówku, był głód, stanowiący jeden z naj-
częściej poruszanych tematów w literaturze wspomnieniowej górali (Rak 2015, 

15 Zob. Karaś, H. (red.) (2010). Dialekty i gwary polskie . Kompendium internetowe. Pozyskano 
z http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=mapa-serwisu&l2=&l3=&l4=pod-hale-histo- 
ria [dostęp: 1 czerwca 2021].
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s. 255). Dlatego też wśród kulturemów przedstawionych we wspomnianej książce 
jej autor zdecydował się uwzględnić również dwa należące do wartości negatyw-
nych. Są to właśnie: BIYDA oraz GŁÓD. Podkreślając, że te dwa zjawiska „(…) 
tkwią w świadomości góralskiej bardzo mocno, należąc do podhalańskich lęków 
i kompleksów”, autor jednocześnie zauważa, że nie są to kulturemy typowo pod-
halańskie, mają bowiem znacznie szerszy zasięg i mogą się z nimi identyfikować 
także inni polscy chłopi (Rak 2015, s. 238).

J. Kąś w słowniku gwary podhalańskiej określił warmuz jako potrawę jedzoną 
w XIX wieku (KąśPodh XI, s. 232). Obecnie już  się go nie gotuje, bywa jednak 
przypominany na przeglądach potraw regionalnych i tym podobnych imprezach16.

Ciekawy wątek dotyczący warmuzu pojawił się w wywiadzie przeprowadzo-
nym z B. Caillot-Dubus oraz A. Karkowską, autorkami książki Na Giewont  się 
patrzy (Warszawa 2016), zbioru wspomnień pokazujących, jak wyglądało daw-
niej życie na Podhalu. Na pytanie o potrawę, która pozostała dziś już tylko wspo-
mnieniem, autorki opowiadają o warmuzie właśnie:

Warmusz (warmuż)17 – ta potrawa już nawet nie jest wspomnieniem, tylko wpadła 
w zapomnienie. … Najstarsze osoby wspominały, że były to odrośnięte na wiosnę 
małe zioła, trawa, pokrzywa, młody oset itd., które dodawano do kaszy18, mąki czy 
ziemniaków. Jak był przednówek, niczego innego jeszcze nie było. Trudno nam 
było się dowiedzieć dokładnie, czym był warmuż. Nie znalazłyśmy tego słowa w słow-
nikach19, a nasi znajomi górale (z naszego pokolenia) nigdy o tym nie słyszeli20.

Mówiąc o jarmużu, wspomniałam o pewnej modyfikacji, jakiej mogła podle-
gać ta potrawa, gdy dziko rosnącą lebiodę zastępowano szpinakiem lub kapustą. 
Podobne zjawisko dało się także zauważyć w odniesieniu do warmuzu. Miano-
wicie na jednym z portali poświęconych potrawom regionalnym zamieszczone 
zostało nagranie, w którym poetka ludowa Wanda Czubernatowa opowiada, jak 
warmuz gotowała jej babka, potem zaś opisuje, jak sama go przyrządza. War-
muz tradycyjny to „zupa z chwastów” (pokrzywy, lebiody, szczawiu, lubczyku 
itp.), z dodatkiem ziemniaków, ewentualnie zaprawiona mlekiem z mąką. Prze-
pis zaś na współczesny warmuz (o wiele bogatszy pod względem składników 

16 Zob. https://dziennikpolski24.pl/nie-tylko-kwasnica-i-oscypek/ar/2516100; https://www.
archiwum.watra.pl/rozne/poronin/potrawyy2.html [dostęp: 1 czerwca 2021].

17 Taką formę zapewne autorki utworzyły sztucznie, interpretując z w wyrazie warmuz jako 
efekt mazurzenia.

18 W źródłach, z których korzystałam, kasza nie była wymieniana jako składnik warmuzu.
19 Zaskakujące stwierdzenie, biorąc pod uwagę, że warmuz notowany jest już w Słowniku 

gwary podhalskiej B. Dembowskiego z 1894 r., jak również mowa jest o nim w wielu innych opra-
cowaniach poświęconych Podhalu.

20 Zob. https://etnosystem.pl/barbara-caillot-dubus-i-aleksandra-karkowska-maz-przyjdzie-stad-
skad-szczeka-pies/ [dostęp: 1 czerwca 2021].
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i wartościowszy pod względem odżywczym w porównaniu ze swoim poprzedni-
kiem) wygląda następująco:

Pokrzywy drobno kroję razem z listkami szczawiu, podsmażam na maśle, zalewam 
odrobiną bulionu, gotuję, przecieram, dodaję bulionu odpowiednią ilość, jakiegoś 
takiego rosołku z kury albo, zależy, jak chcę mieć na wędzonce, to też może być, za-
prawiam surowym żółteczkiem, smaczku dodaję roztartym czosnkiem i lubczykiem 
zielonym. Osobno ziemniaczki z  wody. Można zaprawić śmietaną albo tylko samą 
mąką i dodawać pokrajone jajecko na twardo21.

Podobnie jak jarmuż, który oznaczał i potrawę, i niektóre rośliny jadalne, tak 
i warmuz stanowi w gwarze podhalańskiej nazwę zarówno potrawy, jaki i ro-
śliny. W źródłach podano ten wyraz jako nazwę szpinaku (Janczy 1904, s. 85) 
oraz kminku pospolitego (Antoniewicz [red.] 1962, s. 219). W KąśPodh XI 343 
warmuz zdefiniowany został natomiast jako ‘nie zidentyfikowana roślina polna, 
dodawana w XIX wieku do potrawy o tej samej nazwie’. Jak pokazuje poniższy 
cytat (list z 1883 r. będący odpowiedzią na ankietę J. Rostafińskiego), warmuz 
mógł też odnosić się nie do konkretnego gatunku, lecz do ogółu roślin, z których 
robiono tak nazywaną potrawę:

Warmuz jest to ogólna nazwa dawana nie tylko potrawie sporządzanej z zielenin, ale 
zieleniny uzbierane, nim jeszcze sporządzone zostały jako potrawa, nazywają już war-
muzem (za: Łuczaj, Köhler 2011, s. 757)22.

Z pieśni z Podhala pochodzi przenośne użycie interesującego nas wyrazu: 
„V mojyj Kaśki głoe to musi być varmuz, / Poem jéj de słoe, to mi ueři juz” 
(Stopka 1898, s. 121). Ponieważ warmuz jest potrawą złożoną z wielu różnych 
wymieszanych ze sobą składników, budzić może skojarzenia z chaosem, nieupo-
rządkowaniem, co stało się podstawą do wytworzenia się metaforycznego zna-
czenia wykorzystanego w zwrocie w czyjejś głowie jest warmuz (por. bigos pot. 
‘sytuacja, w której nastąpiło zakłócenie jakiegoś porządku’ [WSJP PAN]).

Poza Podhalem nazwa warmuz została w kartotece SGP odnotowana także 
z pow. limanowskiego (Mszana Dolna, Mszana Górna [rkp.]) w znaczeniach ‘po-
trawa z gotowanej lebiody’ oraz ‘potrawa ze słodkiej kapusty’.

Kolberg w II tomie Krakowskiego przywołuje pieśń z pow. chrzanowskiego 
z formą warmuż: „A już mi jej nie zganicie, bo mi robi wyśmienicie, warmuż 
sieka, wióry zbiera, kluski gniecie, nos uciera” (Kolberg 1873, s. 505). Jednak 

21 Zob. http://potrawyregionalne.pl/209,388,WARMUZ_.htm [dostęp: 1 czerwca 2021]. Prze-
pisy te są też podane na portalu w formie pisemnej (Warmuz (dawniej) wg Wandy Czubernatowej, 
Warmuz (współcześnie) wg Wandy Czubernatowej), niebędącej dokładnym zapisem nagrania.

22 Por. też: warmuz ‘młody kmin i ślaz jako rośliny jadalne’ (rkp.).
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w IV tomie tejże serii, w słowniczku w nim zawartym, występuje z kolei warmuz 
podany z definicją ‘jarmuż’ (Kolberg 1875, s. 325).

5. Warmużka

Omówione do tej pory nazwy odnosiły się do potraw przygotowywanych z li-
ści oraz innych zielonych części roślin. Pozostałe zapożyczenia wywodzące  się 
ze wspomnianego na początku niemieckiego etymonu także oznaczają potrawy, 
robione już jednak z innych składników.

Dyferencyjnie gwarowa warmużka, odnotowana na Śląsku, jest nazwą zupy 
przyrządzanej z chleba. Proste do zrobienia i tanie zupy chlebowe stanowiły daw-
niej ważną część kuchni śląskiej (Świtała-Trybek, Przymuszała 2018). Najbardziej 
znana śląska zupa tego rodzaju to oczywiście wodzianka, robiona z suchego, po-
krojonego chleba, który zalewa się na talerzu wrzącą wodą i doprawia rozdrob-
nionym czosnkiem, solą oraz tłuszczem. Warmużkę przyrządza się inaczej: jest to 
bowiem zupa z chleba gotowanego w wodzie, z dodatkiem omasty (Przymuszała, 
Świtała-Trybek 2018, s. 133). A. Cinciała w Słowniku dialektycznym Księstwa 
Cieszyńskiego (CinCiesz 199823) tak opisuje tę potrawę: „(…) nakraje się chleba 
do garnka, naleje wody, ugotuje, pomaści i warmuszka gotowa; jada się często 
na śniadanie”.

Należy zatem warmużka do zup robionych na bazie rozgotowanego chleba, 
podobnie jak zupy noszące nazwy germuszka i biermuszka. Są to zupy pokrewne 
warmużce, jednak nietożsame z nią, choć na oficjalnej „Liście produktów trady-
cyjnych”24 wszystkie trzy leksemy – warmuszka, germuszka, biermuszka – zostały 
potraktowane jako odnoszące  się do tej samej potrawy, co – jak wykazują ba-
daczki kuchni śląskiej L. Przymuszała i D. Świtała-Trybek (Przymuszała, Świtała-
-Trybek 2018, s. 134) – nie jest zgodne z rzeczywistością. Każda z tych zup ma 
bowiem inną recepturę. Germuszka to prosta, codzienna zupa z rozgotowanego 
chleba z dodatkiem kminku, masła i roztrzepanych jajek albo też potrawa z chle-
ba namoczonego i zagotowanego w wodzie z solą, skwarkami, zarumienioną 
na blasze cebulą i zasmażką z tłuszczu i mąki. Biermuszkę, przyrządzaną z suche-
go rozgotowanego chleba i gotowanych suszonych owoców z dodatkiem cukru 
i piernika (czasem piwa) oraz zasmażki z masła i mąki, uznawano za potrawę lep-
szą, bardziej wykwintną. Najmniejszą liczbą informacji dysponujemy natomiast 

23 Słownik ten w formie rękopisu został w 1889 r. przesłany na konkurs ogłoszony przez 
Akademię Umiejętności w Krakowie. W 1998 r. rękopis reprodukowano techniką offsetową 
i wydano w ilości 300 egzemplarzy.

24 Zob. https://www.gov.pl/web/rolnictwo/germuszka-zwana-tez-warmuszka-biermuszka [do-
stęp: 1 czerwca 2021].
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w odniesieniu do trzeciej zupy. Autorki zauważają, że w gruncie rzeczy „na temat 
warmuszki wiadomo (…) bardzo niewiele” oraz że w kartotece Słownika gwar 
śląskich, będącej w dyspozycji Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu 
Śląskiego w Opolu, znajduje  się zaledwie jedna fiszka poświęcona temu wyra-
zowi, sporządzona na podstawie przywołanego wyżej XIX-wiecznego słownika 
A. Cinciały (Przymuszała, Świtała-Trybek 2018, s. 135).

Kartoteka Słownika gwar polskich PAN poszerza tę nader skromną dokumen-
tację o dwa dodatkowe poświadczenia: ze Śląska Cieszyńskiego (RWF XVII 68, 
z – prawdopodobnie nieprecyzyjną – definicją ‘wodzianka’25) oraz z pow. wodzi-
sławskiego (Rogów [rkp.], z opisem: ‘zupa chlebowa, gęsta, chleb gotowany, nie 
zaparzany jak przy wodziance; potrawa dziś już nie spożywana’26). Należy dodać, 
że wszystkie niefonetyczne zapisy omawianego słowa, z jakimi  się spotkałam, 
miały postać warmuszka, zgodną z wymową.

Jak wspomniałam na początku, w dawnej polszczyźnie jako nazwa polewki 
z wody, piwa lub wina z tartym chlebem funkcjonował wyraz farmużka . Bio-
rąc pod uwagę geografię warmużki w gwarach, należy uwzględnić też możliwość 
wpływu czeszczyzny (zob. przyp. 6)27.

Jak podaje ESJČS 556, w gwarach laskich wyraz varmuža używany był jako 
wyzwisko, ulegając w tej funkcji przekształceniom w takie jednostki, jak varmuła 
i varmara . Ta pierwsza jednostka (warmuła) poświadczona jest też w gwarach pol-
skich z południowych powiatów Śląska (pow. głubczycki – SteuerSł, s. 139; pow. 
wodzisławski – Rogów [rkp.], z dopiskiem: „wyraz wywodzi się od warmuszki, 
potrawy niesmacznej, mdłej”) jako obraźliwe, pejoratywne określenie człowieka 
flegmatycznego28. Z omawianą potrawą ma też zapewne związek warmużka29 po-
świadczona na Śląsku Cieszyńskim w znaczeniach ‘słabowity człowiek, zdechlak’ 
(Kozakowice [rkp.]30; SCiesz, s. 343) oraz ‘malutki pies, który dużo szczeka, ale 
nie jest groźny’ (SCiesz, s. 343). Warto zauważyć, że oba te źródła, czyli SCiesz 
oraz rękopiśmienna fiszka z Kozakowic (o wiele późniejsze niż źródła cieszyń-
skie, które poświadczają interesujący mnie leksem jako nazwę zupy), nie poda-
ją jego znaczenia pierwotnego, motywującego proces neosemantyzacji. Może to 

25 W tym samym źródle również warmuz z Podhala został zdefiniowany jako ‘wodzianka’, 
a w tym wypadku na pewno nie chodzi o zupę z chleba zalewanego wrzątkiem na talerzu, lecz o po-
trawę przyrządzaną z roślin. Stąd też moje przypuszczenie, że i w wypadku hasła warmuszka definicja 
nie jest precyzyjna.

26 Materiał zbierany w latach 50. XX w.
27 Por. też: daw. varmuže, rzd. varmuž, rzd. varmuža, daw. varmužka ‘mus owocowy z mio-

dem i z korzeniami, powidła w ogóle’ (SSJČ IV 18); moraw. varmuža ‘różne kasze, powidła itp.’ 
(ESJČS, s. 556).

28 Por. też jarmuła ‘przezwisko człowieka rozlazłego’ (ok. Ropczyc) (SGPKarł II, s. 234).
29 Zapisana jako warmuszka .
30 Materiał zbierany w latach 60. XX wieku.
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świadczyć o zaniku tego znaczenia (w związku z zanikiem desygnatu31), co oczy-
wiście nie stoi na przeszkodzie zachowaniu się znaczeń wtórnych.

6. Farmużka, farmuga

Farmuga, wtórne zgrubienie utworzone za pomocą derywacji wstecznej od 
farmużka (SEJPS I, s. 219), w kartotece SGP odnotowana została jednokrotnie 
z terenu Podkarpacia (pow. dębicki) w znaczeniu potrawy przyrządzanej z mąki 
dodawanej do wrzącej wody (AJPP, m. 363). Jest to jedna z wielu nazw (inne to 
m.in. brajka, bryja, czyr, dziama, fuła, kulesza, sapka), jakie nosiła ona w gwarach 
Małopolski południowej. Jak inne opisywane w tym artykule dania, była to rów-
nież potrawa prosta, tania, spożywana na co dzień. Robiono ją z mąki wrzuconej 
na zagotowaną wodę i mieszanej tak długo, aż potrawa nabrała gęstej konsysten-
cji, por. np.:

brajka (…) Tak się ją przyrządza: na wrzącą wodę sypie się mąkę i miesza tak długo, 
aż się zrobi z tego braja, tę braję gotuje się jakiś czas (Pawłowicz 1893, s. 306).

bryja, potrawa, wrzątek zasypany mąką owsianą, daje ciasto nieurobione, rodzaj 
papki, które się je łyżką z mlekiem, maślanką, albo też tylko ze solą (Demb, s. 345).

Tego rodzaju potrawę jedzono samą albo z mlekiem, maślanką, żurem, ze 
skwarkami. Czasem robiono ją na mleku lub na wodzie z dodatkiem mleka 
(zob. np. Tync 2018, s. 84–85, gdzie dokładny opis sporządzania tej potrawy – na-
zywanej dziamą – i jej podawania).

Pewne trudności interpretacyjne dotyczące desygnatu wiążą się z wyrazami 
farmużka i framużka, zanotowanymi (jako farmuszka, framuszka) z Kresów po-
łudniowych (z okolic Kamieńca Podolskiego) z następującą definicją: ‘ciecz za-
kłócona proszkiem, np. mąką’ (KremerSł, s. 195). Tak sformułowana definicja, 
niewskazująca jednoznacznie, że chodzi w niej o potrawę, została powtórzona 
w Słowniku gwar polskich Karłowicza (SGPKarł II, s. 8). Powołując się na niego, 
SEJPS I 219 przywołuje farmuszkę i framuszkę, zmieniając jednak definicję 
na ‘zupa z mąki’. Ze względu na geografię poświadczenia z KremerSł 195 warto 
zauważyć, że pokrewne polskim jednostki ukraińskie, zapożyczone – jak podają 
SEJPS I, s. 219 i ESUM VI, s. 76 – z polszczyzny, nie tylko występują w zna-
czeniach kulinarnych, ale mają także znaczenia odnoszące się do innych desy-
gnatów, wykształcone już na gruncie ukraińskim (zob. WLDPO), por. фармуга, 
фармужка ‘rozczyn z mąki, krochmalu i gliny służący do malowania ścian’, 
фoрмуга ‘rozcieńczony krochmal’ (ESUM VI, s. 76) (w SUM IV, s. 375: фармуга, 

31 Por. wzmiankę z Rogowa o niespożywaniu tam warmużki w momencie prowadzenia badań.
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фармуѓа, фармужка ‘wywar z mąki lub rzadki krochmal zmieszany z białą gli-
ną (…)’). Definicję podaną w KremerSł 195 także można zatem interpretować 
szerzej jako mieszczącą w sobie tego rodzaju znaczenia metaforyczne w stosunku 
do pierwotnego znaczenia odnoszącego się do potrawy.

7. Podsumowanie

Jak pokazuje przedstawiony w artykule materiał, germanizmy związane ze 
śrwniem. warmuos przejęte zostały zarówno przez polszczyznę ogólną, jak i gwa-
ry. W wypadku niektórych jednostek niewykluczone jest w procesie zapożycze-
nia czeskie pośrednictwo. Pożyczki te na gruncie polskim zostały w różny sposób 
zaadaptowane pod względem fonetycznym oraz morfologicznym, a także ulegały 
dalszym procesom słowotwórczym (zgrubienia farmuga, jarmucha) oraz wystę-
powały w formach zniekształconych (warmuła, jarmułka).

Ich geograficzne rozprzestrzenienie w gwarach cechuje spore zróżnicowanie, 
przy czym najliczniej zostały poświadczone w gwarach wielkopolskich oraz po-
łudniowej Małopolski; znane są także w kaszubszczyźnie.

Pod względem semantyki można omawiane germanizmy, zarówno ogólno-
polskie, jak i gwarowe, podzielić na dwie grupy: są to albo 1) nazwy roślin (dziko 
rosnących lub uprawnych), których liście nadają się do jedzenia, albo 2) nazwy 
potraw (w tym takich, do których sporządzenia używa się roślin wymienionych 
w grupie 1.). W tej drugiej funkcji interesujące mnie leksemy gwarowe nazywa-
ły: potrawę sporządzaną z liści roślin zielnych lub warzyw liściastych (jarmuż, 
jarmuża, jarmucha, jarmułka, warmuz), zupę z gotowanego chleba (warmużka), 
potrawę z mąki wrzucanej na wrzącą wodę (farmuga). Pod względem składników 
są to więc potrawy różnorodne, łączy je jednak to, że mają postać zupy lub też da-
nia o papkowatej, bryjowatej konsystencji. Wszystkie nazywały również potrawy 
proste, tanie, często spożywane, niektóre zaliczane nawet do pożywienia głodo-
wego. Z tego też powodu wszystkie wyszły już z codziennego menu mieszkańców 
wsi i są co najwyżej przyrządzane sporadycznie przez najstarsze pokolenie lub 
przypominane przez miłośników kultury regionalnej.

Należy także wspomnieć, że rozwój semantyczny niektórych z omawianych 
germanizmów doprowadził do powstania ich znaczeń metaforycznych (fara-
muszka ‘coś błahego, drobnostka, bagatelka’, faramuszki ‘grymasy, fochy, fanabe-
rie’, warmużka ‘słabowity człowiek’, ‘mały pies dużo szczekający, ale niegroźny’), 
jak również, że w znaczeniach przenośnych (związanych głównie z grymasze-
niem, kapryszeniem, wybrednością) występują utworzone od nich derywaty 
(np. frymuśny, faramuśnik, faramuśnica).
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cz. – czeski, daw. – dawny, dial. – dialektalny, m. – mapa, n. – nijaki, moraw. – mo-
rawski, niem. – niemiecki, nwniem. – nowo-wysoko-niemiecki, pot. – potoczny, 
pow. – powiat, śrdniem. – średnio-dolno-niemiecki, śrwniem. – średnio-wysoko- 
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Streszczenie

Przedmiotem opisu w niniejszym artykule jest kilka gwarowych nazw potraw spo-
krewnionych ze sobą etymologicznie: jarmuż, jarmuża, jarmucha, jarmułka, warmuz, 
warmużka, farmużka, framużka i farmuga. W artykule przedstawiono etymologię tych 
germanizmów, sposób ich zaadaptowania w polszczyźnie oraz ich geograficzne rozprze-
strzenienie w gwarach. Przede wszystkim zaś została szczegółowo opisana ich semantyka 
jako nazw roślin oraz nazw potraw. W tej drugiej funkcji nazywają one w gwarach po-
trawę sporządzaną z liści dziko rosnących roślin zielnych lub warzyw liściastych, jedzoną 
głównie na przednówku (jarmuż, jarmuża, warmuz), zupę chlebową (warmużka) oraz 
potrawę przygotowywaną z mąki zagotowanej na wodzie (farmużka, framużka, farmuga).

SłOWA KLuCZOWE: słownictwo gwarowe, zapożyczenia niemieckie, nazwy 
roślin, nazwy potraw
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NAZWY POŻYWIENIA I NAPOJÓW W SŁOWNIKACH 
GWARY CHEŁMIŃSKO-DOBRZYŃSKIEJ

THE NAMES OF THE FOOD AND BEVERAGES IN THE DICTIONARIES 
OF THE CHEŁMNO-DOBRZYŃ DIALECT

ABSTRACT: The  article presents the  lexis naming food and beverages registered in 
the Chełmno-Dobrzyń dialect dictionaries. The  language material was excerpted from 
seven sources from the  19th, 20th and 21st centuries. Only differential units constitute 
the subject of this article.

The  aim of  the  article, apart from presenting and organizing the  material, is also 
an attempt to establish which part of  names are used only in the  Chełmno-Dobrzyń 
dialect. This task was possible due to the determination of the distribution of individual 
units among the  analyzed vocabulary in Polish dialects, with particular emphasis on 
the  Greater Poland dialect. The  issue of  German lexical borrowings in the  discussed 
dialect was also mentioned.

KEYWORDS: Polish dialects, Greater Polish dialect, lexis, Germanisms

Celem artykułu jest prezentacja słownictwa zarejestrowanego na chełmińsko-
-dobrzyńskim obszarze gwarowym, ujętego w siedmiu słownikach: trzech 
sporządzonych w XIX w., jednego z XX w. oraz trzech z XXI wieku, a także próba 
ustalenia zasobu nazw pożywienia i napojów typowych wyłącznie dla omawia-
nej gwary. Z uwagi na częściowo historyczny charakter zgromadzonych danych 
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językowych należy podkreślić, że przeprowadzona analiza stanowi przyczynek 
do dalszych badań, których głównym celem jest uchwycenie aktualnego stanu 
gwary chełmińsko-dobrzyńskiej.

Na temat specyfiki mowy mieszkańców regionu chełmińsko-dobrzyńskiego 
brak aktualnych całościowych opracowań, choć zagadnienie to było kilkukrotnie 
podejmowane przez badaczy w II połowie XX wieku oraz na początku XXI wieku1.

Ziemie chełmińska i dobrzyńska, z uwagi na względną jednolitość cech mowy 
ich mieszkańców, jako wspólny obszar gwarowy w literaturze dialektologicznej 
ujmowane są od czasów Kazimierza Nitscha (zob. np. Nitsch 1957, s. 95). Trady-
cyjnie gwara chełmińsko-dobrzyńska zaliczana jest do dialektu wielkopolskiego, 
choć na jej kształt wpływ miał także dialekt mazowiecki, stanowi ona zatem swo-
isty konglomerat cech, których występowanie uwarunkowane jest przesłankami 
historyczno-społecznymi. Z tego względu określana jest także jako gwara przej-
ściowa (Wróbel 1991, s. 76).

Gwara chełmińska, a także ściśle związana z nią dobrzyńska, miały ważne zna-
czenie dla rozwoju gwar Pomorza po prawej stronie Wisły. Zdaniem K. Nitscha 
mowa chełmińska, jako najstarszy polski dialekt na Pomorzu, stanowiła na tym 
obszarze swego rodzaju bazę, „językowe jądro” (Nitsch 1937/1954, s. 359). Po-
dobne spostrzeżenia poczyniła H. Turska. Opierając się na danych historycznych 
oraz analizie cech językowych nowszych dialektów polskich, badaczka stwierdzi-
ła, że w kolonizacji ziem pruskich brała udział głównie ludność ziemi chełmiń-
skiej i Mazowsza, a w związku z tym:

Na terenie dawnych Prus Wschodnich i położonych na prawym brzegu Wisły Prus 
Zachodnich jedynie dialekt ziemi chełmińskiej jest prastarym dialektem polskim. 
Pozostałe dialekty, a mianowicie lubawski, malborski, ostródzki, warmiński i mazur-
ski są to dialekty nowsze, powstałe już w czasach historycznych w wyniku ekspansji 
elementu etnicznie polskiego na ziemie zamieszkałe dawniej przez Prusów (Turska 
1954/1984, s. 121).

Cechą charakterystyczną gwary chełmińsko-dobrzyńskiej, pozostającą 
w ścisłym powiązaniu z historią regionu, jest znaczący udział germanizmów 
w jej zasobie leksykalnym. Ponadto na ziemi dobrzyńskiej rejestrowane są także 

1 Tematyka związana z gwarą chełmińsko-dobrzyńską cieszyła się popularnością w II po-
łowie XX w. Powstały wówczas artykuły pióra Haliny Turskiej (1956/1984, s. 121–152), Jerzego 
Maciejewskiego (1960, s. 67–93; 1966, s. 85–99; 1979, s. 231–254; 1985, s. 97–104) oraz Adama 
Wróbla (1991, s. 75–81; 1992, s. 67–77). Do nowszych prac (tj. opublikowanych już w XXI w.) 
zaliczyć można (poza omawianymi w artykule słownikami Dariusza Mellera [2002], Urszuli 
Arentowicz i Piotra Wołyńskiego [2016] oraz Piotra Grążawskiego [2018]) m.in. artykuł dotyczą-
cy wpływu dialektalnych cech mazowieckich na gwarę chełmińską autorstwa A. Wróbla (2006, 
s. 7–16) oraz artykuł dotyczący pogranicza chełmińsko-lubawskiego: gwary mieszkańców Gru-
dziądza i okolic autorstwa Janusza Mosakowskiego (2013, s. 143–163).
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rusycyzmy – ze względu na przynależność tego obszaru do zaboru rosyjskiego 
po 1815 r. (Karaś 2010).

uwagi wstępne

Przedmiotem niniejszego artykułu, jak wspomniano, są nazwy pożywienia i na-
pojów2, odnotowane w słownikach gwary chełmińsko-dobrzyńskiej. Słownictwo 
omawianej sfery tematycznej wyekscerpowane zostało z następujących opraco-
wań leksykograficznych (w porządku chronologicznym): Lud ziemi dobrzyńskiej, 
jego charakter, mowa, zwyczaje, obrzędy, pieśni, przysłowia, zagadki itp . (Petrów 
1878, s. 6–12)3, Słowniczek prowincjalizmów zebranych w ziemi chełmińskiej 
i świeckiej (Krasnowolski 1879, s. 285–312)4, Słownik kaszubski z dodatkiem idy-
otyzmów chełmińskich i kociewskich (Pobłocki 1887)5, Słownik chełmińsko-do-
brzyński (Siemoń, Dulsk) (Maciejewski 1969)6, Słownik gwary używanej w Chełm-
ży i okolicach (Meller 2002)7, Słownik gwary mieszkańców Węgierska i Macikowa 

2 Za kryterium tematycznego wyodrębnienia leksemów przyjęłam stopień przetworzenia 
pożywienia i napojów (analizą objęłam tylko te nazwy, które odnoszą się do pożywienia lub 
napojów w choć niewielkim stopniu przetworzonych oraz takich, które służą do ich przetworze-
nia), tj. pominięte zostały m.in. nazwy roślin, w niektórych przypadkach bowiem trudno byłoby 
rozsądzić, które z nich mogą zostać uznane za jadalne.

3 Jest to opracowanie dotyczące folkloru ludności zamieszkującej ziemię dobrzyńską. Znaj-
duje się w nim cześć słownikowa, notująca słownictwo w ujęciu dyferencyjnym.

4 Słowniczek stanowi dodatek do artykułu traktującego o gwarze chełmińskiej, przedsta-
wia słownictwo zgromadzone na obszarze ziemi chełmińskiej i świeckiej.

5 W słowniku odnotowana została leksyka charakterystyczna dla mieszkańców ziemi cheł-
mińskiej.

6 Słownik prezentuje materiał zebrany od mieszkańców dwóch miejscowości – Siemonia 
(okolice Torunia) oraz Dulska (okolice Golubia-Dobrzynia), a zatem można go uznać za w pew-
nym stopniu reprezentatywny dla całego obszaru gwarowego.

7 Słownik dokumentuje leksykę charakterystyczną dla mieszkańców Chełmży i okolic. 
Chełmża jest ciekawą i wyróżniającą się miejscowością na obszarze chełmińsko-dobrzyńskim. 
Jak wynika z wieloletnich obserwacji autorki niniejszego artykułu, o jej specyficznym i unikato-
wym charakterze decydują dwa czynniki: 1) gwarę słychać w codziennym użyciu na ulicach tego 
miasta, a zatem można założyć, że spora część mieszkańców Chełmży zna gwarę lub przynaj-
mniej ją rozumie; 2) mieszkańcy Chełmży słyną w okolicy z silnego poczucia odrębnej tożsamo-
ści i mocno identyfikują się ze swoją małą ojczyzną. Gwara chełmińska z pewnymi elementami 
specyficznymi dla samej Chełmży zachowała się w dobrym stanie. Dariusz Meller w jednym 
z wywiadów, zapytany o to, dlaczego gwara „chełmżyńska” zachowała się w tak dobrym sta-
nie, odpowiedział: „Jest wiele teorii, w tym kilka bajkowych. Myślę jednak, że zdecydowały dwa 
czynniki. Chełmża była od XIX wieku miastem robotniczym i ewentualnie rzemieślniczo-ku-
pieckim i elit intelektualnych było tam niewiele, a ludzie prości są bardziej odporni na oddzia-
ływania dotyczące języka. Zwłaszcza gdy nie było zresztą telewizji, radio dopiero raczkowało, 
a gazety chętnie czytane na Pomorzu, na przykład „Słowo Pomorskie” – choć pisane językiem 
literackim – drukowały także felietony w gwarze chełmińskiej. I były one ogromnie popularne. 
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(Arentowicz, Wołyński 2016)8, Słownik gwarowy brodnicki, czyli opowieść o giną-
cej mowie potocznej ludności Pojezierza Brodnickiego (Grążawski 2018)9.

Należy także wyjaśnić, że materiał leksykalny, który posłużył do napisania ni-
niejszego artykułu, ma charakter dyferencyjny, co oznacza, że ze wspomnianych 
słowników wyekscerpowane zostały nazwy typowo gwarowe lub takie, które no-
towane są w polszczyźnie ogólnej, jednak w gwarze chełmińsko-dobrzyńskiej 
mają inne znaczenie. Jako dyferencyjne traktowane były także warianty fonetycz-
ne nazw znanych w polszczyźnie ogólnej. Ze wszystkich źródeł wyekscerpowa-
no łącznie 107 jednostek. Prezentowane leksemy pozostawione zostały w zapisie 
źródłowym.

Poza prezentacją materiału leksykalnego nazywającego pożywienie i napoje, 
celem artykułu jest także przedstawienie pewnych ustaleń dotyczących rozpo-
wszechnienia wyekscerpowanych leksemów w gwarach polskich, efektem czego 
jest wyodrębnienie zasobu nazw funkcjonujących w regionie chełmińsko-do-
brzyńskim. Podstawę dla ustalenia rozpowszechnienia analizowanych leksemów 
stanowiły: Słownik gwar polskich Jana Karłowicza (1900–1911), Słownik gwar pol-
skich opracowywany przez zespół IJP PAN (1979–), kartoteka Słownika gwar pol-
skich, dostępna w Internecie10, Mały słownik gwar polskich (2009), Słownik gwar 
śląskich (2000–2017), Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur (1987–2021), 
Słownik gwar małopolskich (2018), Słownik mówionej polszczyzny północnokre-
sowej (2017); wykorzystane zostały także inne słowniki notujące gwarową lek-
sykę (Górnowicz 1973–1974; Gruchmanowa, Walczak 1997; Pająkowska-Kensik 
2009; Ratasiewicz 2010; Dyszak 2015; Sawaniewska-Mochowa [red.] 2017; Buli-
kowski 2018). Należy jednak podkreślić, że z uwagi na wciąż istniejące luki w za-
kresie prac dokumentujących słownictwo gwarowe poszczególnych regionów 
Polski, istnieje prawdopodobieństwo, iż sporządzony spis nie zawiera wszystkich 
regionów, w których odpowiednie leksemy występują.

Druga rzecz to migracje, które były niewielkie. Ludzie mieszkają tu od pokoleń. (…) Jeśli ktoś 
się osiedlał w Chełmży, byli to zazwyczaj mieszkańcy okolicznych wsi, którzy przyszli do pracy 
w cukrowni. A oni posługiwali się tą samą gwarą. Przypadki emigracji były pojedyncze” (GPom 
2014, https://pomorska.pl/nie-wstydze-sie-mowic-jo/ar/6432806).

8 Słownik ma formę materiału promującego lokalną tradycję i folklor. Publikacja skierowa-
na jest przede wszystkim do młodszego pokolenia, na co wskazują kolorowe ilustracje i sposób 
prezentacji treści.

9 W słowniku znalazło się słownictwo charakterystyczne dla Brodnicy i okolicznych miej-
scowości. Należy zaznaczyć, że Pojezierze Brodnickie jest obszarem pogranicznym – przenikają 
się tam elementy gwary chełmińskiej i lubawskiej. Spora część tego terenu zaliczana jest jednak 
do ziemi chełmińskiej. Przynależność tę podkreślają liczne elementy gwarowe brodnickie wspól-
ne z innymi obszarami w ramach ziemi chełmińskiej.

10 https://rcin.org.pl/dlibra/results?q=kartoteka+s%C5%82ownika+gwar+polskich+&actio
n=SimpleSearchAction&type=-6&p=0, (dostęp: 25.09.2021).
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Zgromadzony materiał został przeanalizowany pod kątem: 1) porównania 
materiału zarejestrowanego w źródłach starszych (XIX-wiecznych) z materiałem 
ze źródeł nowszych (z XX i XXI w.); 2) notacji leksemów wyekscerpowanych 
ze słowników chełmińsko-dobrzyńskich w opracowaniach dotyczących innych 
obszarów gwarowych, 3) ustalenia, które spośród wynotowanych leksemów 
są znane wyłącznie na obszarze chełmińsko-dobrzyńskim, 4) wyodrębnienia 
germanizmów.

Nazwy pożywienia i napojów w układzie tematycznym

Specyfika zgromadzonych jednostek leksykalnych pozwoliła na wydzielenie na-
stępujących sfer tematycznych:

(1)  Nazwy pożywienia jako zbioru
futer ‘jedzenie’ (DM [Chełmża]) | por. futer ‘żywność, jedzenie dla zwierząt’ (PG 
[Brodnica]); jeście ‘jedzenie’ (JM [Siemoń, Dulsk]) | jeście ‘jedzenie’ (DM [C]); życie 
‘pożywienie’ (JM [S, D]).

(2)  Mięso i przetwory
Wołowina/cielęcina: kulka ‘szynka cielęca’ (JM [S, D]); owięzina ‘wołowina’ (AP [do-
brzyńskie]); rętowina ‘wołowina’ (AK [chełmińskie]) | reńtowina ‘mięso wołowe’ 
(JM [S, D]);

Wieprzowina: karmonada ‘schab’ (JM [S]) | karmunada ‘schab’ (DM [Ch]); skab 
‘schab’ (JM [S]);

Tłuszcz zwierzęcy: szpera | szperka ‘kawałek smażonej słoniny’ (JM [S]) | szpyrki 
‘skwarki’ (DM [Ch]); szpek ‘słonina’ (JM [S]) | szpek ‘słonina’ (DM [Ch]);

Inne: gardziel ‘mięso z szyi zwierzęcia’ (JM [S]); karkówa ‘mięso z karku zwierzęcia’ 
(JM [S, D]); podbrzuchy ‘mięso z brzucha zwierzęcia’ (JM [S]); ścierw ‘liche, chude 
mięso’ (JM [S, D]) | ścirw ‘mięso’ (DM [Ch]);

Kiełbasy i przetwory mięsne: gburska kiełbasa ‘kiełbasa wiejska’ (JM [S]); ka-
szówka ‘kiełbasa z krwi i kaszy’ (JM [S]) | kaszówa | kaszówka ‘kaszanka’ 
(DM  [Ch]) | kaszuwa ‘kaszanka’ (PG [Br]); kicha, kiszka ‘kiełbasa’ | kiszka ‘kieł-
basa z krwi i kaszy’ (JM  [S, D]); knobloszka ‘kiełbasa czosnkowa’ (JM [S, D]) | 
knobloszka ‘kiełbasa parówkowa’ (DM [Ch]); leberka ‘wątrobianka’ (DM [Ch]) 
| lebera ‘wątrobianka’ (PG  [Br]); półdobra ‘kiełbasa zwyczajna’ (DM [Ch]); sala-
min ‘salami’ (JM [D]); zalcon ‘salceson’ (JM [S, D]); zerwóladka ‘rodzaj kiełbasy’ 
(JM [S, D]).
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(3)  Pieczywo i jego części; wypieki
Chleb: kukiełka ‘mały chlebek z resztek ciasta’ (JM [S]) | kukiełka ‘mały chlebek z resz-
tek ciasta pozostałych po pieczeniu chleba’ (DM [Ch]); peretyczki ‘chleb, bułki dla 
księdza, organisty, dziadów ofiarowane w dzień zaduszny’ (AP [dobrz.]); wyskrobek 
‘mały chlebek z resztek ciasta’ (JM [D]);

Kawałek chleba: hampeł | hempeł ‘spory kawałek chleba’ (GP [chełm.]); gleń [D], 
glonek [S] ‘kromka chleba’ (JM [D, S]) | glań ‘kromka chleba’ (DM [Ch]) | glonik 
‘kromka chleba’ (JM [D]) | glonek | glunek ‘kromka chleba’ (DM [Ch]) | gleń, glonek 
‘kawałek chleba ukrojony nożem’ (PG [Br]); sznytka ‘kromka chleba’ (JM [S]) | sznyt-
ka ‘kromka chleba’ (DM [Ch]) | sznytka chleba ‘kromka chleba’ (PG [Br]);

Składniki: haferfloki ‘płatki owsiane’ (DM [Ch]) | haferfloki ‘płatki owsiane’ (PG [Br]); 
kis ‘zaczyn chlebowy’ (JM [D]); młodzie ‘drożdże’ (JM [S, D]) | modzie, młodzie ‘droż-
dże’ (PG [Br]); natrun ‘soda oczyszczona’ (DM [Ch]) | natrun ‘soda oczyszczona’ 
(PG [Br]);

Wypieki: fefernuszki ‘pierniczki’ (DM [Ch]); kuch ‘placek’ (J.Mac. [S, D]) | kuch ‘pla-
cek drożdżowy’ (DM [Ch]) | kuch ‘placek, ciasto, baba świąteczna’ (PG [Br]); plak 
(plok) | placek (plocek) ‘placek’ (JM [S, D]); pomelek ‘pączek’ (JM [S]) | pumel | pumelek 
‘pączek’ (DM [Ch]) | pumelki ‘pączki’ (PG [Br]); ruchane placki ‘placki na drożdżach’ 
(JM [S]) | ruchane placki ‘placki na drożdżach, racuchy’ (DM [Ch]) | ruchanki ‘placki 
drożdżowe albo racuszki z mąki żytniej’ (PG [Br]); sznek ‘drożdżówka’ (JM [S, D]) 
| sznek ‘drożdżówka’ (DM [Ch]) | sznek ‘rodzaj pieczywa z pszennej mąki’ (PG [Br]).

(4)  Posiłki i ich pory
Śniadanie: frysztyk ‘śniadanie’ (JM [S, D]) | frysztyk ‘śniadanie’ (DM [Ch]) | frysztyk 
‘śniadanie’ (PG [Br]);

Drugie śniadanie: dziesiątka ‘drugie śniadanie’ (GP [chełm.]) | dziesiątka ‘posiłek mię-
dzy śniadaniem a obiadem’ (JM [S]); podpołudnik ‘drugie śniadanie’ (GP [chełm.]); 
podobiad ‘posiłek między śniadaniem a obiadem’ (JM [D]);

Deser: dochlebie ‘deser’ (AK [chełm.]); poobiedzie ‘deser’ (UAPW [Węgiersk, 
Macikowo]);

Inne: laga ‘kolejny poczęstunek’ – następujący po jedzeniu lub piciu (JM [S]); mal-
tych ‘posiłek’ (JM [S]) | maltych ‘posiłek’ (PG [Br]); szwaczyna ‘podwieczorek’ 
(AP [dobrz.]).

(5)  Potrawy
Zupy: ajntop ‘jednodaniowy obiad złożony z gęstej zupy’ (DM [Ch]) | ajntopf, eintopf 
‘potrawa jednogarnkowa’ (PG [Br]); fasola ‘zupa fasolowa, fasolówka’ (DM  [Ch]); 
fita ‘potrawa z grzybów’ (JM[D]); groch ‘zupa grochowa’ (DM [Ch]); kasza ‘krupnik’ 
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(DM [Ch]); kwaśno zupa ‘zupa klopsowa’ (DM [Ch]); lekkie z ciężkim ‘kwaśno-słod-
ka zupa z płucek’ (DM [Ch]); parzucha ‘zupa ze słodkiej kapusty’ (JM [S, D]) | parzu-
cha ‘zupa z młodej kapusty’ (DM [Chełmża]); parzybroda ‘kapusta słodka w prze-
ciwieństwie do kwaszonej’ (GP [chełm.]) | parzybroda ‘zupa ze słodkiej kapusty’ 
| parzybroda ‘zupa z młodej kapusty’ (DM [Ch]) | parzybroda ‘zupa z kapusty’ 
(PG [Br]); polewka ‘zupa kartoflana’ (JM [S, D]) | polewka, polewajka ‘rodzaj zupy 
(ze zsiadłego mleka i maki żytniej)’ (PG [Br]); społa | spółka ‘zacierka z kartoflami, 
strawa ulubiona na wieczerzę u ludzi ubogich’ (GP [chełm.]) | spółka ‘rodzaj potrawy 
– z ziemniaków z zacierkami’ (JM [S]); ściawiowo zupa ‘zupa szczawiowa’ (DM [Ch]); 
zagraj ‘zupa z mięsną wkładką’ (DM [Ch]) | zagraj ‘rodzaj zupy z ziemniaków, klusek 
i wytopionej słoniny’ (PG [Br]), zob. także: zagraj dziadowski (PG [Br]);

Inne: breja ‘potrawa ze śrutu’ – gęsta zupa [S] lub pokarm dla świń [D] (JM) | breja ‘gę-
sta potrawa’ (DM [Ch]) | breja ‘danie z kaszy jęczmiennej i mąki’ (PG [Br]); lane placki 
‘naleśniki’ (DM [Ch]) | lane placki ‘naleśniki’ (PG [Br]); kartofle szturane ‘kartofle 
miażdżone’ (JM [S, D]) | kartofle szturane ‘ziemniaki miażdżone, puree’ (DM [Ch]); 
nudle ‘makaron, kluski’ (PG [Br]); szmurowano kapusta ‘kapusta na słodko-kwaśno 
z zasmażką’ (DM [Ch]) | szmurowana (np. kapusta) ‘zasmażana’ (PG [Br]); zimne nogi 
‘galareta z nóżek wieprzowych lub cielęcych’ (JM [D]); zylc ‘galareta z nóżek wieprzo-
wych lub cielęcych’ (JM [S, D]) | zylc ‘galaretka z nóżek wieprzowych, „zimne nóżki”’ 
(DM [Ch]) | zylc ‘galaretka mięsna’ (PG [Br]).

(6)  Desery i słodycze
bombon ‘cukierek’ (PG [Br]); delikatek ‘smakołyk’ (JM [S, D]); faryna ‘miałki cukier’ 
(JM [S, D]) | faryna ‘cukier’ (DM [Ch]) | faryna ‘cukier’ (PG [Br]); kanoldy ‘cukierki 
– karmelki’ (DM [Ch]); lizowka ‘lizak’ (DM [Ch]); lulusztanga ‘cukierek, rodzaj podłuż-
nego lizaka o smaku owocowym bądź miętowym posypany cukrem, popularny w okre-
sie PRL’ (DM [Ch]); łagotki ‘łakocie’ (JM [S]); meluś ‘cukierek’ (JM [S]); puding ‘budyń’ 
(JM [S, D]); szekólada ‘czekolada’ (JM [S, D]); szkloki ‘cukierki landrynki’ (DM [Ch]).

(7)   Dodatki i inne
cytwor ‘wywar, mieszanina’ (DM [Ch]); fiut ‘syrop’ (JM [S, D]) | fiut ‘półprodukt w pro-
dukcji cukru, syrop’ (DM [Ch]); gzik ‘biały ser’ (JM [D]) | gzik ‘twaróg ze śmietaną 
i szczypiorkiem’ (PG [Br]); maczka ‘sos’ (AP [dobrz.]); obiał ‘nabiał’ (AP  [dobrz.]); 
szwedy ‘skwarki’ (AP [dobrz.]); zaklepka ‘mąka zmieszana z wodą do zaprawiania zupy’ 
(JM [S]) | zaklepka ‘mąka zmieszana z wodą do zaprawiania zupy’ (DM [Ch]).

(8)  Napoje

Alkohol: berbelucha | berberucha ‘nieoczyszczony alkohol’ (DM [Ch]); brendspyrytus 
‘spirytus skażony’ (JM [S]) | brandka ‘spirytus skażony’ (JM [D]) | brandziocha ‘spiry-
tus skażony’ (JM [D]) | brendka ‘spirytus’ (DM [Ch]) | brandka ‘skażony spirytus (de-
naturat)’ (PG [Br]); chlapa ‘wódka’ (AK [chełm.]); czacza-racza ‘rozrobiony spirytus’ 
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(DM [Ch]); denatura ‘spirytus skażony’ (JM [D]); fuzel ‘najgorszy gatunek wódki’ 
(PG [Br]); grog ‘herbata z wódką’ (DM [Ch]); kominówa ‘wódka z produkowanego 
w cukrowni spirytusu’ (DM [Ch]); samogona (JM [D]); syglówka ‘gatunek wódki’ 
(JM [S]); szpyrytus ‘spirytus’ (JM [S, D]) | szpyrytus ‘spirytus’ (DM [Ch]);

Napoje bezalkoholowe: arbata | arbota (JM [S,D]) | erbata ‘herbata’ (DM [Ch]) 
| arbata ‘herbata’ (PG [Br]); bąbel woda | bumbel woda ‘woda sodowa, mineralna’ 
(DM [Ch]); bulryśt ‘domowa oranżada z wody, octu, sody i cukru’ (DM [Ch]); ka-
kau ‘kakao’ (JM [S,D]) | kakał ‘kakao’ (DM [Ch]); kawa ze stodoły ‘kawa zbożowa’ 
(DM [Ch]); psitka ‘rodzaj oranżady z sody oczyszczonej (natrunu), octu i cukru’ 
(DM [Ch]); żybura ‘woda zmącona, licha kawa’ (JM [D]).

Porównanie materiału zarejestrowanego w źródłach starszych 
(z XIX wieku) i nowszych (z XX i XXI wieku)

Porównanie zasobów słowników wydanych w XIX w. z zasobami słowników 
XX. i XXI w. trudno uznać za miarodajne ze względu na wyraźną dysproporcję 
w zakresie liczby haseł. Ze słowników starszych udało się wyekscerpować łącz-
nie zaledwie 14  nazw związanych z pożywieniem lub napojami, podczas gdy 
w opracowaniach nowszych znalazły się 93 leksemy. Niemniej pewne nazwy po-
wtórzyły się w obu zasobach i dlatego warto o nich wspomnieć – świadczą one 
bowiem o żywym funkcjonowaniu odnośnych nazw na obszarze chełmińsko-
-dobrzyńskim od co najmniej wieku.

W słowniku Aleksandra Petrowa (1878), rejestrującym słownictwo ziemi 
dobrzyńskiej, znalazły się następujące hasła: owięzina ‘wołowina’, maczka ‘sos’, 
obiał ‘nabiał’, peretyczki ‘chleb, bułki dla księdza, organisty, dziadów ofiarowane 
w dzień zaduszny’, szwaczyna ‘podwieczorek’, szwedy ‘skwarki’.

W słowniku Antoniego Krasnowolskiego (1879), rejestrującym słownictwo 
z pogranicza ziem chełmińskiej i świeckiej, znalazły się następujące hasła: chlapa 
‘żart. wódka’, dochlebie ‘deser’, rętowina ‘wołowina’.

W słowniku Gustawa Pobłockiego (1887), rejestrującym słownictwo ziemi 
chełmińskiej, znalazły się następujące hasła: dziesiątka ‘drugie śniadanie’, hampeł 
| hempeł ‘spory kawałek chleba’, parzybroda ‘kapusta słodka w przeciwieństwie do 
kwaszonej’, podpołudnik ‘drugie śniadanie’, społa | spółka ‘zacierka z kartoflami, 
strawa ulubiona na wieczerzę u ludzi ubogich’.

Analiza porównawcza zasobów słowników XIX i XX–XXI wieku wykazała, 
że zaledwie 4 hasła wyekscerpowane ze źródeł XIX-wiecznych rejestrują także 
słowniki późniejsze. Warto także zaznaczyć, że nie odnotowano między danymi 
leksemami różnic semantycznych. Wspomniane leksemy to:
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rętowina: ‘wołowina’ (AK [chełm.]), reńtowina ‘mięso wołowe’ (JM [S, D]);

dziesiątka: ‘drugie śniadanie’ (GP [chełm.]), ‘posiłek między śniadaniem a obiadem’ 
(JM [S]);

parzybroda: ‘kapusta słodka w przeciwieństwie do kwaszonej’ (GP [chełm.]), pa-
rzybroda ‘zupa ze słodkiej kapusty’ (JM [S, D]), parzybroda ‘zupa z młodej kapusty’ 
(DM [Ch]) | parzybroda ‘zupa z kapusty’ (PG [Br]);

społa | spółka: ‘zacierka z kartoflami, strawa ulubiona na wieczerzę u ludzi ubogich’ 
(GP [chełm.]), ‘rodzaj potrawy – z ziemniaków z zacierkami’ (JM [S]).

Terytorialne rozpowszechnianie nazw zarejestrowanych w słownikach 
gwary chełmińsko-dobrzyńskiej

Interesującą kwestią jest także terytorialne rozpowszechnienie poszczególnych 
leksemów. Ze względu na przejściowy charakter gwary chełmińsko-dobrzyńskiej 
w jej zasobach funkcjonują dialektyzmy nie tylko typowo wielkopolskie, ale także 
notowane w innych dialektach polskich.

Zgromadzony materiał uporządkowany został w oparciu o kryterium obec-
ności poszczególnych nazw na obszarach dialektalnych Polski. W ten sposób 
wydzielone zostały trzy grupy leksemów: a) charakterystyczne dla dialektu 
wielkopolskiego, b) funkcjonujące w dialekcie wielkopolskim oraz na innych 
polskich obszarach dialektalnych, c) nazwy odnotowane na innych obszarach 
dialektalnych, niezarejestrowane w dialekcie wielkopolskim (poza gwarą cheł-
mińsko-dobrzyńską). Nadrzędnym zaś celem takiego podziału materiału była 
próba wyodrębnienia części słownictwa typowego dla ziemi chełmińsko-do-
brzyńskiej. Leksemy, wyekscerpowane ze słowników chełmińsko-dobrzyń-
skich, które jednocześnie nie zostały odnotowane w dostępnych opracowaniach 
dotyczących innych gwar polskich (lub zostały odnotowane, jednak w innym 
znaczeniu), zostały uznane za charakterystyczne dla omawianej gwary i ujęte 
w osobną, czwartą grupę.

a) Nazwy charakterystyczne dla dialektu wielkopolskiego

bulryśt ‘domowa oranżada z wody, octu, sody i cukru’ (DM [Ch]) – zob. bulrich, 
burlich ‘napój z sodą oczyszczoną’ (Kociewie)

dochlebie ‘deser’ (AK [chełm.]) – dochlebie ‘drugie śniadanie’ (Kociewie)

dziesiątka ‘drugie śniadanie’ (GP [chełm.]) | dziesiątka ‘posiłek między śniada-
niem a obiadem’ (JM [S]) – dziesiątka ‘posiłek jedzony koło godziny dziesiątej, 
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drugie śniadanie’ (Pomorze płd.11) | dziesióntka (Kociewie) | por. dziesiąta, 
poddziesiąta (Kujawy)

fiut ‘syrop’ (JM [S,D]) | fiut ‘półprodukt w produkcji cukru, syrop’ (DM [Ch]) 
– fjut ‘syrop’ (Kujawy)

gzik ‘biały ser’ (JM [D]) | gzik ‘twaróg ze śmietaną i szczypiorkiem’ (PG [Br]) 
– gzik, gzika ‘twarożek za śmietaną z dodatkiem cebuli, gorczycy’ (Wielko-
polska) | gzik, gziczek ‘twaróg otrzymywany z mleka krowiego lub koziego, 
zwykle przyprawiony śmietaną i szczypiorkiem lub cebulą’ (Kujawy)

kanoldy ‘cukierki – karmelki’ (DM [Ch]) | kanold ‘rodzaj popularnych kiedyś kar-
melków słodowych’ (Wielkopolska)

kartofle szturane ‘kartofle miażdżone’ (JM [S, D]) | kartofle szturane ‘ziemniaki 
miażdżone, puree’ (DM [Ch]) – kartofle szturane ‘ziemniaki puree’ (Kociewie)

kawa ze stodoły ‘kawa zbożowa’ (DM [Ch]) – kawa ze stodoły ‘kawa zbożowa’ 
(Wielkopolska)

kominówa ‘wódka z produkowanego w cukrowni spirytusu’ (DM [Ch]) – por. ko-
minówa ‘samogon’ (Wielkopolska)

lane placki ‘naleśniki’ (DM [Ch]) | lane placki ‘naleśniki’ (PG [Br]) – lane placki 
‘naleśniki’ (Kociewie)

maczka ‘sos’ (AP [chełm.]) – maczajka ‘sos, zasmażka’ (Pomorze płd.) | maczajka 
‘potrawa (moczy się w niej chleb)’ (Kociewie) | por. pomaczka ‘sos ze śmieta-
ny’ (Kresy płn)

meluś ‘cukierek’ (JM [S]) – melki ‘karmelki, cukierki’ (Wielkopolska)

obiał ‘nabiał’ (AP [dobrz.]) – obiał ‘nabiał’ (Wielkopolska)

psitka ‘rodzaj oranżady z sody oczyszczonej (natrunu), octu i cukru’ (DM [Ch]) 
– psyt ‘napój gazowany’ (Wielkopolska)

ruchane placki ‘placki na drożdżach’ (JM [S]) | ruchane placki ‘placki na droż-
dżach, racuchy’ (DM [Ch]) | ruchanki ‘placki drożdżowe albo racuszki z mąki 
żytniej’ (PG  [Br]) – ruchanki ‘racuchy’ (Pomorze płd.) | ruchanki ‘placuszki 
z ciasta drożdżowego’ (Kociewie)

11 O obszarze tym wspomniano w ślad za zespołem autorskim Małego słownika gwar pol-
skich, którego członkowie zauważyli, że „obszar obejmujący dawne powiaty: bydgoski, wyrzyski, 
złotowski, sępoleński, tucholski, chełmiński, wąbrzeski, brodnicki, nowomiejski, grudziądzki, 
świecki, starogardzki, tczewski, sztumski i malborski, zaliczony w SGP do dialektów wielkopol-
skich, wykazuje sporo różnic w stosunku do terenów sąsiednich” (MSGP 2009, s. 7–8) i dlatego 
zdecydowali się wyróżnić go jako osobną jednostkę, określaną jako Pomorze południowe.
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sznek ‘drożdżówka’ (JM [S, D]) | sznek ‘drożdżówka’ (DM [Ch]) | sznek ‘rodzaj 
pieczywa z pszennej mąki’ (PG [Br]) – szneka ‘bułka w kształcie ślimaka’ 
(Pomorze płd.) | szneki z glancem ‘okrągłe drożdżówki z lukrem’ (Kociewie)

sznytka ‘kromka chleba’ (JM [S]) | sznytka ‘kromka chleba’ (DM [Ch]) | sznytka 
chleba ‘kromka chleba’ (PG [Br]) – sznyta, sznytka ‘kromka (chleba)’ (Wielko-
polska) | sznytka ‘skibka chleba’ (Kociewie)

szory ‘chude placki z mąki i wody pieczone na kręgach pieca’ (DM [Ch]) – szo-
ry ‘naleśniki; placki podobne do naleśników, pieczone na patelni z mąki, jaj, 
proszku do pieczenia (…)’ (Malbork) | szor ‘podpłomyk’ (Kociewie)

ścierw ‘liche, chude mięso’ (JM [S, D]) | ścirw ‘mięso’ (DM [Ch]) – ścierw ‘chude 
mięso’ (Kociewie)

zagraj ‘zupa z mięsną wkładką’ (DM [Ch]) | zagraj ‘rodzaj zupy z ziemniaków, 
klusek i wytopionej słoniny’ (PG [Br]), zob. także: zagraj dziadowski (PG [Br]) 
– zagraj ‘zupa ziemniaczana z zacierkami’ (Pomorze płd.) | zagraj ‘okraszona 
potrawa z ziemniaków i zacierek’ (Kociewie)

zaklepka ‘mąka zmieszana z wodą do zaprawiania zupy’ (JM [S]) | zaklepka ‘mąka 
zmieszana z wodą do zaprawiania zupy’ (DM [Ch]) – zaklepka ‘mąka roz-
mieszana ze śmietaną używana do podprawiania zupy’ (Wielkopolska); ‘zupa 
ziemniaczana lub zacierka na mleku’ (Pomorze płd.) | zaklepka ‘zasmażka do 
zupy, zawiesina’ (Kociewie)

zerwóladka ‘rodzaj kiełbasy’ (JM [S,D]) – serwulatka, zerwulatka ‘rodzaj wędliny’ 
(Kociewie)

b) Nazwy notowane w dialekcie wielkopolskim oraz innych polskich 
dialektach

ajntop ‘jednodaniowy obiad złożony z gęstej zupy’ (DM [Ch]) | ajntopf, eintopf 
‘danie jednogarnkowe’ (PG [Br]) – ajntop ‘jednogarnkowa potrawa, najczę-
ściej w postaci wieloskładnikowej zupy’ (Śląsk, Wielkopolska) | ajntop (Kuja-
wy) | ajntop, eintop, ańtop (Kociewie) | ajntopf (Mazury)

arbata | arbota (JM [S,D]) | erbata ‘herbata’ (DM [Ch]) | arbata ‘herbata’ (PG [Br]) 
– arbata ‘herbata’ (Wielkopolska, Kresy płn, Mazury zach.) | arbata (Kocie-
wie) | arbata (Kujawy)

berbelucha | berberucha ‘nieoczyszczony alkohol’ (DM [Ch]) – berbelucha ‘wód-
ka, zwłaszcza najgorszego gatunku, także samogon, bimber’ (Wielkopolska) 
| berberucha ‘alkohol nieoczyszczony’ (Kociewie) | por. berbelucha ‘mętna 
ciecz; lichy napój’ (Kujawy) |  berbelucha ‘nieapetycznie wyglądająca zupa, 
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o trudnym do ustalenia składzie; mocno rozgotowana, wieloskładnikowa po-
trawa’ (Suwalszczyzna)

bombon ‘cukierek’ (PG [Br]) – bombon ‘cukierek’ (Śląsk, Pomorze płd., Kaszuby, 
Ostródzkie, Warmia, Mazury) | bómbon (Kociewie)

breja ‘potrawa ze śrutu’ – gęsta zupa [S] lub pokarm dla świń [D] (JM [S]) | breja 
‘gęsta potrawa’ (DM [Ch]) | breja ‘danie z kaszy jęczmiennej i mąki’ (PG [Br]) 
– brejka ‘papkowata, rozgotowana, gęsta potrawa’ (Mazowsze płn., Pomorze 
płd., Kaszuby) | breja ‘gęsta potrawa’, brejka ‘zupa mleczna z mąką’ (Kocie-
wie) | breja ‘gęsta, papkowata potrawa, gotowana z grubej mąki i wody, jedzo-
na z tłuszczem lub mlekiem’ (Ostródzkie, Warmia) | bryja ‘papkowata, rozgo-
towana, gęsta potrawa; gęsta zupa z suszonych śliwek [podawana na weselu]’ 
(Kujawy) | braja ‘papkowata, półpłynna potrawa’ (Małopolska)

brendspyrytus ‘spirytus skażony’ (JM [S]) | brandka, brandziocha ‘spirytus ska-
żony’ (JM  [D]) | brendka ‘spirytus’ (DM [Ch]) | brandka ‘skażony spirytus 
(denaturat)’ (PG [Br]) – brendka, bryndka ‘alkohol, bimber, również denatu-
rat’ (Wielkopolska) | brenspirytus, brendšpyrytus, brynšpyrytus, brynśpirytus 
(Śląsk) | brandka ‘alkohol etylowy używany do celów technicznych; spirytus 
skażony; denaturat’, bryna, brynda ‘alkohol’ (Kujawy) | por. brandelucha ‘alko-
hol nieoczyszczony (z gorzelni)’ (Kociewie)

denatura ‘spirytus skażony’ (JM [D]) – denatura ‘denaturat’ (Małopolska, Ma-
zowsze, Śląsk)

faryna ‘miałki cukier’ (JM [S, D]) | faryna ‘cukier’ (DM [Ch]) | faryna ‘cukier’ 
(PG  [Br]) – faryna ‘drobny cukier, dawniej nierafinowany’ (Małopolska płn.-
-zach., Mazowsze zach. i płn., Wielkopolska, Pomorze płd.) | faryna (Kujawy) | 
faryna (Ostródzkie, Warmia, Mazury) | por. faryna ‘żart. posiłek, jedzenie’ (Śląsk)

fefernuszki ‘pierniczki’ (DM [Ch]) – fefernusek ‘pierniczek w kształcie orzecha, 
pieczony na Boże Narodzenie’ (Malbork, Warmia, Mazury) | fefernuch ‘pier-
niczek w kształcie orzecha, pieczony na Boże Narodzenie’ (Mazowsze) | fe-
fernuski, fefernyski ‘drobne, okrągłe pierniczki’ (Warmia) | fefernuski ‘drobne 
ciasteczka piernikowe’ (Kociewie)

frysztyk ‘śniadanie’ (JM [S, D]) | frysztyk ‘śniadanie’ (DM [Ch]) | frysztyk ‘śniadanie’ 
(PG  [Br]) – frysztyk ‘śniadanie’ (Mazowsze płn.-zach., Pomorze płd., Śląsk, 
Ostródzkie, Warmia, Mazury) | frysztyk (Kujawy) | frysztik (Kociewie)

futer ‘jedzenie’ (DM[Ch]) | por. futer ‘żywność, jedzenie dla zwierząt’ (PG [Br]) 
– futer ‘pasza dla zwierząt, zwłaszcza koni’ (Śląsk, Małopolska, Mazowsze płn., 
Wielkopolska, Kaszuby, Kresy) | por. futer ‘powsz. obrok, też: inne rodzaje 
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paszy’ (Ostródzkie, Warmia, Mazury) | por. futer ‘karma dla zwierząt, pasza; 
obrok’ (Kujawy) | por. futer ‘pokarm dla zwierząt’ (Kociewie)

fuzel ‘najgorszy gatunek wódki’ (PG [Br]) – fuzel ‘gorszy gatunek wódki’ (Malbork, 
Kaszuby) | fuzel ‘zwykła wódka’ (Warmia) | por. fuzle ‘osad, odpady’ (Kociewie)

gardziel ‘mięso z szyi zwierzęcia’ (JM [S]) – gardziel ‘grdyka’ (Śląsk, Małopolska, 
Wielkopolska zach., Pomorze płd., Kaszuby) | gardziel ‘szyja u ludzi i zwierząt’ 
(Warmia, Mazury) | por. gardziel ‘gardło (u człowieka i zwierzęcia)’ (Kujawy) 
| gardziel ‘gardło’ (Kociewie)

gleń, glonek ‘kromka chleba’ (JM [D, S]) | glań ‘kromka chleba’ (DM [Ch]) | glonik 
‘kromka chleba’ (JM [D]) | glonek | glunek ‘kromka chleba’ (DM [Ch]) | gleń, 
glonek ‘kawałek chleba ukrojony nożem’ (PG [Br]) – glon ‘duża, gruba krom-
ka, duży kawałek, przeważnie chleba; pajda’ (Małopolska, Mazowsze, Wiel-
kopolska, Pomorze płd.) | glon (Kujawy) | gleń (Śląsk) | gleń, glon (Warmia, 
Mazury zach.)

glumza ‘twaróg’ (PG [Br]) – glumza ‘twaróg’ (Malbork, Kaszuby) | glómza (Kociewie)

gomółka ‘osełka sera’ (JM [S, D]) – gomółka ‘podsuszany ser twarogowy ufor-
mowany w podłużne lub kuliste bryłki’ (Kujawy) | gómułka ‘kulka twarogu’ 
(Kociewie) | por. gomółka ‘1. biały ser w płaskim, okrągłym kawałku; 2. Ro-
dzaj sera domowej roboty: biały ser lekko spleśniały, a następnie gotowany, 
smażony lub tylko wysuszony, z dodatkiem soli i kminku’ (Śląsk) | gomółka 
‘uformowana bryłka twarogu’ (Ostródzkie, Warmia, Mazury)

haferfloki ‘płatki owsiane’ (DM [Ch]) | haferfloki ‘płatki owsiane’ (PG [Br]) – hafer-
floki ‘płatki owsiane’ (Wielkopolska, Kociewie) | hawerfloki, haberfloki (Śląsk) | 
haferfloki ‘płatki owsiane; także: zupa z nich’ (Warmia, Mazury zach.)

jeście ‘jedzenie’ (JM [S, D]) | jeście ‘jedzenie’ (DM [Ch]) – jeście ‘jedzenie’ (Kocie-
wie, Ostródzkie, Mazury zach.)

kakau ‘kakao’ (JM [S, D]) | kakał ‘kakao’ (DM [Ch]) – kakał ‘kakao’ (Wielkopol-
ska, Kociewie, Śląsk)

karmonada ‘schab’ (JM [S]) | karmunada ‘schab’ (DM [Ch]) – karmonada 
‘schab’ (Wielkopolska, Warmia, Mazury) | karbonada, karmónada (Kocie-
wie) | por. karbonatek ‘wołowy lub wieprzowy kotlet mielony z cebulą, solą 
i tartą bułką albo namoczonym chlebem, smażony na tłuszczu’ (Śląsk)

kaszówka ‘kiełbasa z krwi i kaszy’ (JM [S]) | kaszówa, kaszówka ‘kaszanka’ 
(DM [Ch]) | kaszuwa ‘kaszanka’ (PG [Br]) – kaszówa ‘kaszanka’ (Kociewie, 
Warmia, Mazury) | kaszówka ‘kiszka kaszana, kaszanka’ (Kociewie, Mazury)
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kicha, kiszka ‘kiełbasa’ | kiszka ‘kiełbasa z krwi i kaszy’ (JM [S, D]) – kicha ‘kieł-
basa’ (Wielkopolska, Śląsk, Kresy płn.) | kiszka ‘jelito zwierzęce nadziane 
mięsem, kaszą i krwią; kaszanka’ (Małopolska) | kiszka ‘kiełbasa’ (Kociewie) | 
por. kiszka ‘rodzaj wędliny’ (Ostródzkie, Warmia)

knobloszka ‘kiełbasa czosnkowa’ (JM [S, D]) | knobloszka ‘kiełbasa parówkowa’ 
(DM [Ch]) – knobloszka ‘kiełbasa czosnkowa’(AD [Bydgoszcz]) | knoblaszka 
(Śląsk) | por. knyblocha ‘marna kiełbasa’ (Kociewie)

kuch ‘placek’ (JM [S,D]) | kuch ‘placek drożdżowy’ (DM [Ch]) | kuch ‘placek, cia-
sto, baba świąteczna’ (PG [Br]) – kuch ‘ciasto, zwłaszcza drożdżowe’ (Mazow-
sze, Wielkopolska, Pomorze pd, Kaszuby) | kuch ‘placek (głównie drożdżowy)’ 
(Kociewie) | kuch ‘słodkie ciasto z pszennej mąki’ (Śląsk) | kuch, kucha ‘każde 
słodkie ciasto’ (Ostródzkie, Warmia, Mazury)

kukiełka ‘mały chlebek z resztek ciasta’ (JM [S]) | kukiełka ‘mały chlebek z resztek 
ciasta pozostałych po pieczeniu chleba’ (DM [Ch]) – kukiełka, kukiołka ‘bułka 
słodka lub z resztek ciasta chlebowego’ (Śląsk, Małopolska, Mazowsze, Wiel-
kopolska, Pomorze płd.) | kukełka ‘mały chlebek dla dzieci upieczony z resztek 
ciasta’ (Kociewie) | kukiełka ‘kawałek surowego ciasta chlebowego zostawio-
nego z poprzedniego wypieku jako zaczyn; rodzaj podpłomyka z resztek cia-
sta pozostałego przy wypieku chleba’ (Warmia)

leberka ‘wątrobianka’ (DM [Ch]) | lebera ‘wątrobianka’ (PG [Br]) – leberka ‘kiszka 
pasztetowa, wątrobianka’ (Śląsk, Małopolska płn.-zach., Wielkopolska, Pomo-
rze płd., Warmia) | leberka ‘wątrobianka’ (Kociewie)

łagotki ‘łakocie’ (JM [S]) – łakotek ‘słodycz’ (Kielecczyzna) | łakotka ‘smakołyk’ 
(Wielkopolska, Śląsk)

maltych ‘posiłek’ (JM [S]) | maltych ‘posiłek’ (PG [Br]) – maltych, maltyk ‘posi-
łek’ (Mazowsze, Wielkopolska, Pomorze płd., Kaszuby, Ostródzkie, Warmia) 
| maltych ‘obiad’ (Kociewie)

młodzie ‘drożdże’ (JM [S, D]) | modzie, młodzie ‘drożdze’ (PG [Br]) – młodzie 
‘drożdże’ (Wielkopolska, Kociewie, Pomorze płd., Kaszuby)

natrun ‘soda oczyszczona’ (DM [Ch]) | natrun ‘soda oczyszczona’ (PG [Br]) 
– natron ‘soda oczyszczona’ (Śląsk, Wielkopolska) | natron (Warmia) | na-
trón (Kociewie)

nudle ‘makaron, kluski’ (PG [Br]) – nudle ‘makaron’ (Śląsk, Mazowsze płn., Wiel-
kopolska zach., Kociewie, Kaszuby) | nudel ‘kluseczka’ (Ostródzkie, Warmia, 
Mazury zach.)
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parzucha ‘zupa ze słodkiej kapusty’ (JM [S, D]) | parzucha ‘zupa z młodej kapu-
sty’ (DM [Ch]) – parzycha ‘zupa z młodej kapusty’ (Wielkopolska, Kaszuby, 
Mazowsze) | parzucha ‘kapuśniak’ (Kociewie)

parzybroda ‘kapusta słodka w przeciwieństwie do kwaszonej’ (GP [chełm.]) | parzy- 
broda ‘zupa ze słodkiej kapusty’ (JM [S, D]) | parzybroda ‘zupa z kapusty’ (PG [Br]) 
– parzybroda ‘zupa z kapusty i ziemniaków z kawałkami mięsa’ (AD [Byd]); pa-
rzybroda (Kociewie, Malbork, Mazowsze, Wielkopolska, Lubelszczyzna)

podobiad ‘posiłek między śniadaniem a obiadem’ (JM [D]) – podobiadek ‘dru-
gie śniadanie’ (Małopolska, Mazowsze, Wielkopolska, Pomorze płd., Kaszuby 
płd., Ostródzkie, Mazury zach., Kociewie) | podobiadek, pudobiadek ‘drugie 
śniadanie’ (Kresy płn.)

polewka ‘zupa kartoflana’ (JM [S, D]) | polewka, polewajka ‘rodzaj zupy (ze zsia-
dłego mleka i maki żytniej)’ (PG [Br]) – por. polewka, polywka ‘zupa z kwa-
śnego mleka lub maślanki zaprawiona mąką’ (Wielkopolska, Śląsk, Małopol-
ska) | por. polewka, poliwka, paliwka, puliwka ‘wodnisty składnik zupy’ (Kresy 
płn.) | polewka ‘rodzaj zupy’ (Ostródzkie, Warmia, Mazury)

pomelek ‘pączek’ (JM [S]) | pumel | pumelek ‘pączek’ (DM [Ch]) | pumelki ‘pącz-
ki’ (PG [Br]) – pomelek ‘ciastko drożdżowe – pączek’ (Pomorze płd.) | póme-
lek (Kociewie) | pomele, pomle, pomelki ‘rodzaj ciastek – pączki’ (Ostródzkie)

puding ‘budyń’ (JM [S,D]) – puding ‘budyń’ (Warmia) | pudyng (Kociewie)

rętowina ‘wołowina’ (AK [chełm.]) | reńtowina ‘mięso wołowe’ (JM [S, D]) – ren-
towny ‘o mięsie: wołowe’ (Mazowsze, Pomorze płd.) | por. rańtowne, rańtowi-
na ‘wołowina’ (Kociewie)

szekólada ‘czekolada’ (JM [S, D]) – szekólada ‘czekolada’ (Śląsk, Małopolska zach., 
Wielkopolska)

szkloki ‘cukierki landrynki’ (DM [Ch]) – szklok ‘twardy cukierek’ (Wielkopolska) 
| szklak, szklok ‘landrynka’ (Śląsk)

szmurowano kapusta ‘kapusta na słodko-kwaśno z zasmażką’ (DM [Ch]) | szmuro-
wana (np. kapusta) ‘zasmażana’ (PG [Br]) – szmurować, szmurowany ‘smażony, 
duszony (najczęściej o kapuście)’ (Kaszuby, Warmia, Mazury) | szmurowana ka-
pusta ‘kapusta ugotowana „na krótko” z dodatkiem tłuszczu’ (Kociewie)

szpek ‘słonina’ (JM [S]) | szpek ‘słonina’ (DM [Ch]) – szpek ‘słonina’ (Śląsk, Wiel-
kopolska, Pomorze płd., Kaszuby, Kociewie)

szpera | szperka ‘kawałek smażonej słoniny’ (JM [S]) | szpyrki ‘skwar-
ki’ (DM  [Ch]) – szperka ‘słonina’ (Śląsk, Małopolska); ‘skwarka’ (Śląsk, 



Magdalena Grupa-Dolińska58

Małopolska, Wielkopolska wsch., Pomorze płd.) | szpera ‘kawałek boczku’, 
szperka ‘skwarka’ (Kociewie)

szpyrytus ‘spirytus’ (JM [S,D]) | szpyrytus ‘spirytus’ (DM[Ch]) – szpyrtus ‘spiry-
tus’ (Pomorze)

ściawiowo zupa ‘zupa szczawiowa’ (DM [Ch]) – ściawiowy ‘szczawiowy’ (Kaszu-
by) | por. ściajw ‘szczaw’ (Kociewie)

wyskrobek ‘mały chlebek z resztek ciasta’ (JM [D]) – wyskrobek ‘chleb upieczony 
z resztek ciasta’ (Małopolska, Mazowsze, Wielkopolska płd. i wsch., Pomorze 
płd.) | wyskrobki ‘resztki ciasta chlebowego’ (Kociewie)

zimne nogi ‘galareta z nóżek wieprzowych lub cielęcych’ (JM [D]) – zimne nogi 
‘galareta mięsna’ (Małopolska, Mazowsze, Wielkopolska)

zylc ‘galareta z nóżek wieprzowych lub cielęcych’ (JM [S,D]) | zylc ‘galaretka 
z nóżek wieprzowych, „zimne nóżki” ’ (DM [Ch]) | zylc ‘galaretka mięsna’ 
(PG [Br]) – zylc ‘galareta z nóżek’ (Mazowsze płn., Wielkopolska płn., Pomo-
rze płd., Kaszuby) | zylc ‘galareta z mięsa’ (Kociewie)

żybura ‘woda zmącona, licha kawa’ (JM [D]) – żybura ‘mętna, brudna woda’ 
(Wielkopolska) | żybura, żyburda ‘niesmaczna zupa’ (Kociewie) | por. żyburyny 
‘gęsty, nieapetyczny napój’ (Kresy płn.)

c) Nazwy odnotowane na innych obszarach dialektalnych, niezarejestrowane 
w dialekcie wielkopolskim (oprócz gwary chełmińsko-dobrzyńskiej)

chlapa ‘wódka’ (AK [chełm.]) – chlapa ‘wódka’ (Śląsk)

fasola ‘zupa fasolowa, fasolówka’ (DM [Ch]) – fasola ‘zupa fasolowa’ (Suwalszczyzna), 
fasola ‘rodzaj potrawy’ (Śląsk Cieszyński) | por. fasolanka ‘zupa fasolowa’ (Śląsk)

groch ‘zupa grochowa’ (DM [Ch]) – groch ‘grochówka’ (Śląsk, Śląsk Cieszyński)

kasza ‘krupnik’ (DM [Ch]) – por. kasza ‘rodzaj potrawy’ (Śląsk) | kasza ‘potrawa 
z mąki na mleku’ (Małopolska) | kasza ‘potrawa z ziaren zboża, oczyszczo-
nych lub grubo zmielonych; zupa z krup’ (Lubelszczyzna) | kasza ‘krupy, po-
trawa z nich’ (Mazowsze)

laga ‘kolejny poczęstunek’ – następujący po jedzeniu lub piciu (JM [S]) – por. laga 
‘kolejna porcja wypijanego alkoholu’ (Warmia)

owięzina ‘wołowina’ (AP [dobrz.]) – owięzina ‘wołowina’ (Śląsk)

peretyczki ‘chleb, bułki dla księdza, organisty, dziadów ofiarowane w dzień za-
duszny’ (AP [dobrz.]) – paretyczki (Kurpie)
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plak (plok) | placek (plocek) ‘placek’ (JM [S,D]) – plak ‘słodkie ciasto, zwykle droż-
dżowe, placek’ (Mazowsze) | plak ‘placek’ (Mazury)

podbrzuchy ‘mięso z brzucha zwierzęcia’ (JM [S]) – podbrzusia, podbrzusie ‘bo-
czek, słonina z brzucha świni’ (Mazowsze płn.-wsch.) | por. podbrzusie, pad-
brzusie, pudbrzusie ‘skóra ze słoniną wieprza, podbrzusze’ (Kresy płn.)

podpołudnik ‘drugie śniadanie’ (GP [chełm.]) – podpołudnik ‘drugie śniadanie’ 
(Mazowsze płn.)

prażnica ‘ryba z jajecznicą’ (PG [Br]) – prażnica (Kaszuby)

samogona (JM [D]) – samogona ‘wódka domowego wyrobu; samogon, bimber’ 
(Małopolska) | por. samogon, samagon ‘bimber, samogon’ (Kresy płn.)

społa | spółka ‘zacierka z kartoflami, strawa ulubiona na wieczerzę u ludzi ubo-
gich’ (GP [chełm.]) | spółka ‘rodzaj potrawy’ – z ziemniaków z zacierkami 
(JM  [S]) – spółka ‘kasza gotowana z grochem’ (Małopolska) | spółka ‘zupa 
ziemniaczana z zacierką’ (Podkarpacie)

szwaczyna ‘podwieczorek (AP [dobrz.]) – swaczyna ‘drugie śniadanie lub pod-
wieczorek’ (Śląsk, Małopolska płd.-zach.)

szwedy ‘skwarki’ (AP [dobrz.]) – szwedy ‘skwarki’ (Kurpie, Mazury)

życie ‘pożywienie’ (JM [S, D]) – życie ‘jedzenie’ (Suwalszczyzna, Lubelszczyzna, 
Kaszuby, Mazowsze)

d) Leksemy wyekscerpowane z gwary chełmińsko-dobrzyńskiej, które 
nie zostały zarejestrowane w opracowaniach dotyczących innych gwar

bąbel woda | bumbel woda ‘woda sodowa, mineralna’ (DM [Ch])

czacza-racza ‘rozrobiony spirytus’ (DM [Ch])

delikatek ‘smakołyk’ (JM [S, D]) – por. delikatesa ‘smakołyk, przysmak, specjał’ 
(Śląsk) | por. delikates ‘wykwintny przysmak, smakołyk’ (Ostródzkie)

fita ‘potrawa z grzybów’ (JM [D]) – por. fita ‘zupa ziemniaczana’ (Małopolska)

gburska kiełbasa ‘kiełbasa wiejska’ (JM [S]) – por. gbur ‘zamożny gospodarz; 
właściciel dużego gospodarstwa rolnego’ (Kujawy) | por. gburstwo ‘gospo-
darstwo wiejskie’ (Warmia)

grog ‘herbata z wódką’ (DM [Ch]) – por. grog ‘napój alkoholowy z rumu lub inne-
go mocnego trunku, rozcieńczonych osłodzoną wodą, pity na gorąco’ (War-
mia, Mazury)
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karkówa ‘mięso z karku zwierzęcia’(JM [S, D]) – por. karkowina ‘mięso z karku; 
karkówka’ (Śląsk)

kis ‘zaczyn chlebowy’ (JM [D]) – por. kisa ‘zaczyn do ciasta na chleb’ (Warmia)

kluski spuszczane ‘kluski spuszczane z deski’(JM [S, D])

kulka ‘szynka cielęca’ (JM [S, D])

kwaśno zupa ‘zupa klopsowa’ (DM [Ch])

lizowka ‘lizak’ (DM [Ch])

lekkie z ciężkim ‘kwaśno-słodka zupa z płucek’ (DM [Ch]) – por. lekkie ‘płuca’ 
(JM [S]) | lekkie ‘płuca’ (Małopolska, Wielkopolska, Śląsk) | lekkie ‘płucka 
– potrawa’ (Rzeszowskie)

lulusztanga ‘cukierek, rodzaj podłużnego lizaka o smaku owocowym bądź mię-
towym posypany cukrem, popularny w okresie PRL’ (DM [Ch])

poobiedzie ‘deser’ (UAPW [W, M]) – por. poobiedzie ‘popołudnie’ (Mazowsze, 
Warmia, Mazury)

półdobra ‘kiełbasa zwyczajna’ (DM [Ch])

salamin ‘salami’ (JM [D])

skab ‘schab’ (JM [S])

syglówka ‘gatunek wódki’ (JM [S])

zalcon ‘salceson’ (JM [S,D])

Nazwy zapożyczone z języka niemieckiego

Na obecność i frekwencję germanizmów w omawianej gwarze wpływ miały 
przede wszystkim wielowiekowe zasiedlanie ziem chełmińskiej i, w mniejszym 
stopniu, dobrzyńskiej przez ludność niemieckojęzyczną, szczególnie w okre-
sie średniowiecza, a następnie na przełomie XVIII i XIX w. oraz w XX w. Do 
zwiększenia niemieckiej obecności (a zatem i intensyfikacji polsko-niemieckich 
kontaktów językowych) na tych terenach doszło ok. XIII w. za sprawą Konrada 
Mazowieckiego, który w 1228 r. nadał je Krzyżakom (Labuda 1954, s. 281–282). 
Dominacja zakonu krzyżackiego spowodowała, że język niemiecki wkrótce stał 
się tam urzędowym. Taka sytuacja utrzymywała się do połowy XVI w. Kolejna 
fala silnych wpływów niemieckich związana była z zaborami (XVIII–XIX w.) 
i towarzyszącą im polityką germanizacji (Wróbel 1991, s. 76–77). Do nasilonych 
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polsko-niemieckich kontaktów językowych dochodziło także w okresie II wojny 
światowej w związku z osadnictwem niemieckim na ziemi chełmińskiej.

Znaczący udział germanizmów w zasobie leksykalnym jest cechą charaktery-
styczną także gwar terenów ościennych, takich jak m.in. Kujawy (zob. np. Dyszak 
2003, s. 81–94; Dyszak 2018, s. 97–116), Krajna (zob. Kołatka 2010, s. 102–120) 
oraz Kociewie (zob. np. Adamiak 2004, s. 9–16). O samych zaś zapożyczeniach 
niemieckich w gwarze chełmińsko-dobrzyńskiej pisał wcześniej Jerzy Maciejew-
ski w artykule z 1966 r. (Maciejewski 1966, s. 85–99), a także we wstępie do słow-
nika (1969), w którym odnotował, że więcej pożyczek niemieckich zarejestrował 
w mowie mieszkańców Siemonia (okolice Torunia) niż Dulska (okolice Golubia-
-Dobrzynia) (Maciejewski 1969, s. 19).

W zgromadzonym materiale znalazły się 22 nazwy zapożyczone z języka nie-
mieckiego lub pochodzące pierwotnie z innego języka, ale najprawdopodobniej 
przejęte za pośrednictwem niemieckiego:

ajntop, ajntopf, eintopf ‘jednodaniowy obiad złożony z gęstej zupy, potrawa jed-
nogarnkowa’– niem. der Eintopf ‘danie jednogarnkowe’

breja ‘gęsta zupa, gęsta potrawa, danie z kaszy jęczmiennej i mąki’ – niem. der 
Brei ‘papka, kleik, kaszka, puree’

brendspyrytus, brandka, brandziocha, brendka ‘spirytus skażony’ – niem. Brenn-
spiritus ‘denaturat, spirytus skażony’

faryna ‘miałki cukier’ – niem. der Farin ‘drobny cukier brązowy, cukier puder’

fefernuszki ‘pierniczki’ – niem. die Pfeffernüsse ‘pierniczki’

frysztyk ‘śniadanie’ – niem. das Frühstück ‘śniadanie’

futer ‘jedzenie’– niem. der Futer ‘pasza, jedzenie’

fuzel ‘najgorszy gatunek wódki’– niem. der Fusel ‘trujący, uboczny efekt produk-
cji alkoholu’

haferfloki ‘płatki owsiane’– niem. die Haferflocken ‘owsianka’

knobloszka ‘kiełbasa czosnkowa’ – niem. der Knoblauch ‘czosnek’

kuch ‘placek, placek drożdżowy, ciasto, baba świąteczna’ – der Kuch ‘placek’

leberka, lebera ‘wątrobianka, kiszka pasztetowa’ – od niem. die Leber ‘wątroba’

lulusztanga ‘cukierek, rodzaj podłużnego lizaka o smaku owocowym bądź mięto-
wym posypany cukrem, popularny w okresie PRL’ (DM [Ch]) – leksem utworzo-
ny na bazie niemieckiego – der Stange. Biorąc pod uwagę, że wyraz ten oznacza 
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rodzaj lizaka popularnego w okresie PRL, wykluczyć można bezpośredni wpływ 
niemiecki, ponieważ wyraz sztanga funkcjonował już wówczas w polszczyźnie.

maltych ‘posiłek’– niem. das Mahl ‘posiłek, uczta’

natrun ‘soda oczyszczona’– za pośrednictwem niem. das Natron ‘soda oczyszczona’

puding ‘budyń’– za pośrednictwem niem. der Pudding

rętowina, reńtowina ‘wołowina’– niem. der Rind ‘wołowina’

sznek ‘drożdżówka’– die Schnecke ‘drożdżówka, kołaczyk’

sznytka ‘kromka chleba’– niem. die Schnitte ‘kanapka, plasterek, kromka, skibka’

szpek ‘słonina’– niem. der Speck ‘słonina, sadło’

zalcon ‘salceson’– niem. die Sülze ‘galareta, salceson’

zylc ‘galaretka mięsna’– niem. die Sülze ‘galareta, salceson’

* * *

Podsumowując, ze słowników notujących leksykę gwary chełmińsko-
dobrzyńskiej udało się zgromadzić stosunkowo bogaty zbiór nazw pożywienia 
i napojów (107 leksemów). Przeprowadzone analizy wykazały, że wśród nich 
nieco ponad połowę (łącznie 66 leksemów – 62%) stanowią nazwy rozpowszech-
nione również na obszarze Wielkopolski, co podkreśla związek omawianej gwa-
ry z dialektem wielkopolskim. Drugim dialektem, którego cechy wyraźnie za-
znaczają się w gwarze chełmińsko-dobrzyńskiej i decydują o jej przejściowym 
charakterze, jest dialekt mazowiecki. Stwierdzenie to znalazło swoje odzwiercie-
dlenie w zakresie analizowanej sfery tematycznej – w zgromadzonym materiale 
udział leksyki wspólnej z dialektem mazowieckim wyniósł 40% (43 leksemów), 
stanowi zatem drugi co do liczebności zbiór. Zasób wspólny z pozostałymi obsza-
rami dialektalnymi kształtuje się następująco:

– z dialektem śląskim – 31 wspólnych leksemów (29%),
– z dialektem małopolskim – 21 wspólnych leksemów (20%),
Spośród wszystkich leksemów wynotowanych ze słowników chełmińsko-do-

brzyńskich 20 (19%) nie znalazło potwierdzenia w źródłach dotyczących polskie-
go słownictwa gwarowego, co – według stanu obecnej wiedzy – pozwala uznać je 
za używane wyłącznie na obszarze chełmińsko-dobrzyńskim.

Stosunkowo liczną grupę stanowią leksemy zapożyczone z języka niemiec-
kiego (22 leksemy – ok. 20%), których obecność jest związana z wydarzeniami 
historycznymi (zmianami granic) rozgrywającymi się na badanym obszarze. 
Należy podkreślić, że germanizmy występują powszechnie również w innych 



Nazwy pożywienia i napojów w słownikach gwary chełmińsko-dobrzyńskiej… 63

sferach tematycznych, m.in. związanych z chrześcijaństwem, administracją, ży-
ciem miejskim i realiami okupacyjnymi (zob. Nowowiejski 2010, s. 216–218).

Zaprezentowany materiał ma w pewnym stopniu charakter historyczny i, bez 
wątpienia, warto dokonać jego aktualizacji. Stopień znajomości nazw zaczerpnię-
tych ze słowników w mowie współcześnie żyjących mieszkańców ziemi chełmiń-
sko-dobrzyńskiej wymaga sprawdzenia, nie istnieją bowiem aktualne reprezen-
tatywne dla całej jednostki gwarowej badania. Przedstawiona analiza materiału 
jest zatem zaledwie pierwszym krokiem na drodze do dalszych badań, stanowić 
może jednak punkt wyjścia i podstawę dla przyszłych badań terenowych.
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Streszczenie

W artykule zaprezentowana została leksyka nazywająca pożywienie i napoje, zarejestrow-
ana w słownikach gwary chełmińsko-dobrzyńskiej. Materiał językowy wyekscerpowany 
został z siedmiu źródeł z XIX, XX i XXI w. Przedmiot niniejszego artykułu stanowią 
wyłącznie jednostki o charakterze dyferencyjnym.

Celem artykułu, poza prezentacją i uporządkowaniem materiału, jest także próba 
wyodrębnienia zasobu nazw właściwych wyłącznie dla gwary chełmińsko-dobrzyńskiej, 
co było możliwe dzięki ustaleniu rozpowszechnienia poszczególnych jednostek spośród 
analizowanego słownictwa w dialektach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem di-
alektu wielkopolskiego. Wspomniane zostało także zagadnienie zapożyczeń niemieckich 
w omawianej gwarze.
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PRAŻOKI I PRAŻUCHY, PRAŻUCHA I PORKA – CZYLI 
O REGIONALNYCH WARIANTACH NAZWY PEWNEJ 

ZIEMNIACZANEJ POTRAWY

PRAŻOKI AND PRAŻUCHY, PRAŻUCHA AND PORKA – THE REVIEW 
OF REGIONAL VARIATIONS OF THE NAME OF A POTATO DISH

ABSTRACT: The article presents the origin, morphological diversity and geographical 
range of the name of a thick dish made with boiled potatoes and some flour. These are 
derivatives of  a verb roast in Polish ‘prażyć’, ‘zaparzać’: prażucha, prażuchy, prażaki, 
prażanki and the verb sear in Polish ‘parzyć’: porka, which appear in regional Polish. 
The  geographical range of  the  name of  the  dish in question covers mainly the  area 
of  northern Lesser Poland (Małopolska) and its borderline with Mazovia, Greater 
Poland (Wielkopolska) and Silesia. When other areas are taken into consideration, 
the name prażuchy as a name of a potato dish is known in the Kurpie region. It must be 
noted that these are also names of other dishes which are made by mixing flour with 
boiling water.

KEYWORDS: culinary vocabulary, Polish regionalism, linguistic geography

Tradycyjna kuchnia chłopska XIX i pierwszej połowy XX wieku opierała się 
na żywności, która prawie w całości była produkowana w gospodarstwie. W całej 
Polsce znano i jedzono na co dzień kasze, potrawy powstałe na bazie mąki i wody, 
a także ziemniaków, uzupełniane warzywami, takimi jak kapusta, rzepa, brukiew, 
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groch, bób, buraki i marchew, oraz runem leśnym: grzybami, orzechami, jago-
dami i dziko rosnącymi roślinami polnymi, jak perz, lebioda, młode pokrzywy, 
szczaw. Dużą rolę odgrywał nabiał, przede wszystkim mleko i sery, masło i jajka. 
Mięso spożywano rzadko, niekiedy tylko podczas największych świąt, a więc raz, 
dwa razy do roku. Jak pisze autor książki Obyczaje w Polsce, od średniowiecza do 
czasów współczesnych:

wyznacznikiem dobrego jedzenia była tłustość – w zasadzie podstawowa katego-
ria oceny posiłków. Uszlachetnienie posiłku, nadanie mu charakteru „lepszego je-
dzenia” polegało przede wszystkim na dodaniu tłuszczu w postaci okrasy, skwarek, 
okazyjnie podczas świąt lub przy świniobiciu – mięsa (Chwalba 2004, s. 272).

Nic więc dziwnego, że „miernikiem dostatniości [chłopskiego – IJ] domu 
była nie tyle odmienność potraw, ile ilość jedzenia i obecność potraw mięsnych” 
(Chwalba 2004, s. 273).

Mimo ubogiej, zachowawczej i raczej monotonnej kuchni chłopskiej go-
spodynie odpowiedzialne za gromadzenie i gotowanie jadła starały się przygo-
towywać posiłki, których jakość, częstotliwość (od dwóch na przednówku do 
czterech podczas żniw) i pory spożywania regulowały rytm pracy oraz zasob-
ność komory, w której przechowywano żywność. Jednymi z bardziej pożyw-
nych, sycących potraw były niewątpliwie te, których podstawę stanowiły ziem-
niaki i mąka. Te półprodukty były łatwo dostępne i znajdowały się w każdym 
gospodarstwie. Służyły one do przygotowania m.in. różnego rodzaju zup, klu-
sek, kotletów, placków, zapiekanek – gotowanych, smażonych, pieczonych i, 
jak się okazuje, również zaparzanych czy też prażonych, co ujawnia się w ich 
tradycyjnych ludowych nazwach powstałych od czasownika prażyć ‘poddawać 
produkty żywnościowe działaniu wysokiej temperatury, wysuszać, przypalać, 
przypiekać’ (SJPD, SEJPBor) i parzyć ‘poddawać działaniu gorącej pary wodnej 
lub wrzątku; przypiekać, prażyć’ (SJPD, SEJPBor). Okazuje się, że powstałe od 
nich derywaty takie, jak: prażba, prażuch, prażucha, prażuchy, prażaki, pra-
żanki, prażuny – na terenach mazurzących odpowiednio prazucha, prazuchy, 
prazoki, prazunki, prazuny oraz porka funkcjonują do dzisiaj w polszczyźnie 
regionalnej jako nazwy różnych potraw, dla których przygotowania najistot-
niejszym elementem był moment uprażenia i zaparzenia mąki albo stanowią-
cej podstawowy składnik potrawy, albo dodanej do ziemniaków. Nazwy te 
łączy się z czynnością prażenia mąki w piecu dla uzyskania jej ciemniejszego 
koloru oraz lepszego smaku lub z powolnym gotowaniem „prażeniem” czy też 
„zaparzaniem” ziemniaków z mąką. Mogły one odnosić się do: 1) ‘gęstej potra-
wy z uprażonej mąki pszennej, żytniej lub gryczanej, rzucanej na wrzącą wodę 
lub zalewanej posolonym wrzątkiem, niekiedy z dodatkiem ziemniaków lub 
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w postaci klusek’, np. prażaki, prażuch, prażucha1, prażanki, porka: tego jencz-
mienia umlyć, to ugotuje prażuchów, Stara Zagość, pow. pińczowski (SGL, Kąś, 
t. IX, SGPKarł, KSGP, Przymuszała, Świtała-Trybek 2021), 2) ‘gęstej potrawy 
z ugotowanych ziemniaków z dodatkiem mąki, niekiedy w postaci klusek’2, 
np. prażaki, prażucha (SGL), prażanki (KSGP, Przymuszała, Świtała-Trybek 
2021), 3) ‘potrawy ze startych i wyciśniętych ziemniaków rzucanych na gorącą 
wodę’, np. prażuchy – ze samyk zimnioków, cieranina wyciśninta dobrze, sypie 
się jom na wode, taka sapka się robi, Zaryte, pow. nowotarski (KSGP), 4) ‘plac-
ków lub kotletów z gotowanych ziemniaków i mąki smażonych na patelni lub 
na blasze’, np. prażuch, prażucha, prażuchy, prazaki: prazuchy piekło się na bla-
se (SGL, KSGP), 5) ‘zupy z mąki pszennej lub żytniej, czasami z dodatkiem 
ziemniaków’, np. prażuny (SGL), prazucha (KSGP), albo 6) ‘ugotowanej kaszy 
z pośrutowanego żyta lub jęczmienia, niekiedy zmieszanej z mąką wstawionej 
w ciepłe miejsce do wyprażenia się’, np. prażuchy: zjis trochę prazuchów z mli-
kiem? Książnice Wielkie, dawny powiat pińczowski (SL, KSGP) i 7) ‘rodzaju 
klusek gotowanych na parze’: prazunki (KSGP, Przymuszała, Świtała-Trybek 
2021).

W moim artykule skupię się na omówieniu wariantywności nazw mających 
w swojej strukturze rdzeń praż- // praz- lub par-, znanych na dość dużym ob-
szarze Polski. Odnoszą się one do dania z ugotowanych na miękko ziemniaków 
z dodatkiem zaparzonej mąki, utłuczonych pałką i wymieszanych na jednolitą 
masę. Niekiedy przybiera ona postać klusek formowanych łyżką moczoną w roz-
topionym tłuszczu. Całość jest okraszona skwarkami ze słoniny, ewentualnie 
z dodatkiem usmażonej, drobno posiekanej cebuli3. W bogatszych domach po-
trawa ta pojawiała się dawniej jako danie obiadowe lub na kolację. W mniej do-
statnich gospodarstwach uważano ją za danie wykwintne ze względu na dodatek 
lepszej mąki pszennej, którą często zastępowano tańszą mąką żytnią.

Materiał egzemplifikujący omawiane zagadnienie został pozyskany przede 
wszystkim z kartoteki Słownika gwar polskich PAN (KSGP) oraz z opublikowa-
nych słowników gwarowych, takich jak SGL, SGM, SL, Szymczak 1965, Przymu-
szała, Świtała-Trybek 2021, Cygan 2018, Osowski 2018, a także ze stron inter-
netowych podejmujących tematykę kulinarną. Dla ukazania problemu na szer-
szym, ogólnopolskim tle, materiał gwarowy zweryfikowano w zbiorach leksyki 
ogólnopolskiej – współczesnej i historycznej.

1 Por. także lemieszka, kulesza, paparucha, psiocha, sachajda, zaprażka, zob. SGL, t. VI; Kąś 
2019, t. IX.

2 W polszczyźnie regionalnej funkcjonuje kilkanaście synonimów nazw tej potrawy, por. 
np. dziady, fuzie, fusier, fuszer, fuś, fuśka, gamza, hamza, lemieszka, mamałyga, niemcuchy, psio-
cha, sztuper, uprzołdudu, zob. SGL, t. VI.

3 Do tego dania w zależności od regionu podaje się kwaśne mleko lub kapuśniak.
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Interesujące nas nazwy należy uznać za leksemy o proweniencji gwaro-
wej. Haseł tych nie rejestrują w ogóle współczesne słowniki języka polskiego 
(zob.  np.  USJP), słowniki historyczne zaś ograniczają się tylko do niektórych 
z nich. W historycznych zbiorach leksykograficznych oprócz archaicznego praż-
ma ‘ziarno pszenne lub żytnie prażone albo pieczone’ występuje tylko hasło pra-
żucha ‘gatunek klusek prażonych’, które pojawia się w Słowniku języka polskiego 
Lindego (L) oraz w tzw. słowniku wileńskim (SWil). W Słowniku języka pol-
skiego pod red. W. Doroszewskiego (SJPD) przy haśle prażucha ‘kluski prażone’ 
znajduje się kwalifikator wskazujący na gwarowe pochodzenie wyrazu, a cytat: 
„Gorzałeczką poczęstował, prażuchami nakarmił…” pochodzi z dzieła Henryka 
Rzewuskiego z połowy XIX wieku. W tym samym znaczeniu rejestruje współcze-
śnie hasło prażucha ‘kluski prażone’ Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny 
(PSWP), który zamieszcza cytaty: „Te prażuchy wyglądają całkiem smakowicie. 
Nie jestem głodny, bo zjadłem dużo prażuch, chcesz pierogi czy prażuchy?” bez 
żadnego kwalifikatora. Słownik języka polskiego tzw. warszawski (SW) formy pra-
żuch, -y, prażucha, prażaki ‘kluski prażone’ zamieszcza jako wyrazy gwarowe.

Ograniczenie się w analizie materiału tylko do nazw jednej z potraw, której 
składnikiem obok mąki są ziemniaki, zwłaszcza w postaci klusek, nie ułatwiło 
selekcji materiału. Okazuje się bowiem, że znaczenia haseł prażucha, prażuchy, 
prażaki, prażanki, porka zamieszczone w słownikach nie zawsze dają pewność, 
o którą z wymienionych wcześniej potraw chodzi. Definicje typu ‘kluski’, ‘ro-
dzaj klusek’, ‘gatunek klusek prażonych’ lub ‘kluski prażone’ pojawiające się 
zarówno w materiałach publikowanych, jak i niepublikowanych (Kucała 1957, 
KSGP PAN) nie dają jasnej odpowiedzi, czy dotyczą one potrawy powstałej tylko 
z prażonej mąki zalanej wrzątkiem, czy też w połączeniu z ziemniakami. Z tego 
powodu z dużą ostrożnością został przytoczony materiał gwarowy, ograniczony 
jedynie do tego, który dawał pewność, że odnosi się do opisywanego desygnatu.

Repertuar derywatów powstałych od czasowników prażyć i parzyć, funkcjo-
nujących w roli nazw potrawy z ziemniaków i zaparzonej mąki nie jest w polsz-
czyźnie regionalnej szczególnie bogaty. Dewerbalne formacje zostały utworzone 
za pomocą formantów: -ocha, -ucha w prażocha i prażucha, ten ostatni może 
być również paradygmatycznym derywatem od podstawowego wyrazu prażuch, 
który przybrał taką formę być może pod wpływem analogii do innych żeńskich 
nazw tej potrawy, np. kulesza, lemieszka; -ak w prażak; -anka w prażanka oraz 
-ka w derywacie porka od czasownika parzyć.

Nazwy występujące w formie singularnej, w rodzaju żeńskim, odnoszące się 
do okraszonej, jednolitej masy ziemniaczanej są notowane na terenie Lubelsz-
czyzny, przede wszystkim w jej części północnej: prażocha to kartofle z dodat-
kiem mąki, na gęsto tak Siedliszcze, pow. chełmski; prażucha to ziemniaki pra-
żone z wodo, troszkę dodane mąki Dobrynka, pow. bialski; Hucisko, pow. niski; 
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Lubenka, pow.  bialski; Łyniew, pow. bialski; Ochoża, pow. chełmski; Ossowa, 
pow. radzyński; kartofle z mąko mocno sprazone to prazucha Dęba, pow. pu-
ławski (SGL, t. VI, s. 448; por. mapa 4, s. 653) oraz na południe od Częstocho-
wy w pow. myszkowskim: prazucha ‘ziemniaki ugniecione z mąką’ Masłońskie 
(KSGP). Inna nazwa żeńska: porka: Tylko same kartofelki (…), ale mniejsze 
i mąkę  się wsypuje i ona się gotuje i późni odcedza się, i tłucze się . No to na-
wet dusicha, porka albo dusicha Stużno, Wincentów, Żardki, Brzustówek, pow. 
opoczyński (Cygan 2018, s. 249) charakteryzuje północną część Małopolski i jej 
pogranicze z Mazowszem. Znana jest ona w Opoczyńskiem i w Piotrkowskiem, 
w okolicach Radomia, Płocka, w miejscowości Łaguszów, pow. zwoleński, a tak-
że w powiecie opatowskim4.

Postać liczby mnogiej typu prażochy // prażuchy posiadają zazwyczaj nazwy 
łyżką kładzionych klusek z ziemniaków utłuczonych z mąką. Występują one:

 – w Małopolsce, głównie północnej, np.: (…) kluski (prażochy), kasze itp. 
(…) Stradom (obecnie dzielnica Częstochowy); (…) i uguotowałam prazu-
chów, nie wiem cy będziecie chcieli jeś Samocice, pow. dąbrowski; i na po-
graniczu małopolsko-wielkopolsko-śląskim w Krzepicach, pow. kłobucki: 
prażuchy ‘potrawa z ziemniaków i mąki’;

 – we wschodniej Wielkopolsce i w łęczyckiem, np. o! prażuchy… z kwa-
szono… kapusto Grzegorzew, pow. kolski; prażuchy… nazywane też dzia-
dami… Bogusławice, pow. kolski (Osowski 2018); niktóre chłopy bardzo 
lubiom prażochy; prażuchy Kramsk konin; prażuchy Złotniki, kaliskie 
(KSGP); prazochy//prazuchy, pl. t. (Szymczak 1965);

 – oraz na Kurpiach w Kadzidle, pow. ostrołęcki: prazuchi (KSGP).

Druga z nazw używana praktycznie tylko w liczbie mnogiej to prażaki, czę-
ściej spotykana w formie zmazurzonej, prazoki, która funkcjonuje:

 – w Polsce centralnej, w łódzkiem, Sieradzkiem i łęczyckiem: prazoki 
byde gotuwać Woźniki, pow. zduńskowolski (KSGP); prazoki, pokrosi się 
trochę te prazoki ji się ji tajno! (Szymczak 1965) oraz na granicy z Wiel-
kopolską w Złotnikach, pow. kaliski: jak śe gotuje pyrki, to śe przysypuje 
munkum, żeby śe to razym poprażyło i tak śe robi prażoki (KSGP);

 – w północnej Małopolsce:
a) w Opoczyńskiem i Radomszczańskiem, np. A takie, no to się kartofli 

ugotowało ji w gotowaniu jeszcze się kartofle, jak takie troszkę miętka-
we, sypało się mąke na wirzch . I óna się tak musiała zaparzyć, tego, 
późni się odcedzało ileś wody w coś takiego, że w razie jak się tłukło, 

4 Zob. http://www.mazowieckiszlaktradycji.com/poi-lista/porka/, dostęp 24 maja 2021.
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że jak będzie za suche, to się dolewało […]. Prażoki u nas to mówią (…) 
Olszowiec (Cygan 2018, s. 253); uUgotuj na uobiod prazoki, Brudzewice, 
pow. opoczyński (SGM); My to porke tu mowieli we Stużnie, a w Ku-
raszkowie to prazoki, no, Kuraszków, pow. opoczyński (Cygan 2018, s. 
249); prazoki, Budzów, pow. radomszczański (SL);

b) w Kieleckiem: ja pamiętam prazoki […]; Mówiło się na nią prazoki 
w mojej wsi, w której mieszkałam, a było to w Piasku powiat Końskie; 
Obrzędowo robiło się ją [tę potrawę] na Gromniczną [2 .II] lub na Kłu-
soki [ostatki] . Wiązało się to z tym, że na Gromniczną wyrzucano cho-
inkę . Z jej pieńka, ze środkowej części, strugano pałkę do prazoków tzw . 
„koziołek” . Koniec jego stanowiły ucięte krótko gałązki boczne . Po wy-
struganiu pałki na drugi dzień gotowano prazoki i wypadało to właśnie 
w Gromniczną . Obowiązkowo przygotowywano ją [tę potrawę] również 
na Kłusoki Bliżyn, pow. skarżyski; Modliszewice, pow. konecki; Chmie-
lów, pow. ostrowiecki5;

c) na terenie północnej Lubelszczyzny w okolicach Lubartowa (SGL, t. VI, 
s. 447): prażaki to z kartofli i mąki […] Ostrów Lubelski, pow. lubar-
towski; prażaki z kartofli na gęsto gotowali Brzeźnica Bychawska, pow. 
lubartowski.

Trzecia z form pluralnych: prażonki jest charakterystyczna dla północnego 
Śląska: prązunki Stare Siołkowice, pow. opolski; prażȯnki Borycz, pow. strzelecki 
(KSGP), prażunki Jejkowice, pow. rybnicki (Przymuszała, Świtała-Trybek 2021); 
i sąsiadującego z nim wieluńskiego: prazunki Przedmość, pow. oleski.

Zasięg geograficzny omawianych nazw potrawy z ziemniaków i mąki, po-
wstałych od czasowników prażyć i parzyć obejmuje głównie teren północnej 
Małopolski i jej pogranicza z Mazowszem, Wielkopolską i częściowo również 
Śląskiem, dotarły one bowiem na teren Opolszczyzny poprzez Wieluńskie. Poza 
tym terenem prażuchy jako nazwa dania z ziemniaków znana jest na Kurpiach. 
Prezentując geograficzną lokalizację omawianych nazw, należy przypomnieć, 
że odnoszą się one w polskiej przestrzeni kulinarnej nie tylko do dania z ziem-
niaków. Są to nazwy różnych potraw powstałych w wyniku zaparzania mąki. 
Wyrazy te, jak sądzę, powstały prymarnie w celu nominacji potraw przygoto-
wywanych przede wszystkim z mąki i wody, a następnie zostały one przenie-
sione na dania przygotowywane w podobny sposób, ale z użyciem ziemniaków. 
Świadczy o tym zdecydowanie szerszy zasięg wyrazów prażuch, prażucha, pra-
żuchy i prażaki w znaczeniu ‘gęstej potrawy z mąki pszennej, żytniej lub gry-
czanej, rzucanej na wrząca wodę lub nią zalewanej’, obejmujący na południu 
także Krakowskie, Tarnowskie (Małecki, Nitsch 1934, mp. 363), częściowo 

5 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/prazoki (dostęp 3.06.2021).
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Podhale (Kąś, t. IX, okolice Czorsztyna), południową Lubelszczyznę (SGL, mp. 
4, por. Smoczyński 1963, s. 43)6, Śląsk Cieszyński i Żywiecki (zob. Nowak 2012, 
KSGP, Przymuszała, Świtała-Trybek 2021), na północy zaś sięgający Kurpiów 
Białych (KSGP). Przeniesienie nazwy na potrawę z ziemniaków mogło dokonać 
się dopiero w XIX wieku, gdy warzywo to na dobre zagościło na chłopskich sto-
łach, stając się jednym z głównych produktów (Chwalba 2004, s. 272)7, wykorzy-
stywanych w żywieniu ludzi i zwierząt oraz do produkcji alkoholu.

Prazoki, prażuchy i prażunki, prażucha i porka to jedynie kilka z wielu nazw 
potrawy z ziemniaków z zaparzoną mąką nadal goszczącej na wielu polskich 
stołach i przywołującej najczęściej wspomnienia z dzieciństwa. Można ją także 
odnaleźć w menu restauracji i barów serwujących dania regionalne. Prostota jej 
wykonania, niezapomniany smak oraz niewątpliwie ludowa geneza spowodowa-
ły, że potrawa ta została wpisana dwukrotnie na listę produktów regionalnych 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pod nazwą prazoki w kategorii „goto-
we dania i potrawy w woj. świętokrzyskim” została zarejestrowana 3 września 
2007 r., natomiast pod nazwą kluchy połom bite jako specjał kuchni śląskiej po-
jawiła się na liście 17 czerwca 2011 r.8.
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Streszczenie

Autorka artykułu prezentuje genezę, zróżnicowanie morfologiczne i geograficzny zasięg 
nazw gęstej potrawy z ugotowanych ziemniaków z dodatkiem mąki. Są to derywaty od 
czasownika prażyć ‘zaparzać’: prażucha, prażuchy, prażaki, prażanki i parzyć: porka, 
które funkcjonują w polszczyźnie regionalnej. Zasięg geograficzny nazw omawianej 
potrawy obejmuje głównie teren północnej Małopolski i jej pogranicza z Mazowszem, 
Wielkopolską i częściowo również Śląskiem. Poza tym terenem prażuchy jako nazwa 
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dania z ziemniaków znana jest na Kurpiach. Zwraca się uwagę, że są to również nazwy 
innych potraw powstałych w wyniku zaparzania mąki.

SłOWA KLuCZOWE: leksyka kulinarna, polski regionalizm, geografia lingwistyczna
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TYPOWY ŚLONSKI ŁOBIOD JAKO KONCEPT 
JĘZYKOWO-KULTUROWY 

W BLOGACH KULINARNYCH

TYPICAL SILESIAN DINNER AS A LINGUISTIC AND CULTURAL 
CONCEPT IN FOOD BLOGS

ABSTRACT: The article describes a typical Silesian dinner on the basis of posts pub-
lished in culinary blogs. It analyzes posts related to three dishes: roulade, Silesian dump-
lings and red cabbage; it also juxtaposes the bloggers’ recipes with those found in lexicons 
and other sources on Silesian culinary heritage. The adoption of a linguistic and cultural 
perspective made it possible to describe the Silesian dinner in axiological terms as a sym-
bol of a “small homeland”, particularly valuable in today’s globalizing culture.

KEYWORDS: linguistic and cultural image of  the world, food blog, Silesian dinner, 
food

Prezentowany artykuł stanowi fragment większej rozprawy poświęconej języko-
wi współczesnych blogów kulinarnych. Przedmiotem refleksji w rozprawie jest 
językowa konceptualizacja jedzenia i potraw w blogach kulinarnych, które dzięki 
rosnącej popularności i interaktywności stały się znaczącym elementem współ-
czesnej rzeczywistości medialnej. Można na nie patrzeć jak na teksty kultury, są 
bowiem nośnikami idei, oddziałują na wyobraźnię i emocje, kształtują posta-
wy społeczne i są przez odbiorców uznane za ważne. Blogi kulinarne to swoista 
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gatunkowa hybryda nawiązująca do poradnika, pamiętnika, dziennika, książki 
kucharskiej, kalendarza – swego rodzaju współczesna sylwa. Można je klasyfiko-
wać, uwzględniając opisywane w nich rodzaje jedzenia albo konkretnych potraw 
(np. blogi śniadaniowe, blogi przekąskowe/przystawkowe, „słodkie” blogi kulinar-
ne poświęcone wypiekom i deserom, blogi mięsożerców) lub osobę autora, jego 
styl życia bądź sytuację życiową (np. blogi podróżniczo-kulinarne, blogi związane 
z kuchnią regionalną, blogi dietetyczne, fitblogi, blogi kulinarne studenckie, męskie 
blogi kulinarne, kulinarne blogi matek, ekoblogi, wegeblogi) oraz jako blogi bez wi-
docznych preferencji potraw i bez eksponowania postawy życiowej osoby piszącej.

Tytułowy „typowy śląski obiad”, opisywany w wielu blogach, można uznać 
za danie-symbol, będące świadectwem nie tylko sztuki kulinarnej blogerów, 
ich pomysłowości i kreatywności, lecz także przywiązania do tradycji, tęsknoty 
za „małą ojczyzną” i za utraconym dzieciństwem (inne dania-symbole, na przy-
kładzie których można zrekonstruować smaki dzieciństwa, to np. rosół czy szar-
lotka – zob. Jóźwiak, 2020). Z tego powodu ów językowy, kulturowy i kulinarny 
fenomen wart jest szczegółowego opisu. Głównym celem artykułu nie jest jednak 
rekonstrukcja tradycyjnych przepisów na potrawy tworzące śląski obiad, tylko 
ukazanie, jak o nich piszą blogerzy kulinarni i ich odbiorcy/komentatorzy, jak je 
sobie wyobrażają i jak je wartościują. Omawiany w niniejszym artykule materiał 
leksykalny został wyekscerpowany z blogów o różnorodnym charakterze, zarów-
no z blogów poświęconych kuchni śląskiej, jak i z podróżniczo-kulinarnych, we-
getariańskich, dietetycznych oraz blogów o charakterze ogólnym.

Przedmiotem analizy są wszystkie elementy tekstowe typowego blogowego 
postu: jego tytuł, wstęp wprowadzający do przepisu właściwego, w którym autor 
dzieli się swoją wiedzą, poglądami, doświadczeniami kulinarnymi i życiowymi, 
lista składników potrzebnych do sporządzenia dania, część dotycząca sposobu 
przygotowania jedzenia oraz komentarze osób czytających. W przywoływanych 
cytatach zachowana została oryginalna pisownia.

„Typowy śląski obiad” jest dla blogerów znakiem rozpoznawczym śląskiej 
kuchni, a jego skład jest zawsze ten sam: rolada śląska, kluski śląskie i modra 
kapusta1. Sygnałem regionalności w intencji autorów blogów są dodawane do 
nazw przymiotniki śląski/śląskie/śląska lub przysłówek po śląsku w tytule wpi-
su: Kluski śląskie, Rolada śląska, Śląski obiad, Obiad po śląsku, Rolada wołowa 
po śląsku . Warto zauważyć, że w tradycji śląskiej klōzki są „bezprzymiotniko-
we”, to głównie nie-Ślązacy dodają tę przydawkę do nazwy potrawy. Rzadziej 
sygnalizowane jest dokładniejsze pochodzenie potrawy, np. Roladki cieszyńskie 

1 W blogowym ujęciu śląskiego obiadu często pomijany jest fakt, że tradycyjnie składa się 
on jeszcze z podawanej „na pierwsze” nudelzupy, czyli ‘rosołu z mięsa wieprzowego, wołowego 
lub kurzego, którym zalewa się na talerzu ugotowany wcześniej makaron, tzw. nudle’ (Przymu-
szała, Świtała-Trybek 2021, s. 382), dlatego w referacie jej nie uwzględniłam.
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nadziewane kiełbasą i ogórkiem . Jak zauważają Beata Kiszka i Wioletta Wilczek 
w artykule Nudle, karminadle i kreple, czyli kuchnia śląska bez tajemnic:

w niektórych przypadkach owa „śląskość” danej potrawy stanowi jedną z wersji, róż-
niącą się od podstawowego przepisu nieco innym sposobem jej przygotowania lub 
dodaniem jakiegoś składnika (…). Nawiązanie do regionu w nazwie potrawy wzmaga 
jego identyfikację regionalną, nie zawiera natomiast informacji o charakterystyce da-
nia (Kiszka, Wilczek 2018, s. 133).

Często autorzy blogów, aby zaznaczyć regionalność potrawy, posługują się 
w tytułach postów słowami gwarowymi (lub własnymi wyobrażeniami o gwa-
rze): Modro kapusta, czyli czerwona kapusta po śląsku; Rolada śląsko z modrą ka-
pustą i czornymi kluskami; Ślonski łobiod: rolada, kluski, modro kapusta; Rolady, 
kluski polane zołzom i modro kapusta; Śląski dymfkraut, czyli modra kapusta 
z goździkami na ciepło; Przepis na Gumiklyjzy, czyli kluski śląskie. Rzadsze są 
wpisy w całości lub częściowo pisane gwarą, jak na blogu „Chop w kuchni”:

Modrŏ kapusta/Blaukraut (Niebieska kapusta zasmażana):
Tego dania to chyba niy trza żołdnymu przedstawiać

Co potrza?
pó gōwki modryj kapusty (chyba, że mołcie jedna małŏ)
sōl i pieprz
10–20 dkg wyndzōnki
łeżeczka cukru
połra łeżek ôctu
połra łoztrzaskanych we mojździerzu kulek ziela angelskego
połra liści bobkowych
1–2 starte jabłka
1 cebula
niypołnŏ szklōnka wody
łeżka masła abo ździebko oliwy

Pokrōnżejcie kapusta, wciepcie do gorka, wlyjcie woda i warzcie we ŏtwartym gor-
ku- idzie ô to, żeby woda nōm bez tyn czas ôdparowała i niy trza ji bōło ôdcedzać. 
Do gorka dociepcie ziele angelske, liście bobkowe, sōl, pieprz, cukier, jabko, wlyjcie 
trocha ôctu i do smaku mogecie tyż dać masła abo oliwy (abo jedne i druge). Niech 
sie to tak pomału warzi- jak sie Wōm spōmni, to mogecie ta kapusta tyż połra razy 
pomiyszać (tak ze pó godziny na wszyjsko zyńdzie).

Pokrejcie wyndzōnka i przypiyczcie na patelni, pod kōniec dociepcie do niyj pokrōnŏ 
cebula. Kedy kapusta bydzie już miynkŏ, dejcie dō ni przypieczonŏ wyndzōnka ze 
cebulōm. Dosmakujcie ôctem, solōm, pieprzym i przez chwila jeszcze powarzcie. 
Za połra minut mogecie sie za nia brać. Smacznego. (1)
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O regionalnym charakterze potrawy świadczą również inne podawane przez 
blogerów informacje: śląskie pochodzenie potrawy, śląski rodowód blogera, za-
mieszkiwanie na Śląsku:

Mieszkam na Śląsku. Mój tata był górnikiem, więc danie to było obowiązkowe w bar-
bórkę. (2)

Danie podawane w niedzielę było zwieńczeniem długiego tygodnia pracy śląskiego 
górnika. (3)

Potwierdzenie śląskości opisywanego dania odnaleźć można także w komenta-
rzach do wpisów:

Pochodzę ze Śląska i taki obiad jest mi bardzo dobrze znany. (4)

Ja też jestem Ślązaczką i znam tą kompozycję, niestety nigdy nie przepadałam. I przez 
to wstyd mi teraz, że nigdy jeszcze rolad sama nie robiłam. Ech, trzeba mi wrócić do 
korzeni. (4)

Tradycja śląskiego obiadu jest stosunkowo młoda, jego obowiązkowe ele-
menty pojawiły się bowiem na Śląsku dopiero w XIX wieku, a upowszechni-
ły po II  wojnie światowej, kiedy poprawiła się sytuacja materialna Ślązaków, 
a konsumpcja mięsa stała się powszechna (Krasnodębska 2010). Na beztydzień, 
czyli w dni powszednie, obiad ograniczał się do jednego dania, na przykład po-
żywnej, kalorycznej zupy. Śląski obiad w całości pojawiał się w dni świąteczne, 
w niedzielę albo podczas ważnych uroczystości, jak wesele, chrzciny itp. Jego 
wyjątkowość, niecodzienność wiązała się także z tym, że do jego przygotowa-
nia potrzeba było dużego nakładu czasu i pracy. Odświętność, wręcz rytualność 
śląskiego obiadu jest w blogach kulinarnych często podkreślana:

Taki typowo śląski obiad (…) jada się zawsze w dni świąteczne2. (2)

Bez rolady z kluskami i kapustą na Śląsku nie może obyć się żaden świąteczny i nie-
dzielny obiad ani wesele czy inna zacna okazja. (5)

W każdą niedzielę w typowym śląskim domu muszą być śląskie kluski, rolada i mo-
dra kapusta. (6)

Wołowa rolada, modro kapusta i kluski polane przepysznym sosem to tradycyjny 
śląski obiad przygotowywany przeważnie tylko w niedzielę. Nie można powiedzieć 
że nie są pracochłonne (…). (7)

2 Ortografia i interpunkcja wpisów internetowych oryginalna. Podkreślenia Autorki 
[przyp. red].
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Podkreśla to także Waldemar Żarski, który pisze, że „obfity, tłusty obiad w ro-
dzinie górniczej był z jednej strony posiłkiem, z drugiej nagrodą za niewygody 
i trudy górniczej pracy” (Żarski 2012, s. 178).

Trzy podstawowe elementy śląskiego obiadu to rolada, kluski i modra kapusta. 
Rolada jest najbardziej reprezentacyjnym śląskim daniem mięsnym. Tradycyjnie 
robi się ją z owiynziny, czyli z wołowiny, co Marek Szołtysek w publikacji pt. Kuch-
nia śląska . Jodło . Historia . Kultura . Gwara wiąże z faktem, że wobec rozpowszech-
nionej hodowli świń i niskiej ceny wieprzowego mięsa wołowina zyskała na war-
tości. Dlatego śląskie gospodynie domowe, poszukując czegoś nowego, smacznego 
i szlachetnego, wprowadziły do śląskiego menu wołowinę, z której przygotowywa-
no roladę (por. Szołtysek 2003, s. 97). W serwisie internetowym „Śląskie Smaki” 
poświęconym śląskiej tradycji kulinarnej odnaleźć można informację, że:

Z wywiadów przeprowadzonych z mieszkańcami Świerklańca, Bytomia, Radzionko-
wa, Zbrosławic wynika, że rolada wołowa znana była już w okresie międzywojennym. 
(…) Z informacji o zwyczajach i potrawach podawanych na weselach zebranych w ar-
chiwum badań terenowych przeprowadzonych w 1960 roku we wsi Dąbrówka Wielka 
wynika, iż rolada wołowa śląska była bardzo popularnym daniem na tych uroczysto-
ściach już kilka dziesięcioleci temu. (8)

Definicję rolady jako ‘zrazu wołowego zawijanego’ podaje Małgorzata Wi-
taszek-Samborska w Studiach nad słownictwem kulinarnym we współczesnej 
polszczyźnie (Witaszek-Samborska 2005, s. 351). Podobnie definiuje ją Joanna 
Furgalińska w Ślónskiej godce, czyli ilustrowanym słowniku dla Hanysów i Go-
roli (Furgalińska 2010, s. 136). Natomiast Dorota Świtała-Trybek i Lidia Przy-
muszała w książce Dobry żur, kiej w nim szczur . Dziedzictwo kulinarne Śląska 
w tekstach kultury piszą o roladzie robionej także z wieprzowiny. W ich ujęciu 
rolada to ‘potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa wołowego lub wieprzowego z na-
dzieniem (słonina, boczek wędzony, kiszony ogórek) i przyprawami (musztarda, 
sól, pieprz)’ (Świtała-Trybek, Przymuszała 2018, s. 297). Badaczki w swoim naj-
nowszym Leksykonie dziedzictwa kulinarnego Śląska rozbudowują definicję rola-
dy, dopuszczając dodawanie innych składników (np. kiełbasy). Podają również 
szczegółowy sposób przygotowania potrawy:

tłuczony płat mięsa wołowego (nazywany też owięziną, najbardziej ceniony gatunek 
mięsa na rolady) lub wieprzowego (schabu, karczku, szynki) posmarowany musztar-
dą, na którym kładzie się pokrojoną w kostkę cebulę i boczek wędzony (lub kiełbasę), 
następnie przyprawia się solą i pieprzem; niektóre gospodynie dodają także ogórka 
kiszonego lub konserwowego, a także skórkę od chleba. Całość zawija się w rulonik 
i owija nitką i smaży na tłuszczu, który później jest podstawą zołzy, czyli sosu. Tak 
upieczone mięso podaje się najczęściej do białych lub czarnych klusek i modrej kapusty 
(Przymuszała, Świtała-Trybek 2021, s. 425).
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Nazwa rolada śląska jest w blogach opisujących typowy śląski obiad najczęst-
szym określeniem tej potrawy. Nazwa zraz zawijany (podobny kształtem do ro-
lady) występuje dużo rzadziej. Zdarza się, że opis zrazów zawijanych w ogóle nie 
nawiązuje do regionalności potrawy, a w wielu przepisach podaje się możliwość 
wykorzystania na zrazy innych gatunków mięsa niż wołowina:

W moim domu rodzinnym na rolady śląskie mówiło się zrazy zawijane. Tak się przy-
jęło. Rolady śląskie można przygotować tradycyjnie z wołowiny albo z mięsa wieprzo-
wego lub drobiowego. O ile rolady z wołowiny najczęściej faszerowane są boczkiem 
lub słoniną, musztarda, cebula i ogórkiem, o tyle te wieprzowe już nie koniecznie. (9)

Podobno prawdziwe rolady śląskie robi się z wołowiny. Ja wołowiny nie lubię i jeść jej 
nie będę z różnych względów, ale wieprzowina już mnie urządza. (4)

Ponieważ pochodzę ze Śląska, postanowiłam przerobić na wersję dietetyczną najbar-
dziej znane u nas danie – rolady śląskie. (…) Ja zrobiłam rolady śląskie z mięsa kur-
czaka (…). (10)

Podstawową cechą rolady w analizowanych przepisach jest więc jej zwijany 
kształt (uzasadniający nazwę). Tradycyjnie robiona jest z wołowiny, ale dopusz-
czalne są inne rodzaje mięsa. Natomiast składniki zawijane w mięso zależą od 
inwencji twórczej gotującego.

Drugim stałym składnikiem typowego śląskiego obiadu są kluski śląskie . 
W śląskim jadłospisie pojawiły się prawdopodobnie około roku 1850 z powodu 
upowszechnienia ziemniaków (kartofli) i docenienia ich wartości. „Przełomem 
w odżywianiu Ślązaków było pojawienie się ziemniaków, zwanych też kartofla-
mi, które Śląsk zawdzięcza Krzysztofowi Kolumbowi i królom pruskim. Kolumb 
odkrywając w 1492 roku Amerykę przywiózł do Europy tę dziwną bulwę, ale 
nikt wówczas nie przypuszczał, że stanie się ona tak popularna” (Szołtysek 2003, 
s. 97). Na blogach odnaleźć można legendy związane z powstaniem klusek, czę-
sto opisujące historie wcześniejsze niż data przywiezienia przez Kolumba bulwy 
ziemniaka do Europy. Jeden z wpisów informuje, że kluski śląskie

po raz pierwszy pojawiły się w Raciborzu w 1241 roku, a gospodynie w obronie mia-
sta rzucały nimi w mongolskiego najeźdźcę. Inna legenda mówi, że wymyślono je dla 
hajerów, czyli górników, ponieważ miały dłużej trzymać się w żołądku, i tym samym 
bardziej sycić, niż same ziemniaki. (11)

Na innym blogu przeczytać można taką historię:

Dawno temu żył sobie chłop Konrad ze swoją żoną Agnieszką. Kobieta była znana 
w całej okolicy z talentu do robienia klusek. Niestety zmarła na dżumę, a Konradowi 
w oczy zaglądnęło widmo śmierci głodowej. Pewnego razu wybrał się do Wrocławia, 
a że droga była męcząca to przysnął w okolicy kościoła. We śnie ukazała mu się jego 
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żona mówiąc mu, że daruje mu magiczny garnek który sam się będzie napełniał klu-
skami ale warunek jest taki – nie możesz zjeść do samego końca! Musi zostać na dnie 
jedna kluska. Chłop po obudzeniu był bardzo głodny a przed sobą zobaczył garnek 
z kluskami. Niestety nie opanował się i postanowił zjeść je wszystkie, ale ostatnia klu-
ska nie dała się! Uciekła z garnka na dach i zamieniła się w kamień. Magiczny garnek 
już nigdy się nie napełnił. (12)

Kluski śląskie to jedno z najpopularniejszych śląskich dań. Ich skład, wygląd 
i sposób wykonania jest przedmiotem żywych dyskusji. W przywoływanych już 
Studiach nad słownictwem kulinarnym Małgorzata Witaszek-Samborska definiu-
je hasło kluski śląskie następująco: ‘kluski z ciasta z mąki ziemniaczanej, ziem-
niaków gotowanych, jaj, uformowane w kulki z wgłębieniem i ugotowane’ (Wita-
szek-Samborska 2005, s. 271). Z kolei w monografii Doroty Świtały-Trybek i Lidii 
Przymuszały kluski śląskie (inaczej kluski guminowe) to ‘kluski zagniatane z tłu-
czonych gotowanych ziemniaków z dodatkiem mąki ziemniaczanej, jajek i soli, 
formowane ręcznie, gotowane w osolonej wodzie’ (Świtała-Trybek, Przymuszała 
2018, s. 295). Natomiast w swoim Leksykonie autorki rozszerzyły definicję klusek 
śląskich następująco:

kluski zagniatane z tłuczonych gotowanych ziemniaków z dodatkiem mąki ziemnia-
czanej w proporcji 3:1, jajka, soli, gotowane w osolonej wodzie. Formowane ręcznie 
w kształcie małej, mieszczącej się w dłoni kulki, często z niewielkim wgłębieniem. 
Podawane z roladą, modrą kapustą i zołzą jako nieodzowny składnik niedzielnego 
i świątecznego obiadu (…) (Przymuszała, Świtała-Trybek 2021, s. 283).

Inne nazwy klusek, oprócz przytoczonej już nazwy kluski guminowe, to kluski 
z dziurką, kluski gumione, gumiklyjzy, kartofelmelklezy. Co znamienne, blogerzy ku-
linarni kluskami śląskimi określają zarówno kluski białe (biołe), jak i czarne (czorne) 
czy szare, nazywane tak ze względu na dodatek surowych ziemniaków. Różnice 
między poszczególnymi rodzajami klusek tłumaczą na blogach autorzy przepisów:

Na Śląsku są dwa rodzaje klusek, są kluski czarne, gdzie miesza się ugotowane ziem-
niaki z tartymi surowymi, są one znane jako kluski szare lub żelazne [oraz] białe klu-
ski (gumiklyjzy). (13)

Warto jednak zaznaczyć, że 21 sierpnia 2006 r. na Listę Produktów Tradycyj-
nych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi województwa śląskiego w kategorii 
„Gotowe dania i potrawy” zostały wpisane tylko kluski białe (14). Autorzy blogów 
za kluski śląskie uważają jednak zarówno klasyczne białe kluski, jak i te z dodatkiem 
surowych ziemniaków, a więc de facto nazywają tak samo dwie różne potrawy:

Przepis na tradycyjne gumiklyjzy podawałem w poprzednim wpisie. Czas na dru-
gi rodzaj klusek śląskich. Kluski śląskie czarne, szare lub czorne stanowiły dla mnie 
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zawsze większą wartość niż białe kluseczki tak popularne w naszym kraju. Specy-
ficzny kolor i bardziej ziemniaczany smak, idealnie komponuje się z modrą kapustą 
i roladą śląską. (15)

Również na blogu Veganon we wpisie zatytułowanym Czorne kluski śląskie kluski 
czarne postrzega się jako drugi rodzaj klusek śląskich:

Białe kluski śląskie z dziurką, czyli gumiklyjzy znają wszyscy. Już dawno przekroczyły 
granice Śląska i są serwowane w całym kraju. Ich ciemniejsze kuzynki, zna mało kto 
poza Śląskiem. Różnią się składem i kolorem. (…) Na Śląsku nazywane są czornymi, 
żelaznymi, szarymi lub polskimi. Podawane z roladami, modro kapustą i sosem pie-
czeniowym. Znane są głównie na Górnym Śląsku i Opolskim. (16)

Nieścisłości w nazewnictwie klusek zasygnalizował również Marek Szołty-
sek, który we wprowadzeniu do przepisu na czorne kluski, zauważył: „Potrawę 
tę jedni nazywają «kluskami tartymi», inni «śląskimi kluskami» lub «polskimi 
kluskami», a jeszcze inni stosują nazwę «czorne kluski». Widzimy więc, że z na-
zwaniem jednej z najpopularniejszych potraw na Śląsku sami Ślązacy mają pe-
wien problem” (Szołtysek 2003, s. 101). Wszystkie wymienione nazwy pojawiają 
się w badanych blogach kulinarnych, jednak najczęściej występują kluski śląskie 
i gumiklyjzy. Według Słownika gwar śląskich pod redakcją Bogusława Wyderki 
gumiklyjzy (inna forma gumiklajzy) to ‘kluski robione w odpowiedniej proporcji 
z rozgniecionych, ugotowanych ziemniaków i mąki ziemniaczanej z dodatkiem 
jajek, mające zwykle kształt spłaszczonych kulek; kluski śląskie’ (Wyderka [red.], 
2009). Definicja ta obejmuje więc tylko kluski białe z gotowanych ziemniaków. 
Jednak Anna Lerch-Wójcik, autorka książki Pełny bonclok – tradycje kulinar-
ne w podmiejskich dzielnicach Jastrzębia-Zdroju (Lerch-Wójcik 2018), w której 
opracowała ponad 60 przepisów w gwarze śląskiej na podstawie rozmów z ja-
strzębskimi gospodyniami, za równoprawny składnik tradycyjnego niedziel-
nego śląskiego obiadu uznaje również kluski czarne (z surowych ziemniaków). 
Na swoim blogu we wpisie dotyczącym śląskiego obiadu, pisze: „Na drugie danie 
obowiązkowo gospodyni serwowała rolady z kluskami (biołymi albo czornymi) 
w ciymnej zołzie i z modrom kapustom” (17).

O przepis na kluski śląskie i ich wygląd blogerzy kulinarni toczą niekończący 
się spór. Pierwsza sporna kwestia dotyczy dodawania jajka do ciasta. W wielu 
wpisach pojawia się ono jako składnik klusek, choć niektórzy kwestionują za-
sadność tego dodatku:

Do prawdziwych klusek śląskich nie dodaje się jajka, ale dodać. (13)

Wegańskie kluski śląskie. Dziś celebrujemy Śląsk który dał nam te cudowne smako-
witości. Co ciekawe oryginalny przepis jest wegański, dodatek surowego jajka poja-
wił się w przepisach znacznie później niż pierwowzór naszej kluchy. (18)
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Jako przykładna żona męża Ślązaka kluski śląskie muszę umieć ugotować ;) Wg in-
strukcji małżonka dodaje się do ciasta jajko, jednak we wszystkich książkach ku-
charskich jakie posiadam (w tym również tematycznych dotyczących kuchni ślą-
skiej) przepisy o jajku nic nie mówią. Kucharka XXI w. wie, że czego nie wie ona, wie 
wujek google ale tu też jedni z jajkiem te kluchy lepią inni bez. (19)

Chociaż wiele gospodyń używa do klusek jajek, to jest ono w nich kompletnie 
zbędne. (20)

Być może arbitrem w tej kwestii mógłby być Marek Szołtysek, zgłębiający kul-
turę, gwarę i kuchnię śląskiej, który w przepisach na kluski białe i czarne jajko 
uwzględnia (Szołtysek 2003, s. 101–102).

Drugą sporną kwestią jest wgłębienie w kluskach, zwane potocznie dziurką. 
Autorzy blogów dyskutują o tym, czy dziurka w tradycyjnych kluskach śląskich 
jest właściwa i zasadna. Na blogu „Chop w kuchni” odpowiedź jest jednoznaczna:

Z dziurōm abo bez? Idzie pedzieć, że to je tako filozofijoł ślōnski klōzki. Joł tam wia 
jedno: ani Ōłma Albina, ani Ōłma Ana żodnych dziurōw we klōzkach niy robiōły, niy 
robi ich moja Muter i niy byda robiōł jo. (21)

Inni blogerzy także poruszają tę kwestię:

Prawdziwe kluski śląskie to spłaszczone kulki z dziurką w środku. Dlaczego z dziurką? 
Po pierwsze dlatego, że wtedy szybciej i bardziej równomiernie się gotują, a po drugie 
dziurka jest wgłębieniem na podawany z potrawą sos. Niektórzy dodają jeszcze jeden 
powód – kluski z dziurką wyglądają dużo atrakcyjniej. (11)

Na przykład taka dziurka w kluskach. Moja babcia, Ślązaczka od pokoleń, nigdy nie 
podała klusek z dziurką. Ani razu. A w moim domu kluski raz były idealnie okrągłe, 
raz miały dziurkę. (22)

Problem wgłębienia w klusce jest na tyle żywy, że dyskusję na ten temat podej-
mują także czytelnicy blogów, wyrażając swoją opinię w komentarzach:

Moja babcia pochodzi z Raciborza i jak zapytałam, czemu nie robi klusek z dziurką, 
stwierdziła, że pierwsze słyszy o dziurce. Tak tez aby tradycji rodzinnej stało się za-
dość robimy piękne kluski bez dziurki. (22)

Spór rozstrzyga Marek Szołtysek, stwierdzając, że „Kluski tradycyjnie nie miały 
dziurek. Dziurki w kluskach stały się pewnym stereotypem, dlatego warto wiedzieć, 
że nie mają nic wspólnego z tradycją śląskiego obiadu” (Szołtysek 2017) .

Ciekawy jest też sposób nazywania procesu kształtowania klusek, które po wy-
robieniu ciasta formuje się, lepi lub kula:

Z gotowego ciasta lepimy dowolnej wielkości małe kuleczki. (23)
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Kulamy kluski, w którym robimy dziurkę lub nie. (24)

Dobra wiadomość jest taka, że kluski bardzo dobrze znoszą mrożenie i wystarczy raz 
na jakiś czas zrobić większą partię, aby oszczędzić sobie kulania każdej niedzieli. (22)

Na dłoni uformuj niewielkie kluski. (12)

Obraz klusek opisywanych przez blogerów jest więc złożony. Prototypowe 
kluski są białe, robione z gotowanych tłuczonych ziemniaków z dodatkiem mąki 
ziemniaczanej, jajka i soli. Kluski w blogach mają swoje warianty: z jajkiem lub 
bez jajka, z dodatkiem surowych tartych ziemniaków (szare kluski) bądź wy-
łącznie z surowych ziemniaków (czarne kluski śląskie). Wszystkie są okrągłe, 
ręcznie formowane, lepione, kulane. Dziurka w klusce nie jest konieczna.

Trzeci składnik śląskiego obiadu to modra kapusta, czyli ‘potrawa przyrzą-
dzana z odmiany kapusty o fioletowym, niebieskim lub czerwonym zabarwie-
niu’ (Świtała-Trybek, Przymuszała 2018, s. 296), przywieziona prawdopodob-
nie na Śląsk w XVIII wieku przez niemieckich osadników. Śląska nazwa dania 
– dymfkraut – przywoływana jest przez blogerów stosunkowo rzadko (np. Śląski 
dymfkraut, czyli modra kapusta z goździkami na ciepło). Według Słownika gwar 
śląskich dymfkraut to po prostu ‘duszona kapusta’ bez wskazania na jej barwę 
(Wyderka [red.] 2006).

Ryszard Tokarski, analizując nazwę barwy modry, umieszcza ją w polu: nie-
bieski – błękitny – modry, a za centralny uznaje niebieski (Tokarski 2004, s. 117). 
Tymczasem w blogach modra/modro kapusta definiowana jest jako czerwona: 
Modra kapusta, czyli czerwona kapusta na ciepło; Modro kapusta, czyli czerwona 
kapusta po śląsku, rzadziej fioletowa, a czasem niebieska:

Tak się zastanawiam, że u mnie w domu rodzinnym mówiło się fioletowa kapusta, ani 
czerwona, ani modra, ale właśnie fioletowa. (25)

Mieszkam na Śląsku i taki typowo śląski obiad, w skład którego wchodzą rolady wo-
łowe, kluski śląskie i niebieska kapusta zwana u nas modrą kapustą, jada się zawsze 
w dni świąteczne). (2)

Zagadkę niejednolitego nazewnictwa barwy tej odmiany kapusty wyjaśnia Fran-
ziska Flaig w tekście pt. Sekrety czerwonej kapusty. Jak tłumaczy autorka:

Liście czerwonej kapusty zawierają antocyjany, rozpuszczalne w wodzie barwni-
ki, które mają barwę czerwoną, fioletową lub niebieską, w zależności od poziomu 
pH/ kwasowości otoczenia. Działają one, jak to określają chemicy, jak wskaźniki kwa-
sowo-zasadowe (lub wskaźniki pH). Kiedy poziom pH jest niski, np. w warunkach 
kwaśnych, wskaźniki te przyjmują barwę czerwoną. Jeżeli natomiast poziom pH jest 
wysoki, w mniej kwaśnych warunkach, wskaźniki stają się fioletowe lub nawet nie-
bieskie. (26)
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Modra kapusta może być przyrządzana na ciepło lub na zimno (przez bloge-
rów kulinarnych przede wszystkim na ciepło). Także L. Przymuszała i D. Świtała-
-Trybek twierdzą, że modra kapusta jest przyrządzana „z ugotowanej (lub suro-
wej, przysmażonej), szatkowanej kapusty z dodatkiem podsmażonego na patelni 
wędzonego boczku i cebuli, doprawiona octem, cukrem, solą i pieprzem, czasa-
mi startym jabłkiem. Może być podawana na ciepło lub zimno” (Przymuszała, 
Świtała-Trybek 2021, s. 374).Według Marka Szołtyska „są to zasadniczo dwie 
różne potrawy, a na eleganckich obiadach można podać je obie na stół” (Szołty-
sek 2003, s. 103). Nazwa modro kapusta odnosi się więc bardziej do składnika, niż 
do potrawy przygotowywanej w konkretny sposób. Potwierdzają to wpisy na blo-
gach kulinarnych:

Na koniec, gdy czerwona kapusta będzie już podgotowana (ale nadal nieco chrupią-
ca), dodać starte na tarce jabłko i posiekany koperek. Kapustę modrą doprawić do 
smaku solą, cukrem i świeżo mielonym pieprzem. Kapusta czerwona w takiej postaci 
smakuje świetnie zarówno na ciepło, jak i na zimno. (27)

Ugotowaną i odcedzoną kapustę połączyć z boczkiem i cebulą. Dodać starte na tar-
ce o grubych oczkach jabłko. Kapustę doprawić do smaku solą, pieprzem, cukrem 
i octem. Podusić jeszcze 2–3 minuty. Podawać do obiadu na ciepło. (28)

Wyłaniający się z blogów obraz trzeciego składnika śląskiego obiadu to danie 
z duszonej kapusty o zabarwieniu niebieskim, czerwonym, rzadziej fioletowym, 
najczęściej z dodatkiem boczku, jabłka, cebuli lub innych dowolnych dodatków, 
podawane na ciepło lub zimno jako dodatek do rolad i klusek.

Trzy wymienione elementy śląskiego obiadu nierozerwalnie się ze sobą łączą 
i wzajemnie uzupełniają. Można powiedzieć, że jedno bez drugiego nie sma-
kuje i się z reguły nie pojawia. Ze względu na tę nierozerwalność śląski obiad 
bywa nazywany Trójcą Świętą niedzielnych obiadów albo kulinarną ikoną Śląska. 
A doskonałe współbrzmienie smaków trzech dań składowych podkreślane jest 
w przepisach:

Roladę, sos, kluski i kapustę najlepiej podać na jednym talerzu. Wtedy ślonski ło-
biod smakuje najlepiej. (5) Przepis na roladę mamy od rodowitej Ślązaczki, zawsze 
trzymamy się go ściśle, dziś tylko go przypomnimy, jednak dopiero z kluskami ślą-
skimi i modrą kapustą tworzy ona skończone dzieło kuchni regionalnej. (5)

W tym momencie rolady są już gotowe i czekają tylko na kluski. (29)

Ta zależność między daniami bywa jednak niesymetryczna. O ile podawanie 
rolady śląskiej z innymi dodatkami niż kluski śląskie to dla wielu blogerów kuli-
narnych profanacja tradycyjnego śląskiego obiadu, o tyle jedzenie klusek śląskich 
z innymi dodatkami lub jako samodzielne danie jest dopuszczalne:
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W moim śląskim domu i śląskich domach, które znałam, kluski zawsze były elemen-
tem obiadu. Nie stanowiły osobnego dania. No ale pewnie, przecież można zjeść klu-
ski tak, jak się ma ochotę. (22)

Najczęściej podaje się je z roladą i modrą kapustą. Ja lubię kluski śląskie także z sosem 
pieczarkowym. (30)

Typowy śląski obiad złożony z trzech omówionych wyżej dań podlega w opi-
sach silnej aksjologizacji. Najczęściej jest opatrywany wartościującymi kwanty-
fikatorami prawdziwy, tradycyjny, typowy, autentyczny, oryginalny: Prawdziwa 
śląska modro kapusta; Jak zrobić prawdziwe śląskie rolady? Tych reguł trzeba prze-
strzegać . Sprawdzony przepis; Tradycyjna rolada śląska z kluskami i modrą kapu-
stą; Przepis na tradycyjne kluski śląskie; Prosto i bezpiecznie . Typowy śląski obiad; 
Kluski śląskie – autentyczne; Oryginalne kluski śląskie itd. Kategoria prawdziwo-
ści jest mocno podkreślana w blogowym dyskursie kulinarnym. W przypadku 
wpisów dotyczących śląskiego obiadu rozstrzyganie o prawdziwym czy niepraw-
dziwym charakterze proponowanych przepisów jest konsekwencją rekonstrukcji 
tradycyjnych receptur. Są one przekazywane z pokolenia na pokolenie, pozyska-
ne od babci (omy) lub mamy, co jest gwarancją prawdziwości receptury i sposobu 
wykonania:

Przepis na kluski śląskie jest w naszej rodzinie przekazywany z pokolenia na poko-
lenie. Mamy go od naszej omy. Mali czy duzi, wszyscy je uwielbiają. Obowiązkowo 
z sosem z rolady albo pieczeni. Niedzielny czy świąteczny obiad nie może się bez nich 
obejść. A oma na śląsku to oczywiście babcia. (31)

Również w tytułach wpisów nawiązuje się do sztuki kulinarnej starszego po-
kolenia kobiet: Przepis na Modra kapusta babci Rysi; Kluski śląskie wg Babci Zosi; 
Kluski śląskie z przepisu babci Gosi. Przywołanie osoby babci albo mamy, oprócz 
gwarancji tradycyjności przepisu, stanowi też pretekst do odbycia kulinarnej po-
dróży w przeszłość, do dzieciństwa spędzonego najczęściej tam, skąd dana potra-
wa pochodzi.

Potwierdzeniem autentyczności przepisu jest również powoływanie się na po-
chodzenie albo miejsce zamieszkania – własne lub bliskiego członka rodziny. 
Z analizy blogów kulinarnych wynika jednak, że choć podtrzymywanie tradycji 
i stosowanie oryginalnych receptur stanowi dla blogerów dużą wartość, to jednak 
jest ono płynne, kontekstowe, modyfikowalne (por. Bachórz 2014, s. 315). Z tego 
powodu tradycyjny przepis na śląski obiad ma wiele wariantów, co jest charakte-
rystyczne także dla innych tradycyjnych potraw, wariantywność wynika bowiem 
z odmiennych zwyczajów rodzinnych. Rolada może być zrobiona z plastrów wo-
łowiny albo wieprzowiny, w które tradycyjnie owija się boczek, ale również sło-
ninę, kabanosy, śląską kiełbasę albo mięso mielone. Dodatek musztardy i skórki 
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chleba razowego zależy od inwencji gotującego. Takie odstępstwa od tradycji nie 
budzą sprzeciwu, prowokują natomiast do dyskusji i wspomnień, czego przykła-
dem jest komentarz do wpisu:

Lusiu to tradycyjny u mnie śląski świąteczny obiad robie go już teraz kilka razy w roku. 
Jest to specjalne świateczne danie. Właśnie we wrześniu na 80 rocznicę urodzin mo-
jego meża mam zamiar taki obiad wydać. Ja robię roladki tak samo jak ty z tymże 
do środka daję musztardę cebulkę i boczek wędzony drobno pokrojony. Nie daję 
ogórka. Kapusta modra musi też być. Ojejku ale się rozmarzyłam. Już widzę mojego 
syna jak sobie nakłada. (32)

Tradycyjny przepis, mimo różnic w szczegółach, pozostaje więc prawdziwy, 
swojski, lepszy niż jakikolwiek inny, bo nasz, polski. W blogach kulinarnych nie-
kiedy podkreśla się wyższość tradycyjnych regionalnych potraw nad innymi, 
obcymi:

Wiem, że Ameryki nie odkryłam i nowoczesny super pomysł to nie jest, ale czasami 
wolę przypomnieć sobie sprawdzone, stare polskie przepisy, niż podróżować po sma-
kach z cudzego, może i pięknego, ale wciąż obcego podwórka. (4)

Modyfikacja tradycyjnego przepisu nie jest jednak w pełni akceptowana 
w przypadku pomysłów zastąpienia mięsnych potraw składnikami wegańskimi 
lub wegetariańskimi. Rolada z soi lub kotlety z fasoli burzą prototypowy obraz 
śląskiego obiadu z mięsną roladą, chociaż dla autorów-wegetarian to jednak 
wciąż tradycyjny przepis:

Dzisiaj chciałabym Was przekonać, że typowy śląski obiad w niedzielę nie musi za-
wierać mięsa. I nie będzie to obiad na słodko (…) tylko tradycyjny śląski obiad, czyli 
rolada, kluski i czerwona kapusta, ale bez mięsa. (33)

Autorzy wegetariańskich przepisów na śląski obiad sygnalizują jednak od-
stępstwo od tradycji, posługując się innymi wartościującymi określeniami niż 
propagatorzy tradycji: Nowoczesny śląski obiad; Przygotowanie oszukanych rolad 
śląskich; Nieco inna wersja śląskiego obiadu, Moderne ślōnskie jodło – niydzielny 
ôbiod bez miynsa. Nowe podejście do śląskiej tradycji kwestionują jednak czytel-
nicy w komentarzach, stwierdzając: „Klasyczny obiad śląski musi zawierać mięso. 
Nawet tego nie kwestionuj :D”.

Typowy śląski obiad w ujęciu blogerów kulinarnych jest niezaprzeczalną warto-
ścią, dobrem narodowym, symbolem „małej ojczyzny”, do której tęsknią i której tra-
dycję chcą podtrzymać. Sięganie po przepisy rodzinnych dań jest nie tylko dzieleniem 
się z innymi tradycyjną recepturą, lecz także sposobem na wyrażenie własnej kul-
turowej i kulinarnej tożsamości, pretekstem do opowiedzenia swojej historii. Obec-
ność tradycyjnych potraw śląskich w blogach kulinarnych świadczy o niegasnącej 
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popularności kuchni regionalnej, jest próbą powrotu do korzeni, stanowi remedium 
na tęsknotę za wspólnotą, domem, rodzinnymi stronami, za swojskością. Zagłębia-
nie się autorów i odbiorców blogów w kulinarne przepisy przekazywane z pokolenia 
na pokolenie, przygotowywanie regionalnych potraw wymagających wysiłku i czasu 
może być przeciwwagą dla wciąż atrakcyjnego fast foodu. W obliczu kulinarnej glo-
balizacji, mieszania się narodowych i regionalnych smaków, nakładania się na siebie 
kulinarnych tożsamości, podtrzymywanie regionalnych tradycji jest wartością samą 
w sobie, pielęgnowaną w nowoczesnej formie medialnej.
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Streszczenie

W artykule autorka opisała typowy śląski obiad na podstawie postów zamieszczanych 
w blogach kulinarnych. Analizie poddała wpisy odnoszące się do trzech potraw wcho-
dzących w jego skład: rolady, klusek śląskich i modrej kapusty. Zestawiła przepisy bloge-
rów z przepisami zamieszczonymi w leksykonach i innych źródłach dotyczących śląskie-
go dziedzictwa kulinarnego. Przyjęcie perspektywy lingwistyczno-kulturowej umożliwi-
ło opis śląskiego obiadu w kategoriach aksjologicznych, jako symbolu „małej ojczyzny”, 
szczególnie cennego we współczesnej globalizującej się kulturze.

SłOWA KLuCZOWE: językowo-kulturowy obraz świata, blog kulinarny, śląski 
obiad, jedzenie
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CO ROBI Z NAMI POST I JAK O TYM MÓWIMY? 
PROPOZYCJA REKONSTRUKCJI ZNACZENIA POSTU 

(NA PRZYKŁADZIE ULOTEK 
REKLAMOWO-INFORMACYJNYCH)

WHAT DOES FASTING DO TO US, AND HOW DO WE TALK ABOUT IT? 
A PROPOSAL FOR RECONSTRUCTING THE MEANING OF FASTING 

(BASED ON THE EXAMPLE OF ADVERTISING 
AND INFORMATION LEAFLETS)

ABSTRACT: The aim of the article is a pragmatic description of fasting – what it is for lan-
guage users, what it means for them and to what extent its modern understanding can enrich 
or change the lexicographic description of this word. Advertising materials aimed at pro-
moting health and combating civilization diseases are good material to show how language 
preserves what is primary and what is secondary in thinking and talking about fasting.

KEYWORDS: semantic features, semantic definition, dictionary definition, cultural 
and scientific categorization, semantic category

Wprowadzenie

Post jest pojęciem wieloznacznym. W sensie najogólniejszym jest ograniczeniem 
ilościowym bądź jakościowym spożywania pokarmów. Ten pierwszy polega 
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na zredukowaniu posiłków, ich ilości i częstotliwości aż do postu ścisłego o chle-
bie i  wodzie. W  tym drugim znaczeniu nazywany jest także abstynencją i  to 
niekoniecznie tylko wobec napojów alkoholowych. W chrześcijańskiej tradycji 
post obejmuje przede wszystkim pokarmy mięsne, ale w tradycji pokutnej były 
też posty beznabiałowe (Wielgus, Duchniewski, Daniluk 1997).

Pod wpływem przeobrażeń natury technicznej, technologicznej, kulturowej 
i społecznej poszerzyło się rozumienie postu. Współcześnie post dla wielu osób 
może kojarzyć się z osłabieniem, brakiem energii i zanikiem mięśni, co znie-
chęca do jego przeprowadzenia. Tymczasem w zgromadzonym materiale od-
najdujemy sądy odwrotne: post zwiększa energię, daje przypływ sił, regeneruje 
i wzmacnia siłę mięśni, a także jest sposobem na długowieczność. 

Teoretyczno-metodologiczne podstawy badań

Przed rozpoczęciem analizy znaczenia postu warto poczynić pewne zastrzeże-
nia natury metodologicznej. W niniejszym opracowaniu definicję rozumiem 
jako opis semantyczny wyrazu, uwzględniający zależności wynikające z na-
ukowego i potocznego obrazu świata oraz czynniki kulturowe i wiedzę o rze-
czywistości pozajęzykowej, a także wzajemne uwarunkowania elementów opi-
sowych i oceniających w treści znaczeniowej słów (Bartmiński, Tokarski 1993, 
s. 47). 

Charakterystyka zgromadzonego materiału

Bazą materiałową są ulotki reklamowo-informacyjne zachęcające do skorzysta-
nia z turnusów leczniczych metodą postu oraz wypoczynku z postem według 
metody dr Ewy Dąbrowskiej. Na potrzeby artykułu zostało zgromadzonych 
47 ulotek, które są dostępne w ośrodkach oferujących wczasy leczniczo-odchu-
dzające z dietą dr Ewy Dąbrowskiej. Treści reklamowe posiadające autoryzację 
wspomnianej autorki rozpraw naukowych i popularnych książek propagujących 
zdrowy styl życia oraz prawidłowe żywienie, zachęcające do regeneracji orga-
nizmu formą postu, wydają się szczególnie dobrą podstawą do badania okre-
ślonych koncepcji znaczeniowych tego wyrazu, pozwalających na rozpatrywa-
nie postu w kategoriach interpretacji, ze szczególnym uwzględnieniem tego, co 
jest charakterystyczne w sposobach ujmowania postu w języku. Przedstawione 
w tych specyficznych tekstach kultury (Bartmiński 2013, s. 161–180) sposoby ro-
zumienia postu sprzyjają poszerzeniu opisu semantycznej struktury tego słowa. 
Zdaniem Jerzego Bartmińskiego, 
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teksty kultury uczestniczą w podtrzymywaniu i kształtowaniu norm i konwencji skła-
dających się na mentalny (świadomościowy) wymiar kultury, mają zdolność oddzia-
ływania na wyobraźnię i emocje, jako teksty „kultowe” stają się nośnikami określo-
nych „idei” (Bartmiński 2014, s. 100).

Z kolei narracja w nich prowadzona jest sposobem rozumienia świata przez 
ludzi (Trzebiński 2002, s. 17–43).

Materiały rozpowszechniające skuteczne leczenie postem, których celem 
jest promocja zdrowia i zwalczanie chorób cywilizacyjnych, przedstawiają, jak 
język utrwala stałość i zmienność rozumienia pojęcia postu, co pozwala rów-
nież na skonfrontowanie uzyskanego obrazu z definicją słownikową. Są one 
także wartościowym materiałem, pokazującym „życie” tego wyrazu, umoż-
liwiającym określenie pola znaczeniowego postu i ujawniającym jego związek 
z innymi wartościami. Pokazują już inny sposób rozumienia postu, co wiąże 
się z rozwojem nowych dyscyplin naukowych zajmujących się zdrowym od-
żywianiem. Ich osiągnięcia pozwoliły spojrzeć na post i inaczej ocenić jego 
funkcje oraz znaczenie. Na podstawie kontekstów użycia tego pojęcia można 
również określić, jakie są motywacje użytkowników języka do posługiwania 
się nim, co pozwala opisać uzus językowy i przedstawić, jak zmienia się struk-
tura znaczenia tego leksemu. Teksty informacyjne zachęcające do korzystania 
z postu utrwalają określony sposób myślenia o nim, z uwzględnieniem utar-
tych sądów, „stereotypowych motywów”, co pozwala zestawić te aspekty z de-
finicją słownikową. 

Badania dotyczące opisu semantycznego są ważne, ponieważ pokazują 
związki zależności między naukowym, słownikowym a potocznym obrazem 
świata w definicjach znaczeniowych postu (Tab. I). Nie bez znaczenia są również 
powiązania czynników kulturowych z elementami wiedzy potocznej, które mają 
istotne znaczenie dla określenia tego, co jest elementem motywującym w kształ-
towaniu treści znaczeniowej postu. Prowadzą one do odpowiedzi na pytania, 
z jakiego powodu pościć?, w jaki sposób pościć?, w jakim celu pościć?, czyli, jaka 
jest współcześnie definicja postu. 

W artykule skupiam się na informacji znaczeniowej i pragmatycznej postu, 
która jest zawarta w ulotkach reklamowo-informacyjnych dotyczących leczenia 
metodą opracowaną przez dr E. Dąbrowską. 
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Tabela I. Profile znaczeniowe słowa dieta i przykładowe wyrazy tematyczne.

Profil znaczeniowy Przykładowe hasła
post jako część programu 
diety

działanie oczyszczające i rewitalizujące; kontrolowana 
półgłodówka; oczyszczanie organizmu z toksyn; ogra-
niczenia kaloryczne; ograniczenia żywieniowe; okre-
sowe ograniczenie; ilości i różnorodności pokarmów; 
rozkładanie własnych białek i tłuszczów jako niezbęd-
nego źródła energii; zainicjowanie procesu trawienia 
wewnętrznego; hamowanie stymulacji i rozrostu ko-
mórek tłuszczowych; wprowadzenia ujemnego bilansu 
kalorycznego

post jako fenomen 
samouzdrawiającego się 
organizmu 

naturalny mechanizm samoregulacji; magiczny środek 
uzdrawiający; właściwości samoleczenia; potencjał lecz-
niczy; przywrócenie równowagi zdrowotnej; przywraca-
nie prawidłowych parametrów do norm; uruchamianie 
procesów samoleczenia na poziomie genowym; poprawa 
samopoczucia; wydolności i  zdrowia; samoleczenie się 
i oczyszczanie się organizmu; uruchomianie potencjału 
leczniczego; przywracanie zdrowia i poprawianie samo-
poczucia; normalizowanie czynności biochemicznych; 
odbudowanie równowagi zdrowotnej; poprawa marke-
rów zdrowia; wywoływanie kryzysów ozdrowieńczych; 
przywracanie norm zapisanych w materiale genetycz-
nym; oczyszczane komórek i  materiału genetycznego 
z  toksyn; uruchamianie procesów samoleczenia na po-
ziomie genowym; wykorzystywanie naturalnych zdolno-
ści organizmu do samodzielnego leczenia

post jako antidotum 
na współczesne choroby 
cywilizacji 

regulator długowieczności; włączanie genów odpowie- 
dzialnych za długowieczność; przystosowanie organizmu 
w przypadku przejadania się; przestrajanie adaptacyjnie 
genów poprzez wyłączenie komórek przyjmujących zbyt 
duże ilości kalorii; hamowanie stymulacji rozrostu ko-
mórek tłuszczowych; zahamowanie postępu starzenia 
i chorób z nim związanych; naprawa „wadliwych” komó-
rek;  holistyczne (całościowe) leczenie kompleksowym 
uzdrawianiem; usuwanie przyczyn chorób (zaburzeń); 
oczyszczanie i usprawnianie działania mózgu; oczysz-
czanie; poprawianie; usprawnianie i aktywizowanie 
funkcjonowania neuronów; hamowanie zaniku funkcji 
kognitywnych

post jako profilaktyka 
i leczenie

wyłączanie genów odpowiedzialnych za długowieczność; 
uruchamianie programu „żyć jak najdłużej”; regenera-
cją tkanek i  skóry; spożywanie niskoskrobiowych wa-
rzyw i niskocukrowych owoców; lecznicze uczucie gło-
du; antidotum na utrzymanie wagi na stałym poziomie; 
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Profil znaczeniowy Przykładowe hasła
niedopuszczenie do ponownych zaburzeń metaboli-
zmu; eliminacja wszystkich drażniących składników 
z organizmu; odzyskanie pełnej sprawność i motoryki; 
zwiększona aktywność neuronów w mózgu; poprawa 
zdolności intelektualnych i opóźnienie zwyrodnienia 
układu nerwowego; opóźnienie starzeje się mózgu; de-
toksykacja organizmu; odnawianie krwi; ułatwianie 
trawienia; alkalizacją organizmu; dostarczanie tlenu; 
energii; witamin i minerałów w najlepiej przyswajalnej 
postaci

post jako kontrolowany 
rodzaj głodówki

włączanie zastępczego odżywiania wewnętrznego; zaini-
cjowanie znacznego ograniczenie spożywanego poży-
wienia w określone dni; przywrócenia jego wewnętrznej 
równowagi i opóźnienie procesów starzenia

post jako filozofia życia uzyskanie harmonii fizyczno-psychiczno-duchowej; 
wspieranie rozwoju duchowego; wolna od skrajności 
i nierozsądku filozofia zdrowia; oczyszczanie duszy 
i umysłu; forma koncentracji i dobrego samopoczucia; 
forma wstrzemięźliwość – nieskupiania się na tym; co 
zewnętrzne; zwracanie się do swojego wnętrza; obser-
wowanie siebie i dostrzeganie swoich nieuporządko-
wanych strony; forma opanowania siebie; oddalania 
od siebie rzeczy niepożytecznych; przygotowanie or-
ganizm na przyjęcie rzeczy dobrych; samodyscyplina 
i wewnętrzny rozwoju w celu opanowania swojego ciała 
i umysłu; wprowadzenie ładu i pokoju wewnętrznego; 
harmonii ducha i ciała

źródło: opracowanie własne

Definicyjne ujęcia postu we współczesnych wybranych słownikach 
języka polskiego 

Aby odtworzyć znaczenie postu, istotne wydaje się przybliżenie jego opisu lek-
sykograficznego. W tym opracowaniu odniosę się do czterech słowników języka 
polskiego (SJPD, JPSz, USJP, WSJP). 

W Słowniku języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego znajduje 
się następujący opis: ‘wstrzymywanie się częściowe od jedzenia, niekiedy ogra-
niczone do niektórych potraw, zwłaszcza mięsnych; ustanowiony przez różne 
religie zakaz spożywania potraw mięsnych w określone dni roku’. Ta bardzo 
zwięzła definicja ujmuje post jako rodzaj połowicznego umartwienia. Jest utoż-
samiany z bardzo ścisłym i surowym niejedzeniem mięsa. Definicje ilustrują 
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przykłady zdań: Post na wstrzemięźliwość zasadza się; nie tylko zdrowiu prze-
ciwna nie jest, ale owszem według powszechnego wszystkich lekarzów zdania, po-
mocna; Jeść z postem; Odbywa jeden ze swoich trzydniowych postów oszczędno-
ściowych, w czasie których żywi się tylko suchym chlebem i czarna kawą; Zabawa 
dochodziła szczytu w zapustny wtorek, o północy cichła muzyka, sprzątano ze 
stołu resztki uczty i stawiano śledzia na znak, że zaczął się wielki post, w któ-
rych użyto leksemu w definiowanym znaczeniu oraz w typowych połączeniach, 
wskazujących na koncepcję postu. 

W sposób specjalistyczny definiuje post Słownik języka polskiego pod redakcją 
Witolda Szymczaka. Jest to: ‘wstrzymywanie się częściowe od jedzenia, niekiedy 
ograniczone do niektórych potraw, zwłaszcza mięsnych; zakaz spożywania po-
traw mięsnych w określone dni w roku ustanowiony przez różne religie’. W tej 
definicji do zakresu postu włącza się element świadomego aktu rezygnowania lub 
znacznego ograniczania spożycia pokarmów i/lub napojów na pewien określony 
czas. Co więcej, z zakresu znaczeniowego wynika, że post prowadzi do koniecz-
ności zmiany sposobu życia, w tym także rodzaju i ilości składników odżyw-
czych, potrzebnych człowiekowi w określonym czasie. Na to, że post kształtuje 
dyscyplinę wewnętrzną, wskazują takie określenia, jak: ścisły post, przestrzegać 
postu, zachowywać post, złamać post. 

Z kolei Uniwersalny słownik języka polskiego pod red. Stanisława Dubisza 
rozdziela znaczenie postu na trzy, co powoduje, że jego rozumienie zostaje uści-
ślone i w pewnym stopniu zmodyfikowane. Definicja pierwsza i druga przynosi 
precyzyjne rozumienie postu w ujęciu religijnym: 1. ‘religijny zakaz spożywania 
w pewnym okresie posiłków lub pewnych potraw’; 2. ‘okres, w którym wiernych 
obowiązuje ten zakaz’. Jest to coś więcej niż zalecony sposób odżywiania się 
z ustaleniem jakości i ilości pokarmów. Na tym poziomie rozumienia znaczenia 
postu zwraca się uwagę na przyjęte w danej wspólnocie religijnej sposoby zacho-
wania się, wynikające z tradycji i hierarchii wartości uznanych w danej społecz-
ności. Ten aspekt charakteryzują takie same określania i połączenia wyrazowe, 
jak we wcześniejszych opracowaniach słownikowych, ale równie pojawiają się 
nowe, np.: umartwiać się postem, rozdawać jałmużnę. 

Trzecie znaczenie (przenośne) opisano następująco: ‘powstrzymanie się od 
jakiś przyjemności z różnych powodów’.

W Wielkim słowniku języka polskiego definicja leksemu post jest skonstru-
owana bardzo podobnie jak we wcześniejszych opracowaniach słownikowych. 
W znaczeniu religijnym post jest to ‘okres, w którym obowiązuje zakaz spoży-
wania pokarmów mięsnych lub ograniczenie spożywania posiłków’. 
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Post jako część programu diety

Implikacje, jakie rodzi rozumienie postu w kategorii interpretacji, prowadzą do 
skojarzeń z dietą, jako rodzajem kontrolowanej głodówki. Zwraca się uwagę rów-
nież na cechy asocjacyjne i konotacyjne, które są uwarunkowane czynnikami 
kulturowymi. Post to nie tylko przykład jednej z wielu diet odchudzających. 

Wydaje się, że w znaczeniu podstawowym i najogólniejszym post funkcjonuje 
jako element skutecznej diety. Na kształt semantycznej definicji postu, to znaczy 
na dobór cech i ich zewnętrzną hierarchizację, ma wpływ określona racjonalność, 
która skorelowana jest z pewnymi aspektami diety. Stąd post jest używany w ro-
zumieniu: wykluczenia niezdrowych (nietolerowanych) pokarmów, przygotowa-
nia posiłków z warzyw niskoskrobiowych i owoców niskocukrowych, włączenia 
umiarkowanej aktywności ruchowej, korzystania z wyciszenia w celu uzyskania 
harmonii fizyczno-psychiczno-duchowej, spalania tłuszczu, czyli procesów re-
dukcji zbędnych tkanek i ich naprawy, uruchomienie procesu regeneracji. 

Post jako fenomen samouzdrawiającego się organizmu 

Na kształt semantycznej definicji postu ma wpływ jego funkcja polegająca na sa-
moleczeniu się i oczyszczaniu się organizmu. W myśleniu i mówieniu o poście 
ważne jest wszystko to, czemu podlega organizm pod jego wpływem. Uruchamia 
on drzemiący w nim potencjał leczniczy. Przywraca nie tylko zdrowie i popra-
wia samopoczucie, ale równocześnie normalizuje czynności biochemiczne, tzn. 
„zwiększa zbyt niskie ich poziomy i obniża zbyt wysokie, ale zawsze do zakresu 
normy, natomiast prawidłowych nie zmienia”. Odbudowuje równowagę zdro-
wotną pod wpływem nawet krótkotrwałych okresów powstrzymywania się od 
spożywania posiłków lub ich ograniczenia. Poprawia markery zdrowia. 

Ważną cechą znaczeniową postu jest to, że prowadzi do tzw. kryzysów ozdro-
wieńczych, które są korzystne i nie należy ich hamować lekami, ponieważ skut-
kują wyleczeniem z infekcji i przywróceniem norm zapisanych w materiale 
genetycznym. 

Oprócz czynnika leczniczego istotnym aspektem postu jest również wymiar 
profilaktyczny. W tym znaczeniu oczyszcza komórki i materiał genetyczny z tok-
syn, a dzięki tysiącom bioaktywnych substancji, w które obfitują warzywa i owoce 
(np. polifenole), uruchamia procesy samoleczenia na poziomie genowym. 

Nadmiar jedzenia sprzyja wielu groźnym chorobom cywilizacyjnym. Wobec 
tego część społeczeństwa zwraca się w kierunku medycyny naturalnej, a w szcze-
gólności postu, który wykorzystuje naturalne zdolności organizmu do samodziel-
nego leczenia.
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Post jako antidotum na współczesne choroby cywilizacji

Zdrowie to fundamentalny element, bez którego nie byłoby możliwe wyodrębnie-
nie innych asocjacji postu. W opisach ukierunkowanych na wyróżnienie elemen-
tów semantycznych zdrowie rozbudowuje jego znaczenie, wskazując na konota-
cje z pożywieniem. Post wiąże się zatem ze spożywaniem pokarmów opartych 
na bazie jak najmniej przetworzonych roślin, gęstych odżywczo, czyli bogatych 
w substancje bioaktywne, a więc głównie warzyw, owoców i  pełnoziarnistych 
kasz, orzechów, roślin strączkowych.

Funkcjonuje również wyobrażenie postu jako regulatora długowieczności. To 
określenie mówi o tym, że post przystosowuje organizm w przypadku przeja-
dania się. Przestraja adaptacyjnie geny poprzez wyłączenie komórek przyjmu-
jących zbyt duże ilości kalorii, by nie stymulowały rozrostu komórek tłuszczo-
wych. Równocześnie włącza geny odpowiedzialne za długowieczność, dlatego też 
zahamowuje postęp starzenia i chorób z nim związanych. Podczas postu orga-
nizm zajmuje się naprawą „wadliwych” komórek, które są źródłem chorób.

Holistyczne (całościowe) leczenie jest również elementem definicyjnym po-
stu. Wyznacza to kolejną perspektywę, która łączy się z kompleksowym uzdra-
wianiem, usuwaniem przyczyn chorób, ustępowaniem wszystkich chorób (zabu-
rzeń), a nie tylko jednej choroby czy też tylko jednego objawu.

W znaczeniu postu wyróżnia się kolejny aspekt utrwalony w wartości pra-
cy mózgu, który pod wpływem ścisłego ograniczenia przyjmowania posiłków 
oczyszcza się i zaczyna sprawnie działać. Elementem definicyjnym postu, wy-
kraczającym poza zespół cech kategoryzujących i dyferencyjnych, który można 
określić jako konotacyjne (asocjacyjne), będący pochodną czynników kulturo-
wych, jest mózg. Paradoksalnie uczucie głodu oczyszcza, poprawia, usprawnia 
i aktywizuje funkcjonowanie neuronów. Ten aspekt rozszerza znaczenie po-
stu o elementy związane z hamowaniem zaniku funkcji kognitywnych, a tak-
że z procesami metabolicznymi i pośrednio z czynnościami mającymi wpływ 
na układ oddechowy i układ krążenia. 

Post jako profilaktyka i leczenie 

Stosunkowo często pojawia się aspekt znaczenia, który oparty jest na koncep-
cji, że post to spektakularny sposób na pozbycie się zbędnych kilogramów. Jest 
to pewnego rodzaju wariant definicyjny postu, który za kategorie wyjściową 
przyjmuje to, że obiektem odniesienie jest choroba jako problem estetyczny. 
Rozszerza się wariant definicyjny postu o elementy związane z regeneracją tka-
nek i skóry.
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W znaczeniu słowa post wyraźnie uwydatnia się cecha oparta na czasowym 
spożywaniu niskoskrobiowych warzyw i niskocukrowych owoców, która sku-
tecznie odwraca te choroby. Ważnym społecznie aspektem postu jest lecznicze 
uczucie głodu. Z materiałów zachęcających do powstrzymania się od spożywa-
nia określonych produktów wynika, że post pomaga wrócić do właściwej wagi. 
Jest sposobem na utrzymanie wagi na stałym poziomie i niedopuszczenie do 
ponownych zaburzeń metabolizmu. Wyeliminowuje wszystkie drażniące skład-
niki z organizmu. Pomaga odzyskać pełną sprawność i motorykę. Kodowe ro-
zumienie postu jest ujęte w metajęzykowej formule eksplikacyjnej: głoduj, by żyć 
dłużej; post jest niezbędny dla organizmu jak sen; post daje odpocząć organizmowi 
od codziennej pracy związanej z  trawieniem, odtruwaniem i wchłanianiem; le-
karstwo w przypadku wszelkich patologii nadmiaru.

W opisach ukierunkowanych na wyróżnienie elementów semantycznych 
postu rozbudowuje się jego znaczenie, wskazując na konotacje związane z neu-
robiologią. Post wiąże się zatem ze zwiększoną aktywnością neuronów w mó-
zgu. Ze względów zdrowotnych elementami relewantnymi postu, które kreują 
kolejne jakości semantyczne, są poprawa zdolności intelektualnych i opóźnienie 
zwyrodnienia układu nerwowego, co w praktyce oznacza to, że mózg starzeje 
się wolniej, poprawiają się zdolności intelektualne, a nawet zmniejsza się ryzy-
ko zachorowania na alzheimera. Otwartość formuły opisu semantycznego postu 
powoduje, że istnieje potrzeba wprowadzenia na poziomie cech redundantnych 
takich składników, które określają jego związek z detoksykacją organizmu. Post 
kojarzy się zatem z oczyszczaniem, odtruwaniem, odnawianiem krwi, ułatwia-
niem trawienia, alkalizacją organizmu, dostarczaniem tlenu, energii, witamin 
i minerałów w najlepiej przyswajalnej postaci.

Post jako kontrolowany rodzaj głodówki

Język jednoznacznie stawia potrzebę mówienia o poście w kontekście wstrzy-
mywania się od pokarmów.  Celem głodówki jest zainicjowanie znacznego 
ograniczenia spożywanego pożywienia w określone dni tygodnia – zazwyczaj 
co drugi dzień lub dwa dni w  tygodniu. Stosowanie okresowych postów na-
przemiennie z „oknami żywieniowymi” – czyli czasem, w którym wolno spoży-
wać posiłki, przyczynia się do oczyszczenia organizmu z toksyn, przywrócenia 
jego wewnętrznej równowagi i opóźnienia procesów starzenia. Charakteryzuje 
go szczególna wolna od skrajności i nierozsądku filozofia zdrowia. 
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Post jako filozofia życia 

Zgromadzony materiał badawczy pokazuje, że w eksplikacji postu jest możliwe 
wprowadzenie do opisu semantycznego stwierdzenia, że właściwe przeprowa-
dzenie postu skutkuje oczyszczaniem duszy i umysłu, poszukiwaniem koncentra-
cji i szczęścia. Elementem psychologicznym, a zarazem kulturowym, organizują-
cym znaczenie postu jest wstrzemięźliwość, która prowadzi do nieskupiania się 
na tym, co zewnętrzne, ale do zwracania się do swojego wnętrza, by obserwować 
siebie i dostrzec swoje nieuporządkowane strony. Post jest czynnikiem opanowa-
nia siebie. Pomaga oddalić od siebie rzeczy niepożyteczne i przygotować orga-
nizm na przyjęcie rzeczy dobrych. Aktualizowane w opisach konotacje tekstowe 
pokazują, że post jest rozumiany w znaczeniu samodyscypliny i wewnętrznego 
rozwoju w celu opanowania swojego ciała i umysłu. W takim ujęciu znaczenie 
postu można określić jako wprowadzanie ładu i pokoju wewnętrznego, harmonii 
ducha i ciała, co pozwala spojrzeć inaczej (po ludzku) na drugiego człowieka 
(Łeńska-Bąk 2007, s. 49–61). To świadome wyrzeczenie, które ma wartość nie-
przemijającą, duchową. Zalecana praktyka prowadzi do ogromnych korzyści za-
równo dla ciała, jak i dla ducha. 

Podsumowanie

Przegląd zebranego materiału wskazuje na to, że dociekliwość i chęć poznania 
prawdy o wpływie postu na zdrowie człowieka to najważniejszy ustrukturyzowa-
ny aspekt rozumienia postu. W tym znaczeniu jest on synonimem modelu żywie-
nia, który może wynikać z określonego nurtu filozoficznego, mądrości w korzy-
staniu z dóbr konsumpcyjnych, podyktowanej względami moralnymi, duchowy-
mi, ideologicznymi, ekologicznymi czy ekonomicznymi. 

Opinie zawarte we wspomnianych tekstach silnie akcentują rozumienie postu 
jako „przywracania zdrowia jedzeniem”. To rodzaj restrykcyjnej diety. Nie jest to 
wyrzekanie się pożywienia, ale forma zdrowego i rozumnego korzystania z po-
karmów. (Długosz, Trąbiński 2014, s. 73–83), która nie ma większego związku 
z pokutą (Jan Paweł II 1984; Jan Paweł 1987).

Post jest definiowany jako konkretne zachowanie żywieniowe, które ma wpływ 
na przemiany zachodzące w organizmie. Konotuje skojarzenia z przekonaniami 
i opiniami wartościującymi na temat otaczającego świata, psychologią żywienia, 
edukacją żywieniową, odnową biologiczną i modelowaniem sylwetki. 

Analiza materiału badawczego pozwala stwierdzić, że zmienił się sposób mó-
wienia i myślenia o kulturze postu. Poszerzyła się jego charakterystyka semantycz-
na. Znaczenie postu nie mieści się już w dawnych ustaleniach terminologicznych, 
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co skutkuje mnogością pojęć i terminów związanych z jego rozumieniem. Wiele 
elementów słownikowej treści definicji nie pojawia się we współczesnych tek-
stach zachęcających do postu, co wynika z przeobrażeń cywilizacyjno-kulturo-
wych w zakresie kultury żywienia (Koecla 2014, s. 66–73).

Najbogatsze i najbardziej spójne znaczeniowo jest charakteryzowanie postu, 
jako krótkotrwałego powstrzymywania się od jedzenia, co może mieć zbawienny 
wpływ na organizm. Na wiedzy postrzeżeniowej, danej w codziennym doświad-
czeniu, jest oparte również rozumienie postu jako prostego sposobu na przedłu-
żenie życia, oczyszczenie organizmu i uniknięcie wielu chorób, przy czym pościć 
należy jednak tak, jak jeść – z umiarem.

Z analizy materiału wynika, że post ma kilka aspektów, które prowadzą do sko-
jarzenia z  dobrowolnym wyrzeczeniem przyjmowania pokarmów, świadomym 
aktem woli człowieka, a przez to ma wielką wartość duchową. Nie bez znaczenia 
jest również wartość semantyczna postu rozumiana jako oczyszczenie organizmu 
ze złogów w sensie fizycznym, co wiąże się z naturalnym przywracaniem zdro-
wia. Post jest dobrem samym w sobie dla wszystkich ludzi – chce dać człowieko-
wi zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe. Organizm poddany procesom postu 
samodzielnie doprowadza do jego zdrowia, przywracając homeostazję. Nie leczy 
każdej choroby z osobna, lecz wszystkie razem. Post to dar, który został wszcze-
piony w naturę jako swoisty mechanizm naprawczy całego człowieka.

Uwagę zwracają różne odcienie znaczeniowe postu. Można wyodrębnić takie, 
które są związane z granicami pożądanych zachowań żywieniowych i zasada-
mi polegającymi na przestrzeganiu odpowiednich norm żywieniowych, które 
zapewniają organizmowi poprawę i utrzymanie podstawowych procesów życio-
wych. Post w przeciwieństwie do diety nie jest tylko sformalizowanym dzia-
łaniem, którego celem jest dostarczenie odpowiedniej ilości energii oraz nie-
zbędnych składników odżywczych, wyrażonych w przeliczeniu na jedną osobę 
i jeden dzień z uwzględnieniem zapotrzebowania organizmu zależnie od wie-
ku, płci, stanu fizjologicznego, aktywności i trybu życia (Kaczor 2017, s. 65–75). 
W rozumienia znaczenia postu eksponuje się respektowanie określonych norm 
postępowania, które warunkują prawidłowe funkcjonowanie organizmu w za-
kresie fizycznym i duchowym. Elementem konstytutywnym jest także rozumie-
nie postu jako strategii prozdrowotnego żywienia i wyzbywania się szkodliwych 
produktów żywnościowych. Te zasady, polegające na dbałości o właściwości od-
żywiania, ważne dla prawidłowego wzrastania oraz utrzymania dobrego stanu 
zdrowia, są kolejnym elementem w strukturze znaczeniowej postu. 

Konteksty, w jakich występuje post, pozwalają uznać, że jego strukturę se-
mantyczną opisują również procesy motywacyjne uwzględniające podłoże fi-
zyczne i psychiczne, prowadzące do porzucenia niewłaściwych przyzwyczajeń 
zdrowotnych i odzyskania właściwego stosunku do jedzenia. Na tym etapie 



Monika Kaczor104

rozważań post jest sposobem na wsparcie żywieniowe do promowania detok-
syfikacji i rewitalizacji organizmu. 

O poście mówi się z uwzględnieniem określonych ram pragmatycznych, w któ-
rych są widoczne odwoływania się do wiedzy i przekonań specjalistów, utartych 
sądów i stereotypowych przekonań, co może być inspiracją do zastanowienia się 
nad jego aksjologicznym znaczeniem. 
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Wykaz skrótów

SJPD – Słownik języka polskiego, red. Witold Doroszewski, t. I–XI, Warszawa 1958–1969. 
JPSz – Słownik języka polskiego, red. Mieczysław Szymczak, t. I–III, Warszawa 1978–1981.
USJP – Uniwersalny słownik języka polskiego, red. Stanisław Dubisz, t. I–VI, Warszawa 

2003. 
WSJP – Wielki słownik języka polskiego, red. Stanisław Dubisz, t. I–IV, Warszawa 2018. 

Streszczenie

Celem artykułu jest pragmatyczne opisanie postu – czym jest on dla użytkowników języ-
ka, co dla nich oznacza i na ile jego współczesne rozumienie może wzbogacić lub zmienić 
opis leksykograficzny tego słowa. Materiały reklamowe mające na celu promocję zdrowia 
i walkę z chorobami cywilizacyjnymi są dobrym materiałem do pokazania, jak język za-
chowuje to, co pierwotne, a co wtórne w myśleniu i mówieniu o poście.

SłOWA KLuCZOWE: cechy semantyczne, definicja semantyczna, definicja słownikowa, 
kategoryzacja kulturowa i naukowa, kategoria semantyczna
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KONCEPTUALIZACJA SMAKU 
W TWÓRCZOŚCI JERZEGO PILCHA

CONCEPTUALIZATION OF TASTE IN THE WORK OF JERZY PILCH

ABSTRACT: The article is devoted to the conceptualization of the sense of taste in selec- 
ted texts by Jerzy Pilch. The way of presenting the sense of taste was prepared according to 
the methodology of Charles Fillmore’s interpretative framework. Each and every human 
activity, including sensory cognition and taste, can be included in a network of categories 
to which the concepts describing a given activity belong. Selected works by Jerzy Pilch 
present the category of objects of taste perception, i.e. the names of food and drink are 
most frequently presented. The novel Pod Mocnym Aniołem most often describes drink-
ing alcohol and uses many names for alcohol. The other novels focus on food. Jerzy Pilch 
very efficiently presents the world of alcoholics and feast life. The descriptions of the food 
reflect the traditional way of eating in Poland, in which meat products, appetizers and 
sweet desserts predominate. Vegetables and fruits occupy a small part. 

KEYWORDS: taste, perception, food names, drink names, theory of Frame Semantics

Jerzy Pilch urodzony w 1952 r. i zmarły w 2020 r. to ceniony i nagradzany polski 
pisarz. Spod jego ręki wychodziły głównie utwory prozatorskie (powieści, mikro-
powieści, opowiadania) i dramatyczne, ale przez wiele lat dawał się poznać także 
jako felietonista, napisał również kilka scenariuszy filmowych. W swej twórczości 
podejmował wiele wątków literackich, społecznych i lokalnych. Był wnikliwym 
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obserwatorem życia, ludzi i relacji między nimi, które bardzo często interpreto-
wał przez retrospekcje i własną historię. Wielokrotnie opisywał też różne dozna-
nia zmysłowe, z których najbardziej znane są relacje alkoholowe przedstawione 
w powieści Pod Mocnym Aniołem. 

Celem artykułu jest rekonstrukcja konceptualizacji zmysłu smaku u Jerze-
go Pilcha na podstawie trzech wybranych powieści. Konceptualizacja jest tu 
rozumiana jako ujęcie wybranego zakresu poznania w pojęciach, a następnie 
nadanie im nazw o określonym znaczeniu. Każdy rodzaj aktywności człowieka 
daje się opisać przez zestaw pojęć, które tworzą zbiory odpowiadające katego-
riom charakterystycznym dla tej aktywności. Układ tych kategorii jest ze sobą 
ściśle powiązany i tworzy swego rodzaju schemat poznawczy zwany ramą inter-
pretacyjną (Fillmore 1982, 1985; Fillmore, Atkins 1992)1. Każda rama składa się 
z kategorii (i ewentualnie podkategorii) wypełnionych pojęciami, a zrozumienie 
dowolnego z pojęć wymaga odwołania się do całości tej ramy2. Ujęcie ramowe 
jest bliskie semantyce pól leksykalnych, ale w wypadku ram istotniejsze jest wyj-
ście od doświadczenia i tekstu oraz powoływanie się na relacje między pojęciami 
i kategoriami ramy. Semantyka pól leksykalnych skupia się głównie na dyferen-
cjalnych cechach semantycznych (Tokarski 2006)3. Na gruncie polskim powsta-
ło już kilka prac poświęconych ramom intepretacyjnym (m.in.: Kieraś 2010; Kła-
doczny 2012, 2014, 2018, 2020; Kopcińska, Linde-Usiekniewicz 2010; Zawisław-
ska 2004, 2010a, 2010b). Powstał również mikrokorpus metafor synestezyjnych 
SYNAMET.

Zbiór leksemów wypełniających dane kategorie w obrębie ramy wskazuje 
na przyjmowane przez nie wartości oraz ich bogactwo – jest to ocena jakościo-
wa słownictwa. Duża liczba pojęć mieszczących się w danej kategorii świadczy 
o tym, że poznanie jest szczegółowe, różnorodne i ma wiele odcieni. Układ pojęć 
w kategorii również przekazuje informacje o naturze tego poznania. Ocena ilo-
ściowa z kolei zawsze opiera się na potwierdzeniach użycia danej leksyki i do-
konuje się jej przez analizę tekstów i wystąpień poszczególnych leksemów. Dane 
liczbowe zaświadczają o istotności danej kategorii i o jej randze w hierarchii da-
nej ramy, a wysoka frekwencja poszczególnych leksemów – o ich kluczowości dla 
określonych zastosowań. 

1 Metodologia ram interpretacyjnych została zapoczątkowana przez Charlesa  J.  Fillmore’a 
była następnie z powodzeniem prowadzona na uniwersytecie w Berkeley. 

2 Opis ram i ich przegląd dla języka został zaprezentowany na stronie https://framenet.icsi.
berkeley.edu/fndrupal/ [dostęp: 29.09.2021]. W wersji elektronicznej istnieje publikacja zbiorowa 
w przejrzanej wersji z 2016 r. (Josef Ruppenhofer i in., 2016). 

3 Należy również zauważyć, że interpretacja ramowa wprowadza często do omówienia zna-
czeń i relacji poszczególnych pojęć kategorie, które są z punktu widzenia pól leksykalnych poza 
ich zainteresowaniem, np. rama smaku wprowadza kategorię narzędzia, np. widelec, która nie 
ma wpływu na cechy znaczeniowe rozpatrywane w ujęciu pól leksykalnych. 
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Przeprowadzenie jakościowej i ilościowej analizy słownictwa opisującego do-
znania zmysłu smaku na podstawie opisów jedzenia i picia danego autora po-
służy do odtworzenia konceptualizacji tego zmysłu w pismach twórcy. Ocena 
jakościowa i ilościowa takiego słownictwa określa ponadto pisarza na tle całego 
systemu językowego oraz innych autorów, jeśli podobne porównanie jest możli-
we ze względu na dostępność zbliżonych badań. 

Konceptualizacja zmysłu smaku u Jerzego Pilcha zostanie zrekonstruowana 
na podstawie trzech jego powieści. Są to: Pod Mocnym Aniołem (P 2000), Miasto 
utrapienia (Mu 2004) oraz Marsz Polonia (Ma 2008), z których ostatnia pozycja 
jest najkrótsza, a najdłuższa – środkowa – niemal dwukrotnie obszerniejsza od 
niej. Wybór pierwszego utworu – Pod Mocnym Aniołem – był celowy i podyk-
towany opisem doświadczeń alkoholowych głównego bohatera. Pozostałe dwie 
powieści znalazły się w materiale badawczym losowo. Niemniej jednak w każdej 
z nich nieco inaczej przedstawiane są doświadczenia konsumpcyjne. W Mieście 
utrapienia przeważają liczne opisy spotkań w barach i kawiarniach, a w Marsz 
Polonia autor przedstawia m.in. wielką biesiadę w podwarszawskiej rezydencji. 
Szczególna uwaga zostanie zwrócona na podkategorie dotyczące nazw picia i je-
dzenia w analizowanym materiale. 

Ujęcie danej aktywności człowieka lub określonego zakresu jego pozna-
nia w ramy interpretacyjne jest poprzedzane procesem badawczym, w którym 
dochodzi do ustalenia relacji pomiędzy pojęciami wyłaniającymi się z ich nie-
oczywistych powiązań. Jest to interpretacyjna rekonstrukcja, która może przyjąć 
warianty podlegające dyskusji (por. Kładoczny 2012, 2014 i Staniewski 2017)4. 
Dotyczy to głównie wydzielania poszczególnych kategorii i podkategorii oraz 
nadawania im różnego statusu ważności (obligatoryjna, poboczna). Ponadto in-
terpretacje są przeprowadzane na dwóch poziomach: składniowym i semantycz-
nym. Poziom składniowy zwykle opiera się na analizie wymagań składniowych 
leksemów przynależnych do ramy (np. czasowników i ich walencji), co często 
prowadzi do redukcji wydzielanych kategorii. Ujęcie semantyczne interpretuje 
relacje znaczeniowe, w które leksem wchodzi w tekście, czasem są one luźno zwią-
zane składniowo lub tylko współwystępują w jednym zdaniu czy całym utworze. 
Interpretacja semantyczna może również nie zostać ujawniona w tekstach, ale 
wynika z cech znaczeniowych leksemów5. 

4 P. Staniewski (2017) w zestawieniu z ujęciem P. Kładocznego (2012, 2014) postuluje znacz-
ne zredukowanie liczby kategorii ramy dźwięk do trzech. W tej samej kwestii projekt SYNAMET 
poświęcony mikrokorpusowi metafor synestezyjnych (http://synamet.polon.uw.edu.pl/; dostęp: 
29.09.2021) wprowadza znacznie więcej znaczników kategorialnych, co ma służyć interpretacji 
danych tekstowych zawartych w korpusie. 

5 Dla przykładu przy nazwach dźwięków nie muszą w tekstach zostać ujawnione źródła 
dźwięku, lecz wiadomo, że one są. Nazwy czasownikowe częściej pojawiają  się w sąsiedztwie 
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Smak należy do zmysłów i stanowi podstawę jednego z rodzajów pozna-
nia zmysłowego, które daje się opisać w dwóch stopniach. Pierwszy z nich jest 
ogólny i semantyczny, bez odniesień do konkretnych słów i ich użycia. Zawiera-
ją się w nim trzy kategorie6: Percypujący (zwany czasem Eksperiencerem, z ang. 
Perceiver), Percepcja (ang. Perception) oraz Obiekt percepcji (ang. Plenomenon) 
(por. Ruppenhofer 2016)7. Z tego ogólnego ujęcia ramy Percepcji można wypro-
wadzić trzy podtypy: a) Percepcja_czynna, w której Percypujący celowo kieru-
je swoją uwagę na jakąś istotę lub zjawisko (np. Patrzę na obraz; Wącham perfu-
my); b) Percepcja_części_ciała, w której u percypującego dzięki określonej 
częścią ciała dochodzi do odczuwania jednej z percepcji (np. Czuję ból w nodze; 
Do moich uszu dotarły ciche szmery); c) Percepcja_bierna opisująca Percypują-
cego, który odczuwa percepcję bez swojego zaangażowania (np. Poczułem wilgoć, 
Słyszę szelest). Percepcja_czynna i Percepcja_bierna wchodzą w relacje opo-
zycyjne opisujące dwa sposoby tego poznania, co wyraża się leksykalnymi parami 
patrzeć – widzieć, słuchać – słyszeć, wąchać – czuć, dotykać – czuć. Dokładniej-
sze analizy tekstów ujawniają już na tym etapie dodatkowe kategorie, które są 
wykorzystywane do opisu poznania zmysłowego. Mogą nimi być Okoliczności 
(ang. Circumstances), Stopień (lub Jakość percepcji z ang. Degree), Stan (ang. De-
pictive), Miejsce (ang. Location), Długość trwania (ang. Duration) i inne. 

Opis ramy każdego ze zmysłów to kolejny stopień interpretacji i wymaga 
szczegółowej analizy składniowej i semantycznej leksemów, które służą do opisu 
doświadczeń danej percepcji. Kategorie ogólnej ramy Percepcja są „dziedzi-
czone” przez ramy każdej percepcji, a ponadto dochodzi do uzupełnienia o ka-
tegorie charakterystyczne dla danego typu poznania. Z tego względu np. rama 
Percepcja_słuchu zawiera kategorie Źródło dźwięku (ang. Sound source) oraz 
Cechy dźwięku (ang. Manner). Ponadto ramy poszczególnych zmysłów występują 
w uwikłaniu danego języka, co skutkuje zakresami o przebiegach nieco innych 
niż w drugim języku. Dodatkowo poszczególne ramy nakładają  się na siebie, 
przez co tworzą się węzły semantyczne8. 

nazw występujących w tej roli, natomiast postaci rzeczownikowe nazw dźwięków rzadziej łą-
czą się z określeniami ujawniającymi źródła pochodzenia dźwięku (por. Kładoczny 2012). 

6 Poszczególne kategorie i podkategorie analizowanych ram będą zapisywane kursywą, 
a pierwsza litera pierwszego wyrazu kategorii wielką literą, natomiast dla wyróżnienia nazw po-
szczególnych ram zostaną zastosowane kapitaliki i podkreślniki między wyrazami.

7 Oprócz opracowania Ruppenhofera (2016) wykorzystano tu materiały dotyczące projektu 
FrameNet dostępne na stronie internetowej https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/ [dostęp: 
30.09.2021 r.]. 

8 W przypadku ramy Smak wg badaczy FrameNetu dochodzi do relacji z ramą Próbowa-
nie (Trying_out) i ramą Jedzenie (Food), por.: https://framenet2.icsi.berkeley.edu/fnReports/
data/frameIndex.xml?frame=Tasting [dostęp: 30.09.2021 r.]. 
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W ramie ogólnej Percepcja_zmysłowa na gruncie języka polskiego daje się 
wyodrębnić cztery kategorie (Kładoczny 2018, 2020), które znajdują potwierdze-
nie w leksyce: 1) Percepcja: czuć, poczuć; 2) Odczucie: czucie, wrażenie; 3) Obiekt: 
znak; 4) Jakość: ostry. Wszystkie one są implementowane do ramy Percepcja_ 
_smaku, a ponadto znajdą się w jej obrębie kolejne charakterystyczne dla danego 
typu poznania. 

Przy badaniu językowego ujęcia smaku warto przyjrzeć  się definicji słowa, 
które je nazywa. WSJP PAN wyróżnia siedem znaczeń leksemu smak, z czego 
dwa mają odniesienie pierwotne do zmysłu. Są one oddane poprzez następujące 
eksplikacje: 1) ‘zmysł, który umożliwia odczucie i rozpoznanie właściwości tego, 
co jemy lub pijemy’; 2) ‘cecha rzeczy, która oddziałuje na zmysł smaku’9. Pierwsza 
z nich wskazuje nazwę zmysłu, a druga odnosi się do odczucia realizującego się 
przy zajściu percepcji. 

Pewną niejasność przy badaniu ramy Percepcja_smaku może powodować 
zakres leksyki, która ma posłużyć do wypełniania poszczególnych kategorii. 
Można mieć wątpliwości, czy należy w niej umieścić nazwy jedzenia i picia. Nie 
budzi zastrzeżeń, że obiekty jedzenia i picia wywołują odczucia smakowe, jed-
nak w niewielu nazwach zawarta jest informacja semantyczna dotycząca war-
tości smakowej. Daje się to zauważyć w określeniach typu smakołyk, delicje czy 
nazwach, które stały  się podstawą określenia pewnych smaków, np. czekolada, 
kawa, mięta, anyż, kwas, sól. Trudno przeprowadzić jednoznaczną granicę po-
między nazwami, które są na tyle wyraziste, że stają się wzorem określonego sma-
ku, a pozostałymi. W związku z tym wszystkie nazwy jedzenia i picia powinny 
wypełniać kategorię Obiektu percepcji. 

Druga wątpliwość leksykalna dotyczy nazw pojemników, jak butelka, flasz-
ka, kieliszek, szklanka, a także talerz, miska. W swoim pierwotnym znaczeniu 
jako pojemniki nie są one bezpośrednio powiązane z percepcją smaku. Jednak 
w tekstach bardzo często używa się ich w znaczeniach metonimicznych zastępu-
jących nazwy pokarmów lub napojów. Stąd dopiero w tekstowej analizie można 
uznawać za potwierdzenia realizacji kategorii Obiekt – picie lub Obiekt – jedzenie 
te wystąpienia poszczególnych leksemów, które takie metonimiczne znaczenia 
przyjmują. 

Dla badanych tekstów, w wypadku niniejszego artykułu trzech powieści Je-
rzego Pilcha, bardzo istotna jest decyzja na temat tego, jaki zakres leksemów 
wchodzi do analizowanej ramy. Ma to bezpośrednie przełożenie na wypełnie-
nie leksemami pod względem jakościowym i ilościowym poszczególnych kate-
gorii. Wspomniane powyżej nazwy jedzenia (Obiekt – picie i Obiekt – jedzenie) 

9 Definicje zawarte w Wielkim słowniku języka polskiego PAN (WSJP) w jego wersji interne-
towej (www.wsjp.pl, dostęp 14.04.2022).



Piotr Kładoczny112

stanowią ogromną część zasobu leksykalnego ramy Percepcja_smaku. Jest to 
odpowiednio około połowa zasobu notowanych leksemów oraz około trzecia 
część odnotowanych ich potwierdzeń tekstowych, biorąc pod uwagę całość re-
prezentacji leksykalnej omawianej ramy. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wybranych tekstów ustalono zakres 
kategorii i leksykalnych potwierdzeń dla tych kategorii w kolejnych powieściach10 
(Tab. I–III). Poniższe tabele przedstawiają trzy informacje. Pierwsza z nich to 
kategorie lub podkategorie ramy Percepcja_smaku, które zostały zrealizowane 
przez Jerzego Pilcha w poszczególnych powieściach11. Druga dotyczy wszystkich 
leksemów wykorzystanych do opisu doświadczeń zmysłu smaku odnotowanych 
w ekscerpowanych tekstach. Trzecia natomiast ujawnia liczbę poświadczeń po-
szczególnych leksemów w każdym z badanych materiałów autora. Największy 
zakres jakościowy (348 leksemów) znalazł się w najobszerniejszej powieści Mia-
sto utrapienia. Najwięcej potwierdzeń tekstowych (1017) zanotowano w drugim 
pod względem objętości utworze, czyli Pod Mocnym Aniołem. Najmniej potwier-
dzeń liczby leksemów i liczby ich użyć charakteryzuje powieść Marsz Polonia. 

Tabela I. Leksemy i liczba ich wystąpień w poszczególnych kategoriach ramy 
PERCEPCJA_SMAKU dla powieści Pod Mocnym Aniołem

Czynność – picie 
(46:426) 

chlać 4p, chlanie 1p, chłeptać 2p, dolewanie 1p, dopić 1p, mieszać 4p, 
mieszanie 3p, nadużywanie 1p, nalać 4p, nalewać 5p, napić się 9p, na-
poić 1p, nie pić 1p, niepicie 9p, nieprzepicie 1p, odlewać (z kufli) 1p, 
opicie 1p, picie 61p, pić 200p, pijać 1p, pochlać 4p, pokrzepić  się 1p, po-
pić 1p, popijać 15p, popijanie 1p, przełykać 1p, przepić 16p, przepijać 1p, 
przepijanie 2p, rozcieńczanie 1p, strzelić (klina, piwo) 2p, toast 1p, 
umoczyć dzioba 1p, wilżyć (wargi) 1p, wlać w siebie 1p, wlewać (do 
gardła) 2p, wszech-picie 1p, wypicie 4p, wypić 31p, wypijać 16p, zachły-
snąć się 1p, zaglądać do kieliszka 1p, zapić się na śmierć 4p, zapijać 2p, 
zmieszać 2p, zraszać (gardło) 1p

Obiekt – picie (77:258) alkohol 12p, Baczewski 1p, becherovka 5p, bimber 1p, bourbon 1p, 
brzoskwiniowa Premium 1p, brzoskwiniówka 4p, bulion 2p, coca-
-cola 4p, cola 4p, coś mocniejszego 1p, ćwiartka wódki czystej 1p, 
dawka 1p, denaturat 6p, denaturatowy napitek 1p, dolewka 1p, dykta 1p, 
dżin 1p, flaszka 1p, głębszy 2p, gorzała 5p, gorzałka 3p, gorzka żołądko-
wa 18p, haust 2p, herbata 2p, Jack Daniels 1p, Johnny Walker 2p, kawa 6p, 
kawa zbożowa 4p, kieliszek 9p, klin 4p

10 Kolejność kategorii w zestawieniu została ułożona według malejącej frekwencji odno-
towanych w danej kategorii potwierdzeń tekstowych. Leksemy dla danej kategorii występują 
w porządku alfabetycznym. Pogrubienie zastosowano dla leksemów o największej frekwencji. 
Podobne zasady obowiązują w kolejnych tabelach.

11 Zestaw kategorii należących do ramy Percepcja_smaku nie został tu poddany krytyce 
i wymaga osobnego opracowania, które podjęłoby się tego zadania. 
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 koktajl 1p, kompot ananasowy 1p, koniak 3p, kropla 3p, kropla (ani 
kropli) 1p, krople miętowe 1p, likier 8p, likier miętowy 3p, łyczek 1p, 
łyk 9p, mieszanka 1p, miętówka 1p, mleko 1p, mokka 1p, napitek 3p, 
napój 1p, napój gazowany 1p, napój mocny 1p, napój wyskokowy 1p, 
niegazowana woda mineralna 2p, pieprzówka 1p, pięćdziesiątka 4p, 
piwo 16p, porter 1p, półlitrówka 1p, rozpuszczalna neska 1p, samo-
gon 2p, saska żytniówka 1p, setka 2p, Smirnoff 1p, sok 9p, sok malino-
wy 1p, spirytus 9p, szklanka 6p, ślina 1p, śliwowica 2p, trunek 8p, whi-
sky 1p, wino 5p, woda 1p, wódka 29p, wódka czysta 2p, wywar 1p, zielona 
herbata 1p, żubrówka 1p, Żywiec 1p 

Obiekt – jedzenie 
(62:81) 

banan 1p, barszcz czysty 1p, barszcz z uszkami 1p, barszcz z ziemnia-
kami 1p, bigos 1p, boczek 1p, bombonierka 1p, bułka 1p, chińska zupa 2p, 

chipsy 1p, cukier 1p, cukier waniliowy 1p, cukierek 1p, cytryna 1p, cze-
kolada 1p, czekoladowy cukierek 1p, danie 1p, deser 1p, dorsz paniero-
wany 1p, drożdżówka 1p, dżem truskawkowy 2p, dżem z truskawek 1p, 

galaretka z cielęcych ozorków 1p, glukoza 1p, grzybowa 1p, jabłko 1p, 

jadło 1p, jajecznica 1p, jajecznica na boczku 1p, kapusta 4p, kapuśniak 2p, 

karp 1p, kiełbasa 1p, kołdun 1p, kurczak 1p, kutia 1p, lody w polewie cze-
koladowej 1p, mandarynka 1p, ogórki konserwowe 1p, paluszki sło-
ne 1p, parówka 1p, pasta do zębów 1p, pieczeń cielęca 1p, pomarańcza 2p, 

potrawa 1p, rolmopsy śledziowe 1p, rosół 2p, rosół drobiowy 1p, sałatka 
owocowa 1p, ser 2p, spadziowy miód 1p, strawa 1p, szczupak w gala-
recie 1p, szprotki 1p, witamina 1p, zakąska 1p, zupa 11p, zupa chińska 1p, 

żarcie 1p, żur 1p 
Percypujący (4:101) deliryczka 5p, deliryk 57p, opoj 2p, pijak 37p 
Stan (21:53) apetyt 1p, być głodnym 1p, czuć pragnienie 1p, głód 2p, kropla (nie 

mieć ani kropli w ustach) 1p, mdłości 1p, na trzeźwo 2p, niewypity 1p, 
opity 1p, pijany 18p, pijaniuteńki 1p, po pijanemu 5p, półpijany 1p, spi-
ty 1p, spragniony 1p, trzeźwieć 1p, trzeźwienie 1p, trzeźwy 6p, uchlać 
się 1p, upojenie 1p, wytrzeźwieć 5p 

Miejsce (11:39) bar 1p, gospoda 11p, gospoda „Pod Mocnym Aniołem” 2p, jadalnia 1p, 
kawiarnia 2p, knajpa 1p, sklep 12p, sklep monopolowy 3p, sklep nocny 3p

Czynność – jedzenie 
(11:15) 

gotować 1p, jadać 1p, jeść 4p, karmienie 1p, pochłaniać 1p, ugotować 1p, 
zjadać 1p, zjeść 2p, zlizać 1p

Skutek (7:10) pożywny 1p, rzygać 1p, rzygowiny 1p, wysuszony (usta) 1p, wymiot 2p, 
wymiotować 2p, wyrzygać 2p

Jakość smaku (9:9) gorejący (wódka) 1p, jałowy (denaturat z kawą) 1p, mocny (napój) 1p, 
najgorszy (gorzka żołądkowa) 1p, najprzedniejszy (trunek) 1p, ostry 
(napitek) 1p, palony (samogon) 1p, pyszny (gorzka żołądkowa) 1p

Narząd percepcji (2:9) gardło 8p, język 1p, usta  1p 
Zdarzenie (7:8) kolacja 1p, kolacja wigilijna 1p, obiad 2p, ochlaj 1p, stypa 1p, śniada-

nie 1p, wieczerza 2p 
Ocena smaku (2:3) smakować 2p, nie smakować 1p 
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Czynność percepcyjna 
(2:2) 

boskim marszem przechodzić (przez gardło) 1p, smakować 1p 

Smak (1:1) smak 1p 
Struktura (1:1) gęsty 1p 
Urządzenie (1:1) alkomat 1p 
Suma (262:1017)

Tabela II. Leksemy i liczba ich wystąpień w poszczególnych kategoriach ramy 
PERCEPCJA_SMAKU dla powieści Marsz Polonia

Obiekt – jedzenie 
(56:108) 

bajeczny 1mp, bakalie 4mp, barani łój 1mp, barszcz 1mp, baton 3mp, biała 
kapusta 3mp, borówka 3mp, chleb 3mp, ciabatta z salami 1mp, ciastko Au-
rea Prima Chocolata 1mp, czekolada 14mp, czekolada szwajcarska 1mp, 
danusia 1mp, deser 4mp, focaccio z indykiem 1mp, gruszka 1mp, jadło 3mp, 
jeżyki orzechowe 1mp, kapusta 1mp, kapusta z beczki 1mp, kaszok 
z kapustą 2mp, kiełbasa 5mp, kiełki pszeniczne 1mp, kinder bueno 1mp, 
kit-kat 1mp, lukier 1mp, maca 1mp, malaga 1mp, mars 1mp, miód 1mp, mo-
rela 1mp, muł 1mp, muł czekoladowy 2mp, mus 1mp, ogórek kwaszo-
ny 1mp, pierogi 1mp, potrawa 2mp, powidła z róży 1mp, pralina 1mp, 
prince polo 1mp, ryba w jarzynach 1mp, słodycze 1mp, smakołyk 1mp, 
snickers 1mp, sól 3mp, surowa ryba 1mp, śliwa 1mp, śmietana 12mp, tarta 
ze szpinakiem 1mp, tatarska chałwa 1mp, tort 1mp, tuńczyk po meksy-
kańsku 1mp, bakalie tureckie 1mp, twist 1mp, wołowina 1mp, żarcie 4mp 

Obiekt – picie 
(36:70) 

alkohol 2mp, aurea prima chocolata 6mp, bimber 2mp, coca-cola 3mp, 
cola 1mp, czekoladowa lawa 2mp, drink 2mp, espresso 2mp, gorzała 5mp, 
gorzka żołądkowa 3mp, herbata 4mp, kawa 2mp, kawa zbożowa 1mp, 
kęs 1mp, kieliszek 1mp, klin 1mp, kolejka 1mp, kompot z gruszek 1mp, 
koniak 1mp, lawa 1mp, łyk 3mp, mleko 1mp, napój 1mp, pejsachówka 1mp, 
pięćdziesiątka 1mp, piwo 7mp, polewa 1mp, prostownicza bania 1mp, sa-
mogon 4mp, spirytus 1mp, syrop 1mp, trunek 1mp, whisky 1mp, wódka 2mp, 
żytniówka 1mp, żywiec 1mp 

Czynność – picie 
(9:44) 

chlanie 1mp, napić się 5mp, picie 3mp, pić 21mp, popijać 2mp, trąbić 1mp, 
upić 1mp, wypić 9mp, żłopać 1mp 

Czynność – jedzenie 
(21:38) 

balować 1mp, biesiadowanie 1mp, dojadać 1mp, jadać 1mp, jeść 12mp, najeść 
się 1mp, obżerać się 2mp, pożerać 3mp, przełknąć 1mp, pustoszyć 1mp, wchło-
nąć 1mp, wzmocnić się 1mp, zeżreć 1mp, zjadać 1mp, zjeść 3mp, żarcie 1mp

Miejsce (13:24) bar 1mp, bimbrownia 1mp, całodobowy spożywczy 1mp, garmażeria 1mp, 
gorzelnia 4mp, gospoda 1mp, kawiarnia 1mp, knajpa 5mp, piekarnia 1mp, 
pub 1mp, sklep całodobowy 4mp, spiżarnia 1mp, Yellow Dream 2mp

Zdarzenie (7:22) bankiet 12mp, impreza 1mp, kolacja 1mp, obiad 2mp, obiadowy 1mp, 
raut 4mp, śniadanie 1mp 

Skutek (9:14) na bani 1mp, najtrzeźwiejszy 2mp, nie trzeźwieć 1mp, obżarty 1mp, pija-
ny 3mp, po pijanemu 3mp, pożywny 1mp, przepicie 1mp, puszczać pawia 1mp 
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Jakość smaku (4:4) gorzki (gorzka żołądkowa) 1mp, nadzwyczajny (czekolada) 1mp, 
słodki (gorzka żołądkowa) 1mp, słony (staw) 1mp 

Narząd percepcji (1:2) gardło 2mp 

Percepcja (1:1) stać w gardle 1mp 

Percepcja 
(ocena smaku) (1:1) 

smakować 1mp 

Wykonawca (1:1) dyktator smaku 1mp

Percypujący (1:1) żarłok 1mp 
Zachowanie (1:1) niepijący 1mp 
Suma (162:331)

Tabela III. Leksemy i liczba ich wystąpień w poszczególnych kategoriach ramy 
PERCEPCJA_SMAKU dla powieści Miasto utrapienia

Obiekt – jedzenie 
(126:218) 

andrut 1mu, antonówka 1mu, argentyńska wołowina 1mu, artykuł 
spożywczy 1mu, banan 1mu, baton 4mu, baton Cadbury 3mu, białko 1mu, 
bułka 3mu, chablis 3mu, chicken corma 5mu, chipsy krewetkowe 1mu, 
chleb 9mu, ciastko 1mu, ciepłe lody 1mu, cukier 1mu, cukierek 1mu, cy-
tryna 1mu, czekolada 2mu, czekolada szwajcarska 1mu, czekolada 
w proszku 1mu, danie 2mu, danone 2mu, danusia 2mu, deser 1mu, draże in-
dyjskie 1mu, drops 1mu, grzybek halucynogenny 1mu, guma 1mu, guma 
balonowa 1mu, guma Turbo 1mu, herbatnik 1mu, hinduska potrawa 1mu, 
jabłko 6mu, jajecznica 1mu, jajka po wiedeńsku 1mu, jedzenie 1mu, jo-
gurt 3mu, kabanos 6mu, kasztanki 1mu, kiełbasa 5mu, kiełbasa jałow-
cowa 1mu, kminek 1mu, krewetka 1mu, krówka 3mu, kruche ciasto 1mu, 
krupnik 1mu, kuchnia polska 1mu, landrynka 1mu, lasagne 1mu, lizak 1mu, 
lody 1mu, lody Bambino 1mu, lody Calypso 1mu, lód 1mu, łakoć 1mu, ma-
laga 1mu, mandarynka 1mu, masa 1mu, masło 3mu, masło orzechowe 1mu, 
mielony 1mu, mięso 3mu, mięso wołowe 1mu, milka 1mu, musli 2mu, ob-
warzanek 1mu, ogórek 1mu, ogórek małosolny 1mu, oranżada w prosz-
ku 1mu, orzechy w czekoladzie 1mu, orzeszki ziemne 1mu, owoc 1mu, 
pańska skórka 1mu, papryka 1mu, parówka 1mu, parówka cielęcia 1mu, 
pastylka 1mu, pieczeń 1mu, pieprz 1mu, pierożek 1mu, placek 1mu, płat-
ki 4mu, płatki musli 1mu, podgarlina 1mu, podroby 2mu, polędwica 12mu, 
pomarańcza 2mu, potrawa 2mu, preparat witaminowy 1mu, produkt 
spożywczy 1mu, psie mięso 1mu, ptasie mleczko 1mu, ptyś 1mu, pyzy 1mu, 
rafaello 1mu, rarytas 1mu, rodzynki 1mu, rosół 2mu, ryż dmuchany 1mu, 
salceson 2mu, sałatka 1mu, ser 3mu, słodycz 5mu, słonina 1mu, smakołyk 
warszawski 1mu, snickers 3mu, somosa 6mu, specjał 1mu, specyfik 1mu, 
suchar 1mu, szynka 2mu, ślina 1mu, tandori 5mu, twix 1mu, tzatzyki 1mu, vi-
bovit 2mu, wafel 1mu, warzywo 3mu, wątróbka 2mu, wędlina 2mu, wyrób 
karmelowo-czekoladopodobny 1mu, zupa (grzybowa) 2mu, żarcie 2mu, 
żelek 1mu, żywność 1mu 
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Obiekt – picie (55:176) alkohol 9mu, ambrozja 1mu, amerykańska (whisky) 2mu, angielska 
kawa 1mu, cienizna 1mu, coca-cola 4mu, cola 2mu, coś mocniejszego 1mu, 
cytronada 1mu, czysta 1mu, drink 8mu, dżin z tonikiem 1mu, gorzała 3mu, 
gorzka żołądkowa 3mu, gorzka żołądkowa whisky 1mu, herbata 6mu, irish 
beer 2mu, irlandzka 1mu, kawa 5mu, kawa espresso 1mu, kielich 4mu, kieli-
szek 2mu, kolejka 2mu, kompot 12mu, koniak 2mu, łyk 3mu, Mazowszanka 2mu, 
mineralna 1mu, mleko 6mu, mleko skondensowane 1mu, napój 4mu, napój 
alkoholowy 1mu, piweczko 1mu, piwo 32mu, podpiwek kujawski 1mu, po-
lococta 1mu, quick-cola 1mu, setka 1mu, sok 1mu, spirytus 1mu, szklanka 2mu, 
szkocka 2mu, trunek 6mu, whisky 1mu, whisky amerykańska 1mu, whisky 
irlandzka 1mu, whisky szkocka 1mu, wino (białe, czerwone, francu-
skie) 10mu, woda 5mu, woda mineralna 4mu, woda sodowa 1mu, wóda 1mu, 
wódka 5mu, żubrówka 2mu, żywiec 1mu 

Czynność – picie 
(23:106)

chlać 1mu, chlanie 2mu, dopić 1mu, łyknąć 2mu, napić się 10mu, napo-
ić 1mu, niepicie 1mu, ogolić (flaszkę) 1mu, picie 7mu, pić 31mu, pochlać 3mu 

 polewać 1mu, pompowanie (gorzały) 1mu, popić 1mu, popijać 5mu, prze-
pić 2mu, rozcieńczanie 1mu, sączyć 1mu, wychylać 1mu, wypić 25mu, wypi-
jać 5mu, wytrąbić 1mu, żłopać 2mu 

Miejsce (29:86) Antykwariat 4mu, apteka 1mu, bar 2mu, bar sałatkowy 6mu, bimbrow-
nia 1mu, bufet 1mu, delikatesy 4mu, Dubliner 3mu, irish pub 3mu, kawiar-
nia 3mu, kawiarnia Antykwariat 1mu, kawiarniany 2mu, klub Davos 1mu, 
knajpa 12mu, lokal 2mu, Pod Walecznym Hektorem 5mu, pub 2mu, Real 
Hindoo Restaurant 1mu, refektarz 1mu, restauracja 14mu, restauracja 
chińska 1mu, restauracyjny (wagon) 6mu, rzeźnia 1mu, sala bankieto-
wa 1mu, sklep 1mu, sklep spożywczy 1mu, stołówka 2mu, stragan 2mu, targ 2mu

Czynność – jedzenie 
(29:63) 

biesiadować 4mu, gotować 1mu, gotowanie 1mu, jadać 8mu, jedzenie 2mu, 
jeść 12mu, konsumować 1mu, nakarmić 1mu, nieobżeranie się 1mu, ob-
jadać się 1mu, obżerać się 4mu, odstawić 1mu, odżywianie 1mu, po-
łknąć 1mu, przejeść 1mu, przekąsić  1mu, przeżuć 1mu, przyjmować 1mu, 
przyrządzać 1mu, przyrządzanie 1mu, raczyć się 2mu, serwować 1mu, 
spożywać 1mu, zakąszać 1mu, zjadać 1mu, zjeść 9mu, zlizywać 1mu, żreć 1mu, 
żywić się 1mu

Jakość smaku (31:54) czekoladowy 2mu, delikatesowy (smak) 1mu, dobry (wino) 1mu, eg-
zotyczny (trunek) 1mu, gazowany (woda) 4mu, gorzkożołądkowo-
słodki (butelka czegoś) 1mu, kwaskowy (preparat witaminowy) 1mu, 
kwaśny (pomarańcze kubańskie) 1mu, landrynkowy (napój) 1mu, 
malinowy (sok) 1mu, miętowy (krople, pastylki) 2mu, mleczny 
(czekolada) 2mu, mocny (herbata) 2mu, niegazowany (woda) 4mu, 
ohydnie (butelka czegoś) 1mu, ostry (papryka) 1mu, pomarańczowy 
(napój) 1mu, półwytrawny (wino) 1mu, pudrowy (pastylki) 1mu, pysz-
ny (chicken corma, somosa, tandori) 9mu, sikowaty (herbata) 1mu, 
słodki (masa, pianka, sok) 3mu, słodko (jadać) 1mu, świeży (buł-
ka) 1mu, tłusto (jadać) 1mu, tropikalny (musli) 2mu, truskawkowy (an-
drut) 1mu, waniliowy (andrut, danone) 3mu, warzywny (rosół) 1mu, 
wodnisty (smak) 1mu 
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Stan (18:51) chce się pić 9mu, głód 4mu, hungry 1mu, na gazie 2mu, nawalony 2mu, pi-
janiutki 1mu, pijany 9mu, po pijanemu 1mu, pragnienie 5mu, rausz 1mu, 
skacowany 1mu, suszyć kogo 4mu, trzeźwieć 1mu, trzeźwość 1mu, 
trzeźwy 3mu, wytrzeźwieć 4mu, zapaść alkoholowa 1mu, zdrowo tra-
fiony ‘podpity’ 1mu

Zdarzenie (7:31) agapa 2mu, bankiet 6mu, kolacja 6mu, kolacja wigilijna 1mu, obiad 4mu, pi-
jaństwo 2mu, śniadanie 10mu 

Percypujący (8:16) alkoholiczka 1mu, biesiadnik 5mu, pijaczka 1mu, pijak 1mu, smakosz 1mu, 
wegetarianka 2mu, zjadacz 1mu 

Skutek (8:10) gasić pragnienie 1mu, paw 1mu, porzygać 1mu, rzygowiny 2mu, udławić 
się 1mu, upić się 2mu, uwalić się 1mu, zwymiotować 1mu

Smak (1:5) smak (obiadów) 5mu 
Percepcja (1:4) poczuć 4mu 
Wykonawca (3:3) kucharz 1mu, restaurator 1mu, wedlowski 1mu 
Narząd percepcji (1:2) gardło 2mu 
Narzędzie/urządz. (2:2) słomka 1mu, syfon 1mu 
Czynność percepcji 
(1:1) 

skosztować 1mu 

Percepcja ocena (1:1) smakować (co komu) 1mu 
Powodować smak (1:1) (co) smakuje (jak) 1mu 
Skłonność (1:1) obżarstwo 1mu 
Zmysł (1:1) zmysł smaku 1mu 
Czas (1:1) poobiedni 1mu 
Suma (348:833)

Tabela IV. Porównanie kategorii ramy Percepcja_smaku i ich zawartości dla 
poszczególnych powieści Jerzego Pilcha

Miasto utrapienia (348:833) Pod Mocnym Aniołem 
(262:1017)

Marsz Polonia (162:331) 

1. Obiekt – jedzenie 
(126:218) 

1. Czynność – picie (46:426) 1. Obiekt – jedzenie (56:108) 

2. Obiekt – picie (55:176) 2. Obiekt – picie (77:258) 2. Obiekt – picie (36:70) 

3. Czynność – picie (23:106) 3. Obiekt – jedzenie (62:81) 3. Czynność – picie (9:44) 

4. Miejsce (29:86) 4. Percypujący (4:101) 4. Czynność – jedzenie 
(21:38) 

5. Czynność – jedzenie 
(29:63) 

5. Stan (21:53) 5. Miejsce (13:24) 
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6. Jakość smaku (31:54) 6. Miejsce (11:39) 6. Zdarzenie (7:22) 

7. Stan (18:51) 7. Czynność – jedzenie 
(11:15) 

7. Skutek (9:14) 

8. Zdarzenie (7:31) 8. Skutek (7:10) 8. Jakość (4:4) 

9. Percypujący (8:16) 9. Jakość smaku (9:9) 9. Narząd percepcji (1:2) 

10. Skutek (8:10) 10. Narząd percepcji (2:9) 10. Percepcja (1:1) 

11. Smak (1:5) 11. Zdarzenie (7:8) 11. Percepcja (ocena smaku) 
(1:1)

12. Percepcja (1:4) 12. Ocena smaku (2:3) 12. Wykonawca (1:1) 

13. Wykonawca (3:3) 13. Czynność percepcyjna 
(2:2) 

13. Percypujący (1:1) 

14. Narząd percepcji (1:2) 14. Smak (1:1) 14. Zachowanie (1:1) 

15. Narzędzie:urządzenie 
(2:2) 

15. Struktura (1:1)  

16. Czynność percepcji (1:1) 16. Urządzenie (1:1)  

17. Percepcja ocena (1:1)   

18. Powodować smak (1:1)   

19. Skłonność (1:1)   

20. Zmysł (1:1)   

21. Czas (1:1)   

Na podstawie uzyskanych wyników można także porównać aktywne kate-
gorie ramy Percepcja_smaku w każdej z powieści, ich liczbę oraz wartości ilo-
ściowe każdej z nich. W ten sposób powstał ranking kategorii, który ujawnia, 
o czym ogólnie w kontekście smaku pisał twórca w poszczególnych dziełach. 
Wyniki przedstawia tabela IV. Z powyższych tabeli (szczególnie IV) można wy-
wnioskować, że powieści Miasto utrapienia i Marsz Polonia podobnie struktury-
zują opis zmysłu smaku, bo najczęściej notuje się w nich leksemy z podkategorii 
Obiekt – jedzenie i Obiekt – picie. Oba utwory różnią się między sobą mniejszym 
udziałem kategorii Czynność – jedzenie w powieści Miasto utrapienia oraz więk-
szą liczbą wskazań i wyższą rangą w tej powieści kategorii Miejsce związanej 
ze wskazaniem lokalizacji, gdzie zazwyczaj dochodzi do czynności picia. Ozna-
cza to, że twórca tego utworu częściej przenosi swoje opisy z miejsca na miejsce 
i sytuuje je w kawiarniach, barach czy restauracjach (przykład 1. i 2.). Miasto 
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utrapienia jako najobszerniejszy utwór spośród badanych ujawnia też rzadziej 
realizowane kategorie z ramy Percepcja_smaku, które nie znajdują potwier-
dzenia w innych tekstach (np. kategoria Skłonność – przykład 3.). 

1. Siedzimy w knajpie, pijemy piwo i nagle się orientuję, że wszyscy wokół ga-
pią się na nas i nie mogą rozkodować, jakim cudem mam tak dorosłego syna 
(Mu, 122).

2. I wychodziłam gdziekolwiek, wpadałam gdziekolwiek, wpadałam na przykład do 
pobliskiego pubu napić się piwa, posiedzieć na chwilę, papierosa zapalić, pomię-
dzy ludźmi pobyć (Mu, 326).

3. Powiedzmy, że tym razem idzie o grzech obżarstwa: pani Schloffkova, jak po-
wszechnie wiadomo, objada się do nieprzytomności (Mu, 191).

Na tle całego materiału wyróżnia  się powieść Pod Mocnym Aniołem. Ilo-
ściowo dominuje w niej przedstawianie kategorii Czynności – picie, która sta-
nowi niemal połowę wszystkich użyć leksemów z ramy Percepcja_smaku. 
Jeśli wziąć dodatkowo pod uwagę wskazania Obiektu – picia wraz z leksykal-
nym ujawnianiem Percypującego (przykład 4.), którym zawsze jest osoba nad-
używająca alkoholu (w dużym stopniu w czasie pobytu na oddziale odwyko-
wym), to wszystkie użycia razem bezpośrednio związane z piciem, przeważnie 
alkoholu, obejmują ok. 75  procent wszystkich wystąpień tekstowych ujętych 
w Percepcji_smaku. Warto zauważyć również bogactwo opisu Stanu w tym 
utworze, głównie stanu po nadmiernym spożyciu alkoholu. Jest to bez wątpie-
nia silnie skorelowane z główną tematyką dzieła, która dotyczy historii ludzi 
uwikłanych w chorobę alkoholową i autorskich przemyśleń na ten temat (przy- 
kład 5.). 

4. Lecz bywali tacy opoje, którzy – czując w sobie zbytek trunku, a nie chcąc go 
odstąpić, kiedy po skończonym stole trwała jeszcze dobra ochota – wychodzi-
li za dom i tam sprawiwszy sobie dobrowolnie wymiot, powracali do kompanii 
i znowu na nowo pili (P, 96).

5. Generalnie problem polega na tym: jak pogodzić głębię pijanej duszy z płycizną 
pijanego ciała? (P, 204).

Podkategorie Obiektu percepcji w ramie Percepcja_smaku 

Przyjrzenie  się wybranym podkategoriom z zakresu Obiektu percepcji w ramie 
Percepcja_smaku, które udało się wyodrębnić w czasie badań, wyraźniej ob-
razuje, jak przedstawia się świat jedzenia i picia w utworach Jerzego Pilcha. Cała 
kategoria dzieli się na dwie części Obiekt – jedzenie i Obiekt – picie i należą do 
nich odpowiednio nazwy jedzenia i picia. Jedna z najwyraźniej zarysowanych 
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podkategorii to nazwy alkoholi w obrębie Obiektów – picia12. Wśród zarejestro-
wanych określeń można wyróżnić: 

 – nazwy ogólne: alkohol, coś mocniejszego, napitek, napój alkoholowy, napój 
mocny, napój wyskokowy, trunek; 

 – nazwy alkoholi o różnej sile stężenia: spirytus, wódka, whisky, koniak, wino, 
piwo, bourbon; 

 – nazwy produktów domowej produkcji: bimber, samogon; 
 – nazwa produktu przemysłowego niezgodnie z przeznaczeniem używanego 

do picia: denaturat; 
 – nazwy potoczne: czysta, prostownicza bania, dykta, gorzała, piweczko, 

wóda; 
 – nazwy poszczególnych gatunków: dżin, gorzka żołądkowa, likier, pejsa-

chówka, porter, żytniówka, saska żytniówka; 
 – nazwy produktów smakowych: brzoskwiniówka, gorzka żołądkowa whisky, 

likier miętowy, pieprzówka, żubrówka; 
 – nazwy konkretnych marek, często uznawanych za lepsze: becherovka, brzo-

skwiniowa Premium, Jack Daniels, Johny Walker, Smirnoff; 
 – nazwy drinków: dżin z tonikiem, koktajl, mieszanka. 

Autor używa również określeń skrótowych wskazujących na kraj pochodze-
nia, jak amerykańska (whisky), francuskie (wino), irlandzka, szkocka czy region 
produkcji: chablis. Skrótowo używane jest określenie żywiec, wskazujące na pro-
ducenta alkoholu. 

Wszystkie te nazwy wyraźnie wskazują, że autor stosuje bardzo bogaty zakres 
nazw alkoholi. Operuje nimi swobodnie, a przekazowi nadaje ton ogólny, np. gdy 
przedstawia dystans do opisywanej sytuacji, choćby w przytaczanych sprawozda-
niach alkoholików (przykład 6.). Częściej tematyka bywa ujmowana szczegółowo 
i ze znawstwem (przykład 7.). Padają wówczas nazwy konkretnych produktów, 

12 Do nazw alkoholi w zebranym materiale należą (58/310): alkohol  (3312p, 2mp, 9mu), amerykań-
ska (whisky) 2mu, Baczewski 1p, becherovka 5p, bimber  (31p,2mp), bourbon 1p, brzoskwiniowa Premium 1p, 
brzoskwiniówka 4p, chablis 3mu, cienizna 1mu, coś mocniejszego  (21mu, 1p), czysta  (21mu, 1p), denaturat 6p, 
denaturatowy napitek 1p, drink  (102mp, 8mu), dykta 1p, dżin 1p, dżin z tonikiem 1mu, francuskie (wino) 10mu, 
gorzała  (133mu, 5mp, 5p), gorzałka 3p, gorzka żołądkowa  (2418p, 3mp, 3mu), gorzka żołądkowa whisky 1mu, 
irish beer 2mu, irlandzka 1mu, Jack Daniels 1p, Johnny Walker 2p, koktajl 1p, koniak  (61mp, 2mu, 3p), likier 8p, 
likier miętowy 3p, mieszanka 1p, napój alkoholowy 1mu, napój mocny 1p, napój wyskokowy 1p, pej-
sachówka 1mp, pieprzówka 1p, piweczko 1mu, piwo  (5516p, 32mu, 7mp), porter 1p, samogon (62p, 4mp), saska 
żytniówka 1p, Smirnoff 1p, spirytus  (111mp, 1mu, 9p), szkocka 2mu, śliwowica 2p, trunek  (151mp, 6mu, 8p), whi-
sky  (31mp,  1mu,  1p), whisky amerykańska 1mu, whisky irlandzka 1mu, whisky szkocka 1mu, wino (białe, 
czerwone) 5p, wóda 1mu, wódka   (3629p, 2mp, 5mu), wódka czysta 2p, żubrówka  (31p, 2mu), żytniówka 1mp, 
żywiec (31mp, 1mu, 1p).
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czemu towarzyszy wartościowanie i wskazywania preferencji bohaterów (przy-
kład 8.). Odniesienia do alkoholu bardzo często łączą się z opisami praktyk kon-
sumpcyjnych (przykład 9.) i zwyczajów społecznych (przykład 10.). Dla Jerzego 
Pilcha charakterystyczne jest także ujęcie obrazowo-metaforyczne doświadczeń 
ze spożywaniem alkoholu (przykład 11.).

6. Rankiem mąż nie zauważył wprawdzie ani butelek, ani że musiałam wychodzić, 
kupować i pić w nocy alkohol, ale zauważył w portfelu brak pięćdziesięciu zło-
tych i zaczął mieć głośne pretensje (P, 32).

7. Byłem wtedy w fantastycznej formie, nie piłem w ogóle, nie piłem niczego poza 
niegazowaną wodą mineralną (za komuny nie było niegazowanej wody mineral-
nej), nie wypiłem ani kropli wina przy obiedzie, nie wypiłem naparstka likieru 
przy deserze, w podanym do kawy koniaku nawet warg nie zanurzyłem, po połu-
dniu, rzecz prosta, również nie wypiłem proponowanej przez pana domu szkla-
neczki Jacka Danielsa (P, 48).

8. Stary skurczybyk – jak już wspomniałem – wypijał regularnie butelkę irlandzkiej, 
szkockiej, amerykańskiej albo najchętniej „gorzkiej żołądkowej whisky” dzien-
nie, ale ponieważ – właśnie – czynił to regularnie oraz, jak ustalił z doktorem Swobo-
dziczką, kontrolowanie, nie miał się za alkoholika – i co gorsza – istotnie nim nie był 
(Mu, 97).

9. Po aurea prima chocolata, po śmietanie z samogonem, kiełbasa z piwem prze-
chodziła jak złoto (Ma, 91).

10. I wychodziłam gdziekolwiek, wpadałam gdziekolwiek, wpadałam na przykład do 
pobliskiego pubu napić się piwa, posiedzieć na chwilę, papierosa zapalić, pomię-
dzy ludźmi pobyć (Mu, 326).

11. Przytykałem butelkę do nie-swoich ust, wódka wpierw nie chciała płynąć, 
a potem płynęła, płynęła siarczaną gorejącą strugą przez wysuszone usta, 
gardło, szamotała się w pożarze, szemrała jak strumyk raptownie wzbierają-
cy po świętojańskich deszczach, przezroczysta tafla była jak skalpel, płynęła 
przez wnętrzności i rozcinała wnętrzności, struga płonącej lawy przemierza-
ła wymarłą krainę, szukała tajnego miejsca, szukała zatoki świętego spokoju 
(P, 125–126).

Nawiązania do obiektów alkoholowych w twórczości J. Pilcha nie zawsze są 
związane z bezpośrednim ich spożywaniem. Bohaterowie nie tylko piją, ale też 
są opisywani przez stan po ich spożyciu (przykład 12.). Alkohol jest elementem 
kulturowym (przykład 13.), opisem przestrzeni społecznej (przykład 14.), tła 
sytuacyjnego (przykład 15.), a nawet elementem skojarzeń i ujmowanym przez 
pryzmat innych doświadczeń niż spożycie (przykład 16.).

12. – Nie boisz się ? – Spoglądał na mnie przekrwionym, ale pogodnym okiem; słyn-
ny fetor ospale trawionego alkoholu buchał odeń chyba na kilometr (Ma, 37).
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13. Witam cię chlebem, solą i gorzałą (Ma, 108).

14. Wiadomo na przykład, że ustawowo niedopuszczalny jest wyszynk alkoholu 
w odległości mniejszej niż sto metrów od obiektu sakralnego (Mu, 188).

15. Siedziałyśmy na kanapie w salonie, popijałyśmy jakiś egzotyczny trunek i za-
rykiwałyśmy  się z jego sytuacyjnych dowcipów, z wymierzonych pod adresem 
naszych wykładowców, a jego niegdysiejszych uczniów złośliwości i z własnego 
życia wziętych opowieści (Mu, 257).

16. Gęsty, prawie widoczny, prawie brunatny zapach samogonu unosił się nad my-
śliwskim kielichem; najwyraźniej i bimber był jak wszystko w tym domu: gęsty, 
stężony i pożywny (Ma, 76).

Nazwy napojów niealkoholowych są również przedstawiane przez pisarza13. Au-
tor opisuje kawę i herbatę, wodę i jej rodzaje, mleko oraz soki, kompot i różne na-
poje. W kreowanym świecie bywają one wyraźnie stawiane przez bohaterów w opo-
zycji do alkoholu (przykład 17.), ale także stają się one obiektami towarzyszącymi 
piciu mocniejszych napoi (przykład 18.) czy też dodatkami do posiłków czy deserów 
(przykład 19.) oraz spędzania czasu w kawiarniach (przykład 20.). W tradycyjnych 
domach, do których Jerzy Pilch z sentymentem nawiązuje we wplatanych w narrację 
retrospekcjach, przygotowywanie określonych napitków staje się jednym z elemen-
tów ugruntowanego porządku i zaradności gospodarczej (przykład 21.).

17. – Masz coś do picia? W sensie nie kawę, nie herbatę, nie wodę mineralną? (Mu, 204).

18. Do ćwiartki coca-coli dodałam ćwiartkę wódki, tak żeby wyglądało, że piję samą 
colę (P, 36).

19. Nie rwał  się on do żadnych seksualnych mozołów, parzył herbatę, misternie 
układał herbatniki na półmisku, wylegiwałam się na jego gierkowskiej wersalce, 
czytałam gazety, gapiłam się na seriale, on w psiej odległości siedział na podłodze 
i nie spuszczał ze mnie zachwyconego spojrzenia, miałam święty spokój, mogłam 
tak żyć (Mu, 338).

20. Siedzieliśmy w hotelowej kawiarni, Ty piłaś zieloną herbatę, ja piłem jedno 
z ostatnich piw w życiu (w życiu – nie przed śmiercią) (P, 153).

21. W tym domu – mówili – wszystko nadzwyczajne, wszystko jak ta swojska śmietana: 
stężone, gęste i pożywne; i powidła z róży, i kompot z gruszek, i kapusta z beczki, 
i miód z własnej pasieki, i ogórki kwaszone, nad którymi właśnie wre praca (Ma, 73).

13 Mieszczą się tu następujące określenia (37:128): ambrozja 1mu, bulion 2p, coca-cola  (113mp, 4mu, 4p), 
cola  (71mp, 2mu, 4p), cytronada 1mu, espresso 2mp, herbata  (122p, 4mp, 6mu), kawa  (132mp, 5mu, 6p), kawa angielska 1mu, 
kawa espresso 1mu, kawa zbożowa  (51mp, 4p), kompot 12mu, kompot ananasowy 1p, kompot z gruszek 1mp, kro-
ple miętowe 1p, Mazowszanka 2mu, mineralna 1mu, mleko  (81mp, 1p, 6mu), mleko skondensowane 1mu, mokka 1p, 
napitek 3p, napój  (61mp, 1p, 4mu), napój gazowany 1p, niegazowana woda mineralna 2p, podpiwek kujawski 1mu, 
polococta 1mu, quick-cola 1mu, rozpuszczalna neska 1p, sok  (101mu, 9p), sok malinowy 1p, syrop 1mp, ślina  (21mu, 1p), 
woda  (61p, 5mu), woda mineralna 4mu, woda sodowa 1mu, zielona herbata 1p.
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Niewielka, ale charakterystyczna grupa określeń związanych z napojami od-
nosi się do nazw porcji napoju14. Można w niej wyróżnić nazwy ogólne: dawka, 
kropla, nazwy pojemników: flaszka, kielich (przykład 22.), kieliszek, szklanka 
oraz porcje związane z fizjologią: haust (przykład 23.), łyk (przykład 23.), łyczek. 
Tu także mają swoje miejsce nazwy porcji wypijanych alkoholi, jak głębszy, klin 
(przykład 24.), kolejka, pięćdziesiątka czy prostownicza bania (przykład 24.). 
Dzięki tak bogatym środkom wyrazu autor ma dużą swobodę w operowaniu opi-
sem spożywania napojów, głównie alkoholowych. 

22. Dlaczego wieczorami miałby nie siąść z nami za tym tu stołem, dlaczego by miał 
nie pogadać, kielicha nie wypić, piosenki nie zaśpiewać, kabanosa albo, niech bę-
dzie, polędwicy swojego imienia nie przekąsić, wiadomości w telewizji nie obej-
rzeć… (Mu, 192).

23. Tak, zaiste poczułem się, jakbym łyk, jakbym haust orzeźwiającego napoju wypił 
(Mu, 101).

24. Poczułem się jak tysiąc lat temu, gdy pierwszą w życiu prostowniczą banię zda-
rzyło mi się wypić! Pierwszego w biografii klina (Ma, 162).

Wśród nazw jedzenia można wydzielić kilka mniejszych podgrup. Pierwszą 
z nich są określenia ogólne o charakterze neutralnym: artykuł spożywczy, jedze-
nie, produkt spożywczy, żywność. Określeniu ogólnemu może towarzyszyć nace-
chowanie podniosłe: jadło, strawa (przykład 25.) lub potoczne: żarcie (przykład 
26.). Kilka nazw dodatkowo wskazuje cechę charakterystyczną, np. że to coś 
smacznego: rarytas, coś wyjątkowego: specjał (przykład 27.), specyfik lub dodatek 
do alkoholu zakąska. 

25. Pokryty błękitną emalią garnek ciepłej strawy przeważył szalę na stronę złych 
duchów (P, 211–212).

26. – To jest dosyć stary wniosek. Zdobyć żarcie. A jak żarcie, to z czasem i deser 
(Ma, 172).

27. Jak tylko miał pretekst, znikał za uginającymi  się pod delikatesowymi specja-
łami półkami, bezceremonialnie przywoływany wyłaniał się stamtąd wstydliwie 
(Mu, 205).

Druga i liczna grupa nazw jedzenia to nazwy różnych dań, półproduktów i do-
datków spożywanych podczas posiłków15. Określenia te mogą mieć wymiar ogólny: 

14 Znajdują się wśród nich: dawka 1p, dolewka 1p, flaszka 1p, głębszy 2p, haust 2p, kielich 4mu, kieli-
szek  (122mu, 1mp, 9p), klin  (51mp, 4p), kolejka  (31mp, 2mu), kropla 4p, łyczek 1p, łyk  (153mp, 3mu, 9p), pięćdziesiąt-
ka (51mp, 4p), półlitrówka 1p, prostownicza bania 1mp, setka  (31mu, 2p), szklanka  (82mu, 6p).

15 Należą do nich zupy (15:31): barszcz 1mp, barszcz czysty 1p, barszcz z uszkami 1p, barszcz 
z ziemniakami 1p, chińska zupa 2p, grzybowa 1p, kapuśniak 2p, krupnik 1mu, rosół  (42mu, 2p), rosół dro-
biowy 1p, wywar 1p, zupa grzybowa 2mu, zupa 11p, zupa chińska 1p, żur 1p; gotowe dania (50/87): bigos 1p, 
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danie, potrawa czy odniesień do całego menu: kuchnia polska (przykład 28.), ale 
znacznie częściej są to nazwy konkretnych dań. Wśród nich znajdują się nazwy: 
a) dań powszechnych w Polsce: bigos, jajecznica (przykład 29.), jajecznica na bocz-
ku, kurczak, mielony, parówka, parówka cielęca, pieczeń, pieczeń cielęca, pierogi, pie-
rożek, pyzy, sałatka, sałatka owocowa; b) dań regionalnych: kaszok z kapustą (przy-
kład 30.), kołdun, kutia; c) ryb i owoców morza: dorsz panierowany, karp (przy-
kład 31.), krewetka, rolmopsy śledziowe, ryba w jarzynach, surowa ryba, szczupak 
w galarecie (przykład 31.), szprotki, tuńczyk po meksykańsku; d) dań egzotycznych: 
chicken corma (przykład 32.), ciabatta z salami, focaccio z indykiem, hinduska po-
trawa, lasagne, somosa (przykład 32.), tandori (przykład 32.), tzatzyki; f) przysta-
wek: galaretka z cielęcych ozorków, jajka po wiedeńsku, tarta ze szpinakiem (przy-
kład 33.); g) dodatków: chipsy, chipsy krewetkowe, maca, orzeszki ziemne, paluszki 
słone, płatki musli, rodzynki, ryż dmuchany, ser, suchar, śmietana. 

Użyte nazwy odnoszą  się często do tradycyjnych potraw, silnie związanych 
z rodzimą, a nawet regionalną kuchnią, z drugiej zaś dowiadujemy  się dzię-
ki nim, że bohaterowie doświadczają posiłków wykwintnych i egzotycznych, 
serwowanych nie tylko w domach, lecz także w restauracjach. Przywiązanie 
do tradycji rodzimej i polskiej wynika z obecności poszczególnych dań w do-
mach (np.  podczas świąt) i miejscach serwujących posiłki tradycyjnej kuchni. 
Fragmenty, w których Jerzy Pilch przestawia reminiscencje, zawsze przywołują 
kontekst regionalny z opisem miejscowych dań. Nawiązuje do nich także, gdy 
snuje fantastyczny wątek powrotu papieża Polaka na starość do Polski, czemu 
miałyby towarzyszyć nowe, a zarazem tradycyjne dania (przykład 34.). Elementy 
egzotyki w jedzeniu wynikają z obserwacji przestrzeni miejskiej, np. restauracji 
z jedzeniem nietradycyjnym, nowych produktów w sklepach, nowych mód ży-
wieniowych (weganizm). Egzotyczne potrawy pojawiają się także na wielkiej bie-
siadzie u bogatego biznesmena – są opisem luksusu i wystawności gospodarza. 

chicken corma 5mu, chipsy 1p, chipsy krewetkowe 1mu, ciabatta z salami 1mp, danie   (31p, 2mu), dorsz 
panierowany 1p, focaccio z indykiem 1mp, galaretka z cielęcych ozorków 1p, hinduska potrawa 1mu, 
jajecznica  (21mu, 1p), jajecznica na boczku 1p, jajka po wiedeńsku 1mu, karp 1p, kaszok z kapustą 2mp, 
kołdun 1p, krewetka 1mu, kuchnia polska 1mu, kurczak 1p, kutia 1p, lasagne 1mu, maca 1mp, musli 2mu, mie-
lony 1mu, orzeszki ziemne 1mu, parówka  (21mu, 1p), paluszki słone 1p, parówka cielęcia 1mu, pieczeń 1mu, 
pieczeń cielęca 1p, pierogi 1mp, pierożek 1mu, płatki 4mu, płatki musli 1mu, potrawa  (51p, 2mp, 2mu), pyzy 1mu, 
rodzynki 1mu, rolmopsy śledziowe 1p, ryba w jarzynach 1mp, ryż dmuchany 1mu, sałatka 1mu, sałatka 
owocowa 1p, ser   (52p, 3mu), śmietana 12mp, somosa 6mu, suchar 1mu, szczupak w galarecie 1p, tandori 5mu, 
tarta ze szpinakiem 1mp, tuńczyk po meksykańsku 1mp, tzatzyki 1mu oraz półprodukty mięsne, któ-
re mogą stać  się gotowymi daniami: boczek 1p, kabanos 6mu, kiełbasa  (111p, 5mp, 5mu), kiełbasa ja-
łowcowa 1mu, mięso 3mu, mięso wołowe 1mu, podgarlina 1mu, podroby 2mu, polędwica 12mu, psie mięso 1mu, 
salceson 2mu, słonina 1mu, surowa ryba 1mp, szprotki 1p, szynka 2mu, wątróbka 2mu, wędlina 2mu, wołowi-
na 1mp, wołowina argentyńska 1mu.
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Część z prezentowanych dań to przystawki do biesiad alkoholowych oraz dodatki 
sprzyjające wspólnemu przesiadywaniu. 

28. Siedziałem w knajpie Pod Walecznym Hektorem – specjalność zakładu: kuchnia 
polska (Mu, 306).

29. Obudził się w euforycznym humorze, zjadł jajecznicę, ubrał się, włożył białą ko-
szulę, którą tydzień wcześniej dałam mu w prezencie, bardzo dobrze wyglądał, 
bardzo dobrze się czuł (Mu, 158).

30. Stary Kubica sam zapalił i poprosił o dwie porcje „kaszoków z kapustą” – miś 
przyjął zamówienie bez zmrużenia oka (Ma, 115).

31. U nas w domu, proszę towarzystwa, u nas w domu na kolację wigilijną podawano 
cztery rodzaje zup. Tak jest – powtórzył z tryumfem – cztery rodzaje zup: barszcz 
czysty, barszcz z uszkami, grzybowa i żur. Oprócz tego oczywiście karp, szczu-
pak w galarecie, bigos, kutia… (P, 132).

32. Zaprasza na pyszne chicken corma albo na równie pyszne tandori, albo na jesz-
cze pyszniejsze somosa – czyli pierożki w kształcie piramidy z kruchego ciasta, 
nadziewane mięsem, albo, jak jestem wegetarianką – warzywami (Mu, 124).

33. Gapiłem się na glis glis – Popielicę, która najwyraźniej na śniadanie do Yellow 
Dream wpadała i, jak to mają w zwyczaju filigranowe chudziny, pochłaniała w ką-
cie jakieś bezmiary żarcia: ciabattę z salami, focaccię z indykiem, tartę ze szpina-
kiem (Ma, 25).

34. – Podroby papieskie? Pieczeń papieska? Placki po papiesku? Pyzy papieskie? 
Podgarlina papieska (Mu, 187).

Z badań nad materiałem wynika, że Jerzy Pilch lubi słodkości albo kreuje swo-
ich bohaterów tak, by czytelnik odebrał wrażenie, że bohaterowie ci lubią słodko-
ści (przykład 35.). W przedstawianych czasach (zaraz po upadku PRL-u) dostęp 
do wielu towarów, w tym do zagranicznych słodyczy (np. batonów – przykład 36.) 
stał się powszechny, choć wcześniej tak nie było, co autor zaznacza w przemy-
śleniach głównego narratora. Autor wielokrotnie podaje nazwy tych produktów, 
czasami wymienia ich nazwy handlowe, innym razem stosuje nazwy opisowe16. 

16 Wśród nich znajdują się nazwy różnych słodyczy w tym: 1) czekoladek i wyrobów cze-
koladowych (19:38): bombonierka 1p, czekolada  (1714mp, 1p, 2mu), czekolada szwajcarska  (21mp, 1mu), 
czekolada w proszku 1mu, czekoladowa lawa 2mp, czekoladowy cukierek 1p, czekoladowy muł 1mp, je-
żyki orzechowe 1mp, kasztanki 1mu, lawa 1mp, malaga  (21mp, 1mu), milka 1mu, muł 1mp, muł czekoladowy 1mp, 
mus 1mp, orzechy w czekoladzie 1mu, pralina 1mp, ptasie mleczko 1mu, wyrób karmelowoczekoladopo-
dobny 1mu; 2) ciast i ciastek (11:17): andrut 1mu, ciastko 1mu, ciastko Aurea Prima Chocolata 7mp, droż-
dżówka 1p, herbatnik 1mu, kruche ciasto 1mu, placek 1mu, ptyś 1mu, rafaello 1mu, tort 1mp, wafel 1mu; 3) bato-
nów (11/24): bajeczny 1mp, baton  (73mp, 4mu), baton Cadbury 3mu, danusia  (31mp, 2mu), kinder bueno 1mp, 
kit-kat 1mp, mars 1mp, prince polo 1mp, snickers  (41mp, 3mu), twist 1mp, twix 1mu; 4) cukierków (8:11): cukie-
rek  (21mu, 1p), draże indyjskie 1mu, drops 1mu, krówka 3mu, landrynka 1mu, lizak 1mu, miętówka 1p, żelek 1mu; 
5) lodów (5:5): lody 1mu, lody Bambino 1mu, lody Calypso 1mu, lody w polewie czekoladowej 1p, lód 1mu; 
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W zarysowanych scenach najczęściej pojawiają się wyroby czekoladowe i wspo-
mniane już batony – te stają się smaczną przekąską i sposobem na szybkie zaspo-
kojenie potrzeb żywieniowych. Wykwintne słodycze, podobnie jak egzotyczne 
potrawy, są elementem opisu luksusowego bankietu (przykład 37.). Słodycze są 
także obrazowane jako element dopełnienia posiłków i obyczajów kawiarnianych 
(przykład 38.), ale też jako dietetyczne uzależnienie (przykład 39.).

35. Miałem urodziny i należała mi się nie tylko nowa znajomość, należała mi się też 
sowita porcja gęstego, nasyconego bakaliami mułu czekoladowego, polanego 
z wierzchu czekoladową lawą (Ma, 21).

36. Biorę cztery batony Cadbury, biorę „Życie Warszawy”, biorę i płacę (Mu, 48).

37. Ja jadę na bankiet. Jadę  się napić gorzały, ma  się rozumieć odrobinę, w koń-
cu zdrowie nie to co kiedyś; jadę obeżreć  się szwajcarską czekoladą, tatarską 
chałwą i tureckimi bakaliami – w tym względzie biorę pod uwagę upodlenie 
studzienne i jadę, by w miarę możliwości zawrzeć jakąś koronującą urodzinowy 
wieczór znajomość (Ma, 49).

38. Czytaliśmy gazety, zachodziliśmy do księgarń, słuchaliśmy muzyki, smakowały 
nam lody w polewie czekoladowej, oglądaliśmy mecze, jeździliśmy tramwajami 
(P, 142).

39. Mleczne czekolady, pudełka ptasiego mleczka, kilogramy kasztanek, malag, ro-
dzynek i orzechów w czekoladzie melinował, gdzie mógł, i jak tylko była sposob-
ność, obżerał się szaleńczo (Mu, 166).

Dopełnieniem przedstawionych nazw jedzenia są określenia zdrowszej części 
pokarmów, do których zaliczają się owoce i warzywa17. Liczba tych produktów 
nie jest obfita, szczególnie w zakresie warzyw przeważają różne odmiany i spo-
soby przygotowania kapusty (jako potraw tradycyjnych – przykład 40.) i ogór-
ka, który towarzyszy biesiadom (przykład 41.). Nazwy nowatorskich produktów 
warzywnych służą kreowaniu osobowości tych bohaterów, którzy spożywają te 
produkty i wyróżniają  się w otoczeniu (przykład 42.). Występujące w opisach 
nazwy owoców wskazują kilka różnych gatunków rodzimych (borówka, gruszka, 
jabłko – przykład 43., morela, śliwa) i sprowadzanych (banan, cytryna, manda-
rynka – przykład 44., pomarańcza – przykład 44.). 

6) innych słodkości (15:28): bakalie 4mp, bakalie tureckie 1mp, ciepłe lody 1mu, deser  (61mu, 1p, 4mp), lu-
kier 1mp, łakoć 1mu, masa 1mu, masło orzechowe 1mu, oranżada w proszku 1mu, pańska skórka 1mu, pole-
wa 1mp, słodycz (65mu, 1mp), smakołyk 1mp, smakołyk warszawski 1mu, tatarska chałwa 1mp. 

17 W materiale odnotowano następujące odniesienia do owoców i warzyw (21:43): 1) owoce: 
antonówka 1mu, banan  (21mu, 1p), borówka 3mp, cytryna  (21mu, 1p), gruszka 1mp, jabłko  (71p, 6mu), manda-
rynka (21mu, 1p), morela 1mp, owoc 1mu, pomarańcza  (42mu, 2p), śliwa 1mp; 2) warzywa: biała kapusta 3mp, 
kapusta  (51mp, 4p), kapusta z beczki 1mp, kiełki pszeniczne 1mp, ogórek 1mu, ogórek kwaszony 1mp, ogórek 
małosolny 1mu, ogórki konserwowe 1p, papryka 1mu, warzywo 3mu.
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40. Jak rachujecie, Panie Boże? – pytał bez przekonania, Bóg z całym przekonaniem 
nie odpowiadał i Stary Kubica w głębi duszy godził się z Bożym rachowaniem, 
widocznie garnek zimnej kapusty był przysłowiową kroplą, co przebrała czarę 
jego popędliwości (P, 214).

41. Popijają, zakąszają domowym chlebem, swojskimi ogórkami i kiełbasą z rzeźni 
stryja Karola Adolfa (Mu, 176).

42. Utrzymywała, że obdarzona jest darem Ducha Świętego i czyta ludzkie myśli; 
chodziła do psychoterapeuty, którego podczas męczeńskich seansów wykańcza-
ła nerwowo; przez pięć dni w tygodniu odżywiała się kiełkami pszenicznymi, 
we wtorki i czwartki ćwiczyła na siłowni; w weekendy nie wstawała z łóżka, piła 
gorzką żołądkową wprost z butelki i obżerała się jak zwierzę (Ma, 9–10).

43. Na targu było wszystko, ale czy było tam coś rzeczywistego poza jabłkami? 
(Mu, 130).

44. Przede wszystkim barszcz z ziemniakami, potem dorsz panierowany, potem zupy 
chińskie o przeróżnych smakach, sery rozmaite, chyba z sześć rodzajów sera, 
ogórki konserwowe, paluszków słonych każda ilość, chipsy, cztery puszki szpro-
tek, dwa słoiki rolmopsów śledziowych, pomarańcze, mandarynki, jabłka, bułki, 
drożdżówki oraz bombonierka (P, 131).

Ostatnie dwa elementy zbioru nazw pokarmów to pieczywo18 oraz przypra-
wy19. Nie wnoszą one istotnego wkładu w obraz jedzenia u pisarza. Należy jednak 
zauważyć, że chleb i bułki są traktowane jak podstawa żywieniowa. Z tego wzglę-
du bohaterowie retrospekcji przywołują je we frazeologizmach odnoszących się 
do ich sytuacji majątkowej (przykład 45.).

45. Nie mam grosza ani na chleb, ani na suchą bułkę! Pójdziemy z torbami (Mu, 22).

Podsumowanie 

Nazwy opisujące doświadczenia poznania zmysłu smaku daje  się ująć w zbiór 
kategorii powiązanych siecią relacji tworzących ramę Percepcja_smaku. Ze-
staw wyróżnionych kategorii może być negocjowany i jest rekonstruowany przez 
badacza. 

Zawsze „dziedziczy” on kategorie właściwe dla nadrzędnej ramy Percepcja. 
W badanych trzech powieściach Jerzego Pilcha ujawniają  się tekstowe po-

twierdzenia leksemów opisujących zmysł smaku. Odnoszą się one do spożywania 

18 Do zbioru tego zaliczają się : zaliczają się trzy określenia: bułka  (41p, 3mu), chleb  (123mp, 9mu) 
i obwarzanek 1mu. 

19 Wśród przypraw J. Pilch umieszcza: cukier (21mu, 1p), cukier waniliowy 1p, kminek 1mu, miód 1mp, 
miód spadziowy 1p, pieprz 1mu, sól 3mp i egzotyczne tandori 5mu.
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jedzenia i napojów. W każdym z utworów rozkład poszczególnych kategorii 
i podkategorii jest inny i odwzorowuje konceptualizację tego zmysłu przez auto-
ra oraz kreację właściwą dla poszczególnego tekstu. Kategorie z największą licz-
bą leksemów i najliczniejszymi ich potwierdzeniami w tekście odzwierciedlają 
jego dominującą tematykę. Dla przykładu przeważająca liczba leksemów i ich 
potwierdzeń dotyczących czynności picia alkoholu, nazw obiektów percepcji 
w postaci nazw alkoholu oraz nazw osób spożywających alkohol jednoznacznie 
wskazuje, że powieść Pod Mocnym Aniołem opisuje bohatera pijącego i naduży-
wającego alkoholu. 

Analiza wyodrębnionych podkategorii z zakresu Obiektu percepcji wskazuje, 
że autor w swej twórczości na przykładzie wybranych utworów bardzo dobrze 
potrafi opisywać doświadczenia związane ze spożywaniem alkoholu. Pokaźny 
i różnorodny zbiór umożliwia sugestywne opisy i wiarygodne relacje dopasowa-
ne do różnych sytuacji i wartościujące spożywane produkty. 

Nazwy jedzenia w ramie Percepcja_smaku są świadectwem tego, jaki jest obraz 
polskiego żywienia w ujęciu Jerzego Pilcha. Można go określić jako bardzo tradycyj-
ny, z dużą ilością dań mięsnych, częstym charakterem biesiadnym oraz z istotnym 
udziałem słodyczy w postaci deserów, ciast, czekoladek, cukierków i lodów. Udział 
warzyw jest bardzo skromny. Bohaterzy nie są ukazywani jako osoby wytwarzające 
przetworzone jedzenie, lecz jako konsumenci zasiadający do gotowych potraw. 
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Streszczenie

Artykuł został poświęcony konceptualizacji smaku w wybranych tekstach Jerzego Pilcha. 
Ujęcie zmysłu smaku zostało przygotowane w inspiracji metodologii ram semantycznych 
Charlesa Fillmore’a. Każdy aspekty życia człowieka daje  się ująć w sieci kategorii, do 
których należą pojęcia opisujące ten aspekt. W wybranych utworach Jerzego 

Pilcha najliczniej prezentowana jest kategoria obiektów percepcji smaku, czyli nazw 
jedzenia i picia. Powieść Pod Mocnym Aniołem najczęściej opisuje picie alkoholu oraz 
używa wiele jego nazw. Pozostałe omawiane powieści skupiają  się na jedzeniu. Jerzy 
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Pilch bardzo sprawnie przedstawia świat alkoholików i życie biesiadne. Opisy jedzenia 
utrwalają tradycyjny sposób żywienia w Polsce, w którym przeważają produkty mięsne, 
przystawki i słodkie desery. Warzywa i owoce zajmują niewielką część. 

SłOWA KLuCZOWE: smak, percepcja, nazwy jedzenia, nazwy picia, teoria ram 
semantycznych
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NAZWY SKWARKI, SKRZYCZKI, SKRZOKI ZE SŁONINY 
W JĘZYKU MIESZKAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WSI

NAMES OF SKWARKI, SKRZYCZKI, SKRZOKI FROM BACON 
IN THE LANGUAGE OF THE INHABITANTS OF GREATER 

POLAND’S VILLAGES

ABSTRACT: The article discusses the names of pork scratchings from Greater Poland. 
The author cited the archival materials of Adam Tomaszewski, the Atlas of the Language 
and Folk Culture of Greater Poland, as well as contemporary data from field exploration, 
the records of the Dialectological Laboratory of the Adam Mickiewicz University, as well 
as those published in „Greater Poland Regional Dictionaries” and amateur dictionaries 
from Greater Poland. A number of analyzes have shown the diversity of  the names in 
question, both geographical, chronological and linguistical.

KEYWORDS: Greater Poland dialect, dialect lexis, pork scratchings

W ogólnej odmianie polszczyzny nazwy wysmażonych kawałków słoniny wy-
stępują w dwóch formach rodzajowych jako skwarek lub skwarka. Dualizm ten 
zauważany jest także w mowie Wielkopolan od blisko stu lat, czemu towarzyszy 
różnorodność leksykalna i wariantywność fonetyczna. W artykule zaprezentuję 
zróżnicowanie nazw skwarek ze słoniny w języku mieszkańców wybranych wsi 
wielkopolskich. 
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Temat kulinariów regionalnych jest od wielu lat podejmowany przez dialek-
tologów. Wymienię tylko przykładowe pozycje bibliograficzne, m.in. artykuły 
naukowe Natalii Ananiewy (Ananiewa 2017, s. 5–12), Doroty Rembiszewskiej 
(Rembiszewska 2018, s.  137–145, Rembiszewska 2019, s. 213–219), Dominiki 
Woźnej (Woźna 2010, s. 233–243) czy wielkopolskie opracowania etnograficzne, 
np. Barbary Michalakówny (1964, s. 401–445) oraz Aleksandry Paprot (Paprot 
2015). Pomijam opracowania ogólnopolskie i poświęcone polszczyźnie miejskiej.

źródłem wiedzy na temat form i znaczenia wyrazu skwarki są – obok mono-
grafii i artykułów – niewątpliwie atlasy i słowniki gwarowe, m.in. Atlas gwarowy 
województwa kieleckiego (Dejna 1968, t.VI, m. 713. Skw(a)rki) czy Atlas gwar 
mazowieckich (Kowalska, Strzyżewska-Zaremba 1985, t. VII, m. 317. Zesmażone 
kawałeczki słoniny). Leksem skwarki występuje także jako hasło w słownikach 
gwarowych, m.in. w: Małym słowniku gwar polskich (Wronicz 2009) – skrzecz-
ki, Słowniku gwar małopolskich (Wronicz 2017) – skwarczek, Słowniku gwary 
opoczyńskiej (Cygan 2018) – skwarek, Gwarze Bugaja na Pogórzu (gm . Biecz, 
pow .  Gorlice) (Karaś 2020) – skwarcek, Słowniku gwary zagnańskiej (Długosz-
-Kurczabowa 2020) – skwarek, Słowniku gwar Lubelszczyzny (Pelcowa 2019) 
– skwarki, skwarek, bybki, ciućki, dzidzki, skroczki, skroki, skwarzenie, skwarzon-
ka, Słowniku języka mieszkańców ziemi łukowskiej . Praca na roli i w gospodarstwie 
(Sierociuk 2018) – skwarek, skwarka, citki, połeć, skwareczki. Pytanie o kawałki 
słoniny po wysmażeniu wraz z materiałem językowym z byłego woj. suwalskiego 
uwzględniła Barbara Falińska w monografii z serii Dialog pokoleń dotyczącej po-
żywienia (Falińska 2020) i w artykule (Falińska 1991, s. 79–88).

W celu omówienia problematyki zawartej w temacie mojego artykułu sięgnę do 
wielkopolskich materiałów dialektalnych Adama Tomaszewskiego (dane przedwo-
jenne), następnie do Atlasu języka i kultury ludowej Wielkopolski (AJKLW), szcze-
gólnie do t. I. Gospodarstwo domowe – Pożywienie (AJKLW-I) –  poświadczenia 
uzyskiwane głównie w l. 70. i 80. XX w. Zastrzec trzeba archiwalny już dziś charak-
ter tych materiałów. Z opracowań nowszych należy wskazać cykl „Wielkopolskie 
Słowniki Regionalne” (głównie WSR-Pl, WSR-Gpn, WSR-Pob), w którym – pośród 
wielu nazw związanych z pożywieniem – znajduje się interesujące mnie hasło w roz-
maitych formach. Wiele cennych informacji językowych dostarczają eksploracje 
terenowe, zarejestrowane cyfrowo i zdeponowane w fonotece Pracowni Dialekto-
logicznej UAM oraz słowniki amatorskie z różnych stron Wielkopolski (Binkowski 
2011, Giera, Dragan z i in. 2015, Jańczak 2005, Podeszwa 2014, Żyto 2013). 

Przywołany w analizach materiał został skompletowany tak, by dane języko-
we pozyskiwane w różnych okresach pochodziły – w miarę możliwości – z tych 
samych lub jak najbliżej siebie położnych miejscowości. Analiza wymienionych 
materiałów wielkopolskich z tak zlokalizowanych punktów badawczych daje 
podstawy do pogrupowania poświadczeń z różnych punktów widzenia (ryc. 1.).
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Ryc. 1. Siatka punktów badawczych (oprac. własne; źródło mapy: AJKLW-I)

Po pierwsze, podział materiałów ze względu na ich chronologię (dawne To-
maszewskiego, przestarzałe – AJKLW oraz nowsze – zasoby fonoteki, najnowsze 
– zasoby fonoteki i WSR)1. Po wtóre, z uwagi na przynależność do ugrupowania 
gwarowego (Wielkopolska dzieli się na pięć poddialektów: środkowy, zachodni, 
wschodni, północny i południowy). Można też poklasyfikować pozyskany mate-
riał pod względem formy (w tym rodzaju gramatycznego ustalanego na podsta-
wie mianownika liczby pojedynczej). 

Przyjrzyjmy się zatem poszczególnym zbiorom wyekscerpowanych materia-
łów dotyczących tego skwarka i tej skwarki (Tab. I).

1 Skróty stosowane do oznaczenia materiałów (przy nagromadzeniu przykładów, umiesz-
czam skróty w indeksach górnych przy omawianym leksemie): monografie Adama Tomaszew-
skiego – MT, np. skrzyczkaMT, kartoteka Adama Tomaszewskiego KT, np. skrzyczkaKT, materiały 
AJKLW – A, np. skrzyczkaA, materiały własne i z fonoteki PD UAM – WF, np. skrzyczkaWF, słow-
niki WSR – SW, np. skrzyczkaSW, współczesne słowniki amatorskie – SA, np. skrzyczkaSA; symbol 
– w tabeli oznacza brak poświadczenia.
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Grupa pierwsza, o wyznaczniku chronologicznym, to najstarszy zbiór wielko-
polskich danych językowych pochodzących z lat 30. XX w. Są to poświadczenia 
zebrane przez Adama Tomaszewskiego. W kartotece z materiałami tego badacza 
znalazłam około 30 fiszek zawierających różne nazwy tego samego, a omawianego 
tu, desygnatu. Dodatkowo zasiliłam poświadczenia zaczerpnięte z kartoteki no-
tacjami zawartymi w monografiach autorstwa A. Tomaszewskiego (Tomaszew-
ski 1930, Tomaszewski 1935). I tak, dla Wielkopolski północnej odnajdujemy tu 
nazwę skrzyczki (Łopienno [MT] i pow. szamotulski2 [KT]). W środkowej części 
regionu Tomaszewski zanotował skrszyczka / skrzyczka / skrzyczki (pow.: poznań-
ski / poznański, średzki / śremski, obornicki, gnieźnieński, wrzesiński), na połu-
dniu: skviyczka /skviyeczki / skviyrcki // śvyrcki // skvarki // skvarki || sks(-sz-)åki 
(pow. koźmiński, krotoszyński / leszczyński / ostrowski // ostrowski // kaliski || 
kaliski), we wschodniej Wielkopolsce – krzoki || skwarki (pow. turecki, koniński), 
a u Mazurów wieleńskich3 – skrszycki(Wieleń [MT]).

Kolejną grupą materiałów zwartych pod względem czasu ich pozyskiwania są 
dane atlasowe (Ryc. 2.). Mapa 104. Skwarka ze słoniny lub sadła w AJKLW-I przed-
stawia następujący rozkład danych: Wielkopolska północna z typem4 skrzeczki 
oraz nazwą skwierki w punkcie 21. Łaziska (okolice Wągrowca), Wielkopolska 
środkowa – typ skrzeczki w punkcie 41. Promno (niedaleko Pobiedzisk), w po-
łudniowej Wielkopolsce zanotowano typ skwarka i typ skwie(r)czka (punkt 74. 
Bukówiec Górny), typ skwie(r)czka (77. Sułkowice-Domachowo k. Starej Krobi); 
typ skwie(r)czek i typ skwierka (88. Szkaradowo gm. Jutrosin oraz 71. Sławoszew-
-Kurcew, gm. Kotlin – to także teren z zasięgiem typu skwieczek, skwieczka (za-
sięg rodz. m.). W Wielkopolsce wschodniej AJKLW-I wskazuje na nazwy skrzok, 
krzok i zasięg typu skwieczek, skwieczka (zasięg rodz. m.) – 55. Dobrów, a w Wiel-
kopolsce zachodniej, w miejscowości Dąbrówka Wlkp. (punkt 45), na typ szperka.

2 Szamotuły zaliczam do gwar północnej Wielkopolski za Zygmuntem Zagórskim (Za-
górski 1967), choć Zenon Sobierajski umieścił ten obszar w granicach Wielkopolski środkowej 
(Sobierajski 1990, s. 8).

3 Gwary tzw. Mazurów wieleńskich zaliczane są do kompleksu północno-zachodniego 
(zob. Urbańczyk 1981, s. 73, Gruchmanowa 1970, s. 150), jedynie Z. Sobierajski zaliczył je jedno-
znacznie do Wielkopolski zachodniej (Sobierajski 1990, s. 8).

4 Termin typ stosowany w AJKLW oznacza wariantywność fonetyczną danej jednostki lek-
sykalnej (szczegółowy zapis znaleźć można w komentarzu: AJKLW-I, cz. 2., s. 25).
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Ryc. 2. Mapa 104. Skwarka ze słoniny lub sadła (źródło: AJKLW-I)

Dane pozyskiwane po 2000 roku oraz opublikowane w słownikach amator-
skich informują o funkcjonowaniu następujących nazw: w północnej części re-
gionu (okolice Żnina, zatem teren Pałuk, do których należą także wsie skupione 
wokół Wągrowca od strony północnej; nieco na południowy wschód [27 km od 
Wągrowca i 21 km od punktu 21. Łaziska] – poza terenem Pałuk – położone 
jest, badane przez Tomaszewskiego, Łopienno) odnajdujemy nazwę skrzyczkaSA. 
W okolicach Pobiedzisk, leżących na obszarze środkowowielkopolskim, współ-
cześnie zanotowaliśmy dwa warianty, każdy w dwóch różnych rodzajach: skrzy-
czek, skrzyczka, skwarek, skwarka:

jak sie smażyło: mama dej skrzyczka … no to skrzyczki … a jak tak to sie mówiło 
skwarki … nie … (Węg); jak słónina wysmażona to już jes smalec … […] no jes wy-
smażóny i sóm skrzyczki i smalec … (Węg); jezdeś tam to pomieszaj tyn smalec … nie … 
no a zaś to tak było … czysty smaledz i skrzyczki osobno albo smalec ze skrzyczkami … 
nie … tag mówili … (Węg); skwarki … […] to skwarek chyba … nie … skrzyczka … 
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(Złt); skwarki … skwarek chyba … (Węg); skwarki … […] to skwarek chyba … nie … 
skrzyczka … (Złt); smalec ze skworkami … (Złt); to tam słoninę topióm z tymi skwar … 
skrzyczkami … o … nie … mógł polodź abo … obojintnie … tłuszcz … nie  … […] 
skrzyczki … skrzyczki … skwarki … […] no to by było skwarek … (Pob) (WSR-Pob).

Południowa Wielkopolska, reprezentowana najliczniej w analizowanych ma-
teriałach, odznacza się nazwami: skwarek – skwarki, sznejdek / sznajdek / szrejdek 
– sznejdki, skwirek– skwirki, szpek (74. Bukówiec Górny):

A pyry rozgniecione i doprawione śmietaną były jakoś nazywane?5

SzA: pyry duszóne … i ze śmitanom były polone … tam … stopione skwarki … nie … to 
my mówili sznejdki na skwarki … 

Sznytki?

SzA: sznejdki (!) … jedyn sznejdek (!) … abo dwa sznejdki … bo to z niemieckigo … 
kiedyź jeszcze jag jo pamientom … no … a teraz zaź mówiom skwarki … bo u nas topili 
tak kawałek wendzonyj … i takie podug … biyda była … no to … było czech synów czy 
cztyrech … tu niedaleko … to jeszcze mój ojciedz opowiadoł … to jego kuzynowie … 
jedyn znalaz tyn jedyn sznajdek w tych pyrkah duszónych … i drugi i czeci … a czworty 
nie znaloz … a matka mówi … chłopcy … aby trzy ino były te sznejdki … a reszte potym 
to mlykim … mlyka wloła … co to takie były … maźniejsze (!) … te pyry … nie … nie 
były takie suche … 

Czyli to był…

SzA: szrejdek (!) … 

***

Co to jest okrasa? 

SzA: nó … to jes sónina … 

Ale to już stopiona czy…? 

SzA: nie … nie … surowa … sónina … jes surowa słónina … a dawni wyńdzili sóninyj … 
i pote mieli te skwarki … te skwirki jag downimówiliy … nie … albo smażyli … takóm 

sónine świeżóm wyndzonóm … i cebulke tego … i lepsze buło do chleba … bo tera mówiom 

raczyj okrasa … przedtym … przedtym okrasa teraz słónina … 

I skwirki były?
SzA: no … skwarki … my mówili skwarki … nie … 
Czyli to jest jeden skwarek?
SzA: jedyn skwarek …

5 Bukówiec Górny (gm. Włoszakowice, pow. Leszno): data nagrania: 23.04.2005., informa-
tor: SzA, kobieta ur. 1923 r. w Bukówcu Górnym, nagrał i transkrybował: Jerzy Sierociuk.
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A co to jest szpyrka lub szpyra? 
SzA: nó tyż kawołmin sa … ale dostołym kawoł szpyrki … tero usmażóny … tam to … 
do pyrek … nie … smażone miso czy gotowane … szpyrka… 

Żeby tłuszcz był, to co się brało?

SzA: to okrasa … okrasa do smażynia …
A czy okrasa to była tylko słonina?

SzA: tak …
Tylko słonina.

SzA: tyko słónina … bo jeszcze sadło … to to osobno smażyliy … znowuż tag do … do 
zup … do czegoś … nie … bo tam okrase … to smalc (!) … to wszysko pojedliy … 
A kawałek słoniny wysmażonej, albo podsmażonej?

SzA: skwarki …
A co to jest skrzeczka?

SzA: to sóm te skwirki … skwirki … nie skwarki tyko skwirki …
To nie skrzyczki tylko skwirki?

SzA: skwirki …
A skwirki to jest dużo, a jedna sztuka?
SzA: jedyn skwirek …

Jeden skwirek?
SzA: tak … jedyn skwirek …

***
szpek ‘okrasa, tłuszcz, boczek’: a jeszcze jaki szpek bydzie poczebny do okroszynie (Dra-
gan i in. 2014)

Na Biskupiźnie (77. Domachowo, Krobia, Gostyń) zanotowano nazwę 
skwiyczka, -iSA, w Jutrosinie (ziemia rawicka – niedaleko punktu 88. Szkaradowo 
gm. Jutrosin) – skwiczkiSA, a w miejscowościach położonych na granicy poddia-
lektalnej z Wielkopolską wschodnią – skrzyczkaSA, świyżunkaSA (Jarocin) i skwar-
ki, skwareczki (Pleszew najbliżej 71. Sławoszew-Kurcew):

dziady? … to sóm gotowane zimniaki … jak gotujesz zimniaki … odlewasz pół wody … 
w to sypież mónke … i… takie jak sóm te zimniaki na pół ugotowane … to odlywosz pół 
wody … w to sypież mónke i ta mónka sie musi zaparzyć … potym … smażysz skwarki 
… i wlywosz … pyry … i krychosz … i to sóm dziady … (Tomice) (WSR-Pl);

szagóweczki do jedzenia … jak po ugotowaniu daje sie jeszczy można … skraweczki 
dać … i masło smażone z cebulkom … (Pleszew) (WSR-Pl);



Nazwy skwarki, skrzyczki, skrzoki ze słoniny w języku mieszkańców wielkopolskich wsi 139

szare kluchy to som … ziemniaki utarte … surowe dodaje sie troszeczke monki jajko … moż-
na jejś ze skwarkami z cebulom … z kiełbaskom … podsmażonom … (Sośnica) (WSR-Pl);

W Wielkopolsce wschodniej, w okolicach Koła, współcześnie notujemy na-
zwy: skrzek, skrzok, skwara, skwarki: 

skwarki … […] no to jes wysmażona słonina albo sadło … (Babiak); [R1:] skwarki … 
[…] no wytopióne ze … [R2:] wytopiony tłusz … [R3:] ze szmalc … ze słoniny … (Feli-
cjanów); skwarki … [to…] zesmażona słonina … (Koło); skwarek … (Koło); [skwar-
ki] to som pozostałości po … wytopie smalcu … (Koło); to som skwarki … (Rzuchów); 
a jeszcze my za dawnych czasów robiliśmy dziady … dziadoska potrawa … czyli … 
ziemniaki … jak sie dogotowują to sie sypie do tego porcje monki … i to sie razem z tom 

monkom gotuje i sie robi taka … ciapka ziemniaczano-monczna … i to sie skwarkami … 
okraszało … i z kwaśnym mlekim na przykład sie to jadło … bardzo dobre … (Dęby 
Szlacheckie) (WSR-Gpn).

Natomiast w Wielkopolsce zachodniej, w miejscowości Dąbrówka Wielko-
polska (punkt 45) – szpyrka / śpyrki:

A co to są w takim razie: skwarki?6

PoK: to śpyrki (!) my mówimy … to jes … jak sie przetapia smalec … od świni … zmielone 
te sadło … i tyn tłusz (!) … tomsłonine … to to som szpyrki (!) … szpyrki na to nazywajom …

A jeżeli sobie ktoś usmaży do pyrek? 

PoK: to to somszpyrki …

Czyli tutaj o skwarkach się nie mówi? 
PoK: nie …

SpM7: sie szło kupić uolij… to my tak jedli… no… śpyrki to to je … to … jak uod świni 
ten … sie wytopiło ten … smalec … to potym słónine … taki śpyrki … to my mówili 
śpyrki … to z tymi śpyrkami my jedli … bulwy … 

Czyli śpyrki to były te…?

SpM: uód słóniny … co je na smalec … nie … przekreńcił rzeźnik … to pón wytopili … 
to były śpyrki … a wysmażone to były … smalc … smouc … tyż my wzili do zaliwoka … 
czy do wiadra … to my mówili do wymborka … 

SpK: smouc … i to … 

SpM: i my to jedli … nie … 

6 Dąbrówka Wielkopolska, (gm. Zbąszynek, pow. Świebodzin): data nagrania: 09.06.2012., in-
formator: PoK, kobieta ur. 1942 r. w Dąbrówce Wielkopolskiej, nagrał i transkrybował: Jerzy Sierociuk.

7 Dąbrówka Wielkopolska, (gm. Zbąszynek, pow. Świebodzin): data nagrania: 25.01.2008., 
informator: SpM, kobieta ur. 1946 r. w Dąbrówce Wielkopolskiej, SpK, kobieta ur. 1942 r. w Dą-
brówce Wielkopolskiej, nagrał i transkrybował: Jerzy Sierociuk.



Justyna Kobus140

Pani mówiła, że to był smouc?

SpM: no … smouc … […]

Pani mówiła, że jakie były te szpyrki?

SpM: no … wysmażóne … jag my wytópili … wysmażyli te szpyrki … to sie śloło (!) … 
nie … tyn smouc … do wymborka abo zaliwoka … a śpyrki to sie wziło do gorka i tak my 
jedli … nie … te śpyrki …

SkJ8: śpyrki no to to słonina tako wyndzono … […] i tego … ale kidyś to tam te skwarki 
stoepili … i na te skwarki to mówili śpyrki …

Z wyekscerpowanych materiałów wynika, że nazwy ‘wysmażonych kawałków 
słoniny’ z jednej strony ewoluowały na przestrzeni XX i początku XXI wieku, 
z drugiej zaś trwały w niezmienionej formie w zależności od części regionu, w któ-
rej zostały zanotowane. Wydaje się, że zasadnicza zmiana, jaka dotyczy funkcjo-
nowania nazw omawianego desygnatu, dotyczy poszerzenia leksykonu o wariant 
rodzajowy lub włączenie do zasobu słownikowego form ogólnopolskich. 

Pod tym względem bardzo stabilna, choć stosunkowo skromnie poświadczo-
na, prezentuje się Wielkopolska zachodnia. Na tym terenie utrzymują się współ-
cześnie nazwy, które zapisano w AJKLW-I i u Tomaszewskiego. Jedyną dającą się 
zauważyć różnicą jest fonetyka: szpyrka / śpyrkiWF – typ szperkaA oraz skrszyckiMT 
wśród Mazurów wieleńskich.

Niewielką różnicę da się zaobserwować w mowie mieszkańców Wielkopolski 
północnej i środkowej. W części północnej regionu przez cały okres obserwa-
cji utrzymuje się nazwa skrzeczkiA / skrzyczkiMT (różnice fonetyczne), przy czym 
współcześnie dysponujemy tym rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, która in-
formuje o rodzaju żeńskim – skrzyczkaSA; takich danych nie mamy w wypadku 
notacji Tomaszewskiego i AJKLW. Ponadto, w punkcie atlasowym 21. Łaziska 
koło Wągrowca, zaznaczono nazwę skwierkiA nienotowaną wcześniej u Toma-
szewskiego ani w dotychczas analizowanych materiałach współczesnych. 

Co do Wielkopolski środkowej, zauważa się ciągłą obecność nazwy skrzyczki 
z różnicami fonetycznymi w zakresie grupy spółgłoskowej skrz- (skrszyczkaKT / 
skrzyczkaKT,WF / skrzeczkiA) oraz samogłoski -e-/-y- (skrzyczkaKT,WF / skrzeczkiA). 
Z materiału wynika, że w środkowej Wielkopolsce początkowo występowała 
nazwa skrzyczkaKT w rodzaju żeńskim. Rodzaj żeński na tym terenie sugerują 
zaznaczone na ryc. 2. nazwy w miejscowościach otaczających punkt 41. Promno 
niedaleko Pobiedzisk, któremu twórcy atlasu przypisali nazwę w liczbie mnogiej 

8 Dąbrówka Wielkopolska, (gm. Zbąszynek, pow. Świebodzin): data nagrania: 14.01.2006., 
informator: SkJ, kobieta ur. 1938 r. w Dąbrówce Wielkopolskiej, nagrał i transkrybował: Jerzy 
Sierociuk.
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(typ skrzeczkiA). Współcześnie we wsiach położonych w okolicach Pobiedzisk 
notowaliśmy nazwy gwarowe w dwóch rodzajach gramatycznych (skrzyczekSW, 
skrzyczkaSW), jak i formy ogólnopolskie w obydwu rodzajach (skwarekSW, 
skwarkaSW). 

Podobną sytuację zastajemy w Wielkopolsce wschodniej, gdzie od lat 30. 
XX w. utrzymuje się wariant gwarowy krzok(i)KT,A / skrzokA,SW obok notowane-
go wyłącznie w AJKLW-I typu skwieczekA, skwieczkaA na obszarze z zasięgiem 
rodzaju męskiego oraz nabytych z czasem form z zasobu polszczyzny ogólnej 
– skwaraSW, skwarki SW. 

Największą rozmaitością poświadczeń odznacza się poddialekt południowy. 
Materiał obfituje w różne formy, warianty fonetyczne i rodzajowe. Dane za każ-
dy okres badań wskazują na występowanie tu nazwy skwarkiKT,SW,WF, przy czym 
w punkcie 74. Bukówiec Górny AJKLW-I wymienia tę nazwę w rodzaju żeńskim 
skwarkaA, podczas gdy współcześnie odnotowaliśmy w tej samej miejscowo-
ści formę męską skwarekWF. Najnowsze dane poświadczają także użycie formy 
zdrobniałej skwareczkiSW. Inną nazwą występującą we wszystkich grupach mate-
riałów (często w dwóch rodzajach) jest skwieczek, skwieczka notowane w różnych 
wariantach fonetycznych (skviyczkaKT / skviyeczkiKT / skviyrckiKT / skwie(r)czkaA 
/ skwie(r)czekA / skwieczkaA / skwieczekA / skwirekWF / skwirkiWF / skwiyczkaSA / 
skwiczkiSA / skrzyczkaSA / skwiczkiSA). Zarazem funkcjonują w tych zbiorach po-
świadczenia, które zostały odnotowane tylko w jednej z każdej grup materiałów: 
u Tomaszewskiego śvyrckiKT oraz sks(-sz-)åkiKT, w AJKLW-I jest to forma skwier-
kaA, a współcześnie: sznejdekWF / sznajdekWF / szrejdekWF – sznejdkiWF (wszystkie 
warianty w punkcie 74. Bukówiec Górny) oraz świyżunkaSA definiowana jako 
‘świeże skwarki ze słoniny’ w Jarocinie (choć z załączonego do artykułu hasłowe-
go cytatu nie wynika jednoznacznie, że chodzi o skwarki: We świyżunce moczali 
chlyb i tak sie najedli – Podeszwa 2014).

Warto też zwrócić uwagę na pojedyncze poświadczenie wyrazu szpekSA wy-
stępujące w słowniku Co wieś, to inna pieśń… (tylko w części bukówieckiej) jako 
określenie ‘okrasy, tłuszczu, boczku’. Postanowiłam je tu uwzględnić jako nazwę 
powiązaną znaczeniowo z wyrazem skwarki, przy czym dość zwięzła definicja 
słownikowa nie pozwala doprecyzować stopnia bliskości semantycznej (możli-
we, że mieszczą  się w nim również skwarki). W badaniach terenowych prze-
prowadzonych przez zespół poznańskich dialektologów po 2000 r. nazwa ta nie 
została pozyskana, nie jest też notowana w AJKLW. Z kolei w Małym słowniku 
gwar polskich (Wronicz 2009) odnajdziemy hasło szpek w znaczeniu ‘słonina’ 
z notacją m.in. w Wielkopolsce, co zgadzałoby się z naszymi badaniami prze-
prowadzonymi w 2006 r. w Wielkopolsce zachodniej. Tam, w Dąbrówce Wiel-
kopolskiej, wyraz szpek / śpek był znany w znaczeniu ‘słonina’, lecz informatorka 
zaprzeczała jakoby go używano:
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Na jakie części świnia potem była dzielona?9

NiA: na uda … były na szynki … myszki … my mówili chyba tyż boczki … 

DuR: szpeg nie mówili? …

NiA: słónina mówili nie śpek … 

DuR: ale chodzi jak żeście mówili … 

NiA: ale my tyż nie mówili śpek … słónina … kawałki słóniny …

Różnorodność nazw skwarek w Wielkopolsce jest dość duża, ale sytuacja 
ta nie należy do wyjątków. Przykładem potwierdzającym ten fakt niech będą 
analizy, które przeprowadziła prof. Barbara Falińska na materiałach z dawne-
go województwa suwalskiego. Badaczka podała 7 różnych nazw z wariantami 
fonetycznymi. W materiałach tych również pojawiają się liczne formy w liczbie 
mnogiej: swarki, skrzecki, (skrzecka), sadłochy, sadłowki itd. (Falińska 2020, 
s. 250–251). Poświadczona jest także nazwa zdrobniała skwareczki (skwarecki, 
skworeczki), jak i opisowa wysmażona słonina (Falińska 2020, s. 250). Podob-
ną różnorodność znajdujemy na Lubelszczyźnie (Pelcowa 2019), a nawet jej 
części – ziemi łukowskiej (Sierociuk 2018), gdzie obok ogólnopolskiego skwar-
ka (r.m.) notuje się: skwarki, bybki, ciućki, dzidzki, skroczki, skroki, skwarze-
nie, skwarzonka (Pelcowa 2019) oraz skwarka (r.ż.), citki, połeć i zdrobnienie 
skwareczki (Sierociuk 2018). Szczegółowy opis funkcjonowania wielkopolskich 
nazw skwarek na tle innych gwar i dialektów polskich przekracza ramy tego 
artykułu, niemniej jednak analiza taka dałaby interesujące wyniki. 

Nazwy skwarek ze słoniny w mowie Wielkopolan prezentują szeroką paletę 
nazw zróżnicowanych na wielu poziomach systemu języka. Są to jednostki lek-
sykalne oddające dualizm rodzajowy widoczny także w polszczyźnie ogólnej. 
Skwarek czy skwarka, skrzyczek czy skrzyczka, sznejdek czy sznejdka, skwieczek 
czy skwieczka, kszoki czy skrzoki – wszystko to nazwy tego samego desygnatu. 
Które z tych form są bardziej żywotne, mogą pokazać jedynie badania fre-
kwencyjne, gdyż wstępna analiza pokoleniowa nie wskazuje jednoznacznych 
tendencji w natężeniu funkcjonowania określonych form w zależności od wie-
ku informatora. Na podstawie przedstawionych danych można za to stwier-
dzić, że nazwy gwarowe mają się całkiem dobrze w zestawieniu z ich warian-
tami ogólnopolskimi.

9 Dąbrówka Wielkopolska, (gm. Zbąszynek, pow. Świebodzin): data nagrania: 14.01.2006., 
informator: NiA, kobieta ur. 1924 r. w Dąbrówce Wielkopolskiej, DuR, kobieta ur. w 1955 r.; na-
grał i transkrybował: Jerzy Sierociuk.
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Streszczenie

W artykule zostały omówione wielkopolskie nazwy skwarek ze słoniny. Autorka przyto-
czyła materiały archiwalne Adama Tomaszewskiego, Atlasu języka i kultury ludowej Wiel-
kopolski oraz dane współczesne z eksploracji terenowych, zasobów fonoteki Pracowni 
Dialektologicznej UAM, a także opublikowane w Wielkopolskich Słownikach Regional-
nych i słownikach amatorskich z terenu Wielkopolski. Szereg przeprowadzonych analiz 
wykazał zróżnicowanie omawianych nazw zarówno pod względem geograficznym, chro-
nologicznym jak i językowym.
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AŃTOP, ĆRULKI I WINTBOJTEL, CZYLI O KRAJEŃSKICH 
GERMANIZMACH KULINARNYCH

AŃTOP, ĆRULKI AND WINTBOJTEL, OR ABOUT GERMANISMS 
IN KRAJNA’S CULINARY DIALECTS

ABSTRACT: German loanwords constitute an immanent part of  the  lexical resources 
of  Krajna’s dialects (which has also been stressed more than once in academic dis-
course). Taking into account the extremely complicated history of Krajna, a region loc- 
ated in north-western Poland, at the border of Wielkopolska and Pomorze, the presence 
of elements of German provenance in the speech of the Krajniaks – remarkably lively, 
high-frequency and relatively easily identifiable entities – should not come as a surprise. 
The aim of this article is a multi-level – genetic, structural and semantic – characterisa-
tion of Krajniaks’ Germanisms, belonging to one of the most numerous and varied them- 
atic fields in Polish (also in folk) language, which is unquestionably culinary. The sub-
ject of  a closer analysis is the  differential vocabulary (in relation to the  national lan-
guage), extracted from two lexicographical studies, documenting the linguistic richness 
of  the  “land on the  frontier”, namely: the  five-volume Słownictwo krajniackie . Słownik 
gwary wsi Podróżna w Złotowskiem by Władysław Brzeziński (1982–2009) and popular-
scientific Mały słownik gwary krajeńskiej written by Jowita Kęcińska-Kaczmarek (2017), 
as well as dialectological atlases: Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich 
(1964–1978) and Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski (1979–2005).

KEYWORDS: culinary lexis, German loanwords, Polish-German linguistic contacts, 
Krajna, dialects of Krajna
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Zapożyczenia z języka niemieckiego jako integralny składnik 
krajeńskiej leksyki

Przeprowadzone w latach 2010–2013 szeroko zakrojone i wielopłaszczyzno-
we badania nad tożsamością regionalną współczesnych mieszkańców Krajny1 
(zob. Kołatka 2020), regionu usytuowanego w północno-zachodniej Polsce, 
na pograniczu dwóch rozległych, a przy tym niezwykle barwnych kulturowo i ję-
zykowo krain – Wielkopolski i Pomorza (zob. m.in.: Callier 1886, s. 1–3; Krajna-
-Wielatowski 1928, s. 23; Szafran 1961, s. 26–29; por. też Kołatka 2011, s. 55–70), 
wykazały, że w opinii 52% informatorów obecność germanizmów leksykalnych 
jest jedną z najistotniejszych i najbardziej znamiennych właściwości mowy Kraj-
niaków (zob. Kołatka 2020, s. 233). Nie ulega zatem najmniejszej wątpliwości, 
że pożyczki słownikowe niemieckiej proweniencji stanowią aktualnie niebagatel-
ny komponent językowej samoidentyfikacji rzeczonej grupy.

Zważywszy na stosunkowo wysoką frekwencję (por. np.: Kęcińska-Kaczmarek 
2011, s. 117; Kęcińska-Kaczmarek 2017, s. 15–16; Nitsch 1954, s. 338–339; Zagór-
ski 1964, s. 159), wyjątkową żywotność oraz zasadniczo łatwą identyfikowalność2 
germanizmów leksykalnych (zob. Kołatka 2009; Kołatka 2010, s. 102–120) – zja-
wiska determinowane w znacznym stopniu przez swoistą egzotykę tych jed-
nostek, a także kontrowersje, jakie wywołują obecnie ich status i rola w języku 
mieszkańców Krajny, ów fakt nie powinien budzić większego zdziwienia3.

Krajeńskie germanizmy – notabene nie tylko wyrazowe4 – stanowią dosko-
nałe świadectwo wielowiekowych i niebywale intensywnych kontaktów dwóch 
– odmiennych językowo, kulturowo, wyznaniowo i mentalnościowo – żywiołów. 

1 Celem podjętych dociekań było określenie stopnia tożsamości regionalnej współczesnych 
Krajniaków, a także wyróżnienie elementów konstytuujących poczucie ich terytorialnej identy-
fikacji w odniesieniu do pięciu kategorii: ogólnego poczucia zakorzenienia w małej ojczyźnie, 
geografii, historii i pamięci, kultury (materialnej, duchowej i społecznej) oraz języka. W eksplo-
racjach wzięła udział grupa licząca 500 respondentów, reprezentujących 200 krajeńskich miast, 
wsi, osad i kolonii oraz miejscowości pogranicznych, niejednolita pod względem rozmaitych pa-
rametrów socjologicznych (np.: płci, wieku, pochodzenia społecznego, wykształcenia i zawodu) 
(zob. Kołatka 2020).

2 Owa konstatacja dotyczy zwłaszcza germanizmów właściwych (i formacji od nich po-
chodnych), a także derywatów od wyrazów niemieckich. Niemałą rolę odgrywa tu genetyczny 
dystans, dzielący oba kody językowe.

3 Trzeba jednak w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że język niemiecki nigdy – nawet 
w okresach najbardziej zintensyfikowanych procesów germanizacyjnych, które, zdaniem Zygmun-
ta Zagórskiego, miały miejsce na przełomie XIX i XX w. (zob. Zagórski 1964, s. 157–158) – nie 
był czynnikiem udaremniającym bądź hamującym naturalny rozwój gwar Krajny (zob. Kęcińska-
-Kaczmarek 2011, s. 117–118; Kęcińska-Kaczmarek 2017, s. 15–16; Zagórski 1964, s. 158–159).

4 Mimo że to właśnie na słownictwie niemczyzna odcisnęła swoje największe piętno, jej 
wyraźne ślady dostrzec można de facto na każdym poziomie krajeńskiego systemu gwarowego, 
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Ich  osobliwą koegzystencję warunkowały burzliwe dzieje „krainy na rubieży”. 
W tym kontekście za bezspornie najważniejsze uznać należy takie czynniki, jak: 
kilkufalowe osadnictwo niemieckie w XV, XVI i XIX stuleciu, przynależność 
Krajny do zaboru pruskiego, włączenie zachodniej części regionu – zgodnie z po-
stanowieniami traktatu wersalskiego z 1919 r. – do Republiki Weimarskiej, wy-
soki procent ludności pochodzenia niemieckiego na Krajnie wschodniej, w mię-
dzywojniu wchodzącej w skład II Rzeczpospolitej, a także okupację niemiecką 
w latach 1939–1945 (zob. m.in. Kołatka 2010, s. 103–104; por. też np. Brzeziński 
1982, s. XIV–XXI).

Funkcjonowanie germanizmów w mowie Krajniaków nie umknęło bynaj-
mniej uwadze lingwistów5. Problematykę interferencji zachodzącej pomiędzy 
gwarami krajeńskimi a niemczyzną (w różnych jej odmianach) poruszali miano-
wicie wszyscy lingwiści poddający językowe oblicze Krajny naukowemu oglądo-
wi, w tym m.in. Kazimierz Nitsch (zob. np. Nitsch 1954, s. 338–339), Zygmunt 
Zagórski (zob. np. Zagórski 1964, s. 146–147, 157–159), Jowita Kęcińska-Kaczma-
rek (zob. np. Kęcińska-Kaczmarek 2011, s. 117–118; Kęcińska-Kaczmarek 2017, 
s. 15–16) oraz Krzysztof Kołatka (zob. Kołatka 2009; Kołatka 2010, s. 102–120; 
Kołatka 2016, s. 63–89). Ów stan rzeczy potwierdza bezsprzecznie wysoką rangę 
tegoż zagadnienia.

Krajeńskie zapożyczenia słownikowe z języka niemieckiego dotyczą niemal 
każdej dziedziny życia, toteż – pod względem semantycznym – jawią  się jako 
klasa ze wszech miar heterogeniczna. Otóż odnoszą się one przede wszystkim do 
takich sfer, jak m.in.: człowiek (jego cechy fizyczne i psychiczne, zawód, 
zajęcia, zainteresowania, zachowanie oraz stany), dom i mieszkanie, 
gospodarstwo rolne, ubiór i jego części, flora i fauna, choroby i ich le-
czenie, technika i środki lokomocji, rozrywka, szkoła, budownictwo, 
administracja (niemiecka), wojsko (niemieckie) czy religia (protestanc-
ka) (zob. Kołatka 2016, s. 66–67; por. Zagórski 1964, s. 158). Jedną z najliczniej 
reprezentowanych kategorii są również kulinaria.

Niemal 60 lat temu przywołany wyżej Zygmunt Zagórski, poznański języko-
znawca, autor Gwar Krajny (zob. Zagórski 1964), jedynej pracy naukowej, ukazu-
jącej mowę Krajniaków kompleksowo, skonstatował:

Sprawa germanizmów słownikowych w gwarach krajniackich wymaga osobnego 
opracowania (chodzi tu m.in. o szczegółową klasyfikację zapożyczeń z języka nie-
mieckiego: zapożyczenia z  niemieckiego języka literackiego, zapożyczenia z gwar 

również fonetyczno-fonologicznym, morfologicznym i składniowym (zob. m.in. Nitsch 1954, 
s. 338–339; Zagórski 1964, s. 146–147, 157–159).

5 Warto zauważyć, że o niemieckich pożyczkach w gwarach Krajny wspomina już w dru-
giej połowie XIX w. Oskar Kolberg, etnograf i folklorysta (zob. Oskar Kolberg, Rzecz o mowie 
ludu wielkopolskiego, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowéj”, t. I, 1877, s. 16–17, 33–36).
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niemieckich, kalki wyrazowe itd.; osobnej uwagi wymagają też połączenia frazeolo-
giczne powstałe pod wpływem niemieckim) (Zagórski 1964, s. 158–159).

Niniejsze rozważania stanowią próbę fragmentarycznej realizacji tegoż po-
stulatu. Ich celem jest bowiem genetyczna, strukturalna oraz semantyczna cha-
rakterystyka – używanych dawniej i współcześnie – krajeńskich germanizmów 
leksykalnych, związanych z kulturą kulinarną sensu largo. Precyzyjniej rzecz 
ujmując, zmierzają one do: ustalenia bliższej proweniencji przejętych kulinary-
zmów6, klasyfikacji tych elementów na podstawie kryterium formalnego, a także 
wyodrębnienia pól (i subpól) znaczeniowych, w jakie owe leksemy się wpisują.

Germanizmy w kulinarnym słownictwie Krajny

Przedmiot kilkuaspektowej analizy stanowi materiał gwarowy7, wyekscerpowa-
ny w głównej mierze z opracowań leksykograficznych, prezentujących bogactwo 
krajeńskiej leksyki, mianowicie: pięciotomowego – niedyferencjalnego – Słow-
nictwa krajniackiego . Słownika gwary wsi Podróżna w Złotowskiem Władysława 
Brzezińskiego (zob. SK) oraz drugiego – uzupełnionego – wydania popularno-
naukowego Małego słownika gwary krajeńskiej Jowity Kęcińskiej-Kaczmarek 
(zob. MSGK). Cennym uzupełnieniem są dane pozyskane z dwóch atlasów języ-
kowych: Atlasu językowego kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich (zob. AJK) oraz 
Atlasu języka i kultury ludowej Wielkopolski (zob. AJW).

Uwzględnione w dociekaniach germanizmy zarejestrowano w 38 miejsco-
wościach: Bądeczu (SK), Blękwicie (AJK), Bługowie (SK), Buntowie (SK), Bysz-
kach (AJK), Dębówku Starym (AJK), Drążnie (MSGK), Dzierzążenku (MSGK), 
Dźwiersznie Wielkim (AJK), Głubczynie (AJK, SK), Gromadnie (AJW), Jaz-
drowie (MSGK), Kaźmierzewie (AJK), Lutowie (AJK, MSGK), Łąkiem (AJK), 

6 Etymologię wynotowanych leksemów określono na podstawie następujących źródeł: 
Deutsch-Plattdeutsch.de (https://deutsch-plattdeutsch.de/ – data dostępu: 18.05.2021), dict.cc 
(https://www.dict.cc/ – data dostępu: 18.05.2021), DUDEN (https://www.duden.de/ – data do-
stępu: 18.05.2021), Plattmakers (https://plattmakers.de/ – data dostępu: 18.05.2021), PONS 
(https://pl.pons.com/ – data dostępu: 18.05.2021), Słownik zapożyczeń niemieckich w polszczyź-
nie pod red. M. Łazińskiego (Warszawa 2008) oraz Wielki słownik języka polskiego PAN pod red. 
P. Żmigrodzkiego (WSJP).

7 Pomimo że obiektem zainteresowania są tu wyłącznie jednostki pochodzenia gwarowe-
go, podjęta analiza obejmuje również swoim zakresem niektóre leksemy wspólnoodmianowe: 
nacechowane chronologicznie (archaizmy i wyrazy przestarzałe) oraz te, które wykazują jakie-
kolwiek różnice semantyczne (zmianę, generalizację lub specjalizację znaczenia). Należy też do-
dać, że przedstawiony wykaz zawiera gwaryzmy w postaci znormalizowanej; pomija on więc ich 
warianty ilustrujące systemowe cechy fonetyczne. Ów rejestr nie uwzględnia także deminutivów 
i augmentativów, przymiotników oraz form czasowników dokonanych, derywowanych od zgro-
madzonych germanizmów.
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Łobżenicy (MSGK), Małej Cerkwicy (AJK), Małym Buczku (MSGK), Mąko-
warsku (AJK), Morzewie (AJW), Mroczy (MSGK), Osowcu (MSGK), Podróżnej 
(AJK, AJW, MSGK, SK), Radawnicy (AJK), Rzadkowie (AJK), Sadkach (AJK), 
Skicu (AJK, MSGK), Starej Wiśniewce (AJK), Stawnicy (AJK), Suchorączku 
(AJK), Sypniewie (AJK, MSGK), Szczerbinie (AJK), Śmiardowie Krajeńskim 
(SK), Świętej (MSGK), Wąwelnie (AJK, AJW), Wersku (MSGK), Wielkim Bucz-
ku (AJK, MSGK) oraz Zakrzewie (AJK).

charakterystyka genetyczna
Wspomniany Z. Zagórski, eksplorujący Krajnę w drugiej połowie lat 50. ubie-
głego wieku (zob. Zagórski 1964, s. 7), stwierdził, że „[…] stosunkowo najwię-
cej germanizmów w naszych [czyli krajeńskich – przyp. K.K.] gwarach pochodzi 
z  oddziaływania na nie niemieckiego języka literackiego (ogólnego)” po czym 
dodaje „mniej chyba jest gwaryzmów niemieckich”8 (Zagórski 1964, s. 158).

Trafność spostrzeżeń owego uczonego dobrze poświadcza zebrane słow-
nictwo kulinarne. Otóż jego znakomita większość to jednostki wywodzące  się 
z języka wysokoniemieckiego (Hochdeutsch), mającego status odmiany ogólnej, 
standardowej, por. np. aprykoza ‘morela’ (SK) [← die Aprikose]; blaubery ‘czar-
ne jagody’ (SK) [← die Blaubeere, Pl. Blaubeeren]; boms ‘cukierek’ (MSGK, SK) 
[← der/das Bonbon]; bonkafa ‘kawa prawdziwa (w odróżnieniu od zbożowej)’ 
(MSGK) [← der Bohnenkaffee]; frisztik/frysztyk ‘śniadanie’ (MSGK, SK) [← das 
Frühstück]; frykasej ‘potrawka’ (MSGK) [← das Frikassee]; graupy ‘krupy, kasza’ 
(SK) [← die Graupe, Pl. Graupen]; haferfloki ‘płatki owsiane’ (SK) [← Pl. Hafer-
flocken]; jachtówka ‘kiełbasa z dziczyzny, obecnie także z innych mięs’ (MSGK) 
[← die Jagdwurst]; kuark/kwark 1.  ‘twaróg’ (AJK III 137, SK), 2. ‘ser niesuszo-
ny, przyprawiony mlekiem, szczypiorkiem lub cebulą’ (AJW I 42) [← der Qu-
ark]; kuch 1. ‘placek, zwłaszcza drożdżowy’ (SK), 2. ‘placek drożdżowy’ (MSGK) 
[← der Kuchen]; kwerlak/kwirlak/kwyrlak ‘mątewka’ (MSGK, SK) [← der Quirl]; 
leberka/lejberka ‘pasztet z podrobów i wątroby; wątrobianka’ (MSGK, SK) [← die 
Leberwurst]; lindza/lyndza ‘soczewica’ (SK) [← die Linse]; majs ‘kukurydza’ (SK) 
[← der Mais]; maltych ‘posiłek’ (MSGK, SK) [← die Mahlzeit]; prejslak ‘borówka’ 
(MSGK) [← die Preiselbeere]; radiska/radyska/rediska ‘rzodkiewka’ (MSGK, SK) 
[← das Radieschen]; raps ‘rzepak’ (SK) [← der Raps]; sznytka 1. ‘kawałek chleba’ 
(MSGK, SK), 2. ‘cienki kawałek chleba’ (AJW I 27) [← die Schnitte]; sznytlauch 

8 Według badacza, „Za takim przypuszczeniem przemawiałyby drogi, którymi te obce ele-
menty przenikały w pierwszym rzędzie, mianowicie szkoła, administracja, wojsko itp. Stosunko-
wo najwięcej nowszych zapożyczeń leksykalnych znajdziemy w działach słownictwa dotyczących 
stosunków społeczno-administracyjnych i gospodarczych, nowszej (nie najnowszej) techniki, 
w tym także nowszej techniki rolnej i komunikacji” (Zagórski 1964, s. 158).
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‘szczypiorek’ (MSGK) [← der Schnittlauch]; szokolada ‘czekolada’ (MSGK) 
[←  die Schokolade]; szróciak ‘chleb razowy’ (SK) [← der Schrotbrot]; taska ‘fi-
liżanka’ (MSGK, SK) [← die Tasse]; tomata ‘pomidor’ (SK) [← die Tomate]; top 
‘duży garnek’ (MSGK) [← der Topf]; torta ‘tort’ (SK) [← die Torte]; wintbojtel 
‘ptyś, ciasto z bitą śmietaną’ (MSGK) [← der Windbeutel]; zulca/zylca 1. ‘galaret-
ka z nóżek’ (AJW I 105, SK), 2. ‘galareta z nóżek wieprzowych’ (MSGK) [← die 
Sülze].

Materiał badawczy dowodzi ponadto, że prócz oficjalnej odmiany języka wy-
sokoniemieckiego źródło zapożyczeń stanowił też – w mniejszym stopniu – jego 
wariant potoczny, por. np. bezofen ‘pijany’ (MSGK) [← besoffen]; haps ‘kęs’ 
(MSGK, SK) [← der Happs]; pot ‘(stary) garnek, naczynie’ pejor . (SK) [← der 
Pott]; szpenderować ‘częstować kogoś czymś’ (SK) [← spendieren].

Krajniakom nieobce są również starsze germanizmy, z języka średnio-wy-
soko-niemieckiego (Mittelhochdeutsch), por. np. jarmuż 1. ‘szczaw’ (MSGK), 
2. ‘szpinak’ (SK), 3. ‘zupa z liści młodej kapusty (gotowanej na słodko)’ (AJW I 90) 
[← arm-muos]; smaka 1. ‘zmysł smaku’ (SK), 2. ‘smak – właściwość rzeczy’ 
(MSGK, SK), 3. ‘apetyt, chęć do jedzenia’ (MSGK, SK) [← smac/smach/smacke]; 
trygiel 1. ‘bardzo duże naczynie do gotowania; jego zawartość’ (SK), 2. ‘duży gar, 
kocioł’ (MSGK) [← tegel/tigel].

W analizowanym słownictwie nie brakuje i leksemów zaczerpniętych z nie-
mieckich odmian regionalnych (szczególnie północnoniemieckiej, Nord-
deutsch), choć – co należy wyraźnie podkreślić – występują one raczej spora-
dycznie, por. np. karbonada ‘schabowy’ (MSGK) [← die Karbonade]; kierzanka/
kierzenka ‘masielnica’ (MSGK, SK) [← die Kerne, dziś die Karn(e); Norddeutsch]; 
kipa ‘duży pleciony kosz z dwoma uchwytami, pojemność tego kosza’ (MSGK, SK) 
[← die Kiepe; Norddeutsch]; klapsztula ‘kanapka posmarowana i złożona na pół’ 
(MSGK) [← die Klappstulle]; kober ‘duży kosz z dwoma uchwytami’ (MSGK, SK) 
[← der Kober]; lape(n)kol ‘zupa ze słodkiej kapusty’ (MSGK, SK) [← der Lap-
penkohl]; mostrych ‘musztarda’ (MSGK, SK) [← der Mostrich; Nordostdeutsch]; 
plindz/plyndz ‘placek ziemniaczany’ (SK) [← die Plinse; Ostmitteldeutsch]; stoba/
sztoba 1. ‘kawałek chleba’ (MSGK), 2. ‘gruby kawałek chleba’ (AJW I 27) [← der 
Stubben; Norddeutsch]; sztula 1. ‘kawałek chleba’ (MSGK, SK), 2. ‘gruby kawa-
łek chleba’ (AJW I 27) [← die Stulle; Norddeutsch]; wurstzupa 1. ‘woda po goto-
waniu białej kiełbasy’ (MSGK), 2. ‘rosół na kiełbasie’ (SK) [← die Wurstsuppe; 
Süddeutsch]; zaliterka ‘lemoniada’ (SK) [← das Selters(wasser); Norddeutsch].

Wbrew obiegowej opinii jeszcze rzadziej pojawiają się pożyczki z języka dol-
noniemieckiego (Nedderdüütsch, Plattdüütsch). Tę grupę egzemplifikują m.in. 
takie germanizmy, jak: ćrulki ‘ziemniaki w mundurkach’ [← Pl. Krüllders]; dygle 
‘garnki’ (MSGK) [← de Degel, Pl. Degels]; grapa 1. ‘większe naczynie do gotowa-
nia’ (SK), 2. ‘garnek’ (MSGK) [← de Grapen]; kastrola ‘garnek do parzenia kawy’ 
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(MSGK) [← de Kastroll]; pantówka/pańtówka ‘ziemniak’ (MSGK, SK) [←  de 
Pantüffel]; patówka ‘ziemniak’ (SK) [← de Patüffel].

charakterystyka strukturalna
Ze względu na postać zapożyczenia wśród wynotowanych gwaryzmów wskazać 
można sześć typów9.

Pierwszy zbiór – najliczniejszy – to germanizmy właściwe, jednostki tożsame 
– zarówno formalnie, jak i semantycznie – z ich etymonami bądź nieco zmo-
dyfikowane wskutek parcjalnej substytucji fonetycznej, morfologicznej i zna-
czeniowej, por. np. ańtop ‘posiłek jednogarnkowy, zwykle zupa’ (MSGK) [← der 
Eintopf]; apfelzyna ‘pomarańcza’ (SK) [← die Apfelsine]; aroma ‘silny, przyjem-
ny zapach; substancja pachnąca’ (SK) [← das Aroma]; bykling ‘pikling, wędzony 
śledź’ (SK) [← der Bückling]; frisztik/frysztyk ‘śniadanie’ (MSGK, SK) [← das 
Frühstück]; frykasej ‘potrawka’ (MSGK) [← das Frikassee]; fryszwurszt ‘świeża 
kiełbasa’ (MSGK) [← die Frischwurst]; hyrszonzalc ‘wodorowęglan amonu’ (SK) 
[← das Hirschhornsalz]; kana 1. ‘duże naczynie blaszane do mleka’ (MSGK), 
2. ‘bańka, blaszane naczynie z wieczkiem i uchwytem’ (SK) [← die Kanne]; ka-
strola ‘garnek do parzenia kawy’ (MSGK) [← de Kastroll]; klapsztula ‘kanapka 
posmarowana i złożona na pół’ (MSGK) [← die Klappstulle]; konfekt ‘owoce sma-
żone w cukrze; cukierki czekoladowe, nadziewane’ (SK) [← das Konfekt]; kuark/
kwark 1.  ‘twaróg’ (AJK III 137, SK), 2. ‘ser niesuszony, przyprawiony mlekiem, 
szczypiorkiem lub cebulą’ (AJW I 42) [← der Quark]; lape(n)kol ‘zupa ze słodkiej 
kapusty’ (MSGK, SK) [← der Lappenkohl]; lindza/lyndza ‘soczewica’ (SK) [← die 
Linse]; majs ‘kukurydza’ (SK) [← der Mais]; mostrych ‘musztarda’ (MSGK, SK) 
[← der Mostrich]; nudel ‘makaron’ (MSGK) [← die Nudel]; plindz/plyndz ‘pla-
cek ziemniaczany’ (SK) [← die Plinse]; rabarber ‘rabarbar’ (SK) [← der Rhabar-
ber]; raps ‘rzepak’ (SK) [← der Raps]; szmorkol ‘kapusta duszona, przysmażana 
na tłuszczu ze śliwkami, jabłkami’ (SK) [← der Schmorkohl]; szneka 1.  ‘droż-
dżówka’ (MSGK), 2. ‘drożdżówka skręcona jak domek ślimaka’ (SK) [← die 
Schnecke]; sznytlauch ‘szczypiorek’ (MSGK) [← der Schnittlauch]; szpinat ‘szpi-
nak’ (SK) [← der Spinat]; tomata ‘pomidor’ (SK) [← die Tomate]; top ‘duży gar-
nek’ (MSGK) [← der Topf]; torta ‘tort’ (SK) [← die Torte]; wintbojtel ‘ptyś, ciasto 
z bitą śmietaną’ (MSGK) [← der Windbeutel]; wuchta ‘duża porcja, duża dawka’ 
(SK) [← die Wucht]; wursta/wurszta ‘kiełbasa’ (MSGK, SK) [← die Wurst]; zoda 
‘soda, węglan sodowy’ (SK) [← die/das Soda]; zosa/zousa ‘sos’ (MSGK) [← die 
Soße]; zulca/zylca 1. ‘galaretka z nóżek’ (AJW I 105, SK), 2. ‘galareta z nóżek wie-
przowych’ (MSGK) [← die Sülze].

9 Procesy adaptacyjne germanizmów do krajeńskiego systemu gwarowego stały  się już 
przedmiotem wcześniejszych studiów (zob. Kołatka 2009; Kołatka 2016, s. 63–89).
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W języku Krajniaków niemało jest również derywatów od wyrazów niemiec-
kich, konstruowanych za pomocą polskich morfemów słowotwórczych i/lub po-
przez skrócenie leksemu będącego podstawą zapożyczenia10:

•	 leksemy utworzone za pomocą polskiego sufiksu, por. np. drybanek ‘żelazna 
podstawka o trzech nóżkach pod garnek; trójnóżek’ (SK) [← das Dreibe-
in]; fajfka ‘fajka’ (SK) [← die Pfeife]; gastrulka ‘nieduży, nieciężki garnek 
z rączką (do zagotowania mleka dziecku)’ (SK) [← de Kastroll]; kierzanka/
kierzenka ‘masielnica’ (MSGK, SK) [← die Kerne, dziś die Karn(e)]; kwer-
lak/kwirlak/kwyrlak ‘mątewka’ (MSGK, SK) [← der Quirl]; sznytka 1. ‘ka-
wałek chleba’ (MSGK, SK), 2. ‘cienki kawałek chleba’ (AJW I 27) [← die 
Schnitte]; taska ‘filiżanka’ (MSGK, SK) [← die Tasse];

•	 leksemy utworzone poprzez skrócenie (ucięcie) wyrazu podstawowego, 
por. np. kuch 1. ‘placek, zwłaszcza drożdżowy’ (SK), 2. ‘placek drożdżowy’ 
(MSGK) [← der Kuchen]; szabel ‘fasola’ (MSGK) [← die Säbelbohne];

•	 leksemy utworzone poprzez skrócenie (ucięcie) wyrazu podstawowego 
i dodanie polskiego formantu, por. np. jachtówka ‘kiełbasa z dziczyzny, 
obecnie także z innych mięs’ (MSGK) [← die Jagdwurst]; leberka/lejber-
ka ‘pasztet z podrobów i wątroby; wątrobianka’ (MSGK, SK) [← die Le-
berwurst]; pantówka/pańtówka ‘ziemniak’ (MSGK, SK) [← de Pantüffel]; 
prejslak ‘borówka’ (MSGK) [← die Preiselbeere]; radiska/radyska/rediska 
‘rzodkiewka’ (MSGK, SK) [← das Radieschen]; rentowina/ryntowina ‘wo-
łowina’ (MSGK, SK) [← das Rindfleisch]; seterka ‘woda sodowa’ (MSGK) 
[← das Selters(wasser)]; (so)syska ‘kiełbaska do zagrzania, parówka’ (SK) 
[← das Saucischen]; szróciak ‘chleb razowy’ (SK) [← der Schrotbrot].

Dobrze znane gwarom krajeńskim są też germanizmy formalne, powstałe 
w  wyniku importacji formy leksemu obcego, nierzadko ulegającego częścio-
wym przeobrażeniom fonetycznym i morfologicznym, oraz pełnej substytucji 
semantycznej:

•	 przejęcie formy wyrazu podstawowego + zmiana znaczenia, por. np. jar-
muż 1.  ‘szczaw’ (MSGK), 2. ‘szpinak’ (SK), 3. ‘zupa z liści młodej kapu-
sty (gotowanej na słodko)’ (AJW I 90) [← arm-muos ‘roślina warzywna, 
odmiana kapusty bezgłowej o długich, pomarszczonych liściach’]; klaper 
‘trzepaczka’ (MSGK) [← die Klapper 1. ‘grzechotka’, 2. ‘kołatka’, 3. ‘wial-
nia’]; koleraba ‘kalafior’ (MSGK) [← die Kohlrübe ‘brukiew’, der Kohlrabi 
‘kalarepa’]; kubaba ‘ziele angielskie’ (MSGK, SK) [← die Kubebe ‘pieprz 

10 W granicach zapożyczanego morfemu leksykalnego dochodzi często do przekształceń 
fonetycznych. Wszystkim tym zmianom towarzyszą niekiedy modyfikacje semantyczne.
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kubeba’]; precel ‘chruścik, faworek’ (SK) [← die Brezel ‘pieczywo w formie 
grubego wałka kształtem przypominającego ósemkę – cyfrę, posypanego 
solą, makiem lub sezamem’]; zejbel ‘nóż’ (MSGK) [← der Säbel ‘szabla’];

•	 przejęcie formy wyrazu podstawowego + derywacja + zmiana znaczenia, 
por. np. knerka/knyrka ‘mątewka’ (MSGK) [← die Knarre ‘grzechotka’]; pi-
trolka ‘niewielki garnek z jedną rączką’ (MSGK) [← das Petroleum ‘nafta’]; 
stoba/sztoba 1. ‘kawałek chleba’ (MSGK), 2. ‘gruby kawałek chleba’ (AJW 
I 27) [← der Stubben ‘pień’]; zaliterka ‘lemoniada’ (SK) [← das Selters(was-
ser) ‘woda mineralna’].

W tym miejscu niepodobna nie wspomnieć także o kontaminatach będących 
wynikiem:

•	 skrzyżowania wyrazu rodzimego lub obcego (dobrze) zasymilowanego 
z leksemem niemieckim, por. np. bratfanna ‘podłużne żeliwne naczynie do 
pieczenia mięsa’ (SK) [← brytfanna ← śr.-w.-niem. brat-phanne ≬ die Bratp-
fanne]; cibul/cybul ‘cebula’ (MSGK, SK) [← cebula ← śr.-w.-niem. zibolle/
zebülle/zwibole ≬ die Zwiebel]; cychoria ‘cykoria’ (SK) [← cykoria ←  łac. 
cichorium, cichorēum ≬ die Zichorie]; cytrona ‘cytryna’ (MSGK) [←cytryna 
← wł. mela citrina ‘jabłko cytrusowe’ ← łac. śred. pomum/malum citrinum 
≬ die Zitrone]; kwaruk ‘ser niesuszony, przyprawiony mlekiem, szczypior-
kiem lub cebulą’ (AJW I 42) [← twaróg ← psł. *tvarogъ ≬ der Quark]; ma-
joranek ‘majeranek’ (SK) [← majeranek ← der Majoran ≬ der Majoran]; 
rozynka ‘suszony owoc winorośli; rodzynka’ (SK) [← rodzynka ← die Rosi-
ne ≬ die Rosine]; szmalec ‘smalec’ (MSGK) [← smalec ← śr.-w.-niem. smalz 
‘topiony tłuszcz, smalec; tłuszcz; masło’ ≬ der Schmalz]; zyrop ‘gęsta, słodka 
ciecz, otrzymywana przez gotowanie z buraków cukrowych, sok z bura-
ków cukrowych’ (SK) [← syrop ← łac. śred. sirōpus/sirūpus ≬ der Sirup]11;

•	 skrzyżowania polskiego leksemu i zaadaptowanego germanizmu, por. np. dziur- 
ślak ‘cedzak, rodzaj dziurkowanej miseczki z dwoma uszkami lub z uszkiem 
i uchwytem’ (SK) [← dziura ← psł. *dura/*ďura ≬ durszlak ← śr.-w.-niem. 
durchslac];

•	 skrzyżowania formy i znaczenia dwóch wyrazów niemieckich, por. np. brent 
(szpyrtus) ‘okowita’ (SK) [← der Branntwein ‘wódka’ ≬ der Brennspiritus 
1. ‘spirytus skażony’, 2. ‘denaturat’].

11 Niewykluczone, że gwaryzmy bratfanna, cibul/cybul, cychoria, cytrona to po prostu ger-
manizmy właściwe, a leksem rozynka derywowano bezpośrednio od die Rosine.
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Uwagę przykuwają niewątpliwie niemieckie kalki strukturalno-semantycz-
ne, tworzone w procesie obejmującym wymianę morfemów (na rodzime) oraz 
przeniesienie znaczenia. Wyróżnić w tej klasie można repliki: dokładne, będące 
wiernym, literalnym odwzorowaniem niemieckiej konstrukcji, np.: serowa woda, 
serwoda ‘serwatka’ (MSGK) [← das Käsewasser ← der Käse ‘ser’ + das Wasser 
‘woda’], i niedokładne, stanowiące nieprecyzyjne, przybliżone tłumaczenie 
obcego leksemu, np.: drzewiec ‘sękacz’ (SK) [← der Baumkuchen ← der Baum 
‘drzewo’ + der Kuchen ‘ciasto’]; kwaśne liście ‘szczaw’ (SK) [← der Sauerampfer 
← sauer ‘kwaśny’ + der Ampfer ‘szczaw’]; południe ‘obiad’ (AJK II 90, AJW I 110, 
MSGK) [← das Mittagessen ← der Mittag ‘południe’ + das Essen ‘jedzenie’]; świę-
tojanka ‘porzeczka’ (MSGK, SK) [← die Johannisbeere ← Johannes ‘św. Jan’12 + die 
Beere ‘jagoda’]; sarnia sól, sól rogowa ‘wodorowęglan amonu’ (SK) [← das Hirsch-
hornsalz ← das Hirschhorn ‘róg jeleni’ + das Salz ‘sól’].

Formacjami o charakterze hybrydalnym, skomponowanymi z elementów 
rodzimych lub zapożyczonych w pełni zaadaptowanych oraz niemieckich bądź 
przekalkowanych, które nie imitują obcej struktury, są gwaryzmy kulman ‘pijak’ 
przen . (MSGK) [← kulać + der Mann] oraz podpołudek i przedpołudek ‘drugie 
śniadanie’ (AJW I 109, MSGK, SK) [← pod, przed + południe ← das Mittagessen 
‘obiad’ + -ek].

charakterystyka semantyczna
Krajeńskie germanizmy, wypełniające pole tematyczne kulinaria, definiowane 
przez Uniwersalny słownik języka polskiego PWN pod redakcją Stanisława Dubi-
sza jako ‘wszystko, co jest związane ze sztuką kulinarną, z przyrządzaniem i spo-
żywaniem posiłków’ (zob. USJP), odwołują się do pięciu – wewnętrznie niejed-
norodnych – kategorii semantycznych. Najważniejszą z nich, centralną, stanowi 
pożywienie i jego rodzaje13.

A. pożywienie i jego rodzaje
I. pokarm – ogólnie (posiłki i porcje): frisztik/frysztyk ‘śniadanie’ (MSGK, 
SK) [← das Frühstück]; haps ‘kęs’ (MSGK, SK) [← der Happs]; maltych ‘posiłek’ 

12 Chodzi tutaj o św. Jana Chrzciciela, którego dzień obchodzony jest 24 czerwca.
13 Barbara Batko-Tokarz na gruncie polskiej leksyki wyróżnia siedem sfer tematycznych, 

a w obrębie każdej z nich wyodrębnia pola i subpola (zob. Barbara Batko-Tokarz, Tematyczny 
podział słownictwa współczesnego języka polskiego. Teoria, praktyka, leksykografia, Kraków 2019, 
s. 175–276). Pole 15. jedzenie i jego przygotowanie, obejmujące takie podpola, jak: rodzaje 
pokarmu/potraw i ich cechy; miejsca, osoby, przedmioty, sytuacje związane z jedze-
niem; czynności związane z przyrządzaniem jedzenia; czynności związane z jedze-
niem; używki oraz przyprawy, smaki (zob. Batko-Tokarz 2019, s. 209–212), sytuuje ona w sfe-
rze trzeciej: codzienne życie człowieka (zob. Batko-Tokarz 2019, s. 202–218).
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(MSGK, SK) [← die Mahlzeit]; podpołudek ‘drugie śniadanie’ (AJW I 109, MSGK, 
SK) [← pod + południe ← das Mittagessen ‘obiad’]; południe ‘obiad’ (AJK II 90, 
AJW  I  110,  MSGK) [← das Mittagessen]; przedpołudek ‘drugie śniadanie’ 
(AJW I 109) [← przed + das Mittagessen ‘obiad’]; szpenderka ‘poczęstunek; to, 
czym się częstuje’ (SK) [← spendieren ‘fundować komuś coś’]; wuchta ‘duża por-
cja, duża dawka’ (SK) [← die Wucht].

II. produkty i przetwory spożywcze
1. warzywa: akerzegi ‘gatunek ziemniaków jadalnych o żółtym miąższu, upra-
wianych w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po wojnie’ (SK) [← die 
Ackersegen ‘błogosławieństwo, dar roli’]; bon/bón ‘bób’ (AJK II 85, MSGK, SK) 
[← die (Acker-/Sau-/Puff-)bohne]; cibul/cybul ‘cebula’ (MSGK, SK) [← cebula 
≬ die Zwiebel]; cychoria ‘cykoria’ (SK) [← cykoria ≬ die Zichorie]; jarmuż 1. ‘szczaw’ 
(MSGK), 2. ‘szpinak’ (SK) [← arm-muos ‘roślina warzywna, odmiana kapusty 
bezgłowej o długich, pomarszczonych liściach’]; kartofla ‘ziemniak’ (SK) [← die 
Kartoffel]; koleraba ‘kalafior’ (MSGK) [← die Kohlrübe ‘brukiew’, der Kohlrabi 
‘kalarepa’]; kwaśne liście ‘szczaw’ (SK) [← der Sauerampfer, Pl. Sauerampfers]; 
lindza/lyndza ‘soczewica’ (SK) [← die Linse]; pantówka/pańtówka ‘ziemniak’ 
(MSGK, SK) [← de Pantüffel]; patówka ‘ziemniak’ (SK) [← de Patüffel]; rabar-
ber ‘rabarbar’ (SK) [← der Rhabarber]; radiska/radyska/rediska ‘rzodkiewka’ 
(MSGK, SK) [← das Radieschen]; runkla ‘ćwikła’ (MSGK) [← die Runkelrübe 
‘burak pastewny’]; szablak ‘fasola’ (MSGK, SK) [← die Säbelbohne]; sznytlauch 
‘szczypiorek’ (MSGK) [← der Schnittlauch]; szpinat ‘szpinak’ (SK) [← der Spi-
nat]; tomata ‘pomidor’ (SK) [← die Tomate]; zoja ‘soja’ (SK) [← die Soja]; zykingi 
‘gatunek ziemniaków, znany na Pomorzu w latach wojny’ (SK) [← Pl. Sückingen].

2. owoce (drzew i krzewów) oraz przetwory owocowe: apfelmus ‘mus 
jabłkowy’ (MSGK, SK) [← das Apfelmus]; apfelzyna ‘pomarańcza’ (SK) [← die 
Apfelsine]; aprykoza ‘morela’ (SK) [← die Aprikose]; blaubery ‘czarne jagody’ (SK) 
[← die Blaubeere, Pl. Blaubeeren]; cytrona ‘cytryna’ (MSGK) [← cytryna ≬ die 
Zitrone]; mus ‘rozgotowane, zmiażdżone jabłka’ (SK) [← das Apfelmus]; prejslak 
‘borówka’ (MSGK) [← die Preiselbeere]; rozynka ‘suszony owoc winorośli; ro-
dzynka’ (SK) [← rodzynka ≬ die Rosine]; świętojanka ‘porzeczka’ (MSGK, SK) 
[← die Johannisbeere].

3. zboża i produkty zbożowe: bak 1. ‘mały chleb, chleb z reszty ciasta’, 2. ‘pla-
cek pieczony na patelni (składniki: mleko, jajko, mąka pszenna, proszek do pie-
czenia albo z ciasta chlebowego)’, 3. ‘podpłomyk’ (MSGK, SK) [← backen ‘piec’, 
das Backen ‘wypiek (pieczenie)’, das Gebäck ‘wypiek’]; graupy ‘krupy, kasza’ (SK) 
[← die Graupe, Pl. Graupen]; haferfloki ‘płatki owsiane’ (SK) [← Pl. Haferflocken]; 
majs ‘kukurydza’ (SK) [← der Mais]; nudel ‘makaron’ (MSGK) [← die Nudel]; 
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nudle ‘makaron’ (SK) [← die Nudel]; stoba/sztoba 1. ‘kawałek chleba’ (MSGK), 
2. ‘gruby kawałek chleba’ (AJW I 27) [← der Stubben ‘pień’]; sznytka 1. ‘kawa-
łek chleba’ (MSGK, SK), 2. ‘cienki kawałek chleba (AJW I 27) [← die Schnitte]; 
szróciak ‘chleb razowy’ (SK) [← der Schrotbrot]; sztuka ‘większy kawałek chleba, 
odkrojony z bochenka’ (SK) [← das Stück ‘kawałek’]; sztula 1. ‘kawałek chleba’ 
(MSGK, SK), 2. ‘gruby kawałek chleba’ (AJW I 27) [← die Stulle ‘kanapka’].

4. inne produkty i przetwory roślinne: bonkafa ‘kawa prawdziwa (w od-
różnieniu od zbożowej)’ (MSGK) [← der Bohnenkaffee]; bóny ‘ziarna prawdziwej 
kawy, kawa’ (SK) [← die Bohne, Pl. Bohnen]; raps ‘rzepak’ (SK) [← der Raps].

5. grzyby: murchel ‘czarny grzyb, jadalny’ (SK) [← die Morchel ‘smardz’]; szampe-
lion ‘grzyb pieczarka, też kania czubajka’ (MSGK) [← der Champignon ‘pieczarka’].

6. nabiał: kacka ‘ser suszony o kształcie okrągłym (spłaszczonym)’ (AJW I 46) 
[← der Käse]; kuark/kwark ‘twaróg’ (AJK III 137, SK) [← der Quark]; sero-
wa woda ‘serwatka’ (MSGK) [← das Käsewasser]; serwoda ‘serwatka’ (MSGK) 
[← das Käsewasser].

7. ryby: bykling ‘pikling, wędzony śledź’ (SK) [← der Bückling].

8. mięso i przetwory mięsne (w tym wędliny): fryszwurszt ‘świeża kiełbasa’ 
(MSGK) [← die Frischwurst]; jachtówka ‘kiełbasa z dziczyzny, obecnie także 
z innych mięs’ (MSGK) [← die Jagdwurst]; leberka/lejberka ‘pasztet z podrobów 
i wątroby; wątrobianka’ (MSGK, SK) [← die Leberwurst]; rentowina/ryntowina 
‘wołowina’ (MSGK, SK) [← das Rindfleisch]; ryntowe ‘wołowina’ (SK) [← das 
Rindfleisch]; (so)syska ‘kiełbaska do zagrzania, parówka’ (SK) [← das Saucischen]; 
szperka/szpyrka ‘kawałek wysmażonej słoniny, tłuszczu zwierzęcego; skwarka’ 
(AJW I 104, SK) [← die Spiere]; szpyra ‘skwarka’ (MSGK) [← die Spiere]; wursta/
wurszta ‘kiełbasa’ (MSGK, SK) [← die Wurst].

9. dodatki do potraw

9.1. sosy: mostrych ‘musztarda’ (MSGK, SK) [← der Mostrich]; zosa/zousa 
‘sos’ (MSGK) [← die Soße].

9.2. przyprawy i substancje przyprawowe: aroma ‘substancja pachnąca’ 
(SK) [← das Aroma]; kubaba ‘ziele angielskie’ (MSGK, SK) [← die Ku-
bebe ‘pieprz kubeba’]; majoranek ‘majeranek’ (SK) [← majeranek ≬ der 
Majoran].

9.3. inne dodatki (w tym tłuszcze oraz dodatki dekoracyjne 
i  spulchniające): glanc ‘polewa cukrowa na drożdżówce’ (MSGK) 
[← der Glanz ‘blask, połysk’]; hyrszonzalc ‘wodorowęglan amonu’ (SK) 
[← das Hirschhornsalz]; sarnia sól ‘wodorowęglan amonu’ (SK) [← das 
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Hirschhornsalz]; sól rogowa ‘wodorowęglan amonu’ (SK) [← das Hirsch-
hornsalz]; szmalec ‘smalec’ (MSGK) [← smalec ≬ der Schmalz]; szperytus/
szpyrytus/szpyrtus ‘czysty alkohol’ (SK) [← der Spiritus]; zoda ‘soda, wę-
glan sodowy’ (SK) [← die/das Soda].

10. varia: brauza ‘musujący proszek do przyrządzania napoju’ (SK) [← die 
Brause ‘lemoniada’]; flaka ‘jelito’ (SK) [← vlëc, vlëcke ‘kawałek; kawałek mate-
riału, szmata, kawałek pokrojonych wnętrzności; kawałek ziemi, plac, miejsce’]; 
laka ‘solona woda, którą zalewa się słoninę, szynkę przed wędzeniem’ (SK) [← die 
Salzlake ‘solanka’]; zyrop ‘gęsta, słodka ciecz, otrzymywana przez gotowanie z bu-
raków cukrowych, sok z buraków cukrowych’ (SK) [← syrop ≬ der Sirup].

III. potrawy
1. słownictwo ogólne: ańtop ‘posiłek jednogarnkowy, zwykle zupa’ (MSGK) 
[← der Eintopf].

2. słownictwo szczegółowe

2.1. zupy (śniadaniowo-kolacyjne i obiadowe): gemyza ‘zupa jarzyno-
wa’ (MSGK) [← die Gemüsesuppe]; jarmuż ‘zupa z liści młodej kapusty 
(gotowanej na słodko)’ (AJW I 90) [← arm-muos ‘roślina warzywna, od-
miana kapusty bezgłowej o długich, pomarszczonych liściach’]; lape(n)kol 
‘zupa ze słodkiej kapusty’ (MSGK, SK) [← der Lappenkohl]; mojska/muj-
ska 1. ‘zupa mleczna’ (MSGK), 2. ‘zupa mleczna z drobnymi kluseczkami 
z mąki’ (SK) [← die Musa ← die Milchsuppe]; muz(k)a 1.  ‘zupa z mąki 
sypanej na wrzącą wodę lub mleko i roztrzepanej mątewką (na wodzie)’, 
2. ‘zupa z mąki sypanej na wrzącą wodę lub mleko i roztrzepanej mątewką 
(na mleku słodkim)’, 3. ‘zupa z mąki sypanej na wrzącą wodę lub mle-
ko i roztrzepanej mątewką (na wodzie z dodatkiem mleka)’ (AJW I 85) 
[← die Musa ← die Milchsuppe]; muzajka 1. ‘zupa z mąki sypanej na wrzą-
cą wodę lub mleko i roztrzepanej mątewką (na wodzie)’, 2. ‘zupa z mąki 
sypanej na wrzącą wodę lub mleko i roztrzepanej mątewką (na mleku 
słodkim)’, 3.  ‘zupa z mąki sypanej na wrzącą wodę lub mleko i roztrze-
panej mątewką (na wodzie z dodatkiem mleka)’ (AJW I 85) [← die Musa 
← die Milchsuppe]; szablak ‘zupa z ziaren fasoli’ (SK) [← die Säbelbohne]; 
wurstzupa ‘rosół na kiełbasie’ (SK) [← die Wurstsuppe]; zuptówka 1. ‘zupa 
warzywna’ (MSGK), 2. ‘zupa z ziemniaków’ (AJW I 92) [← die Suppe]; 
zuptywcie ‘zupa warzywna’ (MSGK) [← die Suppe]14.

14 Leksem ten stanowi najprawdopodobniej rezultat wyrównania form M. i B. liczby poje-
dynczej. Egzemplifikuje on tzw. palatalizację kaszubską, zjawisko występujące gwarach Krajny 
północno-zachodniej, polegające na przejściu spółgłosek k’, g’ w cz’ i dż’ lub ć i dź, np.: cieszyń 
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2.2. potrawy główne

2.2.1. potrawy śniadaniowo-kolacyjne (zbożowe, nabiałowe, 
mięsne i  mieszane): grys/gryz ‘kaszka manna’ (MSGK, SK) 
[← der Grieß]; klapsztula ‘kanapka posmarowana i złożona na pół’ 
(MSGK) [← die Klappstulle]; kwark ‘ser niesuszony, przyprawio-
ny mlekiem, szczypiorkiem lub cebulą’ (AJK III 137, AJW I 42) 
[← der Quark ‘twaróg’]; kwaruk ‘ser niesuszony, przyprawiony 
mlekiem, szczypiorkiem lub cebulą’ (AJW I 42) [← twaróg ≬ der 
Quark]; zulca/zylca 1. ‘galaretka z nóżek’ (AJW I 105, SK), 2. ‘ga-
lareta z nóżek wieprzowych’ (MSGK) [← die Sülze].

2.2.2. potrawy obiadowe (warzywne i mięsne) oraz dodatki do 
dań obiadowych: ćrulki ‘ziemniaki w mundurkach’ (MSGK) 
[← Pl. Krüllders]; frykasej ‘potrawka’ (MSGK) [← das Frikassee 
‘kurczak w potrawce’]; karbonada ‘schabowy’ (MSGK) [←  die 
Karbonade]; plindz/plyndz ‘placek ziemniaczany’ (SK) [← die 
Plinse]; szablak ‘gotowane strąki zielonej fasoli jako jarzynka 
do mięsa’ (SK) [← die Säbelbohne]; szmorkol ‘kapusta duszona, 
przysmażana na tłuszczu ze śliwkami, jabłkami’ (SK) [← der 
Schmorkohl].

2.3. potrawy słodkie (słodycze, ciasta, ciastka i desery): blachowy 
‘drożdżowy placek’ (SK) [← blëch]; boms ‘cukierek’ (MSGK, SK) [← der/
das Bonbon]; drzewiec ‘sękacz’ (SK) [← der Baumkuchen]; konfekt ‘owo-
ce smażone w cukrze; cukierki czekoladowe, nadziewane’ (SK) [← das 
Konfekt ‘pralinki’]; kuch 1. ‘placek, zwłaszcza drożdżowy’ (SK), 2. ‘pla-
cek drożdżowy’ (MSGK) [← der Kuchen]; precel ‘chruścik, faworek’ (SK) 
[← die Brezel ‘pieczywo w formie grubego wałka kształtem przypomi-
nającego ósemkę – cyfrę, posypanego solą, makiem lub sezamem’]; pud-
ding/pudyng 1. ‘legumina na mleku’ (SK), 2. ‘budyń’ (MSGK, SK) [← der 
Pudding]; szneka 1. ‘drożdżówka’ (MSGK), 2. ‘drożdżówka skręcona jak 
domek ślimaka’ (SK) [← die Schnecke ‘drożdżówka w kształcie ślimaka’]; 
szneka z glancem ‘drożdżówka z lukrem’ (SK) [← die Schnecke ‘drożdżów-
ka w kształcie ślimaka’, der Glanz ‘blask, połysk’]; szokolada ‘czekolada’ 
(MSGK) [← die Schokolade]; torta ‘tort’ (SK) [← die Torte]; wafle ‘placki 
z jajek, mąki, cukru, mleka, pieczone na specjalnym, odwracającym się 
urządzeniu’ (SK) [← die Waffel, Pl. Waffeln]; wintbojtel ‘ptyś, ciasto z bitą 
śmietaną’ (MSGK) [← der Windbeutel].

‘kieszeń’, cij ‘kij’, dłudzi ‘długi’, krótci ‘krótki’, nodzi ‘nogi’, łocienko ‘okienko’, łodzień ‘ogień’. 
Por. M. lp. zuptywka (?) = B. lp. zuptywkie (?) → zuptywcie.
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IV. napoje
1. napoje bezalkoholowe: bonkafa ‘kawa prawdziwa (w odróżnieniu od 
zbożowej)’ (MSGK) [← der Bohnenkaffee]; seterka ‘woda sodowa’ (MSGK) 
[← das Selters(wasser)]; zaliterka ‘lemoniada’ (SK) [← das Selters(wasser) ‘woda 
mineralna’].

2. napoje alkoholowe: brent (szpyrtus) ‘okowita’ (SK) [← der Branntwein 
‘wódka’ ≬ der Brennspiritus 1. ‘spirytus skażony’, 2. ‘denaturat’].

Inne – peryferyjne – klasy, mieszczące  się w strukturze pola tematycznego 
kulinaria, to: używki oraz czynności, przedmioty i osoby związane z po-
żywieniem i używkami.

B. używki: bonkafa ‘kawa prawdziwa (w odróżnieniu od zbożowej)’ (MSGK) 
[← der Bohnenkaffee]; brent(szpyrtus) ‘okowita’ (SK) [← der Branntwein ‘wódka’ 
≬ der Brennspiritus 1. ‘spirytus skażony’, 2. ‘denaturat’]; cygar ‘cygaro’ (MSGK, SK) 
[← die Zigarre]; cygara ‘cygaro’ (MSGK, SK) [← die Zigarre]; cygarensztrumel 
‘koniec cygara, niedopałek’ (SK) [← der Zigarrenstummel]; cygareta ‘papieros’ 
(SK) [← die Zigarette]; prima/pryma ‘tytoń do żucia’ (SK) [← der Priem(tabak)]; 
primtabaka ‘tytoń do żucia’ (SK) [← der Priemtabak]; sztrumel ‘niedopalona 
część papierosa albo cygara’ (SK) [← der Stummel]; sztyft ‘porcja tytoniu do żu-
cia’ (SK) [← der Stift].

C. czynności związane z pożywieniem i używkami
I. czynności związane z gromadzeniem i zdobywaniem pokarmu: anglo-
wać ‘chwytać ryby na wędkę’ (SK) [← angeln]; budlować (ziemniaki) ‘kopać ręcz-
nie (ziemniaki)’ (MSGK) [← buddeln ‘kopać’]; hakać ‘kopać ziemniaki motyką’ 
(SK) [← hacken]; jachta ‘polowanie’ (MSGK, SK) [← die Jagd]; jachtować ‘po-
lować’ (SK) [← jagen]; ślachtować ‘bić zwierzęta, zabijać’ (SK) [← schlachten]; 
trajba ‘nagonka, polowanie z nagonką’ (SK) [← die Treibjagd].

II. czynności związane z przyrządzaniem pokarmu: knerać ‘mącić (płyn)’ 
(MSGK) [← die Knarre ‘grzechotka’]; kwerlać ‘bełtać drewienkiem’ (SK) [← quir- 
len ‘mieszać’]; rerać/ryrać 1. ‘mieszać, kręcić ciasto’ (MSGK), 2. ‘mieszać, krę-
cić’ ekspr . (SK) [← rühren ‘mieszać’]; szlachtować ‘zabijać i oprawiać zwierzę’ 
(MSGK) [← schlachten]; szmorować ‘gotować krótko, piec, dusić’ (SK) [← schmo-
ren ‘dusić’]; szpenderować ‘częstować kogo czym’ (SK) [← spendieren ‘fundować 
komuś coś’]; szprycować ‘upiększać tort za pomocą strzykawki’ (SK) [← die Sprit-
ze ‘strzykawka’, spritzen].
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III. czynności związane ze spożywaniem pokarmu: fretkać ‘jeść, o dziecku’ 
przen . (MSGK) [← fressen ‘żreć’]; hapsnąć ‘ugryźć’ (SK) [← der Happs, happen]; 
posmaka ‘skosztowanie’ (MSGK, SK) [← smac/smach/smacke]; szafnąć ‘dać radę 
dużo zjeść, poradzić sobie’ (MSGK) [← schaffen].

IV. czynności związane z przyjmowaniem używek: primować/prymować 
‘żuć tytoń’ (SK) [← priemen]; sztyftować ‘żuć tytoń’ (SK) [← stiften].

D. przedmioty związane z pożywieniem i używkami
I. przedmioty związane z przygotowywaniem pokarmu: bratfanna ‘po-
dłużne żeliwne naczynie do pieczenia mięsa’ (SK) [← brytfanna ≬ die Bratpfan-
ne]; brat(ow)nik ‘piecyk pod płytą kuchenną’ (MSGK, SK) [← braten 1. ‘smażyć’, 
2. ‘piec’]; centryfuga ‘przyrząd do odcedzania śmietany z mleka’ (MSGK) [← die 
Zentrifuge ‘wirówka’]; drybanek ‘żelazna podstawka o trzech nóżkach pod garnek; 
trójnóżek’ (SK) [← das Dreibein]; dygle ‘garnki’ (MSGK) [← de Degel ‘tygiel’, 
Pl. Degels]; dziurślak ‘cedzak, rodzaj dziurkowanej miseczki z dwoma uszkami lub 
z uszkiem i uchwytem’ (SK) [← dziura ≬ durszlak ← durchslac]; gastrulka ‘nieduży, 
nieciężki garnek z rączką (do zagotowania mleka dziecku)’ (SK) [← de Kastroll 
‘rondel’]; grapa 1. ‘większe naczynie do gotowania’ (SK), 2. ‘garnek’ (MSGK) [← de 
Grapen]; kastrola ‘garnek do parzenia kawy’ (MSGK) [← de Kastroll ‘rondel’]; kie-
rzanka/kierzenka ‘masielnica’ (MSGK, SK) [← die Kerne, dziś die Karn(e)]; kla-
per ‘trzepaczka’ (MSGK) [← die Klapper 1. ‘grzechotka’, 2. ‘kołatka’, 3. ‘wialnia’]; 
knerka ‘mątewka’ (MSGK) [← die Knarre ‘grzechotka’]; krajcerek ‘korkociąg’ (SK) 
[←  der Korkenzieher]; kwerlak/kwirlak/kwyrlak ‘mątewka’ (MSGK, SK) [←  der 
Quirl]; kwirlejka ‘mątewka’ (MSGK) [← der Quirl]; pitrolka ‘niewielki garnek 
z jedną rączką’ (MSGK) [← das Petroleum ‘nafta’]; pot ‘(stary) garnek, naczynie’ 
pejor . (SK) [← der Pott ‘garnek’]; probirer ‘zaostrzony patyk, służący do sprawdza-
nia, czy placek, pączki są już upieczone (SK) [← der Probierer ‘próbnik’]; rerak/
ryrak ‘mieszak’ ekspr . (SK) [← rühren ‘mieszać’]; szprycka ‘strzykawka do ciasta’ 
(SK) [← die Spritze ‘strzykawka’]; top ‘duży garnek’ (MSGK) [← der Topf ‘garnek’]; 
trygiel 1. ‘bardzo duże naczynie do gotowania; jego zawartość’ (SK), 2. ‘duży gar, 
kocioł’ (MSGK) [← tegel/tigel]; wafelnica ‘urządzenie do pieczenia wafli, rodzaj 
odwracającej się składanej patelni’ (SK) [← das Waffeleisen]; zejbel ‘nóż’ (MSGK) 
[← der Säbel ‘szabla’].

II. przedmioty związane ze spożywaniem pokarmu: kochgeszyr ‘menażka’ 
(SK) [← das Kochgeschirr]; taska ‘filiżanka’ (MSGK, SK) [← die Tasse]; zejbel 
‘nóż’ (MSGK) [← der Säbel ‘szabla’].

III. przedmioty związane z przechowywaniem pokarmu (i ich części): 
byksa 1. ‘puszka’ (MSGK), 2. ‘puszka blaszana’ (SK) [← die Büchse]; kochgeszyr 
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‘menażka’ (SK) [← das Kochgeschirr]; propek ‘korek’ (MSGK, SK) [←  der 
Pfropf(en)].

IV. przedmioty związane z przenoszeniem pokarmu: kana 1. ‘bańka, bla-
szane naczynie z wieczkiem i uchwytem’ (SK), 2. ‘duże naczynie blaszane do 
mleka’ (MSGK) [← die Kanne]; kipa ‘duży pleciony kosz z dwoma uchwytami, 
pojemność tego kosza’ (MSGK, SK) [← die Kiepe ‘duży kosz noszony na ple-
cach’]; kober ‘duży kosz z dwoma uchwytami’ (MSGK, SK) [← der Kober ‘kosz 
na jedzenie’]; kochgeszyr ‘menażka’ (SK) [← das Kochgeschirr].

V. przedmioty związane z przyjmowaniem używek: fajfka ‘fajka’ [← die 
Pfeife]; szpycka ‘rurka do umocowania w niej cygara lub papierosa’ (SK) [← die 
Spitze ‘cygarniczka’].

E. osoby związane z pożywieniem i używkami
I. nazwy zawodów i zajęć związanych z jedzeniem: jachciarz ‘myśliwy; 
ten, co poluje’ (MSGK, SK) [← der Jäger]; szlachciarz ‘rzeźnik’ (MSGK) [← der 
Schlachter].

II. nazwy nosicieli cech motywowanych jedzeniem i używkami: ap/ab ‘pi-
jany’ (MSGK) [← ab sein ‘być wykończonym’]; bezofen ‘pijany’ (MSGK) [← be-
soffen]; cygararz ‘palacz cygar’ (SK) [← die Zigarre ‘cygaro’]; kulman ‘pijak’ przen . 
(MSGK) [← kulać + der Mann].

Kilka germanizmów w zebranym słownictwie zaklasyfikować należy do ka-
tegorii varia. Są to: aroma ‘silny, przyjemny zapach’ (SK) [← das Aroma]; sma-
ka 1. ‘zmysł smaku’ (SK), 2. ‘smak – właściwość rzeczy’ (MSGK, SK), 3. ‘apetyt, 
chęć do jedzenia’ (MSGK, SK) [← smac/smach/smacke]; ślachciarnia ‘rzeźnia’ 
(SK) [← der Schlachthof, die Schlächterei]; zgierowany ‘zepsuty, sfermentowany’ 
(MSGK) [← gären ‘fermentować’].

Podsumowanie

Trójpoziomowa (genetyczna, strukturalna i semantyczna) analiza krajeńskich 
kulinaryzmów pochodzenia niemieckiego pozwala wysnuć następujące wnioski:

1. Zdecydowana większość wyekscerpowanych gwaryzmów to jednostki za-
czerpnięte z języka wysokoniemieckiego oficjalnego (Hochdeutsch); po-
życzki z odmiany potocznej języka wysokoniemieckiego, wariantów re-
gionalnych niemczyzny oraz języka dolnoniemieckiego (Nedderdüütsch, 
Plattdüütsch) odgrywają marginalną rolę.
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2. W zgromadzonym materiale dominują germanizmy właściwe, czyli lek-
semy utworzone w procesie importacji zarówno formy, jak i znaczenia 
wyrazu obcego (z ewentualnymi modyfikacjami fonetycznymi, morfolo-
gicznymi i semantycznymi).

3. Niemieckie zapożyczenia słownikowe w języku mieszkańców Krajny, któ-
re lokują  się w obrębie pola tematycznego kulinaria, dobrze odzwier-
ciedlają fragment kultury materialnej regionu. Dotyczą one bowiem nie 
tylko pożywienia i jego rodzajów, lecz także używek, czynności, przed-
miotów i osób z nimi związanych. Owe kręgi znaczeniowe cechuje duże 
zróżnicowanie.

W związku z tym, że niekiedy obecność germanizmów w gwarach Krajny 
postrzegana jest jednoznacznie negatywnie, trzeba raz jeszcze mocno zaakcen-
tować, że stanowią one de facto niezwykle istotny komponent regionalnego dzie-
dzictwa językowego oraz ważny element budujący tożsamość regionalną współ-
czesnych Krajniaków, którego – niezależnie od oceny tegoż fenomenu – nie spo-
sób zignorować.
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Streszczenie

Zapożyczenia niemieckie stanowią immanentną część zasobu leksykalnego gwar krajeń-
skich (co też w dyskursie naukowym niejednokrotnie akcentowano). Biorąc pod uwagę 
niezwykle skomplikowaną historię Krajny, regionu położonego w północno-zachodniej 
Polsce, na styku Wielkopolski i Pomorza, występowanie w mowie Krajniaków elemen-
tów niemieckiej proweniencji – jednostek niebywale żywotnych, wysokofrekwencyjnych 
i stosunkowo łatwo identyfikowalnych – nie powinno zaskakiwać. Celem artykułu jest 
kilkupłaszczyznowa – genetyczna, strukturalna i semantyczna – charakterystyka krajeń-
skich germanizmów, należących do jednego z najliczniej reprezentowanych i najbardziej 
zróżnicowanych w polszczyźnie (także ludowej) pól tematycznych, jakim są bezsprzecz-
nie kulinaria. Przedmiot bliższej analizy stanowi słownictwo dyferencjalne (w stosunku 
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do języka ogólnopolskiego), wyekscerpowane z dwóch opracowań leksykograficznych, 
dokumentujących językowe bogactwo „krainy na rubieży”, mianowicie: pięciotomowe-
go Słownictwa krajniackiego . Słownika gwary wsi Podróżna w Złotowskiem Władysława 
Brzezińskiego (1982–2009) i  popularnonaukowego Małego słownika gwary krajeńskiej 
Jowity Kęcińskiej-Kaczmarek (2017), a także atlasów dialektologicznych: Atlasu języko-
wego kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich (1964–1978) oraz Atlasu języka i kultury ludo-
wej Wielkopolski (1979–2005).

SłOWA KLuCZOWE: leksyka kulinarna, zapożyczenia niemieckie, polsko-niemieckie 
kontakty językowe, Krajna, gwary krajeńskie
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NAZWY POŻYWIENIA W GWARACH GRODZIEŃSKICH 
ŚWIADECTWEM HISTORYCZNEJ 

WIELOJĘZYCZNOŚCI SUBREGIONU

FOOD NAMES IN DIALECTS OF THE GRODNO REGION AS EVIDENCE 
OF THE HISTORICAL MULTILINGUALISM OF THE SUBREGION

ABSTRACT: The paper presents the names of  food in the Grodno region as evidence 
of  the  multicultural and multilingual past and traditions of  the  subregion. For more 
than 500 years, it was a unified area separated by a state border in 1948. The basis for 
the analysis was dialect lexicographic sources and the author’s field research conducted 
in 2015–2019. The  analysis of  the  selected lexemes allows us to conclude interference 
between various linguistic systems in the dialects of  the Grodno region, the predomi-
nance of Proto-Slavic lexemes with pronounced East Slavic features, and the presence 
the borrowings from Polish with Belarusian dialect features, and also about the borrow-
ings from Lithuanian and Yiddish.

KEYWORDS: culinary, language contacts, interference, lexical borrowings, Grodno

Wstęp

Systematyczne badania nad polskim kulinarnym słownictwem gwarowym za-
początkowała Barbara Falińska (Falińska 1991, s. 79–88). W 2005 r. ukazała się 
monografia o ogólnopolskim słownictwie kulinarnym (Witaszek-Samborska 
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2005), a w ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się jego odmianom gwa-
rowym (Rembiszewska 2018, s. 137–145; Pelcowa 2019, s. 33–44; Pelcowa 2020, 
s. 103–118), w tym na obszarach poza granicami kraju (Ananiewa 2017, s. 5–12; 
Zakhutska 2018, s. 325–349; Domitrak 2020, s. 31–54). Z najnowszych publikacji 
na szczególną uwagę zasługuje obszerny Leksykon dziedzictwa kulinarnego Śląska 
(Przymuszała, Świtała-Trybek 2021).

Przedmiotem mojego artykułu są nazwy pożywienia w gwarach1 okolic 
Grodna jako świadectwo wielokulturowej, wielojęzycznej przeszłości i tradycji 
subregionu stanowiącego przez ponad 500 lat wspólny obszar2. Nierównomier-
ny i skomplikowany proces osadnictwa jego części na zachód od Grodna spo-
wodowany był przede wszystkim warunkami fizjograficznymi: rozpościerały 
się tu rozległa puszcza i bagna (Jakubowski 1935, s. 99–114). Te dawne tereny 
pojaćwieskie oswajała ze wschodu ruska ludność wiejska spod Grodna i Woł-
kowyska, a z zachodu – drobna szlachta mazowiecka. W XIV i XVII w. na tym 
obszarze osiedlono Tatarów (nad Łosośną pod Grodnem, w Bohonikach i Kru-
szynianach pod Sokółką), od XIV w. mieszkali tu Żydzi. Pograniczny cha-
rakter tych ziem spowodował rozmieszczenie na nich tak zwanych bojarów 
putnych3, których rody z czasem się spolonizowały, a także drobnej szlachty 
(zob. Baranowski 1908, s. 299–321). Omawiany subregion już w XVII w. ufor-
mował się więc jako wieloetniczny, wielowyznaniowy i wielostanowy, a jego 
granice przetrwały prawie bez zmian do końca drugiej wojny światowej, kie-
dy ustanowiono, ostatecznie w 1948 r., granicę państwową pomiędzy ZSSR 
a Polską (zob. Konczewska 2021a ). Jednak po obydwóch jej stronach nadal 
są usytuowane wsie prawosławne i katolickie z ludnością polską i białoruską, 
rzadziej mieszaną, oraz okolice szlacheckie z ludnością polską. Zwrócę uwagę, 
że na przedstawionym w artykule obszarze znajdują się okolice szlacheckie, 
nie zaścianki, jak na przykład na Podlasiu czy Mazowszu. Skorowidz miej-
scowości Rzeczypospolitej Polskiej, opracowany na podstawie pierwszego po-
wszechnego spisu ludności z 1921 r., wyjaśnia różnicę pomiędzy zaściankiem 
a okolicą w następujący sposób: „Okolica – wieś zamieszkała przez drobną 
szlachtę jednego herbu, zaścianek – mniejsze osiedle zamieszkałe przez jeden 
ród” (Skorowidz 1924, s. VI).

1 Rozumiem je jako kod językowy, którym posługują się mieszkańcy wsi przedstawionego 
subregionu, i traktuję jako dziedzictwo historycznej wielojęzyczności.

2 Obecnie tereny dawnego powiatu grodzieńskiego istniejącego w latach 1413–1939 wcho-
dzą w skład trzech państw: Polski, Litwy i Białorusi.

3 W Wielkim Księstwie Litewskim było to określenie ludności włościańskiej, która naj-
pierw pełniła służbę listową, czyli przewoziła korespondencję, a potem, na mocy „Ustawy na wo-
łoki” z 1557 r., ich obowiązkiem stała się służba wojskowa.
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Stan badań i baza materiałowa

Ponad pięćset lat współistnienia różnych grup etnicznych pozostawiło swój ślad 
zarówno w kulturze, jak i w języku tego subregionu, który rzadko był eksploro-
wany przez badaczy tak polskich, jak i białoruskich. 

Po stronie polskiej badania dialektologiczne w województwie białostockim 
rozpoczęły się dość późno i przeważnie nie obejmowały terenów graniczących 
z dzisiejszym powiatem grodzieńskim po stronie białoruskiej (Glinka, Smułko-
wa 1965, s. 137–161; Glinka, Smułkowa 1981, s. 373–383). Ponadto badania te 
utrudniała skomplikowana sytuacja socjolingwistyczna pogranicza (Zdaniukie-
wicz 1996, s. 141–148). Badania nad białoruskimi gwarami pogranicza w uję-
ciu porównawczym prowadził amerykański slawista Curt Woolhiser (Woolhiser 
2008, s. 245–264). W 2017 r. odbyła się wspólna ekspedycja dialektologiczna Bia-
łoruskiej Akademii Nauk i Instytutu Slawistyki PAN mająca na celu zbadanie 
białoruskich gwar podlaskich. Publikacje oparte na tych badaniach nie poruszały 
jednak zagadnienia kulinarnego słownictwa gwarowego.

W kwestionariuszu do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny brak 
odrębnego rozdziału dotyczącego pożywienia, tylko nieliczne nazwy z nim związa-
ne umieszczone zostały w dziale XIV, Przygotowanie pokarmów (AGWB I, s. 90–95). 
Udało mi się dotrzeć tylko do jednego, niedużego artykułu dotyczącego nazw ku-
linariów w tym regionie autorstwa Elżbiety Akackiej (Akacka 2004, s. 177–185), 
traktującego o mowie mieszkańców Białegostoku; jednak raczej nie może on być 
wiarygodnym źródłem dialektologicznym, ponieważ przedstawia gwarę miejską 
bez podania informacji o miejscu urodzenia i wychowania informatorów.

Po stronie białoruskiej leksemy gwarowe z pola leksykalno-semantycznego 
„Pożywienie” badała Żanna Bugłak z Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwo-
wego im. Janki Kupały, która napisała i obroniła rozprawę doktorską na ten te-
mat4. Należy jednak zwrócić uwagę, że badaczka przedstawiła nazwy pożywienia 
w oparciu o źródła leksykograficzne zawierające materiał z całego współczesnego 
obwodu grodzieńskiego. Ta jednostka administracyjna, utworzona w obecnym 
kształcie dopiero w 1954 r., łączy w swym składzie subregiony historycznie zróż-
nicowane kulturowo i gwarowo. Moim zdaniem specyficzna sytuacja socjolin-
gwistyczna Grodzieńszczyzny wymaga zawężenia areału badań do terenu daw-
nego powiatu grodzieńskiego (ryc. 1.), z uwzględnieniem poszczególnych para-
metrów socjolingwistycznych, co pozwoli uzyskać bardziej wiarygodny materiał 
gwarowy. 

4 Na podstawie tej nieopublikowanej w postaci oddzielnej monografii dysertacji ukazało 
się potem kilkanaście drobnych artykułów; część z nich badaczka opublikowała pod nazwiskiem 
Gruszewska.
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Ryc. 1. Współczesne białoruskie tereny dawnego powiatu grodzieńskiego. 
źródło: opracowanie własne

Za podstawę do egzemplifikacji i analizy posłużyły mi przede wszystkim, gwa-
rowe źródła leksykograficzne rejestrujące leksykę grodzieńską, a także nagrania 
z własnych badań terenowych przeprowadzonych w latach 2015–2019. Jako pod-
stawowe źródło leksykograficzne wykorzystałam opracowanie Apanasa Cychuna5 
(SCych) zawierające leksykę gwarową zanotowaną w licznych miejscowościach 
współczesnego powiatu grodzieńskiego. Materiał zebrany został przez autora 
w ciągu kilkudziesięciu lat, kiedy będąc inspektorem kuratorium oświaty, wizyto-
wał szkoły w poszczególnych wsiach, a przy tej okazji zapisywał wyrazy gwarowe 
oraz kontekst ich używania6. Zebrał on w ten sposób bogaty materiał z różnych za-
kątków regionu. Zapisy zostały opracowane i wydane przez językoznawców z Uni-
wersytetu w Grodnie w postaci słowniczka, który mimo pewnych mankamentów 
stanowi niezwykle cenne źródło leksyki gwarowej, ponieważ rejestruje leksykę od-
mienną od literackiej, zbieraną w wielu punktach, w ciągu dłuższego czasu. Poza 
tym w artykule uwzględniłam także Słownik gwar białoruskich północno-zachodniej 
Białorusi i jej pogranicza (SPZB) jako największe opracowanie tego typu, zawiera-
jące 38 tys. leksemów gwarowych zebranych przez badaczy polskich, białoruskich 
i litewskich, oraz Materiały do słownika obwodu grodzieńskiego (MatSciasz) Ta-
tiany Sciaszkowicz zawierające 10 tys. leksemów i Słownik obwodu grodzieńskiego 
(SSciasz) tejże autorki rejestrujący leksykę nieuwzględnioną w MatSciasz. Podkre-
ślę, że w związku z przedstawionym wyżej założeniem badawczym z wymienionych 

5 Jego syn, profesor Hienadź Cychun, jest znanym białoruskim slawistą.
6 Analiza słowniczka pozwala wnioskować, że autor nie zawsze widział desygnat i czasem 

określał znaczenie leksemu wyłącznie na podstawie zanotowanej wypowiedzi.
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źródeł leksykograficznych wyekscerpowałam tylko te leksemy, które odnotowano 
na terenie współczesnego powiatu grodzieńskiego7, a z materiałów AGWB i Kar-
toteki Słownika gwar polskich (KSGP) uwzględniłam formy zarejestrowane w miej-
scowościach graniczących z tym obszarem. Wyekscerpowany materiał zweryfiko-
wałam w słownikach etymologicznych (wykaz na końcu artykułu).

Materiał gwarowy 

Wiesław Boryś zwrócił uwagę, że w kwestii ustalenia etymologii poszczególnych 
leksemów o dawnym zasięgu ogólnosłowiańskim „dodatkowe utrudnienie stano-
wi istnienie późnych, paralelnie utworzonych na gruncie kilku języków słowiań-
skich wyrazów, a także międzysłowiańskich zapożyczeń, nie zawsze dających się 
odróżnić od wyrazów powstałych u schyłku epoki prasłowiańskiej” (Boryś 2007, 
s. 209). W związku z tym na wyekscerpowany materiał gwarowy spojrzałam 
przede wszystkim jako na spuściznę językowo-kulturową wspólnoty komunika-
tywnej (por. Straczuk 2013; Czerwiński 2014, s. 257–271; Adamowski, Tymocho-
wicz 2018), która zamieszkiwała badany subregion. Przedstawiona analiza jest 
zatem raczej wstępną klasyfikacją wybranych leksemów z próbą uwzględnienia 
czynników ekstralingwistycznych, na przykład miejsca zarejestrowania (wieś 
prawosławna, wieś katolicka, okolica szlachecka, miasteczko), chociaż oczywiście 
taką próbę zubaża brak danych o informatorach. Na tym etapie badania moim 
celem była weryfikacja, co gwarowe nazwy pożywienia mogą powiedzieć o histo-
rycznej wielojęzyczności i wielokulturowości subregionu. Wyekscerpowane lek-
semy (125 jednostek) podzieliłam na kilka grup tematycznych: 1) chleb, wyroby 
i potrawy mączne; 2) ziemniaki, ich odmiany i potrawy z ziemniaków; 3) mięso, 
potrawy mięsne; 4) napoje alkoholowe; 5) inne potrawy i napoje. Ze względu 
na ograniczenia objętościowe artykułu przedstawię tylko przykłady z kilku naj-
liczniejszych grup tematycznych słownictwa kulinarnego na Grodzieńszczyźnie8.

Chleb, wyroby i potrawy mączne 
Bǀonda, bǀondaczka ‘nieduży chleb z resztek ciasta po wyrobieniu chleba pieczo-
ny na końcu’; SCych 21: помню, маці выскрабая з дзешкі цесто і пячэ бонду 

7 W SPZB uwzględniono sześć punktów z tego areału: Bobrowniki, Kowniany, Nowiki, 
Porzecze, Sopoćkinie i Strzelce. W MatSciasz i SSciasz jest około trzydziestu punktów, jednak 
leksyka kulinarna wynosi w tych słownikach nieznaczny procent.

8 Leksemy podaję w układzie alfabetycznym. W celu ułatwienia odbioru leksemy gwarowe 
zapisuję łacinką, natomiast cytaty przytaczam w pisowni oryginalnej za słownikami. Po cytacie za-
mieszczam nazwę miejscowości, w której leksem został zarejestrowany. W przypadku poświadczenia 
identycznej formy leksemu hasłowego w innych słownikach gwarowych podaję (z powodów ograni-
czeń objętościowych artykułu) wyłącznie skrót słownika, bez przytaczania szerszej informacji.
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Pohorany; SEL 119 bandà ̔ bułka, zwykle pieczona razem z chlebemʼ; SPZB I: 203, 
205; AGWB I: 92, 549 bonda z uwagą „na południu wyraz jest nieznany”, co by 
wskazywało na pożyczkę litewską.

Burdǀyha ‘spory kawałek chleba’; SCych 24: ні дачакаўся вячэры, узяў бурдыгу 
хлеба і ўсухамятку есць Bobrowniki; SEJPBr 49 z niem. Bűrde ‘ciężar, brzemię, 
dziś zapomniane’; etymologia niejasna, formant augmentatywny -ycha. 

Chǀała ‘słodka bułka wypiekana przez Żydów na święta’; SCych 154: Іршко, як 
малыя былі, халы даваў пакаштаваць нам, прывозіў зь Індоры Bielewo; hebr. 
chāllāh, jidysz chala.

Chleb czǀorny ‘chleb czarny, wypiekany z mąki żytniej z domieszką plewów, żołę-
dzi i ziemniaków’; SCych 163: мне баба казала, што некалі пяклі чорны хлеб, 
у ім была толькі палова жыта, другая палова – з мякіны, жалудоў і бульбы 
Łasza, мы елі хлеб траякі: чорны, белы і ніякі Pohorany; SEJPS I: 113; SPZB V: 
426; AGWB I: 92, 48; por. SPrasł II: 240, 242 *čŕhnъ.

Chleb pytlawǀany ‘chleb pytlowy, z jasnej mąki żytniej przesianej przez gęste sito’; 
SCych 156: нават з багатых рэтко хто хлеп пытляваны пёк, гэта хібо калі 
святам тулькі Łuckowlany; SEJPBr 450 z niem. Beutel, dawne Pūtil, „od nas 
na Ruś”; SPZB IV: 208; KSGP.

Chleb sǀitni ‘chleb pszeniczny’; SCych 156: сітняго хлеба ніхто ні пёк, яго ў 
мястэчках куплялі Rohacze; SER I: 290; SPZB IV: 431 сітны; SSciasz 432 сітні; 
KSGP; por. SEJPBr 492 *sito < *sēito. 

Kajzǀyrka ‘kajzerka, okrągła bułka pszenna, z wierzchu nadkrojona na krzyż’; 
SCych 64: з кайзыркамі толькі панэ некалі гарбату пілі Pohorany; SEJPBr 213; 
KSGP; z niem. Kaisersemmel.

Klǀecki ‘potrawa z mąki, kluski’; SCych 70: на вячэру матка наварыць клецак, 
забеліць малаком і добра было Sucha Dolina; SEJPBr 236; SER I: 315 „przez 
polski z niemieckiego” śrwniem. Kloz; SPZB II: 476, KSGP.

Kwasnǀik ‘potrawa z kwasu chlebowego, ziemniaków i cebuli albo z kwasu chlebo-
wego i grzybów’; SCych 69: постам, перад калядамі, больша кваснік варылі, 
с хлебам елі Kuncewszczyzna, смашны кваснік варыць мая мама Барбарычы; 
SER I: 304; SSciasz 208; SEJPS III: 471 notuje tylko wyraz *kvasьn-ica ‘coś kwa-
śnego, zakwaszonego, powodującego fermentację’. 

Mǀaczniki ‘pierożki z makiem podsmażane na patelni’; SCych 87: як с кудзелямі 
хадзілі, та часто мачнікі сабе пяклі Putryszki; KSGP.

9 Numer tomu, strona, numer pytania kwestionariusza.
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Pierapiaczǀajka ‘podpłomyk pieczony przed wsadzeniem chleba do pieca’; 
SCych 109: маму, пакуль хлеп той будзяце садзіць, спячэця нам перапячайку 
Zielona, добро помню, як баба казала: “Дзеці, дзісь будзям перапячаўку пячы, 
даўно ні елі” Pohorany; SER I: 54; AGWB I: 92, 46; por. SEJPBr 406 *pekti. 

Prasnǀak ‘cienki placek wypiekany bez soli’; SCych 113: маці прасняк пакрышыць 
у дзешку, залье вадой – і прас два дні квас гатовы, п’ем Kołpaki; SPZB IV: 
96 prasniǀak: каб зрабіць прасняк, трэба запарыць муку, патом квас з прас-
няка рабілі Bobrowniki; por. SEJPBr 440 *prĕskny. 

Pǀuzdryki ‘oładki ze świeżo wyrobionego ciasta na chleb’; SCych 116: маці як 
хлеб месіць, та напячэ нам пуздрыкаў, яны такія наздраватыя, смашныя 
нам здаваліса Pohorany; etymologia niejasna, ale możliwa polisemia, por. 
SEJPBr 449 puzdro ‘pękate’.

Rahǀejszas, rahǀojsz, rahǀowisz ‘podpłomyk pieczony przed wsadzeniem chleba 
do pieca’; SCych 119: як хлеб пяклі, та мы, дзеці, так і таўкліса пад рукамі 
– раговіша чакалі Bielany, спячэш рагэйшас, пакуль хлеб садзіць у печ, і дзеці 
ядзяць Aziorki, Grandzicze; SEL 1343 ragaĩšis ʽpieczywo o łukowatym kształ-
cie, w kształcie rogu’; SPZB IV: 238 ragojsz: рагойш з хлебнага цеста пяклі, ён 
збоку сядзіць, такі нізенькі Nowiki; KSGP rogojsz.

Ryszczǀyny ‘spęczniałe chlebne okruszki w kwasie’; SCych 123: куды гэтыя 
рышчыны дзець, трэбо, мусі, свіням выкінуць Cydowicze; SPZB IV: 296 roszczy-
na: адбяры рошчыны на жур Porzecze; KSGP; por. SEJPBor 104 *orz-činjati < činiti.

Saład ǀucha ‘potrawa z mąki żytniej i wody, czasem z jagodami kaliny’; SCych 
125: саладухі зрабі, даўно ні еслі, захацеласо Bakuny; SPZB IV: 351 saładu-
cha: саладуху гатавалі з мукі жытняй, ліюць у дзешку, паткісня – і елі 
с картофляй Kowniany; SER I: 319; KSGP; por. SEJPBr 499: *soldъ. 

Sl ǀiziki, sliż ǀyki ‘kawałeczki ciasta pszenicznego gotowane w wodzie i zalane 
mleczkiem makowym’; SCych 131: на куцю найляпей я любіў есьці сьлізікі, яны 
такія халодныя салоткія былі Kołpaki, наварыць на куцю маці сьлізікаў, 
і мы так з верцяхі й ямо Zabahoniki; SPZB IV: 482 sliżyki: сліжыкі рабілі: 
качалі цеста, варылі і аццэдзяць, і з макам, і з цукрам елі Kowniany; SSciasz 
441, 442: sliziki, sliży; por. SEJPBr 531*slizъkъ. 

Snǀitka ‘kromka chleba’; SCych 133: дачка добра мая, адрэжа сьнітку хлеба, ка-
валачак каўбасы і кажа: “Тату, перакусеця сабе, пакуль вячэра тая зварыц-
ца” Skomoroszki, вазьмі снітку хлеба і дай дзіцяці, хай ні плача Kołbasino; 
możliwe z niem. Schnitt ‘cięcie’, Schnitzel ‘scinka, kromka’: leksem sznytka 
w znaczeniu ‘kromka chleba’ jest dość powszechny w Wielkopolsce, znany jest 
także w gwarze miejskiej Poznania.
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Zaciǀerka ‘zupa z drobnymi, twardymi kluskami’; SCych 56: ціпер дзеці зацерку 
і на малацэ ні хочуць есці, а некалі незабеляну елі Bohatyry Polne; SPZB II: 266 
zacirka, zacierka; por. SEJPBr 580 *ter-ti, *sъ-terti, *tirati.

Zaiwǀancy, zawinǀuszki, zawiwǀancy, zawiwǀanki ‘zawijane ciasto z nadzieniem, 
makiem czy jabłkiem’; SCych 52: завіванкі маці пякла, такія смашныя былі, 
салодкія Kazimirówka, завіванкі пяклі, як з кудзелямі хадзілі Cydowicze, 
завіванцы – гэта ўжэ прысмакі былі, іх толькі на куццю і на свято ра-
білі Kopańki, некалі завінушкі такія пяклі, з макам Gibulicze; SSciasz 150 
zajwaniec: у нас пякуць зайванцы, мак ці яблыкі ў цеста кладуць і загортва-
юць Korobczyce; SER I: 86; por SEJPBr 613 *viti. 

Zlǀipak ‘chleb o lepkim miękiszu’; SCych 61: зліпак некі атрымаўсо ні хлеб, 
муку мусі замнога запарыла Pohorany; por. SEJPS IV: 275 *lьpnąti; brak w tym 
znaczeniem w innych źródłach gwarowych artykułu.

Ziemniaki, ich odmiany, potrawy z ziemniaków
Amaryk ǀanka ‘odmiana ziemniaków o czerwonych oczkach, prawdopodobnie 
sprowadzona z Ameryki’10; SCych 12: некалі амарыканку садзілі, яна с такімі 
чырвонымі ямачкамі была, добро разварываласа Podjatły; brak w tym zna-
czeniu w innych źródłach gwarowych artykułu.

Barab ǀula ‘ziemniaki’; SCych 18: на вячэру зварылі барабулі, с квасам паямо 
Byczki, Karaniewicze; SSciasz 55 barabola: наварыла бараболі свінням Sucha 
Dolina; przyrostek deminiutywny -ula; ukr. barabola z czesk. brambory. 

B ǀobachi ‘drobne ziemniaki’; SCych 21: некалі гной клалі, а бульбы ні было, 
пачнем выбіраць – адны бобахі Czeszczewlany; prawdopodobnie mamy tu do 
czynienia z polisemią, por. SPrasł I: 292 *bobъkъ < *bobъ; brak w tym znaczeniu 
w innych źródłach gwarowych artykułu.
ǀEmka ‘odmiana ziemniaków o jasnym kolorze’; SCych 174: у другіх была эмка, 
а ў нас яе ні было, чырвону садзілі Świsłocz; brak w tym znaczeniu w innych 
źródłach gwarowych artykułu.

H ǀimka ‘odmiana ziemniaków o żółtym kolorze, dobrze się rozgotowujących’; 
SCych 39: гімка добра была, жоўта, рассыпіста Dziekałowicze; brak w tym 
znaczeniu w innych źródłach gwarowych.

H ǀuhal ‘ziemniaki duszone z brukwią i marchewką na smalcu z gęsi’; SCych 42: 
помню, як жыдэ гугаль у медных каструлях у печках тушылі, дастануць, 

10 W związku z tym, że są to odmiany stare, obecnie niekultywowane, definicje opieram 
na opisach zawartych w cytatach i wyjaśnieniach informatorów. 
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тулькі пара ідзе, жоўты такі Prokopowicze; niem. Gugel, lit. kůgelis ‘gęsty’; 
brak w tym znaczeniu w innych źródłach gwarowych artykułu.

Kałas ǀouka, też machr ǀaczka ‘odmiana ziemniaków drobnych, o wysokiej za-
wartości skrobi, niskiej plenności’; SCych 87: каласоўка мела многа крахмалу, 
дробна такая, нікаторыя махрачкай называлі Odelsk, махрачка зусім 
ніўрадліва бульба, пат кальвам много, але як гарэхі Kowalicze; brak w tym 
znaczeniu w innych źródłach gwarowych.

Kart ǀofla ‘ziemniaki’; SCych 68: картофлі ў гэтым року насыпалі поўны склеп, 
будзя і сабе і свiням Sopoćkinie; SEJPBr 221; SER I: 300; SPZB II: 425 kartaflo-
wy; KSGP; z niem. Kartoffel.

Kasza ‘potrawa z ugniecionych gotowanych ziemniaków’; SCych 69: некалі маці 
паставіць на стол гаршчок кашы, кожны чэрпая, стараяцца, кап скварка 
папала Putryszki; SEJPS II: 95 ‘papkowata masa z kartofli’; SER I: 302; SPZB II: 
446 kasza bulbiana; AGWB I: 94, 113; por. SEJPBr 222 *kaša.

Klǀecki ‘kluski z ziemniaków’; SCych 70: клецкі з бульбы варылі Стральцы; SEJPBr 
236; SER I: 315 „przez polski z niemieckiego”; SPZB II: 476; KSGP; śrwniem. Kloz.

Ład ǀody ‘gołąbki z tartymi ziemniakami, polane tłuszczem lub makiem z cu-
krem’; SCych 77: ціпера ладодаў ні пякуць, а некалі пяклі Kołbasino; SEJPS 
IV: 419: „łado łado w przyśpiewie pieśni weselnych”, biał. ładka (aładka) ‘placki, 
dawniej obrzędowe’; etymologia niejasna, brak w tym znaczeniu w innych źró-
dłach gwarowych.

Łam ǀancy 1) ‘tarte ziemniaki zapieczone na liściach kapusty’11; SCych 78: 
у  Капцёўцы некалі такія ламанцы пяклі, дзеці натто любілі Kopciówka, 
2) ‘ciasto wigilijne z mąki i wody’ SCych 78: ламанцы рабілі з мукі, як спяклі, 
елі з макам, намочаным і падсалоджаным. Strzelce; SPZB II: 614; KSGP; por. 
SEJPBr 236 *lamati.

Łapun ǀe ‘nieduże pyzy ziemniaczane z makiem i cukrem’; SCych 78: адвары 
лапуноў на вячэру, даўно ні варыла Bakuny; SPZB II: 622 łapun ‘gruby placek 
ziemniaczany, wileńskie’; SSciasz 232 łapun; por. SEJPS IV: 464 *lapa; etymolo-
gia niejasna, możliwa polisemia: por. lit. lãpas ‘liść’, biał. gwar. лап ǀаць ‘chwytać’.

Łǀepa ‘odmiana ziemniaków o białym kolorze i granatowych oczkach, o wyso-
kiej plenności’; SCych 82: у нас была картофля лэпа, урадліва натто, много 
пат кальвам Sopoćkinie; brak w tym znaczeniu w innych źródłach gwarowych 
artykułu.

11 Znaczenie podane w SCych wydaje się być wątpliwe; może to być też błąd przy redakcji 
słownika, jednak nie można wykluczyć, że takie właśnie znaczenie podał informator.
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Ł ǀynda ‘odmiana ziemniaków o białym kolorze i różowych oczkach’; SCych 81: 
пры паляках садзілі лынду – бульба такая была Bruzgi; brak w tym znacze-
niu w innych źródłach gwarowych artykułu, być może chodzi o starą odmianę 
ziemniaków Linda.

P ǀyzy ‘kluski gotowane z tartych surowych ziemniaków i mąki, nadziewane mię-
sem’; SCych 117: пызы рэтко калі варылі, хібо калі на велька свято або як 
кудзельніцы былі Doroszewicze; KSGP; por. SEJPBor 507 *pyz-.

Sal ǀonka, s ǀolanka ‘gotowane ziemniaki z solą’; SCych 125: на вечар маці 
наварыць салёнкі, і мы с кіслым малаком ямо, а іншы рас і с квасам елі 
Wiercieliszki, солянкі на вячэру адварэця, з волякам будзям есьці Cydowicze; 
SER I: 354; por. SEJPBr 506 *solъ. 

Sial ǀedzia, sladzi ǀeuka, sl ǀedzia, sl ǀedzieuka ‘odmiana ziemniaków o białym ko-
lorze i podłużnej formie’ SCych 131: да той вайны ў нас следзяўку усе садзілі, 
файна была бульба Jaśkiewicze, сьлядзеўка файна бульба была, добро вырасла, 
рассыпчаста такая Racicze, сяледзя, была бульба такая, прадаўгавата, зь 
ямачкамі, усе яе садзілі Porzecze; SSciasz 475 sialedzia.

Mięso, potrawy mięsne
Atǀoczyna ‘tłuszcz trzewny z kiszek świni’; SCych 15: аточыны некалі перата-
плялі і на салі пяклі аглаткі Zarzyca; *otočiti.

Mięso lubǀiwaje ‘mięso chude, bez tłuszczu’ SCych 82: аніяк ні магу сытаго 
мяса есці, толькі любівае. Balicze; SPZB II: 701 слой любівага ест у сланіне 
Porzecze; AGWB I: 94, 112, z uwagą „w wielu punktach wyraz jest nieznany”; 
por. SEJPS IV: 418 *lib-avъ. 

Mięso sytaje ‘tłuste mięso’; SPZB V: 58; por. SEJPBr 528 *sū-to. 

Sałtysǀon ‘wędlina wyrabiana z wieprzowego żołądka naczynionego kawałkami 
wątróbki, płuc i słoniny’; SCych 125: я вельмі любіў салтысон есьці, ён смаш-
нейшы нават за найлепшу каўбасу Nieciecza; SPZB IV: 356 saltasǀon: салта-
сон – пячонка, ляхкоя, сэрцо, сланіна ў трыбух, сляпую кішку напіхаюць; 
SEJPBr 480; wł. salsume, salsamento, salsiccia. 

Słanǀina ‘tłuszcz pod skórą na bokach i grzbiecie świń, używany jako produkt 
spożywczy’; SCych 131: лані ў Паўла паршук натто ж быў удачны, сланіна на 
пядзю, такая тоўста была Świsłocz; SPZB IV: 477 сланіна з любівым мясам. 
Kowniany; por. SEJPBr 506 *sol-ny.

Szpǀyrka ‘kawałek słoniny’; SCych 171: а мой ты галубок, дай цыганцы хоць 
трошкі шпыркі, я табе на руку паваражу Лаша; lit. šperka ‘kawałek słoniny’.
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Waławǀina ‘mięso z krowy lub z wołu’; SCych 25: свініна рэдко бывая, а валавіны 
можно браць, сколькі хочаш Zarzyca; SEJPBr 630; brak w tym znaczeniu w in-
nych źródłach gwarowych artykułu.

Napoje alkoholowe
Czamiargi ǀes, czamiar ǀyca ‘bimber’; SCych 161: ціпер чамяргесу і таго цяшко 
дастаць, бо мала хто жане Каменка, Пятруся, пойдзямо да міне, мо 
чамярыцы вып’ямо, весялей будзя Лаша; SER 62 pol. ciemierzyca, ros. чемер 
‘roślina o korzeniu zawierającym jad’; por. SEJPS I: 99 *čemerь; moje badania 
terenowe świadczą o tym, że leksem czemiergies jest znany także w przygranicz-
nych gwarach podlaskich.

P ǀejsachauka12 ‘gatunek gorzałki, jaką Żydzi pili na święta’; SCych 117: я сам 
пэйсахоўку піў, даволі моцная была Jeziory; brak w tym znaczeniu w innych 
źródłach gwarowych artykułu .

Inne potrawy i napoje
Buz ǀa ‘ogólnie o jakimś mało smacznym jedzeniu’; SCych 23: наварыла нейкай 
бузы, сама еш! Żytomla; SEJPBr 51: „przez Ruś z tur., tat. buza ‘napój z pro-
sa’; bardziej prawdopodobne jednak lit. buzà ‘marna zupa; rzadka kasza ;̓ brak 
w tym znaczeniu w innych źródłach gwarowych artykułu.

C ǀymas ‘cymes; potrawa z brukwi, marchwi, jajek na gęsim smalcu’; SCych 159: 
цымасу я ні каштаваў, толькі бачыў як яго елі, жоўты такі Prokopowicze; ze 
zmianą semantyczną jako ‘przysmak, rarytas’: ну што, як на смак? цымас, я ш 
табе казаў, што каяцца ні будзяш Łasza; śrwniem. Zuomüese ‘przystawka’, za po-
średnictwem jidysz; brak w tym znaczeniu w innych źródłach gwarowych artykułu.

Kiłapǀar ‘niesmaczne jedzenie’; SCych 69: наварыць нейкаго кілапару і кажа: еш! 
Jeziory; etymologia niejasna; brak w tym znaczeniu w innych źródłach gwarowych 
artykułu.

Masl ǀanka ‘napój mleczny otrzymywany ze śmietany przy wyrabianiu z niej ma-
sła’; SCych 86: шляхта скупая была, на адной маслянцы жыла, з бульбай усе 
елі Balicze; SPZB III: 40 маслянка астаееца, як масла саб’еш Kowniany; SER 
I: 513; por. SEJPBr 324 *maz-slo.

M ǀączka ‘cukier’; SCych 88: той рок за бураке добро далі, аш па сто кілё 
мончкі Odelsk; SPZB III: 76 у нас колісь не казалі цукор, але мончка; KSGP; 
SEJPBor 318, SłER I: 566; por. SEJPBr 327 *mǫka.

12 Pesach, żydowskie święto Paschy, w wymowie aszkenazyjskiej pejsach.
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Nawin ǀa ‘potrawa z młodej zieleniny’; SCych 91: навіна на вячэру будзя, крапівы 
маладой наварыла з бульбай Kuncewszczyzna; SER I: 608; por. SEJPBr 366 
*novъ; brak w tym znaczeniu w innych źródłach gwarowych artykułu; por. pol. 
nowalijka ‘młode warzywo ukazujące się po raz pierwszy w danym roku’.

P ǀestki, f ǀestki ‘pestki słonecznika’; SCych 117: помню на вечарынках пэсткі 
хлопцы як пачнуць лушчыць, та ўсю хату закідаюць, тулькі падмятай 
за імі Kuncewszczyzna; хвароба, за цэлы вечар фэсткаў паналушчваю-
ць, панакідаюць, а ты падмятай за імі. Рагачы; KSGP; por. SEJPBor 421 
*pъt’ka.

Samp ǀoryk ‘rzadka, niepożywna zupa’; SCych 125: наварыла некаго сампорыку 
і кажа – еш, адна вада Rudawice; etymologia niejasna, możliwe od lit. sámplovos 
‘pomyje, woda po myciu naczyń, zwykle z resztkami jedzenia’ z deminutywnym 
formantem białoruskim -yk; brak w tym znaczeniu w innych źródłach gwarowych.

Smakat ǀuli, sm ǀaki ‘smaczne jedzenie’; SCych 132: во, нешто ў вас пахня, 
некія смакатулі варылі Budka Tobolska; SEJPBr 503 z niem. Schmecken, (Ge)
schmack; SEJPBor 561: ze śrwniem. Smac / Smach / Smacke; SER I: 334 „do ro-
syjskego z polskiego za pośrednictwem białoruskiego”; tu z formantem deminu-
tywnym -ula; brak w tym znaczeniu w innych źródłach gwarowych artykułu.

Str ǀawa ‘ciepła potrawa’; SCych 137: я бес стравы ні магу й дня пражыць, хоць 
адзін раз мушу гарачаго паесьці Bakuny; SER I: 392; por. SEJPBr 518 *sъtrava 
od *sъ-traviti.

Wǀolak ‘słona woda spod śledzia’; SCych 29: у вялікі пост маці паставіць у місцы 
трошкі воляку і мы мачаем у яго бульбу, ямо Łużki; SEJPBr 289 z niem. Lacke, 
Salzlacke; brak w tym znaczeniem w innych źródłach gwarowych artykułu.

Wycawǀerki ‘przysmak, rarytas’; SCych 31: мой мужык на адных выцавэрках 
жыве, быля чаго ні хоча есці Kuncewszczyzna; etymologia niejasna; brak w tym 
znaczeniu w innych źródłach gwarowych artykułu.

Wyekscerpowane gwarowe nazwy pożywienia wykazują cechy interferencji pol-
sko-białoruskiej na różnych poziomach systemowych. Nie możemy jednak mieć 
pewności w ustaleniu kierunków zapożyczeń, ponieważ nie znamy sytuacji socjo-
lingwistycznej wszystkich miejscowości, w których zostały zarejestrowane leksemy 
poświadczone w słownikach gwarowych, a co za tym następuje, nie możemy mieć 
pewności w określeniu leksyki substratowej i adstratowej; w słownikach brak też 
danych o informatorach. Moje badania wskazują, że na obszarze przygranicznym 
występują różne kody językowe o różnym stopniu interferencji. Na przykład ję-
zyk szlachty grodzieńskiej (Konczewska 2019, s. 183–199) nadal jest archaiczny, 
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a procesy interferencji występują w nim w nieznacznym stopniu. Jako przykład 
przytoczę wypowiedź informatorki-autochtonki z okolicy szlacheckiej: 

Swoje lepsze. Mleczko jakie chcesz, śmietanka, masełko. Pyszne masełko było swoje, ta-
kie żółto, ładne. Robili tak: śmietana stawiano takie banieczki dziesięć litrów, w dole był 
kraniczek, wtedy lepiej odbierała się śmietana. Mleko zejdzie, widzisz tam w okienku, 
że już śmietana poszła, to zlewasz do słoika. Zbierasz żeby więcej, tam sześć litrów. I była 
taka bojka drewniana, jak beczułka, wysokowata, dębowa przeważnie, bo zapachu nie 
zbiera. Zakrywało się i ręcznie biło się, zależy jak gęściejsza śmietana i w cieplejszym, to 
szybko tak, gdzieś z pół godziny. Masło jak zbije się, to wtedy tak z wierzchu będzie. Jeżeli 
zimna taka była śmietana to wtedy masło takimi krupkami, to troszkę wlewasz gorącej 
wody, kubeczek-pół kubeczka i ono wtedy cieplejsze pójdzie do wierzcha. Wtedy nachy-
lisz i ta maślanka zleje się, albo pili ją, albo świniakom wylewali. A masełko do takich fo-
remek drewnianych kładli, takie po pół kilo może. A twaróg to odbierze się śmietana, a te 
mleko stawia się, by skwaśniało. Jak skwaśnieje to wiadro mleka, to wtenczas w rondel, 
stawisz w piec, żeby wytopiło się. Szyli klinki takie lniane, to do takiego klinka, trocha 
przysolisz do smaku, przyłoży się czymś i gotowy serek [Petelczyce, kobieta 1936 r. ur.].

Podsumowanie 

Z powyższej analizy wybranych leksemów gwarowych w zakresie kulinariów 
można wnioskować, że w gwarach grodzieńskich podstawową warstwą jest lek-
syka prasłowiańska, co by świadczyło o przewadze słowiańskiego osadnictwa 
na tym obszarze lub też o dość wczesnej asymilacji rdzennej ludności jaćwie-
skiej i litewskiej, na co wskazuje nieznaczna liczba lituanizmów: bonda, buza, 
rahejszas, rahojsz, rahowisz, szpyrka. Zauważę, że forma o cechach białoruskich 
rahowisz zarejestrowana została we wsi prawosławnej na południowy zachód od 
Grodna, natomiast formy rahejszas, rahojsz, bliższe podstawowej formie litew-
skiej, zapisano w miejscowościach przy dzisiejszej granicy białorusko-litewskiej. 

Część leksemów posiada cechy białoruskich gwar grodzieńskich: 1) akanie: 
amarykanka, atoczyna, czamiargies, nawina, pierapiaczajka, pytlawany, saładucha, 
słanina, waławina; 2) u niezgłoskotwórcze: pejsachauka, kałasouka, sledzieuka; 3) 
akcentowana końcówka -e w mianowniku liczby mnogiej rzeczowników rodzaju 
męskiego, których temat kończy się na spółgłoskę twardą, miękką, stwardniałą i tyl-
nojęzykową: łapune.

Leksyka polska w gwarach grodzieńskich pojawiła się później niż na przy-
kład w grodzieńskim języku kancelaryjnym (Konczewska 2021b, s. 141–153). 
Podkreślę, że ze względu na pokrewieństwo języków słowiańskich oraz związane 
z tym podobieństwo strukturalne kwalifikowanie poszczególnych leksemów jako 
zapożyczeń nie jest sprawą jednoznaczną, dlatego zagadnienie to często staje się 
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przedmiotem badań slawistów (zob. Maryniakowa, Rembiszewska, Siatkowski 
2014; Rembiszewska, Siatkowski 2018). Przy wytypowaniu polonizmów przyję-
łam założenie Zenona Klemensiewicza, że zapożyczenia polskie „zdradzają się 
polską postacią fonetyczną, charakterem kalek” (Klemensiewicz 1965: 159); lek-
semy te często cechuje fonetyka białoruska: łamancy, sliżyki, słanina, waławina. 
Do polonizmów można także zaliczyć leksemy zapożyczone z innych języków, 
przede wszystkim z niemieckiego, ponieważ słowniki etymologiczne wyraźnie 
na to wskazują: kajzyrka, kartofla, klecki, pytlawany (chleb), salceson, smaki. 

Świadectwem pamięci językowej o społeczności żydowskiej, stanowiącej 
przed drugą wojną światową bardzo ważny element kultury pogranicza, są za-
chowane jidyszyzmy zarejestrowane we wsiach koło Indury13 i Grodna: chała, 
cymas, huhal, pejsachauka.

Należy zwrócić uwagę, że spora część nazw pożywienia zarejestrowanych 
w powiecie grodzieńskim nie została odnotowana w innych słownikach gwaro-
wych będących podstawą materiałową artykułu: amarykanka, barabola, bobachi, 
buza, cymas, czamiargies, emka, festki, himka, kałasouka, kwasnik, łepa, łynda, 
machraczka, macznik, nawina, pejsachauka, pierapiaczajka, puzdryki, smakatuli, 
smaki, szpyrka, waławina, wolak, wycawerki, zawiwancy, zlipak. 

Leksemy o niejasnej etymologii (burdyha, kiłapar, ładody, samporyk, snitka) 
i wariantywność nazw tego samego desygnatu (pierapiaczajka – rahojsz ‘podpło-
myk’, kartofla – barabula ‘ziemniaki’) świadczą o zetknięciu się różnych syste-
mów językowych i ukazują problem interpretacji procesów semantycznych przy 
wyrazach genetycznie tożsamych (zob. Smułkowa, Wygonnaja 1972, s. 301–306). 
Jednak znikoma ilość materiału gwarowego z pola leksykalno-semantycznego 
„Pożywienie” zarejestrowanego po polskiej stronie przedstawionego areału 
utrudnia badania w tym kierunku. Zebranie i opracowanie większego zasobu 
leksykalnego pozwoli na prześledzenie występujących procesów konwergencji/
dywergencji językowej oraz rozwarstwień semantycznych w gwarach grodzień-
skich po obydwóch stronach granicy, a także na określenie stopnia wpływu na te 
procesy faktu ustanowienia granicy politycznej. 

Uważam, że badania w wąskich areałach, prowadzone z uwzględnieniem 
parametrów ekstralingwistycznych i łączące fakty językowe i kulturowe, mogą 
być pomocne w odtworzeniu historycznej wielojęzyczności, zbadaniu problemu 
substratu (adstratu, superstratu) i interferencji leksykalnej oraz w ustaleniu pier-
wotnego źródła leksyki gwarowej. Ponadto mogą przynieść nową wiedzę w dzie-
dzinie socjolingwistyki i antropologii kultury, a także pomóc zrozumieć procesy 
osadnictwa, ponieważ analiza materiału gwarowego pozwala prześledzić etapy 
występowania nowej leksyki.

13 W jidysz Amdur, było to bardzo ważne w kulturze Żydów Litwaków miasteczko.
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Streszczenie

Przedmiotem artykułu są nazwy pożywienia w gwarach grodzieńskich rozpatrywane jako 
świadectwo wielokulturowej i wielojęzycznej przeszłości i tradycji subregionu, który przez 
ponad 500 lat stanowił jeden obszar i został rozdzielony granicą państwową w 1948 r. Pod-
stawą do egzemplifikacji i analizy posłużyły gwarowe źródła leksykograficzne rejestrujące 
leksykę grodzieńską, a także materiały z eksploracji terenowych autorki przeprowadzonych 
na tym obszarze w latach 2015–2019. Analiza wybranych leksemów pozwala wnioskować 
o zetknięciu się w gwarach grodzieńskich różnych systemów językowych, przewadze leksy-
ki prasłowiańskiej o wyraźnych cechach wschodniosłowiańskich i obecności polonizmów 
o białoruskich cechach gwarowych, a także nieznacznej liczby lituanizmów i jidyszyzmów.

SłOWA KLuCZOWE: kulinaria, kontakty językowe, interferencja, zapożyczenia 
leksykalne, Grodno
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NAZWY POTRAW W MOWIE MIESZKAŃCÓW 
DAWNYCH KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH 

(NA PRZYKŁADZIE KILKU WSI 
Z OBWODU LWOWSKIEGO)

FOOD NAMES IN THE SPEECH OF THE INHABITANTS 
OF THE SOUTH-EASTERN BORDERLANDS 

(ON THE EXAMPLE OF SEVERAL VILLAGES IN THE LVIV REGION)

ABSTRACT: The article aims to discuss the names of dishes in the speech of Poles in 
the south-eastern borderlands. The subject of this study is the generational characteristics 
of the names of local dishes prepared and eaten as daily meals. The analysis focuses on 
the dynamics of change in the functioning of food names. The informants are diverse in 
terms of age, which made it possible to compare the collected materials and see the dif-
ferences in the spoken issues. The presented material and its preliminary analyses allow 
us to unequivocally attribute many of  the  food names to specific generational groups 
of the studied people.

Comparison of  the  discussed names of  dishes with the  content of  SGP showed 
that many of them are common with Polish dialect in the Poland. In Lesser Polland 
the following names were testified: chamuła, czyr, kulesza, maczanka, in Lesser Poland 
and Masovia there are such names as lemieszka, prażucha, pieróg, zgliwiały ser, in Po-
merania – maczajka, in Silesia maczka is known, in Silesia and Lesser Poland we have 
gałuszki.

Confrontation with the Dictionary of the Ukrainian language and Ukrainian dialecto- 
logical works from the studied area showed that many words coexist in Ukrainian, for 
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example: gałuszka – ukr. галушка, lemieszka – ukr . лемішка, sałamacha – ukr. саламата, 
саламаxа .

KEYWORDS: Polish dialect in the southern borderland, Polish-Ukrainian borderland, 
generational diversity, everyday food

Pożywienie jest ważnym elementem życia człowieka, w związku z czym zawsze 
pozostaje w kręgu zainteresowania naukowców zajmujących się szeroko pojętą 
kulturą materialną, której rola polega na zabezpieczeniu potrzeb biologicznych 
człowieka, zapewnieniu jego rozwoju. Pożywienie można łączyć z kategoriami 
społecznymi i kulturowymi. Społeczne aspekty pożywienia odnajdziemy w spo-
tkaniach towarzyskich, obrzędach ludowych i innych wydarzeniach. Odniesienie 
kulturowe przejawia się w tym, że znaczna część produktów i wytworów żywno-
ściowych sama w sobie niesie treści symboliczne. Badania nad tymi zagadnie-
niami prowadzą etnolodzy, etnografowie, historycy i archeolodzy, antropolodzy, 
a także językoznawcy. Od pewnego czasu obserwujemy przemiany kultury kuli-
narnej, które warunkowane są względami cywilizacyjnymi oraz globalizacją.

Słownictwo dotyczące nazw pożywienia jest w gwarach polskich bardzo bo-
gate, a przy tym zróżnicowane zarówno pod względem leksykalnym, jak i słowo-
twórczym. Każdy region kraju może się poszczycić swoimi potra wami, odręb-
nymi zwyczajami obowiązującymi w ich przyrządzaniu czy sposobami przygo-
towywania żywności. Jak podaje K. Łeńska-Bąk: „W pokarmach każdorazowo 
odzwierciedla się system kultury danego narodu. Jedzenie, podobnie jak język 
i religia, identyfikuje, a poprzez to z konieczności różnicuje” (Łeńska-Bąk 2010, 
s. 20). 

Pożywienie mieszkańców wsi z obwodu lwowskiego nie było dotychczas 
przedmiotem odrębnego opracowania. Z bardzo bogatej literatury na temat 
leksyki kulinarnej w języku polskim warto zwrócić uwagę na pracę Studia nad 
słownictwem kulinarnym we współczesnej polszczyźnie (Witaszek-Samborska 
2005), w której autorka podaje również przegląd literatury przedmiotu, Kuchnia 
w języku, czyli o nazwach produktów kulinarnych (Markowski 1994), Pożywienie 
ludności wiejskiej (Kowalska-Lewicka, Szromba-Rysowa 1976), Pożywienie (Boh-
danowicz 1996), Z badań nad regionalizmami w słownictwie kulinarnym (Faliń-
ska 1991), Nazwy zup w języku polskim (Żarski 2003) czy też inne opracowania 
szczegółowe, dotyczące poszczególnych regionów (np. Puszcza sandomierska 
od kuchni . Między tradycją a współczesnością [Smyk, Pudłocki, Wodzińska red. 
2017] czy O nazwach napojów i potraw w poznańskich lokalach gastronomicznych 
[Borejszo 1994]). 
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W ostatnich kilkudziesięciu latach „zmieniła się nie tylko gwara, w której za-
szły istotne przekształcenia systemowe, ale zmienili się też użytkownicy oraz sto-
sunek do gwary, nie tylko w powszechnym odbiorze, ale też w świadomości języ-
kowej mieszkańców wsi” (Pelcowa 2013, s. 373). Ponadto specyfika polszczyzny 
południowo-wschodniej przejawia się w silnej interferencji ze strony ukraińskie-
go języka literackiego i gwar ukraińskich. W sposób szczególny odzwierciedla się 
to na poziomie leksykalnym, gdyż słownictwo jest tym elementem języka, który 
najszybciej ewoluuje. Dlatego też ważną kwestią są wpływy językowe w nazywa-
niu rozmaitych sfer życia, chociażby potraw i produktów spożywczych.

Intensywność i zasięg zmian leksykalnych nie są takie same w poszczegól-
nych kręgach tematycznych, np. najwięcej wiąże się z prowadzeniem gospodar-
stwa domowego, zwłaszcza z wyposażeniem kuchni, sprzętami gospodarskimi, 
które pojawiały się w wiejskich domach i gospodarstwach. Nie zmienia to faktu, 
że istotne przemiany dotknęły także mniejsze grupy słownictwa, m.in. nazwy po-
traw. I tej problematyce chcę poświęcić kilka uwag w swoim artykule. 

Analizy koncentruję wokół dynamiki zmian w zakresie funkcjonowania 
nazw pożywienia. Zebrana i przywoływana leksyka dotyczy pola tematycznego1 
związanego z nazwami potraw w polszczyźnie południowokresowej na dawnych 
Kresach południowo-wschodnich. Przedmiotem moich badań jest charaktery-
styka pokoleniowa nazw lokalnych potraw przygotowywanych i spożywanych 
jako posiłki codzienne. Podstawę materiałową stanowią nazwy pokarmów wy-
ekscerpowane z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami Strzelczysk, Czy-
szek, Krysowic i Lipnik w obwodzie lwowskim w latach 2006–2018. Są to dane 
zebrane podczas badań terenowych i stanowią uzupełnienie do wcześniejszych 
opracowań.

Wszystkie pozyskane rozmowy z informatorami nagrywałam, następnie je 
przetranskrybowałam, zaś szczególnie interesujące cytaty przytaczam w arty-
kule. Zgromadzony materiał językowy uporządkowałam według przedziałów 
pokoleniowych zgodnie z koncepcją Jerzego Sierociuka: I. urodzeni przed ro-
kiem 1920; II. urodzeni w latach 1921–1945; III. urodzeni w latach 1946–1970; 
IV. urodzeni w latach 1971–1995; V. urodzeni po 1996 roku (Sierociuk 2003, 
s. 134). Moi respondenci są reprezentantami pokoleń III –V, które roboczo na-
zywam w następujący sposób: pokolenie starsze – urodzeni w latach 1946–1970; 
pokolenie średnie – urodzeni w latach 1971–1995; pokolenie młodsze – urodze-
ni po 1996 roku. Zróżnicowanie informatorów pod względem wieku umożliwi-
ło porównanie zebranych tekstów. Taki sposób klasyfikacji materiału pozwoli 

1 Pole tematyczne odzwierciedla pewien fragment świata, odbieranego jako całość wyraź-
nie odróżnianą od innych całości (Markowski 1992, s. 84–86). Analiza z podziałem na grupy 
tematyczne ułatwia segregację słownictwa, umożliwia uporządkowanie i przejrzysty podział lek-
syki. 
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zobrazować żywotność konkretnych nazw w poszczególnych przedziałach po-
koleniowych i zobaczyć różnice w wypowiadanych kwestiach2. Metoda ta ułatwi 
obserwację grup słownictwa zarówno wychodzących z użycia, jak i tych, które są 
czynnie używane przez wszystkich informatorów. Mieszczą się tu również wy-
razy nieznane polszczyźnie literackiej oraz warianty fonetyczne i słowotwórcze 
leksemów znanych w gwarach polskich, czasem wyrazy używane w badanej pol-
szczyźnie w znaczeniu odmiennym, wyspecjalizowanym, zawężonym do kręgu 
słownictwa specjalistycznego – tu gastronomicznego. Nie będzie to też lista wy-
czerpująca, zawierająca wszystkie dania typowe dla tego regionu. Przedstawiam 
tu nazwy najczęściej przygotowywanych potraw w codziennym menu.

Badani polskojęzyczni mieszkańcy tych terenów posługują się polszczyzną 
południowokresową – regionalnym wariantem polszczyzny ogólnej w odmianie 
potocznej, z większą lub mniejszą liczbą cech kresowych (mowa mieszkańców 
wsi i przysiółków szlacheckich) (Rieger 2002, s. 22–24). 

Materiał terenowy porównywałam z leksemami zawartymi w Słowniku języka 
polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego (SJPD) oraz Uniwersalnym słowniku 
języka polskiego pod red. Stanisława Dubisza (USJP) w celu potwierdzenia wy-
stępowania omawianego słownictwa w polskim języku ogólnym. Poświadczeń 
w języku ukraińskim szukałam w Słowniku języka ukraińskiego pod red. I.K. Bilo-
dida i nowszej wersji online3 (SUM). Na podstawie dokumentacji Słownika gwar 
polskich i jego kartoteki (SGP) oraz Małego słownika gwar polskich (MSGP) zba-
dałam, na jakich obszarach występowały omawiane leksemy w gwarach polskich, 
jakie miały zasięgi geograficzne. W książce pt. Nadsi͡anni͡a: tradyt͡siǐna kul′tura 
i pobut . L′viv . (Hlushko, Khomchak 2017) oraz artykułach Viry Shelemekh 
(np. Shelemekh 2009, Shelemekh 2010) odnalazłam potwierdzenia poświadczeń 
omawianych jednostek leksykalnych w ukraińskiej gwarze nadsańskiej współist-
niejącej na badanych przeze mnie terenach (VSz). 

W związku z tym, że nie mam na celu dogłębnej analizy genetycznej słow-
nictwa, lecz uwzględnienie jego funkcjonowania w języku polskim na tym te-
renie, przy wszystkich wyrazach podaję ich odpowiedniki w języku polskim 
i ukraińskim.

2 System leksykalny czy to języka ogólnego, czy gwar jest otwarty i podatny na przekształ-
cenia. Zmienność leksyki skłania badaczy języka do obserwowania i analizowania dokonujących 
się przeobrażeń, poszukiwania odpowiednich narzędzi badawczych do realizacji zamierzonego 
celu. W badaniach słownictwa gwarowego obecnie kładzie się głównie nacisk na aspekt komuni-
kacyjny, odrzucając obliczenia statystyczne związane z występowaniem i funkcjonowaniem jed-
nostek leksykalnych. Jak słusznie podkreśla Halina Kurek, badacz, analizując funkcjonowanie 
gwarowego słownictwa dyferencyjnego, nie powinien się skupiać na liczbie wystąpień leksemów, 
ale powinien kłaść nacisk na uwarunkowania decydujące o pojawianiu się określonego wariantu 
(Kurek 2003, s. 174).

3 https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=1&page=0



Nazwy potraw w mowie mieszkańców dawnych Kresów południo-wschodnich… 189

Pożywienie badanych przeze mnie mieszkańców wsi można podzielić na co-
dzienne, świąteczne, obrzędowe, okolicznościowe i postne4. W moim artykule 
przedstawię wyłącznie pierwszą z wymienionych grup, pożywienie codzienne, 
zatem potrawy przygotowywane w dni powszednie. Codzienne pożywienie wy-
różniało się minimalizmem konsumpcyjnym, a związane było z samowystar-
czalnością wsi. Zazwyczaj potrawy te były mało urozmaicone, co wiązało się 
z niewielką liczbą produktów, które gospodyni miała do wykorzystania, czasem 
też z brakiem umiejętności kulinarnych. Dosyć często brakowało nawet czasu 
na przygotowanie jedzenia, gdyż ważniejszym zajęciem była praca w polu. 

Pożywienie ludności na omawianym terenie było bardzo skromne. Opiera-
ło się głównie na produktach pochodzących z własnego gospodarstwa. Potrawy 
wykonywane na co dzień były łatwe w przygotowaniu, tanie, a przede wszyst-
kim musiały być sycące. Jedzenie codzienne było oparte głównie na produktach 
pochodzenia roślinnego, przygotowywano je z produktów zbożowych, jak kasza 
i mąka, oraz warzyw – ziemniaki, groch, fasola, buraki, ogórki, cebula, czosnek, 
rośliny strączkowe i inne. Z owoców spożywano jabłka, gruszki, śliwki, niekiedy 
owoce leśne. Zbierano też szczaw, lebiodę, rzepak, pokrzywy i grzyby. Gotowa-
no dużo dań z kapusty, często kiszonej, oraz grochu i fasoli. Do codziennego 
menu należały głównie zupy w formie płynnej polewki i zagęszczonej bryi (pra-
żucha, inaczej kulesza) oraz potrawy z ziemniaków (gotowanych i startych), kasze 
i kluski (w tym pierogi, pyzy). Do dań głównych przygotowywano okrasę – sosy, 
zasmażki.

Ważnym składnikiem codziennego pożywienia były produkty mleczne. Każ-
dy gospodarz na wsi trzymał krowę, a nawet kilka: Krowa karmiła całe ródzi-
ny, jak była krowa, tó nichtó ni umierał z głodu, to nasza żywicielka była MJ395. 
Mleko było spożywane w stanie surowym i przetworzonym. Do przetworzonych 
produktów zalicza się serwatkę, mleko zsiadłe6, maślankę, śmietanę, masło i twa-
róg. Dziś w zakresie wytwarzania produktów mlecznych zaszły zmiany, bo chów 
krów jest ograniczony. Współczesne badania przeprowadzone we wsiach, w któ-
rych hoduje się krowy, pokazują, że mleko nadal jest przetwarzane tradycyjny-
mi sposobami. Przykładowo, kiedy twaróg zaczyna lekko fermentować – jełczeć 
– robi się z niego zgliwiały ser7 ‘podsmażany zjełczały ser’: Jak tylkó letku słychać 
[‘czuć’] tyn syr, ód razu robie zgliwiały syr, letkó gó pódsmażam, daje tam jajkó 

4 Jedzenie świąteczne jest przygotowywane na święta kościelne, a obrzędowe na ważne uro-
czystości rodzinne, takie jak wesele, chrzciny czy pogrzeb. Potrawy tego typu zawsze są robione 
z najlepszych produktów, są bardziej urozmaicone. Do niedawna jedzenie przygotowywano 
głównie z produktów pochodzących z własnego gospodarstwa.

5 Skróty oznaczają inicjały respondentów oraz ostatnie dwie cyfry roku urodzenia.
6 Kartoteka SGP podaje siadłe mleko Mp., Maz., Wlkp. (SJPD zsiadłe mleko).
7 O innych potrawach mlecznych będzie mowa w kolejnym opracowaniu.
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i potym abó maczamy z chlebym, abó kłade na chlib i tak jimy BK46. Kartoteka 
SGP poświadcza taką nazwę w powiecie nowotarskim, białostockim oraz w oko-
licach Tomaszowa Lubelskiego: zgl’yv’e syr – zrobi śe śliski Zaryte n-tar8. SJPD 
notuje gliwieć, zgliwieć; takiż czasownik poświadczony jest w gwarze nadsańskiej: 
згливіти ‘o twarogu: zepsuć się, zżółknąć’: згливів сир (VSz).

Dania z mąki

Dawniej potrawy były gęstsze w porównaniu do tych samych dań podawanych 
współcześnie; do zagęszczania używano (i nadal się używa, choć w mniejszych 
ilościach) zagotowanej mąki pszennej, gryczanej lub żytniej. Przedstawiona niżej 
grupa przykładów stanowi nazwy dań przyrządzanych przez gospodynie z poko-
lenia starszego, czasem średniego: 

czyr ‘potrawa z mąki pszennej lub kukurydzianej gotowana na wodzie lub mle-
ku’: Czyr mama taki czasym róbiła, na mleku, monke dódawała i taka gęsta zupa 
wychódziła, dó tegó ósobnó gar bulby ugótówanyj póstawiła MK54. SGP notuje 
w podobnym znaczeniu ‘potrawa z mąki pszennej lub kukurydzianej gotowa-
na na wodzie, rzadziej na mleku’ z Małopolski południowej i Kresów południo-
wych. W takim samym znaczeniu wyraz notowany jest w języku ukraińskim oraz 
gwarze nadsańskiej: чир ‘potrawa z kukurydzianej lub owsianej mąki, rodzaj sa-
łamaty//sałamachy – rzadka potrawa z zagotowanej na wodzie mąki gryczanej’ 
(SUM XI 328; VSz).

sałamacha ‘rzadka potrawa z zagotowanej na wodzie mąki gryczanej’: Takij sała-
machy mama nagótówała, dó tegu bulba albo gruba pajda chleba zy smalcym LB52. 
W takim też znaczeniu występuje w ukr. саламата, саламаxа (SUM IX 18).

kulesza ‘gęsta potrawa mączna, zwykle z mąki kukurydzianej, pszennej lub żyt-
niej’: Kulesza, my to kulesza nazywali, taka gynsta zupa na monce zytnij abó pszen-
nyj. Dó tegó ósobnó bulby gótówała, abó z pajdo chleba si jadłó LK39. MSGP po-
świadcza formy kulesza, kulasza ‘potrawa z mąki gotowanej na wodzie’ z Mp. płd. 
i wsch., Kresów. W SJPD daw. dziś gw. kulesza ‘gęsta potrawa mączna, zwykle 
z mąki kukurydzianej, pszennej lub żytniej; lemieszka, mamałyga’, poza tym SJPD 
notuje leksem kulesz daw. dziś gw. ‘krupnik z kaszy jaglanej’; ukr. куліш ‘gęsta 
zupa pszenna’ (SUM IV 391), w ukraińskiej gwarze nadsańskiej кулeшa ‘mleczna 
potrawa z mąki kukurydzianej’ (VSz). 

Gotowano też prażuchę, zwaną również kuleszą, którą przygotowywano 
z mąki żytniej, wcześniej uprażonej, potem gotowanej z wodą aż do zgęstnienia 

8 Skróty nazw dawnych powiatów podaję za SGP.
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oraz kisiel z mąki owsianej czy gryczanej. W kartotece SGP prażucha notowana 
jest w Mp. oraz na Maz. W SJPD prażucha gw. ‘potrawa z prażonej mąki żytniej 
lub gryczanej, sparzonej ukropem i okraszonej zwykle słoniną; lemieszka’; też 
‘kluski prażone’. VSz ‘sos z mąki, sadła lub masła; zaprażka’.

lemieszka ‘gęsta potrawa mączna, zwykle z mąki kukurydzianej, pszennej lub 
żytniej’: kartoteka SGP poświadcza w Mp. płd.-wsch. oraz na Maz. wsch. SJPD 
lemieszka reg. to samo co prażucha. W ukr. лемішка to ‘potrawa z gęsto zaparzo-
nej mąki gryczanej’ (SUM IV 476), zaś w gwarze nadsańskiej to ‘potrawa z mąki 
kukurydzianej lub pszennej’ (VSz).

Obecnie te dania nie są znane młodszym użytkownikom języka. Respondenci 
ze średniego pokolenia znają nazwy, ale nie przygotowują omawianych potraw: 
Tak, tak mama czynstó gótówała czyr, kulasze, ali ja już tegó ni robiłam, moji dzie-
ci takich dań już ni próbowali MK58.

Dziś również dużo jest potraw z mąki, przy czym mąka nie jest produktem 
eksponowanym w nazwie dania. Z gotowanych ziemniaków i mąki przygotowu-
je się paluszki (SGP paluch Mp.), pyzy, pierogi z ziemniakami – pierogi ruskie, 
zwane tu bulbiakami: Całe stólnice bulbiaków narobiła, pół dnia róbiła, a siadli 
– zjedli i róboty ni widać. Jak mam syr, tó tyż do tyj bulby dódaje, jak ni ma, tó 
pómaszcze masłym z cybulką, sól, pieprz, rzadkó tyż szkwarki jak mam, a jak ni, 
tó si óbejdzi i bys szkwarków BK46. Robi się też pierogi z farszem z kapusty, ka-
szy gryczanej i sera, zwane kapuśniakami: Dó farszu kapuśniaków daji si kapuste 
ódgótówane, drobnó pókrójone, dó tegó hreczka i syr, nó i ómasta musi być, jest to 
moji najlepsze jidzyni SK70. W ukraińskiej gwarze nadsańskiej również znane są 
палюшки, пизи, пироги (VSz).

Pieróg to również ‘placek z ciasta nadzianego farszem – ziemniakami i kaszą 
gryczaną, czasem też kapustą’: Na świenta pieke dwa, czasym trzy pirogi. Jak si 
upieko, tó trzeba tam jich mocnó czym cienszkim przycisnóńć, póki ni wystygno. 
Ja zawsze jeszcze letni kroje i jimy z dziećmi pó kawałku, w drugij rynce mamy 
łyżeczke z masłym i tak jime na zmiane . Piruk tó tak jak chlip, tylkó coś lipszegó, 
dó maczki na Wiczerze, dó sałatek rózmajitych MK54. Wyraz ten znany jest w ję-
zyku ogólnym (SJPD) i gwarach polskich: kartoteka SGP notuje w Mp. wsch., 
Maz. wsch., na Kresach. W ukr. пиріг ‘upieczony placek’ (SUM VI 356).

Na badanym obszarze tradycyjnie przygotowuje się też kluski z mąki pszennej 
zwane tu gałuszkami. SGP leksem gałuszka w znaczeniu ‘kluska’ notuje na Śl. płd. 
oraz w Mp. płd. W ukr. галушка to ‘rwany lub krojony kawałek przaśnego ciasta, 
gotowany na mleku lub wodzie’ (SUM II 22). 

Często robi się ścierankę ‘makaron ręcznie robiony, podawany z sosem, często 
też z dodatkiem twarogu’: Podczas gótówania dódaje troche monki, żeby zagyńcić, 
a już jak pónakładam na talerzy, tó każdy se dódaji ileś syra, i to jest najlepsze 
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dani, nawet miensó si przy tym chowa MK54. W ukr. стиранка dial. ‘zacierka’ 
(SUM IX 700).

Zupy

Do często spożywanych potraw należy zaliczyć zupy. Zupy jedzono z chlebem lub 
ziemniakami. W omawianej polszczyźnie wszyscy badani respondenci wymie-
niali następujące określenia dań płynnych:

galopowa zupa ‘zupa ugotowana naprędce’: Zupa gótówana na galopa . Co si mia-
łó pód ryńko, tó rzucałó – bulba, marchwa, cybula, zupa ugótówana pryntkó, raz 
ciach i gótowe JK53. Nazwa ta znana też w ukraińskiej gwarze nadsańskiej (VSz).

kwaskowa zupa ‘zupa ze szczawiu, zaprawiana śmietaną lub mlekiem i mąką, po-
dawana najczęściej z jajkiem gotowanym’: Dawnij pó kwaski my chódzili na łonke . 
Nazrywali i mama zupy zgótówała, byli tam bulby, marchwa, cybula, ryż, nó i kwa-
ski pókrójone, potem te zupe zabiliła śmitano MK75. Ja se nasadziłam w ógródku 
kwaski, ali te z łonki, taki dziki so lepsze MG73. SJPD reg. kwasek ‘szczaw’.

kwas ‘zupa z kiszonej kapusty, kaszy gryczanej i grzybów, często przygotowywana 
na wigilię’. Poza tym kwas to również 1. ‘zaczyn, zakwas’ (znaczenie ogólnogwarowe) 
oraz 2. ‘woda z kiszonej kapusty, buraków, też napój lub kwaśna zupa’. W kartotece 
SGP w tym 2. znaczeniu występuje w Mp. wsch. i płn., na Maz. oraz w Wlkp. wsch.

zacierka ‘zupa z kluskami’: Sama robie zacierke i rzucam już pód konic gótówania, 
jak tylkó ta zacirka wyjdzie na wirzch, wykluczam zupe MK88. W SJPD mamy za-
cierkę w znaczeniu ‘zupa mleczna z kluskami’. W podobnym znaczeniu poświad-
czony jest wyraz w gwarze ukraińskiej i języku ukr. затірка ‘potrawa ugotowana 
na wodzie lub mleku z roztartego w drobne kulki mąki z wodą’ (VSz; SUM III 352).

zupa ze ścieranką ‘zupa z makaronem ręcznie robionym’: Na zupe zy ściranko ści-
ranke zawsze sama robie . Z dóbryj monki ściranka zawsze dobra wychodzi MK75.

Przyrządza się też barszcz biały, inaczej barszcz polski: z burakami ćwikło-
wymi, zakwaszany śmietaną, gotowany bez ziemniaków, podawany w garnuszku 
i jedzony z ziemniakami osobno ugotowanymi, natomiast barszcz ukraiński go-
tuje się z ziemniakami, burakami ćwikłowymi, fasolą, bez zaprawiania śmietaną.

Zupa owocowa to w omawianej polszczyźnie polewka (póliwka). Przygotowy-
wano ją sezonowo z wiśni, jabłek, śliwek, osładzano i zabielano, w wielu domach 
obecna jest do dziś: Póliwke tó tylkó latym si gutuji, z ówoców świeżych . W tamtym 
tygodniu my jedli póliwke z wiszni, w tym ugótuje z jabłek MG54. W SJPD ‘zupa 
otrzymywana przez rozprowadzenie rozpuszczenie czego, np. mąki, żółtka w pły-
nie’. W ukr. поливка dial. ‘zupa’ (SUM VII 67).
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Wyrazy takie jak jucha i juszka oznaczają ‘wywar warzywny, mięsny, wa-
rzywno-mięsny’: Dóleje ci trochę juszki, bó masz sam gąszcz, same bulby, a tak 
bedzisz mieć rzadziej, bedzisz mieć czym popijać, bedzi ci lepi szło MG54; Sama 
jucha została z zacierki, wszystek makaran wybrali MK75; To, co najlepsze wy-
brali, a juszke zostawili AK76. W SGP jucha to ‘zupa postna z mąki i serwat-
ki’ z Mp. płd., zaś SJPD notuje jako daw. ‘sos, polewka, sok’; natomiast juszka 
w SGP jest podana w znaczeniu ‘zupa z kaszą i ziemniakami’ w Mp. płn.-wsch., 
Maz. płd.-wsch., Kresy płd.; w SJPD daw. ‘sos, polewka, sok’. W ukr. юха dial. 
юшка ‘zupa mięsna, ziemniaczana, rybna itp.’ (SUM XI 616–617), zaś w gwarze 
nadsańskiej ‘wywar’ (VSz).

Na rozgotowane jedzenie mówi się: bałda, bałanda oraz chamuła: Taka bał-
da si zróbiła z tyj zupy, nic tam ni widać, wszystkó si rózlazłó MK75; Sama chamu-
ła wyszła, zupa si rózlazła, rózchamuliła si MG54; w SGP chamuła to ‘papkowata, 
gęsta potrawa, zwykle zupa’ z Mp. W ukr. хамула ‘niedobra zupa’ (SUM XI 16), 
natomiast w ukraińskiej gwarze nadsańskiej to ‘potrawa z jabłek i mąki’, zaś 
баланда oznacza ‘niedobre jedzenie, potrawa z mąki kukurydzianej’ (VSz).

Dania z ziemniaków

Najwięcej miejsca w kulinarnym menu zajmują potrawy z ziemniaków. Ucho-
dzą one za najbardziej pożywne. W badanej mowie ziemniaki to bulby, rzadziej 
kartofle (kartoteka SGP kartofle Maz., Kresy). Najprostszym jedzeniem były ugo-
towane ziemniaki, całe lub utłuczone, okraszone tłuszczem, popijane zsiadłym 
mlekiem lub maślanką.

Z surowych, tartych ziemniaków przygotowuje się – placki tarte ‘placki ziem-
niaczane, smażone na patelni z dodatkiem jajka, cebuli i soli z pieprzem, jedzone 
ze śmietaną’: Natarła bulby całe miske, dódała ze dwa jajka, monki, przyprawiła 
solo, pieprzym i nasmażyła na objad, potym jimy to zy śmitano, abó maczamy 
w śmitani MW56.

Ziemniaki tarte lub gotowane nierzadko są składnikiem gołąbków. Zamiast 
mięsa i ryżu, to właśnie ziemniaki gotowane i utłuczone lub tarte, dobrze przy-
prawione, owinięte są kapustą.

Dania z kasz 

Dawniej ludność wsi jadała dużo kasz – jęczmiennej, jaglanej i gryczanej – któ-
re gotowano na sypko lub na gęsto z mlekiem lub ziemniakami. Kasze stano-
wiły dodatek do zup, w tym również mlecznych, dodawano je do kiszki, są też 
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składnikiem farszu do pierogów czy gołąbków. Kasze jadano okraszone tłusz-
czem. Respondenci ze starszego pokolenia wymieniali następujące nazwy dań: 

mamałyga ‘gęsta kasza’: Pamientam jak mama takij mamałygi ugótówała, pó-
maściła ómasto, czasym cybulki pódsmażyła i dódała, dobre to byłó, ali ja tegó 
ni gótuje, raz żym ugótówała, ali dziecióm ni smakówałó. Dziś mówi się tylko 
o potrawie rozgotowanej: taka mamałyga mi wyszła, ali da si zjeść MK75. SJPD 
notuje w znaczeniu ‘ukraińska potrawa z gotowanej na gęsto kukurydzianej mąki 
lub kaszy’ z rum. przez ukr. W ukr. мамалига ‘gęsta kasza z mąki kukurydzianej’ 
(SUM IV 615), podobnie też w ukraińskiej gwarze nadsańskiej (VSz).

pęcak ‘kasza jęczmienna z dodatkiem fasoli lub innych warzyw’: Ja jeszcze czasym 
gótuje pyncak z masełkim, fasolką, dobre to jest i wszystkim smakuji, dzieci to je-
dzo, ali już ni gótujo sami tegó TK64. SJPD notuje pęcak a. pęczak. ‘kasza z obtłu-
czonego ziarna jęczmiennego pozbawionego okrywy owocowo-nasiennej.’

smuk ‘kasza z mąki kukurydzianej, zapieczona z masłem; dawniej danie weselne’: 
Czenstó jedliśmy smuk, take kasze z kukuruzy pómaszczone masłym . Mama mi 
ópówiadała, ży dawnij to tyż na wyselu dawali, na góścini MG54. W kartotece 
SGP brak takiego leksemu, SJPD smug ‘wąska, podmokła łąka’.

legumina ‘zapiekany ryż z jabłkami’: Ligumine tak na pódwiczorek robie czynstó, 
to tak na słodkó, ryż z jabkami, jabka jeszcze z cynamonem pódprawione, a potym 
jeszcze zapiekła raz w duchowce HG52. SJPD notuje w znaczeniu ‘słodka potrawa, 
jak budyń, kisiel, podawana jako deser’, łac. legumina ‘jarzyny’. W kartotece SGP 
brak takiego wyrazu. W ukr. легуміна, легуміни ‘słodkości’ (SUM IV 466).

Z ciekawszych potraw zawierających kaszę są gołąbki. Farsz wykonywano 
na bazie kaszy jęczmiennej lub jaglanej z rozmaitymi dodatkami.

Z kaszy jęczmiennej i gryczanej z dodatkiem krwi, tłuszczu, cebuli robi się 
kiszkę. Leksem ten notuje SJPD, zaś w MSGP wyraz kiszka to ‘kwaśne mleko’ 
poświadczony na Śląsku. W ukr. кишка ‘ts’ (SUM IV 157).

Niemal wszystkie wymienione wyżej dania okraszano czy polewano oma-
stą. Jedzenie smakowało, gdy było masne ‘dobrze okraszone, tłuste’ (SJPD daw. 
dziś gw.; w kartotece SGP występuje na Śl. oraz w Mp. płd.). W ukr. масний 
‘ts’ (SUM IV 640). Na święta w tej omaście pływały też szkwarki (SJPD skwarek, 
skwarka), zwłaszcza po świniobiciu. W ukr. шкварка (SUM XI 473). 

Sosy, zasmażki itp.

Oprócz tego do okraszania przygotowywano sosy, zasmażki, których te same nazwy 
w gwarach polskich miały nieco inne znaczenia, co potwierdza poniższy materiał.
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Leksem maczka oznacza ‘sos, zasmażkę’: Dó makaranu zawsze robie maczke, 
żeby lepi smakówałó MG53. Poza tym jest to również danie wigilijne – ‘sos z grzy-
bami’: Póza kwasym gótuje też maczke z grzybami, dó tegó pieke piróg MK53. 
W kartotece SGP wyraz ten notowany jest w następujących znaczeniach: 1) ‘roz-
topione masło’: z powiatu brzozowskiego; 2) ‘sos’: z powiatów – Cieszyńskiego, 
Bielska-Śląskiego, Opolskiego i Rawickiego oraz 3) ‘danie wigilijne – zupa z pier-
nika’ ze Śląska. W MSGP 139 trzecie znaczenie zapisane pod hasłem moczka.

Nazwy takie jak maczanka oraz maczajka występują obocznie w mowie ba-
danych mieszkańców i oznaczają ‘sos, zasmażkę’. W kartotece SGP maczanka to 
1) ‘roztopione masło wlewane na środek misy z gęstą zacierką, którą się w nim 
macza, jedząc’ z powiatu krakowskiego i myślenickiego; 2) ‘podlewana dawniej 
na weselu potrawa: ser ze śmietaną’: maczanka z syra i śmitany z okolic Toma-
szowa Lubelskiego; 3) ‘smażona słonina z tłuszczem, najczęściej zaprawianym 
śmietaną’ z Litwy, poza tym to również 4) ‘obrok konia’ z powiatu siemiatyckiego. 
Natomiast maczajka ‘sos, zasmażka’ poświadczona jest na Pomorzu. SJPD notuje 
leksem maczanka jako reg. ‘rodzaj kanapki, przekąski’. W ukr. мачанка ‘potrawa 
z sera i śmietany’ (SUM IV 656), w ukraińskiej gwarze nadsańskiej to мачинка, 
zaś мачка, мачєнка to ‘sos, podlewa’ (VSz).

Zaprezentowany materiał i wstępne jego analizy pozwalają jednoznacznie przy-
porządkować wiele nazw potraw konkretnym grupom pokoleniowym badanych 
osób. I tak, wśród przedstawicieli pokolenia starszego i średniego wymienia się 
nazwy takich potraw, jak: sałamacha, kulesza, lemieszka, pęcak, prażucha, mama-
łyga, smuk, zacierka. Z uwagi na jednoznaczną pokoleniową przynależność tych 
leksemów do generacji osób już niemłodych oraz brak znajomości tych leksemów 
wśród najmłodszego pokolenia użytkowników języka, należy brać pod uwagę wy-
sokie prawdopodobieństwo zaniku w przyszłości wymienionych nazw.

Z przytoczonych powyżej przykładów, w młodszym pokoleniu respondentów, 
poświadczenia uzyskały: legumina, maczka, maczanka czy maczajka. Są to dania 
dobrze znane badanym osobom, co więcej, informatorzy ci przygotowują je na co 
dzień. Podczas świniobicia zawsze robi się kiszkę oraz szkwarki. Nadal przyrzą-
dza się: galopową zupę, kwaskową zupę, kwas, kiszkę, leguminę, polewkę, maczkę 
// maczankę, pierogi z różnym nadzieniem – bulbiaki i kapuśniaki czy zgliwiały 
ser. Młodzi nie znają już takiej potrawy, jak smuk, natomiast mamałyga znana 
jest w znaczeniu przenośnym jako ‘coś rozgotowanego’. Młodzież też nie przygo-
towuje ścieranki, czyli makaronu ręcznie robionego, jednak zna je – tę ścierankę 
z domu, gdzie są jeszcze czasem wykonywane przez ich rodziców.

Porównanie omówionych nazw potraw z zawartością kartoteki SGP wykaza-
ło, że wiele z nich jest wspólnych z gwarami polskimi na terenie kraju. W Ma-
łopolsce poświadczono następujące nazwy: chamuła, czyr, kulesza, maczanka. 
W Małopolsce i na Mazowszu występują takie nazwy, jak lemieszka, prażucha, 
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pieróg, zgliwiały ser, na Pomorzu – maczajka. Na Śląsku znana jest maczka, zaś 
na Śląsku i w Małopolsce mamy gałuszki. 

W badanej polszczyźnie mamy nazwy potraw, które występują w innym zna-
czeniu niż w języku ogólnopolskim, np.: galopowa zupa, kwaskowa zupa, zupa 
ze ścieranką, kwas, bałda, polewka, jucha, juszka, sałamacha, smuk, legumina, 
ścieranka. Dużo nazw poświadczonych jest w języku ukraińskim oraz ukraiń-
skiej gwarze nadsańskiej, co jest naturalnym czynnikiem w wyniku wzajemnego 
kontaktu współegzystowania dwóch kultur – nakładania się elementów kultury 
polskiej i ukraińskiej. Konfrontacja ze Słownikiem języka ukraińskiego i ukraiń-
skimi pracami dialektologicznymi z badanego obszaru wykazała, że wiele wyra-
zów współistnieje w języku ukraińskim, np.: sałamacha, lemieszka, mamałyga, 
gałuszka i in.

Nie tylko czynniki językowe wpływają na zmiany w zasobie leksykalnych 
użytkowników badanej odmiany polszczyzny. W ostatnich kilkunastu latach po-
żywienie mieszkańców wsi w znacznym stopniu zmieniło swój wiejski charak-
ter. Istotne zmiany w codziennym pożywieniu mieszkańców badanych terenów 
dokonały się pod koniec XX wieku, kiedy pojawiło się o wiele więcej różnych 
produktów spożywczych. Zwiększyła się konsumpcja mięsa, wprowadzono nowe 
gatunki owoców i warzyw, dzięki czemu jedzenie mieszkańców wsi stało się bar-
dziej urozmaicone. Ludzie zaczęli przywiązywać większą wagę do tego, co się je, 
oraz przejmować zwyczaje kulinarne z innych regionów Polski czy innych kra-
jów. Potrawy o wiejskim charakterze pojawiają się teraz najczęściej na stołach 
podczas świąt kościelnych i rodzinnych. Na kuchnię najbardziej oddziałuje zmia-
na stylu życia – tempo życia oraz poziom życia. Chcemy jeść szybko i smacznie, 
przygotowywać potrawy zdrowe i z dobrych gatunkowo składników. 

Przemiany w słownictwie powodowane są wieloma czynnikami, ale najważ-
niejszymi spośród nich okazują się zmiany realiów wiejskich, a dokładniej – wy-
chodzenie z użycia pewnych obiektów, a zwłaszcza dawnych przyrządów kuchen-
nych itp., a także przeobrażanie się desygnatów, co ma wpływ na przesunięcia 
semantyczne i komplikowało pierwotne powiązania pomiędzy leksemem a nazy-
wanym obiektem. Dochodzi do tego zastępowanie odpowiednikami literackimi 
niektórych dotychczas używanych jednostek gwarowych oraz zmiany cywiliza-
cyjne wymuszające uzupełnianie gwarowych systemów leksykalnych o jednostki 
nazywające nowe osiągnięcia nauki, techniki i kultury, np. zamiast maślnicy uży-
wa się miksera czy blendera, zamiast duchówki – mikrofalówki itp. (por. Kurek 
2003, s. 27–29).
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Określenia geograficzne
Maz. – Mazowsze 
Mp. – Małopolska 
Śl. – Śląsk
Wlkp. – Wielkopolska 
płd. – południowy 
płn. – północny 
wsch. – wschodni 
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Określenia gramatyczne
daw. – dawny 
dial. – dialektalny 
gw. – gwarowy 
łac. – łaciński 
reg. – regionalny 
rum. – rumuński 
ts. – to samo
ukr. – ukraiński 

Streszczenie

Celem tego artykułu jest omówienie nazw potraw w mowie Polaków dawnych Kresów 
południowo-wschodnich na przykładzie kilku wsi z obwodu lwowskiego. Przedmiotem 
badań jest charakterystyka pokoleniowa nazw lokalnych potraw przygotowywanych 
i spożywanych jako posiłki codzienne. Analizy koncentruję wokół dynamiki zmian w za-
kresie funkcjonowania nazw pożywienia. Zaprezentowany materiał i wstępne jego ana-
lizy pozwalają jednoznacznie przyporządkować wiele nazw potraw konkretnym grupom 
pokoleniowym badanych osób.

Porównanie omówionych nazw potraw z zawartością kartoteki Słownika gwar pol-
skich wykazało, że wiele z nich jest wspólnych z gwarami polskimi na terenie kraju. 
W Małopolsce poświadczono następujące nazwy: chamuła, czyr, kulesza, maczanka. 
W Małopolsce i na Mazowszu występują takie nazwy, jak lemieszka, prażucha, pieróg, 
zgliwiały ser, na Pomorzu – maczajka, na Śląsku znana jest maczka, na Śląsku i w Mało-
polsce mamy gałuszki. Zaś konfrontacja ze Słownikiem języka ukraińskiego i ukraińskimi 
pracami dialektologicznymi z badanego obszaru wykazała, że wiele wyrazów współist-
nieje w języku ukraińskim, np. gałuszka – ukr. галушка, lemieszka – ukr . лемішка, sała-
macha – ukr. саламата, саламаxа.

SłOWA KLuCZOWE: polszczyzna południowokresowa, pogranicze polsko-ukraińskie, 
zróżnicowanie pokoleniowe, pożywienie codzienne
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NIE TYLKO RATATUJA1 – JAK O JEDZENIU 
I GOTOWANIU MÓWIĄ BOHATEROWIE ANIMACJI 

RATATUJ W POLSKIEJ WERSJI DUBBINGOWEJ

NOT ONLY RATATUJA – HOW THE CHARACTERS IN THE FILM 
RATATOUILLE TALK ABOUT FOOD AND COOKING 

IN THE POLISH DUBBING VERSION

ABSTRACT: The aim of the article is an analysis of the Polish version of the Ratatouille 
–  animated film, which takes place largely in the  back room of  a Parisian restaurant. 
I chose semantically related vocabulary and proper names present in the film (title, names 
and surnames). The analysis reveals the domination of the discussed lexis in the verbal 
layer of the film: 97 lexemes related to cooking. The collected lexemes are arranged into 
5 semantic fields, among which the number and frequency of the field related to the types 
of  eaten dishes dominate. The  conducted analysis proves that in the  selection of  both 
the lexical and onimic layers, the filmmakers were guided by the needs of the recipient 
of the animation, which is diverse in terms of age.

KEYWORDS: culinary lexis, animated film, film discourse, media names

1 W tytule i treści artykułu pojawia się pozorna niekonsekwencja – w odniesieniu do tytułu 
filmu stosuję (używaną w tekstach filmoznawczych) nieodmienną postać Ratatuj, w odniesieniu do 
nazwy potrawy – odmienną: ratatuja – takiej bowiem formy używają bohaterowie filmu. Autorzy 
wydawnictw poprawnościowych dopuszczają obie postaci adaptacji tego rzeczownika do języka 
polskiego.
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W najnowszej monografii poświęconej językowi w filmie Bogusław Skowronek 
konstatuje:

Na język w filmie, jako na jedno z najważniejszych pasm semiotycznych utworu ki-
nematograficznego, należy spoglądać z wielu różnych perspektyw. Jest to pole bardzo 
złożone i wielowarstwowe, zarówno semantycznie, estetycznie, jak i komunikacyjnie. 
Warstwa ta jest efektem różnorodnych działań – nie tylko twórczych, autorskich, in-
dywidualnych, ale także zewnętrznych: społecznych, kulturowych, ideologicznych 
czy producenckich (Skowronek 2020, s. 84).

Dowodem na naukową realizację tego postulatu są (od kilku lat coraz liczniej-
sze) prace poświęcone dyskursowi filmowemu i jego realizacjom w zróżnicowa-
nych gatunkowo, chronologicznie i autorsko dziełach audiowizualnych2. Z uwagi 
na wrażliwego i poszukującego wzorców zachowań językowych odbiorcę, jakim 
jest dziecko, ważnym zagadnieniem okazują się w tych rozważaniach dialogi bo-
haterów filmów animowanych. Od czasów polskiej wersji dubbingowej Shreka 
autorstwa Bartosza Wirzbięty stały się one interesującym obiektem badawczym 
dla językoznawców przyjmujących różnorodne paradygmaty metodologiczne: 
mediolingwistyczny, translatologiczny, kognitywistyczny, strukturalistyczny itd. 
Dowodami na to są między innymi: praca Iwony Sikory (Sikora 2013), artykuły 
Magdaleny Trysińskiej (np. Trysińska 2007, 2010) moje (np. Kresa 2017, 2018) 
czy rozprawa doktorska Jaśminy Śmiech (Śmiech 2018).

Cele badań

Artykuł dotyczący kreskówki wyprodukowanej przez PIXAR wpisuje się w nurt 
rozważań na temat dyskursu dubbingowego filmów animowanych. Jego przed-
miotem jest warstwa werbalna jednego z popularniejszych filmów familijnych 
pierwszej dekady XXI wieku, którym jest Ratatuj. Cel analizy stanowi próba od-
powiedzi na pytania:

a) czy warstwa werbalna filmu dubbingowanego współgra z jego warstwą wizualną, 
czyli jak słownictwo odnoszące się do kulinariów funkcjonuje w dialogach boha-
terów animacji;

b) jakiej leksyki związanej z jedzeniem użyli twórcy wersji dubbingowej w celu za-
pewnienia korelacji między przekazem wizualnym a werbalnym;

c) w jaki sposób leksyka ta jest dostosowana do kompetencji językowej głównych 
odbiorców filmu (czyli dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym);

2 Stan badań nad językiem bohaterów filmowych szczegółowo omawiam w monografii: 
(Kresa, Filmowa stylizacja gwarowa na przykładzie lwowskiego bałaku w polskich filmach fabu-
larnych [1936–2012], 2019).
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d) czy główny temat filmu, jakim są kulinaria, stał się dla jego twórców pretekstem 
do tworzenia gier językowych; innowacji frazeologicznych3, operacji skoncen-
trowanych wokół nazw własnych lub rozbudowanych metafor.

Aby osiągnąć zakładane cele, wykorzystałam różne metody – zebrany mate-
riał zbadałam pod kątem frekwencyjnym, semantycznym, stylistycznym i kul-
turowym. Odwołuję  się także do metodologii wykorzystywanych w badaniach 
etymologicznych, onomastycznych i mediolingwistycznych. Podobnie jak Bogu-
sław Skowronek jestem przekonana, że ograniczenie się do jednego paradygmatu 
w badaniach nad warstwą werbalną filmu znacznie zubożyłoby analizę i nie po-
zwoliłoby wyciągnąć na jej temat wiążących wniosków (Skowronek 2020).

Materiał badawczy

Materiał badawczy stanowi transkrypcja dialogów dubbingowanej polskiej wer-
sji filmu Ratatuj. Animacja ta wyreżyserowana w 2007 roku przez Barda Birda 
była nominowana do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w pięciu kate-
goriach i zdobyła Oscara 2008 jako najlepszy animowany film długometrażowy. 
O profesjonalnym podejściu jego twórców świadczy między innymi fakt, że za-
trudnionym do niego grafikom zlecono dwumiesięczne obserwacje zachowań 
szczurów. Zaangażowano również konsultantów ds. organizacji pracy w restau-
racji i konsultantów kulinarnych (Ciapara 2007).

Akcja filmu rozgrywa się we współczesnym Paryżu. Jak w wielu produkcjach 
tego typu fabuła stanowi połączenie dwóch światów: zwierzęcego i ludzkiego. Ra-
tatuj to historia szczura Remy’ego, który wyróżnia się na tle swojej społeczności 
– chodzi na dwóch łapach, umie czytać i marzy o tym, aby zostać… kucharzem. 
Nawiązuje kontakt z duchem Augusta Gousteau – legendarnego kucharza, autora 
książki Gotować każdy może i trafia do jego restauracji, którą po jego śmierci pro-
wadzi kucharz Szponder. W tym samym czasie w restauracji pojawia się Linquini 
– jak się później okazuje nieślubny syn Gousteau. Za sprawą kilku zbiegów oko-
liczności chłopak, który nie potrafi gotować, staje się dzięki szczurkowi mistrzem 
sztuki kulinarnej, a następnie przejmuje restaurację ojca. To jednak tylko pozor-
ne rozwiązanie akcji. Po pozbyciu się Szpondera do restauracji trafia zgorzkniały 
krytyk Ego, od którego zależy „być albo nie być” paryskiego świata gastronomicz-
nego. Remy przygotowuje dla niego danie, które odmienia serce Ego, a Linquni 
wyjawia mu swój sekret. Jak na film familijny przystało, historia kończy się do-
brze, choć happy end nie jest oczywisty – paryski odpowiednik Sanepidu zamyka 

3 Z takimi zjawiskami mamy do czynienia w innych filmach animowanych – por. Miś 
Paddington, w którym znajdziemy liczne innowacje frazeologiczne z komponentami: miś, niedź-
wiedź, miód, łapa itp. (Kresa 2018).
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restaurację, ale Ego otwiera własną i zatrudnia tam Linquniego, Remy’ego i Co-
lette – dziewczynę, której Linquini zakochuje się z wzajemnością.

Ta z pozoru banalna historia spotkała  się z szerokim uznaniem krytyków, 
którzy dostrzegli w niej duży potencjał dydaktyczny i spojrzeli na Ratatuj jako 
na opowieść o niełatwej przyjaźni między przedstawicielami dwóch zupełnie 
różnych światów. Animacja to również opowieść o marzeniach i konsekwentnym 
dążeniu do ich realizacji oraz o tym, że nie należy z nich rezygnować z powodu 
pozornych ograniczeń.

Tematyka kulinarna, która stanowi oś konstrukcyjną animacji, stała  się je-
dynie pretekstem do przekazania tych prawd. Oglądając film, trudno się oprzeć 
wrażeniu, że nie straciłby on na wartości dydaktycznej i moralizatorskiej, gdyby 
jego akcja rozgrywała się w zupełnie innym otoczeniu. Twórcy animacji wybrali 
jednak środowisko gastronomiczne, co również na poziomie tłumaczenia dub-
bingowego pociągnęło za sobą konieczność zastosowania konkretnych rozwią-
zań. Reżyserem polskiej wersji językowej Ratatuj jest Waldemar Modestowicz, 
dialogi do niej napisał Jan Jakub Wecsile – twórca polskojęzycznych dialogów do 
ponad 70 animowanych i fabularnych filmów dubbingowanych, wśród których 
znajdują się między innymi Opowieści z Narni, Auta, Gdzie jest Nemo czy Kraina 
Lodu, czyli teksty audiowizualne ważne z perspektywy współczesnej popkultury 
dziecięcej. Bohaterom polskiej wersji animacji głosów użyczyli między innymi: 
Zbigniew Zamachowski, Marian Opania, Cezary Kosiński, Jerzy Kryszak, To-
masz Karolak, Agnieszka Grochowska. Gościnnie wystąpił także Karol Okrasa 
– ważna postać medialnego świata kulinarnego (https://dubbingpedia.pl/ hasło: 
Ratatuj).

Tytuł filmu

Z perspektywy podjętego tematu ważne jest to, że już sam tytuł filmu zaczerpnię-
to z kręgu leksyki kulinarnej, przy czym tylko pogłębiona analiza onimu ujaw-
nić może wielość znaczeń językowych i kulturowych tej nazwy. Pozwala także 
na określenie różnorodnych funkcji, które pełni ona w odniesieniu do współcze-
snego tekstu audiowizualnego, realizującego poza celami artystycznymi i dydak-
tycznymi także cel komercyjny. 

Francuskie rattatuille, które w takiej postaci ufundowało filmowy ideonim 
oryginalnej wersji językowej filmu, to nazwa nieskomplikowanej potrawy pro-
wansalskiej. Pochodzi ona najprawdopodobniej z okolic Nicei, gdzie z pozostało-
ści warzywnych i obierek przygotowywali ją przede wszystkim najubożsi. Nazwa 
odzwierciedla sposób przygotowania tej potrawy. Pochodząca od fr. rata – ‘stra-
wa’, fr. touille – ‘mieszać’, oznacza dosłownie długo gotowane i mieszane danie 
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warzywne. Nie bez przyczyny to przygotowanie właśnie tej potrawy stanowiło 
jeden z punktów zwrotnych fabuły filmu. Ugotowana przez Remy’ego i podana 
krytykowi kulinarnemu ratatuja urosła do rangi symbolu – powrotu do najprost-
szych, ale i najważniejszych wspomnień z dzieciństwa, których nie były w stanie 
przywołać żadne wystawne dania kuchni francuskiej i światowej. Dzięki tej po-
trawie twórcy animacji w dość nieoczywisty sposób zaprezentowali teorię o „tra-
fianiu przez żołądek do serca”4.

O tym, że tytuł filmu to specyficzny znak językowy, który wchodzi w układy 
różnorodnych odniesień werbalnych i pozawerbalnych, świadczą także plakaty 
filmowe, których twórcy wykorzystali gry językowe, oparte na zróżnicowanych 
mechanizmach5. O swoistą reinterpretację tytułu pokusili  się między innymi 
autorzy polskiego plakatu, którzy nad planszą z tytułem RATATUJ umieścili 
hasło: Ratatuj się kto może! Ta zabawa językowa doskonale koreluje z kodem ob-
razkowym – główną postacią plakatu jest bowiem uciekający szczur trzymający 
w rękach kawałek sera. O tym, że tematyka filmu oscylować może wokół kulina-
riów, świadczy także drugie hasło (umieszone na dole planszy): komedia z wiel-
kim smakiem. Opisany plakat jest niewątpliwie ukłonem w stronę młodszych 
widzów, którym tytuł ratatuj nie skojarzy się raczej z potrawą, a rozkaźnikiem 
ratuj. Twórcy wykorzystali podobieństwo brzmieniowe form, aby przybliżyć 
dzieciom (nic niemówiący im zapewne) tytuł. 

Nieco inną strategię zastosowali z kolei autorzy plakatu wersji francuskoję-
zycznej. Jego odbiorca nie może mieć wątpliwości, że akcja filmu rozgrywa się 
w restauracji – na plakacie znaleźli  się bowiem ubrani w fartuchy i czapki 
kucharskie bohaterowie: Colette, Linquini i Gousteau. O tym, że bohaterem 
filmu jest także szczur, informuje postać Remy’ego. Pod oryginalnym tytu-
łem Ratatouille twórcy umieścili jego pozorną transliterację: rat · a · too · ee . 
Anglo- i francuskojęzyczni odbiorcy filmu otrzymali dzięki temu wskazówkę, 
że w filmie pojawią się też (ang. too – również) szczury (ang. / fr. rat, łac. rat-
tus, wł. ratto – szczur). Mamy więc do czynienia z interesującą grą językową 
i swoistą strategią neutralizacji zbyt trudnego dla młodego odbiorcy przekazu, 
który niesie tytuł.

Nazwa ratatuja ewokująca oba skojarzenia (rat – ‘szczur’, ratuj) stała się zresz-
tą przedmiotem rozważań pijanego Linquniego:

4 Na marginesie warto wspomnieć, że filmowa ratatuja, mimo że nawiązywała do prostych 
wiejskich dań, przygotowana została w bardziej wykwintny sposób. Jej inspirację stanowiła rata-
touille confit byaldi, czyli warzywa pokrojone na cienkie plastry i zapiekane w piekarniku, którą 
stworzył francuski mistrz kucharski Michel Guérard. Na potrzeby filmu przepis zmodyfikował 
amerykański szef kuchni Thomas Keller, który dodał do niej piperadę, czyli sos z pieczonej pa-
pryki i pomidorów oraz aromatyczny winegret (https://www.everyday-delicious.pl/).

5 Omawiane plakaty znajdują się na stronie filmu w serwisie Filmweb (Ratatuj, 2021).
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Szponder: Ale coś Cię ze szczurami jednak łączy, nie wypieraj mi się tu.
Linquini: Tuturututu. Raratu, rata, rata… Ej, czemu to się tak nazywa? Ratatuja. To 
takie danie. Cnie. A czemu ma taką nazwę? Jak już się coś nazywa, to ta nazwa po-
winna coś znaczyć albo coś oznaczać, ale to nic nie znaczy ta sratatuja… Ratatuja 
kogo i od czego? Ratuja wuja? No za dużo to to nie oznacza…

Można je potraktować jako interesujący przykład rozważań metajęzykowych 
skierowanych raczej do dorosłego (niż dziecięcego) odbiorcy filmu. Jest to je-
den z dość licznych dowodów na zastosowane w filmie podwójne kodowanie 
(ang.  double coding), zakładające takie ukształtowanie tekstu kultury, że może 
on zostać odczytany i zrozumiany na dwóch poziomach, zależnych między inny-
mi od językowych i pozajęzykowych kompetencji odbiorców (por. np. Kubiński 
2015).

Nazwy własne

W polu semantycznym „kulinaria” osadzone są także imiona i nazwiska niektó-
rych bohaterów filmu. Założyciel paryskiej restauracji nazywa się Auguste Gous- 
teu, a twórcy polskiej wersji dubbingowej zdecydowali się nie zmieniać jego imie-
nia i nazwiska. Jest to podyktowane nie tylko faktem, że wymienione onimy bu-
dują omawiane pole semantyczne, lecz także tym, że nazwa Gusteau’s pojawia się 
w warstwie wizualnej jako szyld restauracji. Trudno więc byłoby zastąpić ją inną 
bez wywołania poczucia dezorientacji u widza. Mimo że etymologia imienia 
August (łac. dostojny, boski, majestatyczny, czcigodny) nie ma żadnego związku 
z kulinariami, to jego nienaukowa reinterpretacja, jakiej dokonać może również 
młodszy odbiorca filmu, pozwala na powiązanie go z tym polem semantycznym. 
Łac. gustus to tyle co ‘smak’, wł. gusto oznaczać może zarówno ‘smak’, jak i ‘sposób 
wykonania czegoś’, a fr. le guise – to tyle co ‘sposób lub gust’. 

Twórcy Wielkiego słownika języka polskiego definiują rzeczownik gust jako 
‘1. poczucie piękna, harmonii i elegancji, 2. to, co ktoś lubi i w czym znajdu-
je przyjemność, 3. zespół cech charakterystycznych dla czyjejś twórczości lub 
jakiegoś kierunku w sztuce’ (WSJP 2021). Współczesne znaczenie omawianego 
rzeczownika oddala się więc od pierwotnego związanego ze zmysłem smaku. Co 
więcej, ze słownika kolokacji wynika, że przymiotnik kulinarny znajduje się do-
piero na dziewiątym miejscu kolokatów rzeczownika gust (Hask 2021). Mimo 
więc semantycznego osłabienia związku między gustem (a tym samym imieniem 
i nazwiskiem Augusta Gousteau) a tematyką kulinarną, starsi widzowie filmu 
niewątpliwie odkodują ten związek, a omówiona strategia onimiczna jest przede 
wszystkim ukłonem w ich stronę. 
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Podobnie zresztą przedstawia się kwestia nazwiska głównego ludzkiego boha-
tera filmu. Mimo że nosi on imię Alfredo, wszyscy zwracają się do niego Linquine. 
Z jednej strony dziwić może decyzja pozostawienia oryginalnego (raczej trudne-
go do zapamiętania przez dziecko) nazwiska chłopaka, z drugiej jednak twórcy 
zarówno oryginalnej, jak i polskiej wersji językowej po raz kolejny zdają się nieja-
ko „puszczać oko” do bardziej świadomego odbiorcy filmu. Linguine to bowiem 
rodzaj makaronu pochodzącego z Genui.

Co ciekawe, twórcy polskiego dubbingu zdecydowali  się na zmianę nazwy 
tylko jednego bohatera filmu – antagonisty, który w oryginalnej wersji językowej 
nazywany jest Skinnerem. Angielski skinner oznacza tyle co ‘skórnik’ czy ‘garbarz’, 
czyli rzemieślnik zajmujący się oprawianiem zwierząt i wykonywaniem galante-
rii skórzanej. Oryginalne nazwisko bohatera nie nawiązuje więc bezpośrednio 
do pola semantycznego „kulinaria”6. W polskiej wersji językowej filmowy czar-
ny charakter nazywa się natomiast Szponder. Jest to wynik onimizacji rzeczow-
nika szponder oznaczającego tyle co ‘żebra wołowe, część tuszy wołowej, która 
może być przyrządzana na różne sposoby’. Nie bez znaczenia wydaje  się fakt, 
że to właśnie ten bohater otrzymał imię nawiązujące do dań mięsnych. Twórcy 
filmu (świadomie lub nieświadomie) propagują raczej kuchnię wegetariańską. 
Omówiona poniżej leksyka poświadcza wprawdzie obecność w dialogach nazw 
potraw mięsnych, jednak ostatecznie zarówno zupa Linguiniego, jak i ratatuja 
Remy’ego to dania wegetariańskie.

Z pozoru do sfery kulinarnej nie nawiązuje imię głównego zwierzęcego boha-
tera filmu – Remy’ego. Jest ono zdrobnieniem od imienia Remigiusz – spopulary-
zowanego we Francji przez postać św. Remigiusza – apostoła Franków. Znawcom 
francuskich alkoholi imię Remy kojarzyć się może natomiast z marką St. Remy 
z Prowansji, produkującej brandy, koniaki i wina. To kolejny intertekstualny za-
bieg onimiczny, którego związek ze światem kulinariów odkodować mogą jedy-
nie dorośli odbiorcy filmu. Jego zastosowanie nie przeszkadza jednak najmłod-
szym widzom filmu.

Leksyka kulinarna a słowa kluczowe

Jak wspomniałam wcześniej, na potrzeby badań przetranskrybowałam dialogi 
wszystkich bohaterów filmu i to one (a nie scenariusz) były podstawą analizy 
frekwencyjnej i semantycznej jego warstwy werbalnej. Aby sprawdzić frekwen-
cyjną reprezentatywność leksyki związanej z kulinariami na tle całości dialogów 
filmowych, wykorzystałam Korspusomat (https://korpusomat.pl/). Na liście słów 

6 Można ją z nimi powiązać na zasadzie dalszego skojarzenia – kucharze wykorzystują 
w kuchni mięso, skórnik zajmuje się tym, co pozostaje z zabitych do celów kulinarnych zwierząt.
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kluczowych wygenerowanej na podstawie transkrypcji dialogów filmu Ratatuj 
znalazły się zarówno formy niezwiązane ze sferą kulinarną, tj. zaimki (coś, co, jak, 
mój), czasowniki (musieć, wiedzieć, chcieć), jak i leksemy nawiązujące do oma-
wianego pola semantycznego: gotować, kucharz, kuchnia, zupa. O tym, którzy 
bohaterowie są ważni z perspektywy fabuły filmu, świadczy obecność na liście 
słów kluczowych nazwiska Gousteau i rzeczownika szczur. Ilościowy rozkład rze-
czowników: gotować, kucharz, kuchnia, zupa, Gousteau i szczur zaprezentowałam 
na wyeksportowanym z Korpusomatu grafie (ryc. 1.). 

Ryc. 1. Słowa kluczowe dialogów bohaterów filmu Ratatuj (źródło: Korpusomat)

Z danych na nim zaprezentowanych wynika, że tylko zupa pojawia się w fil-
mie incydentalnie, pozostałe formy są używane konsekwentnie przez cały czas 
trwania dialogów. Świadczy to o równomiernym leksykalnym obciążeniu wer-
balnej warstwy filmu słownictwem związanym z jego tematem przewodnim. 

Leksyka kulinarna a pola semantyczne

O realnym nasyceniu dialogów leksyką związaną kulinariami świadczy jednak 
nie tyle jej reprezentacja na liście słów kluczowych, ile liczebność i częstotliwość 
użycia tych jednostek w werbalnej warstwie filmu. W związku z tym, że w od-
niesieniu na przykład do korpusów słownikowych analizowany zbiór jest jed-
nak zbiorem ograniczonym i, relatywnie rzecz biorąc, niewielkim, do jego ana-
lizy zastosowałam własną klasyfikację, w której wyróżniłam 5 zasadniczych pól, 
zrezygnowałam natomiast z klasyfikacji zaproponowanych przez innych ba-
daczy (por.  np. Witaszek-Samborska 2005, Lesz-Duk 2003). Zatytułowałam je 
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za pomocą pytań, które zadawać może dziecko – główny programowany odbior-
ca filmu. Analizie poddałam 97 jednostek notowanych 258 razy.

Pole 1: Jak przygotowujemy jedzenie?
W obrębie pola związanego z przygotowaniem jedzenia liczącego 7 jednostek no-
towanych 39 razy wyróżniłam następujące podpola:

1.1. Nazwy czynności związanych z przygotowywaniem jedzenia (27/22): gotować, 
ugotować;

1.2. Nazwy naczyń służących do przygotowywania jedzenia (3/3): półmisek, cho-
chla, łyżka;

1.3. Nazwy miejsc związanych z przygotowywaniem jedzenia (3/14): kuchnia, zmy-
wak, spiżarnia.

W analizowanym polu znalazło się niewiele jednostek semantycznych. Warto 
podkreślić, że są to albo wyrazy rodzime, albo dawno zapożyczone do języka 
polskiego (kuchnia – stwniem. kuchina / chuhkina, chochla – niem. kochle8) lub 
też, jak spiżarnia, powstałe w języku polskim od wyrazu zapożyczonego jeszcze 
na gruncie staropolszczyzny. Wszystkie one (być może poza chochlą) są elementa-
mi języka ogólnego. Na liczebność notacji omawianych jednostek wpływa przede 
wszystkim częstotliwość użycia czasowników gotować, ugotować i rzeczownika 
kuchnia. Pozostałe leksemy notowane są jednostkowo. 

Pole 2: Co jemy i pijemy?
Jest to najliczniejsze, zarówno liczebnie, jak i frekwencyjnie pole semantyczne (55 
jednostek notowanych 130 razy). Wydaje się ono też najciekawsze z perspektywy 
odbiorców filmu familijnego. Jego analiza pozwala postawić tezę, że słownictwo 
to wyselekcjonowano tak, aby z jednej strony nie utrudnić odbioru najmłodszym 
widzom, z drugiej zaś – nie znudzić ich rodziców. W obrębie omawianego pola 
wyróżnić można następujące podpola:

2.1. Ogólne nazwy tego, co jemy (7/27): danie, jedzenie, potrawa, posiłek, żarcie, 
przysmak, specjał,

2.2. Nazwy posiłków (3/4): obiad, kolacja, deserek,

2.3. Ogólne nazwy rodzajów dań (5/26): zupa, bulion, sos, sosik, jajecznica,

2.4. Nazwy produktów do przygotowywania posiłków (7/10): mąka, jajo, cukier, sól, 
masło, ser, oliwa,

7 Pierwsza liczba w nawiasie odnosi  się do liczby jednostek, druga – do liczby notowań 
wszystkich jednostek z danego pola w całości dialogów.

8 Jeśli nie podaję inaczej, etymologię przytaczam za Wielkim słownikiem języka polskiego 
(WSJP, 2021).
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2.5. Nazwy produktów lub dań mięsnych (5/9): baranina, grasica, salceson, kaszan-
ka, kotlet,

2.6. Nazwy produktów lub dań drobiowych (3/3): bojler w panierze, kaczka, bażant, 

2.7. Nazwy produktów lub dań rybnych (5/7): łosoś, mątwa, jesiotr, anchois, filet,

2.8. Nazwy pieczywa (3/4): pieczywo, chleb, bułka,

2.9. Nazwy przypraw (7/17): przyprawa, szafran, cząber, rozmaryn, oregano, wani-
lia, turówka wonna,

2.10. Nazwy dań gotowych (2/7): hot dog, mrożonka,
2.11. Chrematonimiczne nazwy konkretnych produktów lub potraw (5/12): ratatui, 

foi gras, salad compose, tomme de chèvre, mimolette,
2.12. Nazwy napojów (3/4): wino, winko, sauvignon blanc. 

W omawianym polu znalazły  się z jednej strony nazwy ogólne, gatunkowe 
(np. jedzenie, pieczywo, przyprawa), z drugiej nazwy doprecyzowujące typy dań 
lub przypraw (np. jajecznica, baranina, rozmaryn), z trzeciej wreszcie nazwy, któ-
re uznać można za chrematonimy, czyli zapożyczone i niezaadaptowane do pol-
szczyzny nazwy konkretnych produktów, potraw czy win (np. foi gras, sauvignon 
blanc) . Zarówno te ostatnie, jak i inne nazwy typu mątwa, grasica, bojler, anchois 
to elementy notowane w filmie jednostkowo. Przeciętne dziecko9 w wieku przed-
szkolnym lub szkolnym raczej ich nie zna i nie zrozumie. Prawdopodobnie nawet 
nie wychwyci ich z niekiedy dość szybko realizowanych przez aktorów dialogów 
filmowych. Podobnie, jak w innych produkcjach familijnych, leksyka o ograni-
czonym zasięgu stanowi nie tylko narzędzie kreacji świata przedstawionego, peł-
ni także funkcję informacyjną. Dzięki tego typu elementom leksykalnym film 
Ratatuja można z powodzeniem wykorzystać jako narzędzie dydaktyczne za-
równo na lekcjach języka polskiego, jak i towarzyszących seansowi rozmowach 
z dziećmi. 

Pole 3: Jak jemy i pijemy? 
Pole to jest nieco mniej rozbudowane niż poprzednie. Znalazło się w nim 13 jed-
nostek notowanych 32 razy. Tworzą one zaledwie dwa podpola:

3.1. Nazwy czynności związanych ze spożywaniem jedzenia i picia (6/12): jeść, zjeść, 
smakować, przegryźć, pić, żreć

3.2. Nazwy związane ze zmysłem węchu i smaku (7/20): węch, smak, zapach, pach-
nąć, smakować, słony, słodycz

9 Sprawdzałam to w grupie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, z którymi 
oglądałam film.
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W ich analizie warto zwrócić uwagę na rozbudowane relacje semantyczno-
-stylistyczne, w jakie wchodzą ze sobą czasowniki nazywające czynność jedzenia. 
Znalazł się tu zarówno neutralny czasownik jeść, reprezentujący rejestr wysoki 
czasownik smakować, jak i kolokwialny – żreć. Warto podkreślić, że tego ostat-
niego używają w filmie jedynie szczury – kreowane (poza Remym) na reprezen-
tantów niższych warstw społecznych.

Pole 4: Gdzie jemy i pijemy?
Omawiane pole tworzy 17 jednostek notowanych 25 razy, skupionych w dwóch 
podpolach:

4.1. Nazwy miejsc, w których jemy (6/19): restauracja, knajpa, knajpka, lokal, za-
kład żywienia, garkuchnia,

4.2. Nazwy pracowników restauracji (9/40): kucharz, szef kuchni, pomywacz, kelner, 
szef zmiany, saucier, kucharz sekcji, młodszy kucharz sekcji, pomocnik kucha-
rza.

Warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób wprowadzono do filmu większość 
z wymienionych powyżej nazw. O ile rzeczowniki, takie jak kucharz czy kel-
ner, stanowią elementy biernego lub nawet czynnego słownictwa przeciętnego 
dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, o tyle próba odpowiedzi 
na pytanie, czym zajmują się kucharz sekcji, pomywacz czy saucier, nie zawsze 
skończyć  się może powodzeniem. Twórcy filmu są tego świadomi, dlatego też 
wprowadzają w świat restauracyjny nie tylko Remy’ego, lecz także małego widza:

Gousteau: Wskaż mi szefa kuchni.  
Remy: O, to ten.  
Gousteau: A jego zastępca? 
Remy: To ten. Jest szefem zmiany, ma na wszystko oko, gdy nie ma szefa 
kuchni. To saucier, specjalista od sosów, bardzo ważny. To kucharz sekcji 
i młodszy kucharz sekcji, obaj bardzo ważni. Kolejni. Pomocnik kucharza 
też ważna funkcja. 

Przytoczony dialog można zatem zanalizować pod kątem dwóch pasm pa-
rametru nadawczo-odbiorczego wyróżnionego przez Bogusława Skowronka 
w procesie analitycznym dyskursu filmowego: 

Dialogi w utworach kinematograficznych (podobnie zresztą jak w literaturze i teatrze) 
realizują podwójny model adresowania. Można wyróżnić wewnątrztekstowego oraz 
zewnątrztekstowego adresata. Odbiorcami wewnątrztekstowymi są fikcyjne posta-
ci funkcjonujące w świecie przedstawionym. Bohaterowie filmowi ze sobą konwer-
sują, prowadzą dialogi lub wygłaszają monologi. Ten poziom komunikacji traktuję 
jednak jako pasmo sekundarne w tym parametrze (…). Funkcjonowanie odbiorców 
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zewnętrznych implikuje istnienie pewnej nadwyżki semantycznej w wypowiedziach 
fikcyjnych postaci filmowych. Są one tak konstruowane, abyśmy to my – widzowie 
– byli dobrze poinformowani. To odbiorcy powinni na podstawie dialogów (połączo-
nych z innymi środkami wyrazu) posiąść wiedzę niezbędną do rozumienia całości 
filmowego opowiadania, czyli zbudowania złożonej i koherentnej reprezentacji po-
znawczej oglądanego materiału (Skowronek 2020, s. 139–140).

Pole 5: Inne
W omawianym polu znalazło się 5 jednostek, z uwagi na nadreprezentację rze-
czownika kuchnia ‘sposób gotowania’, notowanych 32 razy. Poza wymienionym 
tworzą je rzeczowniki: przepis, apetyt, dieta oraz przymiotnik kulinarny.

Związki i innowacje frazeologiczne

Analiza innych filmów familijnych o jasno zarysowanej dominancie tematycz-
nej prowadzi do wniosku, że twórcy polskich wersji dubbingowych bardzo chęt-
nie wykorzystują w nich potencjał frazeologiczny polszczyzny i jego otwartość 
na różnorodne innowacje (Kresa 2018). Z perspektywy badań języka bohaterów 
innych animacji zaskakuje fakt, że twórcy dialogów do Ratatuj nie zdecydowa-
li  się na podobną strategię. Warstwa frazeologiczna analizowanego dyskursu 
filmowego nawiązująca do tematyki kulinarnej ogranicza się do udosłownienia 
związków frazeologicznych. Mamy z nim do czynienia w zdaniach: Jednak dobrze 
mieć nosa do jedzenia (← mieć do czegoś nosa); Wchodzisz w to? Oj, to damy do 
pieca (← dać do pieca). Wyjątkiem od tej zasady jest zaledwie jedna innowacja 
wymieniająca: Początkującego kucharza rzuca się na głęboki tłuszcz (← rzucać 
kogoś na głęboką wodę), której celem również jest udosłownienie frazy wyjścio-
wej i osadzenie jej w kulinarnym kontekście.

Metafory synestezyjne

Z jednej strony język bohaterów analizowanego filmu jest bardzo konkretny. Jego 
bohaterowie mówią przede wszystkim o zdarzeniach, osobach i przedmiotach, 
czyli faktach. Są one wprawdzie punktem wyjścia do rozważań na tematy abs-
trakcyjne, takie jak przyjaźń, miłość, dojrzałość czy relacje rodzinne, w wypo-
wiedziach ludzkich i zwierzęcych bohaterów Ratatui dominuje jednak konkret, 
a metafory należą w nim do rzadkości. Wyjątek stanowią niektóre wypowiedzi 
Augusta Gousteau, krytyka kulinarnego Ego i Remy’ego, w których pojawiają się 
konwencjonalne i niekonwencjonalne metafory synestezyjne. Rozpatrywana 
w świetle koncepcji G. Lacoffa i M. Johnsona metafora synestezyjna 
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rozumiana jest jako metafora, której domena źródłowa jest domeną percepcyjną, na-
tomiast domena docelowa może dotyczyć doznań zarówno percepcyjnych, jak i nie-
związanych z wrażeniami zmysłowymi. Jest ona rezultatem powszechnej wrodzonej 
zdolności ludzi do kojarzenia pewnych wrażeń zmysłowych z innymi doznaniami 
zmysłowymi lub niezmysłowymi (Ginter 2020, str. 70).

Obecne w dialogach bohaterów Ratatuj metafory synestezyjne zasadzają się 
na kontaminacji smakowo-zapachowej domeny źródłowej, jaką są kulinaria, 
i odwołującej się do zmysłu słuchu metafory docelowej – muzyki. Jak bowiem 
twierdzi jeden z bohaterów animacji: „dobra kuchnia jest jak muzyka. Ma smak, 
nuty, które pachną. Takie cuda zdarzają się na każdym kroku, a na tym polega 
sztuka, by przystanąć i je dostrzec”. Z ust innego dowiadujemy się, że: „Każdy 
okruch jedzenia jest jak nuta smaku. Ale gdy zaczyna się je łączyć, pojawia się 
coś całkiem nowego”. 

Ucząca Linqiuniego Colette pyta go: 

Jak poznać klasę pieczywa, nie próbując go? Nie po zapachu, nie po wyglądzie, ale 
po dźwięku, jaki wydaje. Słuchaj: to symfonia chrupnięć, takie brzmienie wydaje 
tylko dobry chleb. 

Nuta smakowa jest wprawdzie metaforą konwencjonalną, Remy rozbudowuje 
ją jednak, kiedy opowiada: 

Mleczno-słona słodycz, twarda orzechowa nuta. Wyczuwasz ją? (…) Wyobraź sobie 
nieskończone kombinacje wszystkich nut smakowych, całe partytury na podniebie-
niu tylko czekają, żeby je odkryć.

Wynotowane z wypowiedzi bohaterów metafory synestezyjne mają na celu 
niewątpliwie urozmaicenie filmowego dyskursu kulinarnego, pełnią jednak także 
funkcję charakteryzującą. Gousteau, Ego, Colette czy Remy jawią się widzom nie 
tylko jako specjaliści w swojej dziedzinie, bez błędu recytujący prostsze i trudniej-
sze nazwy dań, lecz także postaci, dla których kuchnia i gotowanie to nie tyle zaję-
cie, ile prawdziwa pasja i miłość, o której potrafią opowiadać stylem artystycznym.

Podsumowanie

Poza wymienionymi elementami filmowego dyskursu kulinarnego, którego wi-
dzowie Ratatuj stają się świadkami i uczestnikami, w analizowanych dialogach 
pojawiają  się także zdania, które uznać można za sentencje. Padają one z ust 
Augusta Gousteau – kulinarnego guru Remy’ego, który mówi: „Ty lepiej twórz, 
kucharzem bądź”; „Takich, co lubią gotować, długo nie trzyma się głód”. Boha-
ter ten jak refren powtarza słowa, które starszym widzom przywodzą na myśl 
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piosenkę zaśpiewaną po raz pierwszy przez Jerzego Stuhra na festiwalu w Opolu 
w 1977 roku: „Gotować każdy może”.

Przeprowadzona na potrzeby artykułu analiza prowadzi do wniosku, że słow-
nictwo związane z przygotowywaniem i spożywaniem jedzenia stanowi niewąt-
pliwą dominantę semantyczną werbalnej warstwy filmu w jego wersji dubbin-
gowej. Leksyka ta jest integralnym elementem kreacji świata przedstawionego, 
splecionym z fabułą filmu i pozajęzykową kreacją bohaterów. Razem z innymi 
werbalnymi elementami tworzy ona specyficzny kulinarny dyskurs filmowy, 
którego odbiorcami, a tym samym uczestnikami są widzowie w różnym wieku 
– przede wszystkim dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne oraz ich opiekunowie.

Z uwagi na obecność w kinach i przed telewizorami tych pierwszych twórcy 
Ratatuj wykorzystali przede wszystkim słownictwo ogólne, rodzime lub dawno 
zaadaptowane do polszczyzny, czyli takie, które najmłodsi programowani od-
biorcy filmu zrozumieją bez problemu. Polskim dialogistom przyświecały więc 
(poza artystycznymi) cele pragmatyczne – dialogi filmu familijnego nie mogą 
utrudniać percepcji jego fabuły i rozpraszać uwagi młodego widza.

Nie oznacza to oczywiście, że zebrana leksyka związana z kulinariami repre-
zentuje jedynie literacką odmianę polszczyzny. W filmie sporadycznie pojawia-
ją się także kolokwializmy (żarcie, zeżreć, garkuchnia), które pełnią funkcję cha-
rakteryzującą, i emocjonalizmy, używane przez bohaterów w stanach wzburzenia 
emocjonalnego. Jest to kolejny dowód na to, jak bardzo warstwa językowa sprzę-
ża się w tym filmie z fabularną rzeczywistością pozajęzykową.

Podobnie jak potoczna, leksyka „trudniejsza”, zapożyczona, nazywająca bar-
dziej wyszukane dania i produkty pojawia się w filmie o wiele rzadziej niż leksyka 
ogólna. Jej obecność stanowi swego rodzaju ukłon w kierunku starszego odbiorcy 
kina familijnego. Jest też elementem językowej kreacji bohaterów – dzięki niej 
widz zyskuje świadomość, że bohaterowie to osoby bardzo dobrze (czasem lepiej 
niż on) zorientowane w tematyce kulinarnej. Obecność obcojęzycznych elemen-
tów nazywających różnego rodzaju dania młodszemu widzowi nie utrudnia jed-
nak zrozumienia istoty fabuły filmu.

Nie ulega też wątpliwości, że dziecko nie odkoduje także zawoalowanej gene-
zy większości nazw własnych, idealnie wpisujących się w filmowy dyskurs kuli-
narny. Te zabawy językowe stanowią kolejny ukłon w stronę dorosłego odbiorcy 
animacji i dowód tzw. podwójnego kodowania.

W odróżnieniu od innych filmów tego typu twórcy dubbingu Ratatuj zrezy-
gnowali ze strategii adaptacyjnej polegającej na przesycaniu dialogów filmowych 
innowacjami frazeologicznymi, mimo że tematyka kulinarna otwiera bardzo 
szerokie pole dla tego typu gier językowych. Z perspektywy badacza film tra-
ci przez to na atrakcyjności jako materiał analityczny. Z drugiej jednak strony 
wzrasta z tego powodu jego potencjał glottodydaktyczny, który liczne innowacje 
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frazeologiczne niejasne dla osób uczących się języka polskiego, mogłoby osłabić. 
Obecność w Ratatuj rodzimej lub dawno zaadaptowanej do polszczyzny leksyki 
związanej z jedzeniem i gotowaniem sprawia, że zdubbingowana wersja animacji 
stanowić może ważną pomoc glottodydaktyczną w nauczaniu języka polskiego 
obcokrajowców oraz młodszych dzieci aktywnie rozbudowujących swój zasób 
leksykalny.
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Streszczenie

Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy polskojęzycznej wersji animacji Rata-
tuj, którego akcja rozgrywa się w dużej mierze na zapleczu paryskiej restauracji. Z przed-
miot badań obrałam leksykę semantycznie związaną z kulinariami oraz obecne w filmie 
nazwy własne (jego tytuł, imiona i nazwiska niektórych bohaterów). Analiza ujawnia 
dominację omawianej leksyki w warstwie werbalnej filmu, w której wykorzystano 97 jed-
nostek związanych z kulinariami notowanych 258 razy. Zebrane leksemy układają  się 
w 5 pól semantycznych, wśród których liczebnie i frekwencyjnie dominuje pole związane 
z rodzajami spożywanych dań. Przeprowadzona analiza dowodzi, że w doborze zarówno 
warstwy leksykalnej, jak i onimicznej twórcy filmu kierowali  się potrzebami zróżnico-
wanego pod względem wieku odbiorcy animacji, którym jest zarówno dziecko w wieku 
wczesnoszkolnym lub przedszkolnym, jak i jego rodzic.

SłOWA KLuCZOWE: leksyka kulinarna, film animowany, dyskurs filmowy, onimy 
medialne
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LEKSYKALNE ZRÓŻNICOWANIE NAZW 
JEDNEJ POTRAWY W GWARACH 

POGÓRZA WSCHODNIEGO

LEXICAL DIVERSITY OF THE NAMES OF ONE DISH IN THE DIALECTS 
 OF THE EAST PART OF THE POGÓRZE REGION

ABSTRACT: The subject of this article is the name of a flour dish cooked with water or 
milk. The dish in question used to be a typical daily food of the inhabitants of the Pogórze 
region. From the linguistic point of view, it is interesting to note the occurrence of many 
names of the same object in a small area. The nomenclatural variation is visible even 
within a single village. The analysed lexemes differ in structure, origin, frequency and 
stylistic character. The reasons for the functioning of many names of the same referent 
in one communication community are discussed. In this context, considerations on 
synonymy in dialects are also undertaken.

KEYWORDS: culinary vocabulary, synonymy, linguistic geography

1. Wprowadzenie

Określeniem wschodnie Pogórze w sensie geograficznym posługujemy się w ro-
zumieniu zaproponowanym przez Halinę Karaś, która w zasadzie utożsamia 
ten teren z dawną ziemią biecką. Obszar ten obejmuje Pogórze Ciężkowickie 
oraz zachodnią część Dołów Jasielsko-Sanockich, czyli Obniżenie Gorlickie. 
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Administracyjnie są to powiaty gorlicki oraz częściowo jasielski i tarnowski 
(Karaś 2020, s. 21–22). Ludność tam zamieszkująca posługuje  się gwarami 
należącymi do dialektu małopolskiego – według podziału gwar i dialektów 
Kazimierza Nitscha – do jego części nazywanej Małopolską południową ni-
zinną (Nitsch 1968). Natomiast, według klasyfikacji Stanisława Urbańczyka, 
są to gwary Pogórza wschodniego, ale w wypadku naszych rozważań tylko 
jego części, ponieważ w podziale tego badacza Pogórze wschodnie obejmuje 
dużo większy obszar i rozciąga się aż po linię Tarnów–Rzeszów (Urbańczyk 
1953).

Mieszkańcy wyodrębnionego terenu reprezentują ten sam typ kultury, z po-
dobnym stylem życia, obyczajami i systemem wartości. Do wyznaczników iden-
tyfikujących każdą społeczność – obok m.in. takich elementów, jak język, reli-
gia, zwyczaje i strój – należy również pożywienie. Potrawy, sposób ich przygo-
towania i spożywania, a także ich nazwy są istotnym składnikiem dziedzictwa 
kulturowego, sprzyjają budowaniu wspólnotowych więzi, składają się na koloryt 
lokalny i tworzą atmosferę swojskości, często też są nośnikiem informacji o tej 
społeczności, o jej bytowaniu, zasobności, kontaktach czy migracjach.

W artykule zajmiemy się nazwami potrawy znanej w wielu regionach kraju, 
a na terenie Pogórza wschodniego będącej jednym z podstawowych składników 
dawnego codziennego pożywienia. Jest to proste danie z mąki gotowanej na wo-
dzie lub mleku, bardzo częsty posiłek biednej ludności. Zjawiskiem ciekawym 
z językowego punktu widzenia jest występowanie na niewielkim obszarze, czę-
sto w jednej wsi, kilku lub kilkunastu nazw tej potrawy. Spróbujemy odpowie-
dzieć na pytanie, jakie są przyczyny różnorodności nazewniczej oraz czy można 
w tym kontekście mówić o synonimii leksykalnej.

Zebrany materiał pochodzi ze Słownika gwar polskich (SGP) i jego kartoteki 
(KSGP). Wykorzystano także słowniki gwarowe z regionu oraz kilka innych pu-
blikacji, zarówno naukowych, jak i popularnonaukowych, oraz materiały własne 
autorki z kwerend i eksploracji terenowych.

2. O potrawie

Na wstępie przytoczmy kilka najważniejszych informacji o przyrządzaniu i poda-
waniu potrawy. Dokładny jej opis został zamieszczony m.in. w monografii Ziemia 
Biecka . Lud polski w powiatach gorlickim i grybowskim pod red. Seweryna Udzieli. 
Praca, napisana w latach 1889–1895, drukiem ukazała się ponad sto lat później. 
Bolesław Tync, autor rozdziału poświęconego pożywieniu, umieścił tę potrawę 
na pierwszym miejscu wśród szesnastu dań typowych dla tej części Pogórza, co daje 
wyobrażenie, jak ważne miejsce zajmowała w jadłospisie pogórzańskich chłopów. 
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B. Tync, nazywając tę potrawę, najczęściej posługuje się określeniem dziama i tak 
opisuje sposób jej przygotowania:

Gotują wodę, dopóki nie zawrze, potem ją odstawiają, następnie do niej wsypują mąkę 
żarnową pszeniczną lub orkisianą, rzadziej żytnią, dodają soli i mieszają tak odstawio-
ną rogalkiem (mątewką) w Rzepiennikach. Bywa też, że odlewają trochę wody po od-
stawieniu z ognia, do niej wsypują mąkę, a gdy się obewrze, to jest gdy woda mąkę 
wokoło obejmie, wówczas firlają (mieszają) rogalem (Jastrzębia – Bruśnik), aby się 
krupki nie porobiły, następnie przystawiają znowu do ognia, wlewając często słodkie-
go mleka, a gdy się zagotuje, odstawiają ją, prawie zawsze ubierają poprzednio z gar-
nuszka trochę tej dziamy na miseczkę (tę część dziamy odlanej nazywają ubiorkiem 
i dają go zwykle dzieciom, które się o niego nawet biją), a potem wszystką wlewają 
na misę i dopiero teraz, jeżeli tego nie uskuteczniono w garnku przed ugotowaniem, 
zalewają ją słodkim mlekiem, żurem lub maślanką (Libusza), lub wreszcie i zimną 
wodą (Jastrzębia), czyli hartują ją, po czym zajadają tę dziamę jako najsmaczniejszą 
potrawę, chociażby była nawet jałowa, co się u biedniejszych najczęściej zdarza. Może 
ona być rzadka, ale często gotują ją tak gęstą, że po oziębieniu można ją na misce po-
krajać łyżką na kawałki, a w szczeliny pomiędzy nimi nalać mleka, żuru lub maślanki 
(Libusza, Bystra) (Tync 2018a, s. 84–85).

Oprócz podstawowego sposobu gotowania na wodzie, występowały też od-
miany tego dania, w których mąkę gotowano na mleku słodkim lub kwaśnym. 
Ta potrawa mączna – jak już wspomniano – wchodziła w skład codziennego po-
żywienia mieszkańców Pogórza, jedzono ją o różnych porach dnia, na śniadanie, 
na obiad czy kolację. Jeden z mieszkańców tego terenu dzieli  się taką refleksją 
na temat ubogiej kuchni Pogórzan: „Ludzie w kółko jedli dziamę (paciarę, od 
której nawet ołpinian – „Paciarożami” [!] zwano). Dostatkiem już było, jeśli była 
na mleku” (Solarz 2013, s. 30).

Przypisywano tej potrawie dużą wartość odżywczą, mawiano, że: „dobrze wy-
gląda, bo pewnie samą tylko dziamę jada” (Tync 2018a, s. 84–85). Wraz z popra-
wą sytuacji ekonomicznej ludności potrawa traciła na znaczeniu i zaczęła ustę-
pować miejsca bardziej wyszukanym daniom. Współcześnie jest obecna niemal 
wyłącznie we wspomnieniach, zawsze jako pożywienie ludzi biednych, zaspo-
kajające wprawdzie głód, ale niezbyt smaczne i niezbyt pożywne: „Jak dobrze 
płojys, to bedzie robiuło. Nie tak jak downi, co ino dziame jedli, to sie na płolu 
przewracali” (Rzepiennik Strzyżewski). Dziama w zasadzie znikła z jadłospisu 
Pogórzan, średnie i najmłodsze pokolenie już jej nie zna. Najstarsi mieszkańcy od 
czasu do czasu ją przyrządzają, często tylko ze względów sentymentalnych, aby 
przypomnieć sobie smaki młodości: „Jo se jesce nieroz dziamy ugłotuje. Ni mom 
zymbów, to takie cosi dobrze mi jeś. Ale ino jo jym, młode nie kcom. Godajo, 
ze to zarcie lo świń, a nie lo ludzi. A mie smakuje i brzuch mie pło tym nie błoli, 
a jezym doś strocno (‘wrażliwa, delikatna’)” (Rzepiennik Strzyżewski).
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To danie bywa też wskrzeszane na odbywających  się imprezach regionalnych 
jako charakterystyczny element kuchni pogórzańskiej.

3. Materiał leksykalny

Udało się zgromadzić w gwarach badanego obszaru 38 nazw tej potrawy. W zbio-
rze są nazwy częste, funkcjonujące na większym terenie, te o niższej frekwencji, 
niemniej dobrze znane oraz nazwy rzadkie i sporadyczne, których występowanie 
ograniczone jest do jednej wsi lub nawet tylko jej części1. 

3.1. Nazwy częste2

braja, brajka, breja: Brajka i giermuska to jedno. U nos to nojwiyncy tata jod. 
Mama rano ugłotowała. Stoło to w misce na blase, taki żółty kłozuch sie zro-
biuł, bło to na mlyku swłojym buło. Mama na pół, młoze mni, włody dolywa-
ła, ale i tak to zyzne buło. To razowom mąke sie głotowało. To tata dochło-
dziuł i płojodoł (Stróżna); (Bobowa – Tync 2018a, s. 84, Bogoniowice – AJPP 
m. 363, Jodłówka Tuchowska – KSGP, Sękowa – Bania 1971, s. 39, ok. Gorlic 
– Średniawa 2018, s. 94, Wietrzyk 2011, s. 12, ok. Tarnowa3 – Pawłowicz 1873, 
s. 306);

dziama, dziamka: Downi to gotowali dziame, z mółki na włodzie abo na mlyku. 
Dziame gotowali z mółki pszynny, a jak nie było pszynny, to z zytni. Chłoć-
kiedy za łokupacji to nawet z łowsiany mółki (Bugaj – Karaś 2020, s. 173); 
Zjadłoby sie dziamki, taki jak downi, z razowy mółki, ze słodkiym mlykiym. 
Dobre to buło i zdrowe (Rzepiennik Strzyżewski); (Zalasowa, Rzepienniki4 
– Tync 2018a, s. 84, Olszyny – Tync 2018b, s. IV, Sękowa – Bania 1971, s. 39, 
ok. Gorlic – Wacławski 1965, s. 218, Wietrzyk 2011, s. 33, ok. Tarnowa – Paw-
łowicz 1873, s. 307, Turza);

giermucha, gierma, giermuga, giermuła, giermuczka, giermuszka: Ile razy zosta-
ło od obiadu giermuchy (…), to zamiást dać biédnemu, tom świniom wláła 

1 Omawiane nazwy są podawane w takiej postaci, jaką by miały w języku ogólnym, nie 
uwzględnia się systemowych cech fonetycznych. Odstępstwo stanowią dłuższe cytaty gwarowe, 
podawane w pisowni uproszczonej, ale z zachowaniem najważniejszych właściwości wymowy 
gwarowej.

2 Za nazwy częste uznano nazwy mające przynajmniej 7 poświadczeń, nazwy rzadsze mają 
od 4 do 6 poświadczeń, za nazwy rzadkie i sporadyczne uznano nazwy mające do 3 poświadczeń.

3 Błażej Pawłowicz pochodził z Zalasowej, miejscowości leżącej na skraju Pogórza 
Ciężkowickiego, najprawdopodobniej większość wyrazów w tym zbiorku pochodzi z tej wsi.

4 Autor ma na myśli 4 miejscowości: Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Marciszewski, Rze-
piennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy.
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w koryto (Łużna – Udziela 1903, s. 100); Giermuska to zeciórka z pytlowany 
mółki (Sękowa – KSGP); (Sękowa – Bania 1971, s. 39, ok. Gorlic – Wacław-
ski 1965, s. 218, Wietrzyk 2011, s. 41, Łużna – Tync 2018a, s. 85, Zagórzany 
– Tync 2018a, s. 84, Tync 2018b, s. III, V, ok. Tarnowa – Pawłowicz 1873, 
s. 307, Stróżna – KSGP);

paciara, paciarka, paciarsko: Dziś na wiecerzóm bedzie paciara (Sękowa – KSGP); 
Jo jesce dziś bym zjadła paciary, takie to było dobre. Paciara była robiona 
z mółki, była paciara, był papciok, paciara była z pszynny mółki na mlyku, 
a papciok ze żytni mółki na włodzie, dopiyro jak sie ugłotowało, to sie polywa-
ło kwaśnym mlykiym i jadło sie (Bugaj – Karaś 2020, s. 257); Na śniodanie to 
głotowali paciarke takóm razowóm no ji to było, było śniodanie (Bugaj – Ka-
raś 2020, s. 257); (Biecz – Tync 2018b, s. IV, Binarowa – Tync 2018b, s. IV, Li-
busza, Siedliska – Tync 2018a, s. 84; Jodłowa – KSGP, Racławice – Karaś 2020, 
s. 258, ok. Gorlic – Wacławski 1965, s. 218, Wietrzyk 2011, s. 41, ok. Tarnowa 
– Pawłowicz 1873, s. 308, Burzyn, Ołpiny, Skołyszyn, Szymbark).

3.2. Nazwy rzadsze

papciak: Papciok to gynsto paciara zytnio, grubo zmielono, zalono kwaśnym mly-
kiym (Racławice – Karaś 2020, s. 258); Buła tako paciara, nazywała sie papciok, 
jo tego nie barz lubiała (Bugaj – Karaś 2020, s. 258); Jédzcie, Antoni, niesło-
ny papciák (Moszczenica – Udziela 1903, s. 110); Bardzo gęstą „zociórke, ale 
takóm, co jóm młozno krajać” parę osób określiło mianem papciok (Sękowa 
– KSGP); (ok. Gorlic – Wacławski 1965, s. 218, Sękowa – Bania 1971, s. 39);

sapa, sapka, sapicha: Bryję też nazywają sapą, bo gdy wre, to sapie (Jodłówka 
Tuchowska – KSGP); Sapka – inaczej zociórka, giermuska, pło młójtewce, 
paciara (Sękowa – KSGP); (Lichwin – Młynek 1903, s. 256, Sękowa – Bania 
1971, s. 39);

zacierka: (Sękowa – Bania 1971, s. 42, Sękowa – Tync 2018b, s. IV, Biecz, Ołpiny);

zamieszka: Na śniadanie oprócz klusek jadają także „zamieskę” z mąki jęcz-
miennej, do której po ugotowaniu wlewają mleka słodkiego lub kwaśne-
go. (…) Jest to mąka jęczmienna lub pszeniczna, niekiedy żytnia, rzucana 
na wrząca wodę i roztrzepana należycie warzechą lub rogalem (Brzozowa 
– Świętek 1989, s. 40); (Jastrzębia – Tync 2018a, s. 84, Sękowa – Bania 1971, 
s. 39, Ciężkowice).

3.3. Nazwy rzadkie i sporadyczne:

dwa razy tak a raz tak: (Sękowa – Bania 1971, s. 39);
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fiutka, wiutka: W całej też prawie wsi z wyjątkiem jednego jej zakątka spotka-
łem się z inną, trochę żartobliwą nazwą (tej potrawy – R.K.), a mianowicie 
fiutka. Według niektórych mieszkańców wsi nazwana tak od dźwięków, ja-
kie wydaje przy gotowaniu (Sękowa – KSGP); (ok. Gorlic – Wacławski 1965, 
s. 218, Sękowa – Bania 1971, s. 39);

gamboda: (Sękowa – Bania 1971, s. 39);

gotowany chleb: (Sękowa – Bania 1971, s. 39);

jucha: (Rzepiennik Strzyżewski – Tync 2018a, s. 855, Sękowa – Bania 1971, s. 39);

kawa po mątewce, po mątewce: Starsi mieszkańcy wsi nazywają ją (tę potrawę 
– R.K.) pło młójtewce albo z lekką ironią kawom pło młójtewce, bo spożywa się 
ją zazwyczaj na śniadanie, a u błogocy o tej porze dnia pija się kawę (Sękowa 
– KSGP); Giermuska – inaczej: zociórka, sapka, pło młontewce, paciara (Sęko-
wa – KSGP); (Sękowa – Bania 1971, s. 39);

kasza po mątku, kasza spod rogala: (ok. Gorlic – Wacławski 1965, s. 218, Grybów 
– Tync 2018a, s. 84);

pamuła: Pamuła to była tako paciara z mółki żytni, na włodzie sie głotowało, tako 
gynsto pamuła, płotym troche przestygło i polywało sie kwaśnym mlykiym 
i jadło sie (Bugaj – Karaś 2020, s.257); Babka chłoćkiej głotowała pamułe. To 
buło takie jak dziama. Dzieniegdzie głotowali pamułe ze śliwami, ale u nos 
sama mółka buła (Rzepiennik Strzyżewski);

polenta: Rzodko zeciórka to sie nazywo polynta (Sękowa – KSGP);

polewka: (ok. Gorlic – Tync 2018a, s. 85);

rozfyrtanica, rozpyrtanica: (Sękowa – Bania 1971, s. 39);
ścieranka, steranka: Dzie niekto i styranka na niom powiy (Sękowa – KSGP); 

(Sękowa – Bania 1971, s. 39);
zachajda: (Męcina Mała – Bania 1971, s. 42).

5 B. Tync przytacza ludową etymologię juchy: „Nazwanie tej dziamy «juchą» jest historyczne, a lud 
(w Rzepiennikach) opowiada sobie o tym taką anegdotkę: Pewna matka, chcąc swej maleńkiej córeczce 
dać wcześniej niż innym śniadanie, ubrała trochę tej kwaśnej dziamy (ubiorek) z garnka na miseczkę i po-
stawiła ją w kąciku, aby ochłódła, a wówczas niepostrzeżenie wpadła do niej maleńka żabka. Córeczka, 
zabierając się do jedzenia tej dziamy, zobaczyła w niej żabkę, a że jeszcze nie znała wcale takiego stwo-
rzenia, jak również i nazwy tej podanej jej potrawy, odezwała się do matki w te słowa: «Mama?! Pyzia ma 
ocy? Ja pyzie na łyzie, a pyzia skocy!». Matka, zaciekawiona tym wołaniem córeczki, spojrzała na miskę, 
a zobaczywszy żabkę, rozgniewała się i wyrzekła te słowa: «Ta – psia jucha – skąd się wzięła?», a domow-
nicy, wracający właśnie z roboty na śniadanie, podchwycili ten wyraz «jucha», bo im się bardzo spodo-
bał (zapewne go dopiero pierwszy raz słyszeli), powtarzali sobie go wiele razy pomiędzy sobą i od tego 
czasu dziamę kwaśną początkowo z żartu, a później rzeczywiście nazwali «juchą»” (Tync 2018a, s. 85).
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4. Analiza językowo-kulturowa

Zgromadzony materiał pokazuje, że mamy do czynienia ze współwystępowaniem 
na badanym terenie wielu wyrazów nazywających ten sam desygnat. Wariantyw-
ność nazewnicza, będąca podłożem procesów interferencyjnych (Pelcowa 2001, 
s. 74), jest wypadkową oddziaływania różnych czynników, przede wszystkim poza- 
językowych, ale też językowych. 

4.1. Czynniki pozajęzykowe

4.1.1. Miejsce desygnatu w kulturze materialnej wsi
Dużą rolę w nazywaniu omawianej potrawy odgrywają określone uwarunko-
wania społeczne i ekonomiczne, m.in. fakt, że stanowiła ona, jak już wspomi-
naliśmy, jeden z podstawowych składników pożywienia mieszkańców Pogórza, 
ponieważ zaspokajała głód, którego często doświadczali mieszkańcy tych tere-
nów, a można ją było przyrządzić ze składników dostępnych w gospodarstwie. 
Z perspektywy społecznej i kulturowej była zatem bardzo istotna. Halina Pelco-
wa podkreśla:

W przypadku dawnej społeczności wiejskiej, zwykle postrzeganej przez pryzmat 
gwary, słowa – pozostające w ścisłej korelacji z nazywanymi przez nie desygnatami 
– pełniły nie tylko funkcję identyfikacji i nazywania, ale też interpretowania otaczają-
cej rzeczywistości ze ściśle określonym miejscem typowo wiejskich desygnatów, przy-
datnych użytecznie i ważnych społecznie (Pelcowa 2015, s. 551). 

Językoznawcy są przekonani, że ważność kulturowa desygnatu przejawia  się 
m.in. w bogactwie jego nazw. Aleksandra Niewiara pisze, że można przypusz-
czać, iż istnieje „związek między wyjątkowo dużą liczebnością synonimów na-
zywających pewne pojęcie a wyrazistością kulturową tego pojęcia” (Niewiara 
2017, s. 250). Nie tylko sama potrawa, lecz także jej liczne nazwy stanowią istotne 
składniki kodu kulturowego mieszkańców wschodniej części Pogórza, swoiste 
wyznaczniki przynależności do określonej wspólnoty kulturowej. 

4.1.2. uwarunkowania geograficzne i kontakty społeczne
Na dużą liczbę nazw mogła też wpłynąć powszechność tej potrawy. W dzisiej-
szej sytuacji językowej zapewne mielibyśmy jedną nazwę, ale dawne uwarunko-
wania komunikacyjne, przede wszystkim mocno ograniczony kontakt między 
członkami nawet niezbyt oddalonych geograficznie społeczności, stwarzał ko-
nieczność nazywania przygotowywanych potraw, jeśli nie zostały przejęte wraz 
z nazwą. Dotyczy to jednak tylko części nazw omawianego desygnatu. Drugą 
grupę stanowią określenia, które wynikają z migracji ludności, bo ta również 
miała miejsce.
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Przykładowo o dziamie możemy przeczytać, że jest to wołoski karpatyzm 
leksykalny, który w gwarach małopolskich znalazł  się wskutek kontaktów pa-
sterzy wołoskich z ludnością słowiańską zamieszkującą karpackie pograni-
cze (Oczko  bd, s. 25). Najprawdopodobniej rezultatem kontaktów z Łemkami 
jest nazwa steranka . Ciekawy jest w tym kontekście fakt występowania podob-
nych nazw w odległych od siebie punktach. Notowana pod Gorlicami zachajda 
i poświadczona pod Lublinem nazwa podobnej potrawy sachajda (Pelcowa 1985, 
s. 115) prawdopodobnie też jest dowodem kontaktów językowych, współcześnie 
już trudnych do odtworzenia.

Niektóre określenia są rezultatem kontaktów indywidualnych. Adam Bania, 
badający zróżnicowanie leksykalne wsi Sękowa, zamieścił taką informację:

Największą jednak niespodzianką było dla mnie nazwanie tej potrawy gambodom . 
Nazwę tę spotkałem tylko w domach w jednym z przysiółków na tzw. Górkach. Wy-
czułem, że określenie to traktowane jest z lekka żartobliwie. Zupełnie przypadkowo 
dowiedziałem  się później, że nazwa ta wzięta jest z języka cygańskiego. Na Górki 
przyniósł ją przybysz, który tam przez parę lat mieszkał, a który za młodu „duzo z Cy-
ganami po świecie rajzowoł”. Przybysz ten wyjechał z Sękowej w 1914 r. Ludzie, którzy 
mi podali tę nazwę, nie znali jej pochodzenia (KSGP).

Ta relacja pokazuje, jak duży wpływ na język społeczności ma niekiedy nawet 
idiolekt jednostki, który przy zaistnieniu sprzyjających okoliczności może wpły-
nąć na wzbogacenie zasobu leksykalnego większej grupy osób.

4.1.3. Zróżnicowanie nazw wynikające ze sposobu przygotowania potrawy
Wariantywność nazw może wynikać z pewnych różnic w przygotowaniu potra-
wy. W relacji XIX-wiecznego etnografa amatora znajdujemy informację o tym, 
że gdy potrawa ta jest gotowana na kwaśnym mleku, „nazywają ją już nie «dzia-
mą», tylko «juchą» albo «polewką»6” (Tync 2018a, s. 85). Podobnie, gdy przy-
rządzano odmianę potrawy o gęstszej konsystencji dla odróżnienia od zwykłej, 
rzadszej dziamy w niektórych wsiach nazywano ją papciakiem, choć częściej po-
jawiały się przydawki identyfikujące, np. rzadka dziama, gęsta paciara. Na zróż-
nicowanie leksykalne zasadniczo nie ma wpływu rodzaj użytej mąki. Niemniej 
pojawiają  się przykłady pokazujące powiązania pomiędzy różnymi nazwami 
potrawy a rodzajem głównego składnika. Na przykład w Bugaju „paciara była 
z pszynny mółki na mlyku, a papciok ze żytni mółki na włodzie” (Bugaj – Karaś 
2020, s. 257). Są to jednak relacje odosobnione. Wydaje się więc, że dla zróżni-
cowania nazw istotne było przede wszystkim to, czy potrawa była przyrządzana 

6 Polewka jako nazwa zupy z mąki gotowanej na kwaśnym mleku lub serwatce znana jest 
w wielu regionach, m.in. w pobliskim Krośnieńskiem (KSGP).
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na słodko, czy na kwaśno, czy jej konsystencja była rzadka, czy gęsta, i w zależno-
ści od tego mogły się pojawić różne nazwy.

4.2. Czynniki językowe

Rozbudowany zbiór nazw potrawy jest również pochodną różnorodności 
procesów nominacyjnych, odzwierciedla różne motywacje, skojarzenia, które 
doprowadziły do powstania nazw. Za Dorotą Filar możemy stwierdzić, że „ist-
nienie w języku naturalnym wielu słów, mogących nazywać pewien obiekt, może 
wynikać właśnie z tego, że język daje możliwość ujmowania rzeczy w różnych 
perspektywach, z różnych punktów widzenia; w synonimii owa zmienność per-
spektywy zyskuje swoje wykładniki leksykalne” (Filar 2010, s. 53).

4.2.1. Przeniesienie nazw z innych potraw 
Przeniesienia nazw są pochodną wspomnianych wcześniej migracji ludności 
lub kontaktów z mieszkańcami terenów sąsiednich. Nazw przeniesionych w tym 
zbiorze, oprócz przywoływanej już steranki7, jest więcej, m.in. jucha8, ścieranka9, 
pamuła, polenta10, zacierka, prawdopodobnie też nazwy oparte na rdzeniu gierm- 
(np. giermucha, giermuszka)11. Przeniesienie nastąpiło ze względu na podobień-
stwo wyglądu, sposobu przygotowania lub zbliżone składniki potrawy. Nie zawsze 
jednak można jednoznacznie wyrokować o kierunku tego procesu. Niemożliwe 
w gwarach jest ustalenie, która potrawa jako pierwsza daną nazwę otrzymała. 
Przykładowo braja i paciara znane są na większym terenie, ale tak wyraźnie wią-
żą się z konsystencją potrawy, że nie można wykluczyć, iż w wielu miejscach uru-
chomił się ten sam mechanizm nazwotwórczy bazujący na wyglądzie potrawy.

Konsekwencją przedstawionego stanu rzeczy jest fakt, że nie tylko desygnat 
ma wiele nazw, lecz także poszczególne nazwy niekiedy stają się polisemiczne. 
Ilustracją może być pamuła, która w tej samej wsi oznacza potrawę z suszonych 
śliwek gotowanych na wodzie, zagęszczaną mąką, jak i potrawę z samej mąki go-
towanej na wodzie lub mleku (Rzepiennik Strzyżewski). 

7 Ludność rusińska tą nazwą określała rodzaj rwanych klusek.
8 Jucha na terenach sąsiadujących z Pogórzem to nazwa zupy gotowanej na serwatce, tak 

np. u Lachów Sądeckich (KSGP).
9 Ścieranka w Krośnieńskiem to kluski rwane.
10 W Sękowej nazwa palanta, będąca przekształceniem polenty, jest używana zasadniczo 

w odniesieniu do potrawy gotowanej z mąki kukurydzianej (KSGP). A. Bania podaje, że tę nazwę 
do wsi przywieźli żołnierze wracający z I wojny światowej (Bania 1971, s. 37).

11 Giermuszka to także zupa z rozgotowanego chleba, doprawiona solą, pieprzem, czosn-
kiem, kminkiem, znana głównie na Śląsku (SGP).
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4.2.2. Ekwiwalencja stylistyczna i synonimia
Możemy przypuszczać, choć w tej chwili trudno to zweryfikować, że potrawa 
stale obecna w jadłospisie mieszkańców Pogórza była przedmiotem rozmów, mó-
wiono o niej przy różnych okazjach i w różnych okolicznościach. Te różnorodne 
konteksty łączyły się z potrzebą stylistycznego różnicowania wypowiedzi i wyra-
żania stosunku emocjonalnego do desygnatu. W związku z tym powstały takie 
doraźne określenia, jak gotowany chleb, kawa po mątewce, fiutka czy dwa razy tak 
a raz tak. Bogactwo nazw świadczy o indywidualnej i zbiorowej kreatywności 
językowej, dowodzi umiejętności twórczego wykorzystania potencjału tkwiącego 
w języku, jak i niestandardowego postrzegania świata. 

Na poziomie językowym manifestuje się także określone wartościowanie de-
sygnatu, stosunek emocjonalny użytkowników gwary do opisywanej potrawy. 
Dowodzą tego formacje hipokorystyczne i augmentatywne typu dziamka, paciar-
sko, sapicha . W rezultacie nazwy potrawy – jak pisze A. Bania – „mają różne za-
barwienie uczuciowe, od obojętności poprzez żartobliwość aż do pogardy” (Ba-
nia 1971, s. 39). Niektóre z wymienionych leksemów mają potencjał do tworze-
nia licznych derywatów. Serie słowotwórcze typu gierma, giermucha, giermuga, 
giermuła, giermuczka, giermuszka informują o emocjach nadawcy, ale również są 
świadectwem roli kulturowej desygnatu.

Ekwiwalencja stylistyczna i liczebność zbioru nazw potrawy na niewielkim 
terenie pozwalają na podjęcie rozważań na temat synonimii w gwarach. Warto 
zastanowić się nad tym, czy wszystkie omawiane leksemy pozostają w relacji sy-
nonimicznej, bo tak mogłoby się wydawać, skoro są nazwami jednego desygnatu. 

Synonimia – według EJO – to „wyrażanie tej samej treści za pomocą dwu 
lub więcej form jęz[ykowych]” (EJO 1993, s. 533). Ta bardzo ogólna definicja nie 
dość wyraźnie informuje o złożoności zagadnienia i trudnościach metodologicz-
nych w jego badaniu. Pomimo że na temat synonimii napisano już wiele, nie ma 
wśród językoznawców pełnej zgodności co do istoty tego pojęcia. Definiowanie 
synonimii różni się w zależności od obranej perspektywy badawczej i zawsze jest 
uwarunkowane przyjęciem określonej koncepcji znaczenia, teorii semantycznej, 
która wyznacza kierunek refleksji teoretycznej (Filar 2010)12. 

Skoro na płaszczyźnie języka ogólnego określenie istoty synonimii nie jest jed-
noznaczne, nie dziwi, że dialektologia mierzy się z podobnymi problemami. Tu 
także zaznaczają się różnice w definiowaniu tego pojęcia. Synonimia w węższym 

12 D. Filar konkluduje, że w zależności od przyjętej perspektywy badawczej za synonimy 
uznaje się „1. wyrazy jednoznaczne, 2. wyrazy, które różnią się cechami innymi niż semantyczne 
(walorem stylistycznym, ekspresywnym lub pragmatycznym), 3. wyrazy bliskoznaczne, 4. wyrazy 
połączone wspólnym elementem stanowiącym centrum pola synonimicznego, 5. jednostki synoni-
miczne kontekstowo. Współczesne analizy synonimii mogą także się gać do kognitywnych podstaw 
opisu języka” (Filar 2010, s. 42).
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ujęciu odnosi się do sytuacji, w której „oboczniki leksykalne pojawiają się w tek-
stach użytkowników jednej gwary, do tego reprezentujących ten sam typ zacho-
wań komunikacyjnych i podobny stopień znajomości gwary” (Wyderka 2006, 
s. 128). W szerszym ujęciu akceptuje się również synonimiczność uwarunkowaną 
geograficznie (synonimy o niepokrywających się zasięgach geograficznych) lub 
pokoleniowo (np. występowanie synonimów gwarowych i ogólnopolskich w naj-
młodszym pokoleniu) (Wyderka 2006, s. 128). Jerzy Reichan stwierdza, że o sy-
nonimii można mówić tylko wtedy, gdy funkcjonuje ona w określonej wspól-
nocie komunikacyjnej. Pełną wspólnotę komunikacyjną według autora stanowi 
społeczność jednej wsi, a wypadku kilku blisko położonych miejscowości mamy 
do czynienia ze wspólnotą częściową (Reichan 2016, s. 161–163). Zwolennikiem 
jeszcze dalej idącego zawężenia badań nad synonimią aż do idiolektu, do języka, 
którym posługuje się konkretna jednostka, jest Jerzy Sierociuk. Uważa on, że sy-
nonimia w wymiarze lokalnym (gwara jednej wsi) jest zjawiskiem wyjątkowym, 
a i na poziomie idiolektu – ze względu na rządzące językiem prawo ekonomii 
– zdarza się rzadko. Jednak to właśnie na poziomie języka osobniczego – według 
J. Sierociuka – można szukać przykładów synonimii leksykalnej. Badacz podkre-
śla, że możliwość wyboru spośród różnych nazw to warunek konieczny zaistnie-
nia synonimii (Sierociuk 2001, 2020).

Na przykładzie Sękowej, z której mamy poświadczone aż 23 nazwy potrawy 
(Bania 1971, KSGP), widzimy, że w obrębie jednej miejscowości funkcjonu-
je bardzo duża liczba określeń. Okazuje się, że nawet wyrazy zebrane w jednej 
wsi nie zawsze wchodzą w relację bliskoznaczności, jeśli przyjąć punkt widzenia 
J. Reichana. Trzy nazwy (paciara, paciarka, zacierka) można określić jako synoni-
my, ponieważ są używane w całej wsi, ale oprócz tego 20 nazw występuje w róż-
nych jej częściach i nie są one powszechnie znane (Bania 1971, s. 39). Należałoby 
zatem synonimię odnosić do wspólnoty mniejszej niż jedna wieś, na przykład do 
konkretnego przysiółka.

Rodzi  się również pytanie, czy wystąpienie niesystemowych różnic fonetycz-
nych skutkuje zaistnieniem relacji synonimicznej. W Sękowej interesująca nas po-
trawa „w całej wsi znana jest pod nazwą zociórka i paciarka, przy czym mieszkańcy 
południowo-wschodniej części wsi wymawiają wyraźnie i konsekwentnie zeciórka” 
(KSGP). Formy zociórka i zeciórka przez użytkowników gwary mogą być postrze-
gane jako dwie różne jednostki leksykalne, które mogłyby wchodzić w relację bli-
skoznaczności. Jest to istotna trudność metodologiczna, gdyż zazwyczaj „trudno 
jednoznacznie określić, czy mamy do czynienia jedynie z różną realizacją cechy 
fonologiczno-fonetycznej lub morfologicznej, czy też nastąpiła już całkowita leksy-
kalizacja i rywalizują ze sobą dwa różne wyrazy” (Pelcowa 2001, s. 78).

Rozumieniu synonimii J. Sierociuka – jak  się zdaje – odpowiadają te przy-
kłady, gdy w wypowiedzi jednej osoby poświadczonych jest kilka różnych nazw:
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Brajka i giermuska to jedno (Stróżna).

Papciok to sie głotowało paciare ze żytni monki, pamuła godali, dziama, troske prze-
chłódła i kwaśnym mlykiym sie polywało i jadło sie (Bugaj, Racławice – Karaś 2020, 
s. 258).

Paciara a dziama to przecie nie jes inne. Nazywali i tak, i tak (Bugaj – Karaś 2020, 
s. 173).

Również i w tych wypadkach nie możemy być pewni, czy autorzy wypowiedzi 
wymiennie używają nazw, czy też jest tak, że jedna z nich jest w czynnym użyciu, 
a inne wchodzą w skład zasobu biernego i są przywoływane tylko w określonych 
okolicznościach.

Zaproponowane przez J. Sierociuka ograniczenie w badaniach nad synonimią 
do poziomu idiolektu jednak budzi wątpliwości. Nie wydaje się bowiem, by przy-
bliżało jej istotę w gwarze, rozumianej jako mowa ludności wiejskiej na niewiel-
kim terytorium, stanowiącej więc sumę wielu idiolektów.

W rozważaniach teoretycznych na temat synonimii w gwarach tylko do pew-
nego stopnia można  się inspirować badaniami nad tym zjawiskiem w języku 
ogólnym. Język ogólny to jeden system, znajomość synonimów, posługiwanie się 
nimi zależy od kompetencji użytkowników, ich dążności do zróżnicowania styli-
stycznego wypowiedzi, tekstu, czemu może służyć wykorzystanie słowników wy-
razów bliskoznacznych, synonimów itd. Gwary i dialekty to wielość systemów. 
Nie można w wypadku gwar mówić o takich kompetencjach językowych w od-
niesieniu do synonimów jak w języku ogólnym. 

Przy definiowaniu istoty synonimii w gwarach bez wątpienia za ważne uznać 
należy kryterium geograficzne, na podstawie którego wyodrębnimy w mia-
rę jednorodną wspólnotę komunikacyjną – w niektórych wypadkach, jak już 
o tym wspomniano, mniejszą niż jedna wieś. Chronologia, ekstensja społeczna 
to dodatkowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu, czy wy-
razy stanowią elementy szeregu synonimicznego (Wyderka 2006: 128). Z pew-
nością tylko niektóre z zebranych w tym artykule nazw spełnią wówczas wa-
runki synonimii. Zwykle ciąg synonimiczny stanowią tylko dwie lub trzy na-
zwy. Na przykład w Stróżnej będzie to brajka i giermuszka, a w Bugaju dziama 
i paciara. W niektórych mniejszych wspólnotach komunikacyjnych (części wsi) 
przy dokładniejszych kwerendach okaże się, że ciągi synonimiczne są bardziej 
rozbudowane. Dowodzą tego prowadzone w Sękowej badania A. Bani, o których 
była mowa. Ze względu na wszystkie ograniczenia związane ze specyfiką języka 
mieszkańców wsi wydaje się jednak, że bezpieczniej jest mówić o zróżnicowaniu, 
bogactwie leksykalnym gwar, a o zjawisku synonimii w bardzo ograniczonym 
zakresie.
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5. Zakończenie

Pożywienie, jak już to podkreślaliśmy, zajmuje ważne miejsce w ludowej kultu-
rze. O jego ważności świadczą fakty językowe, m.in. zróżnicowanie leksykalne 
w obrębie tego pola tematycznego, co w niewielkim wycinku widać na przykła-
dzie nazw omawianej potrawy. Wraz z przemianami społecznymi i cywilizacyj-
nymi pewne desygnaty tracą na ważności, a z nimi ich nazwy, które najpierw 
przechodzą do zasobu biernego, potem giną. Nazwy potrawy z mąki gotowanej 
na wodzie lub mleku współcześnie stanowią już tylko emblemat minionej kultury 
chłopskiej i stają się częścią wiejskiego skansenu, wskrzeszanego prawie wyłącz-
nie na potrzeby regionalnych imprez kulturalnych.
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Streszczenie

Przedmiotem artykułu są nazwy potrawy z mąki gotowanej na wodzie lub mleku. Danie, 
o którym mowa, w przeszłości stanowiło typowe, codzienne pożywienie mieszkańców 
Pogórza. Z językowego punktu widzenia ciekawe jest występowanie na niewielkim obsza-
rze wielu nazw tego samego desygnatu. Wariantywność nazewnicza jest widoczna nawet 
w obrębie jednej wsi. Analizowane leksemy różnią się budową, pochodzeniem, a także 
frekwencją i nacechowaniem stylistycznym. Omówione zostały przyczyny funkcjono-
wania wielu nazw tego samego desygnatu w jednej wspólnocie komunikacyjnej. W tym 
kontekście podjęto także rozważania na temat synonimii w gwarach.

SłOWA KLuCZOWE: słownictwo kulinarne, synonimia, geografia lingwistyczna
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CO O ZWYCZAJACH ŻYWIENIOWYCH 
MIESZKAŃCÓW WSI PODHALAŃSKICH 

MÓWIĄ LUDOWE NAZWY ROŚLIN?

WHAT DO THE FOLK NAMES OF THE PLANTS SAY ABOUT 
THE EATING HABITS OF THE INHABITANTS OF PODHALE VILLAGES?

ABSTRACT: The article outlines the nutritional habits of the inhabitants of Podhale on 
the basis of the folk names of plants motivated by the vocabulary of food. The research 
material was collected in several villages in the Podhale region in the years 2016–2017. 
Several dozen units were analysed in which the  nominating entity entered the  terms 
of food, objects or activities related to the consumption of food or drink. The compre-
hensive description of the collected names was facilitated by two classifications – the first 
took into account the type of motivation (e.g. plant names motivated by shape, taste, per-
formance properties, etc.), in the second – the meaning of lexemes written in phytonyms 
(semantic classes collecting plant names referring to particular types of food).

KEYWORDS: ethnolinguistics, food, names of plants, rural community, worldview

Obyczaje kulinarne są istotnym wyróżnikiem człowieczeństwa, a zarazem pod-
stawą kulturowości. Z jednej strony bowiem spożywanie pokarmów podtrzy-
muje nasze istnienie (pozbawieni go umieramy), z drugiej strony – zaspakaja 
nasze potrzeby towarzyskie (wspólne posiłki stają się niejednokrotnie okazją do 
zacieśnienia więzi), stanowi ono również ważny element obrzędów religijnych 
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i magicznych. Nie ma zatem „czynności bardziej łączącej nas ze światem natury, 
a jednocześnie bardziej nas od niego oddalającej, niż jedzenie, tak bardzo pod-
stawowej, a jednocześnie tak bardzo społecznie i kulturowo skomplikowanej” 
(Borysławski 2002, s. 139). Z tej przyczyny pożywienie będące jednym z najważ-
niejszych przejawów ludzkiego życia wzbudziło przede wszystkim zainteresowa-
nie etnografów. Ich relacje koncentrują się głównie na szczegółowym przedsta-
wieniu jadłospisów różnych grup społecznych, sposobach przygotowania potraw 
czy używanych do tego akcesoriach. Badaczy kultury interesuje także kwestia 
dostępności środków służących zaspokajaniu głodu oraz zależność między je-
dzeniem a kulturą, na przykład pokarmowe tabu (Łeńska-Bąk 2007, s. 8).

Jedzenie i związane z nim czynności stały  się również przedmiotem badań 
przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, m.in. antropologów, filozofów, hi-
storyków, socjologów, a – w połowie lat 70. XX wieku – lingwistów (Żarski 2008,  
s. 8). Na gruncie polskim tematykę związaną z szeroko pojętą kwestią pożywienia 
podjęto choćby w pracach Terminy kulinarne romańskiego pochodzenia w języku 
polskim do końca XVIII w . (Bochnakowa 1984), Studia nad słownictwem kulinar-
nym we współczesnej polszczyźnie (Witaszek-Samborska 2005), Książka kuchar-
ska jako tekst kultury (Żarski, 2008). Zagadnieniom kulinarnym w polszczyźnie 
poświęcono również tom Polskie kulinaria . Aspekty historycznojęzykowe, regio-
nalne i kulturowe (Przybylska, Ochman red. 2021)1.

Powstałe opracowania językoznawcze obejmują różne poziomy polszczyzny 
i dotyczą wielu aspektów. Obok prac leksykalno-semantycznych pojawiają  się 
coraz częściej publikacje o charakterze interdyscyplinarnym. Autorzy przez 
pryzmat leksyki kulinarnej starają się „dotrzeć do istoty narodowej czy lokalnej 
kultury, jej źródeł, wzorów, norm, zwyczajów, kontynuacji” (Nowowiejski 2005, 
s. 213). W ten nurt badań lingwistyki antropologicznej wpisuje się także niniej-
szy artykuł. Jego celem jest bowiem nakreślenie zwyczajów żywieniowych miesz-
kańców podhalańskich wsi na podstawie danych językowych. Materiał badawczy 
może się jednak wydać nietypowy, gdyż nie obejmuje – jak we wspomnianych 
opracowaniach interdyscyplinarnych – słownictwa z pola tematycznego kulina-
ria, tylko motywowane ową leksyką nazwy roślin, stanowiących zresztą główne 
źródło pożywienia.

Analizie poddano ponad 60 jednostek, w które podmiot nominujący wpisał 
określenia pokarmów, w tym nazwy powszechnie znanych owoców, np. moṇčCica, 
mar,wica, pRonek. Bazę materiałową uzupełnia kilka nazw roślin utworzonych 
od jednostek oznaczających przedmioty i czynności związane ze spożywaniem 
jedzenia bądź picia, np. rbYnecek, @izańica. Przyjęto bowiem – jak w większości 

1 Stan badań nad językiem kulinarnym przedstawia szczegółowo Waldemar Żarski w pra-
cy Książka kucharska jako tekst kultury (2008, s. 8–9).
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słowników tematycznych – szerokie rozumienie pola leksykalnego kulinaria, to 
znaczy takie, w którym jedzenie łączy się z życiem społecznym i domowym (Bat-
ko-Tokarz 2021, s. 24). W tym miejscu podkreślić należy, że charakter motywa-
cyjny opisywanego w artykule słownictwa jest przypuszczalnie wtórny, jako że to 
rośliny stanowiły pierwotne podstawy żywienia. Ich nazwy fundowane były przez 
odniesienia do cech percepcyjnych (szczególnie wzroku, smaku, zapachu) czy też 
użytkowych (np. właściwości lecznicze, pokarm dla zwierząt itd.). Nominowa-
ne w ten sposób produkty poddawano dalszej obróbce, która przyczyniła się do 
ukształtowania w języku wtórnej kulturowo kategorii Kulinaria.

Nazwy roślin będące przedmiotem opisu wyekscerpowano z autorskiej bazy 
fitonimów ludowych, utworzonej w latach 2016–2017 i obejmującej ponad 
650 jednostek, których – co należy zaznaczyć – motywacja była znana użytkow-
nikom języka. Określenia te oraz ich etymologie zanotowano podczas nieoficjal-
nych rozmów2 ze starszymi mieszkańcami kilku miejscowości w południowo-za-
chodniej części województwa małopolskiego, w powiecie nowotarskim (na pół-
nocy Podhala). Zgromadzona leksyka roślinna obejmuje zarówno słownictwo 
dyferencyjne (lokalne oraz ogólnogwarowe), jak i wspólne różnym odmianom 
polszczyzny. Grupę tę tworzą zatem fitonimy z różnych źródeł: od określeń po-
wstałych na gruncie gwarowym po zapożyczenia czy kalki (Waniakowa 2012, 
s. 139–187), których motywację współcześni mieszkańcy wsi odkrywają na nowo, 
odpowiednio do obowiązujących wierzeń i przesądów czy ogólnej wiedzy (Kurek 
2003, s. 41, Waniakowa 2012, s. 66, 115–116).

Szkic ufundowany jest na założeniu, że leksyka stanowi klucz do rozumienia 
mentalności i zachowań danych grup społecznych oraz ich sposobu wartościo-
wania rzeczywistości. Podstawą do badania zaklętych w języku dawnych3 realiów 
kulinarnych może być zatem również słownictwo roślinne, które służy nie tylko 
do określania poszczególnych desygnatów. Fitonimy ludowe są również cennym 
źródłem informacji o świecie, a więc i o najbardziej podstawowych potrzebach 
człowieka, czyli jedzeniu oraz piciu. Już sam fakt nadawania roślinom nazw 
świadczy o tym, że są one istotnym elementem rzeczywistości i – w dużej mierze 
– niebagatelnym składnikiem pożywienia. Jak bowiem wiadomo, język utrwala 
przede wszystkim to, co dla człowieka ważne i co w sposób bezpośredni łączy się 
z jego doświadczeniem (por. np. Bartmiński 2007, s. 14; Markowski 1992, s. 104). 

2 Każdy z opisywanych fitonimów wymieniony został przez co najmniej dwóch rozmów-
ców, co sugeruje, że analizowane słownictwo jest w jakimś stopniu utrwalone w języku górali 
i nie ma raczej charakteru doraźnie tworzonych peryfraz. Zastanawiać może natomiast grupa 
nazw odwołujących się do desygnatów nieznanych tradycyjnej kulturze ludowej, por. papryka, 
vermut . Chronologizacja tychże określeń wymagałoby jednak dalszych, szczegółowych badań.

3 Jak pisze Maciej Rak (2010) „to, co jest opisywane pod szyldem JOS, jest (…) wizją świata 
dawnych pokoleń” (Rak 2010, s. 491).
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Zgromadzona leksyka roślinna motywowana jednostkami włączanymi zwykle 
do wtórnej kulturowo kategorii Kulinaria może także przynieść bardziej szcze-
gółowe wnioski dotyczące zwyczajów żywieniowych górali, choćby na przykład 
listę produktów składających się na ich codzienny posiłek. Oczywiście nasuwają-
ce się po przeprowadzonej analizie spostrzeżenia będą się także odnosiły zasad-
niczo do wszystkich mieszkańców wsi z uwagi na uniwersalność kultury ludowej 
(Bartmiński 1996, s. 19). Stwierdzenia te – przez wzgląd na przekrojowy materiał 
badawczy i arbitralność pewnych rozstrzygnięć – należy jednak traktować jako 
przyczynek do głębszych studiów językowo-kulturowych nad polskimi tradycja-
mi żywieniowymi.

Rekonstrukcja obrazu świata utrwalonego w języku wymaga szukania re-
gularności (Tokarski 1993, s. 357), toteż – by ujawnić charakterystyczne cechy 
kuchni podhalańskiej – dokonano dwojakiego podziału4 zgromadzonych nazw 
roślin. Leksykę uporządkowano mianowicie 1) ze względu na typ motywacji (wy-
różniono np. nazwy roślin motywowane kształtem, smakiem, właściwościami 
użytkowymi itd.) oraz 2) ze względu na znaczenie wpisanych w fitonimy lekse-
mów (nazwy roślin, które utrwalają określenia danego typu pożywienia, przy-
pisano wyodrębnionym klasom semantycznym, np. Zboża i produkty zbożowe, 
Napoje). Każdy z tych podziałów wniesie inne informacje. Z analizy typologii 
nazw (pierwszy podział) wyłoni się kilka ogólniejszych uwag na temat zwyczajów 
mieszkańców wsi, a więc także tych dotyczących pożywienia. Klasyfikacja fitoni-
mów (podział drugi) pozwoli natomiast przybliżyć listę składników codziennego 
menu górali. Analiza materiału będzie zatem najpierw prowadziła do wniosków 
ogólnych, a następnie szczegółowych.

Jak wspomniano, na pierwszym etapie analizy zgromadzony materiał języko-
wy został podzielony z uwagi na motywację fitonimów. Tego rodzaju typologia 
pokazuje, jakie cechy bądź właściwości użytkowe roślin stały się podstawą nada-
nia im nazw związanych z pożywieniem. Pytanie o mechanizm tworzenia leksyki 
otwiera zarazem „szerokie możliwości dotarcia do sposobów językowej interpre-
tacji nazywanego przedmiotu czy zdarzenia” (Bartmiński 2010, 163), a także – co 
najistotniejsze dla obranego celu artykułu – cech podmiotu nominującego po-
średnio utrwalonych w słownictwie.

I tak pierwszą grupę stanowią fitonimy motywowane kształtem, kolorem lub 
ogólnym podobieństwem jakiejś części rośliny do innego obiektu. W wyniku 
dostrzeżenia przez użytkownika języka szczególnego wyglądu kwiatów danego 
gatunku powstały m.in. jednostki zazečńica ‘komonica zwyczajna, Lotus cornicu-
latus’5 oraz kaRaKka ‘krwawnik pospolity, Achillea millefolium’. Leksem jajecznica 

4 Podziały te podyktował rodzaj opisywanego słownictwa.
5 W cudzysłowach definicyjnych podawano polskie oraz łacińskie nazwy gatunków, 

na podstawie wieloautorskiej publikacji Flowering plants and pteridophytes of Poland . A checklist . 
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przeniesiono na roślinę z powodu jej żółtych, motylkowych kwiatów, podobnych 
do potrawy ze smażonych jajek. Podstawę jednostki kaRaKka stanowi natomiast 
rzeczownik kasza6 (drobne kwiaty krwawnika wyglądają bowiem jak kasza). 
Do omawianej grupy określeń włączono również takie fitonimy, jak rbYnecek 
‘różne gatunki z rodzaju dzwonek, Campanula; konwalia majowa, Convallaria 
majalis’, rbanuRAi ‘konwalia majowa, Convallaria majalis; kuklik zwisły, Geum 
rivale’, pWacYnce rbYKÁi ‘kuklik zwisły, Geum rivale’, rbany ‘bieluń dziędzierza-
wa, Datura stramonium’, również powstałe przez wzgląd na kształt ozdobnych 
części roślin. Wpisany w nie leksem dzbanek (dzban) oznacza naczynie przezna-
czone do podawania i nalewania płynów, zwłaszcza używanych jako napoje, co 
potwierdzają typowe dla polszczyzny ogólnej kolokacje, por. dzbanek do herbaty, 
do kawy; dzbanek z alkoholem, z kawą, z mlekiem, z sokiem, z wodą, ze śmietaną 
itp. (WSJP). Można zatem uznać, że odnotowany tutaj szereg nazw roślin jest 
związany z kulinariami, podobnie jak fitonim AzeCiRAi ‘przywrotnik pasterski, 
Alchemilla pastoralis’. W tym wypadku jednak niewielkie naczynie służące do 
picia alkoholu przypominają zwinięte dla zabawy liście rośliny, por. to myźmy 
nazyvaCi AzeCiRAi / AzeCiRAi bo s tego śe rob́iWo taAze zv́izaWo śe pRyvrotńik pastersAi 
/ i on HzaW f śrotku f śrotku zag byWa rosa to kropelka vody i ston· te AzeCiRAi7.

Podobieństwo między owocami (lub nasionami) denotowanej rośliny a owo-
cami rośliny stanowiącej punkt odniesienia w procesie nominacji ilustruje kil-
ka jednostek utworzonych na zasadzie pars pro toto, mianowicie groRek, groRek 
pa,noncy ‘groszek pachnący, Lathyrus odoratus’, groRek polny ‘groszek żółty, 
Lathyrus pratensis’ (owoce w formie strąków przypominają wyglądem groch ja-
dalny), papryka, vikd papryka ‘miechunka rozdęta, Physalis alkekengi’ (rozdęty 
kielich otaczający owoc kojarzy  się z papryką czerwoną), _ydoska v́iśńa ‘mie-
chunka rozdęta, Physalis alkekengi’ (znajdujący się wewnątrz rozdętego kielicha 
owoc jest podobny kształtem i kolorem do wiśni), cdrnd maCina ‘jeżyna fałdowa-
na, Rubus fructicosus i inne gatunki tego samego rodzaju’ (owoce przypominają 
kształtem maliny). W tym miejscu wspomnieć należy ponadto fitonim solaKAi 
‘borówka bagienna, Vaccinium uliginosum’, nawiązujący do czarnych bryłek soli 
dla bydła, którą Wofce CizazYm krovy / v źime v_ućiW tag do zWobu to se poCizaWy. 
Kuliste, ciemnej barwy owoce przypominają owe kruchy. 

Przykładem fitonimów motywowanych kształtem lub ogólnym podobień-
stwem całej rośliny do innego gatunku służącego jako pokarm (np. marchwi, ko-
pru, żyta) są zaś takie jednostki, jak viAi kHin ‘sierpnica pospolita, Falcaria vulga-
ris’, koper ‘barszcz Sosnowskiego, Heracleum sosnowskyi’, viAi koper ‘biedrzeniec 

Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski (Mirek, Piękoś-Mirkowa, Zając, Zając 2002) bądź – je-
śli roślina nie została zidentyfikowana – opisu informatora.

6 Fitonim nie jest derywatem semantycznym, jak mogłaby sugerować struktura określenia.
7 Wszystkie cytaty pochodzą z miejscowości, w których prowadzono badania gwarowe.
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mniejszy, Pimpinella saxifraga’, vikd mar,ef ‘marchwica pospolita, Ligusticum 
mutellina’, mar,ef polna ‘krwawnik pospolity, Achillea millefolium’, mar,wica 
‘marchew pastewna, Daucus carota’, viAi Wov́zys, gWu,y ov́zys, pusty ov ́zys ‘owies głu-
chy, Avena fatua’, viAze zbo_e ‘stokłosa żytnia, Bromus secalinus’ czy _yćica ‘praw-
dopodobnie życica roczna, Lolium temulentum’. Zauważyć można, że większość 
wymienionych nazw zawiera w swych strukturach leksemy opisowo-wartościu-
jące (Puzynina 1992, s. 120), np. dziki, głuchy. Przydawki te wskazują na ujemne 
cechy desygnatów (nieprzydatność, ułomność), a zarazem odzwierciedlają dwu-
biegunowość myślenia użytkowników gwary.

Grupę drugą tworzą fitonimy motywowane jakością owoców odbieraną głów-
nie przez dotyk, mianowicie moKAińa ‘jarząb mączny, Sorbus aria’, moIčCica, 
moIčna borufka ‘borówka brusznica, Vaccinium vitus idea’ oraz bab́zd moKka 
‘głóg jednoszyjkowy, Crataegus monogyna; głóg dwuszyjkowy, Crataegus laevi-
gata’. Jadalne części roślin przypominają mąkę, dlatego też oznaczający ją leksem 
oraz derywowany od niego przymiotnik mączny wpisane zostały w struktury 
nazw botanicznych, por. np. moṇčyste ovoce som i dlatego tag nazyvazom moKAińa.

Grupa trzecia to fitonimy motywowane zapachem, czyli cytryKka ‘pelargonia 
pachnąca, Pelargonium graveolens’, zapcdk i zapcovńik ‘pelargonia wonna, Pelar-
gonium odoratissimum’. Ich podstawami onomazjologicznymi są jednostki ozna-
czające denotaty, które charakteryzują się takimi właściwościami, jak nominowa-
ne rośliny, por. np. zapcovńig v ́ivi_ o zapcovńik / to zez odHzana pelargońzi pa,ńe 
taAze byWo pa,ńe / zak śe potarWo Cistek to tak pa,ńdW cytrynovo zapkovy zapkovo.

Do grupy czwartej włączono określenia roślinne motywowane smakiem, a za-
tem np. cukrůfka ‘grusza, Pyrus’. Wyjątkowo słodki smak owoców gruszy mówią-
cy uwydatnił przez odniesienie do prototypowego nośnika cechy, czyli cukru. 
W zgromadzonym materiale pojawiły się także nazwy związane z pożywieniem, 
które uwydatniają kwaśny smak roślin lub ich części, a więc kapusta, kfaśna kapu-
sta8 ‘szczawik zajęczy, Oxalis acetosella’ oraz kapuśćdra ‘szczaw zwyczajny, Rumex 
acetosa’. Wymienione leksemy smak denotowanych gatunków wyrażają implicite 
– przez przywołanie powszechnie znanej rośliny o podobnej cesze. Nieprzyjem-
ne wrażenia wywoływane przez zawarte w roślinach olejki eteryczne sugeruje 
natomiast określnik nazwy Hzynta @zepRovd ‘mięta lekarska = mięta pieprzowa, 
Mentha piperita’. W tym wypadku punktem odniesienia były owoce innej znanej 
rośliny – pieprzu. Zmysł smaku zadecydował również o powstaniu takich nazw, 
jak maga czy ma)i ‘lubczyk ogrodowy, Levisticum officinale’ (na roślinę prze-
niesiono nazwę produktu Maggi, do którego produkcji wykorzystuje się wyciąg 

8 Nazwa ta ma pleonastyczny charakter, zarówno bowiem epitet, jak i podstawa wskazują 
na tę samą właściwość gatunku.
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z lubczyku) oraz ,lep, ,lebek ‘smagliczka pogórkowa, Alyssum montanum’ (jadal-
ne łuszczynki przypominają chleb). 

Na grupę piątą składają  się fitonimy związane z substancjami wydzielany-
mi przez rośliny, a więc na przykład szereg nazw motywowanych apelatywem 
mleko (niektóre gatunki zawierają nieprzezroczystą, białą lub żółtawą ciecz, któ-
ra wypływa po przełamaniu łodygi). Najwięcej tego typu jednostek odnosi  się 
do mniszka pospolitego (Taraxacum officinale): mleč, mldc, mlečak, mlycńdk. 
Sok mleczny zawierają również inne rośliny, stąd na przykład vilčomleč, v́ilče 
mlyko, pśe mlyko, suce mlyko ‘wilczomlecz lancetowaty, Euphorbia esula; wil-
czomlecz sosnka, Euphorbia cyparissias’, gavi mleč, gavi mldc ‘glistnik jaskółcze 
ziele, Chelidonium majus’ czy ptaśe mlycko ‘być może glistnik jaskółcze ziele, 
Chelidonium majus’. Elementy animalistyczne dookreślające rzeczownik infor-
mują oczywiście o właściwościach trujących i waloryzują roślinę negatywnie. 
Nazwy Hzodovńik oraz HzoduKka ‘nostrzyk lekarski = nostrzyk żółty, Melilotus 
officinalisna’ na wydzielane przez roślinę substancje wskazują pośrednio. Otóż 
fitonimy te informują, że ziele dostarcza pszczołom nektar i pyłek, potrzebny do 
wytworzenia miodu, por. np. Hzodovńik / Hzododazna _e po prostu pRčoWy na ty· 
kwzatkak śerom zb́zerazom nektar .

Kolejny typ motywacji (grupa szósta) obejmuje leksemy čarne _ytko, _ytńi 
kwzdtek, _ytny kwzdtek ‘chaber bławatek, Centaurea cyanus’ oraz pRonek ‘gorczyca 
polna, Sinapis arvensis’. Nazwy te eksponują miejsca występowania denotatów: 
w życie, w pszenicy, por. np. (o gorczycy) f polu rosWo ale to ńe ino f pReńicy bo to 
rosWo i v źimńdka) i v _yće / a ndzv́zyncy to rosWo v Wofśe bo ta) zakośi to posWo f 
tym to byWo taAi.

Do grupy siódmej włączono fitonimy, które utrwalają cechy użytkowe roślin 
(informujące, do czego wykorzystuje  się dane ziele), choćby ,erbatńik ‘dziura-
wiec zwyczajny, Hypericum perforatum’. Z liści, pąków i kwiatów dziurawca moż-
na było bowiem parzyć napój o charakterystycznym gorzkim smaku oraz ciem-
noczerwonej barwie, przypominający herbatę. Inne nazwy to olezńik (jego bazę 
motywacyjną stanowi leksem olej, oznaczający produkt otrzymywany z nasion 
desygnowanej rośliny – rącznika pospolitego) oraz AzeWbaśńik (z uwagi na wy-
korzystanie suszonego ziela majeranku w produkcji kiełbas). Na zasadzie meto-
nimii utworzone zostały również jednostki vermut oraz apsynt. Pierwszy z wy-
mienionych fitonimów nawiązuje do nazwy wina ziołowego (wermutu), którego 
istotnym składnikiem jest piołun. Rzeczownik absynt denotujący wysokoprocen-
towy, ziołowy napój alkoholowy posłużył zaś do określenia jego najważniejszego 
składnika – bylicy piołunu9.

9 Łacińska nazwa tej rośliny stała  się skądinąd podstawą utworzenia internacjonalizmu 
absynt.
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W zgromadzonym materiale pojawiają  się także fitonimy nawiązujące do 
potraw. Motywacja fitonimu varmus ‘kminek zwyczajny, Carum carvi’ wiąże się 
z góralskim daniem zwanym varmuzym. Ten rodzaj zupy jadło się w czasach gło-
du, który często zdarzał się na Podhalu (Radwańska-Paryska 1992, s. 64). Skład 
potrawy różnił  się w zależności od regionu lub przyzwyczajeń gospodyń wiej-
skich i ich znajomości ziół czy dostępności poszczególnych gatunków. Jak wy-
jaśnia jedna z informatorek, strawę przygotowywano z wody, zasmażanej mąki 
i posiekanych ziół, w tym jej głównego składnika – kminku zwyczajnego, na któ-
ry mieszkańcy okolic Rabki przenieśli nazwę zupy, por. to takd trdva rosWa ta-
Aze CistAi / taAze ńedu_e CistAi v́zys cY i / za) zus to urosWo tag veź usukaCi bo to 
maWo tego byWo / tak ča byWo gveź natrawiWo śe / no to to pokroziCi drobńutko 
i ćiśCi na vode zak śe gotovaWa / potym daCi do tego zdsmdRke. Leksem określający 
posiłek wpisano także w jednostki barRńica czy też baśńica ‘podagrycznik po-
spolity, Aegopodium podagraria’. Z zielonych części podagrycznika przyrządzano 
bowiem kwaśną zupę, która przypominała barszcz. Starsze liście, choć nieprzy-
jemne w smaku, rzeczywiście można gotować, jednak ich spożycie przez ludzi 
jest ostatecznością, jak twierdzi botanik, Łukasz Łuczaj (2004, s. 165).

Wyodrębniono także grupę kilku nazw roślin związanych z szeroko pojętym 
żywieniem10, utworzonych w wyniku różnych skojarzeń użytkowników języka. 
Na przykład fitonim @izańica ‘borówka bagienna, Vaccinium uliginosum’ odwo-
łuje się – jak wynika z wypowiedzi informatorów – do domniemanych właści-
wości odurzających rośliny, por. @izańica Wo,yńa to zez borufka ba)ze·na (…) 
/ _ečyv́iśće śe mo_na o@ić tym dostać taAi. zavrotuv gWovy. Spożycie owoców bo-
rówki bagiennej miało powodować stan oszołomienia, upojenia czy odurzenia11. 
Będący pod wpływem działania rośliny człowiek sprawiał wrażenie osoby, która 
spożyła zbyt dużo alkoholu. Ta sama nazwa może się także odnosić do nieziden-
tyfikowanej rośliny zielnej o giętkich, pochylonych i chwiejących się na wietrze 
łodygach przywodzących na myśl człowieka będącego pod wpływem alkoholu. 
Pośrednio z żywieniem związane są nazwy leb́zoda, leboda i Woboda12 ‘komosa 
biała, Chenopodium album’. Fitonimy te kojarzą się informatorom z lebiodą ‘czło-
wiekiem wątłym, słabym fizycznie’ (ILGiKP 2017, s. 328). W czasie niedostatku 
ludzie jedli nasiona i liście lebiody, byli niedożywieni, a przez to szczupli, słabi 
fizycznie, chorowici, wątli jak spożywana roślina, por. np. leb ́zoda moze tymu ze 

10 Nazw tych nie włączono do klasyfikacji semantycznej, choć uwzględnione zostały w koń-
cowych spostrzeżeniach.

11 W rzeczywistości owoce borówki bagiennej nie stanowią zagrożenia. Zatrucia powoduje 
osiadający na krzewince toksyczny pyłek kwiatowy bagna zwyczajnego (Ledum palustre), które 
występuje w tym samym środowisku przyrodniczym (Grochowski 1983, s. 90–91).

12 Etymologia naukowa mówi, że lebioda to ‘roślina z białymi liśćmi’, co zapewne prapo-
krewne z łac. albus ‘biały, siwy, blady, jasny’ (SEJPBor, s. 281).
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to luve u_yvaCi zak takd b́zyda byWa / i to tag ledv́ze urosWo to zus / no zd tag myśle; 
no ńe v́zym zag byWa b́zeda to śe zadWo lebode Wobode.

Jak pokazuje analiza, nazwy roślin, w których strukturze zakrzepła leksyka 
związana z pożywieniem, motywowane są przede wszystkim cechami desygna-
tu (np. kształtem, zapachem, smakiem), rzadziej walorami użytkowymi, i odno-
szą się przede wszystkim do gatunków powszechnie znanych, wykorzystywanych 
w życiu codziennym czy lecznictwie. Te wyróżniające  się w procesie nomina-
cji właściwości ziół czy kwiatów eksponuje się relacyjnie, przez odniesienie do 
innych, znanych z otoczenia obiektów. Ważniejszy z punku widzenia obranego 
celu analizy pozostaje jednak inny wniosek. Otóż wpisane w fitonimy informacje 
o sposobie wykorzystania danych roślin wynikają, jak się wydaje, z chęci przeka-
zania wspólnocie informacji o użyteczności poszczególnych desygnatów. Nazwy 
roślin są więc pod tym względem pewnego rodzaju wskazówkami, podobnie jak 
określenia ziół czy gatunków trujących (por. Stec 2013, s. 139–140). Kluczową 
rolę w konstruowaniu ludowego słownictwa botanicznego odgrywa bowiem ra-
cjonalizm instrumentalny, który sprawia, że człowiek postrzega rzeczywistość 
pod kątem swoich potrzeb i zdolności percepcyjnych (Bartmiński 1993, 124). 
Omówione nazwy są zatem dowodem na praktyczne podejście mieszkańców 
wsi do życia oraz otaczającego świata. Można wobec tego przypuszczać, że spo-
łeczność kieruje się głównie pragmatyzmem również przy wyborze pożywienia. 
Szczegółowych danych na ten temat dostarcza natomiast drugi zaproponowany 
podział zgromadzonych jednostek. 

Kierując  się charakterem analizowanego materiału, wyodrębniono dziesięć 
klas semantycznych dla danych typów pożywienia. Klasom tym – w zależności 
od znaczenia leksemów utrwalonych w nazwach roślin – przypisano poszczegól-
ne jednostki. Podział zebranych określeń botanicznych nakłada się zatem na kla-
syfikację tematyczną słownictwa związanego z pożywieniem (por. m.in. WSJP) 
i pozwala przyjrzeć  się temu, jakiego rodzaju potrawy, wyroby, przyprawy itd. 
są mieszkańcom podhalańskich wsi najbliższe, a przez to znajdują miejsce w ich 
codziennym jadłospisie.

Pierwszej wyróżnionej klasie – Warzywa – przypisano takie fitonimy, jak ka-
pusta, kfaśna kapusta13, kapuśćdra, mar,wica, mar,ef polna, vikd mar,ef, papryka, 
vikd papryka, groRek, groRek pa,noncy, groRek polny. Drugą – Owoce – tworzą na-
tomiast nazwy cytryKka, zapcdk, zapcovńik, cdrnd maCina oraz _ydoska v́iśńa.

Na trzecią grupę określeń – Zboża i produkty zbożowe – składają  się: viAze 
zbo_e, pRonek, _yćica, čarne _ytko, _ytńi kwzdtek, _ytny kwzdtek, viAi Wov́zys, 
gWu,y ov́zys, pusty ov ́zys, a także moKAińa, moIčCica, moIčna borufka, bab́zd 

13 By ułatwić odbiór tekstu w tej części analizy nie są podawane nazwy polskie i łacińskie 
roślin. Informacje te znalazły się przy opisie motywacji fitonimów. 
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moKka, kaRaKka. Z tą klasą semantyczną wiąże się kolejna – Pieczywo. Włączono 
tutaj jedynie dwie jednostki, mianowicie: ,lep, ,lebek.

Pod tytułem Mięso i tłuszcze zebrano nazwy AzeWbaśńik i olezńik. Wyodrębnio-
no również fitonimy, w które użytkownik języka wpisał leksemy oznaczające pro-
dukty pochodzenia zwierzęcego, a zatem mleko i jaja (Nabiał): zazečńica, mleč, 
mldc, mlečak, mlycńdk, vilčomleč, v́ilče mlyko, pśe mlyko, suce mlyko, gavi mleč, 
gavi mldc, ptaśe mlycko.

Klasa Napoje (w tym alkoholowe) obejmuje takie nazwy, jak ,erbatńik, apsynt, 
vermut. Do tej grupy mógłby zostać również włączony szereg nazw z utrwalonym 
apelatywem mleko. Osobną grupę – Przyprawy i substancje słodzące – stanowią 
zaś: solaKAi, Hzynta @zepRovd, maga, ma)i, koper, riAi koper, riAi kHin, a także 
cukrůfka, Hzodovńik, HzoduKka.

Wyróżniono ponadto fitonimy nawiązujące do potraw (Potrawy), czyli var-
mus, barRńica baśńica, oraz przedmiotów używanych w kuchni (Naczynia służą-
ce do przechowywania i podawania jedzenia/picia): AzeCiRAi, rbYnecek, rbanuRAi, 
pWacYnce rbYḰAi, rbany.

Z przedstawionej – subiektywnej – klasyfikacji można wnioskować, że góral-
ska kuchnia miała14 roślinny charakter, opierała  się na tym, co urosło na polu 
czy w lesie (Jędrzejko, 2007, s. 24). Życie na wsi jest bowiem uzależnione od 
natury. Podstawą żywienia były przede wszystkim zboża: pszenica, żyto i owies 
(por. pRonek, _yćica, viAi Wov ́zys). Przerabiano je zwykle na mąkę (por. moKAińa, 
bab́zd moKka), służącą z kolei najczęściej do tradycyjnego wypieku chleba 
(por. ,lep, ,lebek). Stanowił on główne źródło pokarmu, choć na wiejskich sto-
łach zagościł przecież dopiero w wieku XIX. Z ziaren zbóż produkowano również 
kaszę (por. kaRaKka), którą spożywano zwykle na gorąco jako osobną potrawę 
(Jędrzejko 2007, s. 22). Były to produkty o stosukowo małej wartości odżywczej, 
ale za to tanie i zapewniające uczucie sytości. Do codziennego menu włączano 
równie często warzywa, szczególnie takie jak kapusta czy – z roślin strączkowych 
– groch (por. kapuśćdra, groRek polny). Dodatek do potraw stanowiła m.in. mar-
chew (por. mar,wica, mar,ef polna). Z czasem na stołach pojawiła się też papryka 
(por. vikd papryka). Często spożywano warzywa kiszone (por. kfaśna kapusta, 
barśńica). Uzupełnieniem były owoce, przede wszystkim te pochodzące z sadów, 
np. jabłka, wiśnie (por. zapcdk, _ydoska v́iśńa), ale także z lasów, choćby maliny 
(por. cdrnd maCina). Zbieranie jagód należało zresztą do tradycyjnych zajęć lud-
ności, przede wszystkim kobiet i dzieci, które sprzedawały owoce na targu bądź 
przy bardziej ruchliwych drogach.

14 Zgodnie z założeniem przedstawionym we wstępie, z analizy wyłania  się dawny obraz 
świata.
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Najważniejszym, bo niezbędnym do konserwacji żywności, produktem na-
bywanym drogą kupna była sól (por. solaKAi). Z gospodarstwa i łąk pochodziły 
natomiast takie przyprawy, jak koper czy kmin (por. viAi koper, viAi kHin). Można 
więc zakładać, że lubiano kuchnię lekko pikantną, dobrze doprawioną. Na listę 
składników dopisać należy ponadto cukier oraz miód (por. cukrůfka, Hzodovńik) 
– ceniony nie tylko przez wzgląd na smak, lecz także właściwości lecznicze.

Materiał językowy sugerowałby też, że mięso, zwykle wieprzowe, spożywane 
było sporadycznie (por. AzeWbaśńik), np. z okazji świąt, a funkcję omasty spełniał 
często olej (por. olezńik). Hodowla odgrywała w gospodarstwach wiejskich istot-
ną rolę, chociaż stała ona niżej niż rolnictwo, które przynosiło znacznie więk-
sze zyski przy stosunkowo niskich kosztach związanych z produkcją. Zauważyć 
można jednak, że ważnymi składnikami codziennych pokarmów były surowce 
pochodzenia zwierzęcego, co wiąże się ściśle z kulturą pasterską. Nabiał urozma-
icał zwykle mączne pożywienie i podnosił jego wartość odżywczą. Dominującym 
produktem było mleko (por. mldc, mlečak, vilčomleč), jaja zaś jedzono raczej spo-
radycznie (por. zazečńica).

Powszechnie spotykanymi potrawami były polewki gotowane z mąki sypanej 
na wodę (por. Jędrzejko 2007, s. 22). Dodawano do nich to, co było pod ręką 
i nadawało się do jedzenia, nie troszcząc się zbytnio o smak całości, ale usiłując 
zaspokoić głód spowodowany nieurodzajem czy biedą (por. varmus, leb́zoda).

Z nazw roślin dowiadujemy się również o zwyczaju parzenia liści lub kwia-
tów znanych ziół, np. dziurawca (por. ,erbatńik). Powstały napój był niejed-
nokrotnie namiastką herbaty, którą nabywano dawniej okazjonalnie, podobnie 
zresztą jak kawę. Materiał badawczy eksponuje ponadto częste spożywanie przez 
społeczność trunków (por. apsynt, vermut, AzeCiRAi), a nawet ich nadużywanie 
(por. ṕizańica), co jest cechą charakterystyczną nie tylko stereotypowego górala, 
lecz także Polaka.

Zrekonstruowany jadłospis sugeruje, że jedzenie mieszkańców podhalań-
skich wsi było dość pożywne (groch, kapusta, mleko itp.), choć skromne i proste, 
zdeterminowane przez samowystarczalność chłopską (własna produkcja i kon-
serwacja, zakup towarów u lokalnych gospodarzy, zbieractwo itp.). Opierało się 
na bardzo monotonnej, mączno-nabiałowej diecie, nieznośnej z punktu widze-
nia obcych. Tatrzański góral – jako człowiek natury – nie przywiązuje jednak do 
jedzenia specjalnej wagi. Jak pisze Monika Golonka-Czajkowska, zmagając  się 
z troskami codziennej egzystencji, szuka on raczej zaspokojenia swych wyższych 
potrzeb i uzewnętrznia je w rzeźbie, „dzikim” tańcu czy muzyce, nie zaś „w wy-
sublimowanych przyjemnościach podniebienia – na co uboga podhalańska gleba 
[i tak – uzup. aut.] mu nie pozwala” (Golonka-Czajkowska 2007, s. 324).

Z tym charakterystycznym dla tradycyjnej kuchni podhalańskiej minima-
lizmem i rygoryzmem konsumpcyjnym (Golonka-Czajkowska 2007, s. 324) 
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wiązały się przypuszczalnie oszczędność czasowa w przygotowywaniu potraw, 
niskie koszty, małe umiejętności kulinarne gospodyń, a także ubóstwo miesz-
kańców wsi. Do rzadkości należały np. produkty mięsne – tylko obfitszy stół 
chłopski łączono z dostatkiem, którym cieszyli  się nieliczni (Jędrzejko 2007, 
s. 23). Przedstawiona lista składników i potraw implikuje ponadto niski stopień 
zaawansowania cywilizacyjnego oraz technologicznego mieszkańców wsi (por. 
Rosiński 2007, s. 60). Te i inne spostrzeżenia na temat dawnej kultury jedzenia 
mają oczywiście charakter szkicowy, zasadniczo jednak pokrywają się z uwaga-
mi etnografów czy historyków, por. m.in. Czerwiński 2008; Szromba-Rysowa 
1997; Szuster 2016.
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Streszczenie

Artykuł nakreśla zwyczaje żywieniowe mieszkańców podhalańskich wsi na podstawie 
ludowych nazwy roślin motywowanych leksyką należącą do wtórnej kulturowo katego-
rii Kulinaria. Materiał badawczy zebrano w kilku miejscowościach podhalańskich w la-
tach 2016–2017. Analizie poddano kilkadziesiąt jednostek, w które podmiot nominujący 
wpisał określenia pokarmów bądź przedmiotów i czynności związanych ze spożywaniem 
jedzenia lub picia. Wszechstronny opis zgromadzonego słownictwa ułatwiły dwa po-
działy – w pierwszym wzięto pod uwagę typ motywacji (np. nazwy roślin motywowane 
kształtem, smakiem, właściwościami użytkowymi itd.), w drugim – znaczenie wpisanych 
w fitonimy leksemów (wyróżniono klasy semantyczne nazw roślin odwołujących się do 
poszczególnych typów pożywienia).

SłOWA KLuCZOWE: etnolingwistyka, pożywienie, nazwy roślin, społeczność wiejska, 
obraz świata

ILONA KULAK
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 16
31-007 Kraków



PRACE FILOLOGICZNE, tom LXXVII

Prace Filologiczne 2022 (77): 247–271
ISSN 0138-0567; e-ISSN 2720-5037

Copyright © by Katarzyna Kuligowska, 2022
Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne- 

-Bez utworów zależnych 3.0 PL (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/

https://doi.org/10.32798/pf.994

KATARZYNA KULIGOWSKA
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
e-mail: katarzyna.kuligowska@amu.edu.pl
https://orcid.org/0000-0001-8443-4815

NAZWY POTRAW WE FRAZEOLOGII POLSKIEJ

FOOD NAMES IN POLISH PHRASEOLOGICAL UNITS

ABSTRACT: The article is an attempt to present the linguistic and cultural image of old 
Polish cuisine and consumption practices contained in Polish phraseology. The analysis 
covers old and modern idioms and proverbs with names of dishes and food products as 
their components. On the basis of the research carried out, it is possible to outline a cer-
tain menu of the past generations of Poles and indicate the dishes that are favourite and 
most willingly eaten by them till now. From the analyzed lexical material, an image of a so-
cially diverse diet, depending on the wealth of consumers, emerges. Regardless of social 
status, culinary proverbs encourage consumption minimalism, praise moderation and 
diligence. The balanced variant of the old Polish diet depicted in the phraseological units 
can be successfully considered by modern eaters as an ecological cuisine, which is very 
popular these days.

KEYWORDS: ethnolinguistics, food, rural community, linguistic worldview

Jak przekonuje przysłowie: Spanie, picie i jedzenie daje trosk zapomnienie1, spo-
żywanie pokarmów to nie tylko jedna z podstawowych funkcji życiowych czło-
wieka, warunkująca jego przetrwanie. Odżywianie się, obok snu i odpoczynku, 
to także swego rodzaju przyjemność, sposób na poprawę nastroju, a także okazja 

1 Przytaczane w tekście jednostki frazeologiczne, o ile nie zaznaczono inaczej, pochodzą 
z Nowej księgi przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich pod red. Juliana Krzyżanowskiego.
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do wzmacniania więzi i doświadczania wspólnoty. Nie dziwi zatem fakt, że kuch-
nia jest niezwykle istotnym elementem kultury i tradycji każdego społeczeństwa. 
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym człowiek udoskonalał sposoby zdobywania 
pożywienia oraz jego przyrządzania i z czasem spożywanie pokarmów przestało 
się ograniczać jedynie do zaspokajania jego egzystencjalnych potrzeb. Nastąpi-
ły także zmiany, które doprowadziły do wytworzenia się grup społecznych, dla 
których konsumpcja stała się najważniejszym życiowym zajęciem i przyjemno-
ścią, oraz tych, które z konieczności ograniczały się do spożywania najprostszych 
produktów, nierzadko doświadczając także głodu. Wszystkie te procesy, tradycje, 
przyzwyczajenia kulinarne oraz różnice w zestawie przyjmowanych pokarmów 
znalazły swoje wyraźne odzwierciedlenie w jednostkach frazeologicznych, któ-
rych analiza pozwala na rekonstrukcję fragmentu dawnej rzeczywistości i przyj-
rzenie się jej „od kuchni”. 

Celem artykułu jest odtworzenie składników językowego obrazu świata daw-
nych praktyk kulinarnych i konsumpcyjnych. Do analizy wybrane zostały utrwa-
lone połączenia wyrazowe zawierające w swoim składzie komponent będący 
nazwą żywności. Ramy artykułu nie pozwalają na szczegółowy opis językowo-
-kulturowego obrazu wszystkich potraw związanych z polską kuchnią, będzie to 
zatem przegląd jej najistotniejszych komponentów i próba zaprezentowania ich 
miejsca w przestrzeni kulturowo-lingwistycznej. Materiał badawczy liczy ponad 
1350 frazeologizmów i przysłów z języka ogólnego (ponad 1500 użyć2), wyeks-
cerpowanych przede wszystkim z Księgi przysłów, przypowieści i wyrażeń przysło-
wiowych polskich (Adalberg 1889–1894) oraz stworzonych w oparciu o nią trzech 
tomów Nowej księgi przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich (Krzyżanowski 
1969–1972). Jako pomocnicze wykorzystane były także inne źródła słownikowe 
wskazane w bibliografii.

W badanych przysłowiach występuje ok. 150 nazw potraw i produktów 
żywnościowych o mniejszym lub większym stopniu konkretyzacji, np. zupa, 
ryba, mięso, barszcz, śledź, pieczeń. Przy ekscerpcji pominięte zostały jednostki 
frazeologiczne z nazwami przypraw i dodatków, a także napojów, które zasługu-
ją na odrębne opracowanie. Komponentem o najwyższej frekwencji jest wyraz 
chleb, obecny w ponad 400 paremiach, tj. w ponad 27% analizowanego materia-
łu. Pozostałe, dość często (60 do 30 jednostek) pojawiające się nazwy, to: kasza, 
ryby (ok. 60 jednostek), mięso (ok. 50 jednostek), kapusta, jajko, groch, barszcz 
(ok. 40 jednostek), grzyby (ok. 30 jednostek). Trochę rzadziej (ok. 20 jednostek) 
przywoływane są takie produkty, jak: orzech, śledź, jabłko, kiełbasa. 

2 Różnica między podaną liczbą jednostek frazeologicznych i użyć wynika z faktu, że niektó-
re jednostki zawierają po dwie lub trzy nazwy potraw lub produktów, np. Chleb z serem zdrowemu 
lepszy, niż jarmuż choremu; Grzyby, ryby, wieprzowina – potrzebują szklanki (sporo) wina.
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Pieczywo

Przegląd nazw potraw obecnych we frazeologizmach i paremiach polskich należy 
z oczywistych względów rozpocząć od chleba, który jest podstawowym pokarmem 
człowieka, odkąd tylko ten nauczył się go wypiekać. Zagadnienie rangi tego pro-
duktu w żywieniu człowieka, jego symboliki i wielości znaczeń samego leksemu 
chleb wielokrotnie już było tematem monografii i artykułów naukowych. Wymie-
nić należy książki: Chleb w tradycji ludowej (Kubiak 1981), Chleb nasz powszedni: 
o pieczywie w obrzędach, magii, literackich obrazach i opiniach dietetyków (Kowal-
ski 2000), Chleb w folklorze polskim – w poszukiwaniu znaczeń (Walęciuk-Dejne-
ka 2010), a także artykuły: Językowy obraz chleba w Biblii i przysłowiach (Długosz 
2001), O chlebie powszednim . Nazwy chleba i wyrobów piekarniczych w języku pol-
skim i rosyjskim (Ananiewa 2017), O chlebie naszym powszednim – motyw chleba 
w kulturze i języku polskim (Stypa 2018), Chleb w życiu codziennym społeczności 
wiejskiej (Gapiński 2018), Chleb i sól w obrzędzie weselnym (na przykładzie połu-
dniowego Podlasia) (Maksymiuk-Pacek 2018). W niektórych opracowaniach ję-
zykowo-kulturowy obraz chleba charakteryzowany jest w ramach szerszego opisu 
paremiologii polskiej, por m.in. Językowy obraz świata w porównaniach zleksykali-
zowanych . Na materiale wybranych języków (Wysoczański 2006), Nie święci garnki 
lepią: obraz rzemiosła utrwalony w polskiej frazeologii (Młynarczyk 2013), O jedze-
niu i pracy – na podstawie polskich przysłów (Dźwigoł 2013), Nie trwam o jedzę, 
kiedy dobrze siedzę . O jedzeniu i żarciu w paremiologii polskiej dawnej i współczesnej 
(Skorupska-Raczyńska 2016), Językowy obraz pożywienia ludności wiejskiej w sy-
tuacjach niedostatku materialnego (na przykładzie wybranych frazemów) (Młynar-
czyk 2016). W związku z zaprezentowaną obfitością opracowań dotyczących tego 
podstawowego pokarmu człowieka w niniejszym artykule zostaną przedstawione 
jedynie syntetyczne wnioski z przeprowadzonych badań frazeologizmów i przy-
słów polskich dotyczących chleba. 

Chleb jest podstawą pożywienia człowieka, nie są go w stanie zastąpić żadne 
inne potrawy lub przedmioty zbytku: Chleb się nie przeje; Kto ma chleb, ten ma 
wszystko; Bez chleba i zwierzyna nie smakuje; Bez chleba smutna biesiada. Choć 
jest on w świadomości językowej pokarmem powszednim, niewyszukanym, 
stanowi jednocześnie synonim życia i pracy zarobkowej, np. Chleb z wodą życie 
utwierdzają; Za chlebem ludzie idą (Ad). Posiadanie chleba świadczy o dobrobycie 
i spokojnym życiu, por. Chleb i woda ludzka wygoda; Kto ma panem, ten jest pa-
nem, jednak mądrość ludowa przestrzega przed niekorzystnym wpływem dostat-
ku na życiową postawę człowieka, objawiającym się w postaci zuchwałości i bra-
ku pokory, por. Chleb ludzi bodzie; Nie trzeba chlebem gardzić (Ad). Oczekiwaną 
i pożądaną cechą człowieka jest hojność i miłosierdzie – chlebem należy dzielić się 
z innymi, którzy znajdują się w mniej uprzywilejowanej sytuacji: Chcesz się dostać 
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do nieba, nie żałuj biednym kęsa chleba (PP). Najczęściej jednak wymienianą ce-
chą potrzebną człowiekowi w kontekście posiadania chleba jest pracowitość: Kto 
na chleb pracuje, Boga chwali; Chleb pracą nabyty bywa smaczny i syty (Ad), nato-
miast próżniactwo w świetle paremiologii zasługuje na potępienie i jest przyczyną 
nieszczęścia i niedostatku: Kto nie pracuje na chleb, nie godzien, aby go jadł (Ad); 
Chleb płacze, gdy go darmo jedzą. Analizując obraz chleba w polskiej paremiolo-
gii, nie sposób pominąć często się w niej pojawiającego zagadnienia szacunku dla 
chleba. Chleb jest bożym darem, który zapewnia człowiekowi byt, dlatego musi 
być traktowany z należnym szacunkiem i nabożnością. W przysłowiach znajduje 
się szereg wskazówek dotyczących sposobu postępowania z tym pieczywem: Nie 
rzucaj chleba, bo go sam nie będziesz miał (Ad); Kto chlebem gardzi, to nim Pan 
Bóg bardziej . Chleb jest także rekwizytem (często w połączeniu z solą), za pomocą 
którego można udzielać błogosławieństwa oraz zjednywać sobie ludzi: Chlebem 
i solą ludzie sobie ludzi niewolą; Kto na ciebie kamieniem, ty na niego chlebem (PP). 
W części badanych wyrażeń utrwalony został lęk człowieka przed sytuacją, w któ-
rej nie brakuje chleba, ale utrudnione jest jego spożywanie. Eksponowany jest 
w nich brak zębów symbolizujący podeszły wiek: Co mi po chlebie, kiedy nie mam 
zębów w gębie (PP). Większość z tych przysłów zawiera jednak pocieszenie wska-
zujące na większą trudność zdobycia chleba w porównaniu z jego konsumowa-
niem: Łatwiej o zęby do chleba, niż o chleb do zębów (Ad). Ta sama prawda dotyczy 
też braku noża, który nie jest dużym zmartwieniem w sytuacji, gdy chleba jest 
pod dostatkiem: Kto ma chleb, znajdzie i nóż do niego .

Oprócz chleba we frazeologii swoje miejsce znalazły takie gatunki pieczywa, 
jak kołacze, placki, bułki, obwarzanki, pierniki i pączki (łącznie ok. 80 powie-
dzeń). Najliczniej reprezentowane są kołacze, które kiedyś należały do wypieków 
luksusowych, stanowiły obrzędowe pieczywo weselne: Bez kołaczy nie wesele. Ich 
wyjątkowość i walory smakowe są w paremiach stawiane w opozycji do powsze-
dniości i pospolitości chleba lub placków owsianych, por. Dobry chleb, gdy kołacza 
nie masz; Kołacza pragnij, lecz chleba nie porzucaj; Dobry i owsiany placek, gdy 
nie ma kołacza. Powszechnie znana jest przysłowiowa zależność posiadania tego 
wykwintnego rodzaju pieczywa od ciężkiej pracy: Bez prace nie będą kołacze; Żeby 
mieć kołaczy, trzeba użyć pracy, a jego wyjątkową wartość podkreślają powiedze-
nia typu: Jak kołacz jest rzadko, to lepiej smakuje; Chowaj się na kołacz. Leksem ko-
łacz symbolizuje ponadto korzystne przedsięwzięcie, którego nie należy odkładać 
na później, w ironicznym stwierdzeniu Rzuć kołacz za las, a powracając go znaj-
dziesz; może też wskazywać na mienie, dorobek życia, w zwrocie skierowanym do 
człowieka żyjącego z cudzego majątku: Nie twojej macierzyzny kołacz.

Wypiekiem przeznaczonym dla bogatszych warstw społeczeństwa oprócz 
kołacza był w przeszłości także piernik, początkowo zwany miodownikiem. Wy-
rabianiem ciasta piernikowego musiały zajmować się silne dziewczęta, bowiem 
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było ono bardzo twarde i gęste. Można je było przechowywać przez długi czas, 
a najważniejszym komponentem tego ciasta był zaczyn – „(…) tym lepszy, im 
więcej liczył lat. Był on rzeczą tak cenną, że stanowił część posagu panny mło-
dej” (Szymanderska 2011, s. 17). Ta długa przydatność do spożycia odzwier-
ciedlona została w ujemnie nacechowanym określeniu – stary piernik (SFraz). 
Leksem piernik pojawia się też w bardzo znanym zestawieniu z dość odległym 
znaczeniowo wyrazem wiatrak, opisującym brak związku między jakimiś spra-
wami: Co ma piernik do wiatraka! Ze względu na barwę ten luksusowy produkt 
piekarniczy jest też obiektem porównania z dobrze wypaloną cegłą: cegła jak 
toruński piernik; czerwony jak toruński piernik.

Wypiekanie placków jest określane jako zajęcie typowo kobiece, które jest 
przyczyną złego humoru przedstawicielek płci pięknej: Nie leź babie w drogę, kie-
dy placki piecze: bo cię żgnie ożogiem, aż z ciebie pociecze (Ad). W przysłowiach 
tej grupy w aspekcie aksjologicznym jako mniej wartościowe jawią się placki 
z owsa, choć w sytuacji głodu i te wypieki są cenione: Jak się chce jeść, to i placek 
z owsa dobry (Ad). 

Obraz bułki w przysłowiach jest pozytywnie nacechowany. Ten rodzaj bia-
łego pieczywa jest smaczny i ceniony, co wyrażają powiedzenia akcentujące ła-
twość i przyjemność ich spożywania, por. Dobre bułki z makiem, kto kupi, to zje 
ze smakiem; bułka z masłem (SFraz), oraz duże zainteresowanie tym produktem, 
por. coś sprzedaje się, idzie, rozchodzi się, poszło itp . jak świeże bułeczki (WSF). 
Do niezaprzeczalnych walorów bułek należy także wynikająca z ich niewielkie-
go rozmiaru niska cena, por. To jak bułka za grosz, która jednak wciąż jest zbyt 
wygórowana w ocenie tych, którym brakuje chleba, por. Droga bułka za grosz, 
kiedy chleba nie widzi . Okrągły kształt tradycyjnych bułek eksponują powiedze-
nia okrągły jak bułka (SFraz); okrągła buzia jak bułeczka. Mniej typowym ro-
dzajem bułek są podłużne kukiełki, przedstawiane w przysłowiach jako wyrób 
smaczny i atrakcyjny, por. Dobra kukiełka z masłem; Tak dobra kukiełka, jako 
i biały chleb (K), poprzez który można wyrazić przyjazne, choć nie zawsze od-
wzajemnione, nastawienie wobec drugiego człowieka, por. Ja do niego z kukieł-
kami, a on do mnie z kułakami, lub dokonać korzystnej dla dwóch stron trans-
akcji, por. Wzajemna to kukiełka, wzajemne usługi . 

Innym cenionym i lubianym rodzajem pieczywa były i są obwarzan-
ki, por.  Obwarzanek, mój (nasz) kochanek, czyli nieduże ciastka wypiekane 
po wstępnym podgotowywaniu. Zwykle kosztowały one niewiele i były niedu-
żych rozmiarów, do czego nawiązuje charakteryzujące osobę otyłą powiedzenie 
Zjesz za grosz obwarzanek, nim go wkoło obejdziesz. Mimo niskiej ceny obwa-
rzanków (porównywanej do niewysokiej ceny śledzi) mądrość ludowa zaleca 
umiar w ich spożywaniu, ponieważ wszelka rozrzutność może doprowadzić do 
ubóstwa: Kto jada obwarzanki i śledzie, to fortunę przewiedzie. Pierścieniowata 
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forma obwarzanka zobrazowana została w przysłowiu mówiącym o niespełnio-
nej obietnicy: Skończyła się obiecanka, będzie dziurka z obwarzanka (Ad). Ob-
warzanek uznany został też za dobry i praktyczny prezent dla niezbyt dobrzej 
znanej osoby, który nie zmarnuje się, nawet jeśli nie spodoba się obdarowanemu: 
Kupować obcemu można tylko obwarzanek, bo gdy go nie przyjmie, to sam zjesz. 

Bardzo cenione do dziś wśród słodkich wypieków pączki są w polskiej fra-
zeologii przedstawiane jako ciastka przyrządzane w głębokim tłuszczu na czas 
końca karnawału, por. tłusty jak pączek w zapusty. Jak pisał Jędrzej Kitowicz: 
„Staroświeckim pączkiem trafiwszy w oko, mógłby go był podsinić, dziś pą-
czek jest tak pulchny, tak lekki, że ścisnąwszy go w ręku, znowu się rozciąga 
i pęcznieje jak gąbka” (Kitowicz 1955, s. 440). Puszystość i pulchność tej bardziej 
współczesnej wersji pączka utrwalone zostały w porównaniu: wyglądać jak pą-
czek w maśle (WSF). 

Pozostałe wyroby mączne

Do potraw uboższej ludności zaliczyć należy różne rodzaje pierogów i klusek. 
Pierogi były chętnie jadane, głównie przez chłopów, co obrazują paremie: Kie-
dy pierogi, to i owszem; Chata bogata nie węgłami, ale pierogami (PP); Kocha 
się, jak polak w obczyźnie, panek w pańszczyźnie, chłopek w pierogu, a rusin 
w barłogu (pis. oryg.) (Ad) . Uważano je za potrawę zdrową i pożywną, por. Nie 
utuczysz go, choćbyś mu ruskie smażył pierogi, która zaszkodzić może jedynie 
osobie w złym stanie zdrowia: Choremu brzuchowi i pierogi zaszkodzą (Ad). Są 
kojarzone z postacią karmiciela ubogich – św. Jacka Odrowąża, por. Wygląda, 
jak św . Jacek z pierogami, któremu w legendzie przypisywane jest autorstwo re-
ceptury na to danie. Czynność ponownego podgrzewania pierogów symbolizuje 
zemstę, por. odpiec komu pierogi (‘oddać wet za wet’). 

Kluski w paremiach przedstawiane są jako proste, aczkolwiek pożywne da-
nie, które, jak wszystko inne, smakuje dobrze, jeśli w domu panuje harmonia, 
por. Przy zgodzie dobre i kluski na wodzie. Przysłowia zachęcają do ich spożywa-
nia z dodatkiem masła, por. Dobre kluski bez pietruszki, tylko masła włóż. Klu-
ski okraszone olejem są oceniane pejoratywnie, por. Wielki mi rarytas – kluski 
z olejem, zaś podawane razem z kapustą stanowią podstawowe chłopskie jadło: 
Chłop bez klusek, kapusty, miewa brzuch pusty (Ad). Mądrość ludowa ponownie 
jednak przestrzega przed brakiem umiaru i łakomstwem: Do klusków nie jedz 
chleba; Nie bierz dwóch klusków w gębę, bo się udawisz. Podobnie jak przy okazji 
wielu innych pokarmów, tak i w przypadku klusek, w paremiologii podkreślana 
jest zdecydowanie większa wartość potrawy posiadanej niż smakołyków, które 
dopiero trzeba zdobyć: Lepsze kluski na misie niż gołąb na dachu (Ad). Wyrażenie 
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ciepłe kluski tworzy obraz powolnego i ślamazarnego człowieka w oparciu o po-
dobieństwo do tych miękkich i podawanych na ciepło produktów, natomiast wi-
zerunek osoby starającej się zdobyć czyjąś przychylność zawarty jest w paremii 
Wdzięczy się, jak kluska w misie, nawiązującej do apetycznego widoku naczynia 
wypełnionego opisywanym daniem.

Kasze

Kolejną ważną grupą produktów obok pieczywa, pierogów i klusek w polskiej 
kuchni były kasze, które otrzymywano poprzez obtłukiwanie ziaren zbóż, głów-
nie jęczmienia i prosa, w różnego rodzaju stępach (Lis, Lis 2009, s. 170). Spoży-
wano je w postaci rozgotowanej, jako tzw. bryje, lub na sypko, niekiedy z omastą. 

W zebranym materiale znajduje się ponad 70 paremii z komponentami kasza, 
krupa/krupy oraz jagły. Rzeczownik kasza w powiedzeniach występuje jako sy-
nonim codziennego pożywienia, zapłaty za pracę, szczególnie wśród uboższych 
warstw społeczeństwa, w tym chłopów i czeladzi dworskiej, por. Kasza – mat-
ka nasza; Kasza – wysługa nasza; Kasza nasza, a pański barszcz. Często ozna-
cza proste, niewyszukane danie, którego przygotowanie nie wymaga dużych 
umiejętności kulinarnych, por. Jak jest z czego, to i dureń kaszy nawarzy; Kasz-
ka – fraszka; Nawet krup studzić nie umie (‘niedołęga’), i które z racji częstego 
pojawiania się na stole, jest bardzo spowszedniałe: Kasza go w ząbki kole. 

Czynności związane z kaszą, począwszy od jej gotowania do dmuchania czy 
nawet plucia w nią, w zwrotach frazeologicznych obrazują niewłaściwe postę-
powanie w relacji z drugim człowiekiem, por. nawarzyć (narobić) kaszy (‘naro-
bić kłopotu’) (SFraz); dmuchać, pluć, komuś w kaszę (WSF); zjeść kogoś w kaszy 
(‘omamić, oszukać’) (SFraz). Karmienie kaszą z kolei oznacza swatanie, por. kar-
mić kaszą młodych; Złej mu kaszy nawarzyła (‘źle go wyswatała’) (Ad). Pozostałe 
paremie z wyrazami kasza i krupy zawierają wskazówki dotyczące przyrządza-
nia tego produktu oraz ostrzeżenia przed jego wysoką temperaturą po ugotowa-
niu, por. Czekaj, aż kasza wre (Ad); Gorąca kasza w usta parzy; gorący, jak jagla-
na kasza; gorąca kasza (‘o porywczym człowieku’); W pragnieniu woda, w żniwa 
pogoda, jedzenie w głodzie, przyjaciel w przygodzie, kasza osolona, i poczciwa 
żona rzeczy pożądane (Ad); Nie dosyć jest, chociaż kto w garnek krup nasypie, 
jeśli ich nie zamiesza, pewnie mu wykipie. Jak podaje Młynarczyk, „hiperoni-
miczna nazwa krupy nie obejmowała kaszy z prosa nazywanej jagłami lub ka-
szą jaglaną” (Młynarczyk 2013, s. 56). Kasza jaglana była ceniona bardziej niż 
pozostałe odmiany, na co wskazuje przysłowie Nie sięgaj przez krupy do jagieł, 
będące przestrogą przed wywyższaniem się. Jagły stanowiły jedno z dań wesel-
nych¸ czego świadectwem jest dawne zaproszenie na weselny obiad, wygłaszane 
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zwykle przez drużbów ze strony pana młodego: Proszę na te jagły, bo te jagły to 
się będą dobrze jadły, choć przysłowia potwierdzają, że ten gatunek kaszy dość 
często gościł na chłopskim stole, por. Jagły, chłopski zając; Jagła jagłę goni; Jak 
jagły, tak jagły, aże się przejadły.

Mięso i wędliny

Mięso przez wieki było produktem dostępnym tylko dla najbogatszch warstw 
społeczeństwa. Wśród najczęściej spożywanych rodzajów mięs wymieniana jest 
wołowina jako najzdrowsza i najbardziej pożywna. Oprócz niej na stołach dwor-
skich gościła też cielęcina i baranina. Wieprzowina uznawana była za mięso po-
śledniejszego gatunku, dlatego nie stanowiła ona pożywienia ludzi zamożnych. 
Wyrabiano z niej wędliny lub podawano ją na tzw. drugim stole, przy którym za-
siadała służba. Ważne miejsce w kuchni dworskiej zajmowała też dziczyzna oraz 
drób dziki bądź hodowany (Molik 1999, s. 248–249, Kowecka 1984, s. 129–130). 
Ludność wiejska oraz miejska biedota jadała mięso sporadycznie, w czasie świąt 
i uroczystości rodzinnych, o czym pisze Gołębiowski: „rzadko kiedy i w uro-
czystych tylko zdarzeniach pokarmem chłopka mięso, wyjąwszy słoninę, która 
wielu potraw okrasą, i świninę, czasem sztukę drobiu; co tylko ma lepszego nie-
sie na przedaż, ażeby inne potrzeby naglące opędził” (Gołębiowski 1830, s. 32). 
W jadłospisie uboższych warstw społecznych pojawiały się ponadto tanie po-
droby zwierzęce, które spożywane były z kaszą, grochem, kapustą lub w zupie 
(Keckowa, Molenda 1978, s. 302). 

Przysłowia nawiązujące do pokarmów mięsnych w zebranym materiale są re-
prezentowane przez około 240 jednostek. Poza leksemami o charakterze hipero-
nimów (mięso, zwierzyna, ptak) występują w nich nazwy zwierząt hodowanych 
w celu uzyskania mięsa, np. wół, baran, świnia, kura, gęś, indyk, kaczka, oraz, 
choć w dużo mniejszej liczbie, nazwy dzikich ssaków i ptaków, np. jeleń, sarna, 
zając, bekas, bażant, kuropatwa, cietrzew, przepiórka i in. Oprócz nich w anali-
zowanych paremiach obecne są nazwy gotowych potraw mięsnych, np. kotlety, 
pieczeń, nazwy elementów tusz zwierzęcych, np. kości, wątroba, słonina, schab, 
a także nazwy wędlin, np. kiełbasa, szynka .

W przysłowiach z analizowanej grupy mowa jest m.in. o wyższości mięsa nad 
innymi rodzajami pożywienia, por. Kaszka fraszka, jarzyna perzyna, chleb tra-
wa, mięso potrawa; Kto mięso ma, o grzankę nie dba; Wolę zraz pieczeni spory 
niżeli kalafiory, a także o związanym z wysoką ceną przeznaczeniu potraw mię-
snych tylko dla uprzywilejowanych grup społeczeństwa, por. Nie każdy ma prosię 
na Wielkanoc; Im mięso, a nam polewka zostanie. Ludność niezamożna musia-
ła zadowalać się mniej wartościowymi produktami pochodzenia zwierzęcego: 
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Kto nie jadał mięsa, temu kości smaczne; Kapusta i flaki – dobry obiad taki. W pa-
remiach zawarte zostały wskazówki na temat dodatków do mięsnych dań, z któ-
rych najbardziej ceniony jest chleb: Mięso najpiękniejsze bez chleba niesmaczne; 
Złe mięso bez chleba, dziewka bez posagu; Cóż po ładnym mięsie, kiedy do mięsa 
nic nie ma (Ad), rekomendacje dotyczące gatunków i jakości tego cenionego pro-
duktu, por. Dobra sztuka mięsa, lepszy jeszcze mostek; Lepsza świnia główka, niż 
brzuch zajęczy; Na zakąskę pieczoną gąskę; Kto nie jadł czajczyny, ten nie jadł 
zwierzyny; Bez wołu nie będzie rosołu; Z tłustego mięsa tłusta polewka, jak rów-
nież zalecenia co do jego przechowywania i przyprawiania, por. Kto do mięsa 
soli żałuje, temu się mięso zepsuje; Komu stanie na wieprz, temu stanie na pieprz. 
W sposobie przyrządzania pieczonego mięsa mają swe źródło przysłowia mó-
wiące o zbyt skromnym lub nadmiernym dbaniu o własne sprawy: Kto pieczenią 
piecze, słuszna, aby jej skosztował; Cudzą pieczeń obraca, a o swojej nie myśli; Przy 
jednym ogniu dwie pieczenie upiec. W omawianej grupie przysłów odnaleźć moż-
na ponadto pochwałę pracowitości, która w analizowanych paremiach kulinar-
nych pojawia się wielokrotnie: Tym, co robią – mięso, co nie robią – gnaty; Nikomu 
w gębę ptak nie wleci (Ad); Łatwiej wołu zjeść, niż na cielę zarobić; Pieczone go-
łąbki nie przyjdą same do gąbki. Krytyce poddawany jest brak równowagi między 
wykonaną pracą a ilością spożytego mięsa, por. Zarobił ptaszka, zjadł wołu (Ad); 
Ptasznik wołu zje, a wróbla złapie (Ad), oraz przedwczesne korzystanie z owoców 
niewykonanej jeszcze pracy, np. Ptacy jeszcze w lesie, a on już rożenki struże; Nim 
zabijesz ptaszka, to zjesz całego wołaszka. Odnotowano także porzekadła, które 
w oparciu o porównanie różnych zwierząt gospodarskich obrazują ludzką skłon-
ność do postrzegania sytuacji życiowej innych ludzi jako lepszej i łatwiejszej, por. 
Cudzy baran kruchy, a swój żylasty; Kura sąsiada jest zawsze tłustsza niźli wła-
sna gęś. Inne jednostki frazeologiczne wskazują na większą wartość produktu już 
posiadanego od wartości pokarmu nawet bardziej wykwintnego, ale będącego 
cudzą własnością, trudno osiągalnego czy też pozostającego w sferze pragnień, 
por. Lepsza własna gęś niż cudzy baran; Lepsza swoja kapusta niżeli cudza gęś 
tłusta; Lepsza kiełbasa w rynce niż szynka u rzeźnika; Lepszy gołąb w ręku niż ba-
żant na sęku; Wolę gęś na stole niż bażanta w polu. Przysłowia dotyczące potraw 
mięsnych przestrzegają przed rozrzutnością, szczególnie w młodym wieku, która 
może doprowadzić do smutnej i ubogiej jesieni życia np. Daj Boże za młodu jeść 
kości, aby na starość mięso (Ad); Kto za młodu mięso je, ten na starość kości gry-
zie (Ad). Do tradycji jedzenia określonych rodzajów mięsa przy okazji świąt lub 
ważnych wydarzeń odnoszą się przysłowia: Na zapusty będzie kurak tłusty; mar-
cowe (wielkanocne) prosię; Wdzięczy się, jak prosię na Wielkanoc (Bystroń 1933, 
s. 137); Święto Marcina dużo gęsi zarzyna; Na święty Marcin gęsi tuczone dobrze 
smakują, gdy upieczone (Szymanderska 2011, s. 331); Na świętego Marcina lepsza 
gęś niż zwierzyna (Szymanderska 2011, s. 331); Nierade kury na wesele, ale muszą. 
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Bigos

W polskiej kuchni od dawien dawna przyrządzano „bigos z kapustą z różnego 
mięsiwa kawalcami, kiełbasą i słoniną, drobno pokrajanymi i z kapustą kwaśną 
pomięszanymi, i nazywano to bigosem hultajskim” (Kitowicz 1951, s. 433).W pa-
remiologii występuje on jako potrawa wielokrotnie odgrzewana, która jest mie-
szaniną różnych resztek pokarmów i mało wartościowych składników: Bigos ze 
starej miotły; Bigos to wczorajsza potrawa; Tylko odgrzewany bigos dobry (smacz-
ny) (Ad); Ni to bigos, ni flaki, a jego przyrządzanie kojarzone jest z robieniem 
zamieszania i wprowadzaniem chaosu, por. bigosu narobić.

Ryby

Niepoślednie miejsce w dawnej kuchni polskiej zajmowały ryby. Zapotrzebowa-
nie na ten rodzaj pożywienia był związany z dużą liczbą dni postnych w ciągu 
roku. Ryby były spożywane świeże lub w postaci solonej, wędzonej oraz suszonej. 

Hiperonim ryby wraz z gatunkowymi nazwami ryb, wśród których prze-
waża śledź, szczupak, karp i stokfisz, w badanym materiale występuje w ponad 
110 przysłowiach. Wyrażenia te zawierają przede wszystkim wskazówki doty-
czące dodatków, z jakimi należy przyrządzać i podawać dania rybne: Bez soli 
ryba, bez korzenia zwierzyna – nic nie jest; Kiedy ryba ma być dobra, powinna trzy 
razy pływać: w wodzie, w maśle i w winie; Ryba ma figurować w chrzanie, miodzie 
i szafranie; Ryba smaczna, kiedy pieprzna; Ryby orzechami, a mięso serem zajeść 
potrzeba; Po rybach – wina mach!, a także uwagi odnośnie do najsmaczniejszych 
i najbardziej pożywnych części ryb, por. Cała moc ryby w ogonie; U szczupaka 
ogon, a u karpia głowa najsmaczniejsza (Ad). Odnotowane zostało również po-
wiedzenie zawierające radę na temat wędzenia, por. Gdy za dużo wędzisz rybę, to 
ją ususzysz (PP), a także opisujące czynność nietypową w polskiej tradycji kuli-
narnej wyrażenie Żywe ryby zjada, oznaczające zmyślanie i mówienie nieprawdy. 
W świetle paremii potrawy z ryb są przedkładane nad grzyby i zupy, por. Kiedy 
nie ma ryb, dobry i grzyb; Komu się ryby nie dostanie, ten na polewce przestanie; 
Na ryby wystarczyło, a na polewkę nie, jednak są one mniej kaloryczne od mięsa 
i nie zastąpią sytego mięsnego dania, por. Gdy rybno, to głodno; Najlepsza ryba: 
wół (Ad), co więcej, mogą się dość szybko znudzić lub zepsuć, por. Ryby, choć 
dobre bywają, w trzeci dzień się przejadają; Gość i ryba trzeciego dnia cuchnie.

Spośród konkretnych gatunków ryb ze względu na niewysoką cenę oraz dużą 
zawartość soli, która pozwalała na zaoszczędzenie tej cennej przyprawy, naj-
większą popularnością cieszyły się śledzie (Rutkowska-Płachcińska 1978, s. 255). 
Czynniki te zostały uwypuklone w przysłowiach: I na śledzia mu nie staje; Nawet 
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na sól do śledzia nie zarobi; Potrzeba tego, jak śledziowi soli (Ad); śledzia solić 
(‘robić coś na próżno’); słony jak śledź. W powiedzeniach z komponentem śledź 
eksponowana jest też cecha kształtu tych ryb, por. cienki jak śledź; wychudzony, 
jak śledź wędzony (Ad); suchy jak śledź wędzony, sposób ich oprawiania, por. roze-
drzeć jak śledzia, pakowania, por. jak śledzie w beczce, i wreszcie zwyczaj jedzenia 
ich w dużych ilościach w okresach postu, np.: Komu post miły, niech gryzie śle-
dzia, pan zje niedźwiedzia; panowanie śledzia i żurku (‘o okresie postu’) (SFraz).

Oprócz śledzi jadano również stokfisze (‘suszone dorsze’) oraz ryby słodko-
wodne, w tym karpie, szczupaki, jesiotry, sumy, minogi, sandacze, okonie i ło-
sosie. Ryby te zwykle gotowano i podawano z sosami (Keckowa, Molenda 1978, 
s. 302). Co ciekawe, „umiejętność kucharska przyswoiła do ryb i bobry, robiąc 
z nich i na post kiełbaski, potrawki, plusk czyli ogon jego nadewszystko ceniąc” 
(Gołębiowski 1830, s. 40). Jak pisze Elżbieta Kowecka, chłopi jadali duże ilości 
piskorzy, które wyławiano ze stawów i mokradeł (Kowecka 1978, s. 350). Piskorz 
zyskał we frazeologii opinię pokarmu przeznaczonego dla uboższych warstw 
społeczeństwa, por. Ubogiemu wszędy piskorz, a także ryby charakteryzującej się 
niezwykłą ruchliwością, por. Uwija się, jak piskorz w soli (Ad); wić się, wykręcać 
się, wywijać się jak piskorz (WSF). Z kolei stokfisz to gatunek ryby, który w po-
wiedzeniach jest uosobieniem głupoty, por. głupi jak stokfisz (Ad); Nie stokfisz, 
nie okpisz (Ad). Przywilejem zamożnej mniejszości społeczeństwa było spoży-
wanie drogich i wykwintnych łososi, a także wyszukanych serdeli, por. Kiedy 
masz łososia kupić, uważ pierwej, czy cię na śledzia stanie; Mniejsza o prosię, kie-
dy są łososie; Włoskie trele, francuskie fortele, niemieckie serdele kosztują wiele .

Raki

Badacze zwracają uwagę na duże spożycie raków w XIX-wiecznej Polsce, które 
przygotowywano na różne sposoby. „Do przysmaków należało zwłaszcza aroma-
tyczne «masło rakowe», czyli masło doprawione drobniutko utłuczonymi sko-
rupkami ugotowanych raków, co dawało mu piękny czerwony kolor” (Kowecka 
1984, s. 131). 

Leksem rak w znaczeniu produktu spożywczego występuje w zaledwie kilku-
nastu przysłowiach, w których wyeksponowana jest m.in. barwa i sposób przyrzą-
dzania tego skorupiaka, por. Raczek – dobry znaczek (‘rumieniec wstydu, skrom-
ności’); Upiekł się jak rak; piec raki (‘zawstydzić się’); Bieda, raku, woda wre!, oraz 
niemożność nasycenia się daniem z niego przygotowanym, por. Nie najadłeś się 
– masz jednego raka (Ad); Smaku jak w pieczonym raku; Niewart pieczonego raka. 
Jednocześnie raki stanowiły pożywienie wyszukane i elitarne, co obrazuje iro-
niczne powiedzenie Jaki on szczodry: sam raki zjadł, a nam juszkę oddał. O owej 
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niespójności językowego obrazu raka w polskich przysłowiach pisze Maciej Rak, 
suponując, że jest ona konsekwencją nałożenia się dwóch wzorców kulturowych 
– ludowego i szlacheckiego: „dla chłopów raki były łatwo dostępnym źródłem 
pożywienia, ale przy tym dostarczającym mało mięsa i dlatego małowartościo-
wym, z kolei dla szlachty raki przygotowane w wykwintny sposób uchodziły 
za rarytas” (Rak 2017, s. 164).

Warzywa 

Warzywa, które wykorzystywano w polskiej kuchni, podawano niemal wyłącz-
nie w postaci gotowanej. Wyjątek stanowiły rzodkiewki oraz ogórki używane do 
przygotowywania mizerii (Kowecka 1984, s. 131). Najczęściej spożywana była ka-
pusta, która miała wiele walorów smakowych i zdrowotnych: „była ona oszczęd-
na w użyciu, zachowywała w porównaniu z innymi zieleninami stosunkowo dużą 
masę po ugotowaniu, można ją było również przechowywać w formie kiszonki” 
(Rutkowska-Płachcińska 1978, s. 248–249).

Kapusta stanowiła podstawę wielu różnych kalorycznych potraw z kaszą, mię-
sem, grochem, słoniną i rybami. Warzywo to jest obecne w ponad 40 polskich 
przysłowiach. W części z nich jest ono ukazywane jako podstawa wiejskiej kuch-
ni: Gospodarz bez kapusty miewa brzuch pusty; Póki kapusta w kłodzie, bieda nie 
dobodzie; Dla panów dobre wino, prostakom kapusta. W innych porzekadłach za-
chwalane są jego walory smakowe i kaloryczność: Kwaszona kapusta sama idzie 
w usta; Kapusta to siła; Od kapusty brzuch tłusty; Kapusta i flaki – dobry obiad 
taki. Dania z kapusty są na tyle proste, że nie warto do nich stosować żadnych 
drogich i wyszukanych dodatków, por. Szkoda balsamu na kapustę i drogiego olej-
ku na buty (Ad), ważne jest jedynie, by kapusta została odpowiednio okraszona: 
Dobra i kapusta, aby tylko była tłusta; Kapusta kwaśna, ale niekraśna, trzeba by do 
niéj wieprzowego sadła, toby się zjadła; Kapusty nigdy nie przekrasisz. Co więcej, 
podobnie jak przygotowywany z niej bigos, smakuje lepiej, kiedy się ją kilkakrot-
nie odgrzewa, por. Tylko odgrzewana kapusta dobra (Ad). Być może to właśnie 
ta prostota dań z kapusty spowodowała, że jest ona przedstawiana jako uosobie-
nie głupoty: Głowa pusta jak kapusta (Ad), a niektórzy uważają ją za potrawę 
zbyt mało wyszukaną: Nie zna się już do kapusty . O cechach fizycznych kapusty 
informują przysłowia: Kapusty nie przesieka, baby nie przeszczeka (Ad); Ile liści 
na kapuście, tyle ludzi na odpuście (Ad), natomiast jedno z powiedzeń nawet ją 
personifikuje: I kapusta ma swe zdanie .

Nie ma wątpliwości, że znacznie mniej niż kapusty spożywano rzepy, choć 
i ona znalazła swoje miejsce w paremiologii. Historyk jedzenia Jarosław Duma-
nowski uważa, że rzepa „funkcjonalnie była najbliżej roli odgrywanej obecnie 
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przez ziemniaki” (Dumanowski, Kasprzyk-Chevriaux 2018, s. 256). Inne źródła 
podają, że rzepę spożywano po ugotowaniu i duszeniu z solą i tłuszczem albo 
z mięsem, a także na sucho, pieczoną oraz wędzoną, przy czym wariant rzepy 
na sucho nie należał do ulubionych potraw w polskiej kuchni (Rutkowska-Płach-
cińska 1978, s. 249), por. rad jak suchej rzepie (Ad); Sucha rzepa, karpiele, i to 
jeszcze w niedzielę; Będziesz i ty suchą rzepę gryzł. Przysłowia eksponują łatwość 
gryzienia rzepy (jak rzepę gryźć) oraz jej ostry, nieco palący smak (Po rzepce to się 
szepce). Warzywo to zawiera wiele składników odżywczych, korzystnie wpływa-
jących na zdrowie i dobre samopoczucie, co ilustrują powiedzenia: Kto się naje 
rzepy, to ma brzuch jak cepy; jędrny (zdrowy) jak rzepa (SFraz); chłop jak rzepa 
(NW). W świadomości językowej Polaków najbardziej chyba utrwaliło się w po-
wiedzeniu o nadmiernym indywidualizmie i braku wspólnoty w działaniu – Każ-
dy sobie rzepkę skrobie. Leksem rzepa występuje również w funkcji eufemizmu 
w stwierdzeniu, że mało inteligentnemu człowiekowi nie należy powierzać zbyt 
złożonej rzeczy, bo może ją zepsuć: Rzepę chłopu, nie zegarek (Ad), co wskazuje 
na przypisanie omawianego warzywa do jadłospisu ludności wiejskiej. 

Spośród warzyw strączkowych największą popularnością w dawnej polskiej 
kuchni cieszył się groch, którego i na wsi, i w mieście spożywano niemal tak 
dużo, jak zboża, w postaci gęstej zupy lub jako dodatek do potraw (Rutkowska-
-Płachcińska 1978, s. 248). Fakt ten znajduje potwierdzenie w powiedzeniu: Kiedy 
jest tylko groch w chałupie i kapusta w kłodzie, to bieda nie dobodzie, boć kapusta 
to nasza gospodyni, a groch to gospodarz. Groch przedstawiany jest w paremiach 
jako pokarm zdrowy i syty, w przeciwieństwie np. do ryżu, który był sprowa-
dzany do Polski w niedużych ilościach i pojawiał się tylko w bogatych domach: 
Grochowy rok – dobry rok (Ad); Kto je groch, żyje doch, a kto ryż, ten zdechnie 
dziś (SFraz); Jedz, chłopie, groch, bo dobry groch. Groch jest tradycyjnie łączony 
z kapustą, obrazując w takim zestawieniu bałagan i chaos, por. groch z kapustą; 
Kiedy w brzuchu pusto, w głowie groch z kapustą, zachwalany jest także wariant 
grochu ze słoniną, por. Groch bez szperki jak człowiek bez serca; Groch ze słoniną, 
rzepa z baraniną. Cechy fizyczne grochu, takie jak kulisty kształt i twardość zia-
renek, zostały zobrazowane w powiedzeniach: groch o ścianę rzucać (‘o działaniu 
nie przynoszącym rezultatu’) oraz jak groch na bębnie (‘o człowieku ruchliwym 
i niespokojnym). 

Zdecydowanie rzadziej niż groch na polskich stołach gościły soczewica i bób. 
Odnotowany został tylko jeden frazeologizm z wyrazem soczewica, eksponujący 
niedużą wartość potrawy z tego warzywa, por. sprzedać (oddać) za łyżkę (miskę) 
soczewicy (‘za nic’). W kilkunastu jednostkach frazeologicznych natomiast wy-
stępuje wyraz bób. Jest w nich wyeksponowana m.in. przydatność tego warzywa 
w sytuacji, kiedy brakuje innych pokarmów, por. Dobry bób, kiedy jest głód; kiedy 
nie ma głodu, to się nie chce bobu. Nie należy ono jednak do najbardziej lubianych 
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pokarmów, na co wskazują wyrażenia zadać bobu (SFraz) (‘dać się we znaki, 
dokuczyć’); czarnego przyrzucać bobu (‘gotować zły los, niedolę’). W zestawie-
niu z innymi pokarmami bób także otrzymuje negatywną ocenę, por. Jada bób, 
a udaje, że je migdały. Jego ziarna są małe i grube, co prawdopodobnie stanowi 
bazę motywacyjną powiedzenia chłop, jak z bobu gajdy (‘o niezgrabnym męż-
czyźnie’) (Prorok 2018, s. 231). Ta pospolita roślina strączkowa przywoływana 
jest też w powiedzeniu eksponującym czyjś brak wiedzy: Zna się na tym, jak bób 
na kwaśnym mleku (Ad). Inne jeszcze przysłowia pokazują, że bób nie należał do 
produktów deficytowych, zwykle było go pod dostatkiem: Jest tego jak bobu (Ad); 
Dzieci jak bobu, a chleba ani krzynki (Ad), a zjedzenie jego nadmiernej ilości 
może ograniczać możliwości intelektualne człowieka, por. Prawi, jak objadszy się 
bobu (Ad) (‘mówi niedorzeczności, głupstwa’). 

Do warzyw powszechnie używanych w polskiej kuchni od bardzo dawna na-
leżą cebula i czosnek, które w pewnych jednostkach frazeologicznych występują 
razem, choć są sobie przeciwstawiane: Ja o cebuli, ty o czosnku; Posłać go po ce-
bulę, a on czosnku przyniesie (Ad). Choć cebuli przypisywana jest cecha głupoty, 
por. głupi jak cebula (Ad), i przydawana jest jej niewielka wartość, por. Niewarte 
jednej pieczonej cebuli, to jednak jej brak w kuchni świadczy o ogromnej biedzie: 
Ni cebulki, ni w co wkrajać. Mądrość ludowa przypomina też o uciążliwym i do-
tkliwym wpływie krojonej cebuli na oczy krojącego: z cebuli płakać (Ad); Oczy 
czerwone, jakby je cebulą ponacierał (Ad). Okrągły kształt cebuli jest podstawą 
porównania oczy jak cebule (Ad), a jej warstwowa struktura stała się bazą dla 
określenia ubierać się na cebulę, na cebulkę (WSF). 

Czosnek w przysłowiach jawi się przede wszystkim jako warzywo o silnym 
i trwałym zapachu, który długo utrzymuje się także w oddechu osoby je spożywa-
jącej, por. Kto czosnku nie jada, z gęby mu nie cuchnie; Temu miłe piżmo, a temu czo-
snek. W powiedzeniu Czosnek głowę ma białą, a ogon zielony, opisywane warzywo 
ze względu na barwy jego części jest motywacją paraleli ze starszym, posiwiałym, 
lecz pełnym młodzieńczej energii człowiekiem . Koncept negatywnie wpływającej 
na życie człowieka wielokrotnej zmiany miejsca zamieszkania lub profesji, został 
zobrazowany w przysłowiu: Czosnek trzykroć przesadzony obraca się w truciznę.

Wprowadzane do jadłospisu nowinki warzywne typu jarmuż, kapary, kala-
fior, włoszczyzna, nie były w Polsce dobrze przyjmowane, a często nawet stano-
wiły obiekt żartów i kpin (Keckowa, Molenda 1978, s. 305). Jak pisze Krystyna 
Bockenheim, „kamień obrazy stanowiła sałata” (Bockenheim 1998, s. 40), po-
garda wobec której znalazła swoje miejsce w przysłowiach: Dobra to dla Włocha 
żaba, a do niej sałata; Włoch się sałatą karmi, Polak po niej schudnie.

W XIX wieku na stole polskim zaczęły upowszechniać się ziemniaki, które 
z czasem wypierały jadane wcześniej przez ludność wiejską rzodkiew i rzepę. Wa-
rzywa te w znaczący sposób wpłynęły na sposób odżywiania się Polaków, stały się 
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produktem konkurencyjnym w stosunku do kaszy, ale przede wszystkim stano-
wiły remedium na zagrożenie głodem (Brencz 2003, s. 137), mimo że „długo Po-
lacy brzydzili się niemi, za szkodliwe je poczytywali zdrowiu, wmawiali to w po-
spólstwo Xięża nawet” (Gołębiowski, s. 43–44). Ziemniaki zajęły obok kapusty 
miejsce w codziennym jadłospisie biedniejszych grup społeczeństwa, pozostałe 
jarzyny jedzono w znacznie mniejszych ilościach (Kowecka 1978, s. 343–344). 
Ziemniaki (kartofle) są w zebranym materiale leksykalnym oceniane pozytyw-
nie, choć ze względu na ich późne pojawienie się w polskiej kuchni wyrażenia je 
opisujące stanowią skromną pod względem liczebności grupę. 

Duży rozmiar niektórych bulw ziemniaczanych stał się podstawą motywacyj-
ną porównania nos jak kartofel (SFraz), natomiast czynność niewyraźnego mó-
wienia stereotypowo jest przyrównywana do mówienia z ustami pełnymi tego 
powszechnego w polskiej kuchni warzywa: Mówi, jakby miał kartofle w gębie 
(SFraz). Człowiekowi żarłocznemu przypisuje się zdolność zjedzenia niewiary-
godnej ilości ziemniaków i barszczu w hiperbolicznym powiedzeniu: Zjada za-
gon ziemniaków i sadzawkę barszczu. 

Owoce

Przysłowia potwierdzają, że na polskich stołach obecne były również owoce, 
które, jak opisują historycy, często pochodziły z przydomowych sadów, a w nie-
których bogatych domach – również z przypałacowych oranżerii (Molik 1999, 
s. 254). Najczęściej przywoływane są owoce rodzime: jabłka, orzechy, śliwki 
i gruszki, w pojedynczych paremiach występują nazwy owoców egzotycznych, 
np. ananas, cytryna, figa lub kokos. Łącznie tworzą one grupę ponad 110 jedno-
stek frazeologicznych.

Powiedzenia z komponentem jabłko eksponują kwaśny, a niekiedy i gorzki 
smak tego owocu: amator kwaśnych jabłek (Ad); I kwaśne jabłko robak gryzie; 
Zbił go na kwaśne (gorzkie) jabłko (Ad); zjeść kwaśne jabłko, oraz jego podat-
ność na psucie się pod wpływem innych zepsutych owoców: Jedno zgniłe jabłko 
wszystkie zarazi (PP); Połóż zdrowe jabłko przy zgniłym, to wnet zgnije. Czasem 
zepsucie nie jest widoczne na zewnątrz, można je stwierdzić dopiero po skoszto-
waniu: Nie każde takie jabłko wewnątrz, jak zewnątrz; Trudno poznać jabłko, póki 
nie ukusisz. Jabłka bywają zestawiane z gruszkami, jak w przysłowiu Non omnibus 
omnia apta, nie wszystkim gruszki, drugim jabłka, gdzie każde z owoców oznacza 
inny los, inną sytuację życiową, przy czym gruszki są w tej parze cenione wyżej. 
Te ostatnie pojawiają się także w parze z pietruszką w wyrażeniu eksponującym 
brak logiki: ni z gruszki, ni z pietruszki. Mądrość ludowa przestrzega przed cięż-
kostrawnością gruszek w powiedzeniu: Od gruszek boli brzuszek, oraz wskazuje 
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na odpowiedni czas na ich spożywanie: Gdy osy obsiądą gruszkę, pewnie dojrzała 
już i słodka. Przysłowia zawierają też uwagi obrazujące sposób zbierania gruszek, 
por. Gdy nie padną trzęsione, nie trzeba rwać gruszek; uderzyć w wierzch grusz-
ki (‘trafić w sedno’); natrząść komu gruszek (‘wytargać za włosy’). Żal dotyczący 
gruszek o najlepszym smaku, które dostają się dzikim zwierzętom, wyrażony jest 
w powiedzeniu Najsłodsze gruszki spadają same dla niedźwiedzi. Powiedzenie nie 
zasypiać gruszek w popiele przestrzega przed konsekwencją przegapienia ważnego 
i decydującego momentu, przypominając o dawnym sposobie suszenia gruszek 
w trakcie przygotowań zapasów na zimę. Wpływ jakości produktu na smak przy-
rządzanej z niego potrawy eksponowany jest w powiedzeniu Jaka gruszka, taka 
juszka, mówiącym o podobieństwie charakterów między rodzicami i dziećmi. 

Podstawą motywacyjną przysłów z komponentem orzech są jego charaktery-
styczne części – twarda łupina, którą trzeba rozbić, oraz cenne jądro: Orzech ma 
twardą łupinę, a jądro smaczne; Kto chce orzech zjeść, niech zgryzie łupinę, jeżeli zaś 
wnętrze orzecha jest puste, to nie jest on nic wart: Niewarte pustego orzecha; nie dać 
złego orzecha (‘nic nie dać’). Rozbijanie orzechów wiąże się z koniecznością użycia 
sporej siły, zatem wykonywanie tej czynności na czyjejś głowie nie jest przyjemne dla 
jej obiektu, por. orzechy komuś na głowie łuskać (‘dokuczać komuś’). O sile potrzeb-
nej do łuskania orzechów mówi także inne przysłowie, które zaleca jej używanie 
także w odniesieniu do innych przedmiotów, a nawet zrównywanych z nimi kobiet: 
Orzech, stokfisz, niewiasta jednym kształtem żyją: nic dobrego nie czynią, kiedy ich 
nie biją. Obłupywanie orzecha symbolizuje trudne zadanie, decydujący krok, por. 
Przyszło na orzech (‘czas na rozstrzygnięcie czegoś’). Po jego rozbiciu łupina staje się 
bezwartościowym odpadkiem: Dla nas orzechy, dla was będą łupiny; Nikt łuskin od 
orzechów nie chowa, pozostaje smaczny środek, który trzeba pogryźć. Czynność gry-
zienia orzecha przedstawiana jest z jednej strony jako łatwa i szybka, por. jak orzech 
zgryźć, pod warunkiem, że człowiek posiada odpowiednie uzębienie, por. Częstuje 
orzechami tego, co nie ma zębów; dać temu orzechy, kto ich gryźć nie może; Twardy 
orzech do zgryzienia. Z drugiej strony obraz rozdrabniania orzechów w ustach przy-
pomina zaciskanie zębów i zgrzytanie nimi w złości, co stało się podstawą wyrażenia 
orzechy gryść (pis. oryg.) (Ad) (‘pałać nienawiścią, szykować zemstę’). Mądrość lu-
dowa przestrzega ponadto, by nie wykonywać tej czynności w niewłaściwym towa-
rzystwie: Nie gryź z czartem orzechów (Ad) (‘nie igraj z ogniem’).

Pierwsze śliwki robaczywki to jedno z najbardziej znanych przysłów, w których 
przywoływane są śliwki. Mówi ono o pierwszych nieudanych próbach, wskazując 
fakt, że w owocach tych niekiedy występują robaki. W paremiach jest też mowa 
o przeczyszczającym wpływie śliwek na układ pokarmowy człowieka, por. U nie-
go w głowie jak w brzuchu po śliwkach, zaś podstawą motywacyjną wyrażeń jak 
śliwkę połknąć (‘łatwo’), nos jak śliwka są ich cechy fizyczne – niewielki rozmiar 
niektórych odmian i kolor. 
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W dawnej Polsce do chętnie spożywanych owoców należały też jagody, które, 
jak zauważa Jan Stanisław Bystroń, „spożywano w stanie surowym lub przero-
bionym; stanowiły one też jedną z danin dla dworu” (Bystroń 1994, s. 469). Przy-
słowia podkreślają niewielki rozmiar tych płodów runa leśnego, który pozwala 
bez trudu je spożywać, np. jak jagódkę połknąć. Jednocześnie godna pochwały 
jest postawa człowieka, który nawet tak drobnym pokarmem jest gotów dzielić 
się z bliźnimi: Za zgodą trzech się podzieli jedną jagodą (Ad); I jagodą by się z nim 
rozdzielił. W paremiach z komponentem jagoda zawarte jest ponadto ostrzeże-
nie przed zepsuciem, które z łatwością przenosi się z jednego owocu na drugi, 
por.  Zgniła jagoda zdrową rozgnoi jagodę, oraz wskazanie dotyczące zbierania 
jagód, por. Niedojrzałej nie zrywaj jagody. Jagody są cenne dla człowieka ze 
względu na swoje owoce, ich liście nie są do niczego potrzebne, co znajduje po-
świadczenie w wywodzącym się z epigramatu Jana z Wielomowic Gawińskiego 
powiedzeniu: Zbywszy jagody nie wab mnie na liście, w którym jagody symboli-
zują dziewczęcą cnotę (Krawiec-Złotkowska 2013, s. 345). Pozytywne wartościo-
wanie tych darów natury jest podstawą kilku jednostek frazeologicznych pod-
kreślających urodę, por. piękny jak jagoda; rumiany jak jagoda; policzki, usta jak 
jagody (WSF); dziewczyna jak jagoda (WSF). 

Nabiał

Istotny element pożywienia w dawnej polskiej kuchni stanowił nabiał, głównie jaj-
ka i sery, które „jadano świeże jako twaróg, formowane w gomółki czy małdrzyki 
oraz obsuszane i wędzone” (Rutkowska-Płachcińska 1978, s. 249). Jajka występują 
w przysłowiach przede wszystkim w parze z kurą (jajko mądrzejsze od kury), jednak 
cenne są także jako produkt spożywczy, na który nie każdy może sobie pozwolić: 
Jedno jaje we dwóch kraje, a czterech jedzą; Kiedy bal to bal, całe jajko w barszcz wal 
(Ad); Lepsze dziś jajko, niż jutro kokosz (Ad); Nie każdego stać na jajecznicę; Śmieje 
się, jak dziad do jaja (Ad). Jajka mają mniejszą wartość w porównaniu do zwierzę-
cia, które je znosi: Lepiej stracić jaje, niż kokosz, lub innego zwierzęcia gospodar-
skiego, por. Nie szkoda mozołu, stracić jaje, a zarobić wołu (Ad), co stanowi życio-
wą wskazówkę, by umieć czasem zrezygnować z jednej mniejszej rzeczy na rzecz 
innej, która przyniesie większą korzyść. Przysłowia podkreślają, że jajko musi być 
świeże: Jedno stęchłe jajo psuje całą potrawę; Jaje dzisiejsze, chleb wczorajszy, cielę 
sześćniedzielne, a wino łońskie – najlepsze, cenione są też jajka o innej barwie niż 
bura: Gada na mnie, jak na bure jaje (Ad). U podstaw kolejnych przysłów legły 
takie cechy fizyczne jajka, jak kształt, por. Jajka na palcu nie położysz (PP), krucha 
skorupka, por. jak jaje stłuc (‘bardzo łatwo’), obchodzić się z czym jak z jajem, oraz 
wyrazista barwa żółtka, wpływająca na wygląd przyrządzanych potraw: żółty jak 
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jajecznica. W paremii Nie stłukszy, nie dowiesz się, złe czy dobre jaje podkreślona 
została konieczność rozbicia skorupki w celu sprawdzenia świeżości i przydatno-
ści jaja obrazująca trudności, które czasem trzeba pokonać, by dotrzeć do prawdy. 
Z kolei prośba o pomoc przy prostej czynności obierania jajka jest ironiczną cha-
rakterystyką człowieka bardzo leniwego: Któż mi obłupi jajko? 

Paremie z leksemem ser zwracają uwagę, że jest on produktem pożywnym 
i zdrowym: Kto ma ser z chlebem, głodem nie umrze; Żart żartem, a ser w torbie, 
pod warunkiem, że spożywa się go o właściwej porze dnia: Ser na rano złoto, 
na południe srebro, na wieczór ołów. Inne przysłowia dotyczące sera mówią o ko-
nieczności jego leżakowania: Tylko ser odkładany dobry; o konieczności jego 
ochrony przed gryzoniami: I ser, choć duży, przepadnie, gdy się szczur w niego 
zakradnie, oraz polecają go jako nadzienie do pierogów: Śpi jak ser w pierogu. 

Grzyby

Grzyby odgrywały ważną rolę w pożywieniu ludności polskiej. Świadczy o tym 
duża liczba ich nazw w polszczyźnie: „syrojeszki, chrząszcze, czyli chrząstki, świ-
niarki, pieprzniki, gołąbki na Rusi zwane hołubki, gąski, jelonki, kutmanki, opień-
ki, zielonki, mleczaje, babki, pożarki, maśluki” (Gołębiowski 1830, s. 31–32). Jak 
podają autorzy opracowania Kuchnia Słowian . O żywności, potrawach i nie tylko, 
nasi przodkowie bardzo cenili ten dar natury w odróżnieniu od swych germań-
skich sąsiadów (Lis, Lis 2009, s. 63). Grzyby zajmują wyjątkowe miejsce pośród 
wszystkich produktów wykorzystywanych w polskiej kuchni: „w kulturze ludo-
wej grzyby „zostały naznaczone piętnem niezwykłości jak dobra potajemne wy-
kradzione mieszkańcom tamtego świata”. Samo grzybobranie postrzegano jako 
wyprawę w nieznane” (Hübner-Wojciechowska 1994, s. 145). Antropolog kultury 
Roch Sulima podkreśla, że poszukiwanie grzybów porównywane jest do błądze-
nia w zaświatach, do wędrówki po innym, nierzeczywistym świecie, a grzyby, 
które rosną nocą, pod nieobecność człowieka, są czymś ze sfery snu (Zawisza 
2010). W kuchni polskiej grzyby najczęściej suszono w dużych ilościach, by póź-
niej dodawać je do różnych potraw – zup, pierogów, kapusty, bigosu i innych. 
W XIX wieku zbierano około 30 gatunków grzybów, a w zamożnych domach 
pojawiały się także pieczarki (Kowecka 1984, s. 263). 

W badanym materiale leksykalnym powiedzenia z grzybami w roli głównej 
stanowią nieliczną grupę (ok. 30 jednostek). Z jednej strony grzyby są uznawane 
za jeden z przejawów dostatniego wiejskiego życia, por. Grzyby, ryby, mąka, łąka, 
z drugiej strony uznaje się je za dobre pożywienie jedynie w sytuacji braku innych 
produktów, por. Lepszy grzyb, jak nic (Ad); Kiedy nie ma ryb, dobry i grzyb. Pare-
mia Grzyb, rydz – pańska potrawa sugeruje, że ten konkretny gatunek grzybów 
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pojawiał się również na stołach bogatych domów, zatem jasne jest, że rydze były 
cenione bardziej niż pospolite bedłki3, które zostały utrwalone w powiedzeniu 
oznaczającym rzecz nieistotną, błahostkę: To jest bedka (pis. oryg.), i w przysło-
wiu, będącym ironicznym podziękowaniem dla skąpego gospodarza: Dzięku-
jęć za bedłek, mam doma dość rydzów. W świetle tak dobrej opinii o rydzach 
nieuzasadnioną zdaje się treść jednego z bardzo powszechnych polskich przy-
słów – Lepszy rydz niż nic, dlatego warto przytoczyć bardzo prawdopodobną 
tezę, że wspomniane powiedzenie nie dotyczy grzyba o nazwie mleczaj rydz, 
lecz rośliny zwanej lnianką siewną lub lnicznikiem siewnym, bardzo mało wy-
magającej, rosnącej na ubogich glebach, będącej właściwie chwastem upraw lnu, 
z której wyrabiano olej rydzowy, na przednówku często ratujący od głodu (zob. 
Köhler 2020, s. 122–125). W innych powiedzeniach rydze symbolizują zdrowie, 
por. zdrów jak rydz (Ad), służą jako obiekt porównania dla czerwonych obiek-
tów, por. czerwony jak rydz, a wyprawa po te wysoko cenione i bardzo poszu-
kiwane grzyby kojarzona jest z trudnościami, por. Idzie jak po rydze (‘powoli, 
niechętnie’).

Ludowa mądrość podkreśla, że przy zbieraniu grzybów niezwykle istotna jest 
wiedza na ich temat, por. Trzeba znać rodzaj bedłek, kto chce grzyby zbierać . Inna 
zawarta w przysłowiu sugestia nakazuje, by potrawy z grzybów (obok potraw 
z ryb i mięsa) były spożywane z dużą ilością wina: Grzyby, ryby, wieprzowina 
– potrzebują szklanki (sporo) wina. 

Zupy

Wśród tradycyjnych zup o staropolskim rodowodzie wymienia się barszcz, krup-
nik, rosół, kapuśniak, żur, grochówkę, zupę szczawiową oraz chołodziec litewski 
(Gołębiowski 1830, s. 32–33). Zebrany materiał badawczy zawiera pojedyncze 
przysłowia z hiperonimami zupa, polewka, juszka, zawierające ogólne uwagi do-
tyczące tych dań: Dużo polewki, a mało klusków; Wiele kucharzy – zła polewka 
(Ad); Bez garnka nie zrobi zupy kucharka (Ad); Z tłustego mięsa tłusta polewka; 
Kogo stać na juszkę, tego stać i na pietruszkę; Nie stanie juszka za pietruszkę. W nie-
licznych powiedzeniach wspominany jest rosół, żur i czernina. Rosół (wcześniej 
zwany ro[z]sołem) w dawnej kuchni był wywarem po długim gotowaniu suszo-
nego mięsa, z którego trzeba było pozbyć się soli (Bockenheim 1998, s. 14). Mą-
drość ludowa głosi, że po jego spożyciu dobrze jest napić się wina: Po rosole wino, 
jakby dukata z kieszeni wyjął doktorowi. Jeśli jednak kogoś na rosół czy też mięso 
z niego nie stać, powinien zadowolić się tym co ma: Lepsze swoje na smole, niźli 

3 Bedłka – grzyb z blaszkami na dolnej stronie kapelusza, występujący w licznych gatun-
kach od jadalnych do trujących (SJPD).
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czyje w rosole. Tradycyjny żur w paremiologii jest przedstawiony jako niewyszu-
kany posiłek dla prostych ludzi: wychowany na żurze (‘nieokrzesany’); Na żurek 
nie ma dziurek, a na ciastko to je gniazdko. Zwyczaj odmowy po oświadczynach 
w formie podania kawalerowi znanej z utworu Adama Mickiewicza czarnej po-
lewki utrwalony został w powiedzeniu: Dostał odprawę: czerninę na potrawę.

Najwięcej przysłów z omawianej grupy związanych jest z barszczem. Warto 
zaznaczyć, że początkowo barszczem nazywano wywar z kiszonej rośliny o ta-
kiej właśnie nazwie (barszcz zwyczajny – Heracleum sphondylium), dopiero póź-
niej zaś barszcz zaczęto przyrządzać z botwiny i wreszcie z samych buraków 
(Gołębiowski 1830, s. 33; Dumanowski, Kasprzyk-Chevriaux 2018, s. 88–89). 
Barszcz gotowany był w dwóch odmianach – mięsnej oraz postnej z grzyba-
mi i uszkami. O postnym barszczu jako o rzadkiej i mało sycącej zupie mó-
wią przysłowia: Dwoje rzadkiego, a trzeci barszcz; Dwa grzyby w barszcz nieco 
za wiele. Negatywna ocena takiego skromnego posiłku zawarta jest także w lek-
ceważącym określeniu barszczyk, opisującym człowieka bez własnego zdania, 
oraz porównaniach wskazujących na niedużą wartość i mało atrakcyjny smak 
tej zupy: tani jak barszcz; Jest jako barszcz, ani pomoże, ani zaszkodzi. Zdecy-
dowanie bardziej ceniony jest wariant gęstego barszczu z wieprzowiną, słoniną, 
kiełbasą lub kurą, a przede wszystkim barszczu gotowanego na wołowej kości 
szpikowej, czyli tzw. rurze: Kiep barszcz bez rury; Przyda się, jak rura do barszczu 
(Ad); Gęsty barszcz czeladzi nie odstraszy. Kiedy jest go odpowiednio duża ilość, 
głód nikomu nie grozi: Gdzie jest barszcz, kapusta, tam chata nie pusta; Dobry 
barszczyk, ale mały garnczek. 

Zakończenie

Analiza ilościowa i jakościowa zebranego materiału paremicznego pozwala 
na sformułowanie szeregu ogólnych refleksji na temat polskiej kultury kulinarnej, 
jak i wniosków szczegółowych dotyczących poszczególnych nazw potraw. Badanie 
nieswobodnych połączeń wyrazowych zawierających nazwy pożywienia w ramach 
12 większych grup pokazało, że jedną z istotnych cech polskiej kuchni do począt-
ków XX wieku była klasowość pożywienia. Sposób odżywiania się zamożnej częsci 
społeczeństwa i uboższych jego grup różnił się po pierwsze obecnością lub brakiem 
mięsa w codziennym jadłospisie, po drugie – ilością i częstotliwością spożywanych 
pokarmów. Dieta mniej zamożnych i ubogich klas była zdeterminowana faktem, 
że większość produktów spożywanych przez przedstawicieli niższych warstw spo-
łecznych była produkowana w obrębie danego gospodarstwa, a towary nadające 
się na sprzedaż nie były konsumowane. Było to zatem jedzenie raczej monotonne 
i niewyszukane, co jest wyraźnie ekspononowane w wielu powiedzeniach. 
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W analizowanych przysłowiach wielokrotnie pojawia się zachęta do mini-
malizmu konsumpcyjnego. Liczne paremie zawierają pochwałę umiarkowania, 
które jest cechą zasługującego na szacunek człowieka, a także jedną z cnót kardy-
nalnych obok roztropności, sprawiedliwości i męstwa. Powszechnie znana roz-
rzutność zamożnej szlachty doprowadziła do bankructwa niejednego pana, dla-
tego też mądrość ludowa zaleca oszczędne życie, które zapewni spokój i dostatek 
na starość oraz dobrą przyszłość potomstwu. 

Nieodłącznym elementem językowo-kulturowego obrazu potraw jest ścisły 
związek jedzenia z pracą. W paremiach tylko pracowity człowiek zasługuje na po-
żywienie, lenistwo jest oceniane jednoznacznie negatywnie. W kontekście tym 
pojawiają się gorzkie refleksje dotyczące przejawów niesprawiedliwości społecz-
nej, polegającej na wykorzystywaniu ciężko pracujących ludzi przez tych, którzy 
pracy nigdy nie podejmują. Życie na cudzy rachunek w świetle przebadanych 
przysłów jest godne potępienia. 

Analiza częstotliwości użycia określonych nazw pożywienia w zebranych jed-
nostkach frazeologicznych pozwala na sporządzenie pewnego rodzaju jadłospisu 
przeszłych pokoleń oraz na wskazanie potraw jadanych najczęściej – czy to z za-
miłowania czy to z konieczności w sytuacji braku innego pokarmu. Kwintesencją 
posiłku, synonimem życia i symbolem dobrobytu i dostatku jest chleb, o czym 
świadczy choćby liczba powiedzeń przywołujących ten powszedni pokarm (po-
nad 27% wszystkich badanych jednostek frazeologicznych). Do zestawu potraw 
preferowanych należą potrawy mięsne. Brak tego składnika pożywienia rekom-
pensowany był przez produkty zbożowe i warzywa strączkowe, tj. kluski, kaszę, 
groch, kapustę. Potrawy z nich po dziś dzień często goszczą w polskich domach. 
Nowinki kulinarne przyjmowały się w polskiej tradycji żywieniowej bardzo po-
woli i z trudnościami. 

Zróżnicowana społecznie dieta, którą pozwalają odtworzyć analizowane przy-
słowia, nie pozostawała bez istotnego wpływu na osoby ją stosujące. Pożywienie 
zamożnych warstw społeczeństwa obfitowało w potrawy tłuste i ciężkie, nad- 
miernie przyprawione, którym towarzyszyły duże ilości wina, co z pewnością 
było przyczyną wielu chorób. Ludzie najbiedniejsi jedli niewiele potraw bardzo 
mało urozmaiconych, a nieraz z pewnością doświadczali też głodu. Takie jedzenie 
musiało prowadzić do niedoborów witamin i innych niezbędnych składników 
odżywczych. „Stosunkowo najbardziej higieniczne pożywienie miały średnio 
zamożne grupy szlachty i mieszczaństwa. Nie nadużywały drogich i niezdrowych 
potraw, a jednocześnie nie głodowały i nie odżywiały się zbyt jednostronnie.” 
(Keckowa, Molenda 1978, s. 322). Produkty i półprodukty z własnych gospo-
darstw były naturalne, mało przetworzone, niedosładzane, miały wysoką war-
tość odżywczą itd. Ten zrównoważony wariant dawnej polskiej kuchni można 
współcześnie bez wątpienia nazwać kuchnią ekologiczną, czy też „biokuchnią”, 
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jak czyni to Zbigniew Przybylak, opisując tradycyjne potrawy Pomorza i Wielko-
polski (Przybylak 2005, s. 245–246).
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Streszczenie

Artykuł jest próbą przedstawienia językowo-kulturowego obrazu dawnych polskich 
praktyk kulinarnych i konsumpcyjnych zawartego we frazeologii polskiej. Analizie pod-
dane zostały przysłowia i związki frazeologiczne z dawnego i współczesnego języka pol-
skiego mające w swym składzie nazwy potraw i produktów spożywczych. Na podstawie 
przeprowadzonego badania można sporządzić pewnego rodzaju jadłospis przeszłych po-
koleń Polaków i wskazać potrawy ulubione i najczęściej przez nich spożywane. Z prze-
analizowanego materiału leksykalnego wyłania sie obraz diety bardzo zróżnicowanej 
społecznie, zależnej od zamożności konsumentów. Niezależnie od statusu społecznego 
paremie kulinarne zachęcają do minimalizmu konsumpcyjnego, zawierają pochwałę 
umiarkowania i pracowitości. Zobrazowany w nich zrównoważony wariant dawnej pol-
skiej diety współczesny konsument może z powodzeniem uznać za cieszącą się obecnie 
dużą popularnością kuchnię ekologiczną.

SłOWA KLuCZOWE: etnolingwistyka, przysłowia, jedzenie, kuchnia, językowy obraz 
świata
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NEOLOGIZM KULINARNY KASZOTTO . 
STUDIUM PRZYPADKU

CULINARY NEOLOGISM KASHOTTO. CASE STUDY

ABSTRACT: The study analyses the morphological structure, semantics and contempor- 
ary uses of the neologism kaszotto ‘kashotto’ created in Polish by analogy to the Italianism 
risotto. The hybrid word-formation structured as a semi-calque1 reveals that the Polish 
culinary lexicon is being enriched not only through the transfer of Italian terminology or 
with lexical innovations such as pseudo-Italianisms. The assimilation of Italian cultural 
and linguistic elements also occurs as a structural and semantic remodelling of the for-
eign pattern in order to accommodate it to the realities of Polish culture. As illustrated 
by real examples of use, the new word pattern is replicated. On the sidelines of our lin-
guistic discussion, we propose reflections on the mass reception of Italian culture and 
the experience of Italianity in today’s Poland, as well as on the semiotic potential of lin- 
guistic means carrying information about Italianity in the  verbal communication 
of Polish speakers. 

KEYWORDS: loan translation (semi-calque), food-related (culinary) Italianisms, 
Italian-Polish interferences

1 Termin synonimiczny do ang. partial calque, oznaczający jednostkę leksykalną składają-
cą się z elementu obcego i rodzimego. 
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Wstęp

W klimacie zintensyfikowanej włosko-polskiej interferencji kulturowej, o której 
traktować będzie kolejny rozdział niniejszego artykułu, ciekawym przypadkiem 
kreatywnej adaptacji językowej i kulturowej jest neologizm kaszotto, który nie 
jest zapożyczeniem właściwym z języka włoskiego, lecz hybrydową półkalką wy-
razową ukształtowaną na bazie zakotwiczonego w polszczyźnie italianizmu ri-
sotto w wyniku adaptacji tradycyjnej potrawy włoskiej do kuchni polskiej. Praca 
ta podejmuje próbę analizy semantyczno-formalnej oraz opisu użycia neologi-
zmu, który, choć nienotowany jeszcze w większości słowników, funkcjonuje we 
współczesnej polszczyźnie jako dobrze ugruntowany specjalistyczny termin ku-
linarny. Badanie dystrybucji i frekwencji użycia leksemu kaszotto oraz opis jego 
obrazu kolokacyjnego oparte są na danych językowych zebranych w kwerendzie 
internetowej, przeprowadzonej w styczniu i lutym 2022 roku. Studium zawiera 
również refleksję na temat okoliczności i przyczyn utworzenia neologizmu oraz 
potencjału semantycznego i słowotwórczego cechującego element -otto, który, 
będąc nośnikiem informacji o obcej proweniencji lub włoskości desygnatu może 
funkcjonować jako specyficzny sufiks derywacyjny, nadający nowo powstałym 
leksemom pozytywną konotację o żartobliwym zabarwieniu.

Italianizmy kulinarne we współczesnej polszczyźnie 

Zapożyczenia z języka włoskiego, zwane italianizmami, od ponad pięciu wieków 
wzbogacają leksykę języka polskiego w semantycznie różnorodnych obszarach 
i sferach życia, takich jak kuchnia i produkty żywnościowe, zwyczaje i życie 
codzienne, sztuka, architektura, nauki przyrodnicze czy medyczne (zob. opra-
cowania całościowe: Widłak 2006, Borejszo 2007, Hendrykowski 2018 i prace 
skupiające się na wybranych zagadnieniach i typach zapożyczeń: Malinowska 
2010, Szemberska 2011, Berezowski 2020). Mimo że przenikanie italianizmów 
do polszczyzny jest dzisiaj mniej silne w porównaniu do włoskich interferencji 
językowych w XVI i XVII wieku (Bańko i in. 2016, Widłak 20062), transfer nazw 
i terminów włoskich do polskiego słownictwa, szczególnie w obszarze artykułów 
spożywczych i potraw kulinarnych, jest na przestrzeni ostatnich dekad procesem 
nadzwyczaj dynamicznym. Świadczy o tym bogata3 i wydłużająca się w czasie 

2 Biorąc pod uwagę wpływy europejskie, to właśnie kultura włoska w ocenie Romana Pollaka 
(1985) najsilniej oddziaływała na przemiany zachodzące w kulturze polskiej do końca XVII wieku. 

3 Łukasz Berezowski (2020) sygnalizuje ok. 300 nowych włoskich leksemów kulinarnych 
w polszczyźnie i grupuje je w kategoriach: dania i napoje, lokale gastronomicze i zwyczaje kuli-
narne. 
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lista zapożyczeń, które stopniowo zadamawiają się w polszczyźnie: pizza, spa-
ghetti, mozzarella, espresso, cappuccino, lasagne (lazania4), ruccola (rukola), pe-
sto, ricotta, panna cotta, gnocchi, prosciutto, tiramisu, focaccia, frutti di mare, frit-
to misto, stracciatella, ravioli, contorno, aperitivo, al dente, cotto, crudo, corretto . 

Podobnie jak i w innych językach europejskich (np. Seymer, Stammerjohann 
2007, Gerolimetto 2017) proces przenikania italianizmów kulinarnych do polsz-
czyzny ewoluuje w czasie. Wynika to z faktu, że kuchnia włoska – charakteryzu-
jąca się bardzo długą historią, naznaczoną wielokulturowymi i etnicznie bardzo 
zróżnicowanymi wpływami, które zaowocowały bogactwem składników i recep-
tur (zob. zarys historyczny Berezowskiego 2020) − jest jedną z najbardziej re-
nomowanych i popularnych kuchni świata5. Według szacunku Widłaka (Widłak 
2006), już w dwóch pierwszych wiekach wpływów włoskich kuchnia i produkty 
spożywcze były obszarem najczęstszych interferencji leksykalnych, stanowiąc 
około 23% wszystkich zapożyczeń, które przeniknęły do polszczyzny z języka 
włoskiego. W odróżnieniu od wczesnych pożyczek, w których przeważają na-
zwy warzyw, owoców i innych podstawowych surowców spożywczych, transfer 
włoskich leksemów kulinarnych zachodzący w XX i XXI w. zdominowany jest 
przez nazewnictwo potraw, napojów oraz miejsc i sposobów przygotowywania 
jedzenia. 

Warto zauważyć, że pojawiające się ostatnio w literaturze specjalistycznej 
(Szemberska 2011, Berezowski 2020) rozróżnienie italianizmów na zapożyczenia 
„stare”, występujące w polszczyźnie od wieków lub przynajmniej od wielu dzie-
sięcioleci, i te „nowe”, które przenikają do niej w ostatnich dekadach, jest w du-
żej mierze teoretycznym uproszczeniem. Jak problematyzuje Łukasz Berezowski 
(Berezowski 2020), precyzyjne zarysowanie ram czasowych włoskich interferen-
cji językowych nie jest możliwe; ponadto nie da się dzisiaj przewidzieć, które 
z tak zwanych nowych italianizmów przetrwają próbę czasu i zadomowią się w ję-
zyku polskim6. O ile proces przenikania italianizmów do polszczyzny utrzymuje 
się w czasie, o tyle zmienia się jego charakter oraz intensywność. I to właśnie 
zjawisko intensyfikacji transferu leksemów włoskich w obrębie różnych sfer życia 
codziennego, a szczególnie w obszarze kulinarnym, które wynika z dogłębnych 

4 Spolszczony wariant nazwy obcej. 
5 Na marginesie warto dodać, że słowa i wyrażenia kulinarne stanowią tzw. kulturemy, 

czyli leksemy oznaczające przedmioty i pojęcia nacechowane kulturowo zarówno ze względu 
na specyfikę narodową, etniczną, jak i regionalną (zob. Rak 2017). 

6 Trudności w ustaleniu ram czasowych oraz w ilościowym i jakościowym opisie zapoży-
czanych słów wynikają również ze specyfiki samego procesu interferencji językowych. Z jednej 
strony, zapożyczenia mogą funkcjonować w języku docelowym przez długi czas i mimo to nie 
zostać zarejestrowane. Z drugiej strony, obecność niektórych pożyczek językowych o charakte-
rze efemeryd jest tak krótka, że nie zostaje po nich żaden udokumentowany zapis w oficjalnych 
zasobach leksykalnych języka, do którego przeniknęły (zob. Seymer, Stammerjohann 2007).
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przemian społeczno-ekonomicznych zachodzących w Polsce i w Europie, a także 
z szerszych procesów globalizacyjnych w skali świata, teoretyzowane jest przez 
badaczy przy użyciu określenia nowa italianizacja nazewnictwa polskiego.  

Przyjmując szerszą perspektywę czasową, obejmującą ostatnie dekady dwu-
dziestego wieku, jak i wiek bieżący, można uznać, że nowe italianizmy kulinarne 
(zob. Coveri 2016) to innowacje leksykalne powstałe we współczesnej polszczyź-
nie pod wpływem języka włoskiego, z uwzględnieniem jego odmian wynikają-
cych jednakowo z głęboko posuniętej internacjonalizacji kuchni włoskiej, jak 
i z upowszechnienia tradycji i kuchni regionalnych7. Proces ten ma zasadniczo 
charakter ciągły, ale intensyfikacja zjawiska, zarówno pod względem ilościowym, 
jak i jakościowym, przypada na wiek bieżący, w którym interferencje włoskie 
przybierają często charakter oddolnych, spontanicznych inicjatyw indywidual-
nych, podejmowanych z pominięciem czynników weryfikacyjnych i wynikają-
cych nierzadko z działań komercyjnych lub popularyzatorskich. Prowadzi to czę-
sto do niezachowania łączności z zasymilowanymi już w polszczyźnie włoskimi 
lub pseudowłoskimi jednostkami leksykalnymi oraz do pomnażania semantycz-
nie niespójnych wariantów nazewniczych (np. sos boloński – sos bolognese – ragu 
bolognese, szynka parmeńska – szynka dojrzewająca – szynka prosciutto – pro-
sciutto). Ponadto, we współczesnym procesie przenikania italianizmów do polsz-
czyzny zaobserwować można często interferencje innych języków, a szczególnie 
wszechobecnego języka angielskiego8. 

Nowe italianizmy kulinarne to na ogół monosemiczne zapożyczenia nie-
zbędne9, które desygnują w sposób jednoznaczny produkty żywnościowe, jak 
włoskiego pochodzenia sery, wędliny, wina oraz dania i napoje typowe dla ga-
stronomii Półwyspu Apenińskiego. Rzadziej są określeniami miejsc lub sposo-
bu przyrządzania produktów spożywczych i potraw, np. pizzeria (pizzernia10), 
al dente, antipasto, cotto, corretto, aperitivo. Zachowując charakter słów obcych, 
tzw. egzotyzmów, leksemy te wypełniają lukę leksykalną11 w języku docelowym 

7 W literaturze włoskiej stosuje się termin neoitalianismi ‘nowe italianizmy’ w celu ozna-
czenia zapożyczeń i kalek językowych, które przenikają i rozpowszechniają się w sposób bardzo 
dynamiczny i globalny od lat osiemdziesiątych zeszłego wieku w sektorach kojarzonych ze zna-
kiem Made in Italy. Należą do nich nowe italianizmy kulinarne (zob. Coveri 2016). 

8 Co uwidacznia się m.in. w niepoprawnych tłumaczeniach włoskich produktów spożyw-
czych, np. zimne naciśnięcie nawiązujące do ang. cold press w tłumaczeniu włoskiego wyrażenia 
spremuta fresca, czyli świeżo wyciskanego soku (źródło: opakowanie włoskiego soku Limmi, 
dystrybutor Index Food). 

9 Zapożyczenia niezbędne kontrastowane są w literaturze z zapożyczeniami zbytecznymi, 
które desygnują pojęcia, zjawiska i przedmioty mające już w języku docelowym własne nazwy 
czy określenia. 

10 Forma obrazuje tendencję do spolszczania italianizmu w wymowie i piśmie. 
11 Przegląd teorii na temat jednostek lakunarnych w badaniach językoznawczych dostępny 

jest w pracy Joanny Szerszunowicz (2015). 
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(tj. otrzymującym zapożyczenie), w którym używane są do nazywania nowych 
produktów żywnościowych obecnych w polskiej rzeczywistości pozajęzykowej 
lub zwyczajów kulinarnych upowszechniających się wśród Polek i Polaków mło-
dego i średniego pokolenia, szczególnie w aglomeracjach miejskich. 

Italianizmy kulinarne różnią się między sobą stopniem przyswojenia 
(np. wł. mozzarella → pol. mozzarella, mozarella, mozzarela, wł. tiramisù → pol. 
tiramisu12, wł. rucola → pol. rucola, rukola, wł. ricotta → pol. ricotta, rikotta)13 
oraz drogą, jaką przeniknęły do polszczyzny. Możemy wśród nich wyróżnić za-
pożyczenia bezpośrednie (np. prosciutto, pecorino, cotto), zapożyczenia pośred-
nie (np. parmezan14) oraz internacjonalizmy, których równoczesna asymilacja 
w wielu językach uniemożliwia jednoznaczne wskazanie bezpośredniej prowe-
niencji pożyczki w poszczególnych systemach językowych (np. pizza, espresso, 
caffè latte15). Sytuacja adaptacyjna większości z nich jest niestabilna, co objawia 
się między innymi występowaniem wariantów graficznych i morfologicznych, 
cechujących się różną frekwencją użycia, np. lasagne16 oraz, jak opisano wy-
żej, wariantów leksykalnych czy nazewniczych, a także szeregiem problemów 
adaptacyjnych oraz faktem, że jako niezasymilowane lub mało zasymilowane 
jednostki leksykalne zapożyczenia te są często nieprzetłumaczalne (Berezowski 
2020). 

Jak już wspominano, współczesne zjawisko wzbogacania języka kulinarnego 
poprzez pożyczki włoskie związane jest z głębokimi przemianami społeczno-go-
spodarczymi i kulturowymi zachodzącymi w polskiej rzeczywistości od końca 
dwudziestego wieku. Coraz częstsze podróże Polek i Polaków do Włoch oraz 
Włoszek i Włochów do Polski, ruchy migracyjne mieszkańców obydwu krajów 
oraz współpraca i wymiana gospodarcza, naukowa i edukacyjna między Włocha-
mi i Polską powodują nasilenie kontaktów polsko-włoskich. W wyniku ekspansji 
rynkowej i komercjalizacji włoskie produkty spożywcze lub ich imitacje są sze-
roko dostępne dla polskiego konsumenta. Wzrasta również liczba włoskich lub 

12 Zmiana formy graficznej powoduje zmianę formy fonetycznej, gdyż akcent padający 
na ostatnią sylabę w słowie włoskim przesuwa się na przedostatnią sylabę italianizmu. 

13 Wskazane warianty są udokumentowane licznymi przykładami zebranymi poprzez wy-
szukiwarkę google .pl . 

14 Parmezan to według WSJP PAN zapożyczenie pośrednie. Nazwa desygnuje włoski ser 
produkowany w Parmie, Reggio Emilii i Modenie (wł. parmigiano reggiano), ale przeniknęła do 
polszczyzny za pośrednictwem języka francuskiego (fr. parmesan) . 

15 Często używane w formie skróconej latte, co klasyfikuje leksem jako pseudoitalianizm, 
gdyż słowo latte po włosku oznacza mleko. 

16 Włoska nazwa lasagne, która używana jest do określania potrawy najczęściej w liczbie 
mnogiej, gdyż forma pojedyncza desygnuje również specyficzny kształt makaronu, poza spol-
szczoną nazwą lazania, używaną w formie pojedynczej, posiada wiele wariantów graficznych, 
stanowiących formy pośrednie między językiem obcym i rodzimym takich jak lazagna, lazagne, 
lasagnie, lasagnia . 
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pseudowłoskich restauracji, barów, pizzerii oraz sklepów z tradycyjnymi i regio-
nalnymi produktami włoskimi.

Dla polszczyzny język włoski podobnie jak francuski i inne języki romańskie 
był i nadal jest językiem prestiżowym. Recepcja kultury włoskiej, w szerokim 
sensie tego pojęcia, jest dzisiaj zjawiskiem bardziej masowym niż elitarnym. Po-
dobnie jak w innych krajach europejskich, doświadczanie włoskości (l’italianità), 
czyli wszystkiego tego, co włoskie lub kojarzone z Włochami i uznawane w spo-
sób spontaniczny za włoskie, jest zjawiskiem powszechnym. Spektrum skojarzeń 
związanych z włoskością, zarówno na poziomie kolektywnym, jak i indywidual-
nym, jest stosunkowo szerokie i na ogół nacechowane pozytywnymi konotacja-
mi. Percepcja i ocena różnorodnych elementów kultury Półwyspu Apenińskiego 
i jej rodzimych przedstawicieli wzbudza, szczególnie wśród młodego pokolenia 
(Pawłowska 2014), pozytywne odczucia i emocje, aczkolwiek nie wszystko, co 
włoskie implikuje dodatnie wartościowanie (np. stereotyp mafii i włoskiego świa-
ta przestępczego lub przysłowiowej opieszałości osób zamieszkujących obszar 
basenu Morza Śródziemnomorskiego). Kultura włoska silnie emanuje na dzi-
siejsze realia polskie, dostarczając wzorców, które naśladowane są w wielu sfe-
rach życia codziennego, jak na przykład styl ubierania się czy sposób gotowania 
i jedzenia. Można powiedzieć, że stereotypowa włoskość jest dzisiaj po prostu 
modna i często urasta do rangi jednego z globalnych modeli kultury masowej, 
podlegając dynamicznym procesom internacjonalizacji i komercjalizacji (Galo-
faro 2006, Casini 2015). 

Kaszotto: pierwszy oficjalny zapis i definicje w słownikach internetowych 

Słowo kaszotto wpisane zostało na listę nowych słów języka polskiego w inter-
netowym słowniku neologizmów redagowanym przez Obserwatorium Języko-
we Uniwersytetu Warszawskiego we wrześniu 201517 roku z następującą defini-
cją „żart. potrawa z kaszy zapiekanej z mięsem, jarzynami, z dodatkiem ostrych 
przypraw”. Jego użycie ilustrowane jest następującym przykładem:

(1)   Tegoroczny sezon na szparagi pożegnałam risotto z kaszy gryczanej, czyli 
kaszotto z bobem i szparagami (kulinarnyprzepisna .pl) . 

Neologizm nie jest jeszcze notowany przez tradycyjne źródła leksykograficzne 
(SJPD, SWJP PAN, PSWP, USJP). Jego definicję można znaleźć w trzech słowni-
kach internetowych. Pierwszy z nich to Wikisłownik18, który klasyfikuje słowo 

17 W zasobach NSP hasło kaszotto znajduje się pod następującym adresem internetowym 
https://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/kaszotto.html. 

18 Podaję link do hasła: https://pl.wiktionary.org/wiki/kaszotto.



Neologizm kulinarny kaszotto. Studium przypadku 279

kaszotto jako termin kulinarno-spożywczy oznaczający „potrawę z kaszy przy-
gotowywaną jak risotto”, jak w przykładzie (2). Słownik podaje podstawowe in-
formacje gramatyczne (rzeczownik, rodzaj nijaki), wzór deklinacji i etymologię 
słowa, tj. pol. kasza + -otto z wł. risotto.

(2)   Dziś na obiad było grzybowe kaszotto . 

Bogaty opis neologizmu zawarty jest również w słowniku języka polskiego 
dostępnym w wersji onlinej pod nazwą Dobry Słownik19, w którym kaszotto defi-
niowane jest jako: 

danie z kaszy duszonej na patelni lub gotowanej w garnku z warzywami i mięsem (możli-
we są też różne inne dodatki, np. grzyby czy nasiona roślin strączkowych zamiast mięsa). 

W Słowniku znajduje się również dosyć rozbudowany opis powstania słowa 
i jego struktury morfemowej („kaszotto jest jak risotto – zawiera sufiks -tto20 
i kasz(o)- na wzór włoskiego riso ‘ryż’ ”), przykłady użycia leksemu (3–4) oraz 
informację o modelu jego odmiany i wszystkie formy fleksyjne. 

(3)   Mieszamy kaszotto ze startym serem i posypujemy posiekanym drobniutko 
rozmarynem . Dosmaczamy solą i pieprzem .

(4)   Także kaszotto czy pęczotto to świetny sposób na wykorzystanie wszelkich 
warzyw, na które nie mamy pomysłu (Katarzyna Wągrowska, Życie zero 
waste, 2017).

Ostatnią wzmiankę na temat słowa kaszotto znajdziemy w zasobach interne-
towych SJP, gdzie definiowane jest ono jako „danie z kaszy, mięsa i warzyw”21. 

Etymologia i struktura morfologiczno-znaczeniowa neologizmu kaszotto

Neologizm kaszotto utworzony został przez analogię do risotto, italianizmu ku-
linarnego dosyć upowszechnionego22 we współczesnej polszczyźnie, definiowal-
nego jako „włoska potrawa z ryżu, mięsa i warzyw, z dodatkiem parmezanu, do-
prawiana cebulą i czosnkiem, jak również winem, smażona i gotowana w rosole” 
(WSJP PAN). Podobnie jak jego włoski archetyp, kaszotto to rzeczownik odmien-
ny rodzaju nijakiego (Tab. I). 

19 Podaję link do hasła: https://dobryslownik.pl/slowo/kaszotto/223955/.
20 Podział morfemowy nie jest poprawny, gdyż sufiks włoski to cząstka -otto . 
21 Podaję link do hasła: https://sjp.pl/kaszotto
22 Korpus NKJP zawiera 204 przykłady użycia leksemu risotto w formie podstawowej (wy-

szukiwarka PELCRA). 
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Tabela I. Deklinacja neologizmu kaszotto23

Przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
mianownik kaszotto kaszotta
dopełniacz kaszotta kaszott
celownik kaszottu kaszottom
biernik kaszotto kaszotta
narzędnik kaszottem kaszottami
miejscownik kaszotcie kaszottach
wołacz kaszotto kaszotta

Struktura leksemu jest przejrzysta i zawiera dwa odrębne komponenty języ-
kowe: element polski kasz- i element włoski -otto. Format morfologiczny słowa 
jest imitacją obcego wzorca wyrazowego (ang. word pattern), złożonego z rdze-
nia ris- (riso ‘ryż’) i wielofunkcyjnego sufiksu -otto. Formacja ta, wykraczająca 
poza przyjęte wzorce derywacyjne polszczyzny, może być analizowana jako pół-
kalka wyrazowa (Bańko i in. 2016), w której pierwsza część została zaadapto-
wana w tłumaczeniu nazwy zboża poprzez zastąpienie oryginalnego elementu 
włoskiego riso ‘ryż’ polskim ekwiwalentem kasza, desygnującym bardziej typowy 
i powszechny w kuchni polskiej rodzaj zboża24. Drugi element, -otto, został prze-
niesiony ze słowa wzorcowego bez modyfikacji. 

W perspektywie diachronicznej formacja słowotwórcza może być traktowa-
na jako proces dwuetapowy. Na początku do polszczyzny przeniknął italianizm 
risotto, desygnujący tradycyjne włoskie danie na bazie ryżu (ang. primary ada-
ptation, zob. Filipović 1997). Z czasem potrawa upowszechniła się i została za-
adaptowana do realiów polskich, co zaowocowało powstaniem częściowo spolsz-
czonej nazwy kaszotto, której desygnatem jest danie na bazie kaszy przygotowane 
w podobny sposób jak risotto (ang. secondary adaptation, zob. Filipović 1997). 
Hybrydowa półkalka strukturalna z cząstką -otto została następnie wykorzysta-
na do utworzenia innych, mniej powszechnych kulinarnych formacji rzeczow-
nikowych o identycznej budowie morfemowej, składającej się z 1. nazwy zboża 
i 2. obcego zakończenia -otto . I tak w zasobach internetowych eksplorowanych 

23 Warto zauważyć, że wskazany wzór deklinacyjny bazuje na modelu normatywnym 
współczesnej polszczyzny. W analizowanych przykładach użyć internetowych przeważa ilo-
ściowo forma mianownikowa neologizmu (M=B=W), która może wystąpić też w kontekstach 
syntaktycznych wymagających odmiennej formy fleksyjnej, jak ukazuje porównanie dwóch 
przykładów: 1. Szaszłyki z kaszotta (D) 2. W skład mojego (D) kaszotto (M=B=W) wchodzą 
(…), z których pierwszy zawiera odpowiednią strukturalnie formę w dopełniaczu, a drugi formę 
mianownikową mimo konstrukcji dopełniaczowej.

24 Kasza to jeden z najstarszych produktów spożywczych Słowian (Stokowska 2015). 
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przy użyciu wyszukiwarki google .pl znajdziemy leksem pęczotto, utworzony przez 
połączenie cząstki pęcz-, wyodrębnionej z nazwy kaszy pęczak, i zakończenia 
-otto (ok. 28 tysięcy użyć) i, analogicznie, leksem gryczotto z cząstką grycz-, ozna-
czającą kaszę gryczaną (ok. 5 tysięcy użyć), jaglotto z cząstką jagl-, oznaczającą 
kaszę jaglaną (ok. 5 tysięcy użyć), oraz ryżotto, częściowo spolszczony wariant 
risotto, w którym włoski rdzeń ris- zastąpiony został polskim ekwiwalentem 
(ok. 1,5 tysięcy użyć)25. Opisywane nazwy potraw kulinarnych tworzą spójną ro-
dzinę jednostek leksykalnych derywowanych obcym sufiksem -otto od leksemów 
desygnujących różne rodzaje zbóż. Z uwagi na stosunkowo niewielką frekwen-
cję oraz zakres użycia ograniczony w głównej mierze do przepisów i porad ku-
linarnych, neologizmy te mogą być uznane za okazjonalizmy utworzone na fali 
popularności włoskiej potrawy risotto jak i nowo utworzonego dania rodzimego 
kaszotto. Trudno przewidzieć czy te modne dziś efemerydy wejdą na stałe do za-
sobów leksykalnych języka kulinarnego oraz do codziennej polszczyzny.

W obliczu tych nowych formacji słowotwórczych rodzi się jednakże ciekawe 
pytanie na temat aktualnego statusu cząstki -otto w języku polskim. Końców-
ka ta występuje w kilku izolowanych leksemach o włoskiej lub włosko-łacińskiej 
etymologii, np. lotto, motto, strambotto, cotto, risotto26 . To obce zakończenie wy-
razowe o niestandardowej strukturze fonetycznej nie pełni funkcji typowych dla 
morfemu gramatycznego czy sufiksu słowotwórczego. Mimo to końcówka ta, 
wyrazista i łatwo segmentowalna przez użytkowników języka polskiego jako od-
rębna cząstka fonetyczna i morfologiczna wyrazów27, w ostatnim czasie nabiera 
specyficznych treści leksykalnych ‘danie na bazie zboża przygotowane jak risotto 
lub podobne do risotta’ i jest często wykorzystywana do tworzenia nowych lek-
semów i to nie tylko w zakresie sztuki kulinarnej. Świadczy to o istnieniu w dzi-
siejszej polszczyźnie tendencji do używania obcego sufiksu słowotwórczego jako 
wzorzec wyrazowy, aczkolwiek za wcześnie jeszcze na prognozy czy wzorzec ten 

25 W zasobach internetowych pojawia się również leksem jęczotto, określający danie na ba-
zie kaszy jęczmiennej i zawierający cząstkę jęcz- . Komponent wyrazowy jęcz-, fonetycznie toż-
samy z rdzeniem czasownika jęczeć, wzbudza humorystyczne skojarzenia (np. „bo konsument 
jęczy z zachwytu”, online: https://lepszysmak.wordpress.com/2011/03/07/risotto-z-kaszy-jecz-
miennej-i-konkurs/), ale zdaje się jednocześnie blokować użycie słowa, które w analizowanych 
zasobach internetowych występuje tylko siedem razy. 

26 Podajemy jednostki leksykalne, które niezależnie od ich statusu morfologicznego 
w języku źródłowym (język włoski) czy odmienności fleksyjnej w języku docelowym (język pol-
ski) zawierają w swej strukturze nietypową dla języka polskiego cząstkę -otto. 

27 Jak dowodzi swoboda w derywowaniu słów przy użyciu tego sufiksu: „1. Muszę zrobić 
mizeriotto do obiadotto, ale fajne filmotto leci w telewizorotto (…) 2. Kaszotto jest super! Już nie 
mogę się doczekać na przepis Ziemniaczotto. 3. Kaszotto, ryżotto, makaronotto a czy bedzie tez 
kartoflotto i kluskotto? 4. Kaszotto… A co z waszym mózgottem?” (Komentarze pod artykułem 
„Kaszotto z mięsem i warzywami” źródło: kobieta.interia.pl/kuchnia/, online: https://kobieta.
interia.pl/kuchnia/news-kaszotto-z-miesem-i-warzywami). 
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stanie się produktywny28, czy z czasem cząstka ta skostnieje jako element składo-
wy nowo utworzonych nazw kulinarnych.

Struktura znaczeniowa leksemu może być analizowana na różnych poziomach 
semantycznych. Podstawowe znaczenie desygnacyjne słowa to, jak opisano wyżej, 
potrawa na bazie kaszy z dodatkiem warzyw lub mięsa przygotowana jak risot-
to. Istotnym elementem semantyki słowa jest jego znaczenie odbite (ang. reflected 
meaning, zob. Leech 1981), wynikające z interferencji wyrazu z jego włoskim ar-
chetypem. Przez bliskie pokrewieństwo do italianizmu, leksem kaszotto budzi 
odmienne skojarzenia niż te, które wywołuje tradycyjne polskie danie obiadowe 
kasza z …/danie z kaszy i z …, utożsamiane z potrawą gotowaną w prosty sposób 
i kojarzoną ze zdrową, ale stosunkowo tanią, codzienną kuchnią rodzimą. Potra-
wa tak pospolita, że nie doczekała się odrębnej, specyficznej nazwy desygnacyjnej. 
Kaszotto natomiast to nazwa własna oznaczająca danie kulinarne przygotowywane 
według stosunkowo nowej, wyszukanej procedury o obcej, a jednocześnie presti-
żowej proweniencji. Nazwa może zatem wywoływać pozytywne konotacje, które 
poza egzotycznością i niepospolitością kulinarną implikują wyższą jakość, nowo-
czesność oraz otwartość na nowe trendy i obce kultury osób, które danie takie przy-
gotowują i spożywają. Innym komponentem znaczeniowym neologizmu jest jego 
żartobliwe zabarwienie konotacyjne, które rodzi się jako efekt semantycznej fuzji 
rodzimej nazwy desygnującej nader tradycyjny dla Polaków i Słowian produkt spo-
żywczy z wyrafinowaną kuchnią obcą przynależącą do stosunkowo odległej kultu-
ry romańskiej. Ta hybrydowa kombinacja tradycyjnego elementu kuchni polskiej 
z elementem obcym i egzotycznym w realiach rodzimych może zatem sprawiać 
wrażenie żartu językowego. Żartu, który choć czasem budzi krytykę29, zdaje się 
zyskiwać popularność wśród użytkowników języka polskiego, o czym opowiemy 
w kolejnym rozdziale niniejszej pracy.

Neologizm kaszotto w komunikacji językowej w polskim Internecie

Jako stosunkowo młoda formacja słowotwórcza, neologizm kaszotto nie występuje 
w zasobach Narodowego Korpusu Języka Polskiego NKJP. Badanie jego dystrybu-
cji, frekwencji użycia oraz współczesnych zastosowań i obrazu kolokacyjnego opar-
te jest na danych dostępnych w sieci internetowej, analizowanych z wykorzystaniem 

28 W restauracji La Grande w Pszczynie 2 lutego 2022 serwowano danie gulaszotto, opisane 
jako „delikatniutki gulasz z kurczaka z kaszą gryczaną w sosie pieczeniowym z surówką z białej 
kapusty.” (źródło: menu restauracji).

29 „Wynalazca słowa kaszotto powinien zostać poddany torturom i powoli umierać w mę-
czarniach przez minimum tydzień.” Komentarz pod artykułem „Kaszotto z mięsem i warzy-
wami” (źródło: kobieta.interia.pl/kuchnia/, online: https://kobieta.interia.pl/kuchnia/news-ka-
szotto-z-miesem-i-warzywami).
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wyszukiwarki internetowej Google .pl . Sekcja ta poświęcona jest opisowi wyników 
kwerendy internetowej przeprowadzonej w styczniu i lutym 2022 roku. W formie 
podstawowej, tj. mianownik liczby pojedynczej30, neologizm kaszotto rejestruje 
około 170 tysięcy użyć. Liczbę tę należy traktować jako szacunek przybliżony ze 
względu na wykorzystany w pracy nieprecyzyjny rodzaj źródła danych statystycz-
nych. Biorąc pod uwagę stosunkowo dużą frekwencję użycia, wyraz ten zaklasyfi-
kować można nie jako okazjonalizm, ale jako neologizm. 

Tabela II. Obraz kolokacyjny neologizmu kaszotto

Przymiotniki podrzędne względem leksemu kaszotto
proste, pożywne, apetyczne, gęste, aromatyczne, apetyczne, sycące, najprostsze, aksamit-
ne, kremowe, wyraziste w smaku, zielone, zapiekane, pikantne, klasyczne, słynne, nowo-
czesne, wegetariańskie, nasze, polskie, meksykańskie, jesienne, błyskawiczne, dyniowe, 
warzywne, grzybowe, paprykowo-pomidorowe, wegańskie, mięsno-warzywne, gulaszowe, 
pomidorowe, jednogarnkowe, jaglane, gryczane, potrójnie pomidorowe, chłopskie, serowe
Wyrażenia przyimkowe
z/ze + NARZĘDNIK: pieczonym kurczkiem, warzywami, bakłażanem i pomidorem, 
suszonymi grzybami, zielonym groszkiem, młodą kapustą, łososiem i parmezanem, szpa-
ragami, indykiem i cukinią, pomidorem, cebulą i origano, pieczarkami, kurkami na wi-
nie, klopsikami z mięsa, sosem pieczarkowym, rybą, jarmużem, trzema rodzajami kasz, 
wołowiną, boczkiem, ciecierzycą, porem i kurczakiem, soczewicą, pieczonym burakiem, 
imbirem i serem feta, z kurkami i cukinią na cydrze
z + DOPEłNIACZ: kaszy gryczanej, kaszy jęczmiennej, kaszy jaglanej, pęczaku, białej 
kaszy gryczanej, z warzyw korzeniowych
k . à la pizza, k . od Łowicza, k . po swojsku, k . na szybko, k . dla niemowląt
Inne struktury składniowe
sos do k ., przepis na k ., składniki na k, mięso podawane z k .
danie kaszotto, danie gotowe kaszotto, kaszotto cztery sery, w wersji kaszotto, kaszotto 
Winiary, kaszotto Chakalaka

W zebranych przykładach użycia dystrybucja leksemu dotyczy w głównej 
mierze tekstów kulinarnych, które można usytuować na pograniczu języka ogól-
nego i języka fachowego lub sektorowego31. Jako monosemiczny termin gastro-
nomiczny kaszotto występuje najczęściej w poradach i przepisach kulinarnych 
oraz w menu restauracji32. W opisie jego obrazu kolokacyjnego skupiliśmy się 

30 Forma mianownikowa jest identyczna do formy w bierniku i wołaczu (M=B=W). 
31 Język używany w gastronomii i związany z działalnością w tym sektorze zawodowym.
32 I to zarówno restauracji serwujących dania kuchni narodowych, w tym kuchni polskiej, 

jak i tych specjalizujących sie w polskich daniach regionalnych, jak na przykład restauracja Zako-
piańskie Smaki oferująca w swoim menu kaszotto z żurawiną, suszonymi pomidorami i czosnkiem 
niedźwiedzim (online: https://zakopianskiesmaki.pl/). 
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na przymiotnikach prepozycyjnych i postpozycyjnych, wyrażeniach przyimko-
wych oraz strukturach składniowych zawierających rzeczowniki nadrzędne lub 
apozycje (Tab. II). W połączeniach międzywyrazowych dominują określenia 
przymiotnikowe oraz wyrażenia przyimkowe. Przymiotniki określające i mody-
fikujące leksem kaszotto możemy podzielić według kryterium semantycznego 
na wskazujące rozmaite cechy jakościowe desygnatu (np. gęste, zapiekane, pikant-
ne, zielone), w tym przymiotniki pozytywnie waloryzujące danie (np. aksamitne, 
sycące, apetyczne, pożywne), przymiotniki oznaczające relacje (nasze, meksykań-
skie, polskie) oraz przymiotniki gatunkowe, które klasyfikują danie na podstawie 
najważniejszego składnika lub typu składników, a także innych cech rodzajowych 
(np. wegetariańskie, mięsno-warzywne, grzybowe, jesienne). 

Typowe wyrażenia przyimkowe mają formę ‘kaszotto (skrót k .) + przy-
imek  z/ ze’. Desygnują albo zawartość potrawy, czyli jej główny składnik lub 
składniki występujące w formie narzędnika (np. k . z kurczakiem i porem), albo 
odmianę zboża lub innego surowca, wykorzystanego w jej przygotowaniu, w po-
łączeniu z dopełniaczem (np. k . z kaszy jaglanej). Nierzadko wyrażenia z przy-
imkiem z łączone są w bardziej rozbudowane grupy wyrazowe modyfikujące 
leksem (np. k . z kaszy gryczanej z pieczarkami i orzechami włoskimi, grzybowe k . 
z kurczakiem, k . z kurkami na winie). Inne, rzadziej występujące frazy przyimko-
we określają sposób przygotowania, serwowania lub producenta i przeznaczenie 
potrawy np. k . à la pizza, k . z kurkami na winie, k . po swojsku, k . od Łowicza, k . dla 
niemowląt . Neologizm jest też częścią struktur składniowych zawierających rze-
czownik nadrzędny połączony z ośrodkiem kolokacyjnym przyimkiem (np. sos 
do kaszotta) lub elementem składowym apozycji (np. danie kaszotto). 

Analiza przykładów zebranych w kwerendzie internetowej pokazuje, że poza 
dosyć dużą frekwencją użycia, leksem kaszotto prezentuje zróżnicowane se-
mantycznie i syntaktycznie połączenia i relacje międzywyrazowe w kontek-
stach o charakterze kulinarnym i żywieniowym. Jego stosunkowo rozbudowa-
ne pole semantyczne nacechowane jest neutralnymi i pozytywnymi treściami 
konotacyjnymi. 

Potrzeba nazewnicza, żart językowy, wytwór marketingu kulinarnego, 
a może innowacja wynikająca z doświadczania obcości 
we współczesnej Polsce?

Neologizm kaszotto utworzony został na wzór włoskiego zapożyczenia risotto . 
Historię archetypu wyrazowego, dzięki któremu powstał analizowany w tej pra-
cy leksem, można zarysować następująco. Zanim zagościło w polskiej rzeczy-
wistości kulinarnej, włoskie słowo risotto można określić jako lukę kulturową, 
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gdyż, podobnie jak polska nazwa bigos w kulturze włoskiej, służyło do nazywania 
potrawy nieobecnej w realiach polskich i nieznanej użytkownikom tego języka. 
W wyniku upowszechnienia się tego dania w Polsce zrodziła się potrzeba na-
zewnicza, a powstała luka językowa wypełniona została w procesie zapożyczenia. 
W polszczyźnie kulinarna pożyczka risotto jest nośnikiem informacji o włosko-
ści, a zatem określić ją można jako ekwiwalent quasi absolutny (zob. Taylor 1998), 
który, mimo że ma identyczne znaczenie desygnacyjne, różni się znaczeniem ko-
notacyjnym. Swojskość czy rodzimość referencjalna, cechująca włoskie słowo, 
przekształca się w polszczyźnie w nazwę nacechowaną obcością i charakteryzu-
jącą się pozytywnymi konotacjami przypisywanymi prestiżowej i atrakcyjnej dla 
polskiego społeczeństwa kuchni włoskiej. 

Zadomowiony w polszczyźnie italianizm dostarcza z kolei modelu pozwala-
jącego na utworzenie hybrydowej półkalki kaszotto, a powstały wzór wyrazowy 
‘nazwa zboża + włoski sufiks -otto’ jest reduplikowany w następnych formacjach 
kulinarnych o mniejszej częstotliwości użycia (pęczotto, gryczotto, jaglotto, ry-
żotto) . Powstają również inne, okazjonalne formacje, w których struktura zna-
czeniowa modelu słowotwórczego ulega rozszerzeniu. W izolowanych jak dotąd 
przypadkach obejmuje nazwy dań bazujące na innych, niezbożowych składni-
kach (np. gulaszotto) oraz wykracza semantycznie poza obszar kulinarny związa-
ny z żywieniem człowieka, jak w przypadku hybrydowej nazwy własnej portalu 
piesotto, oferującej zindywidualizowane i zdrowe karmy dla psów33. 

Na zakończenie pragniemy podjąć rozważania nad logiką tworzenia neologi-
zmów z włoskim sufiksem -otto oraz popularnością, jaką zdobywają one wśród 
użytkowników języka polskiego. Czy powstałe nowe formacje kulinarne wynika-
ją z bezpośredniej potrzeby nazewniczej? Czy są raczej rezultatem zabiegu mar-
ketingowego związanego z powszechną komercjalizacją produktów spożywczych 
i dań na rynku polskim34? A może atrakcyjność tej nietypowej operacji słowo-
twórczej wynika z ekspresywności nowo utworzonych leksemów, postrzeganych 
jako słowa niecodzienne, żartobliwe o pozytywnych konotacjach, ale też jako na-
zwy, których desygnaty cechuje w rzeczywistości pozajęzykowej wyższa jakość, 
nowoczesność i innowacyjność. Innymi słowy, leksemy te konotują pozytywną 
i pożądaną zmianę. 

33 Podaję adres witryny internetowej: https://piesotto.pl/. Dziękuję za rozmowę p. Bartło-
miejowi Drzewieckiemu, który poprzez analogię do terminów kulinarnych risotto i kaszotto 
stworzył nieszablonową nazwę własną, oznaczającą produkty żywieniowe dla psów o wysokim, 
„ludzkim” standardzie jakości. Nazwa cieszy się dużą popularnością również dlatego, że w re-
cepcji słowo nabiera pozytywnego zabarwienia emocjonalnego typowego dla hipokorystyków, 
wynikającego prawdopodobnie z interakcji rdzenia pies z końcówką -otto . 

34 „Do kieliszków nalewamy to samo wino, którego użyliśmy do gotowania. Niechaj naro-
dowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie risotto, iż kaszotto mają!” (Gessler 2013). 
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Trudno analizowaną przez nas innowację leksykalną kaszotto i bliźniacze jej 
neologizmy uzasadnić bezpośrednią potrzebą nazewniczą, przynajmniej nie w sen-
sie dosłowym tego terminu. Kasza w różnorodnych odmianach jest przecież spo-
żywana od wielu wieków w Polsce, a potrawy z tego zboża nie stanowią novum 
w kuchni polskiej. Krytyka nowych formacji kulinarnych ze strony części użytkow-
ników języka opiera się na ogół na przekonaniu, że we współczesnej polszczyźnie 
nie ma takiej potrzeby nominatywnej, a formacje tego typu są co najmniej zbędne35. 

Z drugiej strony, jeśli skonfrontujemy przykładowo wyrażenie kasza z warzy-
wami z neologizmem kaszotto z warzywami, zauważymy, że określenia te nie po-
siadają pełnej ekwiwalencji desygnacyjnej i konotacyjnej, mimo iż określają po-
trawę rodzimą przygotowaną na bazie kaszy. Poza nową recepturą o prestiżowej 
proweniencji włoskiej, danie kaszotto implikuje znacznie większy wachlarz po-
tencjalnych składników oraz większą różnorodność kombinacji smakowych. Jak 
pokazują zebrane przykłady użycia, nazwa desygnuje potrawę nie tylko smako-
wo bogatszą, gotowaną według bardziej złożonego przepisu, ale również łatwiej 
modyfikowalną i rejestrującą większą liczbę wariantów. Zwyczaj spożywania ka-
szy, osadzony w kulturze polskiej od wielu wieków, ulega w dzisiejszych czasach 
procesowi adaptacji i reinterpretacji pod wpływem obcego wzorca kulinarnego, 
który przypadł do smaku i upowszechnił się w polskiej rzeczywistości pozajęzy-
kowej. Możemy powiedzieć, że rozbieżności leksykalne między dwoma konfron-
towanymi nazwami wskazują właśnie na różnice w konceptualizacji ich desygna-
tów (zob. Wierzbicka 1992), czyli tradycyjnej i pospolitej potrawy polskiej i jej 
nowej, bogatszej i bardziej wyszukanej wersji kulinarnej, powstałej w obecności 
lub pod impulsem „obcego”, który:

pozwala nam na określenie siebie, a to następuje w wyniku krytycznej obserwacji 
obcego, ujmowania go w kategoriach własnych wartości kulturowych, a zatem warto-
ściowania go, czyli tworzenia jego etnicznego stereotypu (Zajączkowski 1973, s. 284). 

Jak sugeruje powyższy cytat, opozycja ‘swój/obcy’ umożliwia wyróżnienie ro-
dzimych cech charakterystycznych dla kultury przyswajającej obce wzory (tu tra-
dycyjna polska żywność), a jednocześnie przyczynia się do rozbudzania nowych 
potrzeb i do rozpoznawania zjawisk zachodzących w rzeczywistości pozajęzy-
kowej (tu proces wzbogacania polskiej sztuki i zwyczajów kulinarnych w niej 
panujących inspirowany kuchnią włoską). Wydaje się, że funkcja nominatywna 
i ekspresywna opisywanych neologizmów kulinarnych jest jednakowo istotna. 

35 Krytyka ta może też wynikać z ogólnej postawy wobec języka, charakteryzującej się pu-
ryzmem językowym, jak ilustrują następujące komentarze: „1. Kaszotto – cóż to za nazwa zwykłej 
kaszy . Czy ona lepiej smakuje? 2. Kaszotto! co za debilne makaronizmy. 3. Podroby z warzywami 
i kaszą, taka ma być nazwa .” Komentarze pod artykułem „Kaszotto z mięsem i warzywami” 
(online: https://kobieta.interia.pl/kuchnia/news-kaszotto-z-miesem-i-warzywami).



Neologizm kulinarny kaszotto. Studium przypadku 287

Są one świadectwem konfrontacji międzykulturowej oraz recepcji i kreatywnego 
włączania aspektów kultury włoskiej do dziedzictwa kulturowego społeczeństwa 
polskiego. Są również jednostkami leksykalnymi nacechowanymi ekspresywnie. 
Neologizmami, które zawierają w swej warstwie konotacyjnej cechy takie jak oso-
bliwość, nietypowość, niecodzienność, ale również pozytywne wartościowanie 
i żartobliwe zabarwienie wynikające ze scalenia cech kontrastowych, czyli ‘wło-
skości/obcości’ i ‘polskości/swojskości’. Potencjał konotacyjny i słowotwórczy 
związany jest z efektem ikonicznym w budowie wyrazowej zawierającej włoski 
sufiks -otto. 

Jako nowotwór, którego forma wykracza poza przyjęte w języku polskim wzor-
ce derywacyjne i modele słowotwórcze, leksem kaszotto jest elementem stylo-
twórczym (zob. Sokólska 2011). Świadczy o tym obserwowana w polskiej leksyce 
kulinarnej tendencja do reduplikacji i ekspansji wzorca wyrazowego, na podsta-
wie którego termin ten został powołany do życia. Z dzisiejszej perspektywy nie da 
się z pewnością ustalić, czy badany w niniejszej pracy neologizm ustabilizuje się 
w normie leksykalnej ani, czy formacje analogiczne (oraz te potencjalne) trwale 
wzbogacą zasoby słownictwa kulinarnego polszczyzny. Niewątpliwie opisywa-
ne innowacje leksykalne w obszarze nazewnictwa kulinarnego są językowym 
odzwierciedleniem współczesnej kultury kuchni polskiej, otwartej na wszelkie-
go rodzaju eksperymenty, fuzje, ulepszenia i nowinki, a także, a może przede 
wszystkim, językowym obrazem dynamicznych i dogłębnych zmian zachodzą-
cych w praktykach i zwyczajach żywieniowych użytkowników polszczyzny. 
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Streszczenie

W pracy analizowana jest budowa morfemowa, struktura znaczeniowa i współczesne 
użycie neologizmu kaszotto utworzonego w języku polskim przez analogię do italiani-
zmu risotto. Ta hybrydowa formacja słowotwórcza o strukturze półkalki wyrazowej po-
kazuje, że proces wzbogacania polskiego słownictwa kulinarnego pod wpływem języka 
włoskiego nie ogranicza się do transferu nazewnictwa lub innowacji leksykalnych typu 
pseudoitalianizmy. Asymilacja włoskich elementów kulturowych i językowych bazuje też 
na strukturalnym i semantycznym przemodolewaniu wzorca obcego w celu dostosowa-
nia go do realiów kultury polskiej. Jak ilustrują przykłady użyć, stworzony w ten sposób 
model słowotwórczy jest reduplikowany. Na marginesie rozważań stricte lingwistycznych, 
proponowana jest refleksja na temat masowej recepcji kultury włoskiej i doświadczania 
włoskości we współczesnej Polsce oraz potencjału semiotycznego językowych nośników 
informacji o włoskości w komunikacji werbalnej użytkowników języka polskiego. 

SłOWA KLuCZOWE: półkalka językowa, italianizmy kulinarne, interferencje włosko-
-polskie
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FORMAL ANALYSIS OF LEXICAL UNITS AND QUANTITATIVE 

FIELD ANALYSIS

ABSTRACT: The  subject of  the  paper is the  formal and quantitative analysis of  differ-
ent types of neologisms distinguished in the thematic field of FOOD. The first step was to 
separate continuous units and discontinuous units on the basis of the formal (orthographic) 
criterion. Within continuous units, there were distinguished: borrowings (also sorted 
according to the criterion of the level of assimilation), word-formation neologisms (relations 
between simple derivation and composition were shown) and neosemantisms. Within dis-
continuous units, neophraseologisms, open compounds, semantic neologisms and lexemes 
were analyzed. The conclusion was to indicate the structure of categories in the analyzed 
thematic field. The author tries to answer the question of how the place of the field in the 
Polish lexical system influences the types of neological units appearing in the field.
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1. Cel badania, materiał

Celem artykułu jest formalno-leksykalna analiza nowych jednostek z pola tema-
tycznego JEDZENIE odnotowanych w dostępnej wersji słownika neologizmów 
Obserwatorium Językowego UW (dalej: słownik OJ UW; nowewyrazy .uw .edu .pl1) 
oraz analiza ilościowa pola. Punktem dojścia jest wyznaczenie zjawisk charakte-
rystycznych dla neologizacji w opisywanym polu oraz wskazanie ewentualnych 
dominant warunkujących budowę jednostek w nim zawartych. Warto by także 
sprawdzić (na ile to możliwe), czy miejsce pola w systemie leksykalno-seman-
tycznym i stylistycznym polszczyzny przekłada się na układ typów neologi-
zmów wchodzących w skład pola.

Materiał stanowią najnowsze jednostki (definiowane przez odniesienie do 
jedzenia – jako czynności i obiektu) zebrane w słowniku OJ UW2. Ujęcie wy-
łącznie leksemów zanotowanych w słowniku (lub przygotowanych jako hasła 
tego słownika, choć jeszcze nieopublikowanych w momencie opracowywania 
materiału3) stanowi sposób fizycznego ograniczenia badanej próby. Zgod-
nie z założeniami przyjętymi w słowniku, są to jednostki poświadczone po 
2000 r., nienotowane w wydanych wcześniej (w wersji papierowej) słownikach 
języka polskiego i słownikach wyrazów obcych. Analizowany materiał obej-
muje 293 jednostki.

2. ustalenia terminologiczne

Jednostki zostały podzielone ze względu na kryterium formalne, odpowiada-
jące na pytanie – jaki typ nowej jednostki jest reprezentowany przez dany neo-
logizm4. Wyróżniam zatem: zapożyczenia leksykalne (właściwe) zewnętrzne, 

1 Najnowszą wersję słownika czytelnik odnajdzie na stronie obserwatoriumjezykowe .uw .edu .pl, 
jednak w czasie przygotowywania artykułu nie była ona dostępna. Korzystałem z witryny nowewy-
razy .uw .edu .pl.

2 O sposobie kwalifikacji leksemów w obręb pola tematycznego JEDZENIE, a także o struk-
turze leksykalnej pola i wyróżnionych podpolach – piszę w artykule Nowe słownictwo związane 
z jedzeniem – na materiale Obserwatorium Językowego UW . Próba rekonstrukcji struktury pola 
tematycznego (Łachnik 2022). W niniejszym tekście zajmę się tylko formalną analizą neologi-
zmów występujących w obrębie pola.

3 W lipcu–wrześniu 2021 r.
4 Można by tu także posłużyć się określeniem kryterium przedmiotu, przejętym z podziału 

zapożyczeń (por. Markowski 2012, s. 126).
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neologizmy słowotwórcze, neologizmy semantyczne5 oraz nowe jednostki 
nieciągłe6.

Tradycyjnie wyróżnia się także zapożyczenia wewnętrzne (np. Markowski 
2012, s. 153). W analizie materiału rezygnuję jednak z wydzielania tej kategorii 
o niejasnym statusie, ponieważ w praktyce trudno stwierdzić, czy nowa jednost-
ka została po prostu utworzona w polszczyźnie ogólnej (i stanowi np. neologizm 
słowotwórczy lub zapożyczenie), czy też najpierw powstała jako jednostka socjo-
lektalna, a następnie „przewędrowała” do języka ogólnego. Zdarza się, że jest to 
proces równoległy (por. destynacja jako zapożyczenie podwójne: z języka środo-
wiskowego turystycznego do języka ogólnego oraz bezpośrednio z języka angiel-
skiego do języka polskiego, Kłosińska 2014). Co więcej, konsekwentne („ostre”) 
posługiwanie się tą kategorią mogłoby prowadzić do uznania ogromnej grupy 
nowych jednostek za zapożyczenia wewnętrzne, ponieważ wiele neologizmów 
początkowo powstaje na użytek języka pewnych grup zainteresowań, wspólnot 
tematycznych (por. Kłosińska 2017, s. 38), środowisk. We współczesnym świecie 
powstaje też wiele takich grup o nieustalonych granicach i formie, do których 
łatwo dołączyć i które łatwo opuścić. Trudno zatem mówić najpierw o długim, 
ustabilizowanym etapie „życia” jednostki w obrębie socjolektu, a potem o jej 
„przejściu” do języka ogólnego (por. Hącia i in 2021b, s. 133–136).

3. Przyjęte kryteria podziału nowych jednostek

Aby przyporządkować analizowane jednostki do poszczególnych kategorii (ty-
pów neologizmów), posługuję się opisaną niżej procedurą.

5 Celowo posługuję się terminem neologizm semantyczny (bądź neosemantyzm rozumiany 
szeroko), ponieważ – choć tego typu jednostek w badanym materiale jest niewiele – trudno by 
było odróżnić neosemantyzmy rozumiane wąsko (czyli takie, które wykształciły się na grun-
cie polszczyzny – bez wpływów obcych, dlatego że jej użytkownicy zauważyli pewien związek 
między dwoma obiektami rzeczywistości, z których jeden jest nazwany za pomocą neologizmu, 
np. małpa ‘@’, nerka ‘niewielka, podłużna torebka noszona na pasku’ najczęściej na biodrach) 
od zapożyczeń semantycznych (czyli nowych znaczeń, które pojawiły się w polszczyźnie pod 
wpływem języka obcego, np. wirus (komputerowy), dedykowany ‘przeznaczony’, korespondować 
‘odpowiadać czemuś’).

6 A w ich obrębie: neofrazeologizmy rozumiane wąsko (czyli takie nowe związki frazeologicz-
ne, które wykształcają się na gruncie polszczyzny, np.: sory, taki mamy klimat ‘sytuacja nam się nie po-
doba, ale niczego z nią nie możemy zrobić, cytat z wypowiedzi E. Bieńkowskiej w TVN 24 w styczniu 
2014 r.’; wymienione w przypisie przykłady pochodzą spoza analizowanego materiału), a także kalki 
(półkalki) frazeologiczne, czyli związki frazeologiczne przejęte z języka obcego, ale przetłumaczone 
na język polski (np. zrobiłeś mi/mój dzień, być na topie). Oczywiście, termin neofrazeologizm może być 
także rozumiany szeroko: obejmuje wówczas wszystkie nowe związki frazeologiczne bez względu na 
to, czy powstały one na gruncie polszczyzny, czy zostały przejęte z języków obcych.
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Pierwsze kryterium ma charakter czysto formalny – ortograficzny. Mate-
riał dzielę na jednostki ciągłe (niezawierające spacji) i jednostki nieciągłe (za-
wierające spację)7. W obrębie tak zarysowanych klas wykorzystuję wspomnia-
ne wyżej kryterium „przedmiotu neologizacji”. W obrębie jednostek ciągłych 
wyróżniam zatem:

1. zapożyczenia leksykalne właściwe (bento8, kimczi9, tahini10) – do polsz-
czyzny przejmujemy znaczenie i formę leksemu obcego: w obrębie tej kategorii 
posługuję się podkryterium pomocniczym dotyczącym stopnia przyswojenia 
zapożyczeń (czyli dzielę je na całkowicie nieprzyswojone, częściowo i całkowi-
cie przyswojone);

2. neologizmy słowotwórcze (np. jagielnik11, alkochińczyk12, czekoladoho-
lizm 2 .13) – utworzone od wyrazów polskich i obcych za pomocą funkcjonu-
jących w polszczyźnie formantów (z wykorzystaniem odpowiednich technik 
derywacyjnych); w ich obrębie wyróżniam derywaty proste (do których zali-
czam nieliczne w grupie derywaty od wyrażeń przyimkowych), utworzone za 
pomocą odpowiednich afiksów, a także na skutek derywacji paradygmatycznej 
lub ucięcia elementu niefleksyjnego, por. Jadacka 2001, s. 28–30) i kompozycje 
(utworzone z wykorzystaniem interfiksu lub w inny sposób);

7 Terminy jednostka nieciągła i jednostka ciągła w niniejszym artykule rozumiem tak, 
jak rozumie się je w modelu opisu najnowszego słownictwa zastosowanym w słowniku OJ UW 
(por.  tagowanie jednostek: obserwatoriumjezykowe .uw .edu .pl/ Słownik/ Zasady opisu haseł). 
Zwróćmy uwagę na to, że takie rozumienie wskazanych terminów i przyjęcie takiego punktu 
wyjścia podziału jednostek rozmywa pojęcie leksemu.

8 ‘nieduży posiłek na wynos, zwykle przygotowywany w domu, często zapakowany w charak-
terystyczne pudełko i dodatkowo ozdobiony’

Podawane przez mnie definicje jednostek pochodzą zwykle ze słownika OJ UW (witryna: 
nowewyrazy .uw .edu .pl), ale nie zawsze są dosłownymi cytatami. W przebudowywanej wersji 
słownika współwystępują definicje klasyczne oraz definicje metajęzykowe/kontekstowe. W arty-
kule stosuję definicje klasyczne (głównie realnoznaczeniowe). Niekiedy więc doprecyzowuję lub 
zmieniam jakiś element definicji (przeredagowuję ją), jeśli uznaję to za ważne z punktu widzenia 
kontekstów, do których udało mi się dotrzeć. Zupełnie wyjątkowo zamieszczam definicje z nowej 
witryny obserwatorium, która w momencie przygotowywania artykułu była jeszcze niedostępna. 
Te przykłady oznaczam [obserwatoriumjezykowe .uw .edu .pl].

9 ‘sałatka na bazie sfermentowanej lub kiszonej kapusty, tradycyjne danie kuchni koreańskiej’
10 ‘pasta ze zmiksowanych ziaren sezamu charakterystyczna dla kuchni bliskowschodniej’
11 ‘ciasto z kaszy jaglanej, które wyglądem i konsystencją przypomina sernik’
12 ‘gra planszowa podobna do gry „chińczyk”, podczas której, w zależności od sytuacji 

w rozgrywce, określeni zawodnicy muszą spożywać alkohol’
13 ‘przesadna skłonność do jedzenia czekolady’
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3. neologizmy semantyczne (np. motylek14, smakowy15, dekadencki16) – których 
istotą jest wykształcenie się (na gruncie polszczyzny lub pod wpływem języka ob-
cego) nowego znaczenia wyrazu już wcześniej istniejącego w języku polskim.

Jednostki nieciągłe są grupą znacznie mniej liczną. Wyróżnimy wśród nich:
1.  zapożyczenia właściwe (np. cheat meal17, kebab bar, extra vergine18);

2. neologizmy słowotwórcze (food pornowy19, weganizować się20 i zweganizować się);

3. neologizmy semantyczne (open bar 2 ., otwarty bar 2.21);

4. zestawienia (zupa miso22, otwarty bar 1 .23, dieta wacikowa24)25;

5. neologizmy frazeologiczne (kuchnia molekularna26, pan kanapka27, porcelanowy 
motyl28).

Niestandardowym rozwiązaniem wydaje się wyróżnienie w tej grupie zapoży-
czeń właściwych, a zwłaszcza neologizmów słowotwórczych. Tak układ kategorii 

14 ‘dziewczyna cierpiąca na anoreksję, zwłaszcza w języku przedstawicieli ruchu pro-ana, 
akceptującego anoreksję i uważającego ją za zjawisko pozytywne’

15 W znaczeniu: ‘mający określony smak, inny niż przewidziano dla potrawy/napoju tego 
typu, np. piwo smakowe’

16 ‘o jedzeniu, potrawie: wyjątkowo smaczny, pyszny, niezwykły; taki, którego jedzenie jest 
rozkoszą’

17 ‘dosł. oszukańczy posiłek, podczas którego można nie przestrzegać zasad diety’.
18 ‘o oliwie: z pierwszego tłoczenia’
19 ‘dotyczący food pornu, czyli zmysłowego bądź obsesyjnego fotografowania jedzenia, 

zwłaszcza takiego, które sami przygotowujemy’
20 ‘stawać się weganinem’
21 W znaczeniu: ‘występujący na niektórych imprezach zwyczaj podawania darmowych 

drinków, np. w określonych godzinach’.
22 ‘tradycyjna japońska zupa na bazie bulionu dashi i pasty miso, zwykle z dodatkiem wa-

rzyw, wodorostów oraz ryb lub owoców morza’
23 ‘miejsce (bar), w którym w czasie imprezy podaje się nieodpłatne napoje, zwłaszcza alko-

holowe’
24 ‘kuracja odchudzająca polegająca na spożywaniu wacików kosmetycznych, zwykle nasą-

czonych wodą lub sokiem’
25 Jednostki nieciągłe, niecharakteryzujące się globalnością znaczenia – żaden element po-

łączenia nie jest metaforyzowany, a wszystkie występują także poza nim.
26 ‘rodzaj kuchni zrywającej z tradycyjnym wyobrażeniem o gotowaniu, wykorzystującej 

wiedzę o właściwościach fizyko-chemicznych produktów spożywczych, której celem jest tworze-
nie nowych, niekonwencjonalnych potraw o oryginalnych, czystych i udoskonalonych smakach 
oraz zaskakujących połączeniach i konsystencjach produktów za pomocą nowoczesnych urzą-
dzeń i metod laboratoryjnych’

27 ‘sprzedawca kanapek i innego rodzaju gotowego jedzenia, oferujący swoje produkty pra-
cownikom firm bezpośrednio w ich miejscu pracy’

28 ‘dziewczyna cierpiąca na anoreksję, zwłaszcza w języku przedstawicieli ruchu pro-ana 
akceptującego anoreksję i uważającego ją za zjawisko pozytywne’
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jest jednak konsekwencją przyjętych założeń metodologicznych i rozumienia ter-
minów będących podstawą podziału jednostek.

4. Jednostki ciągłe 

4.1. Zapożyczenia właściwe

Zapożyczenia właściwe dzielę ze względu na kryterium stopnia przyswojenia 
(por. Markowski 2012, s. 136–138). Aby przyporządkować zapożyczenie do 
określonego typu, biorę pod uwagę jego przyswojenie na czterech podpoziomach 
języka: graficznym, fonetycznym, fleksyjnym i słowotwórczym. Wyraz, który nie 
uległ procesowi adaptacji na żadnym z poziomów, uznaję za całkowicie nieprzy-
swojony (np. mohito29, wasabi30, speakeasy31). Wyraz zaadaptowany pod jakimś 
względem (ale nie na wszystkich poziomach) – uznaję za częściowo przyswojony 
(np. superfood32, donut33, frittata34). Wyraz przyswojony na każdym z wymienio-
nych podpoziomów uznaję za przyswojony całkowicie (alkoreksja35, diabulimia36, 
pastafarianizm37).

Niestety, ten prosty schemat znacznie się komplikuje w zderzeniu z analizo-
wanym materiałem.

1. Nie jest oczywiste, jak należy kwalifikować wyrazy, które oryginalnie są pi-
sane za pomocą znaków alfabetów niełacińskich (np. rzeczownik kimczi, pocho-
dzący z języka koreańskiego, szakszuka38 – z języka arabskiego czy miso – z języka 
japońskiego). Zakładam, że skoro leksem funkcjonuje w polszczyźnie, siłą rzeczy 
musimy zapisywać go za pomocą liter łacińskich (jest to cecha konieczna, a nie 

29 ‘kubański koktajl alkoholowy przygotowany na bazie białego rumu z dodatkiem limonki 
i liści świeżej mięty’

30 ‘bardzo ostry chrzan o charakterystycznym jasnozielonym kolorze, pochodzący z Japonii’
31 ‘koktajl bar bez oficjalnej lokalizacji, bez szyldu, dostępny dla ściśle wyselekcjonowanych 

klientów, którzy cenią sobie najwyższą jakość alkoholi i sztukę ich podawania oraz wyjątkową 
atmosferę, kameralność i oryginalność lokalu’

32 ‘nieprzetworzone pokarmy lub składniki potraw, które uchodzą za szczególnie odżywcze 
i mają pozytywnie wpływać na zdrowie i samopoczucie’

33 ‘rodzaj pączka z charakterystyczną dziurką w środku’
34 ‘zapiekana potrawa włoska przyrządzana z ubitych jajek z dodatkiem warzyw, sera i mięsa’.
35 ‘anoreksja połączona z alkoholizmem, polegająca na częstym zastępowaniu posiłków al-

koholem’
36 ‘zaburzenie odżywiania dotykające chorych na cukrzycę, polegające na celowym pomija-

niu lub obniżaniu potrzebnych dawek insuliny w celu utraty wagi ciała’
37 ‘rodzaj kultu religijnego, opartego na wierze w absurdalne bóstwo o nazwie Wielki Po-

twór Spaghetti’
38 ‘danie kuchni bliskowschodniej, popularne zwłaszcza w Izraelu, składające się z jajek 

smażonych na gęstym sosie z pokrojonych pomidorów, papryki i cebuli lub innych warzyw’
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dowód przyswojenia) i spełnienie tego warunku nie uznaję ze wystarczające, by 
jednostkę opisać jako przyswojoną pod względem graficznym. Inaczej nie wy-
stępowałby w polszczyźnie żaden wyraz całkowicie nieprzyswojony pochodzący 
z języków orientalnych (czy nawet rusycyzm!).

2. Problem sprawiają również jednostki zawierające wyłącznie głoski 
występujące w polszczyźnie, co nie wynika jednak z procesów adaptacyjnych, 
które zaszły po przeniesieniu słowa na grunt języka polskiego, a które mogłyby 
świadczyć o przyswojeniu danego leksemu39 (np. miso, bento, lassi40). Takiej cechy 
nie uznaję za wystarczający dowód przyswojenia fonetycznego wyrazu.

Użytkownicy języka często odczuwają bowiem zapożyczenia tego typu jako 
wyrazy – cytaty i dlatego (o ile nie odmieniają się one lub nie tworzą derywa-
tów) uznaję je – na potrzeby niniejszego badania – za całkowicie nieprzyswojone. 
Konsekwencją przyjęcia takich założeń jest np. opisanie rzeczownika bento jako 
całkowicie nieprzyswojonego – rzeczownik się nie odmienia i nie tworzy dery-
watów, a także nie można wskazać w nim graficznych ani fonetycznych dowodów 
przyswojenia jednostki.

3. Za nieprzyswojone pod względem fonetycznym uznaję także jednostki, 
które zawierają głoski i ich połączenia występujące wprawdzie w polszczyźnie, 
ale tylko w wyrazach zapożyczonych, tzn. [ṷ’], [č’] [š’] [ž’] [ǯ’], [x’] (np. miso-
-shiru41 [miso sziru], gomashio42 [gomaszio], tajin43 [tadżin]), a także jednostki 
zawierające hiatus, np. quinoa44 ([kino-a]).

4. Nie uznaję za przyswojoną na poziomie słowotwórczym jednostki, jeśli nie 
udało mi się znaleźć45 chociaż dziesięciu poświadczeń co najmniej jednego de-
rywatu od niej utworzonego, nawet gdyby ten derywat teoretycznie można było 
utworzyć (por. ?fritatka, ?colesławek, ?ajranować).

39 Oczywiście często zdarza się, że te głoski są wymawiane nieco inaczej w polszczyźnie niż 
w języku-dawcy, ale jest to w zasadzie zjawisko stałe, kiedy jakiś wyraz (bądź połączenie wyra-
zów) będący (będące) cytatem językowym wypowiadają użytkownicy innego języka niewładają-
cy językiem-dawcą.

40 ‘tradycyjny indyjski napój przyrządzany na bazie schłodzonego jogurtu naturalnego, 
wody i przypraw, czasami także miąższu owoców’

41 Inaczej: zupa miso.
42 ‘sól sezamowa używana w kuchni japońskiej’
43 ‘tradycyjne arabskie naczynie kuchenne wykonane z gliny, służące do powolnego dusze-

nia na wolnym ogniu mięsa lub ryby z dodatkiem orientalnych przypraw, warzyw, owoców, orze-
chów itp.’

44 Oczywiście można by uznać, że frekwencja zapożyczeń tego typu jest już w polszczyźnie 
na tyle duża, że takie głoski stały się elementami polskiego systemu fonetycznego.

45 W czasie analizy materiału (VII–IX 2021 r.).
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4.1.1. Zapożyczenia całkowicie nieprzyswojone
Opisane powyżej założenia pozwoliły w obrębie grupy wskazać 25 zapożyczeń 
całkowicie nieprzyswojonych, wśród których dominują zapożyczenia z języka 
japońskiego (np. bento, onigiri, miso-shiru, habushu46), występują cztery zapoży-
czenia angielskie (appletini, chia, speakeasy i flair-show47), dwa zapożyczenia z ję-
zyka hiszpańskiego (tereré48, mojito), a także pojedyncze zapożyczenia z języków: 
hinduskiego (lassi49), włoskiego (caprese), tajskiego (yum50), arabskiego (tahini) 
i koreańskiego (kimczi). Zwróćmy uwagę na brak dominacji zapożyczeń z języka 
angielskiego w tej grupie.

Przewagę zapożyczeń japońskich należy natomiast uznać za wyraz zaintere-
sowań użytkowników języka. Odnotowywane jednostki w dużej mierze wiążą się 
z orientalnymi, egzotycznymi dla Polaków (a modnymi w ostatnim czasie) ro-
dzajami kuchni, czego kuchnia japońska jest wyrazistym przykładem. Wśród ze-
branych jednostek niewiele wywodzi się kuchni włoskiej, greckiej czy francuskiej 
(być może Polakom wydają się one już „zbyt oczywiste”, „zbyt oswojone”, żeby 
były nowe). Pamiętajmy jednak, że słownik OJ UW ma charakter społecznościo-
wy, więc odnotowywanie przez użytkowników takich, a nie innych nazw potraw 
(z którymi akurat ktoś się zetknął) jest po części dziełem przypadku (por. Hącia 
i in. 2021a, s. 113–116).

4.1.2. Zapożyczenia częściowo przyswojone
Zapożyczeń w tej grupie jest prawie trzykrotnie więcej niż w zbiorze poprzed-
nim (68). Przewaga pożyczek angielskich staje się wyraźnie widoczna (np. super-
food, donut, nugget(s)51, drip 1 .52, eggnog53, łącznie 52 jednostki, czyli ponad 76%). 
Kolejną grupę stanowią zapożyczenia z języka włoskiego (np. saltimbocca54, cia-
batta, frittata, łącznie 5 jednostek, czyli tylko około 7%). W analizowanym ma-
teriale znajdziemy zaledwie po dwa zapożyczenia z języków: arabskiego (harira, 

46 ‘wysokoprocentowy japoński napój alkoholowy powstały w wyniku macerowania węża 
habu (Trimeresurus flavoviridis) w alkoholu awamori wytwarzanym z destylowanego ryżu’

47 ‘widowiskowy pokaz sztuki barmańskiej’
48 ‘yerba mate przygotowywana na zimno’
49 ‘tradycyjny indyjski napój przyrządzany na bazie schłodzonego jogurtu naturalnego, 

wody i przypraw, czasami także miąższu owoców’
50 ‘tajska ostro-kwaśna zupa z grzybami, trawą cytrynową i krewetkami lub kurczakiem’
51 Ciekawy przykład depluralizacji.
52 ‘kawa przygotowywana poprzez powolne zalewanie gorącą wodą zmielonych ziaren wsy-

panych do szklanego lub ceramicznego zaparzacza z papierowym filtrem, często umieszczonego 
bezpośrednio na filiżance’

53 ‘słodki napój alkoholowy na bazie surowych żółtek jaj kurzych i mleka, z dodatkiem wa-
nilii, cynamonu, miodu i gałki muszkatołowej’

54 ‘kotleciki, zwykle cielęce, zawijane w szynkę parmeńską i liście szałwii’
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tajin 1 .), francuskiego (ramekin55, tapenada56), hinduskiego (pakora57, samosa58) 
oraz pojedyncze zapożyczenia z hiszpańskiego (quesadilla59), portugalskiego 
(caipiroska60), tureckiego (ajran61), perskiego (kofta62) oraz chińskiego (laksa63).

W analizowanej podgrupie odnajdziemy głównie nazwy potraw, napojów 
i naczyń zakończonych na samogłoskę -a oraz na spółgłoskę. Jednostki te można 
zatem bardzo łatwo włączyć do polskiego systemu deklinacyjnego. Wiele wyra-
zów to internacjonalizmy o dosyć dużej frekwencji. Niektóre leksemy należące 
do tej grupy, zwłaszcza nazwy zaburzeń odżywiania i inne rzeczowniki z nimi 
związane (ana, mia, pro-ana, pro-mia64), nierzadko pojawiają się w tekstach po-
pularnonaukowych i publicystycznych. Znalazł się tu także skrótowiec angielski 
(OES65), który został uznany za częściowo przyswojony, ponieważ może być wy-
powiadany po polsku ([o-e-es]).

4.1.3. Zapożyczenia całkowicie przyswojone
Wśród zapożyczeń całkowicie przyswojonych dominują zapożyczenia z języka 
angielskiego (9 na 11 jednostek). Są wśród nich nazwy potraw, ich składników 
i sposobów przygotowania (ksylitol, stewia, burger, infuzować66) oraz nazwy za-
burzeń związanych z odżywianiem się (alkoreksja, drunkoreksja67, diabulimia, 
manoreksja68). Występuje skrótowiec IPA69, który został uznany za całkowicie 

55 ‘małe ceramiczne lub szklane naczynie do zapiekania i serwowania przystawek’
56 ‘pasta, której podstawę stanowią oliwki, kapary, anchois i oliwa z oliwek’
57 ‘kawałki warzyw lub grzybów panierowane na głębokim oleju, zwykle w mące z ciecie-

rzycy, popularna potrawa kuchni indyjskiej’
58 ‘trójkątny pierożek nadziewany warzywami, mielonym mięsem lub serem, smażony na 

głębokim oleju, popularna potrawa kuchni indyjskiej’
59 ‘tortilla z masy kukurydzianej wypełniona roztopionym serem, podawana na gorąco’
60 ‘koktajl alkoholowy z wódki i limonki’
61 ‘turecki napój sporządzany z jogurtu i wody, zwykle z dodatkiem soli, czasem pieprzu, 

schłodzony i lekko spieniony przed podaniem’
62 ‘panierowane kuleczki z mięsa mielonego lub białego sera i ziemniaków, stanowiące tra-

dycyjną potrawę kuchni indyjskiej i bliskowschodniej’
63 ‘azjatycka zupa z makaronem, przygotowywana na bazie mleczka kokosowego i pasty 

z czerwonego curry’
64 Uznane za zapożyczenia (a nie za neologizmy słowotwórcze z prefiksem/prefiksoidem 

pro-), ponieważ w takiej formie występują już w języku angielskim. Leksemy ana i mia oznaczają 
anoreksję oraz bulimię (i pochodzą od angielskich imion żeńskich, co umożliwia charaktery-
styczną dla środowiska, w którym są używane, personifikację obydwu chorób – „przyjaciółek”), 
a rzeczowniki pro-ana i pro-mia oznaczają ogólnoświatowe ruchy promujące sposoby odżywia-
nia się charakterystyczne dla tych zaburzeń.

65 ‘zaburzenie odżywiania polegające na przeżuwaniu, a następnie wypluwaniu pokarmu’
66 ‘zmieniać smak alkoholu przy użyciu różnych składników’
67 Alkoreksja i drunkoreksja to synonimy.
68 ‘anoreksja dotykająca mężczyzn’
69 ‘średnio gorzkie piwo chmielowe z gatunku ale’
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przyswojony ze względu na możliwość odmiany, polskiej wymowy ([ipa]) oraz 
poświadczenia w materiale przymiotników ipowy i ipowaty. Swoistymi wy-
jątkami są zapożyczenie arabskie hummus (humus, por. WSJP; poświadczo-
ny przymiotnik hum(m)usowy), a także japońskie tempura (por. tempurowy). 
Tak małą liczbę jednostek całkowicie przyswojonych prawdopodobnie można 
tłumaczyć charakterem analizowanej grupy – to neologizmy, z których wiele 
nie zostało jeszcze poddanych wystarczająco długiemu oddziaływaniu języka 
polskiego.

Jeśli przyjrzymy się wyróżnionym typom zapożyczeń, uderzający (choć 
też łatwy do przewidzenia) wydaje się fakt, że wraz ze wzrostem stopnia przy-
swojenia jednostek zapożyczonych wzrasta także udział anglicyzmów w po-
szczególnych podgrupach (20% wśród wyrazów całkowicie nieprzyswojonych, 
76% wśród wyrazów częściowo przyswojonych i 81% – przyswojonych zupełnie). 
Widać zatem, że pożyczki angielskie wykazują wyraźną tendencję do adaptacji, 
co potwierdzałoby silny związek użytkowników polszczyzny z tym właśnie ję-
zykiem obcym.

Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że niekiedy trudno jest jednoznacznie wska-
zać język, z którego dane słowo przeszło do polszczyzny. Wydaje się, że wiele 
pożyczek może mieć charakter zapożyczeń pośrednich (np. z języka orientalne-
go przez język angielski). Wskazywałaby na to pisownia i/lub wymowa wyrazów 
takich jak baba ganuoush, hum(m)us (w wymowie zawsze jedno [m]) czy (tom) 
yum ([jam]). Być może, chcąc wskazać bezpośrednie źródło zapożyczenia w pol-
szczyźnie, także należałoby wybrać właśnie język angielski.

Z drugiej strony w materiale pojawiają się jednostki takie jak solarianizm, 
ortoreksja czy diabulimia, które przedostały się do polszczyzny bezpośrednio 
z języka angielskiego (i jako takie je opisuję; angielski, także w wersji amerykań-
skiej, stał się bowiem językiem mówienia o diecie, różnych jej rodzajach, aspek-
tach psychologicznych i psychicznych oraz zaburzeniach z nią związanych), cho-
ciaż zawierają morfemy pochodzące z języków klasycznych lub wręcz są z nich 
zbudowane (łac. sol, solis – słońce, gr. orto- – słuszny, prawidłowy, właściwy, 
gr. orexis – apetyt, łac. diabetes – cukrzyca, gr. boulimía – dosł. ‘krowi głód’, 
por. WSWO).

Ciekawym przykładem jest rzeczownik tempura. Tempura kojarzy się obecnie 
przede wszystkim z kuchnią japońską (por. krewetki w tempurze, sushi w tempu-
rze, tak też WSWO), ale do języka japońskiego wyraz przeszedł prawdopodobnie 
z języków romańskich (być może z języka portugalskiego) wskutek kontaktów 
kulturowych w XVI i XVII wieku oraz ma związek z okresem postu określanym 
po łacinie jako quatuor tempora.
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4.2. Neologizmy słowotwórcze

4.2.1. Derywaty proste
Odnotowane w słowniku OJ UW derywaty proste dzielę (zgodnie z kryterium 
formalnym dotyczącym technik derywacyjnych) na derywaty sufiksalne, dery-
waty prefiksalne, derywaty paradygmatyczne, a także derywaty powstałe w wyni-
ku ucięcia70 elementu niefleksyjnego71.

4.2.1.1. Derywaty przyrostkowe
W tej grupie można znaleźć tylko jedną dominantę formalną – przyrostek żeński 
-ka 1 . (np. freegan<>-ka, frutarian<>-ka, fleksitarian<>-ka, jedzenioholicz-ka), 
który zwykle jest poprzedzony ucięciem elementu podstawy słowotwórczej. 
W materiale odnotowano 12 takich derywatów. O połowę mniej wyrazów zosta-
ło utworzonych za pomocą formantu -ik/-yk, wprowadzającego nazwę nosiciela 
cechy, np. czekoladohol’<>-ik 1 ., drunkorekt<>-yk, diabulim’<>-ik.

Po pięć przykładów utworzono za pomocą formantu -ownia (nazwy miejsc 
typu: burger-ownia, falafel-ownia, kebab-ownia), -in (nazwy przedstawicieli, 
„wyznawców” pewnych poglądów, często związanych z odżywianiem się, np. 
mięsariań<>-in, fleksitariań<>-in72, ale także pastafariań<>-in) oraz przyrostka 
-ski (przymiotniki relacyjne typu: mięsariań<>-ski, fleksitariań<>-ski, frutaria-
ń<>-ski). W czterech formacjach odnajdziemy sufiks -ka tworzący uniwerbizmy 
(np.  żywieniów-ka 2 . – ‘sfera/strefa żywieniowa’, jednogarnków-ka – ‘potrawa 
jednogarnkowa’, jaglan-ka – ‘potrawa z kaszy jaglanej’) i w takiej samej liczbie 
przykładów – przyrostki -nik 1 . o znaczeniu ‘nazwa potrawy wykonanej z cze-
goś’ (np. jagiel-nik, ner<>-nik, nerkow<>-nik73) oraz -owanie (np. kociołk-owanie, 
tort-owanie 1 ., 2 ., infuz-owanie74).

70 Derywaty powstałe w wyniku ucięcia elementu niefleksyjnego grupuję w jednym zbio-
rze i zaliczam do nich takie formacje, w których ucięcie jest jedyną techniką derywacyjną, 
por. herbata → herb<>-(a) (deklinacja rzeczownikowa żeńska twardotematowa: brak zmiany 
paradygmatu) oraz takie, w którym ucięcie towarzyszy derywacji paradygmatycznej: celiakia 
→ celiak<>-(ø) (ucięcie joty + zmiana paradygmatu z rzeczownikowego żeńskiego na rzeczow-
nikowy męski), alkohol → alko<> (ucięcie elementu, któremu towarzyszy unieruchomienie 
w odmianie). Do derywatów powstałych w wyniku ucięcia nie wliczam natomiast takich, 
w przypadku których ucięciu fragmentu tematu podstawy słowotwórczej towarzyszy dodanie 
przyrostka w derywacie, np.: pastafarianizm → pastafariań<izm>-in czy diabulimia [diabuli-
m’ja] → diabulim’<j>-ik. 

71 Dodajmy, że wśród derywatów prostych nie ma derywatów cyrkumfiksalnych (np. prefik-
salno-sufiksalnych).

72 ‘wegetarianin, który czasami je także mięso’
73 Te przykłady można by interpretować jako formacje złożone zawierające element -nik, 

będący częścią leksemu sernik (np. nerkowiec + sernik z węzłem morfologicznym -er-).
74 Całą cząstkę -(ować) uznaję za fleksyjną w wyrazach motywujących kociołk-(ować), 

tort-(ować), infuz-(ować), stąd taki podział derywatów rzeczownikowych.
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Po trzy derywaty zostały utworzone za pomocą przyrostków -otto (kasz-otto, 
grycz<>-otto, pęcz<>-otto – nazwy potraw z kaszy, kaszy gryczanej i pęczaku), 
-ownica (jogurt-ownica, kiełk-ownica, gałk-ownica75) i -yczny (barist-yczny, 
drunkorekt<>-yczny, ortorekt<>-yczny76), a po dwa – przyrostki: -owy (ksylitol-
-owy, labrusk-owy77), -oszyć (kaw-oszyć, piw-oszyć), -nik 2 . (przypraw-nik, prze-
piś-nik78), -ny (gastroturystycz-ny, psychodietetycz-ny), -eria (jogurt-eria, cze-
kolad-eria, utworzone prawdopodobnie na wzór leksemu pizzeria), -ik (zdrob-
nienia: starbakś-ik, kof ’-ik79), -uszka (ceb-uszka80, karm’-uszka)81, -ak (koźl-ak82, 
muś<>-ak83) oraz -enie (kawosz-enie, piwosz-enie).

Pozostałe przyrostki są reprezentowane w jednym derywacie (czek-adełko84, 
keb<>-s85, kinder-ek86, zapiek<>-sa, kaw-ulec, labrusk-owaty87, kaw’-ing, spień-acz 
– -acz 1 . o znaczeniu ‘urządzenie’, dip-ówka88, barist-erski89, wypas-acz90 – -acz 
2. ‘osoba’, przepis-ownik91, bezglutenow’-ec, mięs-arianizm92, wegań<>-izować93, 
mate-ista94).

75 Odpowiednio: ‘urządzenie do wytwarzania jogurtu’, ‘pojemnik do uprawy kiełków’ oraz 
‘łyżka do porcjowania lodów’.

76 Odpowiednio: ‘przeznaczony dla baristy’, ‘związany z drunko- i ortoreksją’.
77 Odpowiednio: ‘dotyczący ksylitolu – naturalnego słodzika z brzozy’, ‘o smaku labruski 

– wina’.
78 Obydwa derywaty o znaczeniu ‘notes z przepisami, domowy zbiór przepisów’.
79 Odpowiednio: ‘zdrobniale o sklepie sieci Starbucks’, ‘zdrobniale o sklepie z kawą’.
80 Ciekawy derywat od nazwy litery C [ce] (‘poduszka w kształcie litery C’) – przy takiej 

interpretacji moglibyśmy widzieć b wstawne w temacie słowotwórczym. Derywat można inter-
pretować także jako pochodzący od pierwszej części nazwy firmy produkującej cebuszki – Ceba 
Baby (wówczas procesowi derywacji towarzyszyłoby ucięcie).

81 Obydwa leksemy można również interpretować jako derywaty utworzone przez analogię 
do wyrazu poduszka, element -uszka wnosi bowiem znaczenie ‘poduszka jakiegoś typu, podusz-
ka do czegoś’.

82 ‘ciemne i mocne piwo ze słodu jęczmiennego, warzone w kilku odmianach’
83 ‘rodzaj wina musującego’
84 ‘niewielka przekąska podawana gościom restauracji w czasie oczekiwania na zamówienie’
85 ‘potocznie o kebabie’
86 ‘jajko kinder, jajko z niespodzianką’
87 ‘mający smak przypominający labruskę – rodzaj wina’
88 ‘miseczka służąca do podawania dipu’
89 ‘to samo co baristyczny, związany z pracą baristy’
90 ‘mężczyzna, który dąży do doprowadzenia swojej partnerki do stanu chorobliwej otyło-

ści, w którym jej życie i funkcjonowanie stanie się w pełni zależne od niego’
91 ‘notatnik, w którym zapisuje się przepisy kulinarne lub do którego się je wkleja’
92 ‘zwyczaj spożywania mięsa, wyraz używany przez wegetarian, a także przez osoby jedzą-

ce mięso, które tego wyrazu używają dla podkreślenia, że jest ono dla nich bardzo ważne’
93 ‘przygotowywać wegański odpowiednik danej potrawy’
94 ‘osoba lubiąca pić yerba mate’
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W tym materiale ciekawe wydają się formanty -s i -sa95, służące do tworze-
nia potocznych nazw potraw. Warto także zwrócić uwagę na formację beer-ceps, 
utworzoną (jeśli interpretować ją ściśle zgodnie z zasadami słowotwórstwa syn-
chronicznego) za pomocą (jednostkowego) formantu -cepsj od podstawy niebę-
dącej elementem systemu leksykalnego polszczyzny, choć powszechnie znanej 
(rzeczownik beer ‘piwo’ występuje jako temat słowotwórczy – także w formie 
przyswojonej, por. bir-<>pedia i wariant bir-ceps). Celną kategorią interpretacyj-
ną wydaje się tu pojęcie adideacji (utworzenie neologizmu beerceps na wzór rze-
czownika biceps). Ciekawym pod względem formalnym derywatem analogicz-
nym jest również rzeczownik mięsarianin.

Ogółem powstają w ten sposób 94 derywaty z wykorzystaniem aż 38 forman-
tów – grupa jest liczna i różnorodna. Nie zaskakuje natomiast, że w ten spo-
sób tworzą się w przeważającej części rzeczowniki 76 na 94 (81%), dużo rzadziej 
– przymiotniki 15 na 94 (16%), a zupełnie wyjątkowo – czasowniki 3 na 94 (3%), 
co obrazuje układ typowy w systemie słowotwórczym polszczyzny (por. Jadacka 
2001, s. 74, 99, 109).

4.2.1.2. Derywaty przedrostkowe
W polu semantycznym JEDZENIE powstają bardzo nieliczne derywaty prefik-
salne z prefiksoidami nutri- (nutri-genetyka96), mini- (mini-kiwi97), super- (super-
-żywność, super-jedzenie98) oraz prefiksem z- (z-weganizować 1 ., 2 .). Łącznie jest 
to zaledwie 6 jednostek.

4.2.1.3. Derywaty paradygmatyczne
W badanym materiale wskazano 15 derywatów paradygmatycznych, wśród któ-
rych aż 12 to czasowniki odrzeczownikowe reprezentujące klasę otwartą z przy-
rostkiem tematowym -(owa-ć) (zawsze istniały w systemie jako formacje poten-
cjalne, por. Jadacka 2005, s. 125), np. kociołk-(ować)99, ciastk-(ować) 1 ., 2 .100, her-
batk-(ować), piwk-(ować), wink-(ować), wódk-(ować), cydr-(ować). Te derywaty 
oznaczają ‘spożywać potrawę lub napój’, a rzadziej także ‘przygotowywać potrawę’ 
(kociołk-[ować], ciastk-[ować] 2 .). Możemy zatem mówić o wyraźnej dominancie 
strukturalnej w tej grupie. Pozostałe elementy grupy to rzeczowniki odrzeczow-
nikowe, będące odpowiednio: wynikiem całkowitej adaptacji leksemu obcego 

95 Być może jest to zresztą ten sam formant – raz z paradygmatem żeńskim, a raz – męskim.
96 ‘dziedzina nauki zajmująca się badaniem związku pomiędzy genami a żywieniem czło-

wieka’
97 ‘owoc aktinidii ostrolistnej’
98 Znaczenie obydwu derywatów jest podobne ‘nieprzetworzone pokarmy lub składniki po-

traw, które uchodzą za szczególnie odżywcze i mają pozytywnie wpływać na zdrowie i samopo-
czucie’.

99 ‘przygotowywać potrawy w kociołku przy ognisku’
100 1. ‘piec ciastka’, 2. ‘jeść ciastka’
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cappuccino → kapuczin-(a), utworzenia nazwy przedstawiciela dyscypliny: psy-
chodietetyka → psychodietetyk-(ø)101 oraz apelatywizacji Frużelina → frużelina102.

4.2.1.4. Derywaty powstałe w wyniku ucięcia elementu niefleksyjnego podstawy 
słowotwórczej

W ten sposób powstało osiem derywatów, z tym że ucięcie jako samodzielna 
technika derywacyjna wystąpiło w zaledwie jednym derywacie (herbata → herb 
<>-(a)). Ucięciu towarzyszy zwykle zmiana paradygmatu ((napój) izotoniczny 
→ izotonik<>-(ø), gastroturystyka103 → gastroturyst<>-(a), alkohol → alko<>). 
W jednym przypadku ta zmiana jest połączona z ucięciem joty (celiakia 
→  celiak<>-(ø)). Ciekawymi przykładami derywatów są wyrazy motywowane 
przez jednostki nieciągłe będące zapożyczeniami, kiedy ze względu na dużą fre-
kwencję jednostki skraca się element wyjściowy o jeden wyraz ortograficzny, po-
nieważ w polszczyźnie nie ma niebezpieczeństwa nieporozumienia (dwuznacz-
ności), por. caffé latte → latte104, yerba mate → yerba105, food truck →  truck106 
(są to swoiste derywaty odfrazeologiczne).

4.2.2. Derywaty złożone
Wśród derywatów złożonych – po przeanalizowaniu jednostek zgromadzonych 
w materiale – wyróżniam dwie podgrupy. Pierwszą stanowią złożenia interfik-
salne (zarówno powstałe w wyniku samej interfiksacji, jak i z towarzyszeniem 
innych technik derywacyjnych). Niewątpliwie tworzenie derywatów interfiksal-
nych jest najbardziej wyrazistym sposobem bogacenia zbioru wyrazów złożo-
nych w obrębie badanego pola. W drugiej grupie znajdą się natomiast pozostałe 
composita – zwykle takie, które zostały utworzone na skutek technik w zasadzie 

101 Ze względu na funkcjonowanie odpowiednika angielskiego (psychodietetic) wyraz można 
by uznać także za zapożyczenie właściwe. Jest to zresztą trudne do oddzielenia. Prawdopodobnie 
zapożyczamy parę wyrazów powiązanych słowotwórczo w języku dawcy (czy nawet część gniaz-
da słowotwórczego) i niemal jednocześnie nakładamy na to istniejącą w naszym języku relację 
formalno-semantyczną nazwa dyscypliny – przedstawiciel dyscypliny. W rzeczywistości języko-
wej te dwa procesy są trudne do oddzielenia, zwłaszcza na materiale neologicznym.

102 ‘przetwór owocowy stosowany jako dodatek do deserów’
103 ‘wyjazdy turystyczne, których celem jest przede wszystkim odwiedzanie lokali gastrono-

micznych i próbowanie nowych potraw’
104 Można by tu widzieć także zapożyczenie z języka angielskiego, w którym funkcjonuje 

skrócona nazwa tego typu kawy – latte (na co wskazywałaby coraz częstsza w polszczyźnie wy-
mowa wyrazu latte [late], bez geminaty).

105 Wyraz można interpretować również jako zapożyczenie z języka hiszpańskiego, w któ-
rym jednak nazwę napoju skraca się dużo częściej do wyrazu mate 2. (‘napój z suszonych liści 
rośliny Ilex paraguariensis’: z języka peruwiańskiego, a w nim z kolei – z języka keczua mate, 
mati ‘okrągłe naczynko do picia herbaty’) niż do pierwotnie łacińskiej cząstki yerba (herba ‘ziele, 
trawa’, WSWO).

106 Po polsku wyraz truck nie oznacza bowiem ciężarówki.
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niewystępujących w tworzeniu derywatów ustabilizowanych w polszczyźnie, ale 
stosowanych przez użytkowników budujących najnowsze wyrazy, zwłaszcza po-
toczne i żartobliwe.

W analizowanym materiale formacje złożone są grupą zdecydowanie 
drugoplanową wobec derywatów prostych (34 jednostki vs 135 jednostek). Po-
twierdza to ustalenia o dopełniającym charakterze kompozycji w stosunku do de-
rywacji prostej (Łachnik 2010, s. 232–234, 2018, s. 210–212). Można zaryzykować 
hipotezę, że pole tematyczne JEDZENIE jest usytuowane w obrębie słownictwa na 
tyle centralnie, że nawet wśród wchodzących w jego skład wyrazów najnowszych 
przeważają techniki derywacyjne najbardziej typowe dla systemu słowotwórczego 
polszczyzny w ogóle.

4.2.2.1. Złożenia interfiksalne
W tej grupie znajdziemy tylko dwa przykłady czystej interfiksacji: gen-o-dieta 
(parafraza ‘dieta, w której bierzemy pod uwagę wiedzę o genach’), jadł-o-wóz 
(jeśli zaakceptujemy zaburzoną semantycznie parafrazę ‘wóz z jadłem’, a dery-
wat uznamy za onomazjologiczny). Interfiksacji towarzyszy107 niekiedy przy-
rostek -ca (por. lod-o-żer-ca, chleb-o-żer-ca, yerb-o-pij-ca), a jeszcze częściej 
– derywacja paradygmatyczna: z elementami: -war (← warzyć) i -jad (← jeść), 
np. jaj-o-war-(ø), par-o-war-(ø), ryż-o-war-(ø), dżem-o-jad-(ø). Jednak najczę-
ściej (15 na 25 przypadków) z kompozycją interfiksalną współwystępuje ucię-
cie części jednej z podstaw, co reprezentują formacje z elementami -<auto>mat 
(np. sok-o-<>mat, win-o-<>mat, chleb-o-<>mat, kaw-o-<>mat), -<alko>holizm 
(czekolad-o-<>holizm 1 .), -<alko>holik (yerb-o-<>holik, czekolad-o-<>holik 2 .), 
-<ter>mos (yerb-o-<>mos) czy gastr<yczny> (gastr<>-o-faza, gastr<>-o-turysty-
ka)108. W tym podzbiorze analizowanych neologizmów możemy zatem wyróżnić 
dominantę strukturalną.

107 Oczywiście z punktu widzenia hierarchii technik słowotwórczych (por. Jadacka 2001, 
s.  29) nie jest tak, że sufiksacja czy derywacja paradygmatyczna t o w a r z y s z ą  interfiksacji. 
W rzeczywistości należałoby raczej mówić o cyrkumfiksacji w każdym z tych wypadków. Na 
potrzeby artykułu wybieram jednak interfiksację jako najwyrazistszą technikę wykorzystywaną 
do tworzenia złożeń właściwych.

108 Jest to wynikiem przyjęcia pewnej (ale nie – jedynej możliwej) interpretacji wyrazów tego 
typu. Ponieważ występują w polszczyźnie leksemy automat, alkoholik, alkoholizm, termos, ga-
stryczny i istnieje wyczuwalny związek formalno-semantyczny między nimi a elementami złożeń 
-mat, -holik, -holizm, -mos, gastr(o)-, elementy te interpretuję jako powstałe w wyniku ucięcia od-
powiednich wyrazów samodzielnych (tak też SGS 1, 2, por. podobne derywaty np. w gniazdach 
AGRARNY, ELEKTRON). Powoduje to czasami komplikacje w zbudowaniu parafrazy słowo-
twórczej. Problemy wiążą się z koniecznością dodania członu porównawczego parafrazy, np. cze-
koladoholizm 1 . ‘jednostka chorobowa’ to ‘uzależnienie od czekolady podobne do alkoholizmu 
(jako uzależnienia od alkoholu)’, yerboholik to ‘osoba, o której możemy żartobliwie powiedzieć, 
że jest uzależniona od yerby, tak jak alkoholik jest (naprawdę, nieżartobliwie) uzależniony od 
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4.2.2.2. Pozostałe composita – złożenia bezafiksalne
Pozostałe composita (9 jednostek) moglibyśmy interpretować jako złożenia bez-
afiksalne (por. np. Jadacka 2001, s. 94)109. Procesowi kompozycji zawsze towarzy-
szy inna technika derywacyjna. Może to być sufiksacja (sushi-żer-ca) bądź ucięcie 
jednej z podstaw: zwykle występującej na pierwszym miejscu w nowo powstałej 
formacji, np.: wege<>-miejsce (‘miejsce, lokal, w którym podaje się potrawy we-
gańskie i/lub wegetariańskie, miejsce wegańskie, wegetariańskie’), alko<>-gogle 
(‘gogle, które pokazują, jak widzi rzeczywistość osoba, która wypiła zbyt dużo 
alkoholu’), alko<>-chińczyk (‘rodzaj chińczyka, w którym gracze w różnych 
momentach gry piją alkohol’), czeko<>-dżem (‘potrawa będąca połączeniem 
dżemu i czekolady’), ale także na drugim: tofu-<>cznica (‘potrawa przypomi-
nająca jajecznicę przygotowana z tofu’), tofu-<>rnik (‘potrawa przygotowana 
z tofu przypominająca sernik’). Niektóre formacje powstają w wyniku konta-
minacji słowotwórczej z węzłem morfologicznym i haplologią110 (sele<>-ryba, 
so<>-<>jonez)111.

4.3. Neologizmy semantyczne

Wśród nowych jednostek ciągłych współtworzących pole leksykalne JEDZENIE 
znajdziemy zaskakująco mało neologizmów znaczeniowych (11 jednostek). Pro-
cesy neologizacyjne koncentrują się na tworzeniu jednostek nowych także pod 
względem formalnym (tzn. zapożyczeń i neologizmów słowotwórczych). Moż-
na zaryzykować hipotezę, że taka „konkretność” językowa idzie w parze z „kon-
kretnością” nominatywną pola (elementy pola to zwykle nazwy potraw, dodat-
ków do potraw, nazwy ludzi, określenia sposobów przygotowywania jedzenia). 
Przejęcie wyrazu, a nawet utworzenie go na gruncie polszczyzny jest łatwiejsze 

alkoholu’. Inne problemy dotyczą naruszenia łączliwości w parafrazie lub dodania redundantnego 
(i tylko częściowo prawdziwego) członu wyjaśniającego, por. gastroturystyka ‘turystyka związana 
z poszukiwaniem nowych doznań gastrycznych [?]’ lub ‘turystyka związana z poszukiwaniem 
nowych doznań kulinarnych, które wiążą się z funkcjonowaniem układu gastrycznego człowieka 
[?]’). Innym sposobem interpretacji byłoby uznanie tych elementów (zwłaszcza -/mat, -/holik, 
-/holizm) za podstawy jednostronnie związane, niejako oderwane już od wyrazów, z których je 
pierwotnie wyekscerpowano. Cząstkę gastro- można by uznać nawet za prefiksoid. Wiązałoby się 
to z odmienną interpretacją analizowanych jednostek (por. np. GWJP, s. 464–468).

109 Inne możliwości interpretacyjne: zrosty (jeśli termin zrost rozumiemy szeroko) albo zło-
żenia z interfiksem zerowym (por. np. GWJP, s. 458).

110 Występuje tu także ucięcie jednej z podstaw, ale nie sposób ustalić której, ponieważ ten 
element zostaje zastąpiony równobrzmiącym elementem drugiej podstawy. W przeanalizowa-
nych przykładach zaznaczyłem ucięcie pierwszej postawy.

111 Ciekawy przykład haplologii dotyczącej jednej głoski (r oraz j), a nie sylaby. Pierwszy 
przykład można by interpretować jako zrost pochodzący od apozycyjnej struktury składniowej 
seler + ryba → seler-ryba → seleryba.
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(wyrazistsze) niż utworzenie tylko nowego znaczenia wyrazu już istniejącego 
(samo znaczenie ma charakter bardziej abstrakcyjny, a operowanie abstraktami 
języka wydaje się trudniejsze dla użytkowników języka)112. Łatwiej też zauważyć 
w języku (i odnotować w słowniku) nowy wyraz niż nowe znaczenie wyrazu.

Za swoistą metaforę opartą na konotacji należy uznać nowe znaczenie powią-
zanych słowotwórczo elementów dekadencki113 – dekadencko114 – dekadencja115. 
W USJP dekadencki to 1. książk . ‘zawierający elementy rozkładu; schyłkowy’ 
(nastroje, poglądy dekadenckie), 2. lit . szt . ‘odnoszący się do dekadentyzmu, po-
chodzący z epoki dekadentyzmu’. Nowe znaczenie wydaje się zbudowane na nie-
występujących w definicji elementach znaczeniowych dekadenckości, kojarzonej 
nie tylko z rozkładem i schyłkowością, lecz także z bogactwem, wykwintnością, 
dążeniem do maksymalnej przyjemności, rozkoszy. Zwróćmy uwagę, że o no-
wym znaczeniu słowa możemy wnioskować przede wszystkim z jego nowej łącz-
liwości (dekadencka potrawa, kuchnia, dekadenckie danie, menu).

Podobny proces zauważamy w znaczeniu jednostek motyl, motylek (‘dziew-
czyna lub kobieta utożsamiająca się z ideami głoszonymi przez ruch pro-ana lub 
użytkowniczka forum internetowego prowadzonego przez przedstawicielki tego 
ruchu’). Konotacje związane z owadem podkreślają m.in. jego delikatność, kru-
chość, a także ulotne piękno. Te cechy stanowią węzeł derywacji semantycznej 
i pozwalają określać w ten sposób dziewczynę cierpiącą na anoreksję, ale ano-
reksję widzianą w określony sposób: jako zjawisko pozytywne, pozwalające na 
dążenie do piękna i doskonałości.

Wyrazem lekceważącym zbudowanym na stereotypie jest leksem dżemojad 2. 
(‘Anglik’).

Inne nowe znaczenia powstały w wyniku przesunięcia metonimicznego: 
shot 2 . ‘objętość alkoholu równa jednemu shotowi’, tajin 2 . ‘potrawa przygotowa-
na w naczyniu tajin 1 .’, kraft 2 . ‘piwo lokalne produkowane tradycyjnymi meto-
dami w małym browarze, określanym mianem kraft 1 .’.

Ciekawym przykładem jest nowe znaczenie przymiotnika smakowy (‘o pro-
dukcie spożywczym: mający określony smak, inny niż zazwyczaj’, por. woda 

112 Tego twierdzenia nie potwierdzają chyba zapożyczenia semantyczne, które często poja-
wiają się w języku przez dosłowne przekładanie i powtarzanie pewnych konstrukcji przenoszo-
nych z języka obcego (por. rozwiązane dedykowane dla biznesu, produkt dedykowany najbardziej 
wymagającym klientom, zajęcia dedykowane dla grup filologicznych).

113 Dekadencka potrawa lub dekadenckie danie to potrawa lub danie, których jedzenie spra-
wia jedzącemu wielką przyjemność, graniczącą z rozkoszą. Dekadencką kuchnią, dekadenckim 
menu itd. nazywa się zestaw takich potraw [obserwatoriumjezykowe.uw.edu.pl].

114 Słowem dekadencko określa się cechę jakiegoś dania lub napoju sprawiającą, że ich spoży-
wanie jest przyjemnością graniczącą z rozkoszą [obserwatoriumjezykowe.uw.edu.pl].

115 Dekadencją nazywa przyjemność ze spożywania pysznych, wykwintnych potraw lub na-
pojów [obserwatoriumjezykowe.uw.edu.pl].
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smakowa, chipsy smakowe, piwo smakowe). Można by w nim widzieć specjali-
zację znaczeniową bardzo ogólnego znaczenia słownikowego ‘dotyczący smaku, 
związany ze smakiem’ (USJP zn. 2.).

5. Jednostki nieciągłe

W tej kategorii wyróżniłem zapożyczenia właściwe, zestawienia, neologizmy fra-
zeologiczne, a także nieciągłe neologizmy semantyczne i słowotwórcze.

Grupa liczy zaledwie 37 jednostek (mniej niż 10% wszystkich odnotowanych 
neologizmów). Wydaje się, że jednostki nieciągłe są także nieco trudniejsze do 
wyodrębnienia i odnotowania niż jednostki ciągłe (wyrazy). Przyczyną tak małej 
ich liczebności w opisywanym polu niewątpliwie jest również to, że przyrost naj-
nowszego słownictwa wydaje się znacznie większy w grupie jednostek ciągłych 
(na podstawie obserwacji jednostek opublikowanych dotychczas w OJ UW).

5.1. Zapożyczenia nieciągłe

Także wśród jednostek nieciągłych najliczniejszą grupę stanowią zapożycze-
nia (22 przykłady na 37 jednostek). Są to przede wszystkim pożyczki angielskie 
(16, np. must eat116, must drink117, beef jerky118, cheat day, cheat meal, flat white119, 
food court120, porn food, kebab bar), po dwie – tajskie (pad thai121, tom yum122) 
i włoskie (extra vergine123, panna cotta124) oraz po jednej – arabskiej (baba ganu-
oush125) i hinduskiej (mango lassi126).

Przeważają zapożyczenia częściowo przyswojone (14 z 22), zwykle fleksyjnie 
– mimo braku przyswojenia na poziomie graficznym i/lub fonetycznym, np. baba 

116 ‘modna lub bardzo popularna potrawa, uważana za taką, której trzeba spróbować’
117 ‘modny lub bardzo popularny napój, uważany za taki, którego trzeba spróbować’
118 ‘zimna przekąska w postaci wysuszonych plastrów marynowanej wołowiny’
119 ‘napój kawowy przygotowywany przez zalanie dwóch porcji kawy espresso niewielką 

ilością lekko spienionego mleka’
120 ‘wydzielona część gastronomiczna w centrum handlowym, w której znajdują się restaura-

cje, bary szybkiej obsługi itp. oraz przyległe do nich ogródki’
121 ‘makaron ryżowy smażony z sosem rybnym, kawałkami sera tofu i krewetkami lub kur-

czakiem, zwykle podawany ze świeżym szczypiorkiem, kiełkami bambusa, pokruszonymi orze-
chami ziemnymi, płatkami suszonego chili i ćwiartką limonki, popularne danie kuchni tajskiej’

122 ‘tajska ostro-kwaśna zupa z grzybami, trawą cytrynową i krewetkami lub kurczakiem’
123 ‘o oliwie z oliwek: z pierwszego tłoczenia’
124 ‘włoski deser przyrządzany ze śmietany, żelatyny i cukru lub miodu’
125 ‘pasta z miąższu pieczonego bakłażana, sezamu, czosnku, oliwy i soku z cytryny, popu-

larna potrawa kuchni bliskowschodniej’
126 ‘tradycyjny indyjski napój przyrządzany na bazie schłodzonego jogurtu naturalnego 

i miąższu owoców mango’ 
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ganuoush (możliwość odmiany pierwszego członu), pad thai, food court, cheat 
meal, cheat day (możliwość odmiany drugiego członu), pannna cotta (możliwość 
odmiany drugiego członu lub nawet obydwu członów), sushi master (koniecz-
ność odmiany drugiego członu), bar speakeasy, lunch bar, shot bar (konieczność 
odmiany elementu bar).

Ciekawym przykładem jest nazwa tom yum, którą można uznać za przyswo-
joną na poziome fonetycznym, gdybyśmy założyli (możliwą, notowaną przez 
słownik) wymowę spolszczoną [tom jum]. Osiem zapożyczeń charakteryzuje się 
pełnym synkretyzmem w paradygmacie (lub trudno to stwierdzić ze względu na 
pozycję mianownikową w poświadczeniach), np. must eat, must drink, beef jerky, 
flat white, mango lassi, extra vergine.

5.2. Zestawienia

W świetle ustaleń M. Witaszek-Samborskiej budowanie zestawień jest jedną 
z ważniejszych technik nominatywnych w polu KULINARIA (Witaszek-Sam-
borska 2005, s. 29–32). W analizowanym materiale wystąpiło natomiast tylko 
pięć takich neologizmów. Dzieje się tak być może dlatego, że nowe słownictwo 
z pola leksykalnego JEDZENIE służy przede wszystkim opisywaniu człowieka 
i jego upodobań (por. Łachnik 2022, s. 42–43), natomiast w mniejszym stopniu 
nazywa same potrawy, wskazuje je jako elementy rzeczywistości (a jeśli już je na-
zywa, to są one daniami egzotycznymi, więc tę potrzebę spełniają zapożyczenia).

Trzy nowe zestawienia można opisać jako (pół)kalki: zupa miso (miso-shiru), 
lodówka side by side127 (side-by-side fridge), otwarty bar (open bar). Dwie kon-
strukcje zawierają modny współcześnie leksem dieta (dieta pudełkowa128, dieta 
wacikowa). Ze składniowego punktu widzenia są to rzeczowniki z przydawkami 
przymiotnymi, rzeczownymi i przydawką wyrażoną obcą konstrukcją o charak-
terze prymarnie przysłówkowym (side by side – ‘obok siebie’).

5.3. Neologizmy frazeologiczne

W badanym polu wśród neofrazeologizmów można wyodrębnić dwa frazemy: 
kuchnia molekularna, porcelanowy motyl oraz trzy idiomy: pan kanapka, przyja-
ciółka any i być fit (por. Lewicki, Pajdzińska 2001, s. 318–319).

Przykłady z pierwszej pary należałoby sytuować na pograniczu związków fra-
zeologicznych i zestawień, ale decyduję się na zakwalifikowanie ich do grupy fra-
zeologizmów ze względu na nieregularność znaczeniową. Kuchnia molekularna 
jest rodzajem kuchni jako ‘sposobu przyrządzania posiłków’ [USJP kuchnia 3. lub 
4.], ale nie można powiedzieć, że jest kuchnią zbudowaną/tworzoną z molekuł. 

127 ‘lodówka dwudrzwiowa’
128 ‘dieta oparta na posiłkach przygotowanych i dostarczanych przez firmę cateringową’
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Podobnie: porcelanowy motyl – jest rodzajem motyla (w wyróżnionym wcześniej 
nowym znaczeniu), ale nie jest motylem z porcelany.

W pozostałych przykładach nieregularność znaczeniowa jest jeszcze wyra-
zistsza. Pan kanapka nie musi być jedną osobą płci męskiej (możemy powiedzieć 
przyjechał pan kanapka, jeśli pracowników sprzedających przekąski jest kilku, 
wyrażenie możemy odnieść także do kobiety129) i nie sprzedaje tylko kanapek. 
W połączeniu przyjaciółka any (jeśli przyjmiemy jego definicję ‘dziewczyna cier-
piąca na anoreksję’) nie zauważamy realizacji któregokolwiek ze znaczeń leksemu 
przyjaciółka. Obraz specyficznej przyjaźni (relacji między chorobą a chorą) oczy-
wiście sytuuje się w tle semantycznym związku: personifikowana anoreksja jest 
tu widziana właśnie jako wymagająca, ale także cierpliwa „przyjacióka” chorej, 
na której „przyjaźń” trzeba zasłużyć katorżniczą dietą. Zwrot być fit (półkalka) 
opisuje sposób odżywiania się i styl życia, a czasownik ma w nim funkcję raczej 
słowa posiłkowego niż pełnoznacznego leksemu.

Pod względem budowy zebrane frazeologizmy to cztery wyrażenia i jeden 
zwrot.

5.4. Nieciągłe neologizmy semantyczne i słowotwórcze

Wśród leksemów nieciągłych będących derywatami słowotwórczymi znajdzie-
my derywat sufiksalno-postfiksalny wegań<>-izować się oraz pochodzący od 
niego derywat prefiksalny z-weganizować się. Jako derywat sufiksalny możemy 
interpretować element food pornowy (foodpornowy). Z kolei jako neosemanty-
zmy oparte na metonimii należałoby interpretować połączenia open bar 2 . oraz 
otwarty bar 2 . (zjawisko związane zwykle z miejscem, określanym mianem open 
bar 1 . lub otwarty bar 1 .).

6. Zapożyczenia wewnętrzne

W zaproponowanym podziale neologizmów z pola tematycznego JEDZENIE 
zdecydowałem się nie wyróżniać podgrupy zapożyczeń wewnętrznych. Trzeba 
jednak przyznać, że w niektórych wypadkach pojęcie to może stanowić cenną 
i poręczną kategorię interpretacyjną, zwłaszcza w odniesieniu do takich jedno-
stek, które są dobrze ugruntowanymi elementami socjolektów, a w ostatnich la-
tach zaczynają się pojawiać w języku ogólnym. W opisywanym materiale byłyby 
to leksemy pochodzące ze słownictwa producentów i znawców napojów alko-
holowych, zwłaszcza wina oraz piwa: koźlak, kraft 2 ., infuzować, infuzowanie, 

129 Chociaż pojawiają się formy pani kanapka, pani kanapkowa i – okazjonalnie – pani ka-
napkini.
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musiak. Za zapożyczenia wewnętrzne można by uznać pochodzące ze środowi-
ska cukierników leksemy tortować 2 . i tortowanie 2 ., opisujące przygotowywanie 
ciasta do tego, by zrobić z niego tort. Prawdopodobnie w ten sam sposób należa-
łoby opisywać terminy i quasi-terminy pojawiające się w tekstach ogólnych, np. 
gastrofaza, nutrigenetyka i genodieta (zakładamy wówczas, że te leksemy jako ter-
miny były stosowane już wcześniej, a ich „nowością” jest jedynie poszerzenie za-
sięgu tekstowego – w związku ze wzrostem zainteresowania dietami i właściwym 
odżywianiem się).

Z nowszych (także pod względem formy) wyrazów jako zapożyczenia we-
wnętrzne można by – pod pewnymi warunkami – opisywać wyrazy związane 
z kulturą picia yerba mate, czyli yerba, mateista, mateistka, yerbopijca, yerboholik, 
yerboholiczka, yerbomos.

Podobne refleksje odnoszą się zresztą do większości przykładów pochodzą-
cych ze słownictwa wegetariańskiego i wegańskiego. Czy wyrazy typu nernik, ner-
kownik, tofucznica, sojonez i seleryba są neologizmami słowotwórczymi tylko na 
poziomie języka środowiskowego, a w języku ogólnym stanowią już zapożycze-
nia wewnętrzne, prawdopodobnie nie da się rozstrzygnąć. Trudno zresztą mówić 
o takich jednostkach jako o bezsprzecznych elementach języka ogólnego, ponie-
waż (jak większość neologizmów) nie są one powszechnie znane. Zostały opisane 
w słowniku OJ UW, ponieważ pojawiają się w tekstach języka ogólnego, których 
odbiorcą może być każdy użytkownik polszczyzny (por. Hącia i in 2001 a, b).

Idąc dalej tym tropem, można by zadać pytanie: czy leksemy nori, onigiri, misu- 
-shiro, wagyu, gomashio nie pojawiły się najpierw w języku osób zajmujących 
(interesujących) się kuchnią japońską (może w środowisku polskojęzycznych 
kucharzy przygotowujących takie dania czy polskich sushimasterów?), w tych 
odmianach polszczyzny były więc zapożyczeniami zewnętrznymi, a w tekstach 
ogólnych – są już zapożyczeniami z odpowiedniej odmiany tego samego języka? 
Najpewniej zresztą obydwie drogi zapożyczania (zewnętrzna i wewnętrzna) mia-
ły charakter równoległy.

Niemniej jednak z powyższych rozważań bezsprzecznie wynika, że nie spo-
sób wyznaczyć granic klasy zapożyczeń wewnętrznych i oddzielić ich od neologi-
zmów innego typu, stąd przyjęta w opisie decyzja dotycząca klasyfikacji formal-
nej neologizmów występujących w polu.

7. Podsumowanie

W analizowanym polu zdecydowanie przeważają jednostki ciągłe. Wśród wyróż-
nionych zbiorów neologizmów występują dwie grupy dominujące (zapożyczenia 
leksykalne i neologizmy słowotwórcze) o obciążeniu powyżej 150 poświadczeń, 
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dwie grupy o niewielkim obciążeniu (zapożyczenia nieciągłe, neologizmy zna-
czeniowe będące jednostkami ciągłymi) oraz cztery grupy o marginalnym zna-
czeniu ilościowym (nowe zestawienia, frazeologizmy, nieciągłe neologizmy se-
mantyczne i słowotwórcze).
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LEGENDA 
1 – (j. ciągłe) neologizmy słowotwórcze [51,1%] 
2 – (j. ciągłe) zapożyczenia zewnętrzne [33,7%] 
3 – nieciągłe zapożyczenia zewnętrzne [7,1%] 
4 – (j. ciągłe) neologizmy semantyczne [3,2%] 
5 – neologizmy zestawieniowe [1,6%] 
6 – neologizmy frazeologiczne [1,6%] 
7 – nieciągłe neologizmy semantyczne [1,0%] 
8 – nieciągłe neologizmy słowotwórcze [0,5%] 

Ryc. 1. Układ ilościowy grup neologizmów w polu tematycznym JEDZENIE. 
źródło: badania własne

Analiza formalna i ilościowa (ryc. 1) nowych jednostek leksykalnych składa-
jących się na pole JEDZENIE prowadzi do następujących wniosków:

1. Uderzająca jest dominacja jednostek ciągłych nad nieciągłymi i jedno-
stek, w przypadku których podstawowym nośnikiem jest forma, a nie 
znaczenie – być może dlatego, że te jednostki są prostsze do utworzenia, 
łatwiejsze do odnotowania oraz mają dużo bardziej uchwytne granice.

2. Jeśli bierzemy pod uwagę typ neologizmów, przeważają neologizmy sło-
wotwórcze – konstruowanie nowych wyrazów na gruncie języka polskie-
go jest najczęstszym sposobem bogacenia słownictwa w opisywanym polu 
tematycznym. Nowe jednostki powstają od podstaw polskich lub dawno 
przyswojonych oraz od podstaw będących zapożyczeniami. Być może pole 
JEDZENIE jest obszarem na tyle centralnym w strukturze słownictwa, że 
charakterystyczne dla niego są rodzime mechanizmy służące poszerzaniu 
zasobu leksykalnego. Zwróćmy także uwagę, że większość przyrostków 
występujących w materiale to przyrostki rdzennie polskie.

3. Na poziomie słowotwórczym w opisywanym polu dominuje derywacja 
prosta, kompozycja ma charakter wtórny (uzupełniający).
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4. Zapożyczenia zewnętrzne właściwe są również bardzo obciążoną 
ilościowo grupą neologizmów (w sumie ponad 40%), co potwierdza ogól-
ne obserwacje dotyczące najnowszego słownictwa.

5. Duży udział zapożyczeń wiąże się z łatwym dostępem do potraw 
pochodzących z różnych kuchni świata, a potrawy te są przejmowane 
wraz z ich nazwami. Wśród tych neologizmów (przede wszystkim w gru-
pie zapożyczeń całkowicie nieprzyswojonych, a w mniejszym stopniu 
– częściowo przyswojonych) dominują ksenizmy (egzotyzmy) (por. Mar-
kowski 2012, s. 129).

6. Uderza bardzo mały udział zestawień w opisywanym polu.
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Streszczenie 

Tematem artykułu jest formalna i ilościowa analiza poszczególnych typów neologizmów 
wyróżnionych w polu tematycznym JEDZENIE. Pierwszym krokiem było oddzielenie 
jednostek ciągłych oraz jednostek nieciągłych – pod względem kryterium formalnego 
(ortograficznego). W obrębie jednostek ciągłych zostały wskazane zapożyczenia (pose-
gregowane także ze względu na kryterium stopnia przyswojenia), neologizmy słowotwór-
cze (pokazano relacje między derywacją prostą a kompozycją w materiale) i neoseman-
tyzmy. W obrębie jednostek nieciągłych przeanalizowano neofrazeologizmy, zestawienia, 
neologizmy semantyczne oraz słowotwórcze. Punktem dojścia było wskazanie układu 
ilościowego poszczególnych kategorii. Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki 
sposób miejsce pola tematycznego w systemie leksykalnym polszczyzny wpływa na typy 
jednostek neologicznych pojawiających się w tym polu.

SłOWA KLuCZOWE: neologizm, zapożyczenie, neologizm słowotwórczy, neo- 
semantyzm, nefrazeologizm
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OBKŁAD – CZYM SIĘ TO JE? 
KILKA SŁÓW O WIELKOPOLSKIM REGIONALIZMIE1

OBKŁAD AND WHAT IT’S LIKE? A FEW WORDS ABOUT 
WIELKOPOLSKA (GREATER POLAND) REGIONALISM

ABSTARCT: The  data for analysis was collected using an internet survey. The  aim 
of the article is to determine the geographic scope of the lexeme on the basis of the sur-
vey, to characterize it in terms of  sociology criteria and to point out the  analogies in 
other Slavic languages. The lexicographic data is supplemented by quotations from field 
research in Wielkopolska (Greater Poland).

KEYWORDS: linguistic geography, food names, German language, Slavic languages, 
interlingual influences

Obkład to w gwarze miejskiej Poznania ‘wędlina, ser itp. na kanapce’ lub ‘okład, 
kompres’. W niniejszej pracy interesować mnie będzie pierwsze znaczenie. Jest 
ono znane szerzej, nie tylko w Poznaniu; A. Piotrowicz kwalifikuje je jako wą-
skoterytorialny regionalizm dialektalno-kontaktowy (Piotrowicz 2008, s. 76). 
SGMP wskazuje na obecność w gwarach ludowych Wielkopolski zachodniej 
i północnej. Potwierdza te lokalizacje kartoteka SGP, uszczegóławiając, że chodzi 

1 
 Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2018–2023, nr projektu 
0060/NPRH7/H11/86/2018, kwota 787 831.
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o Łopienno (pow. gnieźnieński) i Granowo (pow. grodziski), ponadto dodając 
Kaszuby i Krajnę.

Podczas opracowywania słownictwa z terenu pow. pleszewskiego okazało się, 
że obkład jako ‘dodatki na kanapkę’ i tam jest znany: 

[R1:] obkład? … (…) no to co kładziem na kanapke i wendlinki i pomidorki i ogórki 
i sałate i … [R2:] i pasztecik … (Pleszew); nie tylko masło bo to dla mnie tyn obkład 
to jes właśnie … coś wiencej niż tylko masło czy margaryna … czy smalec … tyko to jes 
właśnie … to co sie jeszcze dodatkowo na ten … chleb kładło na tom … kawałek chle-
ba … (Broniszewice) (Osowski 2019).

Z kolei prace nad kolejnym tomem serii Wielkopolskie Słowniki Regionalne 
gromadzącym leksykę z okolic Konina ukazały, że na tym terenie leksem ten jest 
niemal nieznany. Kwestionariusz, według którego przeprowadzano rozmowę, 
zawierał dwa pytania dotyczące interesującego nas tu zagadnienia. Było to py-
tanie pośrednie: Ogólnie: To, co kładzie się na kanapkę? (z dwiema propozycjami 
możliwych odpowiedzi: obkład, dodatki) oraz bezpośrednie: Co to jest obkład? 
W czasie nagrań zarejestrowano następujące odpowiedzi2:

– Na kanapke … najczeńściej to na wsi to tam … wendlin specjalnie w tych czasach 
nie … nie używano … bo wendliny były tylko na świento … a tak to albo smalcym smaro-
wano i … niczym wiyncej tam nie k … nie nakładano … zimom smarowano no a lateym 
no … był ser … gotowano specjalnóm marmolade z jabłek … zależy od sezonu … 
[Q] Powiedz mi, jak się nazywało coś takiego . Te wszystkie takie składniki na kanapkę?
– n … one nie miały określenia … każda z nich nazywaa sie tak ż … miała nazwe po-
chodzoncom od … warzywa czy rośliny z któryj byy zrobione … 
[Q] Bo tutaj w podpowiedziach jest obkład albo dodatki .
– Nie używano takich słów … (Borowo, gm. Krzymów, 1940).

– No … może być ser … może bydź jajko może być … pomidor … no ogórek …
[Q] Co to jest obkład? 
– No to jes właśnie sie obłoży ś … jakimś … czy wendlinom … czy coś … nie? … tom ka-
napke … (Jóźwin, gm. Kazimierz Biskupi, 1951)

– Co sie kładzie na kanapke? … najpierw sie smaruje a potym  się kładzie jakómś 
wendlinke …

2 Pominięto pytanie pośrednie. Transkrypcja według zasad przyjętych w Pracowni Dialek-
tologicznej UAM. Jeśli w lokalizacji nie podano powiatu, oznacza to, że chodzi o pow. koniński. 
Podano rok urodzenia informatorek. Kwestie eksploratora poprzedzone są [Q] i zapisane zgod-
nie z ortografią polszczyzny ogólnej.
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[Q] To się nazywa bardziej obkład, jakieś dodatki?
– No przecie to można i z pomidorkim ogórkim … i ze szyneczkóm … różne kanapki się 
robi … (Wyszyna, gm. Władysławów, pow. Turek, 1952)

– co sie no … zależy kto co chce … i ze serem można kanapke i z wendlinom i sałatom ze 
szynkom …
[Q] A te wszystkie dodatki jak się nazywają?
– nie wiem … jakby to powiedzieć …
[Q] Co to jest obkład?
– no to jest obkład właśnie tej kanapki … (Główiew, gm. Stare Miasto, 1953).

Wyżej przytoczone fragmenty rozmów świadczą o dwóch faktach. Po pierw-
sze, żadna z informatorek nie wskazała leksemu obkład lub jego synonimu w od-
powiedzi na pytanie pośrednie. (Do grupy tej należy jeszcze doliczyć kobietę 
z Krągoli ur. w 1959, która również nie znała tego słowa). Tylko jedna potwier-
dziła jego znajomość przy pytaniu bezpośrednim. Świadczy to o słabej obecności 
wyrazu w badanych miejscowościach. Po drugie, sprawia on rozmówcom trud-
ność ze względu na jego abstrakcyjność. Obkład czy dodatki nie wskazują na kon-
kretny typ pożywienia, ale są ogólną klasą funkcjonalną – ‘to, co można położyć 
na kanapkę’. Jak wykazał W.J. Ong (2011, s. 92–103), kultury oralne preferują 
konkret nad abstrakcję – zamiast używać wyrazu narzędzia, wolą wymieniać ich 
przykłady (młotek, piła, obcęgi itd.). Podobnie w cytowanych rozmowach – za-
miast ogólnego hiperonimu pojawiają się bardziej szczegółowe hiponimy, przy-
kłady tego, co może spełniać funkcję obkładu. 

Biorąc pod uwagę występowanie wyrazu obkład nie tylko w Poznaniu i nie 
tylko w Wielkopolsce północnej i zachodniej oraz swoistą obcość wobec leksyki 
gwarowej ze względu na jego abstrakcyjny charakter, leksem ten warto poddać 
szczegółowej analizie. Posłużą do niej dane zgromadzone dzięki ankiecie inter-
netowej przeprowadzonej między listopadem 2019 a lipcem 2020. Zadano w niej 
m.in. pytanie: Czy jest znany wyraz OBKŁAD w znaczeniu ‘dodatki na kanapkę, 
np . wędlina, ser, warzywa’? W badaniu wzięło udział 2550 osób3, przy czym 38 nie 
odpowiedziało na powyższe pytanie lub nie określiło swojej lokalizacji. Uczestni-
cy mogli wybrać odpowiedź TAK lub NIE, jak też wpisać własną. 

3 Ankieta została udostępniona w Internecie (na stronach www oraz portalach społeczno-
ściowych), zatem każdy internauta, który na nią natrafił, mógł w niej wziąć udział; tym samym po-
szczególne grupy respondentów wyznaczone według czynników socjologicznych, takich jak wiek, 
płeć, miejsce zamieszkania, mają różne wielkości. Z tego względu, by uczynić analizy porównywal-
nymi, odnoszę się przede wszystkim do udziału procentowego, nie zaś do liczb bezwzględnych.



Błażej Osowski318

Celem artykułu jest określenie na podstawie przeprowadzonej ankiety zasięgu geo-
graficznego leksemu obkład ‘dodatki na kanapkę’, scharakteryzowanie go pod wzglę-
dem socjologicznym oraz wskazanie na analogie w innych językach słowiańskich.

Zasięg geograficzny

Biorąc pod uwagę powiaty, w których co najmniej jeden ankietowany potwier-
dził znajomość rozważanego tu leksemu, stwierdzić można, że obkład występuje 
na zwartym terenie Wielkopolski oraz przyległej części Dolnego Śląska, Lubu-
skiego, Łęczyckiego, a przez Kujawy sięga na ziemię chełmińsko-dobrzyńską, Ko-
ciewie, Bory i Krajnę. Na pozostałym terenie leksem wystąpił na obszarach izo-
lowanych (ryc. 1). Należy zatem zasadniczo zgodzić się ze stwierdzeniem A. Pio-
trowicz, że obkład jest regionalizmem wąskoterytorialnym, w tym przypadku 
wywodzącym się z gwar Wielkopolski i niewystępującym w innych dialektach 
(Piotrowicz 2008, s. 69). Poza terenem dialektu wielkopolskiego obkład nie two-
rzy zwartych lokalizacji, z wyjątkiem Lubuskiego. Są to ziemie zachodnie, przy-
łączone do Polski po r. 1945, na których badacze przewidywali wytworzenie się 
nowych dialektów mieszanych, a następnie obserwowano intensywne procesy 
unifikacji językowej i integracji z polszczyzną ogólną. Na podstawie tych faktów 
formułowano poglądy, że jest to „najczystsza polszczyzna” wolna od regionali-
zmów (Bralczyk 2008, s. 15–16). Z poglądem tym polemizuje w swojej książce 
Anna Zielińska (Zielińska 2013), a przykład obkładu w sposób szczegółowy za-
świadcza obecność na tym terenie jednostek regionalnych, nieogólnopolskich.

Ryc. 1. Czy znany jest wyraz OBKŁAD ‘dodatki na kanapkę’?
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Jeśli chodzi o Wielkopolskę, to trzeba zaznaczyć, że znajomość leksemu nie 
jest wszędzie taka sama. Po uwzględnieniu stosunku odpowiedzi pozytywnych 
do negatywnych okazuje się, że tych drugich więcej jest w Kaliszu, Koninie i pow. 
konińskim oraz powiatach kępińskim, kolskim i tureckim. Uogólniając, można 
przyjąć, że w Wielkopolsce wschodniej, na terenach byłego zaboru rosyjskiego, 
obkład jest znany, ale w mniejszym stopniu niż w części popruskiej regionu. Jest 
to fakt znaczący, ponieważ obkład jest kalką z niemieckiego Belag, co od belegen 
‘obłożyć’ (SGMP).

Zastanawia występowanie analizowanego wyrazu na pozostałym terenie. 
Fakt, że często mamy do czynienia z poświadczeniami z miast, ale już nie z te-
renów otaczających (np. poświadczenie z Częstochowy, ale nie z pow. często-
chowskiego; podobnie Elbląg, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Ostrołęka, Rze-
szów, Wrocław) świadczyć może o przeniesieniu jednostki wraz z indywidualną 
migracją Wielkopolanina poza swój region lub o znajomości biernej (np. Znany 
ale nie używany [Zielona Góra, K 1992]4; znam, ale spotkałam się tylko raz z jego 
użyciem [pow. żarski, K 1995]; SPOTKAŁAM  się, NIE UŻYWAM [Warszawa, 
K 1977]). Niektórzy ankietowani podawali, że ze słowem zetknęli się dzięki kon-
taktom z Wielkopolanami: Poznałam, ale dopiero od przyjaciółki poznaniacz-
ki […]; Pochodzę z Białej Podlaskiej, mieszkam we Wrocławiu (K 1992); tak, ale 
od poznaniaków (Kraków, M 2000); Słowo poznałam po przeprowadzce do Po-
znania (Toruń, K 1994); Tak, ale nauczyłam się go dopiero w Poznaniu (Gdynia, 
K 1987). 

Uczestnicy badania zwracali ponadto uwagę na znajomość form innych niż 
obkład, ale z nim związanych: znany jest mi czasownik „obłożyć” czymś kanapkę 
(Chorzów, K 1956); Tak, ale w formie OKŁAD (Poznań, M 1988). Tu też zaliczyć 
trzeba jednostki podane w ankiecie bez komentarza (okład – Poznań, pow. szczy-
cieński, okładzina – Katowice, wkład – Warszawa, pow. kielecki i legionowski, 
wkładka – Toruń, Tychy, Warszawa), spośród których nieco częściej pojawiała się 
skupiona na Śląsku bajlaga, co stanowi adaptację niem. Beilage (SGŚ). 

Charakterystyka socjologiczna

Ankiety potwierdzające znajomość leksemu obkład ‘dodatki na kanapkę’ bliżej 
scharakteryzuję pod kątem czynników socjologicznych, takich jak płeć, miejsce 
zamieszkania i rok urodzenia. Punktem wyjścia jest udział procentowy poszcze-
gólnych grup czynników w całej ankiecie, który odnoszę do udziału procentowego 

4 Odpowiedzi ankietowanych cytuję w postaci oryginalnej. Poza lokalizacją podaję symbol 
płci oraz rok urodzenia.
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tychże grup wśród wszystkich ankiet pozytywnych oraz wśród ankiet pozytyw-
nych z Wielkopolski (Tab. I).

Tabela I. Udział procentowy według płci

Płeć Cała 
ankieta

W % Wszystkie 
odp. 

pozytywne

Różnica 
w % 

Odpowiedzi 
pozytywne 

z Wielkopolski

Różnica 
w %

Kobieta 1740 68 439 +7 285 +5
Mężczyzna 735 29 135  –6 94 –5
Inna/ 
nie podano

75 3 15 –1 11 0

Razem 2550 100 589

Jeśli chodzi o płeć, to ankieta zdominowana została przez odpowiedzi ko-
biet i trend ten wśród ankiet pozytywnych utrzymał się . Odchylenia nie są co 
prawda wielkie, gdyż nie przekraczają 7%5, mają jednak charakter ukierunko-
wany. Według komunikatu z badań opinii społecznej Zachowania żywieniowe 
Polaków w roku 2014 samodzielne przygotowywanie posiłków deklarowało 
76% kobiet i tylko 17% mężczyzn (CBOS, s. 3). Ponadto kobiety częściej niż 
mężczyźni zajmują się gotowaniem i zakupami z tym związanymi. Widać, co 
prawda, zmianę pokoleniową, tj. według badań przeprowadzonych dla pewnej 
marki spożywczej w domu rodzinnym ankietowanych ciepły posiłek gotowało 
64% kobiet i 25% mężczyzn, w domu ankietowanych zaś – 46% kobiet i 34% 
mężczyzn (FRoSTA 2019). Niemniej, uwarunkowania społeczne i kulturowe 
mogą się przyczyniać do lepszej znajomości leksyki kulinarnej wśród kobiet, 
co potwierdza odchylenie in plus udziału odpowiedzi potwierdzających znajo-
mość leksemu obkład.

Mieszkańcy dużych miast (powyżej 100 000 mieszkańców) stanowią po-
nad połowę wszystkich osób biorących udział w badaniu (Tab. II). Jeśli jednak 
uwzględnimy znajomość słowa obkład, to okazuje się, że ich udział spada o 8%, 
w przypadku mieszkańców Wielkopolski nawet o 17%. W niewielkim stopniu 
rośnie udział mieszkańców średnich miast, natomiast zauważalnie zwiększa się 
udział miast małych oraz wsi.

5 Dla porównania odchylenia znajomości poszczególnych znaczeń czasownika garować 
wynosiły: ‘o cieście: rosnąć’ +10% wśród kobiet, ‘pić’ +12 wśród mężczyzn, ‘przebywać w więzie-
niu’ +16% wśród mężczyzn (Osowski 2021).Widać zatem zależność między znajomością znacze-
nia a płcią ankietowanych.
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Tabela II. Udział procentowy według miejsca zamieszkania

Miejsce 
zamieszkania

Cała 
ankieta

W % Wszystkie 
odp. 

pozytywne

Różnica 
w% 

Odpowiedzi 
pozytywne z 
Wielkopolski

Różnica 
w %

Wieś 426 17 119 +3 89 +6
Miasto do 20 
tys.

315 12 111 +7 81 +9

Miasto 
20–100 tys.

420 16 103 +2 69 +2

Miasto powy-
żej 100 tys.

1368 54 248 –8 145 –17

Nie podano 21 1 8 0 6 0
Razem 2550 100 589 390

Grupy pokoleniowe zostały wyznaczone co dziesięć lat, poczynając od 
1930 r. (Najstarszy informator urodził się w 1932 r., najmłodszy w r. 2005). Jed-
nak w większości tak wyróżnionych dekad odchylenia udziału były minimalne, 
mniejsze niż jeden procent6. Wyższe wartości widać jedynie w udziale osób uro-
dzonych w latach 1990–1999: –4,1% dla wszystkich ankiet pozytywnych i –3,8% 
dla ankiet pozytywnych z Wielkopolski. Z kolei udział osób urodzonych w latach 
1980–1989 to odpowiednio +1,8% i +1,7%. Widać zatem, że w latach 90. XX wie-
ku rozpoczął  się najnowszy w dziejach polszczyzny proces nietransmitowania 
słownictwa regionalnego i gwarowego. Grupa osób urodzony po roku 2000 jest 
zdecydowanie mniejsza w porównaniu z trzema poprzednimi dekadami, trudno 
więc w jej przypadku określić charakter wspomnianego wcześniej procesu.

Analogie w językach słowiańskich

Jak już wspomniałem, obkład to kalka niemieckiego Belag, który jest rzeczow-
nikiem od czasownika belegen ‘obłożyć’. SGMP rejestruje ponadto wyraz pod-
stawowy (obkładać – obłożyć ‘przygotować kanapkę’), jak i wyrazy pochodne 
od niego obłożenie, obłożynie ‘obkład – wędlina, ser itp. na kanapce’, obłożony 
chleb ‘kanapka’. Szukając analogii w innych językach słowiańskich, sprawdzałem, 
czy pod wpływem niemieckiego doszło do przeniesienia znaczenia z ‘obłożyć 

6 Z tego też względu zrezygnowano z przedstawiania danych w postaci tabeli. Dla 
orientacji podaję jedynie wielkości poszczególnych grup pokoleniowych: 1930–1939: 
2 osoby, 1940–1949: 19, 1950–1959: 86, 1960–1969: 186, 1970–1979: 512, 1980–1989: 792, 
1990–1999: 750, po 2000: 126, nie podano: 77.
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coś czymś dookoła, z każdej strony’ na ‘pokryć powierzchnię czegoś czymś, 
konkretnie powierzchnię pieczywa dodatkami’. 

I tak SSJČ rejestruje pod hasłem obložený m.in. o. chlebíček pokrytý lahůdka-
mi, zprav . pikantními. Również w języku słowackim znajdziemy obložiť i obložený 
chlebíček s maslom, syrom, údeninou ap. (SSSJ). Jeśli wierzyć źródłom interne-
towym, czechosłowackie normy państwowe wyróżniały niemal 100 rodzajów ta-
kich kanapeczek (Chlebicek).

W języku dolnołużyckim znajdziemy fonetyczny odpowiednik wielkopolskie-
go regionalizmu – wobkład oraz pokłaźenje i pśikusowańe. Z kolei w górnołużyc-
kim istnieje czasownik wobkłasć – wobkładować, przy którym wymieniono połą-
czenie ze šunku wobkłasć \ mit Schinken belegen. Jest też rzeczownik dewerbalny 
wobkładźenje || wobkładźowanje \ Belegen, jednak ze względu na brak szerszych 
kontekstów trudno ustalić, czy mamy do czynienia z odpowiednikiem interesu-
jącego nas znaczenia (Kral 1927).

W języku słoweńskim znajdziemy zarówno obložiti jako odpowiednik nie-
mieckiego belegen, jak i obloženi kruhek – belegtes Brötchen ‘kanapka, dosł. obło-
żony chleb’ (PONS).

W pozostałych językach słowiańskich brak analogicznego wpływu języka nie-
mieckiego. Czasownikowi belegen nie odpowiadają zatem czasowniki7 określają-
ce obkładanie czegoś czymś, lecz wskazujące na umieszczanie na kanapce dodat-
ków lub ogólnie przygotowywanie kanapki, np. belegen (Brot) – делать, сделать 
бутербрoд (ros.), ein Brötchen mit Schinken belegen – правя си сандвич с шунка 
(bułg.), belegt – namazan (serb.). Belag tłumaczony jest najczęściej jako ogólne 
składniki, produkty (ros.: продукты для бутербродов, ингредиенты, начинка, 
ukr.: продукти, компоненти), co odnosi się nie tylko do kanapki. Niekiedy też, 
jak w przytoczonych na początku poświadczeniach z gwar, zamiast hiperonimu 
ekwiwalentem tłumaczeniowym są określenia peryfrastyczne, np. Belag – шунка, 
сирене, кашкавал на филия хляб (bułg.). Z kolei konstrukcji belegtes Brot ‘obło-
żony chleb’ odpowiadają najczęściej zapożyczenia z języka angielskiego: sendvič 
(chorw., serb.), сандвич (bułg., ros.) lub niemieckiego: бутерброд (ros., ukr.).

Wnioski

Przytoczone na początku fragmenty wypowiedzi mieszkańców okolic Konina 
oraz powyższy przegląd odpowiedników obkładu w językach słowiańskich po-
kazują, że leksem ten jest słabo zadomowiony. Przemawia za tym brak jedne-
go ogólnosłowiańskiego odpowiednika oraz skłonność do zastępowania wyrazu 

7 Odpowiedniości między językami w niniejszym akapicie przedstawiono głównie na pod-
stawie PONS i Wiki.
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przez hiponimy. Wskazywać to może na jego późne pojawienie się w systemach 
leksykalnych i pojęciowych poszczególnych języków słowiańskich. Potwierdzają 
to fakty z zakresu historii kulinariów. Jeszcze w XIX w. chleb był produktem rzad-
ko spożywanym przez robotników rolnych, a jego zwiększona konsumpcja wśród 
chłopów rozpoczęła się w Wielkopolsce dopiero na początku wieku XX (Micha-
lakówna 1964, s. 422). Śniadania i kolacje składały się głównie z zup, ziemniaków 
i klusek, a chleb miał okazję pojawić się przede wszystkim przy drugim śniadaniu 
i podwieczorku, które jednak jedzono tylko okresowo, nie przez cały rok (Micha-
lakówna 1964, s. 435–437). Jednak i wtedy dodatki do kanapki miały ograniczoną 
możliwość pojawienia się, gdyż bardzo często to sam chleb traktowano jako do-
datek, np. do zup czy jajecznicy (Ogrodowska 2012, s. 224–225) lub smarowano 
go masłem, smalcem, marmoladą, margaryną; na dodatki w postaci wędliny stać 
było tylko niektórych (Michalakówna 1964, s. 423). 

Zatem kultura konsumpcji chleba jako dodatku, nie zaś podstawy dla dodat-
ków, oraz zwyczaj smarowania go, nie zaś kładzenia na jego powierzchni skład-
ników warzywnych, mięsnych itp., ograniczały możliwość i potrzebę używania 
pojęcia ‘dodatki do chleba’ i odpowiadającego mu określenia. Także spotykany 
jeszcze do pierwszej wojny światowej zwyczaj jedzenia ze wspólnej miski (Mi-
chalakówna 1964, s. 436) nie sprzyjał występowaniu obkładu. Jego pojawienie się 
wymagało powszechności chleba, spożywania go w postaci płaskich kawałków, 
na których indywidualnie, każdy domownik osobno, mógł położyć wybrane przez 
siebie składniki. Czynniki te uwarunkowane były rozwojem ekonomicznym oraz 
lokalnymi tradycjami kulinarnymi, toteż nie wszędzie przebiegały w jednym cza-
sie, co widać zarówno w odniesieniu do zróżnicowania regionalnego w Polsce, 
jak i w większej skali w całej Słowiańszczyźnie. Ważną rolę w kształtowaniu się 
konceptu ‘dodatki do kanapki’ odegrał wpływ języka niemieckiego. Tereny do-
świadczające intensywnego z nim kontaktu (Wielkopolska, Łużyce, Czechy, Sło-
wacja, Słowenia)8 zaadaptowały niem. Belag, belegen, pozostałe języki słowiań-
skie przyjęły inne pożyczki lub posługują się rodzimymi środkami wyrazu.
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Streszczenie

Dane do analizy zebrano za pomocą ankiety internetowej. Celem artykułu jest określe-
nie na podstawie przeprowadzonej ankiety zasięgu geograficznego leksemu obkład ‘do-
datki na kanapkę’, scharakteryzowanie go pod względem socjologicznym oraz wskazanie 
na analogie w innych językach słowiańskich. Uzupełnieniem danych leksykograficznych 
są cytaty pochodzące z badań terenowych z Wielkopolski.

SłOWA KLuCZOWE: geografia lingwistyczna, nazwy pożywienia, język niemiecki, 
języki słowiańskie, wpływy międzyjęzykowe
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CODZIENNE POŻYWIENIE MIESZKAŃCÓW 
DAWNEJ LUBELSKIEJ WSI – OBRAZ JĘZYKOWY

THE LINGUISTIC IMAGE OF EVERYDAY FOODS AND FOOD HABITS 
IN OLD VILLAGES OF THE LUBLIN REGION

ABSTRACT: The  paper offers a diachronic perspective on the  20th century everyday 
food and food habits of  the villagers of  the Lublin region, involving traditional dishes 
made from flour, water, milk, potatoes, groats, fruit and vegetables. The material, collect-
ed from 60–90 year old villagers during the period of 1985–2019, shows the way culinary 
art has been conceptualized and interpreted in its physical, symbolic and magic dimen-
sions, connoting poverty and the villagers’ ability to function in harsh living conditions.

KEYWORDS: name, designatum, culinary, dialect, the Lublin region

Zamknięty w słowach językowy obraz kulinariów regionu lubelskiego1, odzwier-
ciedlający codzienne pożywienie ludności wiejskiej, można rozpatrywać w wy-
miarze fizykalnym, postrzeżeniowym, z uwzględnieniem wyglądu i właściwości 
potrawy oraz produktów wchodzących w jej skład, w wymiarze funkcjonalnym 
z przydatnością dla człowieka, a także w aspekcie symbolicznym, konotującym 
biedę.

1  Publikacja finansowana w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2018–2023 nr projektu 
0125/NPRH7/H11/86/2018.
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Te trzy sposoby widzenia świata składające się na obraz codziennego wiej-
skiego pożywienia wzajemnie się przenikają i dopełniają. Jerzy Bartmiński 
w 1990 roku pisał, że: 

pewne punkty widzenia mogą ze sobą harmonijnie współdziałać, a przynajmniej 
współistnieć i to może decydować o specyfice różnych podmiotowych obrazów świa-
ta, np. dziecięcego, potocznego czy ludowego (Bartmiński 1990, s. 117). 

Ludowy obraz świata zamknięty w nazwach potraw daje się ująć w pro-
sty sposób, z przełożeniem na obserwację najbliższego otoczenia i czerpania 
z jego zasobów, ale zarówno wygląd, skład produktów, ich użyteczność, mają 
umocowanie kulturowe i symboliczne, z odwołaniem do biedy, głodu i postu 
(np. bieda zupe gotowali, tam u nich bidota była; goła zupa, bo w ni nic nie było, 
suchy chleb i woda; dziad to bidna taka zupa; jak nie było czego do jedzenia, 
to bieda zupe gotowali; a jak był głód to sie łobode jadło; w czasie postu omaste 
stanowił olej) oraz pór dnia i roku (np. chlopka jaka na wiczerze; dziadóweczke 
gotowali na wieczór; rano był boszcz bioły; jabka w lecie były, no to jabczanke 
sie gotowało prawie co dziń; żelazny barszcz dobry na upały; zimny barszcz robi 
sie tylko letnio poro, kiedy ciepło; zarzucajka taka była, jadło jo sie w zimie, 
bo to było trzeba długo gotować) jako identyfikatorów określonych postaw i za-
chowań. W nazwach potraw zawiera się zestaw najsilniej utrwalonych sądów, 
zamkniętych w profilowaniu (np. bieda zupa to potrawa codzienna –  bieda 
zupa to zupa na biede; łoboda to chwast – łoboda to potrawa codzienna – łoboda 
to potrawa zaspokajająca głód; zarzutka to zupa posna – zarzutka to zupa za-
rzucana kapusto – zarzutka to zupa z mlekiem, ziemniakami i kluskami), po-
twierdzających i uwydatniających 

rolę podmiotu w kształtowaniu JOS, który nie tylko postrzega rzeczywistość, ale ją 
aktywnie, na różny sposób, konceptualizuje. Profil, będąc wyspecjalizowanym wa-
riantem wyobrażenia bazowego, jest zawsze rezultatem czyjegoś widzenia świata 
–  widzenia w sensie postrzegania z określonego punktu widzenia, widzenia uwa-
runkowanego bądź to wielowymiarowością i złożonością samego podmiotu, bądź to 
wiedzą podmiotu, zajmowanym stanowiskiem, poglądami, intencjami komunikacyj-
nymi. Takie subiektywnie sprofilowane widzenie przedmiotu jest jego podmiotową 
„wizją” (Niebrzegowska-Bartmińska 2020, s. 263).

Kuchnia chłopska, jak pisze Mariola Tymochowicz, 

była samowystarczalna żywieniowo, znacznie uboższa w zasób składników, przypraw 
czy przepisów, cechowała się także swoistą etykietą i zastawą. (…) Wyróżniało ją na-
tomiast bogactwo wierzeń i praktyk, które były podejmowane już na etapie przygo-
towań, realizowane podczas konsumpcji i w innych sytuacjach (Tymochowicz 2019, 
s. 36). 
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Te właściwości przekładają się na wieloaspektowość nazewnictwa kulinarne-
go oraz konceptualizację językową tego ważnego kulturowo wycinka wiejskiej 
codzienności, wpisaną w czas i przestrzeń oraz w rozważania dialektologiczne 
i etnolingwistyczne (Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska [red.] 2017; Cy-
gan 2018; Kowalska, Strzyżewska-Zaremba 1983–1985; Pelcowa 2019a; 2019b, 
s.  33–43; 2020, s. 103–118; Piotrowicz, Witaszek-Samborska 2018, s. 93–113; 
Przymuszała 2018, s. 353–366; Sobierajski, Burszta [red.] 1979; Witaszek-Sam-
borska 2005), a także etnologiczne i kulturoznawcze (Adamowski 2014, s. 13–21; 
Adamowski, Wójcicka [red.] 2014; Adamowski, Tymochowicz [red.] 2018; Ko-
ściuk-Jarosz 2019, s. 32–38; Kamler, Pietrzkiewicz, Seroka [red.] 2018; Kowal-
ski 2000; Łeńska-Bąk 2010; Petera 1990, s. 12–17; Świtała-Trybek, Przymuszała 
2018; Przymuszała, Świtała-Trybek 2021; Tymochowicz 2019), z zaznaczeniem 
tradycji i dziedzictwa językowego. 

W dawnym pożywieniu dominowały potrawy pochodzenia roślinnego, które 
pozwalały przetrwać i zabezpieczały przed głodem, a w tworzeniu codziennego 
menu ludności wiejskiej brały udział te produkty, które były dostępne i wytwarzane 
przez rolników. Potwierdza to materiał badawczy wyekscerpowany z wypowiedzi 
mieszkańców wsi regionu lubelskiego, czyli obszaru obecnego województwa lubel-
skiego, zebrany od osób w wieku od 60 do 90 lat, w przedziale czasowym 1985–2019. 
Przywołane dane dotyczą końca pierwszej (lata trzydzieste, czterdzieste i pięćdzie-
siąte) i w całości drugiej połowy XX wieku, bo o tym okresie mówią mieszkańcy 
wsi, lokalizując przywołane potrawy w przeszłości (np. dawni to była kapusta; groch 
każdy sadził; moje babka to mówili, że ta nazwa pochodzi od prozy; gotowane lub 
pieczone pierogi maczali w maczance; proste rzeczy sie jadło; placki sie piekło; bidoki 
to były pirogi; prażyli wode z mąko; była bida, to chlopka jaka), a jednocześnie wyja-
śniając mechanizmy nazewnicze i sposoby ludowej interpretacji świata. 

Pamięć utrwala ludzkie doświadczenia, ale też pozwala na nie spojrzeć z per-
spektywy czasu. I taką perspektywę odnajdujemy w wypowiedziach najstarszego 
pokolenia mieszkańców wsi. Odwołania do przeszłości mają zarówno charakter 
neutralny, stwierdzający fakty (np. groch każdy sadził; prażyli wode z mąko; gnie-
ciuchy na sodzie piekli na fajerkach), ale zawierają też wartościowanie, zamknięte 
w nazwach potraw (np. dziad, dziadówka, biedaki, bieda zupa, goła zupa, wo-
dzianka), jak i w ogólnej ocenie przeszłości z przekazem nieskonkretyzowanym 
czasowo, np. dawno, dawniej, kiedyś, pierw, przódzi, ale też ściśle określonym 
w czasie i odwołującym się do życia przodków: dziadków, rodziców (np. moje 
babcia to mówili; jak byłam dzieckiem, to z mojo mamusio śmy gotowali te pryte; 
moje ojciec to lubieli te jabczanke; babcie gotowały gołe zupe). Wyraźnie uwydatnia 
się aspekt czasu utrwalony w obrazie dawnego pożywienia codziennego, którego 
składnikami podstawowymi były mąka, woda, mleko, ser, serwatka, ziemniaki, 
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kasze, warzywa, chwasty, zioła, owoce, mak, czasem śmietana, rzadziej słonina 
czy smalec, np.:

(1)   Dawni to była kapusta podstawowe żywinie, co rano był boszcz bioły z kapusty 
kwaszuny, (…). Cy był kto bidny, cy bogaty, jak moja babka godali, to łu każdego 
był boszcz . Tylko, że nie łu kożdego był łokroszuny skworkami . (…), łu bidnych to 
był tylko zaprawiuny boszcz bioły, jak gospodyni była bidno i ni miała śmietany, 
to zaprawiuny był samym mlekim, to był aż taki siwy tyn boszcz i bez skworków 
(Annopol, powiat kraśnicki)2; 

(2)   Groch każdy sadził i gotowało sie jego na gęsto, i to było dobre jedzenie i takie 
sycące (Stryjów, powiat krasnostawski);

(3)   Robiło sie z tego, co sie miało . A z czego sie robiło, a przeważnie to kartofle, ka-
pusta, kasza i mąka, woda, mliko, wsio było swoje. Ja w sklepie nic z jedzenia nie 
kupowałam, tylko sól i śledzie, bo nawet cukier był swój, z cukrowni za buraki, 
a mąki sie we młynie zrobiło (Sułów, powiat zamojski);

(4)   Raczej proste rzeczy sie jadło . (…) . Kartofle były tłuczone przydy wszystkim, to 
znaczy ugotowane i pogniecione wałkiem, pomaszczone słonino czasami, do tego 
jakiś był ugóryk kiszony, siadłe mleko, to przeważnie sie na kolacje takie rzeczy 
jadło . (…) . Zupy sie gutuwało, krupnik jęczmienny był, gotowało sie krupniki gry-
czane, gotowało sie kasze jaglane, z jagieł z prosa . (…). Placki sie piekło, smażyło 
sie placki, takie jaki i dzisiaj sie smaży albo robiło sie tarciuchy jeszcze takie były 
(…) piekło sie wtedy, gdy sie piekło chleb, bo to sie wlewało do blachy i wsadzało sie 
do pieca, i to sie w piecu wypiekało, wyprażało . (…) . Zarzucajka taka była, jadło 
jo sie w zimie, bo to było trzeba długo gotować (…) . Najprostsze, jakie babcie goto-
wały, kluseczki tarte, kartofelki, żur z grochem, kapuśniak, dynia, była sułuducha 
bardzo dobra (…), to jezd żur z kilku gatunków mąk, z gryczanej, z jęczmiennej, 
z jaglanej, i to sie robiło taki zakwas, ni to zupa, ni to picie (…), robiło sie sachar 
z czosnku i z oleju, lniany lub rzepakowy, ale tłoczony na zimno . To sie rozpoście-
rało razem z czosnkiem i troche soli, to sie wytwarzał taki sosik i tym sie polewało 
ziemniaki ugotowane wcześniej w mundurkach, później ubrane i w czasie postu to 
było bardzo częste . (…) . Robiło sie różnego rodzaju gołąbki, ale bez mięsa, gołąbki 
z kaszy jaglanej, gryczanej, jęczmiennej i też jako omaste stanowił ten olej (Kry-
łów, powiat hrubieszowski). 

W nazwach potraw, a także ich składników (wody, ziemniaków, mąki, czer-
stwego chleba, kapusty, grochu, kaszy, grzybów, czosnku, cebuli, marchwi, soli, 
sody, oleju), konotujących dawną wiejską codzienność, odzwierciedlają się róż-
nice między światem biedy i bogactwa. Codzienne pożywienie składało się często 

2 Wypowiedzi mieszkańców wsi cytuję w wersji przez nich podanej, z zachowaniem cech 
gwarowych, charakterystycznych dla mowy mieszkańców Lubelszczyzny. Część przywołanych 
wypowiedzi zamieściłam także w tomie 6. Słownika gwar Lubelszczyzny, poświęconym w całości 
pokarmom (Pelcowa 2019a).
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z potraw postnych, w nazwach których odbijała się zarówno prostota codzienno-
ści, jak i stan materialny mieszkańców wsi, np.: 
chlopka, bolba, bolbotucha, lapatocha, lura to ‘wodnista zupa’:

(5)   Bida była, to chlopka jaka na wiczerze, tam zy dwa kartufelki w to dali, a tak to 
sama woda (Hanna, powiat włodawski);

(6)   Bolby nagotowali taki, sama woda, tam dzieś kartufelek był, a tak to woda (Ró-
żanka, powiat włodawski);

goła zupa, dziad, kapłon, kapłonek, kapłonik, wodzianka, zapojka to ‘zupa ze skór-
ki chleba, wody, czosnku, cebuli i soli’: 

(7)   Goła zupa, bo w ni nic nie było, suchy chlib i woda (Wyhalew, powiat parczewski);

(8)   Gotowali gołe zupe, take wodzianke, prawie sama woda i jaka skórka chleba 
(Uhnin, powiat parczewski); 

(9)   Dziad to bidna taka zupa zy skórków chleba, tam du smaku czostku i soli dodało 
sie i to było, taki dziad, bo to takie bidne jedzenie (Branica Radzyńska, powiat 
radzyński); 

(10)   Kapłon dawni gotowali, ale to nie chodziło o taka potrawe, co u szlachty była, to 
nic z tym nie ma wspólnego, to barszcz taki ze skórek chleba, i do tego olej lniany, 
cebula i sól . U nas to jest do tej pory (Dubica, powiat włodawski); 

zupa dziad to ‘zupa z kaszy jęczmiennej, cebuli i grzybów’: 
(11)   Zupa dziad to z kaszy jęczmienny i wody (…) to wszystko razem zagotować i jest 

zupa dziad, takie bidne jedzynie, jeszcze tam grzyba sie dało (Ulan Duży, powiat 
radzyński); 

biedaki to ‘pierożki z nadzieniem z ziemniaków, pieczone na blasze i polane olejem’: 
(12)   Bidoki to były pirogi z kartoflami w środku, bidoki jich nazywały (Maszki, powiat 

lubelski);

bieda zupa, dziadowska zupa to ‘zupa z kartofli, cebuli, marchwi, czosnku, kapu-
sty i klusków, zaprawiana mąką’: 

(13)   No, bo jak nie było czego już do jedzenia, to bieda zupe gotowali, tam u nich bidota 
była (Mszanka, powiat włodawski);

dziadówka, dziadóweczka, zarzutka to ‘zupa z ziemniakami i kluskami’: 
(14)   Dziadówke gotowali, to była tako bidno zupa, bo ino kartofle, kluski, i na mlyku, 

ale i na wodzie robili (Olchowiec-Kolonia, powiat krasnostawski);

(15)   Dziadóweczke gotowali na wieczór, bida była, ale mąki i kartofli ni brakło, to dzia-
dóweczke często gotuwali (Łukówek, powiat chełmski);
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(16)   Zarzutka to zupa posna z kartoflami, cybulo i kluskami skubanymi, zaprawiona 
mlikiem (Barbarówka, powiat chełmski). 

Nazwy mogą być wielofunkcyjne i oznaczać różne potrawy, często tylko 
z nieznacznie zmienionym zestawem składników czy sposobem przygotowania, 
dlatego trudno rozdzielić znaczenia i przypisać treść do konkretnego desygna-
tu. Każda potrawa – jak pisze Barbara Falińska – „może być semantycznym od-
powiednikiem drugiej, ale każda z nich może być również inaczej definiowana” 
(Falińska 1991, s. 81), np. prażucha ma cztery znaczenia, określające podobne 
potrawy, przygotowywane w formie gęstej masy lub kotletów i placków: I. ‘gęsta 
potrawa z mąki pszennej, żytniej lub gryczanej, rzucanej na wrzącą wodę, z do-
datkiem ugotowanych ziemniaków’; II. ‘gęsta potrawa z ugotowanych ziemnia-
ków, z dodatkiem mąki’; III. ‘placki, kotlety z gotowanych ziemniaków i mąki, 
smażone na patelni’; IV. ‘słone ciasto z prażonego jęczmienia lub otrąb pszennych 
i kaszy manny oraz mąki’), np.: 

(17)   Prażucha to mąka pszenna sypana na gotowano wode i tak na gęsto smażona 
w baniaku (Maziły, powiat tomaszowski);

(18)   Prażyli wode z mąke i to była prażucha . Prażucha to trza uprażyć mąke, no goto-
wać na wodzie aż bedzie gęsta . I do smaku omasta, słonina, mleko, śmietana, a jak 
ni to olej, ale olyj to już w poście (Białowola, powiat zamojski); 

(19)   Prażucha to ziemniaki prażone z wodo, troszke dodane mąki (Dobrynka, powiat 
bialski); 

(20)   Smażone placki to właśnie ta prażucha . To tak samo, z ziemniaków z mąko, do 
ziemniaków ugotowanych mąke sie dodaje . Jak śnieżke sie robi, później zgniatasz 
to i podsmażasz . A prażucha to placki . A ta prażucha, te placki takie to z tych, 
co zostało, z tego samego tylko smażone to so . A można i przygrzewać te kulki, 
na patelni przysmażyć . To samo smażone, gniecione, i to rozduszone, i smażone 
(Milanów, powiat parczewski);

(21)   Prażucha to było normalnie jęczmień prażony taki i takie ziarno to wszystko . To 
było dodawane do ciasta, ale ciasto to było robione takie suche . Cienkie takie suche 
ciasto . To było normalnie słone . To było razem wymieszane i na patelni zrobione 
(Księżomierz, powiat kraśnicki). 

Podobnie, wielofunkcyjne nazwy dziad i parszywa zacierka określają potrawy, 
których składnikami są różne rodzaje mąki, kaszy, a także inne produkty wytwo-
rzone przez człowieka, np.: dziad to nazwa czterech potraw: 

‘gęstej potrawy z mąki pszennej, żytniej lub gryczanej, rzucanej na wrzącą wodę, 
z dodatkiem ugotowanych ziemniaków’:
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(22)   Dziad to z prażony na ogniu mąki strawa, takie gęste i okraszone (Toczyska, po-
wiat łukowski);

‘zupy z kaszy jęczmiennej, cebuli i grzybów’:
(23)   Dziad to zupa z kaso jecminno, cybulo podsmazono na łoleju, no i tam grzyba 

mozno włozyć, marchewke cy tam coś jesce (Stara Wieś, powiat radzyński); 

‘zupy ze skórki chleba, wody, czosnku, cebuli i soli’: 

(24)   Namoczała babcia chleba, czostku nadrobiła, sól i pieprz, i dziad wyszeł (Borki, 
powiat radzyński); 

‘placka z pszennej mąki z dodatkiem buraków cukrowych’: 

(25)   Dziada piekły, dziady to z niekwaszonego ciasta z dodatkiem buroków (Rzeczyca 
Ziemiańska, powiat kraśnicki). 

Parszywa zacierka oznacza z kolei ‘zupę mleczną z kluskami i kaszą jaglaną’: 

(26)   Parszywa zacierka to jagły gotuje sie na mleku, na dyni lub ze skubanymi kluskami 
(Okszów, powiat chełmski);

(27)   Parszywa zacierka to taka zwykła jaglana kasza i rwane kluski (Bytyń, powiat 
włodawski); 

‘zupę z ziemniakami i kluskami’: 

(28)  To kartofelki sie drobno pukroji i ten, gnietło sie i drobniutko sie w ręcach drubiło 
te zacierki, i też cybulko zakraszało sie, i była parszywa zacierka (Uhrusk, powiat 
włodawski).

Zestaw składników dostępnych do przygotowania potraw był bogaty, ale jed-
nocześnie ograniczony do tego, co wyrosło na polu, w lesie, w ogrodzie, w sa-
dzie. Mechanizmy nazwotwórcze opierały się na wyraźnym powiązaniu nazwy 
z desygnatem i osadzeniu obu elementów w rzeczywistości wiejskiej w określo-
nym miejscu i czasie, z zaznaczeniem nie tylko sposobu nazywania, ale także 
z umiejętnością włączenia w codzienność wsi oraz w szerszy kontekst kulturo-
wy i obyczajowy. Cechy relacyjne desygnatów (Doroszewski 1960, s. 341–353) 
pozwalały je określić jedną nazwą, a momentem decydującym była językowa 
reakcja ludzi na różne właściwości opisywanej potrawy. W charakterystyce se-
mantycznej kulinariów dnia codziennego został odzwierciedlony, podobnie jak 
w innych potrawach, sposób przygotowania, rodzaj składników, przeznaczenie 
oraz właściwości postrzegane zmysłami, związane z wyglądem, smakiem, doty-
kiem, dźwiękiem. 
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Sposób przygotowania potrawy wiąże się zarówno ze sposobem łączenia 
składników, jak i miejscem pieczenia, smażenia i gotowania, np.:

fajerczak, fajerczarz, gnieciuch to ‘placek z mąki żytniej lub pszennej z dodatkiem 
sody, pieczony na fajerkach’:

(29)   Fajerczak to placek pieczony na fajerkach, robiony na sodzie (Białowody, powiat 
hrubieszowski);

(30)   Gnieciuchy na sodzie piekli na fajerkach, gnietli tak, gnietli, i na fajerki potem 
(Wola Uhruska, powiat włodawski);

duszak, prażaki, prażucha to ‘gęsta potrawa z mąki pszennej, żytniej lub grycza-
nej, rzucanej na wrzącą wodę, z dodatkiem ugotowanych ziemniaków’:

(31)   Robiły taki gęsty dusok z mąki tatarcany abo z żytni i z wodo to sie tak prażyło 
w ukropie, tak sie te mąke dusi, tak sie jo kucia i dusi (Żerdź, powiat puławski);

zarzucajka, zarzutka to ‘zupa z kiszonej kapusty zaprawianej mąką’:

(32)   Zarzucajka to brali kiszuno kapuste i zaprawiali mąko, i to taka zupa była (Samo-
wicze, powiat bialski);

(33)   Kartofle gotowali, cybulki i kapusta, i taka zupa była, nazywali zarzutka . Mar-
chewka, cybulka i kapusta, i to już była zarzutka . (…) . Zarzutka to gotowali, 
(…) ziemniaki, żeby sie troszke rozgotowały, i potem zarzuca sie kapuste, odciśnię-
to kapuste kiszono zarzucamy, i od tego zarzutka (Uhrusk, powiat włodawski);

(34)   Zarzutka to zupa zarzucana, ziemniaki, kapusta kiszona, też zasypywana kaszo 
jęczmienno (Wola Uhruska, powiat włodawski);

żenicha, sprzączka, zacierka, zacierki to ‘zupa mleczna z kluskami i kaszą jaglaną’: 

(35)   To tak pożenione wszystko, mąka z kaszo i z zupo, i stąd pewnie żenicha (Siedliska, 
powiat radzyński);

zupa dziadoska to ‘zupa z kartofli, cebuli, marchwi, czosnku, kapusty, klusków, 
zaprawiana mąką i tłuszczem’: 

(36)   Zupa dziadosko, bo to takie dziadowanie ta zupa, troszki tego, troszki tego, narzu-
cane i tyle (Maszki, powiat lubelski). 

W sposobie konceptualizacji potraw codziennych szczególną rolę odgrywają 
najprostsze składniki, w tym woda, mąka, kasza, kapusta, groch, ale też soda, sól, 
pieprz, owoce i chwasty jadalne, np.:

proziak, placek sodowy, sodnik, sodny placek, sodownik, sodziak to ‘placek z mąki 
żytniej lub pszennej z dodatkiem sody, pieczony na fajerkach’: 
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(37)   Proziaki to proste placki pieczone na kuchennej blasze, nazywane proziakami, 
moje babka to mówili, że ta nazwa pochodzi od prozy, tak podobno kiedyś na-
zywali sode oczyszczone dodawane do ciasta (Lipiny Górne, powiat biłgorajski);

(38)   Sodziak to placek na sodzie, pieczony na blasze (Leszczanka, powiat bialski); 

kapuścianka, kapuśniak, barszcz kapustny, kapusta, zupa kapuściana to ‘zupa 
z kapusty zaprawiana mąką’: 

(39)   Kapusta już podrosła, to gotowali kapuścianke z taki młodziutki kapusty, take 
zupe po dzisiejszemu (Samowicze, powiat bialski);

(40)   Kapuśniak to zupa . Był tak zwany barszcz z kapusty, kapuśniok taki (Niezdów, 
powiat opolski); 

jabczanka, jabczak, jabłecznik, zupa jabczana, zupa jabkowa to ‘zupa z jabłek za-
prawiana mąką’: 

(41)   Jabka w lecie były, no to jabczanke sie gotowało prawie co dziń . Jabłek nakrajał, to 
sie one rozgotowały, no i mąke ze śmitano na zasmażke, żeby to gęstsze było . I tak 
zaprawiuno posłodził jeszcze i gotowe (Rożki, powiat krasnostawski);

łoboda, chałajda, komosa, lebioda, łobodzianka, włok, zielenina to nazwy ‘gęstej, 
podsmażanej potrawy z liści lebiody’ tożsame z nazwami ‘chwastu, lebiody Che-
nopodium album’:

(42)   A jak był głód to sie te łobode jadło . Ludzie gutuwali i jedli, jak młode te listki 
jeszcze byli . To taki był jak dzisiaj tyn śpinak . Bida była i już . Co tam mówić (Staw 
Noakowski, powiat zamojski); 

(43)   Włok to potrawa ze świniuchy, a świniucha to chwast taki, inaczy nazywany włok, 
wielgie to rośnie, że to jak młode to sie świniam przyważnie rwie, a kiedyś to jak był 
głód to rwali to i jedli ludzie, gotowali i jedli jak śpinak (Andrzejów pow. chełmski).

Nazwy potraw oddają też sposób postrzegania świata za pomocą zmysłów, 
głównie wzroku, dotyku, smaku i dźwięku, np.:

siwy żur, biały barszcz, kwas, kwasek to określenia ‘zupy na zakwasie z mąki żyt-
niej lub owsianej’, które wskazują zarówno na kolor, jak i smak potrawy: 

(44)   Siwy żur to zupa koloru szarego sporządzona na zakwasie z chleba z mąki żytnij 
lub owsianyj (Maziły, powiat tomaszowski);

parzybroda ‘potrawa z kapusty podzielonej na części i ugotowanej na miękko, połączo-
nej z ziemniakami’ jest uwarunkowana właściwościami odczuciowymi, parzącymi: 
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(45)   Parzybroda, bo śmioli sie, że możno sobie to kapusto, tymi niteczkami, brode spa-
rzyć (Dzierzkowice Wola, powiat kraśnicki); 

praśniak, praśny placek, przastek, przaśniak, przaśny placek, prześniak ‘placek 
z mąki żytniej lub pszennej z dodatkiem sody, pieczony na fajerkach’ wskazuje 
na smak placka: 

(46)   Przaśny placek, bo w smaku to taki nijaki (Zawada, powiat zamojski);

(47)   Praśniok to praśny placek . Praśniok to placek zagnieciony na sodzie (Ratoszyn, 
powiat opolski);

(48)   Na sodzie przastki robiły, woda i soda, sól i tyle, a piekły na blachach (Bezwola, 
powiat radzyński); 

a psiocha ‘gęsta potrawa z ugotowanych ziemniaków, z dodatkiem mąki’ i pryta 
‘zupa z mąki rzucanej na wrzące mleko’ są motywowane wydawanym dźwiękiem: 

(49)   Psiocha, bo w czasie zaparzania kartofli z mąko wydaje to takie pśśśśś, pśśśśś, 
i pewnie z tego psiocha mówio (Borzechów, powiat lubelski);

(50)   Pryta to stąd, bo tak pryczy, jak sie gotuje, z ty mąki takie gulki sie robio, i pryczy 
(źrebce, powiat zamojski). 

Mniej liczna grupa nazw wskazuje na przeznaczenie potrawy, np. maczan-
ka, maczajka, maczka służą do maczania w nich chleba lub pierogów, a nazwy 
żelazny barszcz, zimny barszcz ‘barszcz na zimno z kwasem chlebowym, cebulą, 
przyprawami i warzywami’ oznaczają potrawę podawaną z ziemniakami w upal-
ne dni. Obrazują to wypowiedzi, np.:

(51)   Maczanka jest z sera i śmietany do chleba (Ostrzyca, powiat krasnostawski);

(52)   W maczance z syra i śmietany maczano chleb i to było dobre jedzenie (Ossowa, 
powiat radzyński);

(53)   Maczajka do chleba była, syr i śmitane zmieszane (Cichobórz, powiat hrubie-
szowski); 

(54)   Gotowane lub pieczone pierogi maczali w maczajce z sera i śmitany (Białopole, 
powiat chełmski);

(55)   Maczka to syr i śmitana do maczania chleba lub pierogów (Ochoża, powiat 
chełmski); 

(56)   Żelazny barszcz to z chleba i do tego utarta cebula, dobry na upały (Dęba, powiat 
puławski);

(57)   Zimny barszcz robi sie tylko letnio poro, kiedy ciepło . To kwas ze śmietano i koprem 
(Wronów, powiat lubelski). 
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Przywołane tu tylko niektóre, z konieczności, potrawy i ich nazwy, należą do 
domeny tematycznej związanej z życiem codziennym mieszkańców Lubelszczyzny. 
Odzwierciedlają rzeczywistość pozajęzykową, często łączoną z biedą, ale też konotują 
umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Prostocie codziennych nawyków 
żywieniowych towarzyszy kreatywność semantyczna i praktyczna umiejętność łącze-
nia składników oraz wykorzystania roślin znajdujących się w otoczeniu człowieka.

Jest to wspominanie i odtwarzanie tego, co było, a co już nie istnieje, przy-
woływanie obrazów z życia codziennego, które pokazują szerszy wymiar życia 
wiejskiego, postrzegany w aspekcie biedy, ale także samowystarczalności żywie- 
niowej dawnej wsi. 
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Streszczenie

Przedmiotem rozważań jest codzienne pożywienie mieszkańców wsi regionu lubelskiego, 
rozpatrywane z perspektywy diachronicznej. Są to nazwy tradycyjnych potraw z mąki, 
wody, mleka, ziemniaków, kasz, owoców i warzyw, stanowiące codzienne pożywienie 
mieszkańców wsi w XX wieku. Materiał badawczy zebrany w latach 1985–2019 od osób 
w wieku 60–90 lat, pozwala na pokazanie sposobu interpretacji i konceptualizacji świata 
kulinariów, rozpatrywanego w wymiarze fizykalnym, funkcjonalnym oraz symbolicz-
nym, konotującym biedę i umiejętność funkcjonowania w trudnej rzeczywistości.

SłOWA KLuCZOWE: nazwa, desygnat, kulinaria, gwara, Lubelszczyzna

HALINA PELCOWA
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin





PRACE FILOLOGICZNE, tom LXXVII

Prace Filologiczne 2022 (77): 341–348
ISSN 0138-0567; e-ISSN 2720-5037

Copyright © by Emil Popławski, 2022
Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne- 

-Bez utworów zależnych 3.0 PL (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/

https://doi.org/10.32798/pf.1030

EMIL POPŁAWSKI
Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków
e-mail: emil.poplawski@ijp.pan.pl
https://orcid.org/0000-0003-4355-4516

NIE TYLKO O PRZERÓŻNYCH 
WYROBACH PIEKARNICZYCH. 

LEKSEM KOŁACZ W POLSZCZYźNIE

NOT ONLY ABOUT VARIOUS BAKERY PRODUCTS. 
WORD KOŁACZ IN POLISH LANGUAGE

ABSTRACT: The article is refers to the semantics of the word kołacz in the Polish lan-
guage. The data obtained from main dictionaries recording historical and contemporary, 
general and dialectal vocabulary allow us to observe quite a large variety of meanings 
of this word. It turns out that it refers to a variety of bakery products. First of all, kołacz 
is a type of cake, usually round and flat (sometimes oblong), made of wheat flour, usu-
ally served at ceremonies (weddings, holidays). In addition, kołacz is also a ‘loaf ’, ‘roll’, 
and even ‘any bakery product made of wheat flour’ or other types of cakes. The complete 
definition of  a separate meaning, noted in general language and dialect, is as follows: 
‘pressed oilseeds, most often in the shape of round cake, being good fodder for cattle and 
hogs; oilcake’ (SJPD, t. III, s. 833). Moreover, kołacz was noted in specialized meanings 
– rafting: ‘tying from oak branches, being round in shape and 6 inches in diameter’ (SWil, 
t. I, s. 510) and mining: ‘tip given to miners’ (SW, t. II, s. 407; also called kołaczne).

It seems that such an overview serves a better understanding of  the  word kołacz, 
which functions to a limited extent in the contemporary Polish language, and a better 
understanding of numerous expressions (phraseologisms and proverbs) remaining pri-
marily in the historical resources of the Polish language.

KEYWORDS: lexical semantics, the development of the meaning of the word, a word 
with many meanings, dictionaries
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Leksem kołacz jest w polszczyźnie notowany od XV wieku. Najstarsze jego po-
świadczenia zawiera Słownik staropolski (SStp, t. III, s. 317). Wskazano w nim 
dwa znaczenia. Pierwsze, lepiej udokumentowane, odnosi się do pieczonego, 
zwykle okrągłego i płaskiego ciasta. W ramach tego znaczenia wydzielono dwa 
wyrażenia: twarożny kołacz ‘kołacz z nałożonym serem’1 oraz sadlny kołacz ‘ro-
dzaj smażonego ciasta, nadziewanego mięsem’. Widać zatem, że już w staropolsz-
czyźnie kołacz był nazwą nie tylko wyrobu cukierniczego. Drugie znaczenie (zi-
lustrowane jednym cytatem) odnosi się do bochenka (chleba), dodajmy – na co 
wskazuje łaciński odpowiednik definicji – o okrągłym lub podłużnym kształcie.

W Słowniku polszczyzny XVI wieku (SPXVI, t. X, s. 478–479) kołacz jako rodzaj 
ciasta jest bogaciej poświadczony. W definicji znaczeniowej wskazano na fakt, 
że nie spożywano go na co dzień: „podawany przy uroczystych posiłkach” (t. X, 
s. 478). Wśród wyrażeń podano: kołacz miodowy, kołacz owsiany i kołacz prza-
sny, które wskazują na rodzaje wypieków ogólnie nazywanych kołaczami. W tym 
opracowaniu leksykograficznym odnotowano również Kołacze jako nazwę miej-
scowości (położonej koło Włodawy)2.

Z kolei w Elektronicznym słowniku języka polskiego XVII i XVIII wieku 
(e-SXVII) istnieje zalążek artykułu hasłowego kołacz, gdzie odnotowano wy-
rażenie babi kołacz, które również zostanie opracowane w przyszłości.

W Słowniku języka polskiego S.B. Lindego (L, t. II, s. 400), obok potwierdzenia 
znaczenia odnoszącego się do ciasta o okrągłym kształcie, jak też wskazania wy-
rażenia kołacz twarożny, znajdujemy jednostkę kołacz kijowy, czyli „rodzaj chle-
ba pieczonego na rożnie” (t. II, s. 355).

Kolejny chronologicznie Słownik języka polskiego, tzw. Słownik wileński 
(SWil), oprócz znaczenia piekarniczego, podaje znaczenie specjalistyczne, z pro-
fesjolektu flisaków (opatrzone kwalifikatorem or. – znaczy wyraz orylski), które 
nawiązuje do kształtu ciasta zwanego kołaczem: ‘okrągłe z chlub robione wiąza-
nie, 6 cali średnicy mające, używane w bieganiu, czyli kręceniu wici’ (t. I, s. 510). 
Chluba – to wedle SWil (znaczenie również opatrzono kwalifikatorem or.) ‘wić 
dębowa od pół do cala gruba i od 8–10 stóp długa’ (t. I, s. 149).

Na rozwój znaczeniowy kołacza wskazują też XX-wieczne słowniki języka 
polskiego. W Słowniku warszawskim (SW), obok znaczenia piekarniczego i fli-
sackiego, znajdujemy znaczenie opatrzone kwalifikatorem gór., czyli górnicze, tak 
zdefiniowane: ‘napiwek dawany górnikom’ (t. II, s. 407). Dodajmy, że ten słownik 
podaje, iż ów napiwek nazywano również: kołaczne. Zaglądając do SW, warto się 

1 Przywołując definicje znaczeniowe z SStp, pomijam ich łacińskie odpowiedniki.
2 Obecnie w Polsce mamy dwie wsie o nazwie Kołacz (jedna koło Mińska Mazowieckiego, 

a druga w województwie zachodniopomorskim koło Połczyna-Zdroju). Nazwę tę nosi też jedno 
ze wzgórz na Pogórzu Sudeckim. Poza tym w różnych częściach Polski można spotkać się z na-
zwiskiem Kołacz.
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zatrzymać nad definicją podstawowego znaczenia kołacza, która jest dość rozbu-
dowana: ‘podługowata duża bułka, z pszennej a.[lbo] żytniej mąki, mąką, serem 
i cukrem po wierzchu osypana, często podawana na weselach; placek okrągły z se-
rem, robiony na Wielkanoc; każdy wyrób piekarski z mąki pszennej; chleb biały’ 
(t. II, s. 407). Rozszerza ona znacznie zakres znaczeniowy omawianego wyrazu. 
Częścią wspólną poszczególnych komponentów tej definicji (albo tych kilku de-
finicji w jednej), oddzielonych średnikami, jest wyższość wyrobu piekarniczego 
nazywanego kołaczem nad innymi wypiekami. Chodzi tu o dodatkowe składniki 
tego dania (to, czym się je posypuje), przygotowywanie go na szczególne okazje 
czy użycie mąki pszennej, dającej lepsze efekty piekarnicze (wskazanie na bia-
łą mąkę pojawiło się już w objaśnieniu w SPXVI). Omawiana złożona definicja 
świadczy o tym, jak przeróżne wypieki nazywano kołaczami. W SW zostało też 
ponownie, po L, odnotowane wyrażenie kołacz kijowy, ale już z kwalifikatorem 
wskazującym na przestarzały charakter tej jednostki (t. II, s. 333).

Kolejne nowe znaczenie, choć też dotyczące jedzenia, znajdujemy w Słow-
niku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego (SJPD). Jego definicja brzmi 
następująco: ‘wyciśnięte nasiona oleiste, najczęściej zbite w kształcie okrągłego 
placka, stanowiące dobrą paszę dla bydła i nierogacizny; makuch’ (t. III, s. 833). 
Nie znalazł się jednak żaden cytat dla zilustrowania tego znaczenia3. Obok przy-
wołanego SJPD poświadcza podstawowe znaczenie kołacza, definiując je na-
stępująco: ‘placek pszenny; obrzędowe ciasto weselne kolistego kształtu’ (t. III, 
s. 833; tu, rzecz jasna, znalazły się cytaty ilustrujące oraz dwa przysłowia). W tej 
jednej definicji mamy do czynienia właściwie z dwoma znaczeniami (oddzielo-
nymi średnikiem). Tylko jeden z czterech przytoczonych cytatów – pochodzący 
z utworu XIX-wiecznego poety i pisarza, Aleksandra Grozy (1807–1875), pt. Sta-
rosta kaniowski – potwierdza związek wypieku zwanego kołaczem z przyjęciem 
weselnym: „Prowadzone przez huczną troistą kapelę, śpiewając szło z kołaczem 
na zamek wesele” (cyt. za: SJPD).

3 W tym miejscu chciałbym przytoczyć wypowiedź prof. Barbary Falińskiej po moim refe-
racie dotyczącym wybranych przysłów polskich z leksemem kołacz. Referat wygłosiłem na kon-
ferencji Słownictwo związane z pożywieniem w języku ogólnym i odmianach regionalnych pol-
szczyzny, zorganizowanej z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin Profesor Barbary Falińskiej oraz 
70. rocznicy badań gwaroznawczych w powiecie ostrowskim, która odbyła się w trybie zdalnym 
w dniach 11–12 czerwca 2021 r. Pani Profesor przywołała z pamięci prawdziwą historię z czasów 
swego dzieciństwa czy młodości. Chodziło o sytuację, kiedy późniejsza prof. Falińska wspólnie 
z osobami w podobnym wieku, koleżankami czy członkami rodziny, pomogła w pracach w jed-
nym gospodarstwie, chyba w swoich rodzinnych stronach. Gospodyni, chcąc odwdzięczyć się 
za pomoc, zaprosiła całą grupę na kołacza. Jedna z dziewcząt skrzywiła się na to zaproszenie 
i stwierdziła, że nie będzie jadła tego, co jedzą zwierzęta. Najwyraźniej osobie tej, pochodzącej 
zapewne ze środowiska wiejskiego, znane było tylko wtórne znaczenie kołacza.
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Nieco szerszą definicję niż ostatnio przywołana, dodatkowo zawierającą okre-
ślenie dotyczące chronologii, spotykamy w Uniwersalnym słowniku języka pol-
skiego pod red. S. Dubisza (USJP): ‘placek pszenny, obrzędowe pieczywo weselne 
lub świąteczne, kolistego kształtu, wypiekane, zwłaszcza dawniej, na wsi’ (t.  II, 
s. 168). Jest to jedyne znaczenie (czy znaczenia) kołacza odnotowane w tym słow-
niku. Opatrzono je kwalifikatorem etn. – etnograficzny. Wskazano zatem, że wy-
raz ma zasięg ograniczony do jednego obszaru rzeczywistości. Wydaje się, że taka 
kwalifikacja potwierdza ogólne poczucie językowe odnoszące się do funkcjono-
wania tej jednostki w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny. Jako ilu-
strację użycia wyrazu podano jedynie skrócony cytat: „Kołacz dożynkowy” oraz 
przywołano przysłowie Bez pracy nie ma kołaczy, z odesłaniem do artykułu ha-
słowego praca, gdzie je objaśniono.

Wreszcie w najnowszym opracowaniu leksykograficznym, Wielkim słowniku 
języka polskiego PAN pod red. P. Żmigrodzkiego (WSJP) dostrzeżono aż trzy zna-
czenia odnoszące się do różnych wypieków. Wszystkie opatrzono kwalifikatorem 
kulin. – kulinaria. Pierwsze, najstarsze, zdefiniowano syntetycznie w następujący 
sposób: ‘tradycyjne pieczywo obrzędowe (świąteczne lub weselne) o okrągłym 
kształcie’. Drugie, ze wskazaniem na konkretny region opatrzono takim obja-
śnieniem: ‘popularne na Górnym Śląsku ciasto z posypką lub nadzieniem z sera, 
maku lub jabłek, mające prostokątny kształt’ (zwykle wymawiane jako kołocz, 
zwane też kołaczem śląskim). I trzecie, które, jak się wydaje, jest efektem pew-
nej kontaminacji: ‘ciasto biszkoptowo-piaskowe o walcowatym kształcie z otwo-
rem w środku, pokryte zgrubieniami przypominającymi sęki, o cienkich war-
stwach podobnych do słojów przeciętego pnia drzewa’. Podstawową nazwą dla 
tego rodzaju ciasta jest sękacz, co zresztą ujawniło się w drugim cytacie przy tym 
znaczeniu: „…każdy wstrząs groził zakalcem i zamiast baby mógł wyjść dziad, 
czyli sękacz, zwany też kołaczem” („Super Express. Dodatek kulinarny”, 1998; 
cyt. za: WSJP). Ten rodzaj wypieku cukierniczego, ze względu na swój okazały 
wygląd, nierzadko serwuje się na przyjęciach z okazji ślubu, najczęściej w pół-
nocno-wschodniej Polsce (pierwszy cytat ilustrujący to znaczenie pochodzi ze 
strony internetowej cukierni z Międzyrzeca Podlaskiego). Może zatem uchodzić 
za ciasto weselne, a takim właśnie był (czy jeszcze bywa) kołacz. Poza tym pod-
stawa sękacza ma kształt okrągły. Każde z przywołanych znaczeń zilustrowano 
dwoma (jak w przypadku omówionego) lub trzema cytatami (pochodzącymi 
głównie z prasy).

By nieco wzbogacić obraz przedstawianego leksemu, sięgnę jeszcze do wła-
snych obserwacji językowych z ostatniego czasu. W punktach sprzedaży kilku 
piekarni w Krakowie spotkałem się z nazwą kołacz. Odnosiła się ona do wypie-
ku cukierniczego w kształcie okrągłego placka o średnicy ok. 25 cm, zwykle po-
krytego – z wyjątkiem krawędzi – białym serem. Można zatem stwierdzić, że to 
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użycie mieści się w podstawowym znaczeniu omawianego leksemu. W Interne-
cie natomiast znajduje się wiele stron o tzw. kołaczach węgierskich, produko-
wanych i sprzedawanych w różnych miejscach Polski. Są to wypieki cukiernicze 
w kształcie walca, w środku puste, a na zewnątrz posypywane zwykle cukrem, 
orzechami czy cynamonem. Najczęściej przypominają niewielką rurkę, ale bywa-
ją też znacznie większe, podobne do wspominanych sękaczy. Przeglądając Inter-
net, można wielokrotnie spotkać się z przejawami funkcjonowania nazwy kołacz 
w przestrzeni społecznej. Pozwalają one na konstatację, że nazwa ta jest używana 
w branży cukierniczej do wyrobów, w których istotny jest okrągły kształt. Inna 
sprawa, że w stosowaniu jej można dostrzegać zabiegi stylizacyjne (archaizacja, 
nawiązywanie do dziedzictwa kulturowego) i/albo marketingowe (chęć wyróż-
nienia się, zwrócenia uwagi).

Spójrzmy teraz na polszczyznę dialektalną. Największym zbiorem leksykal-
nym z tego zakresu jest kartoteka Słownika gwar polskich (kartoteka SGP) w In-
stytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie, która rejestruje stan gwar od początku 
XVIII wieku do czasów współczesnych4. Jednym z jej źródeł jest również Słownik 
gwar polskich Jana Karłowicza (SGPKarł, 1900–1911). Powstający na jej podsta-
wie słownik ukazał się dotąd do hasła jarliżyca (SGP, t. X, z. 3 [34]). Oprócz tego 
monumentalnego dzieła opracowano na bazie tej kartoteki Mały słownik gwar 
polskich, pod red. J. Wronicz (MSGP, 2009; to drugie pełne – po SGPKarł – opra-
cowanie leksykograficzne uwzględniające materiał z każdego dialektu). Zawiera 
on hasło kołacz, przy którym wskazano aż pięć znaczeń – wszystkie związane 
z pożywieniem. Przedstawiają się one następująco: 1. ‘obrzędowe ciasto weselne’ 
– Śl5, Mp, Maz; 2. ‘ciasto drożdżowe z serem, makiem i kruszonką’ – Śl, Mp; 3. 
‘bułka’ – Mp, Wp, Kasz; 4. ‘podpłomyk lub ciasto pieczone na płycie kuchennej’ 
– Maz; 5. ‘wytłoki z nasion oleistych’ – Maz pn-wsch (MSGP, s. 107). Widzimy za-
tem, że w gwarach omawiany wyraz odnotowano w znaczeniach piekarniczych, 
zarejestrowanych w polszczyźnie ogólnej (zn. 1., 2. i 4.). Zwraca uwagę znaczenie 
3. obecne na dużym obszarze – w dialekcie małopolskim, wielkopolskim i ka-
szubskim. Zapewne należy w nim widzieć nawiązanie do okrągłego kształtu tra-
dycyjnej bułki. W północno-wschodniej części dialektu mazowieckiego zostało 
poświadczone znaczenie dotyczące pożywienia dla zwierząt, notowane w SJPD.

* * *

4 Ta kartoteka jest dostępna online w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych: 
https://rcin.org.pl/publication/37156.

5 Ten i kolejne skróty odnoszą się do tradycyjnego w dialektologii polskiej podziału na pięć 
obszarów dialektalnych: Śląska (Śl), Małopolski (Mp), Mazowsza (Maz), Wielkopolski (Wp) oraz 
Kaszub (Kasz). Kaszubszczyzna według tego podziału jest traktowana jako dialekt, a nie jako 
język regionalny (taki status dialekt kaszubski uzyskał mocą ustawy sejmowej dopiero w 2005 r.).
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Przedstawiony materiał pochodzi z podstawowych słowników rejestrujących 
słownictwo polskie, historyczne i współczesne, ogólne i dialektalne. W tego typu 
opracowaniach dąży się do syntetycznych ujęć danych leksykalnych. Jednakże już 
one, wskazując znaczenia poboczne i specjalistyczne, ujawniają dość dużą róż-
norodność piekarniczych znaczeń kołacza. Skrótowe zestawienie tych ostatnich 
wygląda następująco:

•	 ‘rodzaj ciasta, zwykle okrągłego i płaskiego (czasem podłużnego), z mąki 
pszennej, podawanego na ogół na uroczystościach (weselach, świętach)’ 
– od XV w.; dialekty: Śl, Mp, Maz;

•	 ‘bochenek’ – XV w., XX w.;
•	 ‘bułka’ – dialekty: Mp, Wp, Kasz;
•	 ‘każdy wyrób piekarniczy z mąki pszennej’ – XX w.;
•	 ‘popularne na Górnym Śląsku ciasto z posypką lub nadzieniem z sera, 

maku lub jabłek, mające prostokątny kształt’ – XX/XXI w.;
•	 ‘ciasto – sękacz’ – XX/XXI w.

Przeprowadzony przegląd potwierdza, że większość tych znaczeń nawiązu-
je do prasłowiańskiego etymonu *kolačь ‘obrzędowe pieczywo w kształcie koła’. 
Nazwy tej zaczęto też używać – co możemy obserwować i dzisiaj – do wyrobów 
piekarniczych o podłużnym kształcie. Nawiązanie do okrągłego kształtu widać 
również w znaczeniu dotyczącym pożywienia dla zwierząt czy w znaczeniu spe-
cjalistycznym – flisackim.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że ciasto zwane kołaczem stało się istotnym 
elementem weselnego przyjęcia. Niejednokrotnie na ten aspekt wskazuje się 
w definicjach słownikowych. Zostało zatem mocno zakorzenione w kulturze, nie 
tylko polskiej. Przygotowaniom kołaczy czy korowajów (korowalów) towarzy-
szyły rozliczne rytuały oraz wierzenia i przesądy odnoszące się do przyszłego ży-
cia osób zawierających związek małżeński (por. np. Kubiak i Kubiak 1981).

Przegląd ten może stać się podstawą do lepszego rozumienia licznych frazemów 
(frazeologizmów i przysłów) w polszczyźnie, ogólnej i dialektalnej, zawierających 
w swym składzie leksykalnym wyraz kołacz (lub któryś z jego derywatów)6. Wydaje 

6 Najliczniejszy ich zbiór zawiera NKPP, t. II, s. 103 i w kilkunastu innych miejscach, 
zob.  Indeks haseł pomocniczych w: t. IV, s. 374. W NKPP przy haśle kołacz znajduje się infor-
macja: „Kołacz był obrzędowym pieczywem weselnym” (t. II, s. 103), a Słownik wyrazów staro-
polskich, gwarowych i obcych (t. IV, s. 199) zawiera ten leksem z bardziej rozbudowanym obja-
śnieniem: starop. dawne ciasto weselne; także biały chleb, bułka (jest nawet hasło kołoczowa 
dziurka – ciesz. tchawica). Te eksplikacje wydają się wystarczające w odniesieniu do jednostek 
prezentowanych w NKPP. Jednakże ten bogaty zbiór nie wyczerpuje listy źródeł w zakresie fra-
zemów z komponentem kołacz i derywatami w polszczyźnie.
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się on tym bardziej potrzebny, że większość tych jednostek jest dziś nieużywana, 
a kołacz nie należy do podstawowego zasobu leksyki. Przy objaśnianiu takich fraze-
ologizmów i przysłów, poświadczonych w minionych czasach, należałoby uwzględ-
niać semantyczny rozwój kołacza, głównie w zakresie znaczeń piekarniczych. Spo-
śród wspomnianych frazemów najstarszym (poświadczenia od pierwszej połowy 
XVI wieku7), najbardziej rozpowszechnionym i wciąż żywym jest aforystyczne 
przysłowie, notowane w różnych postaciach, a najczęściej brzmiące: Bez pracy nie 
ma kołaczy. W świetle przedstawionego przeglądu zasadniczy sens tej paremii po-
został niezmienny, finalny komponent mógł jednak funkcjonować w historii polsz-
czyzny w różnych znaczeniach piekarniczych (odnosić się do innych desygnatów)8.
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L – S.B. Linde, Słownik języka polskiego, Warszawa 1807–1814.
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wieloaspektowe opisy w rozlicznych publikacjach kulturowych i etnograficznych. Niektóre z tych 
aspektów stały się podstawą frazemów, nie tylko w polszczyźnie.
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SGP – Słownik gwar polskich, opr. IJP PAN, Kraków 1979–.
SGPKarł – J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, Kraków 1900–1911.
SJPD – Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958–1969.
SPXVI – Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa, Wrocław 1966–.
SStp – Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, Kraków 1953–2002.
SW – Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Warsza-

wa 1900–1927 (tzw. Słownik warszawski).
SWil – Słownik języka polskiego, opr. A. Zdanowicz i in., Wilno 1861 (tzw. Słownik wileński).
USJP – Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003.
WSJP – Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki, Kraków 2007– (http://

www.wsjp.pl).

Streszczenie

Artykuł jest poświęcony omówieniu semantyki leksemu kołacz w polszczyźnie. Dane pozy-
skane z podstawowych słowników rejestrujących leksykę historyczną i współczesną, ogólną 
i dialektalną pozwalają zaobserwować dość dużą różnorodność znaczeniową tego wyrazu. 
Okazuje się bowiem, że odnosi się on do przeróżnych wyrobów piekarniczych. Przede wszyst-
kim to rodzaj ciasta, zwykle okrągłego i płaskiego (czasem podłużnego), z mąki pszennej, 
podawanego na ogół na uroczystościach (weselach, świętach). Oprócz tego kołacz to też ‘bo-
chenek’, ‘bułka’, a nawet ‘każdy wyrób piekarniczy z mąki pszennej’ czy inne rodzaje ciast. 
Pełna definicja osobnego znaczenia, notowanego w języku ogólnym i gwarach, brzmi nastę-
pująco: ‘wyciśnięte nasiona oleiste, najczęściej zbite w kształcie okrągłego placka, stanowiące 
dobrą paszę dla bydła i nierogacizny; makuch’ (SJPD, t. III, s. 833). Ponadto kołacz odno-
towano w znaczeniach specjalistycznych – flisackim: ‘okrągłe z chlub [wici dębowych] ro-
bione wiązanie, 6 cali średnicy mające, używane w bieganiu, czyli kręceniu wici’ (SWil, t. I, 
s. 510) oraz górniczym: ‘napiwek dawany górnikom’ (SW, t. II, s. 407; zwany też kołaczne).

Wydaje się, że taki przegląd służy lepszemu rozumieniu kołacza, funkcjonującego 
w ograniczonym zakresie we współczesnej polszczyźnie oraz lepszemu rozumieniu licz-
nych związków wyrazowych (frazeologizmów i przysłów) pozostających przede wszyst-
kim w historycznych zasobach polszczyzny.

SłOWA KLuCZOWE: semantyka leksykalna, rozwój znaczeniowy wyrazu, wyraz 
wieloznaczny, słowniki 
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KATEGORIA KSZTAŁTU W DAWNYCH POLSKICH 
PRZEPISACH KULINARNYCH

THE CATEGORY OF SHAPE IN OLD POLISH RECIPES

ABSTRACT: Based on the oldest Polish cookbooks published in the series “Monumenta 
Poloniae Culinaria” (Polish Culinary Monuments) edited by Jarosław Dumanowski, the art- 
icle presents lexical means used to express the category of shape in old Polish recipes. 
They refer to names related to the formation of amorphous products as well as portion-
ing, dividing and slicing of products. The names of the objects serving as prototypes for 
the various shapes are described, including names that continue to this day and names 
that have been forgotten. The article is a contribution to the history of Polish culinary 
vocabulary.

KEYWORDS: culinary vocabulary, semantic category of shape, history of Polish

Dawne teksty kulinarne stanowią dla językoznawcy wdzięczny obszar badań. 
Dostarczają bowiem danych, między innymi, na temat tego słownictwa, które 
ze względu na swój zakres tematyczny zasadniczo było nieobecne w wysokich 
stylach języka, np. w stylu religijnym, kancelaryjnym, a nawet artystycznym. 
Charakterystyczna specjalistyczna leksyka kulinarna dotyczy, między innymi, ta-
kiej kategorii pojęciowej, jak kształt. Celem niniejszego opracowania jest analiza 
środków leksykalnych odnoszących się do kategorii pojęciowej kształtu w daw-
nych przepisach kulinarnych. 
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Podstawę materiałową do tego tematu stanowi seria „Monumenta Poloniae 
Culinaria. Polskie zabytki kulinarne” pod redakcją Jarosława Dumanowskiego, 
w której ukazały się dotąd najdawniejsze polskie książki kucharskie: Stanisława 
Czernieckiego, Compendium ferculorum albo zebranie potraw (wyd. I 1682  r.), 
Wojciecha Wielądki Kucharz doskonały (wyd I. 1786 r.), anonimowa Moda 
bardzo dobra smażenia różnych konfektów, spisana prawdopodobnie w latach 
1686–1688, oraz zebrane w dwóch tomach Staropolskie przepisy kulinarne . Recep-
tury rozproszone z XVI–XVIII wieku, Źródła rękopiśmienne i Źródła drukowane 
i dodatkowo Księga szafarska dworu Jana III Sobieskiego 1695–1696”.

Kategoria kształtu jest jedną z wielu kategorii pojęciowych, znajdujących 
swoje odbicie w języku. W ramach językoznawstwa kognitywnego zapropono-
wano wstępny zestaw następujących kategorii pojęciowych tego rodzaju: przed-
miot, substancja, osoba, liczba, istnienie, posiadanie, negacja, właściwość, kolor, 
kształt, wielkość, podobieństwo, płeć, przestrzeń, czas, pozycja (miejsce), ruch, 
trasa, proces, zdarzenie, akcja, kauzacja, możliwość, prawdopodobieństwo. Grze-
gorczykowa i Szymanek, konfrontując wspomniane kategorie pojęciowe z kate-
goriami słowotwórczymi, nie wyróżnili kategorii kształtu, wspomnieli natomiast, 
omawiając kategorię symilatywności dotyczącą porównywania i podobieństwa, 
o derywatach, które nazywają cechy wskazujące na podobieństwo kształtu czegoś 
(Grzegorczykowa, Szymanek 1993, s. 469).

Kształt nie jest kategorią autonomiczną, lecz złożoną, wielowymiarową i zazę-
bia się z takimi kategoriami, jak przedmiot, osoba (obie mają bowiem odniesie-
nie do kształtu), substancja (która może być jakoś kształtowana, np. przyjmując 
kształt pojemnika lub naczynia, w którym się mieści), przestrzeń (wszelkie ma-
terialne byty istnieją bowiem w przestrzeni, mówiąc potocznie zajmują jej część), 
a nawet czas (kształt czegoś może się zmieniać w czasie).

Kategoria pojęciowa kształtu uwzględniana jest w słownikach tematycznych 
lub pojęciowych. Tytułem przykładu wskażę na dwa. W Słowniku pojęciowym 
języka staropolskiego występuje kategoria zatytułowana ‘Forma’ w obrębie ma-
kropola 3.‘Człowiek a wszechświat i świat’ i pola mu podporządkowanego 3.4. 
‘Współzależność’. W WSJP w ramach klasyfikacji tematycznej odnajdujemy pole 
tematyczne ‘Kategorie fizyczne’, któremu jest podporządkowane pole ‘Cechy 
i właściwości materii’, a jemu podporządkowane z kolei subpole ‘Kształty i figury’. 

Sam leksem kształt jest zapożyczeniem z śrwniem  gestalt ‘forma, postać, 
kształt, wygląd; stan, właściwość, rodzaj’ i jest w słownikach języka polskiego de-
finiowany następująco:

1. zewnętrzny wygląd jakiegoś materialnego przedmiotu (rozpatrywanego ze 
względu na ograniczającego go linie lub powierzchnie, kontury); fason, forma; 
zarys, sylwetka jakiegoś przedmiotu; w ogóle wygląd, postać czego (SJPD),
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2. układ powierzchni obiektu, tworzący charakterystyczne cechy jego wyglą-
du (WSJP PAN).

Kształt jest kategorią kognitywną wynikającą z doświadczania przez człowie-
ka świata fizycznego za pomocą przede wszystkim zmysłu wzroku, ale też dotyku. 
W opisywaniu kształtu ważną rolę odgrywa punkt widzenia konceptualizatora 
i perspektywa, z której obiekt jest oglądany.

Kategoria kształtu w języku polskim jest niezgramatykalizowana, choć jak 
wiadomo istnieją języki – z naszej perspektywy egzotyczne – w których kształt 
właśnie jest podstawą klasyfikowania obiektów i tym samym ma charakter po czę-
ści kategorii gramatycznej, przejawiającej się w systemie tzw. klasyfikatorów.1

Kształt w polszczyźnie wyrażany jest leksykalnie przez następujące części 
mowy: 

rzeczowniki: np. pas, kula, smuga, łuk, zygzak
przymiotniki: wąski, podłużny, gruby
przysłówki: drobno, cienko, prosto
czasowniki: zakrzywić, zaokrąglić, wyprostować

Kategoria kształtu jest ponadto marginalnie reprezentowana wśród kategorii 
słowotwórczych jako podkategoria nazw symilatywnych, czyli opisujących wyni-
ki porównywania obiektów i zauważania podobieństw, obejmująca głównie przy-
miotniki odrzeczownikowe o ogólnym znaczeniu kategorialnym ‘mający kształt 
x’ z charakterystycznym sufiksem -owaty, np. gruszkowaty, haczykowaty, pałą-
kowaty, rzadziej z sufiksami: -asty, -isty: np. kolczasty, strzępiasty; falisty, kolisty .

Opis kształtu jest zwykle nierozerwalnie związany z równoczesnym okre-
ślaniem wielkości czegoś, w tym wymiarów, takich jak: długość, grubość, sze-
rokość, wysokość. Istotne jest także opisanie orientacji przestrzennej typu 
góra–dół, wierzch–spód czy przód–tył i wzajemnego ułożenia elementów/czę-
ści/stron obiektu względem siebie, a czasem zarazem względem otoczenia. To 
wszystko sprawia, że opis kształtu czegoś w języku jest ostatecznie sprawą dość 
skomplikowaną. 

Wykładnikami kategorii kształtu w dawnych przepisach kulinarnych są głów-
nie rzeczowniki, rzadziej przysłówki i przymiotniki, a najrzadziej czasowniki. 
Liczne rzeczowniki są w charakterystyczny sposób polisemiczne, oznaczają bo-
wiem zarówno kształt, jak i przedmiot/produkt/wytwór o takim właśnie kształcie, 

1 Na przykład w języku japońskim występuje sufiks klasyfikujący -mai o znaczeniu ‘pła-
skie, cienkie przedmioty’ czy też sufiks -hon klasyfikujący przedmioty cechujące się długością, 
może to być równie dobrze sznurek, jak i film czy butelka piwa.
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np. placek, rurka. Określenia kształtu łączą się w przebadanych pod tym kątem 
tekstach kulinarnych z następującymi sytuacjami:

1. Porcjowaniem i zarazem nadawaniem kształtu półproduktom lub produk-
tom występującym w postaci amorficznej masy, takim jak ser czy masło.

2. Formowaniem rzeczy o pożądanym kształcie z jakiejś masy, najczęściej 
ciasta, ale też np. z masy mięsnej.

3. Porcjowaniem i dzieleniem na rzeczy o różnym kształcie takich produktów 
i półproduktów, jak mięso, warzywa, ciasto. 

Ad.1. Wydzielenie porcji i nadanie jej kształtu było konieczne w przypadku 
wyrobów z natury mających postać amorficzną, które trzeba było jakoś ukształ-
tować, by je przechowywać, sprzedawać itp., np. masła lub sera, stąd wzięły się 
między innymi ukształtowane odpowiednio formy tych substancji nazwane sło-
wami: gomółka por. „gomółka, gomółeczka sera” cf1872 czy osełka „masła młode-
go osełek 24” ks129. Linde tłumaczy gomołę masła jako ‘osła masła’ (L t. 1. cz. 2, 
s. 89), a osłę masła jako ‘kawał masła na kształt osły’(L t. 2. cz. 1, s. 556), czyli ka-
mienia do ostrzenia rzeczy zrobionych z żelaza. Współczesne słowniki definiują 
gomółkę jako ‘porcję miękkiej substancji uformowanej w owalny kształt, zwężają-
cy się z jednej strony’(WSJP) lub bardziej ogólnie i mniej precyzyjnie jako ‘bryłkę 
miękkiej masy o kształcie kulistym lub owalnym’ (sjp.pwn). Według WSJP osełka 
to ‘porcja masła uformowana w kształcie owalnej bryłki’, a według sjp.pwn to 
‘owalna bryłka masła’.

Amorficzność dotyczy także czekolady, która już w najdawniejszych przepi-
sach przyjmuje postać tabliczek, por. np. „do kwart mleka należy skrajać miałko 
jedną tabliczkę czokolady większą” zr263. Trzeba też tu wspomnieć o miodowni-
ku, który występował w postaci tafli. Robienie miodownika czyli piernika służyło 
do przechowywania w ten sposób różnych przypraw, które w przeciwnym razie 
mogłyby ulec zepsuciu. Miodownik, kruszony z takich tafli, był dodawany do 
potraw jako substancja zagęszczająca i koloryzująca. W Księdze szafarskiej dworu 
Jana III Sobieskiego wielokrotnie wspomina się o wydawanych kucharzowi ta-
flach miodownika np. „miodownika tafli 10” ks124. Tafla to współcześnie ‘duża 
płyta czegoś gładkiego’ (sjp.pwn), w przeszłości oznaczała w kontekście kulinar-
nym duży płat czegoś płaskiego, nie tylko upieczonego w takim kształcie ciasta, 
tak jak tu miodownika, ale też słoniny, skoro we wspomnianej księdze szafarskiej 
mówi się też o taflach słoniny, np. „słoniny tafla” ks126. Samo słowo jest zapoży-
czeniem z niemieckiego Tafel.

2 Wszystkie cytaty są lokalizowane za pomocą skrótów, których rozwiązanie znajduje się 
na końcu artykułu.
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Ad.2. W procesie przygotowywania potraw w wielu przepisach mamy etap 
kształtowania z jakiejś masy, zwykle ciasta lub masy mięsnej, porcji, które następ-
nie poddawane są dalszej obróbce. Owe porcje przyjmują różne kształty określa-
ne następującymi rzeczownikami:

bochenek „tłucz to wszystko dobrze w moździerzu, uformuj okrągły bochenek, 
włóż w doniczkę albo w miseczkę” zr263 (migdałowe ciasteczka)

gałeczki: „zrób okrągłe spore gałeczki” w230; „zrób małe gałeczki” w230; „uczy-
nić gałeczki” m170; „w małe gałeczki do upodobania” zr265

kluseczki: „kluseczki potym robić okrągłe na kształt rzepy” (chodzi o pączki) 
m125; „rób potym kluseczki albo podługowate, albo okrągłe” m158 (pączki 
migdałowe) 

kulki: „zrób w ręku okrągłe kulki” w246.

listy ‘liście’: „rozczyń ciasto (…), aby na cienkie dało się rozrobić listy” m179

kiełbaski: „zwiń to krajane mięso na kształt kiełbaski” w100

morselle, morselaty: „na moreslle pokraj” zd32; „pokraj na morselaty” zd238. Lin-
de objaśnia morsele, morszele jako ‘lekarstwo w tabliczkach do jedzenia” i ilu-
struje przykładem „Zaczyniwszy proszku tego i umieszawszy dobrze naczynić 
morseli albo kołaczków” (L t.3: 159)

placeczki: „w piec wolny jako placeczki kłaść na palec hrubo” zr159

rycerskie węzły (?): „potym na papierze abo jak paluszki, abo w rycerskie węzły, 
abo okrągłe, abo jak w pudełkach nalewać” zr218 (biszkokty)3

strucle: „a rękoma rób bułki, strucle lub co się podoba” m85

wałeczki: „robić tak wałeczki długie, okrągłe i one wałeczki zwijać, żeby na wierz-
chu był czubek” zr212.

Czasem opis kształtu zawiera porównanie formowanej porcji do czegoś zna-
nego z codziennego doświadczenia, na przykład szyszki, kasztana, kukiełki, kisz-
ki: „Urobić tak wielkie kawałki jako szyszka podługowata”; „robić pirożki jak 
kasztany tylki” m196; „urób jako kukiełkę” (o masie mięsnej do pieczenia) cf111; 
„zwiń łopatkę na kształt kiszki” w11. Rzadko pojawia się nazwa kształtu geome-
trycznego, np. trianguł ‘trójkąt’ „tort serowy mały w trianguł zrobiony” w85.

3 Węzeł rycerski – motyw zdobniczy w formie trójpętlicowo ułożonego sznurka, charakte-
rystyczny dla męskiego stroju góralskiego, często stanowiący podstawę parzenic. https://pl.wiki-
pedia.org/wiki/W%C4%99ze%C5%82_rycerski [dostęp 12.04.2022].
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Bardzo ciekawym wyrazem jest wspomniana wyżej kukiełka. Pisze o kukieł-
kach w swoich wspomnieniach Ambroży Grabowski, urodzony w 1782 roku 
w Kętach, wielki miłośnik i wierny historiograf Krakowa: 

Inny rodzaj pieczywa, który później upadł, bo może temu lat dopiero 10 lub 12, były 
kukiełki podługowatej formy, które nazywano kukiełki z pod Panny Maryi, z powodu, 
że je sprzedawano na cmentarzu tego kościoła… Były pszeniczne, białe i pulchne, 
wierzchnia skórka pociągnięta żółtkiem jaj, posypana czarnuszką. Smak ich był prze-
wyborny, szczególniej z masłem. I tych już nie wypiekają, nie wiadomo z jakiej przy-
czyny. Tylko jeszcze przetrwały kukiełki lisieckie, które dotąd w dnie targowe sprze-
dają włościanie siedząc na ziemi w rząd w rynku przed kościołem Panny Maryi”4. 

Ważne jest to, że kukiełka ma wrzecionowaty kształt i dlatego słowo kukiełka 
może oznaczać nie tylko wspomniany wyrób, ale też charakterystyczny kształt: 
zwężający się przy końcach, szerszy pośrodku.

Tu zwłaszcza interesujące jest znaczenie słów bułka, bułeczka, które odnoszą 
się do kształtu porcji czegoś, mają więc znaczenie inne niż współcześnie: „usu-
szyć do nich parę bułek białego chleba” m159 „zagotuj z ośrzodkiem chleba, czyli 
bułki wielkości jaja” m125; „Wziąć słodkiego twarogu, wbić do niego jajec, masła 
rozpuszczonego wlać i mąki pszennej bardzo niewiele, i drożdży trochę, żeby po-
deszły, robić bułeczki i sadzać do pieca” zr235; „do pieczenia zaś z tejże matery-
jej robić będziesz wielkie jako bułki groszowego chleba, obwinione w odzieczki” 
cf105; „a rękoma rób bułki, strucle lub co się podoba” m85; 

W znaczeniu kulinarnym występuje słowo koperta. Rzeczownik ten oznaczał 
„wierzchnią warstwę ciast i różnych wypieków, często w formie kratki” zr209: „do 
pieca kopertę zwyczajną położyć na nich z cukru” zr209 (o pierniczkach); „ro-
bić z ciasta pierniczki (…) kopertę zrobić na nich” zr240; „posmarować kopertą 
gęstą” zr211. Jak widać z tych przykładów, nazwa kształtu koperta przesuwa się 
metonimicznie na substancję/ciasto, z którego ten kształt powstaje.

Bardzo interesującym i nieco tajemniczym słowem związanym z określo-
nym kształtem jest małdrzyk. W naszych źródłach występuje w formie małdrzyk 
np. w kontekście przepisu z 1571 r. na ser owczy „potym cięższą przyłogę przyci-
snąć, po kilko dni małdrzyki abo krajanki wycisłę po lesicy abo koszu rozłożyć” 
zd43, a także w formie mondrzyk: „mondrzyki, robią się z słodkiego mleka z pod-
puszczką, czyli animelą, które wyciśnięte w talarki okrągłe, układają i w maśle 
obsmażają” w292.

Jak pisze Bańkowski małdrzyk to „stożkowaty serek suszony z tłustego mleka 
(zwłaszcza owczego) XIV–XIX w. (dziś gw.) (…) o kształcie można wnioskować 
ze zwrotu złożyć ręce (dłonie) w małdrzyk XIX, zdrobn. od małdr w jego pierwot-
nym znaczeniu ‘kopka zboża’. (…) o serku z powodu kształtu.” (ESJPBań. 131). 

4 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kukielka-lisiecka [dostęp 27.08.2021].
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Z rozważań o pochodzeniu i znaczeniu zwrotu ręce w małdrzyk (por. np. Kosek 
2011) i opisów produktów, takich jak np. popularne kiedyś małdrzyki krakow-
skie, wynika, że najprawdopodobniej pierwotnie małdrzyk oznaczał coś mają-
cego kształt spłaszczonego stożka, uformowanego w dłoniach ściskających jakąś 
masę (najczęściej mokry ser), dłoniach ułożonych na krzyż wewnętrzną stroną 
do siebie. W ten sposób ze świeżego białego sera dawało się uformować jakby 
placuszki, które potem, chcąc przygotować wspomniane małdrzyki krakowskie, 
obsmażano w maśle i w cukrze.

Swoją nazwę ze względu na kształt mają też rzeczy niepożądane, pojawiają-
ce się np. podczas mieszania produktów, wyrabiania ciasta. Chodzi m.in. o gru-
zełki: „mieszając tak długo, aż nie będą się gruzełki robić” zr213. Linde objaśnia 
słowo gruzełka jako zdrobnienie od gruzła ‘bryłka, grudka’ (L t.1.cz.2: 137). 

Ad.3. Obróbka produktów często wymaga ich dzielenia na części. Chodzi 
zwłaszcza o krojenie czegoś stałego, ale też o podział, inaczej tak zwany rozbiór 
tusz zwierzęcych. Szczególnie bogate słownictwo jest związane z formami, jakie 
nadaje kucharz produktom lub wyrobom, krając je i dzieląc. Można tu wymienić 
liczne rzeczowniki nazywające pożądane kształty wydzielanych porcji: 

grosze: „potym wziąć wołowy mózg, skrajać na grosze” m159 „aż marchew będzie 
miękka, potym na grosze to krajać” m162; „kraj na grosze limonii” m163

guby: „pokrajać w guby” zr234. Wyraz guba jest niejasny. W słowniku Lindego 
występuje hasło gubka z odesłaniem do hasła hubka, ale brak tam objaśnie-
nia, które pasowałoby do tego kontekstu. Jest natomiast w haśle fałda, a także 
w haśle gubać się ‘podkasać się’ odnotowany wyraz w postaci guba, ale opisany 
jako właściwy dialektom niepolskim i mający w nich znaczenie ‘fałda’. W języ-
ku Reja gubać się oznacza ‘zwijać się’5; 

grzaneczki: „A krajać je potrzeba [biszkopty zwyczajne] w grzaneczki płaskie, 
cienkie i szerokie piłką stolarską, iż i w te biszkopty sypie się anyż.” m135

kostki: „pietruszki w kostkę i podłuż skrajanej w talarki uwarzyć w garnuszku” m186

laseczki: „pokrajać w laseczki cienkie, przyszersze, nie barzo krótkie, nie barzo też 
długie” zr216 (korzeń tataraku)

listki: „rybę (…) w listki pokrajać” m123; „przykryj listkami słoniny i masłem” w235

obarzaneczki: „porobić obarzaneczki (…) ponizać na sznurek” zr244 

osełki: „pokraj w osełki” [ciasto migdałowe] m150

5 W dyskusji prof. Halina Pelc podpowiedziała nazwę potrawy regionalnej w lubelskiem 
zaguby, która powstaje z wałka ciasta krajanego na plastry na skos, może więc guba to właśnie 
ukośnie ukrojony plaster czegoś?
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paluszki: „potym na papierze abo jak paluszki (…) nalewać” zr218 (biszkokty)

paski: „słoninę cienko w paski pokrajać” w299; „kraje się migdały słodkie i gorz-
kie w paski” zr248

placuszki, np. „pokraj na małe placuszki” w231

prąteczki: „przybrać w prąteczki ukrajanych cytrynowych i pomarańczowych 
skórek” m119, według Dumanowskiego, w kontekście kulinarnym prąteczek 
to „spiczasto zakończone wąskie pasemko, np. skórki pomarańczowej lub 
ciastka w takim kształcie” zr231

skibki: „skibki pokrajać to wszystko nacienij, możesz te skibki kłaść na piękny 
papier” m150

spodki: „pokraj małe spodki” (przepis na torciki) w240 

siateczki (?): „upiekszy ich [naleśniki], nakrajać w siateczki”6 m173

szatki: „grzyby skraj w szatki” cf108

sztuczki: „obłupić pigw i drobno w podługowate sztuczki ukrajać” m133

talarki/talerki: „pokraj w talerki” w231; „cebulę w talarki nakraj” cf158

talerze: „słodkich buraków (…) w talerze pokrajać” zr148

talerzyki: „ozór ugotowany w talerzyki pokrajać” zr99

zrazy, zraziki: „z pieczeni mięsa nie żyłowatego cienko zrazów nakrajać, ubić każ-
dy zrazik z obu stron dobrze” zr98; „z marchwią w zraziki krajaną” w95; „kilka 
zrazików skórki pomarańczy kwaśnej” w254. Linde objaśnia zraz, zrzaz, zra-
zik, zrzazik jako ‘zerznionego czego sztuka’ (L t.4: 1146), a przytoczone przy-
kłady m.in. „Zrazik cytryny z cukrem przegryźć” świadczą o tym, że chodziło 
nie tylko o odkrojony płat mięsa; 

ździebełka: „[cynamon] a skrajać go na cieniutyńkie ździebełka” zr232.

Specjalne słowa określały części powstałe wskutek dzielenia tuszy zwierzęcej. 
Tuszę można było podzielić na:

członki: „weźmij kapłona albo cielęciny, albo gołębi, rozbierz w członki” cf109

śroty/szroty (?): „jelenia oszyndowawszy7, a wieprza opaliwszy, porąb w śroty” 
cf178; szrot według słownika Lindego to „podłużnie wykrojony kawałek 

6 Prawdopodobnie jest to zniekształcona postać słowa szateczki, zdrobnienia od szatki. 
7 Linde objaśnia czasownik szyndować jako ‘skórę zdzierać, łupić’ (L t.3: 632).
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mięsa, ryby, pasek (…) Szrot mięsa u rzeźnika, sztuka czyli kawał mięsa suro-
wego” (L t.3: 566)

sztuki, sztuczki: „weźmij jelenia albo łosia, porąb w sztuki jakie chcesz” cf105; 
„weźmij kapłona albo cielęciny, rozbierz w drobne sztuczki” cf108; „weźmi 
ćwierć kapłona, sztukę mięsa” zr54.

suropiecki: „pokraj na suropiecki” cf111; Według Encyklopedii staropolskiej Glo-
gera, suropieki to „podługowate zrazy mięsa wołowego, nasiekiwane i dobrze 
zaprawne, niekiedy słoniną szpikowane. Mówiono: «pokrajać pieczenią na su-
ropieczki»” (ES, t. IV).

W opisie tego, jak dzielić, kroić, porcjować, układać produkty i potrawy oka-
zuje się ważna kategoria orientacji przestrzennej. Autorzy przepisów opisują kie-
runek podziału: „przekrój [podniebienia wołowe] na dwoje na dłuż” w99; „Pie-
truszki w kostkę i podłuż skrajanej w talarki uwarzyć w garnuszku” m186; uło-
żenie czegoś: „obłóż (…) na dobrą dłoń wzwyż tego blaszanego naczynia” zr163. 
W tej funkcji pojawiają się zleksykalizowane lub leksykalizujące się konstrukcje 
z przyimkami: na dłuż, podłuż, wzwyż. W następującym fragmencie zwraca uwa-
gę forma zdrobniała wkołutyńko zleksykalizowanego wyrażenia przyimkowego 
wkoło: „obłóż wkołutyńko pomienionemi szychtami” zr263. 

Kształt czegoś bywał określany przez doprecyzowanie wymaganej długości, 
grubości lub wysokości. W tym celu odwoływano się głównie do części ciała jako 
najwygodniejszej i każdemu dostępnej miary: palca, dłoni, pięści, członków pal-
ca. Z rzadka podawano rozmiary, posługując się systemowymi jednostkami np. 
używając takiej miary jak cal, np. „pokraj na długość czterech cali” w99. Jako 
miara służył palec, dokładniej palec w wymiarze swojej grubości czyli średni-
cy w przekroju poprzecznym: „roztoczywszy ciasta tak grubo, jako palec” cf163; 
„roztocz ciasto wałkiem na grubość pół palca” w240; „zrysuj w pasy jesiotra świe-
żego albo wyża wzdłuż, tak szeroko jak półtora palca” cf178; „pokraj szparagi 
na grubość trzech palcy” w240; „na dwa palce szerokości, a dwa talary grubo-
ści pokraj grzanki” w250; „w piec wolny jako placeczki kłaść na palec hrubo” 
zr15; „Dopiro masło układać, co się włoży na cztery palce” m191. Wyróżniony 
jako miara mógł być koniec palca: „rozpłaszczyć jak koniec palca mały na miąższ 
i szklaneczką maluchną wyciskać, i kłaść na opłatki” m185.

Gdy trzeba było określić grubość czegoś, rzadziej miarą była dłoń, dokład-
niej chodziło chyba o grubość czy wysokość dłoni położonej płasko: „ma być 
tak grube ciasto jako dłoń” m143; „coby ciasto było tak grube jako dłoń dobra” 
m145. Wyjątkowo miarą wielkości i objętości była pięść: „wysunąć ciasto ręko-
ma, potym rozrabiać, aż stęgnąć będzie, biorąc po tylich kawałkach jako pięść, 
rozrabiać wałkami tak cienko, jako list być może” m128. Miarą długości mógł 
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być członek, oznaczający tu jeden z członów palca czyli fragment między dwoma 
stawami, por. „na członek długo” m180, „grubo jako palec, długo jako członek” 
cf174. Takie znaczenie wyrazu członek mamy już w słowniku staropolskim, który 
jako drugie znaczenie w haśle członek podaje ‘członek palca, pars digiti’.

Do określania grubości rozwałkowywanego ciasta jako wzorzec przyjmowano 
np. grubość będącej w obiegu monety, konkretnie wskazywanego w wielu przepi-
sach talara: „uwałkuj cienko jak pół talara” w231; „ciasto rozwałkowane na grubość 
talara” w233; „zrób dwa placki (…) na grubość dwóch talarów każdy” w240, „roztocz 
wałkiem grubości półtalarka” w240; „masła jak półtalarek” w256. Wyraz półtalarek 
chyba oznacza tutaj w pierwszym przykładzie miarę grubości pół talara – monety, 
a w drugim może miarę wielkości porcji masła równą wielkości półtalarka. Półtala-
rek w słowniku Lindego definiowany jest po prostu jako ‘pół talara’(L t.2.cz.2: 315)

Jeśli coś miało być bardzo cienkie, przywoływano jako wzorzec papier: „wał-
kować placki cienkie jako papier” m134; „mają być jak papierek cienki” (naleśni-
ki) m147, liść „biorąc po tylich kawałkach, rozrabiać wałkami tak cienko, jako 
list być może” m128; lub nóż „roztocz cienko jako nóż” cf164, „kraj cienko jako 
tylec noża” cf177. 

Rzadkie są w funkcji prototypowego wzorca kształtu inne przedmioty, przy-
kładowo pokrywka, talerz, tabakierka, np. „rozwałkuj tak wielkie jako pokryw-
ka” m150; „cienko roztoczywszy w wielkości jak talerz” zr263; „pokraj ośrzodek 
chleba okrągło na kształt małej tabakierki” w217.

Opisywanie kształtu i zarazem postaci i konsystencji potraw wiązało się też 
z użyciem odpowiednich przysłówków:

cienko, cieniusieńko: „Ostrugać cieniusieńko z żółtej skóreczki i usiekać drobniu-
sieńko te cytryny” m186

drobno, drobniuchno, drobniusieńko, drobniutyńko: „Weźmi cybule morskiej, 
skraj z niej skórę twardą, a co miękkiego, pokraj drobniuchno” zr285; „usie-
kać drobniusieńko te cytryny” m186; „skórki cieniutyńki cytrynowej żółtej 
z samego wierzchu drobniutyńko nakrajać” zr304.

miałko, mielutyńko: „Miałko utłucz (…) grubo zmieszaj” m179; „utłucz cukier 
mielutyńko” zr240

subtelnie: „Skórkę z cytryny zwierzchnia subtelnie pokrajawszy” m190; „potłucz 
jak nasubtelniej [cukier]” zr264

szczupło: „Pokraj te czerwone wzdłuż jak najszczuplej możesz, a będą szrodkiem 
grube i z dwóch końców zakończone” zr231 (opis robienia rancetów)

wąsko: „pokrajać wąsko” (biszkopty) zr250

grubo: wsypać korzenia (…), a ma być grubo tłuczone abo krajane” zr210.
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Uwagę zwraca użycie wielu form zdrobniałych przysłówków stanowiących 
dublety słowotwórcze. Do opisu kształtu używano także różnych przymiotników: 
cienki, cieniutyńki, płaski, gładki, gruby, podługowaty, szeroki, np. „A krajać je 
potrzeba [biszkopty zwyczajne] w grzaneczki płaskie, cienkie i szerokie”; „formo-
wać na opłatku piernicki, a tak, aby nie były po wierzchu gładkie, ale chropowate” 
zr210; „obłupić pigw i drobno w podługowate sztuczki ukrajać”.

Pojęciowa opozycja kształtów okrągłych i kanciastych wyrażana była przez 
przymiotnik okrągły oraz przymiotniki złożone oparte na podstawowym przy-
miotniku graniasty, takie jak np. trójgraniasty, czworograniasty; „zrób w ręku 
okrągłe kulki” w246; „ciasta trójgraniaste różne” w83; „potym na czworogrania-
sty rozczyń opłatek” m175. Pojawił się też przymiotnik trzyrożny w znaczeniu 
‘trójkątny’: „ciasta trzyrożne” w81. Ciekawą formacją słowotwórczą jest przyszer-
szy; „pokrajać w laseczki cienkie, przyszersze, nie barzo krótkie, nie barzo też 
długie” zr216, prawdopodobnie oznaczający ‘trochę, niezbyt szeroki’.

Precyzyjne opisanie kształtu czegoś mogło polegać na odwołaniu się do 
trzech wymiarów przestrzeni: długości, szerokości i wysokości oraz do grubości 
jako wymiaru czegoś w jego przekroju poprzecznym. W tej funkcji występują 
w dawnych przepisach kulinarnych następujące charakterystyczne konstrukcje 
składniowe: 

a) przysłówek/przymiotnik parametryczny + jako + liczebnik + nazwa części 
ciała lub innego obiektu wzorca, np. grubo jako palec; długo jako członek, 
szeroko jak półtora palca

b) na + nazwa części ciała lub innego obiektu wzorca + przysłówek parame-
tryczny: na członek długo, podnieś tort na dwa palca wysoko.

c) na + rzeczownik parametryczny w bierniku +liczebnik + nazwa części 
ciała lub innego obiektu wzorca w dopełniaczu, np. na grubość pół palca, 
na grubość talara; 

d) na + liczebnik + nazwa części ciała lub innego obiektu wzorca w bierniku 
+ rzeczownik parametryczny w dopełniaczu np. na dwa palce szerokości, 
na dwa talary grubości.

W opisywaniu kształtu najrzadziej biorą udział czasowniki, np. przypłaszczyć: 
„na papierze lub opłatku rozłóż, przypłaszcz i wsadź w piec” zr265 (bułeczki cy-
trynowe). Opisują one czynność, której wynikiem jest uzyskanie pożądanego 
kształtu. 

Kategoria kształtu wiąże się ponadto z wzajemnym położeniem i ułożeniem 
potraw lub ich części. Dotyczy to, między innymi, wyglądu stołu zastawianego 
potrawami do posiłku. Ciekawy jest pod tym względem opis zawarty w książce 
kucharskiej Wielądki w części „Rozporządzenie na każdą część roku, które użyć 
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możesz do potrzeb stołowych…” (w80–88). Autor, tłumacząc z francuskiego, po-
daje nie tylko liczbę potraw przypadających na poszczególne cztery (!) dania, ale 
i to, w jakim miejscu mają one stać na stole, por.: „sztuka mięsa wołowa na śrzod-
ku”; w80; „dwa półmiski pieczystego na dwa końce”; w81 „cztery półmiski pie-
czystego na cztery rogi serwisu” w87.

Ułożenie potraw na talerzach lub półmiskach także staje się przedmiotem 
uwagi autorów przepisów kulinarnych: „raki z polewką rybną ułożone na ser-
wecie na kształt dachu” w 80; „ułóż kawałki ogona na śrzodek półmiska, cebule 
wokoło, na wierzchu kilka grzaneczek bułki zrumienionej z masłem” w100; „uło-
żywszy pięknie wkoło dyszka kalafiory do góry kwiatem” w106. Jak widać, w ta-
kich kontekstach ważną rolę odgrywały przyimki, tu np. wkoło, oraz wyrażenia 
przyimkowe z rzeczownikami nazywającymi zorientowane przestrzennie części 
czegoś, np. na wierzch, na śrzodek . 

Jak wynika z przedstawionej analizy, kategoria kształtu odgrywała ważną rolę 
w dawnych przepisach kulinarnych i wyrażała się w licznych środkach leksykalnych. 
Od strony praktycznej wiązała się często z porcjowaniem produktów lub półpro-
duktów amorficznych, zwłaszcza ciasta lub innej masy oraz masła i sera. Także kro-
jenie i dzielenie skutkowało uzyskiwaniem rzeczy o różnym kształcie. Doceniano 
również walory estetyczne potraw, liczył się bowiem nie tylko ich smak, ale i wygląd. 
Dlatego zwracano też uwagę na kształt i ułożenie tego, co podawano do jedzenia.

Nazwy kształtu pewnych wyrobów stały się podstawą charakterystycznych 
zmian znaczeniowych, mianowicie metonimicznych przesunięć. I tak ze znacze-
nia ‘kształt’ rodziło się znaczenie ‘konkretny wyrób o takim kształcie’. Ilustracją 
takiego mechanizmu derywacji semantycznej jest historia słów bułka, bułeczka . 
Dziś jest to ‘pieczywo z mąki pszennej niewielkich rozmiarów, o okrągłym lub 
podłużnym kształcie’ (WSJP), dawniej była to nazwa porcji wydzielonej z ciasta 
w kształcie lekko spłaszczonej kulki, mogło chodzić np. o bułkę chleba. Podobną 
drogę od nazwy kształtu do nazwy wyrobu przeszedł małdrzyk. Metonimiczne 
przesunięcie tego rodzaju mogło mieć też kierunek odwrotny, nazwa danego 
konkretnego produktu stawała się wtedy ogólnym określeniem kształtu. Takie 
przesunięcia dotyczyły np. użycia słowa kukiełka .

Inna zmiana semantyczna zaszła w nazwach takiego typu jak osełka. Pierwsze 
znaczenie wyrazu odnosiło się do narzędzia, właściwie kamienia służącego do 
ostrzenia np. kosy, mającego kształt klina zwężającego się po obu końcach. Na-
stępnie nazwa ta na zasadzie metafory opartej na podobieństwie kształtu przeszła 
do funkcji oznaczania kształtu czegoś tak uformowanego, stąd wyrażenia osełka 
masła, a na końcu stała się nazwą skonkretyzowanej umownej wielkości czegoś 
w ten sposób uformowanego. Łańcuch zmian znaczeniowych składał się więc 
z trzech ogniw: narzędzie do ostrzenia – kształt podobny do kształtu tego narzę-
dzia – miara objętości związana z czymś, co ma taki kształt. 
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Badanie określeń kształtu w dawnych tekstach pozwala odkryć z poznawczej 
perspektywy istotne dla naszych przodków obiekty – wzorce i wskazać wśród 
nich te, które są ważne dla nas do dziś, oraz te, które odnoszą się do kształtów 
już dziś zapomnianych lub mylonych z innymi. Tym samym widać, jak kategoria 
kształtu okazuje się po części trwała w historii języka polskiego, a po części ulega 
rozmyciu i traci pewne prototypowe odniesienia.
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Wykaz skrótów
cf – Stanisław Czerniecki, Compendium ferculorum albo zebranie potraw (wyd. I 1682 r.), 

wydali i opracowali Jerzy Dumanowski i Magdalena Spychaj, Muzeum Pałacu Króla 
Jan III w Wilanowie, Warszawa 2010.

ES – Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska, https://pl.wikisource.org/wiki/
m – Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów… opracowali Jarosław Duma-

nowski i Rafał Jankowski, Muzeum Pałacu Króla Jan III w Wilanowie, Warszawa 
2011.

ESJPBań – A. Bańkowski, (2000) Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1–2, Warsza-
wa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

ks – Księga szafarska dworu Jan III Sobieskiego 1695–1696. Opracowali Jarosław Dumanow-
ski i Łukasz Truściński, Muzeum Pałacu Króla Jan III w Wilanowie, Warszawa 2013.

L – S.B. Linde, Słownik języka polskiego, Warszawa 1807–1814.
sjp.pwn – Słownik języka polskiego PWN.
SJPD – Słownik języka polskiego, red. Witold Doroszewski, t. I–XI, Warszawa 1958–1969.
w – Wojciech Wielądko Kucharz doskonały (wyd I. 1786r.), wydał i opracował Jarosław 

Dumanowski przy współudziale Aleksandry Kleśty-Nawrockiej, Muzeum Pałacu 
Króla Jan III w Wilanowie, Warszawa 2012.

WSJP – Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki, Kraków 2007-; https://
wsjp.pl
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zr – Staropolskie przepisy kulinarne . Receptury rozproszone z XVI–XVIII wieku, Źródła 
rękopiśmienne, wyd. i opracowali: Jarosław Dumanowski, Dorota Dias-Lewandowska, 
Marta Sikorska, Muzeum Pałacu Króla Jan III w Wilanowie, Warszawa 2017.

zd – Staropolskie przepisy kulinarne . Receptury rozproszone z XVI–XVIII wieku, Źródła 
drukowane, Wydali i opracowali Jarosław Dumanowski, Dorota Dias-Lewandowska, 
Marta Sikorska, Muzeum Pałacu Króla Jan III w Wilanowie, Warszawa 2016.

Streszczenie

Na podstawie najstarszych polskich książek kucharskich opublikowanych w serii „Mo-
numenta Poloniae Culinaria. Polskie zabytki kulinarne” pod redakcją Jarosława Duma-
nowskiego, artykuł przedstawia środki leksykalne służące wyrażaniu kategorii kształtu 
w dawnych polskich przepisach kulinarnych. Dotyczą one nazw związanych z formo-
waniem wyrobów amorficznych oraz porcjowaniem, dzieleniem, krojeniem produktów. 
Opisane są nazwy obiektów służących jako prototypowe dla różnych kształtów, w tym 
nazwy trwające do dziś i nazwy już zapomniane. Artykuł stanowi przyczynek do historii 
polskiego słownictwa kulinarnego.

SłOWA KLuCZOWE: słownictwo kulinarne, semantyczna kategoria kształtu, historia 
języka polskiego
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GWAROWE NAZWY WYROBÓW ZE ŚWINIOBICIA 
(NA MATERIALE ŚLĄSKIM)

DIALECTAL NAMES OF MEAT PRODUCTS PREPARED AFTER PIG 
SLAUGHTER (BASED ON SILESIAN LANGUAGE MATERIAL)

ABSTRACT: The  subject of  the  article is the  dialect names of  products prepared 
after pig slaughter shown against the background of the folk culture of Silesia. The aim 
of  the article is to present a selected group of  lexemes belonging to one of  the sub-
fields of dialectal culinary vocabulary, to draw attention to the meaning of names, 
their origin and motivation (partly also to the  formal shape), as well as to discuss 
the  nomination mechanisms. The  research is based on field materials collected in 
the area of Upper Silesia, older and newer ethnographic studies, as well as dictionaries 
of the Silesian dialect.

KEYWORDS: Silesia, dialect, culinary terms, semantic motivation, pig slaughter

Celem artykułu jest przedstawienie wybranej grupy gwarowego słownictwa ku-
linarnego związanego ze świniobiciem. Omówionych zostało 49 leksemów (nie 
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licząc wariantów) odnotowanych w gwarach śląskich1, będących nazwami wy-
robów otrzymywanych podczas gospodarskiego uboju świń2. W artykule zwró-
cono uwagę na znaczenie nazw, ich pochodzenie i motywację, po części także 
na kształt formalny leksemów.

Podstawę badawczą tekstu stanowią materiały terenowe zebrane w latach 
2008–2020 na obszarze Górnego Śląska (dziś Śląsk przemysłowy) i Śląska Opol-
skiego, starsze i nowsze opracowania etnograficzne, a także słowniki dialektu ślą-
skiego (por. Przymuszała, Świtała-Trybek 2021).

Jeszcze w latach 70. XX wieku (zob. np. Szromba-Rysowa 1978, s. 86) 
świniobicie było niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu każdej wiejskiej 
rodziny. Miało wymiar nie tylko familijny, ale swym oddziaływaniem obejmowało 
także całą społeczność lokalną. Świniobicia urządzano najczęściej w okresach 
jesienno-zimowym (przed świętami Bożego Narodzenia) i wiosennym (przed 
Wielkanocą) (Szromba-Rysowa 1978, s. 60; Sztabowa 1985, s. 167–168), daw-
niej także przed żniwami i kiermaszami (tj. rocznicą poświęcenia parafialnego 
kościoła) (Drechsler 1903, s. 185) oraz uroczystościami rodzinnymi – głównie 
weselami (zob. np. Świtała-Trybek 2015). W rodzinach górniczych organizowa-
no je również przed Barbórką (zob. Kadłubiec 2002, s. 19; Berezowski 2006, s. 7). 

Świniobicie było praktyką zrytualizowaną i odbywało się według stałego sce-
nariusza. Zwykle trwało 2–3 dni i składało się z kilku etapów. Pierwszy sprowa-
dzał się do zamówienia masarza, przygotowania odpowiednich narzędzi, naczyń 
potrzebnych do przechowywania mięsa i podrobów, do zakupu przypraw (soli, 
saletry, mielonego pieprzu, majeranku, jałowca, liścia laurowego, ziela angiel-
skiego, gałki muszkatołowej) oraz innych artykułów spożywczych (kaszy, ryżu, 
bułek) niezbędnych do wyrobu różnych gatunków wędlin. Kolejnym etapem był 
ubój zwierzęcia i wstępna obróbka mięsa (wyjęcie wnętrzności, dzielenie na dwie 
półtusze), którą kontynuowano dnia następnego, po uprzednim kilkunastogo-
dzinnym „odpoczywaniu” mięsa w chłodnym miejscu. Następowało wtedy dal-
sze jego sprawianie oraz wyrób rozmaitych specjałów. W trzecim dniu z pozo-
stałych części tuszy wieprzowej gospodynie przyrządzały inne jeszcze potrawy, 
np.  ze skór wieprzowych i golonek robiły galert, wekowały mięso i przetwory, 
topiły słoninę na tuste, a ze szpyrek, tj. skwarek wypiekały kruche ciasteczka3. 

1 W niniejszym artykule Śląsk pojmowany jest – zgodnie z ustaleniami wypracowanymi 
i przyjętymi przez Bogusława Wyderkę w Słowniku gwar śląskich (dalej SGŚ) – „jako historycznie 
ukształtowany region etniczno-językowy, którego granice wyznacza obszar zwartego osadnic-
twa rdzennej ludności posługującej się rodzimym dialektem” (Wyderka 2000, s. XII).

2 WSJP zwraca uwagę na to, że leksem ten odnosi się tylko do domowego, a nie przemysło-
wego sposobu uboju świń. 

3 Na podstawie wywiadów z informatorami mieszkającymi w różnych miejscowo-
ściach na Śląsku (Zebrzydowice ciesz; Kotulin, Stanica gliw; Koty, Miasteczko Śląskie tar; 
Świętochłowice; Mikołów-Borowa Wieś). 
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Do zachowań ściśle związanych ze świniobiciem należał zwyczaj wspólnego 
biesiadowania i gościny, którą na koniec urządzał gospodarz. Uczestniczyli w niej 
masarz, jego pomocnicy, domownicy i zaproszeni goście, którzy podczas przyjęcia 
degustowali świeże wyroby, jak krupnioki, żymloki czy welflajsz. Zgodnie ze zwycza-
jem, paczki ze swojskimi przysmakami roznoszono także krewnym i znajomym4. 

Zauważyć należy, że świniobicie jako zrytualizowana praktyka kulinarna nie 
wyróżnia się regionalną specyfiką w zakresie obowiązujących prac czy czynności. 
Odmienności dotyczą głównie technik obróbki mięsa, sposobów produkcji wy-
robów i wreszcie – co najistotniesze z punktu widzenia niniejszego artykułu – ich 
nazw (Świtała-Trybek 2015, s. 203). 

Na Śląsku obok wspólnoodmianowej nazwy świniobicie, do częściej używa-
nych określeń tej czynności, należą: bicie świni, bicie wieprza//wieprzka, zabija-
nie, zabijaczka oraz bicie babucia (babuć to gwarowe określenie świni) – dwie 
ostatnie nazwy są ograniczone terytorialnie do Śląska Cieszyńskiego. 

Świniobicie, oznaczające ‘ogół czynności związanych z zabijaniem świni i prze-
rabianiem jej na mięso i wędliny, prowadzonych w miejscach innych niż zakład 
przemysłowy’5 to słowo stosunkowo młode. Jak podaje WSJP, po raz pierwszy 
odnotowane zostało w 1937 roku w pracy Adama Fischera Etnografia dawnych 
Prusów. W opracowaniach leksykograficznych pojawia się dopiero w SJPD. Za-
skakujące jest jego słabe potwierdzenie zarówno w gwarach śląskich6, jak i w in-
nych polskich dialektach7. 

Na Śląsku ze świniobiciem związane były ściśle określone potrawy, które po-
dzielić można na kilka podstawowych grup: zupy, mięsa, wyroby wędliniarskie, 
jak różnego rodzaju kiełbasy i wyroby z podrobów, tłuszcze, galarety czy farsze8. 
Potrawy te składały się na swoiste i wyjątkowe menu. 

Do ulubionych potraw spożywanych podczas świnobicia należała wusztzupa 
(gliw, strzel, krap, op)9, którą w kankach roznoszono krewnym i znajomym, 
niemogącym bezpośrednio uczestniczyć w degustacji. Tą pochodzącą z języka 

4 Więcej na ten temat zob. (Świtała-Trybek 2015); B. Tracz (2015). Świniobicie. W: B. Li-
nek, A. Michalczyk (red.), Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX i XX wieku 
(371–373). Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu.

5 Hasło ŚWINIOBICIE w: WSJP; https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=95647&ind=0&w_
szukaj=%C5%9Bwiniobicie [data dostępu: 29.04.2021].

6 W kartotece SGŚ zarejstrowane w następujących powiatach: strzel, pszcz, tar i w Pieka-
rach Śląskich.

7 Poza Śląskiem odnotowane tylko u Chazaków. Zob.: Kartoteka SGP; https://rcin.org.pl/
ijp/dlibra/publication/38132/edition/23375/content [data dostępu: 2.05.2021].

8 W niniejszym artykule, z uwagi na bogactwo materiału, zrezygnowano z omówienia 
nazw mięs, kiełbas i tłuszczu.

9 W dokumentacji geograficznej materiału podaje się nazwy miejscowości, skróty powiatów 
lub subregionów Śląska. Ich wykaz i rozwiązanie znajduje się na końcu artykułu.
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niemieckiego nazwą (od Wurstsuppe ‘woda, w której gotowano kiełbasę’) określa 
się charakterystyczny wywar powstały po gotowaniu gorszych gatunków mięsa 
i podrobów (nerek, głowizny, wątroby, serca, uszu, ryja) przeznaczonych do wy-
robu kaszanki, bułczanki i salcesonu: 

Wusztzupa to zupa, która została po gotwaniu welflajszu. Pito ją podczas świniobicia 
i rozdawano w konewkach sąsiadom i znajomym. Schodnia op

Nazwa ta odnosi się także do wywaru powstałego z gotowania kaszanki, buł-
czanki, kiełbasy bądź szynki (wywar ten często zawierał kawałeczki mięsa oraz 
cząstki farszu z pękniętych podczas gotowania jelit, dzięki czemu był bardziej 
treściwy): 

Rarytasem, którym się wszyscy delektowaliśmy, był wywar po gotowaniu kaszanki, 
wątrobianki, kiełbas, szynki czyli wusztzupa. Zawierał całą kwintesencję smaków 
wszystkich wyrobów ze świniobicia. Ligota Turawska op

Innymi, funkcjonującymi na Śląsku, określeniami tej specyficznej zupy są: 

flajszzupa (gliw, strzel, krap) – nazwa zapożyczona z języka niemieckiego 
Fleischsuppe ‘zupa mięsna’; 

jelicionka // lelicionka (Zaolzie RCzes, ŚlCiesz, gliw, koz, op) – zupa z wywaru, 
w którym gotowano kaszanki, czyli jelita, które stanowią podstawę nomina-
cyjną tejże nazwy: 

Jelita gotowano w dużym garnku. Zupa po ugotowaniu jelit, zwana jeliciónką, za-
wierała sporo gardawy, ponieważ niektóre jelita pękły podczas gotowania. Jeliciónka 
była bardzo smaczna i wystarczająco tłusta. Doprawiano ją w razie potrzeby solą 
i pieprzem, podawano z chlebem. ŚlCiesz 

kotówka//gotówka (ryb, rac, koz, krap, prud, Niem) – ‘rosół z podrobów i ka-
szanek ugotowany podczas świniobicia’; nazwa jest uproszczoną fonetycznie 
formą utworzoną od wyrazu kotłówka, w której doszło do zaniku śródgłoso-
wego u niezgłoskotwórczego; jej podstawę motywacyjną stanowi rzeczownik 
kocioł, będący określeniem dużego, głębokiego naczynia z pokrywką, służą-
cego do gotowania. Zwykle w takich właśnie garnkach gotowano wyroby ze 
świniobicia: 

Zupa ze świniobicia to kotówka, która przygotowana jest z mięsa, podrobów i głowy 
zabitej świni. Zamiast obiadu jadło się wtedy tzw. welflajsz i popijało tą zupą. Żyrowa 
krap

Na Śląsku Cieszyńskim i Zaolziu ten rodzaj zupy nazywany jest pyrdelonką:
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to była tako zupa, co się krupnioki gotowało. (…) Jak były flaki dobre, mocne, to się 
nie rozgotowało, nie popękały i to nie była tako bogato. Ale jak tak popękały, albo 
nieumiejętnie gotowali, to one popękały, to się potem zrobił taki żur. Taki gęsty. 
Czechowice-Dziedzice

Nazwa ta motywowana jest gwarowym wyrazem pyrdel oznaczającym ‘tyłek, 
zadek’, co z kolei stanowi pożyczkę czeską – czeskie prdel to wulgarne ‘dupa, tyłek’. 
Być może ta tłusta zupa spożyta w nadmiarze wywoływała gazy lub żołądkowe 
sensasje – stąd jej nazwa10. 

Atrakcyjnym i wyczekiwanym daniem serwowanym podczas świniobicia był 
także welflajsz//werflajsz (tar, strzel, krap, op) – z niem. Wellfleisch ‘wieprzowina 
gotowana’, zwany też gdzieniegdzie świeżonką (op) – potrawa ze świeżego ugo-
towanego mięsa wieprzowego i podrobów (łba, podgardla, nerek, płucek, resztek 
podbrzusza) pokrojonych na kawałki, ułożonych na tzw. szpekbrejcie, tj. drewnia-
nej desce, spożywana zazwyczaj z musztardą lub chrzanem: 

Natychmiast też cały łeb, podgardle, resztki podbrzusza, a także nerki i płucka 
wkładano do wielkich, żeliwnych garów, by sporządzić tzw. welflajsz . GŚl 

Welflajsz buł wtedy, jak sie te miynso uwarzyło, wyciągło i sie potym je tajlowa-
ło: to przidzie na lejberwuszt, to przidzie na preswuszt, a to na krupnioki. Ligota 
Turawska op

Welflajsz to mięso, które się gotowało przy świniobiciu. Było wykorzystywane do 
preswusztu i lejberwusztu i jedli je domownicy z mostrichem (‘musztardą’) w czasie 
świniobicia. Schodnia op 

Do potraw jadanych szczególnie chętnie przez mężczyzn należały głowa wie-
prza (ŚlCiesz) oraz golonko (Katowice-Panewniki, Ruda Śląska-Bielszowice, 
Ruda Śląska-Halemba, Zabrze, Racibórz, ciesz, mik, gliw, strzel, op). Pierwszą 
z nich przyrządzano z dobrze opalonej, starannie oskrobanej i wymytej świńskiej 
głowy (stąd nazwa potrawy), drugą zaś z golonki, tj. części szynki od kolana 
z kością goleniową11. Głowiznę oraz golonkę gotowano do miękkości w rosole 
z warzywami (marchewką, pietruszką, selerem, cebulą) i przyprawami (liściem 
laurowym, zielem angielskim i solą), a następnie spożywano z różnymi dodat-
kami, zwykle z musztardą, chrzanem i pieczywem. Na Śląsku częściej używa-
ną od golonko jest zapożyczona z języka niemieckiego nazwa ajzbajn//ajzbajń//
ajzban (Jastrzębie Zdrój, Bieruń, Ruda Śl, Gliwice-Łabędy, Zabrze, wodz, gliw, 
tar, lub, rac, koz, strzel, krap, op, nys, klucz, prud) – niem. Eisbein ‘noga wieprzo-
wa, golonka’. 

10 Por. gwarowe pyrkać ‘puszczać bąki’. A. Cinciała (1998). Słownik dyalektyczny Księstwa 
Cieszyńskiego. Wisła: Towarzystwo Miłośników Wisły, s. 340.

11 Golonka natomiast to zdrobnienie od goleń ‘część nogi od stopy do kolana’ ESJPBań. 
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Nazwa ta odnosi się także do innej potrawy, a mianowicie galarety – zastygłej, 
półstałej masy powstałej przez wygotowanie i ostudzenie nóżek wieprzowych12. 
W tym znaczeniu wyraz posiada liczne synonimy, jak: galaret, galat, galert, husz-
pelina, zulc, będące zapożyczeniami z języka niemieckiego i czeskiego. I tak, od 
niemieckiego Gallert ‘galareta’, Gallerte ‘żelatyna’ pochodzą takie gwarowe nazwy, 
jak: galaret (op); galat (prud, oleś); galert//galet//gelert//golert//golet (pszcz, 
wodz, ryb, mik, Ruda Śląska, Ruda Śląska-Bykowina, gliw, Zabrze, tar, lub, rac, 
koz, strzel, ol, głub, krap, op, klucz, prud, nys) (Smyl 1969, s. 227):

Galet czyli galaretę robiono po świniobiciu. Jadło się galet polany octem i do tego 
zezgane (‘utłuczone’) kartofle i popijano maślanką. Schodnia op 

Warzono galert z łapow i ajzbanow, dość dugo to musiało sie warzyć, aż boło bar-
dzo miykie, łobiyrało ze kości i krojoło na kostki. Dodowało sie przyprawy, wylywało 
na miska aż wychodło. Tak to sie łodbywało świniobicie. Koty tar 

źródłem zapożyczenia gwaryzmu zulc13 jest natomiast niemiecka nazwa Sul-
ze, Sülze, być może powiązana z wyrazem Salz ‘sól’. Gdyby uznać takie pocho-
dzenie, motywacją nazwy byłby składnik potrawy (Rembiszewska 2019, s. 214). 
Ostatnia z nazw huszpelina//huszpielina, której zasięg występowania ogranicza 
się do Śląska Cieszyńskiego i Zaolzia, to pożyczka czeska bądź słowacka – w obu 
tych językach wyraz huspenina funkcjonuje w znaczeniu ‘galareta, galaretka 
mięsna’.

Wśród produktów wyrabianych z podrobów dużym powodzeniem cieszyła 
się i nadal cieszy potrawa nazywana ogólnie kiszką14 lub jelitami15, jelitkami16, 
zawdzięczająca swą nazwę temu, że przygotowuje się ją w dokładnie oczysz-
czonych flakach wieprzowych, czyli kiszce/jelitach, które napełnia się różnymi 
farszami o zwartej i miękkiej konsystencji. Farsz, który w niektórych częściach 
Śląska nazywany jest gardawą, wyrczonką, filą (z niem. Fűlle ‘farsz, nadzienie’, 
fűllen ‘nadziewać, faszerować’)17, stanowi zwykle ugotowana kasza gryczana lub 
jęczmienna połączona z mięsem gorszego gatunku (jak np. podgardle, głowizna, 

12 W tym znaczeniu wyraz potwierdzony w powiatach: tar, lub, op, klucz.
13 Nazwa w postaci zylc znana także na Kaszubach, Warmii i Mazurach (Rembiszewska 

2019, s. 214). Funkcjonującej na Śląsku Cieszyńskim i Zaolziu nazwy zulc nie odnotował nato-
miast w swoim artykule J. Smyl. 

14 Potwierdzone na Śląsku Cieszyńskim oraz w powiatach: gliw, rac, koz, op, klucz, oleś.
15 Nazwa jelito i jej wariantywna historyczna forma lelito potwierdzone w: Karwina-Frysz-

tat, Karwina-Łąki, Hawierzów-Sucha Średnia karw RCzes, Zaolzie RCzes, ŚlCiesz, Pszczyna, 
Ruda Śląska, Bytom-Rozbark, Piekary Śląskie-Kozłowa Góra, ryb, gliw, tar, lub, rac, koz, strzel, 
op, głub. 

16 Nazwa jelitko//lelitko odnotowana w: Zaolzie RCzes, ŚlCiesz, ryb, tar, lub, rac, koz, strzel, 
krap, op, prud, nys.

17 Nazwy potwierdzone głównie na Śląsku Cieszyńskim i w powiecie pszczyńskim.
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serca, ozory), świeżą krwią oraz przyprawami (solą, pieprzem, majerankiem, ce-
bulą). Zamiast kaszy do potrawy używa się także bułek, a w wersji bezmięsnej 
podstawą masy są tarte ziemniaki i słonina. 

W zależności od rodzaju użytego nadzienia i jego podstawowego, bądź cha-
rakterystycznego składnika wyrób ten na Śląsku ma różne nazwy. I tak, potrawa, 
w której główny składnik farszu stanowi kasza, nazywana jest: kaszanką (Ka-
towice, Ruda Śląska, Zabrze-Kończyce, Tarnowskie Góry), kaszakiem (Zaolzie 
RCzes, ŚlCiesz, ryb), krupą (Katowice, koz), krupnikiem18 (ryb, mik, Katowi-
ce-Panewniki, Świętochłowice, Ruda Śląska-Kochłowice, gliw, Zabrze-Kończy-
ce, Piekary Śląskie, tar), krupniokiem (ogólnośląskie), krupną wusztą (oleś), 
krupiannym jelitem (Zaolzie RCzes), graupenwurstem (op), prejtem (Zaolzie 
RCzes). Wszystkie te nazwy ufundowane zostały nazwą kasza bądź jej gwaro-
wym odpowiednikiem krupa. Graupenwurst to nazwa zapożyczona z języka nie-
mieckiego – Graupe ‘kasza perłowa, krupy’ i Wurst ‘kiełbasa’, zaś prejt jest pożycz-
ką czeską (czes. prejt ‘farsz, nadzienie do kiszek wątrobianych’), pochodzącą od 
niemieckiego Brei ‘kasza’ (Machek 1971, s. 483)19:

Na całym Śląsku rozpowszechnione były i są jelitka z kaszą zwane krupniokami. 
W Istebnej sporządza się też je z ziemniakami (noszą wtedy nazwę bachory), a w Dą-
brówce Wielkiej i w Dzierżysławicach z bułkami (czyli gwarowo zemlami, skąd po-
szła nazwa zemloki); 

Krupnioki, nazywane również jelitka, kaszanka, graupenwurst, cieszyły się naj-
większym powodzeniem po świniobiciu, a podawane były nawet w czasie wesela 
na kolację. GŚl

Dawną nazwą jelit nadzianych kaszą jaglaną jest znana tylko na Śląsku Cie-
szyńskim nazwa dyrszczki, motywowana rzeczownikiem dyrszczka oznaczają-
cym ‘jelita zwierzęce wykorzystywane do nadziewania mięsem lub innymi pro-
duktami’ (SGŚ VIII): 

dyrszczka zadziana mięsem nazywa się kiełbasą; kaszą zaś lub inną mieszaniną z do-
daniem mięsa nazywa się jelitem; a kaszą prośną – dyrszczkami. ŚlCiesz 

Ciekawą nazwą wyrobu nie tylko z kaszy jest germanizm blutwuszt//
blutwoszt, z niemieckiego Blutwurst ‘krwawa kiszka’, w której wyeksponowany 
został jeden ze składników potrawy, tj. krew. Wyraz ten w gwarach śląskich funk-
cjonuje w różnych znaczeniach: 1. ‘wędlina z zawartością krwi zwierzęcej’ (strzel, 

18 Jest to dawne znaczenie tego wyrazu; w SGŚ opatrzone kwalifikatorem hist . (historyczne).
19 Na temat pochodzenia nazwy zob. także https://cs.wikipedia.org/wiki/Prejt [data dostę-

pu: 28.05.2021], gdzie Brät oznacza ‘siekane lub mielone mięso używane jako farsz’.
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op), 2. ‘rodzaj salcesonu’ (pszcz, Bieruń, Ruda Śląska, Zabrze, rac), 3. ‘rodzaj wę-
dliny z krwią i bułką’ (Zabrze), 4. ‘rodzaj wędliny z krwią i kaszą’ (Lubliniec)20. 

Z omówionej grupy nazw zasięg ogólnośląski ma nazwa krupniok, znana tak-
że polszczyźnie ogólnej jako regionalizm śląski21. Inne nazwy są ograniczone te-
rytorialnie do subregionu (np. krupianne jelito czy prejt znane tylko na Zaolziu, 
bądź dyrszczki ze Śląska Cieszyńskiego) lub jednej tylko miejscowości (jak krup-
na wuszta odnotowana tylko w Dziadowej Kłodzie w powiecie oleśnickim). 

Bezpośrednie odniesienie do surowca wykorzystanego do wyrobu potrawy 
widać także w nazwach bułczak (oleś), bułczanka (wodz, mik, Siemianowice Ślą-
skie, Chorzów, Katowice-Panewniki, Świętochłowice, Ruda Śląska, Zabrze, tar) 
i żymlok//zemlok//zymlołk22, będących nazwaniem kiszki, w której podstawo-
wym składnikiem farszu są bułki, nazywane na Śląsku żymłami23:

Zasadniczo potrawa ta poza Śląskiem jest całkowicie nieznana. (…) Nazwa żymloków 
pochodzi od żymeł, czyli bułek, które oprócz krwi wieprzowej, podrobów i przypraw, 
są podstawowym składnikiem tej potrawy. (…) Niektórzy, niby po polsku, nazywają 
żymloki – „bułczanką”. Ale to straszny dziwoląg. GŚl

Bułczanka to ogólnopolska nazwa naszych żymloków. Chorzów-Batory 

Żymloki i bułczanka to jest to samo, robi się je po świniobiciu albo kupuje w sklepie. 
Tarnowskie Góry 

W bułczance są bułki, a w kaszance – kasza. Katowice-Panewniki

Powyższy ciąg synonimów uzupełnia ponadto zapożyczony ze słowackiego 
wyraz jaternica (słowackie jaternica ‘kiszka kaszana z dodatkiem mięsa i bułki’)24 
poświadczony tylko na Zaolziu.

Inne jeszcze nazwy miała natomiast potrawa z żołądka lub jelit wieprzowych 
nadziewanych tartymi surowymi ziemniakami z dodatkiem skwarków, sadła lub 
tłustych kawałków mięsa zapiekana w brytfannie w piekarniku. Ten charaktery-
styczny dla Śląska Cieszyńskiego wyrób nosi nazwy bachor, bachora, bachoro 
i pochodzi od słowa bachor, występującego w języku czeskim i słowackim w zna-
czeniu ‘żwacz, brzuch, kałdun’: 

20 Hasło BLUTWUSZT w: SGŚ II.
21 Zob. hasło KRUPNIOK w: USJP. 
22 Nazwa ogólnośląska, wyraz znany i używany przez wszystkie pokolenia Ślązaków.
23 Dzisiejsze gwarowe żymła, zemla (staropolskie żemła) w znaczeniu ‘bułka’, powszechnie 

używane w polszczyźnie od XV wieku to – jak podaje SEJPBr – zpożyczenie z języka niemieckie-
go od Semmel. Małgorzata Witaszek-Samborska jako podstawę zapożyczenia wskazuje średnio-
-wysoko-niemieckie sämel(e) (Witaszek-Samborska 2005, s. 402).

24 Wyraz obecny także w języku czeskim: jitrnice, jaternice ‘kiszka wątrobiana’. J. Siatkow-
ski, M. Basaj (2002). Słownik czesko-polski. Warszawa: Wiedza Powszechna.
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W okolicach podgórskich z żołądka przyrządzano bachoro. Do tartych ziemniaków 
dodano sporo pokrajanego w kostkę tłustego mięsa i skwarków, masę doprawiono 
solą, pieprzem i majerankiem. Napełniony nią żołądek pieczono na brytfannie w pie-
cu piekarskim lub w rurze. Bachoro przyrządzano też z jelita grubego. ŚlCiesz

Obowiązkowym produktem wyrabianym podczas świniobicia była/jest tak-
że wędlina sporządzana z różnych rodzajów mielonego mięsa z dodatkiem wą-
troby, w osłonce z jelit lub zaprawiana w słoikach, przeznaczona do smarowa-
nia pieczywa. Do tego desygnatu odnosi się kilka synonimicznych nazw, jak: 
celbulkowe (Zaolzie RCzes), cwibelwurszt (Zaolzie RCzes), wspomniana już 
wcześniej jaternica (Zaolzie RCzes), a także jątrznica (Zaolzie RCzes), leberka 
(ŚlCiesz, pszcz, Katowice, tar, op, klucz, ŚlOp, GŚl), leberwuszt//lyjberwurszt 
(pszcz, wodz, Żory, mik, ryb, Ruda Śląska, gliw, Piekary Śląskie, tar, lub, rac, koz, 
strzel, op, klucz, Głog, prud, nys) oraz wątrobianka (Świętochłowice, Tarnow-
skie Góry, gliw). 

Motywację dla większości tych nazw, zarówno rodzimych jak i zapożyczo-
nych z języka niemieckiego, stanowi jeden ze składników potrawy, tj. cebula oraz 
wątroba. Wyraz cebula motywuje nazwy celbulkowe oraz cwibelwurszt – z niem. 
Zwiebelwurst ‘kiełbasa cebulowa’ (← od Zwiebel ‘cebula’). Natomiast wyraz wą-
troba funduje takie nazwy, jak wątrobianka oraz zapożyczone z niemieckiego 
leberka, leberwuszt//lyjberwurszt – niem. Leberwurst ‘kiszka wątrobiana’ (← od 
Leber ‘wątroba’). Do grupy tej należy też jątrznica utworzona – jak podaje SEJPBr 
– od nieocalałego w polszczyźnie słowa jątra ‘wątroba’25 oraz mająca to samo źró-
dło przejęta ze słowackiego jaternica (na temat jeszcze innych znaczeń jątrznicy 
w dawnej polszczyźnie zob. Borejszo 2007, s. 37–48). 

Do produktów z podrobów należy również prezwuszt//prezwórszt//
preswórszt26 (z niem. Preβwurst ‘salceson, głowizna’) – rodzaj wędliny wyrabia-
nej z głowizny wieprzowej, wołowej lub cielęcej oraz tłuszczu, podrobów, skórek 
wieprzowych, różnych okrawków mięsa i przypraw, z dodatkiem krwi zwierzęcej 
(prezwuszt czarny) lub bez (prezwuszt biały). 

Specjałem przyrządzanym zwykle podczas świniobicia są także pajszle//
pajśle – potrawa, rodzaj kwaśnego sosu, z pokrojonych podrobów (np. płucek 
albo żołądka wieprzowego lub wołowego), gotowanych z dodatkiem warzyw 
oraz przypraw, doprawiana zasmażką z mąki i masła, z dodatkiem octu lub kwa-
śnej śmietany (niekiedy także suszonych śliwek). Nazwa ta funkcjonuje tylko 

25 Jak podaje SEJPS, psł. *ętrьnica, *jętrьnica utworzona została od przymiotnika *ętrьnъ 
‘wątrobiany’, to zaś od *ętro, *jętro ‘wątroba’. Pierwotne znaczenie tego wyrazu to ‘to, co we wnę-
trzu, wnętrzności’. W wiekach XV–XVIII słowo oznaczało ‘kiszkę nadziewaną krwią i tłusz-
czem’. 

26 Nazwa znana na terenie całego Śląska, poza Zaolziem.
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na Śląsku Cieszyńskim (w innych częściach regionu są to flaki) i stanowi zapo-
życzenie z języka czeskiego, w którym pajšl oznacza ‘płuca, żołądek’27. 

Osobliwym przysmakiem, który spożywano w trakcie bicia wieprza, była po-
nadto pieczona krew – potrawa i jej nazwa potwierdzone tylko na Śląsku Cie-
szyńskim. Potrawę tę przygotowywano z tartych surowych ziemniaków (sparzo-
nych mlekiem) wymieszanych ze świeżą krwią z dodatkiem cebuli i przypraw, 
które następnie polewano roztopioną słoniną ze skwarkami i zapiekano w piecu. 

Jej wariantem była krew smażona (Śląsk Cieszyński), którą przyrządzano 
z krwi wieprzowej smażonej z cebulą i przyprawami (solą i pieprzem). Odpo-
wiednio ściętą krew krojono w kostkę lub w plastry i podawano z chlebem lub 
ziemniakami. Inną nazwą tej potrawy, nawiązującą do jej koloru, jest zarejestro-
wana w powiecie lublinieckim nazwa czernina. 

*  *  * 

Zaprezentowane w artykule gwarowe nazwy wyrobów ze świniobicia tworzą 
ciekawy i bogaty zbiór leksemów. Motywację dla większości z nich stanowi zwy-
kle najważniejszy składnik potrawy, podstawowy surowiec użyty do jej przygoto-
wania. Nazwy wskazujące na inne cechy, właściwości produktów, jak na przykład 
kolor (czernina) czy smak (zulc) potrawy lub też na naczynie, w którym się potra-
wę przygotowuje (kotówka), należą zdecydowanie do rzadszych. 

W omówionej grupie leksemów uwagę zwracają liczne zapożyczenia (niemiec-
kie, czeskie i słowackie)28, co wiąże się z pogranicznym charakterem Śląska i jest 
efektem wielowiekowych kontaktów językowych i pozajęzykowych mieszkańców 
tego regionu z językiem sąsiadów. Zapożyczenia te (w liczbie 23) stanowią prawie 
47% całości prezentowanych nazw, z tego pożyczki niemieckie (15 nazw) to 65% 
ogółu zapożyczeń i ponad 30% wszystkich analizowanych leksemów29; reszta to 
zapożyczenia czeskie i słowackie (łącznie 8 leksemów). 

27 Jak podaje Dorota Rembiszewska, wyraz pajšl do czeskiego języka nieliterackiego przeję-
ty został z bawarskiego paišl (na co wskazuje przejście b w p) – jest to regionalne południowonie-
mieckie Beuschel oznaczające ‘jedzenie z podrobów’ (Rembiszewska 2018, s. 214).

28 Obok pożyczek sensu stricto, do zapożyczeń zaliczono także wyrazy derywowane 
na gruncie dialektu śląskiego – o obcym rdzeniu i rodzimym formancie (jak np. leberka), a także 
wczesne zapożyczenia obecne w dawnej polszczyźnie ogólnej (np. jaternica, żymlok). 

29 Według Beaty Mikołajczyk, która dokonała analizy słownictwa kulinarnego (nazw po-
traw i produktów spożywczych) w gwarze miasta Poznania, zapożyczenia z języka niemieckiego 
w tej grupie nazw stanowią 27% (B. Mikołajczyk [2010]. Kilka uwag o nazwach potraw i produk-
tów spożywczych pochodzących z języka niemieckiego w gwarze miasta Poznania, Studia Ger-
manika Gedanensia, 22, 146). Znaczny udział germanizmów, liczący 19%, jest także widoczny 
w śląskich nazwach zup. Por. (Przymuszała 2018, s. 362–363). Dane te (pozyskane wprawdzie 
z nieco odmiennego materiału badawczego, różnego przede wszystkim pod względem ilościo-
wym) pozwalają wysnuć wniosek, że obecność germanizmów w leksyce kulinarnej odmian re-
gionalnych polszczny jest wyższa niż w języku ogólnym – według M. Witaszek-Samborskiej, 
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Wśród zapożyczeń dominują pożyczki formalnosemantyczne, dobrze za-
adaptowane do językowego systemu gwary, odznaczające się znacznym stopniem 
przyswojenia zarówno na poziomie fonologicznym, fleksyjnym, jak i słowotwór-
czym (o sposobach przejmowania wyrazów niemieckich do gwar śląskich zob. 
Obara 2002, s. 359–372). Funkcjonują one zwykle obok wyrazów rodzimych 
(i innych zapożyczonych), wchodząc z nimi w relację synonimii, np.: kaszanka, 
kaszak, krupa, krupnik, krupniok, krupna wuszta, krupianne jelito, graupenwurst, 
prejt . Część z germanizmów to wyrazy złożone przejęte do gwar śląskich w ory-
ginalnym brzmieniu, zaadaptowane pod względem graficznym i fonetycznym 
(blutwuszt, lyjberwurszt, flajszzupa, wusztzupa, welflajsz), natomiast do rzad-
szych należą wyrazy-cytaty, jak np. graupenwurst. Wśród omawianej grupy lek-
semów na uwagę zasługuje nazwa krupna wuszta – zestawienie w postaci pol-
sko(śląsko)-niemieckiej hybrydy, w której człon kategoryzacyjny stanowi wyraz 
zapożyczony z niemieckiego wuszta (od Wurst ‘kiełbasa’), zaś człon odróżniający, 
wskazujący na rodzaj wędliny – rodzimy przymiotnik utworzony od gwarowego 
rzeczownika krupy, tj. ‘kasza’. Tego typu struktur w leksyce kulinarnej Śląska jest 
więcej, np.: polski wuszt, sztampfowane kartofle, myrbowe ciasto, gemiza na tęgo, 
harynki w cebulowej zołzie. 

Wiele z zaprezentowanych w artykule nazw wyrobów ze świniobicia jest nie-
znanych polszczyźnie ogólnej30, należą one do leksykalnych osobliwości dialektu 
śląskiego, odróżniając go tym samym od języka ogólnego i innych dialektów. To-
też niezwykle interesujące byłoby przeprowadzenie – w celach porównawczych 
– podobnych badań w innych regionach Polski.

Na zakończenie podkreślić należy, że choć sam zwyczaj świniobicia uległ da-
leko idącym przeobrażeniom (wynikającym m.in. ze zmiany modelu życia spo-
łeczności wiejskiej oraz nawyków żywieniowych), gwarowe nazwy produktów 
z nim związanych są ciągle żywe. Są obecne w mowie nie tylko najstarszego po-
kolenia Ślązaków, ale także w czynnym zasobie słownikowym młodszych użyt-
kowników gwary.

w polszczyźnie ogólnej zapożyczenia w obrębie słownictwa kulinarnego wynoszą 9,5%. Por. (Wi-
taszek-Samborska 2005, s. 79). 

W niniejszym artykule nie omówiono wszystkich leksemów należących do subpola tema-
tycznego dotyczącego gwarowych nazw wyrobów ze świniobicia. Pominięto (co zostało zazna-
czone we wstępie) nazwy kiełbas oraz tłuszczów, wśród których udział germanizów także jest 
znaczący, np.: knobloch, knobloszka, raucherka, rołe//roły, wyrszla, wuszt, wuszta, wusztlik, fet, 
szmolc//szmolec, szpek, szpyrka. 

30 Słowniki ogólne języka polskiego odnotowują jedynie takie nazwy, jak: galareta, kiszka, 
kaszanka, krupniok, wątrobianka. Zob. USJP, ISJP.
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Skróty nazw powiatów i subregionów Śląska
ciesz – cieszyński
gliw – gliwicki
Głog – Głogóweckie
głub – głubczycki
GŚl – Górny Śląsk
karw – karwiński
klucz – kluczborski
koz – kędzierzyńsko-kozielski
krap – krapkowicki
lub – lubliniecki
mik – mikołowski
Niem – Niemodlińskie
nys – nyski
ol – oleski
oleś – oleśnicki
op – opolski
prud – prudnicki
pszcz – pszczyński
rac – raciborski
RCzes – Republika Czeska
ryb – rybnicki
strzel – strzelecki
ŚlCiesz – Śląsk Cieszyński
ŚlOp – Śląsk Opolski
tar – tarnogórski
wodz – wodzisławski

Streszczenie

Przedmiotem artykułu są gwarowe nazwy produktów wytworzonych po uboju trzody 
chlewnej na tle kultury ludowej Śląska. Celem pracy jest przedstawienie wybranej grupy 
leksemów należących do jednego z subpól dialektalnego słownictwa kulinarnego, zwró-
cenie uwagi na znaczenie nazw, ich pochodzenie i motywację (częściowo także na kształt 
formalny), a także omówienie mechanizmów nominacji. Bazę badawczą tekstu stanowią 
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własne materiały terenowe zebrane na terenie Górnego Śląska, starsze i nowsze opraco-
wania etnograficzne oraz słowniki dialektu śląskiego.

SłOWA KLuCZOWE: Śląsk, dialekt, leksyka kulinarna, motywacja semantyczna, 
świniobicie
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ABSTRACT: The article is a reconstruction of the entry EAT in the file of the Lexicon of 
Polish Mythology by Jan Karlowicz, found in 2017. A closer look at the information on 
the files, which has been grouped into 8 sub-entries (1. General approach; 2. A feast; 3. 
Fasting, no eat; 4. Magic food, inexhaustible; 5. Sweets [sugar, honey, honeycombs]; 6. 
Gluttony, drunkenness; 7. Hunger; 8. Assimilation. Anthropophagy. Child cannibalism). 
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skaâ mifologiâ edited by Svetlana M. Tolstaya.
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uwagi wstępne

Do podstawowych i najpierwotniejszych aktywności należy zdobywanie poży-
wienia, z kolei jedną z prymarnych czynności jest jedzenie. Jedno i drugie dotyczy 
w równym stopniu świata zwierząt i ludzi. Właściwie gdybyśmy wzięli pod uwagę 
tylko to, czyli potraktowali jedzenie (jako czynność i jako pokarm – ‘to, co się je’; 
znamienna jest tu polisemia utożsamiająca czynność z przedmiotem czynności) 
w aspekcie biologicznym, a dokładniej fizjologicznym, opozycja homo–animal 
(Dąbrowska [red.] 2003) straciłaby na wyrazistości: zwierzęta i ludzie muszą jeść, 
muszą też zdobywać pożywienie. Rzecz jasna, wymieniona opozycja silnie za-
znacza się w języku, stąd opisywana m.in. przez Zdzisława Kempfa (Kempf 1985, 
Kempf 1989) „gorszość” słownictwa dotyczącego zwierząt, por. np. jeść – żreć. 
Jeszcze silniej przeciwieństwo homo–animal widać w szeroko pojętej kulturze. 
Podane informacje w połączeniu ze świadomością tego, że trudno szukać języka, 
w którym nie byłoby wyrazu nazywającego czynność jedzenia, pozwalają według 
mnie na zaliczenie JEŚĆ do elementarnych i uniwersalnych jednostek seman-
tycznych, choć nie uwzględniła tego Anna Wierzbicka (Wierzbicka 2006). 

W obrębie antropologii kulturowej i socjologii mieszczą się też antropologia 
jedzenia i socjologia żywienia. Podstawowa i pionierska praca z zakresu pierw-
szej z wymienionych subdyscyplin to Trójkąt kulinarny Claude’a Lévi-Straussa 
(Lévi-Strauss 1966/1972), w którym preferencje żywieniowe zostały potraktowa-
ne jako trwałe wzorce społeczno-kulturowe, podobnie jak mity i rytuały. Biorąc 
pod uwagę system kulinarny, sytuuje się więc człowieka w dwóch podstawowych 
sposobach istnienia – kulturze i naturze, przy czym kulturę reprezentuje to, co 
ugotowane, a naturę to, co surowe. Jeśli idzie o socjologię żywienia, szczególna 
pozycja przysługuje książce Beaty Tobiasz-Adamczyk Od socjologii medycyny do 
socjologii żywienia (Tobiasz-Adamczyk 2013).

Szeroko pojęte kulinaria to także ważny komponent tradycyjnych badań etno-
graficznych, wystarczy zwrócić uwagę na to, że np. w Kulturze ludowej Słowian Ka-
zimierza Moszyńskiego (1967–1968) trzy spośród sześciu rozdziałów pierwszego 
tomu dotyczą żywności: Zdobywanie żywności i surowców, Przechowywanie żyw-
ności i surowców oraz Przygotowywanie pokarmów (Moszyński 1967, s. 24–292).

Pożywienie jest również tematem badań etnolingwistycznych. Do kulinarnych 
kulturemów należą w perspektywie podhalańskiej MOSKÁL, OSCYPEK i GO-
RZÁŁKA (Rak 2015, s. 315–338), w perspektywie polskiej – CHLEB, ROSÓŁ, 
KOTLET SCHABOWY i WÓDKA, a w perspektywie słowiańskiej –  CHLEB, 
WÓDKA i MLEKO (Rak 2021b, c). Ze względu na wyjątkową pozycję w kultu-
rze często przedmiotem opisu był CHLEB. Hasło to znalazło się też m.in. w kar-
totece Słownika mitologii polskiej (SMP) Jana Karłowicza (więcej o tym zbiorze, 
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jego zawartości i okolicznościach odnalezienia w 2017 r. w Archiwum Nauki PAN 
i PAU w Krakowie czytaj w: Rak 2018, 2021a, s. 13, 40), w Slavânskich drevnostiach 
pod red. Nikity I. Tołstoja (SD V, s. 412–421) i w Slavânskiej mifologii pod red. Swiet- 
łany M. Tołstojowej (SM, s. 476–477). Cząstkowy opis chleba odnotować można 
także w Słowniku stereotypów i symboli ludowych pod red. Jerzego Bartmińskie-
go i Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej (SSiSL II/1, s. 234–244, 284–298, 
321–327, 359–362, 400–404). Rekonstrukcję CHLEBA na podstawie wspomnianej 
kartoteki znajdziemy w książce Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych . 
Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka (Rak 2021a, s. 113–135).

Celem niniejszego artykułu jest rekonstrukcja kolejnego hasła – JEŚĆ, 
oznaczonego jako J12, czyli 12. hasło na literę j. Niestety nigdy nie będziemy 
mieli pewności, czy finalnie tak miało ono wyglądać. Pewną podpowiedzią 
są jednak inne prace Karłowicza, w tym zwłaszcza 23 hasła opublikowane 
w Wielkiej encyklopedii powszechnej ilustrowanej (WEPI). Nie ma w nich 
cytatów z literatury obcojęzycznej, choć są do niej odesłania, a komentarze 
odautorskie nie są rozbudowane. Moje ingerencje w materiał pozyskany z kar-
toteki polegały na: 

1) wprowadzeniu spajającego i porządkującego całość opisu; 
2) podaniu cytatów polskojęzycznych według umieszczonych na fiszkach 

skrótów odsyłających do źródeł (w kilku miejscach wskazania Karłowicza 
były błędne, sygnalizuję to w przypisach dolnych); 

3) ustaleniu, do których prac odsyłają skróty (pomocny w tym względzie był 
trzydziestosześciostronicowy rękopiśmienny Klucz znaków i skróceń, do-
łączony do SMP [por. Rak 2021a, s. 88–105]), niestety nie udało się to we 
wszystkich przypadkach; 

4) uporządkowaniu cytatów pod względem tematycznym i geograficznym 
(tak jak podczas rekonstrukcji hasła CHLEB zastosowałem układ wzoro-
wany na Ludzie Oskara Kolberga: Litwa, Pomorze, Mazury Pruskie, Wiel-
kopolska, Kujawy, Mazowsze, Kaliskie, Łowickie, Radomskie, Lubelskie, 
Kieleckie, Sandomierskie, Krakowskie, Góry i Podgórze, Rzeszowskie, 
Przemyskie, Sanockie i Krośnieńskie oraz Chełmskie [jako obszar pogra-
nicza polsko-ukraińskiego]);

5) uzupełnieniu w nawiasach kwadratowych wyrazów skróconych przez Kar-
łowicza. 

Nie rozszyfrowałem spajających kartotekę odsyłaczy (np.: D8ba1, D8ca4, 
D8ca6, K14a1 itp.), ponieważ byłoby to możliwe tylko w sytuacji zrekonstruowa-
nia pozostałych 72 haseł (kartoteka liczy 74 hasła, przypomnę, że został już opra-
cowany CHLEB). 
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Rekonstrukcja hasła JEŚĆ

Na hasło JEŚĆ składają  się następujące podhasła uwzględnione na osobnych 
fiszkach:

1. Ujęcie ogólne. 
2. Uczta, orgia. 
3. Post, nie jeść. 
4. Pokarm czarodziejski, niewyczerpany.
5. Słodycze (cukier, miód, plastry miodu).
6. Obżarstwo, opilstwo. 
7. Głód. 
8. Asymilowanie. Anthropophagia. Dzieciożerstwo. 

1. ujęcie ogólne 

Odniesienia do jedzenia pojawiają się zarówno w opowieściach dotyczących lu-
dzi biednych, jak i bogatych, por.: 

Matka ze łzami ich pobłogosławiła, i tegoż jeszcze wieczora królewicz ożenił  się 
z prześliczną królewną Krasnorodą – sute wesele sprawili, mnóstwo gości sprosili, 
i szczęśliwie ze sobą żyli! (Gl, t. I/78).

Królewicz uprzejmie ich przyjął, słodkim miodkiem uraczył (…) (Gl, t. II/79) (An-
toni J. Gliński, Bajarz polski . Zbiór baśni, powieści i gawęd ludowych, Wilno 18531). 

Jedzenie (zwłaszcza chleb) jest ważnym komponentem obrzędowości, por.: 

Razem z podarowanymi pieniędzmi [srebrnymi monetami, które podczas chrztu 
dziecko otrzymuje od rodziców chrzestnych – M.R.] zawija się zwykle nieco okruszyn 
chleba, ażeby dziecku nigdy go nie zabrakło (Töp 95) (Max Töppen, Aberglauben aus 
Masuren mit einem Anhange, enthaltend: Masurische Sagen und Mährchen, Danzig 
1867); 

wiążą się z nim również praktyki magiczne, por.: 

Mówią: że gdyby kto znalazł taką leszczynę, niech kopie pod jej korzeniem, a gdy tam 
znajdzie króla wężów, trzeba, aby go w oliwie ugotował tak dobrze, aby się całkowicie 
rozpłynął; maść taką niech zleje do jakiego słoika; a skoro się starym zrobi, niech weź-
mie tej maści, na chleb posmaruje i zje, a natenczas sen go ogarnie, śpi długo, a gdy się 

1 Karłowicz odsyłał też do innych stron tego opracowania (t. I/77, 189, t. II/78, 112), jednak 
nie ma na nich wzmianek o jedzeniu. 
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ocuci nie tylko że całkiem odmłodnieje i nowych sił nabierze, ale nadto szczęścić się 
będzie jemu przez cały ciąg dalszego życia (Gluz 493) (Józef Gluziński, Włościanie 
polscy uważani pod względem charakteru, zwyczajów, obyczajów i przesądów, z dołą-
czeniem przysłowiów powszechnie używanych, Warszawa 1856); 

i anegdoty, np.: 

Kucharz, jeśli źle ugotował jaką potrawę, jeśli mu się coś nie udało lub co zepsuł, sta-
ło się przysłowiem dworaków: „musiał kota zabić”, mówią także, iż po nim jedzenie 
nigdy smacznem nie będzie (Gluz 535). 

Por. też: WKL I 254; WKL II od 12, 23, 200 sg, Karmienie draka mięsem ib.; 
MM. I 147 sg; Tyl 163, 167, 180 sg.; T 2 VIII 226 – Jedzenie dla latawca niegorące; 
Fustel 23, 1372. 

Por. inne hasła w SMP: D8ba1, D8ca4, D8ca6, K14a1, R4a1, S19c10, S19e1, 
S19e2, S19e3, W6.3, W6.4, W6.5, W6.7, W10b8, W10b12, S8 23 str. 1, karmienie 
bałwanów p . Samojedów; 28: 25 sg. Upadek dobrych duchów + jedzenie zabron[io-
nych] rzeczy.

2. uczta, orgia3

Wątki szczegółowe: 1) Uczta duchów, nieboszczyków (por. S19h); 2) Uczta duchów 
zmarłych, taniec itp. (por. S19h); 3) Stypa (por. S19m); 4) Połykać coś (por. G10Oc). 

W polskim kręgu kulturowym motyw biesiadowania zaznacza  się na róż-
ne sposoby, także np. w podaniu dotyczącym postrzyżyn Siemowita (syna Pia-
sta Kołodzieja), podczas których pojawiają się wędrowcy wcześniej odprawieni 
przez Popiela. Tekst ten został przytoczony m.in. przez Lucjana Siemieńskiego 
w Podaniach i legendach polskich, ruskich i litewskich (Poznań 1845). 

Jak wynika z różnych przekazów, czynność jedzenia była obłożona przesąda-
mi, przede wszystkim obowiązywało odpowiednie zachowanie przy stole, por.: 

Jakieś zabobony uszanowania dla uczty i jedzenia w ogóle; na Litwie mówią: przy stole 
trza być jak w kościele. To wprawdzie najczęściej do dzieci mówią, że kto przy stole 
śpiewa, tego żona będzie miała głupiego męża. Wstać od stołu – nieprzyzwoitość. Koło 
Hrubieszowa włościanie mówią, że trza być przy stole jak jakby msza św . się odprawo-
wała [Gluz 405]. 

Zalecenia dotyczyły też innych aspektów jedzenia, np. czasu, kiedy można 
było odłączyć dziecko od piersi matki, por.: 

2 Nie udało się rozstrzygnąć, do których prac odsyłają te skróty. 
3 Tu orgia jako ‘zabawa wyuzdana, hulatyka gorsząca, rozpasana, nierząd, bachanalia, roz-

pusta’ (SW III, s. 828). 
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(Rzeszowskie) Dziecko należy odłączyć od piersi: albo na jagody (na wiosnę) albo 
na kopki (w jesieni), nigdy zaś w lecie; albowiem w czerwcu nawet kur nie sadza się 
na jajach, a dziecko w tym czasie odłączone piszczałoby ciągle jak kura (Ap XIV/126 
[Seweryn Udziela, Lud polski w powiecie ropczyckim w Galicyi, ZWAK XIV, 1890, 
s. 1–136]). 

Jedzenie było ujmowane w powiązaniu z pracą zgodnie z przysłowiem Bez 
pracy nie ma kołaczy, por.: 

Zacny i pracowity wieśniak rozmyślał, że gdyby nie musiał na chleb zarabiać, słowem 
i modlitwą więcej by zdziałał. Od następ[nego] dnia anioł mu jeść przyniósł. Ale sam 
wkrótce uczuł, że bez pracy i sam się stał gorszym i ludzie go mniej słuchali. Pomo-
dlił  się i zasnął. Nazajutrz już jedzenia cudownego nie było. Zrozumiał wolę bożą 
i wrócił do dawnej pracy (Br[onisława] Kamińska4, Leg[endy] hist[oryczne, Poznań 
1852, s. 310]). 

Biblijny motyw rajskiego jabłka znalazł odzwierciedlenie w zanotowanym 
na Rusi Czerwonej przez ks. Sudoka Barącza podaniu o królewnie, która skuszona 
przez diabła, zjadała jabłka i gruszki i w ten sposób zaprzedała mu swoją duszę 
(⊕38: 37 królewna z diabłem w lesie [X. S. Barącz, Bajki fraszki, podania przysło-
wia i pieśni na Rusi, Lwów 1886]). 

Ucztowano przede wszystkim w określone święta, por. uczta w wigilię B[oże-
go] Narodzenia (por. D8a), Rusalny tydzień5 (por. D9.6, ZM: 186, Lubb I 23–25, 
II 84), oraz podczas specjalnych spotkań, por.: 

Na wieczornice (wakarónes) w Augustowskiem zbierająca  się gromada przynosi 
każdy chleb, mięso, słoninę, jaja, śmietanę etc. i robi się z tego składkowa wieczerza 
([Hipolit] Giegużyński w „Kłosach” XII 172). 

Z obszaru litewskiego pochodzi też następująca obserwacja językowa: ban-
kiet u włościan (Troki, Lida) = ‘chrzciny’; byłem na b[ankiecie] = ‘na chrzcinach’. 
Jeśli idzie o polski materiał gwarowy, warto w tym miejscu odnotować wyraz 
nienasytka [‘owad, o którym mówią, że jeżeli go kto zje przypadkowo, to odtąd 
nigdy się już nasycić nie może’ SGPKarł III, s. 305]. 

Uczta to częsty wątek podaniowy, realizowany w różnych kulturach zwłaszcza 
jako Biesiada książąt i bohaterów, por.: 

4 To pseudonim Zofii Węgierskiej (1882–1869), pisarki i felietonistki.
5 Rusalny tydzień, inaczej święty, zielony albo suchy – święto u Słowian wschodnich i po-

łudniowych, przypadające tydzień przed ruchomym świętem Trójcy Świętej. Podczas rusalnego 
tygodnia panny puszczały na wodę wianki kwiatowe, a także zawieszały na drzewach białe ta-
siemki. Były to podarunki dla rusałek. 
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W Shahnameh6 7 dni i [więcej] pijaństwo, hałas. Toż w skazkach (Mohl: I, 335, 347, 
363, 463, 471, II: 57, 113, 125, 565, III: 217, 289, 313, 402 etc., Bębp 1868 III 648 sg). 
Opisy biesiad [podobne?] do skazkowych w mong[olskich], kałm[uckich] i turkij-
skich pod[anich]. Np. opis w Dżungariadzie7 (Bergm. IV, 183–190). Na biesiadach 
kłótnie i zagadki (Bębp ib. 651). 
W ind[yjskich] i pers[kich] opisach biesiad muzyka i taniec zawsze figurują. Przeciw-
nie w [opisach biesiad] śr[odkowo]azjat[yckich] i w[ielko]rus[kich] (Bębp ib. 653). 
Asd Ww 54. 
Ucztować na podwórzu WKL I 78.
Rynnami napoje płyną do gości ib. 

Ponadto warto zwrócić uwagę na prace naukowe dotyczące innych kultur, 
por.: Wa II/639 [W. Lutosławski, Przegląd czasopism, „Wisła” II, 1888, s. 636–641. 
C. Haberland O zwyczajach i przesądach przy jedzeniu: 

W skutek przesądów i obaw powstają pewne zwyczaje, które potem są zachowywane, 
nawet gdy przesądy ustąpiły. O zarzynaniu zwierząt istnieją u żydów i mahometan 
bardzo szczegółowe przepisy, które autor zestawia. O tem, czy krew należy wylać czy 
użyć, czy wolno mięso jeść gotowane, surowe, kto ma je upiec lub ugotować, o porze 
jedzenia, autor cytuje różne szczegóły, z obyczajów różnych ludów]. 

Por. też: Gl I/218; Gl XII (kłosy jeść dające); Gl II/108; WŁ I/79 nie jeść przed 
gospodarzem; ⊕4: 262 (czyli Z Lidzkiego etc . mojego zapisywania) goście znoszą 
jedzenie, 267 też, in, 296 też; LChv 421 [Julius Lippert, Christenthum, Volksglaube 
und Volksbrauch, Berlin 1882]; ⊕29 [Arthur de Gobineau, Les religions et les phi-
losophies dans l’Asie centrale, Paris 1866]. 

Por. inne hasła w SMP: D10c3, G10ł1, N2d5, S19e1. 

3. Post, nie jeść 

Wątki szczegółowe: 1) Dziecię głodzone po zjedzeniu czegoś (por. D6ka); 2) Truć, 
jad (por. B10c); 3) Napój zatruty (przez smoka etc.) (por. N3e).

W polskim folklorze słownym poszczenie jest traktowane jako dobrowol-
ne wyrzekanie się jedzenia, które w przyszłości ma zagwarantować kawalerowi 
pracowitą żonę, a pannie pracowitego męża albo szczęśliwy powrót ukochanego 
z wojny, por.: 

(Poznańskie) A jam pościł piątki, / pościłem soboty, / żeby była panienka / zdatna 
do roboty (⑭ 109 [O. Kolberg, Lud . Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, 

6 Perski epos narodowy autorstwa Ferdousiego dotyczy historii Iranu od stworzenia świata 
do poł. VII w. n.e., czyli końca dynastii Sasanidów. 

7 Kałmucki epos narodowy znany częściej pod tytułem Dżungar. 
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przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce . Wielkie Księstwo Poznań-
skie, cz. V, Kraków 1880, s. 109]). 
(Poznańskie) I odtąd co dzień u stóp się Bóstwa / z koronką w ręku modliła, / i sama 
piekła chleb dla ubóstwa / niedziołki nawet suszyła (⑭ 189). 
(Krakowskie) Z tamte strony wody, / stoji chłopiec młody; / żeby mi się dostał, / po-
ściłabym środy. Pościłabym środy, / suszyłabym piątki, / żeby mi się dostał / na zielone 
świątki. / Pościłabym środy, / piątki bym suszyła, / żeby mi  się dostał, / tobym się 
cieszyła. 
Poniedziałki poszczę, / wtorki, piątki suszę, / a przecie ja sama / jeszcze chodzić muszę. 
Sukmana z jedwabiem, / koszuleczka szyta, / a przecie się o mnie / mój Maciek nie 
spyta (⑮ 424 [O. Kolberg, Lud . Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysło-
wia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce . Krakowskie, cz. II, Kraków 1873, 
s. 424]).
(Krakowskie) Pości Zosia, pości, / całoroczne piątki, / żeby ułan wrócił / na Zielone 
świątki / Pości Zosia, pości, całoroczne środy, / żeby ułan wrócił / na zimowe gody. 
Pości Zosia z rana, / pości Zosia na noc, / żeby ułan wrócił / choćby na Wielkanoc. 
Ułan już nie wróci, / ułan śpi spokojnie, / poległ w obcej ziemi / na dalekiej wojnie 
(⑮ 449). 

Jak wynika z drugiego i trzeciego cytatu, czasownik pościć pojawia się w ko-
lekcji z suszyć, czyli wyrzekać się napojów. W folklorze słownym poszczenie trak-
towano też czasem w kategoriach religijnych, czyli jako powstrzymywanie się od 
jedzenia mięsa w określone dni. Dotyczy to zarówno terenów polskich: 

(Kieleckie) O św. Dorocie. Tkóre postu nie pościeły, / Ojca, matki, nie trzciły (czciły) 
(Ap IV/95 postu nie pościeły [Władysław Siarkowski, Materiały do etnografii ludu pol-
skiego z okolic Kielc, ZWAK IV, 1880, s. 83–184]); 

(Krakowskie) Jeżeli kto za życia swego nie pościł, to w piekle będzie karmiony nożem 
i widelcem, a w mięsny dzień same gady, ropuchy, padalce do gęby mu diabli pakować 
będą „naści, na masz mięso!” (KgKr III/20 [O. Kolberg, Lud . Jego zwyczaje, sposób 
życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce . Kra-
kowskie, cz. III, Kraków 1874, s. 20]); 

jak i pogranicza polsko-ukraińskiego: 

(Chełmskie) Posty oprócz mocy kościelnej, mają i inną jeszcze, służąc także i na spro-
wadzenie szczęścia i na lekarstwo chorób. Kto tedy uchronić się chce od febry (pohanka, 
tiotucha), ten pości ściśle dzień św. Wołosika w jesieni. Pastusi znów lub właściciele by-
dła poszczą w dniu św. Jurija i św. Mikoły na wiosnę, aby się bydło wiodło i przymnażało 
(KgCh I/65 [O. Kolberg, Lud . Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, 
obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce . Chełmskie, cz. I, Kraków 1890, s. 65]); 

oraz Moraw: 
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W „szczodry wieczór”, tj. wigilię, wszyscy dorośli poszczą nader ściśle, a dziatwie po-
wiadają: „Niech mi się nikt nie waży wziąć czegokolwiek do ust! Dziś jest wielki post”. 
Grożą im, że kto zje choć okruszynę chleba, nie zobaczy złotego baranka (Wa VI/541 
bydło [Bronisław Grabowski, Słowacy i Hanacy w Morawji południowej (Według dzie-
ła Jana Herbena), „Wisła” VI, 1892, s. 530–546]). 

Obostrzenia dotyczyły także terminu uboju zwierząt: 

(Chełmskie) W Spasówkę tj. w czasie postu przed tym świętem nie godzi się i nie ma 
też zwyczaju bić trzodę na mięso, jeść się mające po upływie postu (KgCh I/154). 

Długi post jest warunkiem osiągnięcia jakiegoś bardzo upragnionego celu 
– odczarowania braci zaklętych w ptaki: 

(Litwa) Aby odczarować swoich jedenastu braci, siostra powinna pościć przez 12 lat, 
12 miesięcy, 12 tygodni i 12 dni (Ap XII/58 [J. Karłowicz, Podania i bajki ludowe ze-
brane na Litwie, ZWAK XII, 1888, s. 1–58]). 

albo ukarania złodziei – tego dotyczy informacja z Chełmskiego (KgCh II/215 
[O. Kolberg, Lud . Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzę-
dy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce . Chełmskie, cz. 2, Kraków 1891]). Długi 
post związany jest również z motywem czasowego zaginięcia w jaskini: 

(Ruś Czerwona) Pieczary pod Stradczem8. Jest także podanie o dziewce, która wszedł-
szy do jednej z tych pieczar po wielkanocnej komunii, błąkała się w niej aż do dru-
giej bez żadnego pożywiania; gdy na drugą Wielkanoc wyszła, skoro ją tylko ksiądz 
pobłogosławił, w proch się rozsypała (Siem nr 100 [L. Siemieński, Podania i legendy 
polskie, ruskie i litewskie, Poznań 1845]). 

Jednak poszczenie to przede wszystkim zajęcie pustelników: 

Pięciu męczenników kazimierskich. Przez długi czas żyli [pustelnicy –  M.R.] jeno 
korzonkami i trochę warzywami, które w swoich ogródkach sadzili. Mięsa ani ryby 
nie zasmakowali nigdy; bo mięsa ślubowali nie jeść – a co do ryb, to choć tu w okolicy 
po jeziorach nie brak – czemże ich mieli biedni pustelnicy ułowić? Musieli się tedy 
obejść i przestać na korzonkach. Ale Bóg litościwy nie chciał ich opuścić przy ciężkiej 
pracy w głodzie i niedostatku – bo to do pracy, panie, sił człeku trzeba. Owoż tedy taki 
cud im sprawił (Siem nr 4, Pustelnicy). 

Na Rusi Czerwonej obowiązywał zakaz jedzenia jagód przez matki przed 
2 VII, czyli świętem Matki Boskiej Jagodnej, pod groźbą tego, że dzieci będą się 
źle chowały albo nawet będą umierały: 

8 Dziś: Страдч, wieś na Ukrainie, w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego. 
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(Ruś Czerwona) Żadna matka, która postradała dzieci swoje jedno po drugim, nie je 
przed tak zwaną Matką Boską Jagodną jagód, a to z tego powodu, aby dalsze jej dzieci 
dobrze się chowały (Dziewiętniki9, Bobreckie) (Ap VI/210 [Bronisław Gustawicz, Po-
dania, przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody, ZWAK VI, 1882, s. 210]). 

Uważano też, że dzieci tych matek, które mimo zakazu jadły jagody, będą 
po śmierci omijane w niebie przez Matkę Bożą rozdającą te owoce: 

(Ruś Czerwona) Albo dlatego, że w tym dniu rozdaje Matka Boska w niebie dzieciom 
jagody, a wtedy stoją smutne na boku owe dzieci, których matki przed owym dniem 
jadły jakiekolwiek jagody (Hołoskowice10) (Ap VI/210). 

Zakaz obejmował także jedzenie jabłek i gruszek: 

(Ruś Czerwona) Do „Spasa”, tj. do „Przemienienia Pańskiego” nie godzi się jeść owo-
ców rodzicom, których dzieci pomarły. Dziatki bowiem lubią gruszki i jabłka: Pan 
Bóg pozbiera je tego dnia i rozdaje gościńca, ale jeżeli którego dziecięcia matka zjadła 
owoc przed Spasem, to P. Bóg odpędza: „tobie nie dam… nie ma dla ciebie… idź 
sobie precz… twoja maty swyneju zjiła”, tj. zjadła surowe jak świnia (Ap IV/68 [zakaz 
jedzenia] owoców przed Spasem [Andrzej Podbereski, Materiały do demonologii ludu 
ukraińskiego, ZWAK IV, 1880, s. 3–82]). 

Kolejną datą, przed którą obowiązywał zakaz jedzenia owoców, to wspomnie-
nie św. Jana (24 VI), por. też: Aθ III: 264 [zakaz jedzenia] owoców przed ś . Janem 
sg. Zjedzenie dwóch zrośniętych jagód lub owoców przez pannę może sprawić 
– tak uważano na Rusi Czerwonej – że w przyszłości urodzi ona bliźnięta: 

(Ruś Czerwona) Dziewczyny nie jedzą dwóch zrośniętych jagód albo owoców, boby 
wyszedłszy za mąż urodziły bliźnięta (Bóbrka11, Dziewiętniki) (Ap VI/210). 

Odniesienia do jedzenia znajdziemy również we frazematyce, np.: Dobra dusza 
zje bez obrusa (Ap II/174 [A. Petrow, Lud ziemi Dobrzyńskiej, jego charakter, mowa, 
zwyczaje, obrzędy, pieśni, przysłowia, zagadki itd ., ZWAK II, 1878, s. 3–182]). 

Por. też: Gl I/194; KgKali 136 (U nas znajduje  się ona [piosenka o zającu 
– M.R.] już w książeczce pod tytułem „Postny obiad”); ⦶119 (O. Kolberg, Pieśni 
ludu polskiego, Warszawa 1857: siostra truje brata, który jest przeciwny jej zamąż-
pójścia, napojem przygotowanym z zabitego, zielonego węża); ⊕1: 30 (od Celiny 
Czechowiczowej ze Święciańskiego); ⊕3: 28 (z Pińszczyzny od pani Skirmun-
towej); ⊕4: 117; ⊕10: 19a (z Jarzewa [Święciańskie] od E. Iwaszkiewiczówny); 
⊕19: 98, XIV (P.L. Jacob, Curiosites des sciences occultes par, Paris 1862); ⊕28: 

9 Dziś: Дев’ятники, wieś na Ukrainie, w rejonie stryjskim obwodu lwowskiego. 
10 Dziś: Голосковичі, wieś na Ukrainie, w rejonie brodzkim obwodu lwowskiego. 
11 Dziś: Бібрка, miasto na Ukrainie w obwodzie lwowskim. 
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173 u Tuaregów (Nikolaj I. Nil, Buddizm, rassmatrivaemyj v otnošenii k posledo-
vatelâm ego, obitaûŝim v Sibiri, Santpeterburg 1858); ⊕33: 167 siedm lat, 314 póki 
nie… (Wilhelm i Jacob Grimm, Kinder- und Hausmärchen, tom I, Berlin 1812); 
⊕34: 42 (W. i J. Grimm, Kinder- und Hausmärchen, tom II, Berlin 1815); ⊕38: 
107; ⊕40: 411–423 (Edward B. Tylor, Primitive culture . Researches Into the De-
velopment of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom, v. I–II, London 
1871); ② 156 nr 482 sg; ④ 125 Siedm, 148 żyć nie jedząc 7 lat, nr 24, 28: parobek 
nie znający chleba, służąca nie jedząca; Töp III: 3, 112, 152, 160;  121 nr 137; 

 26, 59, 60 żyjąc powietrzem, 62 post i milczenie, 66 życie korzonkami, 126, 139, 
213 (Die Mährchensammlung des Somadeva Bhatta aus Kaschmir, t. I, Lipsk 1843); 

, 94, 112,169, bis 185, 336 (Mahabharta, tłum. Hippolyte’a Fauche’a, t. I); Dunck-
er I 4.149 [post] 42 dniowy,  , 273 (Mahabharta, tłum. Hippolyte’a Fauche’a, 
t. II); HW 131 (Wilhelm Herz, Der Werwolf . Beitrag zur Sagengeschichte, Stuttgart 
1862); Sy 154 sg (Rudolf Seydel, Das Evangelium von Jesu in seinem Verhältnis zur 
Buddhasage und Buddhlehre, Lipsk 1882);  173 sg (Die Mährchensammlung des 
Somadeva Bhatta aus Kaschmir, Bd. I–II übers v. Brockhaus, Lipsk 1843, t. II); 
LgC: 61, 115 (Andrew Lang, Custom and Myth, Londyn 1885); Żm 142 (Edmund 
Veckenstedt, Die Mythen, Sagen und Legenden der Žamaiten, Litauer, gesammelt, 
Heidelberg 1883); FL_2_186, 193 („Folk-Lore” [od r. 1890]).

Na temat postu por. także: My_II_13, św. Teofil 40 dni BGd., Skarga, 21/209, 
6, Lubb II 93, 101–103; M I: 105 passim; WJ: 98, 178 oraz inne hasła w SMP: C9f5, 
D8iVIIa1, D87aa str. 1, N11ga1, P21.4, S15ad1.

4. Pokarm czarodziejski, niewyczerpany 

Wątki szczegółowe: 1) Niewyczerpane jadło i napój; 2) Komunia (cf. K1); 3) Jadła 
same się zastawiające (cf. C8f); 4) Dziecię zrodzone po zjedzeniu czegoś (cf. D6ka). 

Niewyczerpane jadło i napój 
Por.: Siem nr 100; Gluz 535, 573; JWŻ 182; T 2 VIII 182 kasza z kwiatu żytniego; 
⊕1: 28; ⊕19: 29; ⊕27: 105 (August Schleicher, Litauische Märchen Sprichwor-
te, Rätsel und Lieder, Weimar 1857); ⊕33: 83 domek z chleba, bułek i cukru; 
⊕33: 93 sg, 390 przez aniołów noszony, 427 ryba zapładn[iająca]; ZM: 21, 23; 
⊕38: 119; RG 485 „boża manna” w grobie (Juliusz Roger, Pieśni ludu polskiego 
w Górnym Szląsku z muzyką, Wocław 1863, liczby oznaczają nie strony, lecz 
numery pieśni); ⊕42: 105 Zeus mlekiem i miodem karmiony, cf. kraina taka 
(Ludwig Preller, Griechische Mythologie, wyd. 3, t. I); Ły 41 (w mogile) kędy 
roskę piła, bożą manną żyła (Ignacy Łyskowski, Pieśni gminne i przysłowia 
ludu polskiego w Prusach Zachodnich, Brodnica 1854);  196;  od 119 jak 
ambrozję ind . zrobiono; ⑦ 152, 155, Hertz Parsifal: 19 Chrystus z nieba stolik 
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sprowadza ib. od 21; LB nr 6 miseczka cud (August Leskien, Karl Brugmann, 
Litauische Volkslieder und Märchen Aus dem preussischen und dem russischen 
Litauen, Strasburg 1882); VIm 9 (Hermann Varnhagen, Ein indisches Märchen 
auf seiner Wanderung durch die asiatischen und europäischen Litteraturen, 
Berlin 1882); Żm 50–67, 84, 86; Ap IX/85 (Józefa Moszyńska, Bajki i zagadki 
ludu ukraińskiego, ZWAK IX, 1885, s. 73–172); Edda 273 dzik niespożyty; Jhm 
85 (Eduard Adolf Jacobi, Handwörterbuch der griechischen und römischen My-
thologie, Leipzig 1835); Odys. 83 (Odysea Homera, tłum. Lucjan Siemieński, 
Warszawa 1895); KgŁęcz 167 bożą łaską żyła (Pieśń sieroca: A cóż-byś sa jadła, 
/ a cóż-byś sa piła? / Korzonecki gryzła, / bożą łaską zyła) (O. Kolberg, Lud . Jego 
zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, 
pieśni, muzyka i tańce . Łęczyckie, Kraków 1889). 

Jadło samo się zastawiające 
Częstym motywem podaniowym jest stół (por. też Gl IV od s. 109 stolicz[ek] cu-
d[owny]; ⊕33 od s. 185 stolicz[ek] cud[owny], rybki od s. 425), na którym w cza-
rodziejski sposób pojawia się jedzenie: 

(Litwa) Niema królewna i jej dwunastu braci orłów. Po niejakim czasie wchodzi Naj-
świętsza Panna; westchnęła, stół się nakrył dla niej i dwunastu osób; orły się spuściły, 
ludzką postać przybrały, więc do jedzenia zasiedli. Widząc swych braci, i cieszy się 
i płacze królewna, lecz zza pieca się nie wysuwa, czeka, co dalej będzie. Bracia posi-
lili się, znowu przemienili się w orły, we świat polecieli. Nazajutrz, jak się tylko stół 
nakrył, królewna zza pieca wyskoczyła, kawałek chleba zjadła, łyżkę strawy wzięła 
i znowu słysząc przybywających braci, za piec się schowała (Ap XI/231 [J. Karłowicz, 
Podania i bajki ludowe zebrane na Litwie, ZWAK XI, 1887, s. 229–293]). 

Z czarodziejskim stołem jest związany motyw cudownego obrusu (por. N11f; 
Gl I/125, 130, II/79, 80 sg. 112 sg, 128…, III/8, 121, IV [obrus samokarmiący]; 
ZM: 63; ⊕38 91; ⊕34 27 we młynie zaczar[owanym] 212 sg.;  19; Lit.A. 13). 
W wyniku boskiej interwencji (por. wątek Pana Boga/Pana Jezusa wędrującego 
pod postacią żebraka) w biednej chacie niespodziewanie pojawia się dużo dobre-
go jedzenia: 

(Litwa) Pan Bóg na ziemi. Były zapusty; w jednej bardzo nędznej chacie siedzieli 
biedni ludzie, nie mając, co jeść. Wtem Bóg do tej chaty zaszedł pod postacią star-
ca. Dzień dobry, rzecze wchodząc, co wy tu porabiacie? Cóż, biedujemy, zimno, 
głodno, nie mamy ani kawałka chleba, ani tyle, żeby módz  się posilić. Ha, to ja 
wam dam chleba, rzecze Pan Bóg; a wziąwszy ostry nóż, poszedł do obory i jedy-
nemu wołowi wykroił łopatkę, choć on nic nie czuł, gdyż to był Bóg. Cała rodzina 
zaczęła lamentować, że tylko tego wołu mieli, a i tego im przybysz odbiera. Ale Bóg 
kazał im część mięsa, którą wykroił, ugotować na wieczerzę, a potem rzecze do 
włościanina: Daj siana wołowi. Ten myślał, że on już nie żyje, aż patrzy, jakoby nic 
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nie było, wół stoi na wszystkich czterech nogach. Gdy chłop wrócił, Pan Bóg kazał 
żonie puste żarna obracać, garść niby zboża sypiąc; aż o cudu, żarna napełniały się 
mąką (Ap XI/286). 

(Góry i Podgórze) Drugim razęm śli tez Apostoli z Panęm Jezusęm i bardzo sie jim 
jeś zakciało. Kupić nie było ka, a pieniędzy tez mało co mieli pśi sobie. Pán Jezus 
skręcił sie na lewą strąnę i znaláz dąmek, a w tęm dąmku biedną wdowę. Pytáł jéj, 
aby mu dała, co zjeś i jego łucniom, ale łóna łodpedziała, ze nic ni má, jęno scypetkę 
mąki w dźiésce, a mleka tez ni má, bo jéj krowa pśisusyła. Pán Jezus łozkozáł, aby 
z téj mąki, co má placek jim łupiekła. Bez łoporu zádnego posła wdowa do kumory 
i patrzi do faski, a tu mąki pelnuśko. Ej! ale sie tez łuciesyła: zaráz zacęna placek 
piéc i posługować Panu Bogu. Nareście łozkázáł jéj Pán Jezus, aby sła do sopy, cy 
sie jéj krowa nie łocieliła. Idzie, a tu ciele wielgie, jakby łońskie, lezy łobok krowy. 
Nawarziła mleka, zrobiła siary, łupiekła placki i postawiła P. Jezusowi i jego łucniom 
na stół (Ap VII/41 [Władysław Kosiński, Materiały do etnografii Górali Beskido-
wych, ZWAK VII, 1883, s. 3–105]). 

W niezwykły sposób (za sprawą Pana Jezusa pod postacią starca) wyborne 
jedzenie pojawia się też w torbie wędrowca: 

(Ruś Czerwona) Pro szczasływoho durnia. Dureń spotyka starca i wstydzi się poczę-
stować go swoim jedzeniem, okazuje się jednak, że w torbie zamiast czarnego chle-
ba są wyborne smakołyki (Ap IX/82, 110 niesyty [J. Moszyńska, Bajki i zagadki ludu 
ukraińskiego, ZWAK IX, 1885, s. 73–172]). 

W podaniu o Piaście Kołodzieju Bóg przysparza ryb (Siem nr 3, O Piaście 
– Ryba niespożyta). Jako pokarm czarodziejski, którym mogą  się pożywić nie-
zwykłe postacie – w przywołanym niżej podaniu jest to akurat Śmierć – jest też 
traktowany miód (por. Żm 18 miód): 

(Litwa) O Walku, który śmierć oszukał. Walek rad tych darów, przypomniał sobie, 
że ojciec jego postawił beczkę wybornego miodu; myśli sobie, na co mnie to, gdy tak 
krótko żyć będę i proponuje Śmierci, aby się uraczyć; głodna Śmierć, rada z okazyi, 
nie każe długo siebie zapraszać; wypiła więc całą beczułkę, i każdy poszedł w swoją 
stronę (Ap XII/15). 

W innych przekazach jest mowa o niewyczerpanym ryżu (  64) i wód-
ce (④ od s. 115). Dzięki nauce Kościoła w Krakowskiem znana była Opowieść 
o ucieczce Żydów z Egiptu, w której jest również wzmianka o mannie z nieba: 

Na tej pustyni mogliby żydzi pomrzeć z głodu, lecz Mojżesz prosił Boga i spadła man-
na z nieba. Każdego poranku tyle manny upadło, że na cały dzień lud miał pożywie-
nie, jakie chciał (KgKr III/15). 
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Por. też: Gl II/ 48, 137, IV/127 sg.; My 14 sg, 69–71, 187; Töp 156 (Dziewczy-
na żąda od niego znaku na dowód, że to on jest właśnie; wtedy głupi rzuca jabłko do 
zamku . Dziewczyna); ⊕34: 44 trzy rzeczy, 64 sg. ib.; CIII Töpfchen kocke! Töpf . Stetr; 
LB nr 30; Żm 146, 160; Chp 1/157. 

Por. inne hasła w SMP: S8.23 str. 1, cf tu cb, cf. C8.

5. Słodycze (cukier, miód, plastry miodu)

Bardziej szczegółowe wątki: 1) Plastry miodu (por. O22ba); 2) Miód z pszenicą 
(por. C8f); 3) Miód do jedzenia po pierwszej nocy po ślubie; u Gruzinów znak 
niewinności młodej; 4) Cukier (por. Da). 

W baśni O księciu na Gołyszyszkach Gołopiętskim i o jego kocie opublikowanej 
przez A. J. Glińskiego w Bajarzu polskim… jako słodycze zostały wymienione 
makowniki, ciasta, ciastka i pierniki (Gl III/ 155). 

Por. inne hasła w SMP: D8b4, W6, S8. 

6. Obżarstwo, opilstwo 

Jak przekonuje przegląd tekstów folkloru, czy to polskiego, czy to obcego, wielcy 
bohaterowie cechują się wyjątkowością, jeśli idzie o potrzeby w zakresie jedzenia 
i picia. Dla przykładu Janosik ssie pierś matki przez 10 lat, a 

Rusłan np. niemowlęciem wypija mleko 10 mamek; toż inni bohater[owie], 
w Shahnameh – Gesserthan zjada na raz całą klacz i wołu itp. (Bębp. 1868 III 653). 
W[ielko]rus[cy] zaś bohaterowie jedzą tyle, co zwykli ludzie, w czem podobni są do 
[bohaterów] ind[yjskich] poematów (ib. 654). Opilstwo ich we wschod[nich] i w[iel-
ko]rus[kich] pod[aniach] ogromne. Tylko we wschod[nich] piją z czar, rzadko z ro-
gów, skórzanych butlów i miechów, w skazkach zaś wiadrami, toż i w sybir[skich] 
turskich pieśniach (ib. 654). 

Obżarstwo jest cechą potworów (por. przysłowia o wilkołaku, WKL I/180), 
a opilstwo – diabła (por. Jak Boruta pije WKL I: 221 sg., ib. II: 22 sg.). Stereotypo-
wo pijaństwo jest również cechą szewców (por. Gl I: IX szewc pijany). 

W różnych opowieściach skłonność do obżarstwa przypisuje  się całym 
narodom: 

Wiśn. Austr. 370 sg. ohydne obżarstwo krajowców. Obżarłszy się mięsem, „że brzuchy 
ich wydęły się jak pęcherze, zaczęli je nacierać łojem wydobytym z wołu, aby trochę 
zmiękły”. Potem tańczyli i znowu jedli, a nawet tłuszcz połknęli, potem posnęli; 
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albo tylko pojedynczym osobom (por. Cisz 1: 263–264 [S.B. Ciszewski, Kra-
kowiacy . Monografia etnograficzna, t. 1: Podania, powieści fantastyczne, powie-
ści anegdotyczno-obyczajowo-moralne, bajki o zwierzętach, zagadki i łamigłów-
ki, Kraków 1894 – tu tekst pt. O żarłoku, co zjadł z ćwierci mąki bułek i ćwierć 
mięsa]). W gwarach polskich na osobę, która nie jest w stanie zaspokoić głodu, 
mówi się nienajestny (SGPKarł III, s. 305). 

Por. też: Gl I: 10, II: 207, III: 115; WKL I: 71; Wójc. Pś I/173; Wójc. Pś. II/177; 
⊕33: 357 opiwosz, obżartus, LXXVII Kucharka obżarta, łakoma;  343, 344, Aθ 
II: 238, 239;  330 (Gregor Krek, Einleitung in die slavische Literaturgeschichte 
I, Hradec 1874).

Por. inne hasła w SMP: Dg5; W20a1.

7. Głód

Głód w tekstach folkloru jest traktowany przede wszystkim jako ‘pustość żołądka 
wywołująca popęd do jedzenia, czczość, łaknienie’ (SW I, s. 849) – por. Gl III/25, 
IV/49; ZM: 43 cf. Ezaw i Izaak (Roman Zamarski, Podania i baśnie ludu w Ma-
zowszu [z dodatkiem kilku szląskich i wielkopolskich], Warszawa 1852).

Osobną grupę stanowią przesądy dotyczące głodu, por.: 

(Góry i Podgórze) Przy jedzeniu zostawiają zawsze cokolwiek każdej potrawy na mi-
sce, boby to był zły znak (zapowiedź głodu?), gdyby  się zupełnie wszystko zjadło 
(Wa IV/871 [W. Kosiński, Zapiski etnograficzne zebrane w Jurkowie i okolicy, „Wisła” 
IV, 1890, s. 861–873]). 

Por. też: Mhdt Kornd 35; ⊕34: 64; ⊕36: 154/8 wróżba z myszy, ib. 155 z in. 
rzeczy (Ludwik z Pokiewia [Ludwik A. Jucewicz], Litwa pod względem starożyt-
nych zabytków, obyczajów i zwyczajów, Wilno 1846);  33; ④ str. 28 skąpica 
umiera z głodu; Żm 126; Siem nr 125 (Dziwożony . Na głowie dla stroju noszą czer-
woną czapeczkę; za pożywienie im służy ziele tak zwane: słodyczka); KgKiel II/227 
lenistwo głodem wyleczone (Głupi żeni się z królewną); Wa IV/862 (W. Kosiński, 
Zapiski etnologiczne zebrane w Jurkowie i okolicy, „Wisła” IV, 1890, s. 861–873. 
s. 862: Ćma . Gdyby koń zjadł ćmę, byłby głodny przez cały rok). 

Por. inne hasła w SMP: P21a9; S15n1; Z4ea1 pas. 

8. Asymilowanie. Anthropophagia. Dzieciożerstwo

W folklorze słownym mamy wiele świadectw tego, że zjedzenie pewnej części 
ciała określonego zwierzęcia gwarantuje człowiekowi i/lub innemu zwierzęciu 
nabycie określonych cech: 
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④ 282 Dadzą panu młodemu wątróbkę (świni), żeby miał zawsze do panny młodej 
ozdobę v. podobę.
Na chorobę św. Walentego schwycić kreta, rozedrzeć go żywego, krwią smarować 
twarz, tętno i piersi, a serce zjeść surowe (Kołomyja) (s. 140). Kto zje serce krucze 
(Ostrynia, Krechowce, Żywaczów) lub mięso krucze (Tłumacz, Złoczów, Dziewiętni-
ki, Janów), będzie złodziejem (s. 141). Oko prawe niedźwiedzia ususzone i zawieszone 
dziecięciu na szyi czyni je odważnym, a jeżeli kto sadłem niedźwiedzim nasmaruje 
sobie z rana czoło, będzie miał dobrą pamięć (Czarny Dunajec) (s. 150). Żołnierz, 
aby ocalał na wojnie, powinien utłuc skorupy żółwiowej i wypić z wódką (Nadworna) 
(s. 184) (Ap V/140, 141, 150, 158, 184 [B. Gustawicz, Podania, przesądy, gadki i nazwy 
ludowe w dziedzinie przyrody, ZWAK V, 1881, s. 102–186]). 

Por. też: LChr 180 sg. (Julius Lippert, Christenthum, Volksglaube und Volks-
brauch: Geschichtliche Entwicklung ihres Vorstellungsinhaltes, Berlin 1882); ⊕40: 
307; :145; BE 160 chleb (ciało Ch[rystusa]) utożsamia  się z ciałem jak logos 
z duchem (Ferdinand Christian Baur, Kritischen Untersuchungen über die kanoni-
schen Evangelien, ihr Verhältnis zueinander, ihren Ursprung und Charakter, Tüb-
bingen 1847); GO 69 (Aleksandr F. Gil’ferding, Ostatki slavân na ûžnom beregu 
Baltijskogo morâ, Sankt-Peterburg 1862); Jhm 10; WŁ 1/29 (Èduarda A. Vol’ter, 
Materialy dlâ ètnografii latyšskogo plemeni Vitebskoj gubernii, Sankt-Peterburg 
1890); Zzek 7 (R. Zawiliński, Z etnografii krajowej, Kraków 1882); Gaidoz Ragd 
od 203 różne świętości; Mierzyński źródła I/III (Antoni Mierzyński, Źródła do 
mitologii litewskiej od Tacyta do końca XIII wieku, Warszawa 1892); OP 278, cf. 54 
(Oskar Peschel, Völkerkunde, 2. wyd., Lipsk 1875) karmienie ludzkim mięsem 
tego, który nie chce, tam też antropofagia. 

Podsumowanie 

Podstawowa różnica, choć formalna, między ujęciem J. Karłowicza zaprezen-
towanym w SMP a innymi słownikami etnolingwistycznymi (mam tu na myśli 
słowniki stricte etnolingwistyczne, nie zaś takie opracowania, które są nastawio-
ne na opis całości słownictwa w kontekście kulturowym, np. KąśILG, KąśSGO, 
PelSGL i SGK), to obecność hasła czasownikowego. W SD i SM, a także w SSiSL 
dominują hasła rzeczownikowe, co wynika prawdopodobnie z tego, że w natu-
ralny sposób konceptualizujemy świat w kategorii rzeczy, urzeczowiamy go (por. 
Taylor 2007, s. 15, 199). 

W SD i SM znajdujemy hasła: EDA (SD II, s. 176–187; SM, s. 152–153), KORM-
LENIE (SM, s. 247–248), KORMLENIE SKOTA (SD II, s. 606–608), KORMLE-
NIE RITUAL’NOE (SM, s. 247–248), MED (SD III: s. 208–210; SM, s. 294–295), 
PIT’ (PIT’E, NAPITOK) (SD IV, s. 55–59), PIT’E (SM, s. 366–367), PIŜA (SD IV, 
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s. 59–65), POST (SD IV, s. 202–206; SM, s. 381–382) i SLADKIJ (SD V, s. 33–39). 
Nie ma z kolei osobnych haseł GOLOD (pol. głód) i PIR (pol. uczta). Przyjrze-
nie się zawartości SD oraz SM i porównanie wymienionych wyżej haseł z JEŚĆ 
przekonuje, że Karłowicz nie pominął żadnego z komponentów ważnych z per-
spektywy etnolingwistycznej. Jest to więc ujęcie pełne, które dowodzi silnego 
spetryfikowania kwestii jedzenia w kulturach słowiańskich. 
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Streszczenie

Artykuł stanowi rekonstrukcję hasła JEŚĆ z kartoteki Słownika mitologii polskiej Jana Kar-
łowicza, którą odnaleziono w 2017 r. Bliższe przyjrzenie się zamieszczonym na fiszkach 
informacjom, pogrupowanym w 8 podhaseł (1. Ujęcie ogólne; 2. Uczta, orgia; 3. Post, nie 
jeść; 4. Pokarm czarodziejski, niewyczerpany; 5. Słodycze [cukier, miód, plastry miodu]; 
6. Obżarstwo, opilstwo; 7. Głód; 8. Asymilowanie. Anthropophagia. Dzieciożerstwo), 
przekonuje, że mamy tu do czynienia z bardzo dokładnym ujęciem tematu. Wskazuje 
na to także zestawienie hasła JEŚĆ z zawartością dwóch słowników etnolingwistycznych 
– Slavânskich drevnostiej pod red. Nikity I. Tołstoja i w Slavânskiej mifologii pod red. 
Swietłany M. Tołstojowej. 

SłOWA KLuCZOWE: Jan Karłowicz, etnolingwistyka, materiały archiwalne, pożywienie 
w języku i kulturze
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WYRAZ ZALEWAJKA W GWARACH POLSKICH

THE WORD ZALEWAJKA IN THE POLISH DIALECTS

ABSTRACT: The  article presents the  meaning and geographical range of  the  dialect 
word zalewajka. Zalewajka is a soup made of  potatoes and sour soup (also known as 
white borscht). Zalewajka was certified in large part of Mazovia, in the Lublin region, 
in Rzeszów region, in Kujawy, in eastern Wielkopolska, in Łódzkie and Kieleckie, from 
where the range of the word reaches the vicinity of Dąbrowa Górnicza and villages near 
Kraków. This is illustrated by the map attached to the article.

KEYWORDS: Dialectology, dialectal vocabulary, linguistic geography

Zanim zajmiemy się sytuacją w gwarach, zorientujmy się, czy wyraz zalewajka 
był notowany w słownikach dawnej i współczesnej polszczyzny ogólnej. Wyrazu 
tego brak we wszystkich słownikach dawnej polszczyzny, a mianowicie w Słowni-
ku staropolskim (Sstp), w szesnastowiecznym Słowniku łacińsko-polskim Jana Mą-
czyńskiego (SMącz), w kartotece Słownika polszczyzny XVI wieku (SPXVIkart)1, 
w Elektronicznym słowniku polszczyzny XVII i XVIII wieku (e-SXVII) i w kar-
totece tegoż słownika (e-SXVIIkart), w Słowniku języka polskiego Lindego (L) 
i w Słowniku języka polskiego tzw. „warszawskim” pod red. Jana Karłowicza, Ada-
ma Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego (SW).

1 Za udzieloną mi informację dziękuję Redakcji tegoż słownika.
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Wyraz zalewajka pojawia się dopiero w Słowniku języka polskiego pod red. Wi-
tolda Doroszewskiego (SJPD). Czytamy tam, co następuje:

zalewajka (…) ‘zupa kartoflana zalewana żurem, śmietaną lub mlekiem; także: zupa 
kartoflana z kapustą’: Moje dziecko, co tam teraz ten wasz obiad wart, ta cała zale-
wajka. BOGUSZ. Węże 8 [Helena Boguszewska w książce dla dzieci Czerwone węże]; 
Majster Szymon na kominie suty ogień pali, w jednym saganie gotuje zalewajkę, 
w drugim pryczy kaszę. PORAZ. Kich. 35 [Janina Porazińska w utworze dla dzieci 
Kichuś majstra Lepigliny]. 

Dla naszego zagadnienia ważne jest, z jakich stron pochodziły obie autorki. 
Otóż Helena Boguszewska urodziła się w roku 1886 w Warszawie i tamże zmar-
ła. Janina Porazińska urodziła się w roku 1882 w Lublinie, a zmarła w Warsza-
wie w roku 1971. Informacje te są istotne dla naszych dalszych rozważań nad 
geograficznym zasięgiem wyrazu zalewajka, którego użyły autorki w swojej 
twórczości. Jeżeli chodzi o znaczenie wyrazu podane w Słowniku języka polskie-
go pod red. Witolda Doroszewskiego, to należy stwierdzić, że nie wynika ono 
z przytoczonych cytatów. Słownikarz opracowujący to hasło musiał sam znać ten 
wyraz lub dowiedział się od kogoś o jego znaczeniu. Co się zaś tyczy autorek, 
które w swojej twórczości użyły wyrazu zalewajka, to istotne jest, że jedna z nich 
pochodziła z Warszawy, druga z Lublina, a więc były związane z terytorium, 
na którym w gwarach znany jest wyraz. Należy też zauważyć, że zalewajka w cy-
tacie z Boguszewskiej oznacza niezbyt dobrą potrawę (przypomnijmy ten cytat: 
„Moje dziecko, co tam teraz ten wasz obiad wart, ta cała zalewajka”).

Teraz zajmiemy się już materiałami gwarowymi2. Przegląd rozpoczniemy od 
danych zaczerpniętych ze Słownika gwar Lubelszczyzny Haliny Pelcowej, ponie-
waż znajdują się w nim najdokładniejsze definicje znaczeń interesującego nas 
wyrazu i najbardziej precyzyjnie ukazano jego zasięg geograficzny. Pierwsze 
znaczenie wyrazu zalewajka podane w tym słowniku to ‘zupa z kapusty zapra-
wiana mąką’. Zasięg geograficzny tego znaczenia to „okolice Białej Podlaskiej 
i na południe od Kraśnika”. Drugie znaczenie to ‘zupa na zakwasie z żytniej mąki 
lub chleba’, trzecie znaczenie to ‘zupa z przewagą ziemniaków’. O znaczeniu dru-
gim i trzecim dowiadujemy się, że są one „powszechne”, to znaczy, że występują 
na terenie całej Lubelszczyzny, tj. od północnych peryferii powiatów łukowskiego 
i bialsko-podlaskiego po południowy zasięg powiatów biłgorajskiego i tomaszow-
sko-lubelskiego. Każde ze znaczeń jest w słowniku Pelcowej zilustrowane liczny-
mi cytatami, zaopatrzonymi nazwami wsi, w których je zanotowano. Poza tym 
po każdym ze znaczeń podaje autorka wykaz synonimów (Pelcowa 2012–2021, 
t. VI, Pokarmy 2019, s. 602–603).

2 Zapisy fonetyczne podaję w formie uproszczonej ze względu na trudności typograficzne 
przy składzie drukarskim.
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Po omówieniu danych dotyczących wyrazu zalewajka w słowniku Haliny Pel-
cowej, zajmiemy się innymi źródłami dialektologicznymi, które chociaż na ogół 
nie dają tak precyzyjnych definicji, licznych cytatów i nie ukazują tak dużych 
zasięgów, to jednak pozwolą nam na ogólne zorientowanie się, jaki jest przebieg 
izoleksy interesującego nas wyrazu w skali wszystkich gwar polskich.

Po stwierdzeniu, że hasła zalewajka brak w Słowniku gwar polskich Jana Karło-
wicza (SGPKarł) sprawdzimy odnośne dane w kartotece Słownika gwar polskich 
PAN w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie (SGP kartoteka). Dzięki 
temu wielkiemu zbiorowi słownictwa gwarowego dotrzemy do innych źródeł3.

Przegląd rozpoczniemy od gwar mazowieckich. W Atlasie gwar mazowiec-
kich nie ma co prawda mapy poświęconej zalewajce, ale w komentarzu do mapy 
nazw ‘zupy kartoflanej’ podały autorki, że interesujący nas wyraz, semantycznie 
nieco odbiegający od tematu mapy, mający bowiem znaczenie ‘zupa kartoflana 
zalewana żurem lub też zabielana mlekiem’, „tworzy niezbyt zwarty kompleks 
w południowo-zachodniej części Mazowsza”. Autorki wyliczyły kilkanaście wsi, 
w których zapisano wyraz zalewajka. Ja tu w skróceniu podaję tylko nazwy po-
wiatów: Białobrzegi, Brzeziny, Grodzisk Mazowiecki, Łowicz, Nowy Dwór Mazo-
wiecki, Rawa Mazowiecka, Skierniewice (AGM, t. VII, komentarze, s. 37). Rów-
nież w komentarzu do mapy noszącej tytuł ‘zupa z kapusty’ wymieniają autorki 
nie zmapowane relacje dotyczące zalewajki, która w pewnych wsiach jest zupą 
z kapusty wzbogaconą różnymi dodatkowymi komponentami. Wymieniona tu 
jest wieś w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego i zapis: zaliwajka z kapu-
śniakiem z okolic Białobrzegów (AGM, t. VII, komentarze, s. 41). Ze wsi Zuzuł-
ka w powiecie Węgrów mamy rękopiśmienny zapis: zaliwajka s syrowego mlika 
z definicją ‘rodzaj zupy’ (SGP kartoteka). Z kolei Polski atlas etnograficzny podaje 
z wsi Burakowskie pod Węgrowem i wsi Kluki pod Mińskiem Mazowieckim wy-
raz zalewajka w zaskakującym trochę znaczeniu ‘barszcz z kiszonych buraków’ 
(PAE VI, mapa 319). Znaczenie ‘barszcz z kiszonych buraków’ dlatego oceniam 

3 Poniżej przedstawiony przegląd danych ze wspomnianej kartoteki uzupełnili na moją proś-
bę: prof. dr hab. Jerzy Sierociuk – danymi z Wielkopolski, prof. dr hab. Zofia Sawaniewska-Mocho-
wa – danymi z Kujaw. Po wygłoszeniu niniejszego tekstu jako referatu zaapelowałem do uczest-
ników konferencji, by nadsyłali uzupełniające informacje o zalewajce. Na ten apel odpowiedzieli, 
nadsyłając dane: prof. dr hab. Barbara Grabka – z okolic Krakowa i z okolic na północny wschód od 
Nowego Sącza, prof. dr hab. Michał Głuszkowski – z Kujaw, prof. dr hab. Lidia Przymuszała – ze 
Śląska Cieszyńskiego, prof. dr hab. Maciej Rak – z okolic Kielc, prof. dr hab. Katarzyna Sobolew-
ska – z terenu Mazur. Uzyskałem też informacje ze Śląska Cieszyńskiego od prof. dr hab. Janiny 
Labochy i od prof. dr hab. Jadwigi Wronicz, z okolic Tarnobrzega od prof. dr hab. Moniki Buławy, 
z okolic Dukli na południe od Krosna od prof. dr hab. Haliny Kurek, z terenu pomiędzy Gorlicami 
i Nowym Sączem od prof. dr hab. Renaty Kucharzyk, z okolic Limanowej od prof. dr hab. Zofii 
Cygal-Krupy, z Brzozowa od mgr Marii Tokarz. Na pewne bibliograficzne braki wskazał mi też 
recenzent wydawniczy niniejszego artykułu. Wszystkim wymienionym Uczonym serdecznie dzię-
kuję, uzyskane od nich dane pozwoliły bowiem uzupełnić zasięg geograficzny wyrazu.
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jako zaskakujące, ponieważ niemal z reguły zalewajka to zupa, której głównym 
komponentem jest żur, inaczej – biały barszcz, nie zaś buraki. Od Kurpiów 
z Puszczy Białej, położonej pomiędzy Pułtuskiem i Ostrowią Mazowiecką, mamy 
zapis Marii Żywirskiej w jej książce Puszcza Biała, jej dzieje i kultura: „…tzw. 
Zalewajka. Była to zupa kartoflana zasypana kaszą jęczmienną lub grubo krajaną 
kapustą i zaprawiona słoniną” (Żywirska 1973, s. 355).

Z kolei zajmiemy się terenami położonymi na zachód od środkowej Wi-
sły. I tak na przykład z miejscowości Woźniki pod Sieradzem mamy definicję: 
‘zupa zalewana białym barszczem’, z Dąbrowy Poduchownej pod Iłżą: ‘rodzaj 
zupy z gotowanych ziemniaków z białym barszczem’, ze wsi Chotel Czerwony 
pod Buskiem: ‘zupa z żuru gotowana razem z ziemniakami’. Najstarszy i szcze-
gólnie cenny jest zapis samego profesora Nitscha ze wsi Kołomań pod Kielcami, 
gdzie zalewajkę opatrzył uczony definicją ‘żurek z ziemniakami’ (SGP kartoteka). 
Z okolic Kielc pochodzą też relacje dostarczone przez autochtona ze wsi Dębno 
pod Kielcami, profesora Macieja Raka: 

Tę zupę [tj. zalewajkę] gotuje się w następujący sposób: ziemniaki w kostkę gotuje się 
w osolonej wodzie z liściem laurowym i zielem angielskim, dodaje się pokrojoną mar-
chew i pietruszkę, latem także natkę pietruszki. Następnie zalewa się barszczem białym, 
dodaje się też łyżkę śmietany. Jeszcze wypada tę zupę okrasić słoniną i dodać ugotowane 
na półmiękko jajka (jedno na talerz), żeby się żółtko delikatnie rozpłynęło w zupie. Oczy-
wiście dodajemy jeszcze pieprz mielony. W Dębnie jest też żartobliwa śpiewka: Kiem zem 
do niej chodzieł, smazeli mi jaja . Kie zem się łozenieł sama zalewaja. Wynika z tego, że za-
lewajka (tu augmentatywnie zalewaja) nie była zbyt szanowana jako jadło codzienne. 

Z Łódzkiego i Kieleckiego podaje też dane Karol Dejna w słowniku zatytuło-
wanym Słownictwo ludowe z terenów (byłych) województw kieleckiego i łódzkiego: 
„zalewajka ‘zupa z rozcieńczonego barszczu gotowanego razem z pokrojonymi 
ziemniakami’ ” (Dejna 1985, s. 164). Autor podaje wiele lokalizacji terytorialnych 
z badanego obszaru.

Najdalej na południowy zachód sięga zalewajka aż na pogranicze Małopolski 
i Śląska (aż do Zagłębia Dąbrowskiego włącznie, które historycznie przynależy 
do Małopolski), skąd z miejscowości Niegowa pod Zawierciem mamy cytat: zoly-
wajka – zimioki to się zaleje boszcem z mąki, troche cebule, zaprawa taka, pieprzu 
troche, słoniny, okrasili troche, jak kto miał (SGP kartoteka).

W sumie z obszarów położonych na południe od Łodzi, z Kieleckiego i z tere-
nów na południe od Kieleckiego mamy do zalewajki materiały z okolic: Sieradza, 
Opoczna, Radomia, Radomska, Włoszczowy, Kielc, Zawiercia, Miechowa, Buska 
Zdroju i Sandomierza.

Według danych dostarczonych przez prof. Barbarę Grabkę wyraz zalewajka 
występuje w miejscowości Skała, leżącej na północ od Krakowa i na południowy 
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zachód od Miechowa, w Dobranowicach na północny wschód od Krakowa oraz 
we wsi Sułów w pobliżu Wieliczki, które to dane znacznie poszerzają na południe 
zasięg interesującego nas wyrazu.

A jak sytuacja wygląda na zachód od Warszawy, czyli na pograniczu mazo-
wiecko-wielkopolskim? Tu szczególnie cenne są zapisy Mieczysława Szymcza-
ka z jego rodzinnej wsi Domaniewek w okolicy Łęczycy: „zaliwajka  zoliwajka 
‘zupa kartoflana zalewana barszczem’: kartofli się nastrugo, gotuje się je na rzodko, 
późni potym sie kwaśnym boszczym zaleje, przyprawi się śmitanom albo uobiyli 
mlykim ji się je zaliwajka; zoliwajke to na kolacjom gotujimy.” Podaje też autor 
deminutivum zaliwajecka i augmentativum zaliwaja (Szymczak 1973, s. 1145).

Wyraz zalewajka zapisano też na Kujawach. Dowiedziałem się o tym dzięki 
uprzejmości profesor Sawaniewskiej-Mochowej, która udzieliła mi informacji, 
że w kartotece opracowywanego przez nią wraz zespołem Słownika gwary i kul-
tury Kujaw (Sawaniewska-Mochowa 2017 i kartoteka) znajduje się następująca 
relacja: „ZALEWAJKA ‘zupa z żuru’: zaliwajka: Żur można przyrządzić jeszcze 
inaczej . W większej ilości wody gotuje się ziemniaki, a kiedy są już miękkie, wlewa 
się do tego żur z żurownika . Tak ugotowany nazywa się zalanym albo zaliwajkum. 
Słoniną krasi się go obficie . włoc (Masłowski 1935)”.

Informacje dotyczące Kujaw wschodnich uzyskałem dzięki uprzejmości pro-
fesora Michała Głuszkowskiego, który zwrócił mi uwagę na A.B. Łukaszewicza 
Słownik gwary Kujaw wschodnich, gdzie podano materiał z okolic Kowala, czyli 
z pogranicza Kujaw i Mazowsza. W słowniku tym podano wyraz w formie zaliwaj-
ka (Łukaszewicz 2014). Poza tym podał profesor Głuszkowski materiał zebrany 
od uczniów szkoły rolniczej4 w Kowalu. Uczniowie ci, pochodzący z gmin: Kowal, 
Lubień Kujawski, Baruchowo i Gostynin skłaniali się raczej do formy zaliwajka, 
a więc takiej, jaką podaje w słowniku Łukaszewicz. Sam profesor Głuszkowski 
zna wyraz w formie zalewajka. Wyraz ten zna też żona profesora, pochodząca 
z miejscowości Szpetal, obecnie prawobrzeżnej dzielnicy Włocławka.

A co znajdujemy w Atlasie języka i kultury ludowej Wielkopolski? Z komen-
tarza do mapy ‘nazwa zupy z ziemniaków’ dowiadujemy się, że wyraz zalewajka 
zapisano we wsi Wielenin w okolicy Turku (czyli w Wielkopolsce) i we wsi Gale-
wice pod Wieluniem (czyli na pograniczu Wielkopolski). Znajdujemy tam opis: 

Wymienione wyżej nazwy określają zupę, której podstawowym składnikiem są drob-
no pokrojone, w zasadzie surowe ziemniaki, rozgotowane w wodzie z dodatkiem 
włoszczyzny, przypraw i tłuszczu. Dla okraszenia zupy gotują ją pospolicie z wkładką 
z mięsa lub kości”.

W odniesieniu do wsi Galewice jest jeszcze informacja, że

4 Oficjalna nazwa tej Szkoły to: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazi-
mierza Wielkiego w Kowalu.
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„często zaprawia się zupę słodkim mlekiem” (AJW, t. I, s. 133). 

W materiałach rękopiśmiennych SGP PAN jest jeszcze zapis ze wsi Złotniki 
położonej pod Kaliszem: zalywajka jez dobro z kiołbasum, kichum i słuninum 
z definicją ‘zupa z barszczu z ziemniakami’ (SGP kartoteka).

Tak jest w południowo-wschodniej Wielkopolsce. Ale w pozostałej części tego 
regionu wyraz zalewajka jest nieznany. Potwierdzają to dane od profesora Jerze-
go Sierociuka, który na moją prośbę uzyskał informacje od swoich znajomych, 
pochodzących z różnych stron Wielkopolski, że wyraz zalewajka jest nieznany 
w miejscowości Pobiedziska pod Poznaniem, w Gnieźnie, we wsiach Zielona-
wieś pod Rawiczem i Dąbrówka Wielkopolska pod Międzyrzeczem. Że jednak 
w niektórych okolicach południowo-wschodniej Wielkopolski wyraz był znany 
i używany, świadczy dodatkowo następująca relacja zanotowana we wsi Pracze 
pod Miliczem na pograniczu śląsko-wielkopolskim. Otóż dzieci szkolne w Mili-
czu przestały używać wyrazu zalewajka jako pogardliwego określenia człowieka 
pochodzącego z Poznańskiego: „W przyjaznej atmosferze szkolnej zarzuciły dzie-
ci obelżywe epitety: (…) <zalewajka> (…).” (Pawłowska 1968, cz. II, s. 154).

Jeśli chodzi o Pomorze Gdańskie (w tym Kaszuby, Kociewie, Krajna, Złotow-
skie, Malborskie), to można z dużą dozą prawdopodobieństwa wyrazić przypusz-
czenie, że wyraz zalewajka jest tam nieznany. Z tego obszaru jest bowiem tak wie-
le dużych słowników, że gdyby interesujący nas wyraz tam istniał, to niechybnie 
by się w którymś z nich pojawił.

Brak jakichkolwiek danych do opisywanego wyrazu z terenów rozciągających 
się od Pomorza Gdańskiego do wschodniej granicy państwa, a więc z Ostródz-
kiego, Warmii, Mazur, Augustowskiego i północnego Podlasia5.

Z kolei przedstawmy sytuację panującą w Rzeszowskiem. Istnienie wyrazu za-
lewajka stwierdzono w okolicach miejscowości Kamień, położonej między Rze-
szowem i Niskiem. W słowniku Jana Kutyły Słownik gwary lasowiackiej Kamienia 
i okolicy czytamy: „zalywajka ż 1. rodzaj zupy ziemniaczanej, 2. osoba formułująca 
nadmierne i nieuzasadnione pochwalne opinie; lizus, żartowniś” (Kutyła 2016, 
s. 319). Zalewajka znana też jest w miejscowości Wydrza pod Tarnobrzegiem w zna-
czeniu ‘zupa, której komponentami są ziemniaki, warzywa i zakwas do białego barsz-
czu’; informację tę uzyskałem od pochodzącej z tych stron profesor Moniki Buławy. 
Potrawę tę znano też w okolicach Dukli na południe od Krosna, komponentami jej 
były: mleko, mąka i ziemniaki; zawdzięczam tę informację profesor Halinie Kurek. 

5 Jestem wdzięczny prof. Katarzynie Sobolewskiej za sprawdzenie w kartotece Słownika 
gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur jedynej – jak się okazało – mylnej relacji o wyrazie zalewajka 
z okolic Szczytna. Tu zachęta dla osób wywodzących się z tych regionów, by zainteresowały się, 
czy najstarsi autochtoni wiedzą coś na temat zalewajki. Nie chodzi tu o ogólną informację w ro-
dzaju „wiemy” lub „nie wiemy”, ale o konkretne dane ze ściśle określonych miejscowości.
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Nie stwierdziły istnienia zalewajki osoby pochodzące z Brzozowa na południe od 
Rzeszowa; informacja od tamtejszej autochtonki, magister Marii Tokarz.

Marginesowo wspomnę, że w poszukiwaniu wyrazu zalewajka w Rzeszow-
skiem natrafiłem na wyraz zalewaj. Jeden zapis rękopiśmienny pochodzi ze wsi 
Poręby Majdańskie pod Kolbuszową, skąd mamy definicję: ‘zupa: ziemniaki go-
towane w żurku’ i cytat: zolywaj to są zimioki z boscem (SGP kartoteka). Drugi 
zapis ze wsi Dymitrów pod Tarnobrzegiem, gdzie zapisano tylko zaliwoj z lako-
niczną definicją ‘zupa’ (Wójtowicz 1966, s. 89).

Posuwając się z Rzeszowszczyzny w kierunku południowo-zachodnim, napo-
tykamy zalewajkę w podgórskich okolicach Gorlic. W słowniku Aleksandra Wie-
trzyka Słownik gwary Pogórzan z okolicy Gorlic znajdujemy relację: „zalewajka 
– zupa na bazie żuru z ziemniakami, grzybami i słoniną” i odsyłacz: „zalywajka 
zob. zalewajka” (Wietrzyk 2011, s. 216).

Jeśli chodzi o podgórskie tereny na zachód od Gorlic, a ciągnące się poprzez 
Sądeckie, Limanowskie, Nowotarskie, Orawę, Myślenickie, Suskie, Wadowickie, 
Żywieckie, aż do Śląska Cieszyńskiego, to nie ma stamtąd ani jednego zaświadcze-
nia wyrazu zalewajka, pomimo że z tych obszarów mamy obfite zbiory słownictwa 
gwarowego, zarówno drukowane jak rękopiśmienne. Ważne są trzy informacje ne-
gatywne pochodzące od autochtonów z miejscowości Bobowa i Rzepiennik Strzy-
żewski, leżących na północny zachód od Gorlic, a na północny wschód od Nowego 
Sącza oraz z Dobrej pod Limanową. Otóż nie znają ze swoich stron rodzinnych wy-
razu zalewajka profesor Renata Kucharzyk z Rzepiennika Strzyżewskiego, profesor 
Barbara Grabka z Bobowej i profesor Zofia Cygal-Krupa z Dobrej.

Brak danych do zalewajki z terenów leżących na zachód od Rzeszowa, a miano-
wicie z okolic Dębicy, Tarnowa, Dąbrowy Tarnowskiej, Brzeska, Bochni oraz z oko-
lic rozciągających się na zachód od Krakowa w kierunku Katowic i Oświęcimia.

Jeżeli chodzi o Śląsk, to do odnotowania jest tylko jedna relacja, która jednak 
wzbudza wątpliwości (o czym niżej). Na tę relację zwróciła mi uwagę profesor 
Lidia Przymuszała. Cytuję: 

Typową zupą przyrządzaną z mlekiem była zalywanka, zwana też zalywajką, fiutką 
lub chudą jewą. Skórki z wędzonej słoniny wymoczono w gorącej wodzie, następnie 
ugotowano na miękko i zalano słodkim mlekiem. Zupę można było zasypać ryżem. 
Podawano ją też z ziemniakami (Ondrusz 1972, s. 189). 

Stwierdzenie istnienia wyrazu zalewajka na Śląsku Cieszyńskim dlatego 
wzbudziło moje wątpliwości, ponieważ z tego regionu mamy bardzo obfite źró-
dła drukowane i rękopiśmienne w kartotece Słownika gwar polskich PAN (SGP 
kartoteka), które nie potwierdzają istnienia tam tego wyrazu. Poza tym zaczerp-
nąłem opinii dwu autochtonek pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego, będących 
profesorami w zakresie językoznawstwa polonistycznego, które stwierdziły, że nie 
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znają wyrazu zalewajka ze swoich rodzinnych gwar. Jedną z tych autochtonek jest 
profesor Jadwiga Wronicz, redaktorka i współautorka Słownika gwarowego Ślą-
ska Cieszyńskiego (SGŚC 2010), drugą – profesor Janina Labocha.

Z pozostałych części Śląska brak jakichkolwiek danych dla interesującego nas 
wyrazu, pomimo że z tego regionu jest wiele opracowań dialektologicznych, w tym 
słowników, w których brak tego wyrazu. Najbliższymi regionami graniczącymi ze 
Śląskiem, w których zaświadczono wyraz zalewajka, są południowo-wschodnia 
Wielkopolska i, należące historycznie do Małopolski, Zagłębie Dąbrowskie.

Jaki jest zatem obszar występowania opisywanego wyrazu w gwarach polskich? 
Rozpocznę opis od północy, posuwając się stopniowo ku południu. Idąc od wscho-
du, zalewajkę znajdujemy w okolicach Ostrowi Mazowieckiej, Węgrowa, Mińska 
Mazowieckiego, Pułtuska, Garwolina, Nowego Dworu Mazowieckiego, Grodziska 
Mazowieckiego, Rawy Mazowieckiej, Skierniewic, Brzezin, Łowicza, Łęczycy. Da-
lej przechodzimy przez Kujawy i leżące na południowym wschodzie Wielkopolski 
okolice Turku i Kalisza. Teraz zwracamy się ku południowemu wschodowi, gdzie 
nasz wyraz spotykamy w okolicach Sieradza, Wielunia, Radomska, Opoczna, Ra-
domia, Końskich, Iłży, Włoszczowej, Kielc, Buska Zdroju, Sandomierza. Posuwając 
się na południowy zachód, stwierdzamy istnienie wyrazu w okolicach Dąbrowy 
Górniczej oraz w północnych i południowo-wschodnich okolicach Krakowa. Prze-
kroczywszy nurt środkowej Wisły, wchodzimy do Lubelszczyzny, gdzie istnienie 
wyrazu stwierdzono na terenie od północnych granic Łukowskiego i Bialsko-pod-
laskiego po południowe krańce Biłgorajskiego i Tomaszowsko-lubelskiego. Zale-
wajkę zapisano też w Rzeszowskiem i w okolicach Gorlic.

Na zakończenie wspomnę, że nasz wyraz przewędrował na pewno wraz z ru-
chami ludności po drugiej wojnie światowej do różnych innych regionów, w któ-
rych wcześniej nie był znany, ale oczywiście opisywanie tego zjawiska przekracza 
ramy tradycyjnie pojmowanej geografii lingwistycznej.

Na podstawie zebranych materiałów udało się wykreślić izoleksę wyrazu zalewaj-
ka w gwarach polskich. Jej przebieg unaocznia załączona mapka (ryc.1). Jeśli chodzi 
o znaczenie wyrazu zalewajka, to należy przyjąć, że jest to w zasadzie nazwa jednej 
potrawy, mająca wielką liczbę drobnych wariantów. Przedstawienie tego na mapie nie 
dawałoby jasnego obrazu zagadnienia. Zdaję sobie sprawę z tego, że przebieg izoleksy 
wyrazu zalewajka nie oddaje być może na niektórych odcinkach precyzyjnie jego za-
sięgu. Dzieje się tak dlatego, że z niektórych okolic brak materiału. Narzucało mi się 
na przykład pytanie, czy w okolicach Siedlec i Sokołowa Podlaskiego, a także na pół-
nocnym Podlasiu rzeczywiście nie znają ludzie tego wyrazu. Wątpliwość ta dotyczy też 
innych regionów. Kilku językoznawców pochodzących z różnych okolic Polski nade-
słało mi wartościowe uzupełnienia, które pozwoliły na korektę pierwszej wersji niniej-
szego artykułu. Możliwe oczywiście i oczekiwane jest też dalsze tego typu współdzia-
łanie, które mogłoby doprowadzić do bardziej precyzyjnego opracowania tego tematu.
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Ryc. 1. Wyraz zalewajka w gwarach polskich. Oprac. Jerzy Reichan

W tym moim zwróceniu się do szerokiego grona osób zainteresowanych 
słownictwem gwarowym staram się naśladować naszą jubilatkę, profesor Bar-
barę Falińską, która od wielu lat stale nawoływała młodzież i różne społeczności 
regionalne do zainteresowania się gwarą i kulturą ludową.

Pragnę wspomnieć i o tym, że potrawa określana wyrazem zalewajka, a także 
i sam wyraz zrobiły w niektórych regionach niebywałą wręcz karierę. Dowiedzia-
łem się o tym z Internetu. Otóż zalewajka świętokrzyska została wpisana na listę 
produktów tradycyjnych we wrześniu roku 2006. Za Kielecczyzną poszło woje-
wództwo łódzkie, które swoją potrawą tradycyjną uczyniło zalewajkę z zasmażką. 
Nie chciały pozostać w tyle okolice Radomska, które wylansowały jako swoją po-
trawę tradycyjną radomszczańską zalewajkę. Przy każdej z tych zalewajek podano 
w Internecie listę jej składników.
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Streszczenie

W artykule przedstawiono znaczenie i zasięg geograficzny gwarowego wyrazu zalewaj-
ka. Zalewajka to zupa, której ważnymi komponentami są ziemniaki i żur (inaczej: biały 
barszcz). Zalewajkę zaświadczono w dużej części Mazowsza, na Lubelszczyźnie, w Rze-
szowskiem, na Kujawach, we wschodniej Wielkopolsce, w Łódzkiem, Kieleckiem, skąd 
zasięg wyrazu dochodzi aż do okolic Dąbrowy Górniczej i miejscowości w pobliżu Kra-
kowa. Obrazuje to załączona do artykułu mapka.

SłOWA KLuCZOWE: dialektologia, słownictwo gwarowe, geografia lingwistyczna
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KILKA SŁÓW O KULINARIACH 
W DĄBRÓWCE WIELKOPOLSKIEJ – CZYLI 

LEKSYKOGRAFICZNY PRZYCZYNEK 
DO CHARAKTERYSTYKI „KUCHNI POLSKIEJ”

A FEW WORDS ABOUT COOKERY IN DĄBRÓWKA WIELKOPOLSKA 
– A LEXICOGRAPHIC CONTRIBUTION TO THE CHARACTERISTICS 

OF “POLISH CUISINE”

ABSTRACT: The presented comments attempt to combine information about the cui-
sine of  western Greater Poland with a lexicographic interpretation. The  vast majority 
of the set of the presented material was determined by its peculiarity, even compared to 
other Greater Poland dialects. Dąbrówka Wielkopolska is a place that has remained out-
side the Polish state for the longest time. Therefore, it should not be surprising that there 
is a large share of German borrowings, which is also visible in the culinary lexis. 

The article presents the most popular dishes on the table in Dąbrówka Wielkopolska. 
In quotations that illustrate the meanings (and uses) of individual names, you often find 
data about the viability of practising a particular recipe. I conducted my exploration per-
sonally in 2005–2018.

KEYWORDS: dialect, western Greater Poland, cooking
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u nos podstawóm jedzynio były kartofle kiedyś … i mleko … a z tóm kaszom … no 
tak (!) nie pamientam …;

na kolacje to nig nie jod chleba… inoe bulwy z tworogim… i z uolejim… abo ze 
śpyrkami… śpyrki no to to słonina tako wyndzono… (…) i tego… ale kidyś to 
tam te skwarki stoepili… i na te skwarki to mówili śpyrki…; to maślanki wieczo-
rym na kolacje… i bulwy z twarogim…;

Zbonszyn mamy siedym kilometrów dalej… na bułczanke mówiom zymelka… 
a u naz mówimy bułczanka… i to jes tylko siedym kilometrów… wirz jag my mó-
wili… kołaczok… oni byli w Polsce… tam jez zymelka… a u noz jes kołoczok…; 

Dąbrówka Wielkopolska (gm. Zbąszynek, pow. Świebodzin) to najbardziej na za-
chód wysunięty punkt (nr 45) badawczy Atlasu języka i kultury ludowej Wiel-
kopolski (AJKLW). Mimo pozostawania do końca II wojny światowej w grani-
cach państwa niemieckiego zamieszkująca ją ludność zachowała gwarę i trady-
cję polską. Poza eksploracją do celów atlasowych gwara dąbrowicka najpierw 
(po wojnie) była rejestrowana fonograficznie przez Zenona Sobierajskiego, który 
utrwalone w 1951 r. rozmowy z mieszkanką Dąbrówki opublikował w obszernym 
tomie tekstów gwarowych (Sobierajski 1985). Charakterystykę tej gwary przed-
stawiła z kolei Monika Gruchmanowa w dwu swoich książkach (Gruchmanowa 
1969, Gruchmanowa 1970). Jednak interesujący tu nas materiał leksykalny w nie-
wielkim stopniu pojawia się dopiero w I tomie Atlasu… obejmującym „Gospo-
darstwo domowe – pokarmy” (AJKLW). 

Odczuwalny powszechnie niski stan leksykograficznego udokumentowania 
gwar wielkopolskich tym samym w znacznym stopniu przesądził o większym 
udziale prezentacji materiału terenowego czerpanego z bazy zestawianej z myślą 
o słowniku tejże gwary. Są to wybrane fragmenty dłuższych rozmów prowadzo-
nych z mieszkańcami Dąbrówki Wlkp. w latach 2005–2018. Mamy tu zatem do 
czynienia z danymi współczesnymi; materiał terenowy podawany jest też zgod-
nie z zasadami przedstawionymi w słownikach z serii Wielkopolskie Słowniki 
Regionalne (Sierociuk 2021). 

Podejmując opis upodobań kulinarnych jakiegokolwiek rejonu Wielkopol-
ski, przywołuje się automatycznie obszerny zbiór przepisów i porad dotyczących 
kuchni wielkopolskiej Kuchnia wielkopolska wczoraj i dziś… (Kuchnia 1996), 
w którym jednak zasadniczo nie odnajdujemy informacji o poświadczeniach 
przeze mnie notowanych. We wstępie do tego ujęcia czytamy: 

(…) naczelnym celem, jaki postawili przed sobą autorzy niniejszej książki, było ocale-
nie od zapomnienia tradycji ludowej kuchni wielkopolskiej, charakterystycznych po-
karmów i zwyczajów żywieniowych ludności tego regionu, a także nazw gwarowych 
związanych z kuchnią i pożywieniem. Celowi temu służy m.in. zamieszczony na wstę-
pie szkic etnograficzny. W części prezentującej potrawy i przetwory staraliśmy  się 
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dążyć do tego, by zamieszczone dawne receptury i przepisy były w pełni autentycz-
ne i reprezentowały najpowszechniej stosowane sposoby przyrządzania, a zarazem 
aby były możliwie najbardziej godne polecenia z punktu widzenia dzisiejszej wiedzy 
kulinarnej i żywieniowej. Przy redakcji tej części książki wykorzystano wyniki ba-
dań terenowych przeprowadzonych specjalnie w tym celu przez Instytut Etnologii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (pod kierunkiem prof. Zbigniewa 
Jasiewicza) raz Instytut Żywienia Człowieka Akademii Rolniczej w Poznaniu, a także 
materiały akcji konkursowej pn. „Czytelnicy współredaktorami kuchni wielkopol-
skiej” prowadzonej w latach 1987–1988 przez redakcję „Głosu Wielkopolskiego”. Nie-
które szczególnie interesujące przepisy zostały przeniesione bezpośrednio ze starych 
ksiąg kucharskich, z zachowaniem oryginalnej pisowni i gwarowych określeń, które 
właściwie rozumienie winien ułatwić specjalny słowniczek regionalnych terminów 
kulinarnych (Gawęcki 1996a, s. 10–11). 

Istotna z punktu naszych rozważań będzie także poniższa konstatacja: 

Zdecydowana większość znanych dziś tradycyjnych potraw wielkopolskich wywo-
dzi się z kuchni ludowej. Autorzy książek kucharskich sprzed wieku także dostrze-
gali ludowy rodowód regionalnej tradycji kulinarnej. Uważali oni, że pisząc o trady-
cyjnej kuchni zaczynać trzeba od potraw ludu; lud bowiem w prostocie swej dawne 
zachowuje obyczaje, czego używał przed tysiącem lat i dziś i dziś używa, nie dosięgnął 
go zbytek, wymysłów nie zna, a potrzeby swe zaspokaja snadnie. Chociaż powyższa 
opinia obecnie pod pewnymi względami straciła na aktualności, prawdą jest jednak, 
że ludowa kuchnia wielkopolska wyróżniała się i wyróżnia oszczędnością w dobo-
rze produktów i sposobów przyrządzania, że mało w niej wyszukanych potraw, wy-
myślnych kompozycji dań i posiłków. Można by pomyśleć, że jest to kuchnia mało 
atrakcyjna i niezbyt smaczna. Ale byłby to pogląd niesłuszny. Świadczy o tym fakt, 
że ludność wsi często objadała się ponad miarę, cierpiąc z tego powodu na różne 
dolegliwości (Gawęcki 1996, s. 35). 

W tejże książce kucharskiej znajdujemy ponadto fragmenty przynoszące 
ogólną charakterystykę interesującego tu nas zagadnienia: 

Pożywienie ludowe w XIX i na początku XX wieku charakteryzowały: minimalizm 
konsumpcyjny, jednostronność i sezonowość spożycia oraz jego roślinny charakter. 
Minimalizm konsumpcyjny wyrażał się tym, że przy przygotowaniu potraw ograni-
czano się tylko do produktów najniezbędniejszych, bez uwzględniania ich wartości 
odżywczej i zapotrzebowania organizmu. Wyłączono z konsumpcji produkty dające 
się łatwo sprzedać (Baumann 1996, s. 13).

Wśród innych potraw przygotowywanych z mąki specjalnością kuchni wielkopolskiej 
były i są pyzy drożdżowe, podawane na ciepło zamiast ziemniaków lub też jedzone 
na zimno z masłem (…) Znacznie mniej znane w Wielkopolsce są pierogi, jest to po-
trawa przywieziona z innych regionów, szczególnie po II wojnie światowej. 
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W pożywieniu ludowym mięso nie odgrywało tak ważnej roli, jak potrawy ziemnia-
czane i mączne (Baumann 1996, s. 17).

Kończąc ten fragment, przytoczę dwa istotne – w kontekście przywoływanego 
później materiału – określenia definiowane w Kuchni 1996: gomółka – kawałek 
sera lub masła w kształcie owalu; karbonada, karmonada (ger.) – mięso na kotlety 
(Kuchnia 1996, s. 488); Dodam też, że wedle powyższego opracowania w Wiel-
kopolsce nie jest znana zupa niebecz, o której w Dąbrówce Wlkp. notowałem: 
niebecz to zupa nasza … kartoflanka … bardzo dobra … co sobote …;

*  *  *

Prezentowane uwagi są próbą połączenia informacji o kulinariach zachod-
niej Wielkopolski z interpretacją leksykograficzną. Aspekt kulturowy jest więc tu 
działaniem zamierzonym. O zestawie prezentowanego materiału w zdecydowa-
nej większości decydowała też jego osobliwość (nawet na tle innych gwar wielko-
polskich – mimo wiedzy często fragmentarycznej).

Dąbrówka Wlkp. przynależy do północnej i zachodniowielkopolskiej grupy 
gwar o żywotności podstawowego określenia jedza. Zdecydowana jednak część 
Wielkopolski używa typu jadło lub typu jedzenie (AJKLW m. 107.). Poniższe 
przykłady potwierdzają ponadto specyficzne, lokalne znaczenie leksemy tyngi. 
Podobnie jak w dalszej części opracowania przywoływane konteksty użycia defi-
niowanego wyrazu przynoszą wiele informacji istotnych z punktu widzenia cha-
rakterystyki lokalnych kulinariów. 

jedzynie – ‘pożywienie’; jinczminna … gryczana … nie wim jeszcze jaka … perłowa 
tyż jes kasza … ale czy u nas tak z tom kaszom może … nie było … u nos podsta-
wóm jedzynio były kartofle kiedyś … i mleko … a z tóm kaszom … no tak (!) nie 
pamientam …;

obiad – ‘posiłek spożywany w środku dnia’; pamintam … że na przykad tygo … 
to … buch w przerwie … wołali na obiad … nie… tam ciocia wołaa … ej … 
wszyscy na obiad … dobra … idziymy … a oni łyżwy i na lód … kidyś (!) tag buło 
że nie przyszli z powrotem … na ten obiad …; dzisiej tyn obiad jakiź nie … taki 
nietyngi … taki byle jaki … taki na szybko zrobióny … ooo … dzisio (!) ci nietyngi 
wyszed … to zawsze mówili …;

kolacja – ‘posiłek spożywany na koniec dnia’; to późni buł … tworóg ze szczypiór-
kim … abo z olejim … no kidyś wszyscy ludzie … na kolacje to nig nie jod chle-
ba … inoe bulwy z tworogim … i z uolejim … abo ze śpyrkami … śpyrki no to to 
słonina tako wyndzono … (…) i tego … ale kidyś to tam te skwarki stoepili … 
i na te skwarki to mówili śpyrki …; to maślanki wieczorym na kolacje … i bulwy 
z twarogim …;
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nietyngi – ‘niezbyt właściwy, gorszej wartości; niedogotowany’; kiepskie … nietyn-

gie byńdzie … zaź nietyngie żniwa …; dzisiej tyn obiad jakiź nie … taki nietyngi 
… taki byle jaki … taki na szybko zrobióny … ooo … dzisio (!) ci nietyngi wy-
szed … to zawsze mówili …; nietyngie … no nietyngie może być wszysko … nie 
tylko bulwa … nie stuprocentowe powidzmy … nie tag jak powinno …; 

obłożyć – ‘nałożyć zazwyczaj wyrób wędliniarski na skibkę chleba‘; bo kidyś tam 
nic ni mili … tam posmarowali chleb … sznytki … to mówili … z kibasóm obło-
żyli … nie … i kółacz na okruchelach tam upikli … drozdzowy (!) … i to buło 
to wszysko … nie …;

tyngi – ‘gęsty, twardy’; moja teściowa robiła miód z kapołki … cukru do tego wsy-
pała … i gotowała tak … oż sie tyngie zrobiło … no i to buł miód …;

Charakteryzując kulinaria wielkopolskie, należy szczególnie zwrócić uwagę 
na leksykę określającą zawartość tłuszczu w przygotowywanych potrawach. Dla 
użytkownika polszczyzny ogólnej zaskakujące będzie rozgraniczenie – a także 
specyficzny zakres – używalności określeń sygnalizujących niewielką lub pozba-
wioną jego zawartość: chudy. 

chudy – ‘zwłaszcza o wyrobach mlecznych: pozbawiony tłuszczu’: jak z chudego 
mleka … no to był bardziej chudy ser … a jak si wdziło (!) tłuste mleko … nie 
przekryncone … no to wtedy tyn ser był tuściejszy (!) … ; zob. lubawy; 

lubawy – ‘o mięsie: mający niewiele tłuszczu’; my mówili lubawe to jes minso … 
lubawe to jag na minso my mówili jes lubawe … lubawe to było chude takie … 
i te to było takie …; ino mówiuł minso uod nogi … uod świnie … to każdy chcioł 
lubawe … nik nie chcioł tustego … to my mówili na to lubawe … no …; ale to 
chudo jes … to świnia ale jez lubawo; mleko może być tłuste albo … nie … nie 
wim … ale lubawe nie … lubawe to w minsie stosowane … zob. chudy; 

Dominację w gwarach wielkopolskich typu lubawy jako ‘Nazwa chudego mię-
sa’ ukazuje AKJLW na mapie 99. W naszym materiale wśród określeń ogólnych 
rejestrowane były miedzy innymi: 

ajntop – ‘zupa warzywna’; była taka jedna potrawa … warzywa tak wszystkie ra-
zym … na tuszczu ugotowane … to my mówili ajntop … to tak … to sie tag 
mówiło … nie … taka warzywna zupa …;

bulwa – ‘uprawowa roślina jadalna, ziemniak, Solanum tuberosum’; bulwy kopaa 
na szefle … to moja matka ci mówia … że óna chodzi-a na pegeery i kopali 
bulwy na szefle …; na kolacje to nig nie jod chleba … inoe bulwy z tworogim … 
i z uolejim … abo ze śpyrkami …; 
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grochówka – ‘zupa grochowa’; teraz go już przeważnie wszyscy oddzielajóm tóm 
szworte … ale przy boczku zostaje … i sie wyndzi z tym … z tóm szwortom … i do-
piro sie oddziela jak sie zużyje … a tom szworte … jeszcze może panu powim … 
to można jom zamoczyć … i jak sie gotuje grochówke … to sie jóm wkłada … 
no … takie tam mniejsze kawałki … nie … malutkie takie … winc ona nadaje 
tyn smak wyndzonki …; 

niebecz – ‘zupa kartoflana, gotowana zazwyczaj w soboty’; niebecz to zupa na-
sza … kartoflanka … bardzo dobra … co sobote …;

plujndry – ‘zupa z kapuścianych liści’; plojdry (!) … to była zupa przeciż … to 
jeszcze dziś sie mówi plujndry …; no tak… na zupe tyż tag mówili … że plujn-
dry … ale to było z kapusty … jes tyż plujnderkraut … to jes … kapuśniak … 
po prostu z kapuścianych liści … nie … to plujndry …; 

Uwagę zwraca też rejestrowane w różnych częściach Wielkopolski określe-
nie specyficznej jednostki miary objętości: szefel. Tu jednak – także z formą wa-
riantywną – pojawiał się wśród leksyki tematycznej dotyczącej przygotowywania 
pokarmów. 

szefel – 1. ‘duża, specjalna łyżka do nabierania płynnych potraw‘; no mówie 
panu … chochla … jak my tero do zupy nalewania … nie … to my kiedyś mówi-
li szefel na tuo … szefel albo … a my tero mówimy nabirka … nie … ale kiedyś 
mówili szefel … na to … no mama … nabirke … to my kiedyś mówili szefel … 
nie? …; zob. szefla; 2. ‘miara objętości równa w przybliżeniu czterem koszom’; 
bulwy kopaa na szefle … to moja matka ci mówia … że óna chodzi-a na pegeery 
i kopali bulwy na szefle …; 

szefla – ‘duża, specjalna łyżka do nabierania płynnych potraw‘; szefla … nabier-
ka … nabierka my tero mówimy … chochla … o … a my jescy tak mówim na-
bierka … szefel …; zob. szefel 1.;

Kilka osobliwości odnajdujemy w zestawie nazw podstawowych produktów 
żywieniowych. Tu zaskakują nie tylko regionalne nazwy ogólnopolskiej ‘gry-
ki’; przy próbie doprecyzowania znaczenia typu ‘grzyb’ uzyskujemy informacje 
o braku żywotności typu ‘bedka’. Ograniczona znajomość nazw różnych grzybów 
jest pochodną niedalekich dużych obszarów leśnych, gdzie pozyskiwane były je-
dynie wybrane typy grzybów. 

gryczka – ‘kasza z gryki, także roślina’; pogónka my mówili na gryczke … gry-
cza (!) … gryczano kasza … a teroz sie chyba mówi na to gryczka … nie pogón-
ka …; zob. pogonka; 
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grzyb – ‘nadziemna część grzybni spotykanej w lasach’; co to jes grzyb? … w la-
sach jes grzyb … ja nie wiem co to bedka …; u nas tyko kiedyś zbierali praw-
dziwki … i kokoszki … jag mówili … te żółte kokoszki … a teroz to sie i maślaki 
zbira … i świniaki (!) … a kiedyś tego sie w ogóle nie zbirało … to było tak praw-
dziwków … że my nie musieli tego zbierać … i nie znali tyż tych grzybów …;

peluszka – ‘kasza z gryki, także roślina’; gryka … tyż mówili pyluszka (!) … pe-
luszka … peluszka to była kasza też … tag mówili tyż u naz na kasze … ale czy 
to w ogle …;

pogonka – ‘kasza z gryki, także roślina’; pogonka to tyż była kasza … tak …; ja 
już tego nie pamintam … wim że pogonka tyż mówili … pogonka i peluszka … 
może to sie wiónzało z tóm kaszom gryczanom … bo gryczana kasza kiedyś sie nie 
mówiło … przeważnie ta pogónka była …; pogónka my mówili na gryczke … 
grycza  (!) … gryczano kasza … a teroz sie chyba mówi na to gryczka … nie 
pogónka …; zob. gryczka; 

Materiał tu prezentowany pozyskiwany był od wielu osób, często o różnym 
stopniu opanowania lokalnej gwary. W przywoływanych fragmentach na uwagę 
godną odnotowania zasługują przykłady reprezentujące powszechnie uznawane 
za obce na tym terenie mazurzenie. Poświadczenia te pozyskiwałem od kobiety 
urodzonej – i całe życie przebywającej – w Dąbrówce Wlkp. To od tej tradycyjnej 
gospodyni domowej słyszałem wiele interesujących kontekstów użycia nazw re-
aliów życia codziennego (zob. m.in. kołoc). 

Tu zwrócę uwagę na relacje związane z okresami swoistego relaksu, zwłaszcza 
popołudniowej niedzielnej „kawy” i dodatków do niej. 

amerykany – zazwyczaj tylko w l.mn. ‘ciastko pieczone w piecu następnie lukro-
wane z jednej strony’; to-s takie ciasto … monka … amoniak … nie … zawsze 
taki jez motyw … mocny zapach amoniaku … nie …; tag jag na babke … tag 
mni wiency ciasto jag na babke … genściejsze … i tak sie leje … takie same plac-
ki … nie … takie na blache … raczej … to sie upiecze w piecu … tak fajnie wyro-
sły … późni si tego … lukruje sie …; amerykany to my piekli tak… tak sobie …;

fefer – ‘wypiekane na całej blasze ciasto ciemne, z korzennymi przyprawami; 
piernik‘; to sóm pierzniki … a zez piernika to tu buły fefry …; fefrówe buły ciost-
ka … i pierzniki buły …; buły pierzniki … pierzniki i fefrowe … a tyn na blasze 
to to buł fefer … jak taki piernig …; te czorne to buły fefrowe …; 

kawa – a. dobra kawa ‘kawa naturalna’; jak kawa naturalna … taka jak … w ty 
chwili … no to dobra kawa … to dobra kawa … a tak przyważnie na co dziń bua 
kawa zbożowa …; zawsze kawa buła tako zbożowo … i troche takiej … nie … pół 
na pół … i zawsze sparzóna w tym … w dzbanku … bo herbaty nig nie piuł … 
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tyko kawe zbożowóm … nie … zbożowom i takom dobrom dużom kawe … nie …; 
ino przyśli do dómu … zjedli obiod … posidzieli … poczynstowali sie kawy …; 
b. ‘kawa zbożowa’; buły takie spycjalne młynki do kawy … to buło ta-agby patel-
nie … ja jeszcze to pamintam jak moja mama robiła … i na tón (!) patelnie sypali 
ziarno … ale nie wim czy to buł jinczmiń … chyba jenczmień … ja już to dokład-
nie nie pamintam … i to na płycie kuchenny si tam paliło … i to taki było coś … 
że tam to sie kryńciło … i w tyn sposób robili tón kawe zbożowom …; 

kołoc – ‘prosty wypiek z ciasta drożdżowego, pieczony na blasze’; kołoc na okru-
chelach my mówili … tero jesce tak mówióm … my mówimy na okruchelach … 
na krusónce … ale my mówimy kołoc na okruchelach … my jesce tak mówimy 
nieroz … abo jak … buły owoce jakieś … nie … to wiśnie włozyli … w róg tam … 
na ten kołoc … i okruchelóm … abo śliwki … to zależy … nie … jak któ tam wo-
loł … ale psewaznie albo kranckuchyn to … tam … rodzynki … zawineli … i takie 
warkoce przeplotali … to buł kranckuchyn my mówili …; zob. placek; 

kranckuchen – ‘wyrób piekarski z postaci plecionych pasków ciasta nadziewany 
owocami, posypywany okruchelami’; jo ino wim jak mama w tym chlybnym 
piecu kółocz piekła … placek drożdżowy … nie … przed … tam nik nik zodnych 
serników … biszkoptów … my drozdzowy … co sobote to … (…) no to placek 
na okruchelach my pikli … nie … i … czy kranckuchen my pikli …; ale psewa-
znie albo kranckuchyn to … tam … rodzynki … zawineli … i takie warkoce 
przeplotali … to buł kranckuchyn my mówili …; 

miód – ‘produkt spożywczy z kapołki i cukru’; z kapołki my robili miód… moja 
teściowa robiła miód z kapołki… cukru do tego wsypała… i gotowała tak… oż 
sie tyngie zrobiło… no i to buł miód…;

okruchela – ‘kruszona posypka na cieście’; okruchela … no … to jedna okruche-
la …; kołoc na okruchelach my mówili … tero jesce tak mówióm … my mówimy 
na okruchelach … na krusónce… ale my mówimy kołoc na okruchelach … my 
jesce tak mówimy nieroz …; okruchele? … troszeczke soli … masło … cukir … 
i tak te … posypywane … albo robili z cukrym … z cukrym tyż robili … na cu-
krze kołocz piekli … no to … posmarowali śmietanom … i kawałki takie ma-
sła … pokładli i posypali cukrym … i potym były takie fajne dółki …; bo kidyś 
tam nic ni mili … tam posmarowali chleb … sznytki … to mówili … z kibasóm 
obłożyli … nie … i kółacz na okruchelach tam upikli … drozdzowy (!) … i to 
buło to wszysko … nie …;

pierznik – ‘mały wypiek wyciśnięty foremką z rozwałkowanego ciasta kruchego’; 
ciastka białe … to sóm pierzniki …; no to sie wzieło mónki … masłoe … to mar-
garyny … no zależy ile sie chciało zrobić … nie … i jajka … i proszku … i tó 
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sie musiałoe urobić te ciastoe … tam sie żodnego mleka nic (!) nie dodawałoe … 
cukru sie dałoe … oż buło dosyć słodkie … no i późni jak sie urobiło te ciasto to 
sie rozwałkowałoe … i takie foremki … i sie wyduszałoe te pierzniki …; jiszczy 
zawsze myśmy wzili śmietanom … troeche mleka … abo żółtkuoe … i to sie ubiło te 
żółtko i mleka troche sie dodałoe … i posmarowało sie tym placek … cukrym po-
sypao i wyciskałoe … oż takie buły z cukrym późni te ciastka … te pierzniki …; 

placek – ‘prosty wypiek z ciasta drożdżowego, pieczony na blasze’; jo ino wim 
jak mama w tym chlybnym piecu kółocz piekła … placek drożdżowy … nie … 
przed … tam nik nik zodnych serników … biszkoptów … my drozdzowy … co 
sobote to … z całego końca ludzie … jak to sie rozpoluł tyn piec … no to przysli i te 
blachy wsadzali … no to placek na okruchelach my pikli … nie … i … czy kranc-
kuchen my pikli … śneki … śneki to mówióm drozdzówki … nie … śneki my piekli 
… no to … takie z tego … z ciasta … to co sobote to … u sómsiada rozpolali w tym 
chlybnym piecu i … i tam my … cy śliwki potym my susyliy … bo tyz owoce susyli 
kiedyś … nie … jabka … śliwki … to tyz w tym chlebnym piecu …; zob. kołoc; 

sparzyć – ‘przygotować wywar zalewając wrzącą wodą’; hyćki … u naz mówili 
hyćki … mo taki biołe kwiatki … takie duże ma pachnónce … kidyś to na ka-
szel … i to późnij … herbate może sparzyć; zawsze kawa buła tako zbożowo … 
i troche takiej … nie … pół na pół … i zawsze sparzóna w tym … w dzbanku …; 

śneka – ‘niewielki wyrób piekarski z ciasta drożdżowego’; śneki to mówióm droz-
dzówki … nie … śneki my piekli … no to … takie z tego … z ciasta … to co 
sobote to …;

O wiele częściej przygotowywane były inne potrawy; podstawowym produk-
tem wykorzystywanym były tu bulwy. W zestawie dąbrowickich kulinariów war-
to odnotować: 

kosmaty baran – ‘placek z tartych surowych bulwów’; a z tartyh bulwów … młyń-
ce … to sóm placki zimniaczane … so i placki tyż z tartych bulwów … bo i my 
mówili na nie kosmate barany; 

młyniec – ‘placek z maki lub z bulwów pieczony na patelni’; nik nie mówił tu na-
leśniki … tera mówimy … my mówili młyjńce … pszeniczne … a jak z bulwów 
upiekli … to my mówili młyńce z bulwów … a jak naleśniki to młyńce pszenicz-
ne …; u teściowej … pamintóm … jak óni młyńce piekli … to mieli takóm patel-
nie … nie takom jak teroz glembokóm … bo ona te młyńcy (!) właśnie piekła … ja 
tom raz buła … i pjikła (!) te młyńce … mówiła że ze sary piecze … mi sie to 
takie wydowało … taka ślizga taka … nieapetycznie to wyglóndo …; a z tartyh 
bulwów … młyńce … to sóm placki zimniaczane …; zob. plinc; 
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nagolek – ‘wyrób kulinarny z tartych bulwów; rodzaj kluska’; jedyn nagolek … je-
dyn nagoleg by buł  …; no to jak tu u nas … nawet te … zimniaczane … mówiom 
nagolki … ze surowych pyrów … trza buło potrzedź jag na plince (!) … i wydu-
sić … oż ta woda ścikła … sie dodało jeszczy jajko … mónki … i taki kluski sie 
poróbiło ze solóm … i takie kluski te we wode gotujónce … sie dałoe … no … ze 
smażónym boczkim … i tak sie …; 

plinc – ‘placek z tartych bulwów pieczony na patelni’; no to jak tu u nas … na-
wet te … zimniaczane … mówiom nagolki … ze surowych pyrów … trza buło 
potrzedź jag na plince (!) … i wydusić … oż ta woda ścikła …; zob. młyniec; 

Wedle powszechnej opinii mięso o wiele rzadziej było spożywane, niemniej 
jednak też wykorzystywane było na różne sposoby.

bułczanka – ‘wyrób wędliniarski na bazie bułki’; kołaczok … to bułczanka … kieł-
basa z tej krwi … i z tego … wisz … z takich podrobów … z tego wszyskigo … 
jak sie świnie zabija …; a to wisz … Zbonszyn mamy siedym kilometrów dalej … 
na bułczanke mówiom zymelka … a u naz mówimy bułczanka … i to jes tylko 
siedym kilometrów … wirz jag my mówili … kołaczok … oni byli w Polsce … 
tam jez zymelka … a u noz jes kołoczok …; zob. kołoczok; 

czerwona kiszka – ‘wyrób wędliniarski z mięsa, kiełbasa’; czerwona kiszka … jag 
na wesele kiedyź robili to ona była grzana … nie … to czerwona kiszka …; jag 
na wesele to nikt podwendzonej nie … nie miał … ona musiała być ta-ak ślonska 
była robiona … czerwona kiszka …; ta-ak ślonska teraz … nie … to była czer-
wona kiszka … bo na wesela też … bydloki (!) bili … i czerwona kiszka musiała 
być … a była drobna i grubszo … nie …; zob. kiszka; 

drizn – ‘zgrubienia mięsne w podgardlu’; i tam w tym podgarlu (!) … to tag buły 
te blizn (!) co óna mówi … gruczoły … to jo tyż to lubie … nie mortw sie… to 
gruczoły … to tylko dzibko soli i cebule potym … cybula … musztarda … obo-
wionzkowo buła … drizn (!) … to z nimickigo …;

gehaktez – ‘mięso mielone’; tero si mówi mielone … a kidyś to mówili gehaktez … 
to bułoe już pokryncóne … i to to buł gehaktez …;

karmonada – ‘mięso z grzbietowej części tuszy wieprzowej’; kotlety … schab … 
ale kidyś mówiło sie na to karmonada (!) … karmonada …; zob. kotlet; 

kaszok – ‘wyrób wędliniarski na bazie kaszy’; jedyn buł kaszok … a jedno buło … 
był kołoczok …;

kielbrud – ‘podgardle’; kielbrud to było to podgardle … to podgardle … to był 
kielbrud (!) …;
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kiszczónka – ‘wywar po ugotowanych wyrobach wędliniarskich’; kiszczónka … 
tak … to my jedli … a jakie to dobre … a jak jeszcze tak pynkło … nie … to tam 
pynknóm kaszoki … czy … czy kołoczoki … penknie … a jak nie penkno to sie sa-
mymu tam coś robiło …; kiszczónka … po wszyskim … bo tam już sie wszysko 
gotuje … po wszyskich … po ty głowiźnie … po tyh bokach tu co jes … nie … to 
wszysko w jednym garku buło …;

kiszka – ‘wyrób wędliniarski z mięsa, kiełbasa’; kiszka to tyż kiełbasa … po na-
szemu …; . kiszki to były waściwie tag jak dzisi jes biała kiełbasa … zaraz 
po zrobieniu to jes tag jak biała … a późni sie obsuszyła … i to późni były 
suszki (!) … a na kiszki … no tyż … ogólnie mówili kiszki … ale kiedy takih 
nie było różnyh rodzajów kiszek … tam wontrobianka … i salceson … i … 
i waśnie ta sucha kiełbasa … co myśmy tak … sami ze świniobicia robili … 
a tak … inych (!) kiełbas to nie robili ta-ak teraz takie z miensa …; mi sie zda-
je … że babcia mówiła na wszysko kiszka … salceson buł kiszka … i leberka 
była kiszka …; ja pamintóm jeszcze tyż … tyż kiszki … bo mieliście potym … 
nie buło … buło to czerwono … buła sucho nawyt … co ja pamintóm … weź 
tam jedyn … tam suchóm przynieś … suchom kiszke tam przynieś … nie … 
jednom … było … przynieś tam jednom suchom … jagby czasami tam wzieło 
sie coś … to przynieś tam jednóm suchóm… nie … albo weź dwie suche … żeby 
dwa razy nie iś …; zob. czerwona kiszka;

kołoczok – ‘wyrób wędliniarski na bazie bułki’; kołaczok … to bułczanka … kieł-
basa z tej krwi … i z tego … wisz … z takich podrobów … z tego wszyskigo … 
jak sie świnie zabija …; jedyn buł kaszok … a jedno buło … był kołoczok …; 
a to wisz … Zbonszyn mamy siedym kilometrów dalej … na bułczanke mówiom 
zymelka … a u naz mówimy bułczanka … i to jes tylko siedym kilometrów 
… wirz jag my mówili … kołaczok … oni byli w Polsce … tam jez zymelka … 
a u noz jes kołoczok …; zob. bułczanka; 

kotlet – ‘mięso z grzbietowej części tuszy wieprzowej; schab’; kotlety my mówi-
li … każdo świnia miaa kotlety … i to trza było wyciońć …; no to już późni tam 
rzyźnig wyżynoł … to buła … i karkówka … i kotlet … i boczek … i słónina … 
no żeberka … no… na szynke szykowoł …; zob. karmonada; 

leberka – inaczej: ‘wontrobianka’; mi sie zdaje … że babcia mówiła na wszysko 
kiszka … salceson buł kiszka … i leberka była kiszka …; skóry tyż były gotowa-
ne … do leberki … nie …; zob. luberka, wontrobianka;

luberka – inaczej: ‘wontrobianka’; luberka … lubera …; zob. leberka, wontro-
bianka; 
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minso uod nogi – ‘część tuszy wieprzowej; golonka’; tam nik (!) nie mówił golon-
ka … ino mówiuł minso uod nogi … uod świnie … to każdy chcioł lubawe … nik 
nie chcioł tustego … to my mówili na to lubawe … no …; 

mojska – ‘wyrób wędliniarski otrzymywany z części mięsa tylnej szynki’; to 
kulka … myszka mówióm na to … jeszczy mówióm mojska my mówili … no … 
mojska to jes myszka …; bo to było bez tuszczu … i buła ze środka tego uda 
wycinta … jez delikatnijsze minsko przy mojsce … takie … i ona była inaczyj 
robióno …; to kidyś to mówili mojskie na toe … a tero sie mówi myszki …; 
zob. myszka; 

myszka – ‘wyrób wędliniarski otrzymywany z części mięsa tylnej szynki’; to jes 
cześ … uda … która waśnie taki miensiń ma … jak to sie tóm szynke rozcina … 
to dokładnie sie ta cześ oddziela … bo ona jes takom błonom jakby otoczona … 
i to taka okrongła … taki minsiń … to jez myszka …; no myszka jes … ze środ-
ka tego uda …; to kidyś to mówili mojskie na toe … a tero sie mówi myszki …; 
zob. mojska; 

suszka – ‘ususzona kiełbasa’; to buły suszki … kiłbasy suszki … wisiała tam chyba 
z tydziń … no … i późni sie uwyńdziułoe … i sie zajź jeszczy zostawiuło żeby 
to … usła (!) … no … i to potym mówili … … uoe … to jez ładno suszka już …; 
bo kiszko to były waściwie tag jak dzisi jes biała kiełbasa … zaraz po zrobieniu 
to jes tag jak biała … a późni sie obsuszyła … i to późni były suszki (!) …;

szworta – tu: ‘wierzchnia warstwa, skóra’; szworta … szworta tyż mówióm … jak 
sie od szynki … czy od boczku odkraje tom twardom skóre … bo … taka jes 
skora … to to jes szworta … szworta … szworta to mówili … tak … ; teraz już 
przeważnie wszyscy oddzielajóm tóm szworte … ale przy boczku zostaje … i sie 
wyndzi z tym … z tóm szwortom … i dopiro sie oddziela jak sie zużyje … a tom 
szworte … jeszcze może panu powim … to można jom zamoczyć … i jak sie 
gotuje grochówke … to sie jóm wkłada … no … takie tam mniejsze kawałki … 
nie … malutkie takie … winc ona nadaje tyn smak wyndzonki … bo ona jag już 
jom … wyłożyć … można jom zjeź jak ktoź lubi … bo to sie gotuje do minkości … 
a to przeważnie sie wykłada … ale ona daje smak wendzonki …;

szynka – ‘wyrób wędliniarski otrzymywany z tylnej części tuszy wieprzowej’; 
szynka to była z tóm kościóm tam … i ona była potym białym oblana … bo mómy 
białe i czerwóne … nie … było … szynka … te biołe sortujimy … no czerwóne … 
jag Wicek zawsze mówił … jo wole to czerwóne niż biołe …; 

ud – ‘tylna część tuszy wieprzowej’; ud (!) …; najprzód to zawsze ucinali tyn tył … 
te udy zawsze mówili … udy z tymi nogami …;
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wejflaś – ‘potrawa przygotowywana ze skrawków świeżego mięsa po świnio-
biciu’; na to my mówimy wejflaś (!) … wejflaś … to może tak z nimieckiego 
było … nie … to było … i tam sie gotowało te podgardle …; tón głowe właśnie … 
i ten kielbrud … no i … i coś tam z tego grzbietu … tak tóm … troche dóminy 
(!) … i to z tego sie robiło wontrobianke … a wontrobe to sie tyko tak sparzyło … 
nie …; werflajś … gotowane minso jag rzeźnig gotował … co robił on … salce-
son … wontróbianke … nie … to mówili werflajź gotuje … nie … rzyźnik … 
wyrflajś (!) … to późni jag wyjmował … i łeb jeszcze … wyjmował to na stół … 
każdy miał taki stół rzyźnicki kidyź w dómu … bo każdy w dómu zabijał … 
i jak tego … to wpierw domownicy którzy lubili … to każdy swoje tam ulubione 
minso gotowane jad … nie … to to mówili werflajś … nie …;

wontrobianka – ‘wyrób wędliniarski na bazie wątroby’; tón głowe właśnie … i ten 
kielbrud … no i … i coś tam z tego grzbietu … tak tóm … troche dóminy (!) … 
i to z tego sie robiło wontrobianke … a wontrobe to sie tyko tak sparzyło … nie …; 
zob. leberka, luberka; 

I na koniec wypadałoby przywołać niektóre produkty mleczne, wszak nabiał 
był w tym środowisku najbardziej dostępny. 

gomółka – ‘uformowany w małych porcjach biały ser pozostawiany do sfermen-
towania’; my robili gomółki … tworóg najpirw bioły … a potym buła gomółka … 
to bardzo … zapach … ale jes smaczna … śmierdziały … jag my je myli … a ktoś 
wszed … to okropnie śmierdziało … to ni bardzo … ale w smaku … te umyte to 
idealnie … i bardzo dobrze smakowało z dobróm kawom … jeszcze na to pieprzu … 
soli … ewentualnie pomidora …; do gomółków robinio musioł być troche mocnij 
uogrzany tyn tworog … wtedy sie umiszało tyn tworog z koprym … troche czea 
buło go przysolić … i si formowało takie grubsze cygara … podłużne … okrongły … 
i kładło si na deske … i sie wysuszało … my jiszczy mieli w dómu taki … lesica (!) 
na to my mówili … to buło coś … w takim małym domku … opasane siatkóm … 
genstóm … żeby muchy ni mogły wchodzić … ale powietrze … tam sie suszyły …; 
te gómółki … w lesicy si suszyły … jag już buły mocno suche … wtedy sie myło … 
bo to kurz zawsze tam był … wymyło sie je … i układało sie ji rzyndami do takiego 
kaminnygo gora … przekładajónc płótnym … te gómółki trza było … no … dwa 
razy może w tygodniu … bo tydziń to by buło waściwie za mało … bo óne już 
pleśniały … i robiły sie takie żółte … winc trza byłoe zmywać … ukłodali my je 
na stole … troche ociekły … obsuszuły sie … znowu z powrotym do tygo gara … 
i tag długo aż został tylko taki malutki krónżek biłego … a ta reszta w około była 
żółta … my mówili że to było obginte (!) … no tag mówili … obgnije … oż do środ-
ka … to buła najlepszo …; 
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kapołka – ‘ciecz pozostająca przy odciskaniu sera; serwatka’; to wtedy to on też 
sie tak … skleił … i to już sie przecedzało … do takich … workach si wlewało … 
i przyduszało sie takom drabinkom … kamienim … czy tam czymś cienżkim … 
to kapołka … jak to sie mówi … to co jeszczy zostało … to odpływało … i był 
ser …; z kapołki my robili miód …; 

kryńcić – ‘oddzielać w centryfudze śmietanę od mleka’; bo oddzilało sie śmietane 
od mleka … kryńciło sie przez centrefuge my mówili …; 

kwaśne mleko – ‘mleko sfermentowane, zgęstniałe’; kwaśne mleko …; zob. siadłe 
mliyko; 

siadłe mliyko – ‘mleko sfermentowane, zgęstniałe’; siadłe mliyko …; zob. kwaśne 
mleko; 

przekryncone mleko – ‘mleko chude, po oddzieleniu w centryfudze śmietany’; 
jak z chudego mleka … no to był bardziej chudy ser … a jak si wdziło (!) tłuste 
mleko … nieprzekryncone … no to wtedy tyn ser był tuściejszy (!) …; 

ser – ‘produkt spożywczy otrzymywany z kwaśnego mleka’; no sery … sery … 
zbirało sie mleko … no i te mleko w ciepłym miejscu trzea było mieć … ale nie 
w goroncym … żeby sie zważyło … ale w ciepłym … żeby ono skwaśniało … i tak 
tó (!) mleko jeden dwa dni … tyn ser był … ale późni … to już jag już tak … już 
sie zważyło to mleko … to wtedy troche na ciepłóm płyte … ale tag na bok … ni 
na goroncom … i to wtedy to on też sie tak … skleił … i to już sie przecedzało … 
do takich … workach si wlewało … i przyduszało sie takom drabinkom … kamie-
nim … czy tam czymś cienżkim … to kapołka … jak to sie mówi … to co jeszczy 
zostało … to odpływało … i był ser …; jak z chudego mleka … no to był bardziej 
chudy ser … a jak si wdziło (!) tłuste mleko … nieprzekryncone … no to wtedy 
tyn ser był tuściejszy (!) …; 

ser smażony – ‘poddany obróbce termicznej twaróg’; teściowa wim że smażuła 
syr …; włoży sie troche tłuszczu … masła czy margaryny … twaróg tyż jes (!) 
urobiony z koprym … ale ni musi być … koper i natron … jak ón … tyn twaróg 
jes (!) już taki szklisty … to sie bierze do gorka troche tłuszczu … i tyn tworóg … 
i to sie topi na ogniu tag długo aż … ni ma grubek (!) … potem … jag jez go-
ronce jeszcze … sie ubija jajo … i wpuszcza sie w to … zamieszuje (!) sie … i do 
miski … żeby sie …;

Prezentując materiał pozyskany w trakcie wielogodzinnych rozmów, warto 
odnotować potwierdzenia jednostek w swoisty sposób nieobecnych w danej gwa-
rze. Przykłady takie jednocześnie są dowodem świadomości językowej badanej 
grupy społecznej. Tu warto przytoczyć chociażby uwagę dotyczącą powszechne-
go w języku Wielkopolan typu gzik (lub gzika). 
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gzik – ‘potrawa z sera ze szczypiorem’; panu chodzi o to … czy to buł gzik … my 
mówili na te … na wszysko … na ten tworóg my mówili tworóg … gzik to mówi-
li … ale u noz nie … ja wim … że jag nauczycile u nos tam … tam mieszkali … 
to on zawsze mówił gzik … ale my nie mówili … 

Gwarę Dąbrówki Wielkopolskiej jako mowę ludności najdalej na zachód po-
łożonej miejscowości objętej badaniami AJKLW – także najdłużej pozostającej 
poza granicami państwa polskiego – charakteryzuje znaczny udział zapożyczeń 
niemieckich (wskazują to wyraźnie dotychczas prowadzone eksploracje); zależ-
ność tę widzimy także w powyższych przykładach. Uwzględniony tu obszar był 
terenem licznych starć różnych nacji, różnych armii, których przedstawiciele 
także pozostawili po sobie – podobnie jak i na innych obszarach ziem polskich 
– ślad w lokalnej kuchni. Nie dziwi zatem, że dominują tu potrawy obcego po-
chodzenia; jest to odbiciem historii konkretnej społeczności, gdzie oddziaływa-
nie środowisk obcych kulturowo było niejako na porządku dziennym; w naszym 
wypadku chodzi nie tylko o wpływ bardzo wyraźnie obecnej kultury niemieckiej.
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Streszczenie 

Przedstawiane uwagi są próbą połączenia informacji o kulinariach zachodniej Wielko-
polski z interpretacją leksykograficzną. O zestawie prezentowanego materiału w zdecy-
dowanej większości decydowała jego osobliwość nawet na tle innych gwar wielkopol-
skich. Dąbrówka Wlkp. to miejscowość najdłużej pozostająca poza granicami państwa 
polskiego. Nie powinien zatem dziwić duży udział zapożyczeń niemieckich, w kulina-
riach jest to także widoczne. 

W artykule przedstawione są kulinaria najczęściej pojawiające się na dąbrowickim 
stole. W cytatach ilustrujących znaczenia (i użycia) poszczególnych nazw bardzo często 
pojawiają cię dane o żywotności praktykowania konkretnego przepisu kulinarnego. Eks-
plorację prowadziłem osobiście w latach 2005–2018. 

SłOWA KLuCZOWE: gwara, Wielkopolska zachodnia, kulinaria
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NAZWY I SKŁAD CODZIENNYCH POSIŁKÓW 
W GWARACH WARMII I MAZUR

NAMES AND COMPOSITION OF EVERYDAY MEALS IN DIALECTS 
OF WARMIA AND MAZURY

ABSTRACT: The paper discusses a group of words denoting everyday meals in the dia-
lects of Warmia and Mazury. It collects and analyzes about 25 names of meals, pre-
sents their etymology, semantics, word construction, degree of spreading, regular shifts 
of meaning. It gives examples of more interesting uses.

KEYWORDS: Warmian dialect, Masurian dialect, culinary vocabulary

Wprowadzenie

W obfitej polskiej literaturze dialektologicznej nie ma jeszcze pracy poświęconej 
nazwom posiłków. Są oczywiście liczne opracowania leksyki kulinarnej, obej-
mujące nazwy potraw, produktów, napojów oraz sposoby ich przyrządzania lub 
podawania. Niniejszy artykuł ma zatem charakter rekonesansu, wstępnego bada-
nia opartego na materiale gwarowym pochodzącym z Warmii i Mazur. Materiał 
ten zebrano w latach 50. XX w. podczas ekspedycji terenowych organizowanych 
przez Witolda Doroszewskiego. Jest on częściowo opracowany w cyklu kilkunastu 
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monografii („Studia Warmińsko-Mazurskie”)1 oraz Słowniku gwar Ostródzkiego, 
Warmii i Mazur, ukazującego się od 1987 r. Kartoteka tego słownika jest dostęp-
na w Repozytorium RCIN2.

W pracy zostaną zgromadzone i omówione nazwy posiłków codziennych, 
jedzonych o ustalonych porach dnia. Nie wejdą do tej grupy ogólne nazwy po-
traw typu danie, strawa, grycht, maltych, przekąska, ani też nazwy posiłków oko-
licznościowych (litkup) czy obrzędowych (poprawiny, stypa, wilija). Nie zostaną 
również uwzględnione nazwy niemieckie (Mittag, Abendbrot), podawane spora-
dycznie w odpowiedzi na pytania kwestionariusza przez dwujęzycznych infor-
matorów z Warmii i Mazur.

W polskim języku ogólnym ten krąg tematyczny wypełniają nazwy: śniadanie, 
obiad, podwieczorek, kolacja (Markowski 1992, t. II, s. 101). Uniwersalny słownik 
języka polskiego pod red. S. Dubisza dodaje do tej listy zestawienia: pierwsze, dru-
gie śniadanie, wyrazy przestarzałe: podkurek, podobiadek, wieczerza, nowszą ro-
dzimą obiadokolację, świeże zapożyczenie lunch oraz kilka formacji deminutyw-
nych: śniadanko, obiadek, kolacyjka. Natomiast Wielki słownik języka polskiego 
PAN pod red. P. Żmigrodzkiego uzupełnia ten zbiór o odwieczerz, którą opatruje 
kwalifikatorem daw . Liczba leksemów będących nazwami posiłków w polskim 
języku literackim obejmuje więc kilkanaście jednostek.

Wydaje się, że repertuar gwarowych odpowiedników tych nazw nie powinien 
być większy – wszak liczba codziennych posiłków spożywanych na wsi mazur-
skiej i warmińskiej musiała stanowić istotną barierę ograniczającą wielkość ana-
lizowanego zbioru. Powojenne polskie kwestionariusze gwarowe w swoich dzia-
łach poświęconych „przygotowywaniu pokarmów” zawierają zwykle pięć pytań 
o nazwy posiłków, umieszczanych na końcu długiej listy, do którego nie każdy 
eksplorator miał szansę dotrzeć w trakcie jednej rozmowy (por. Doroszewski 
1957, s. 161, pyt. nr 198–202). Zagadnienia związane z czerpaniem wody, roz-
palaniem ognia, piecem, kuchnią i naczyniami kuchennymi, a także pieczeniem 
chleba, przygotowywaniem różnego typu potraw i przetworów stanowią zasadni-
czą część tego kwestionariusza. Pytania o nazwy, pory i skład posiłków stanowią 
niewielki dodatek, właściwie margines.

O dawnym sposobie odżywiania się ludności wiejskiej mówią liczne świa-
dectwa etnograficzne i historyczne. Jan Stanisław Bystroń w Dziejach obycza-
jów w dawnej Polsce (Bystroń 1976) opisuje kuchnię włościańską w opozycji do 
szlacheckiej i możnowładczej – jako jednostajną, ubogą, opartą na kilku podsta-
wowych produktach roślinnych i nabiale. Podaje przy tym liczne nazwy roślin 
dziko rosnących wykorzystywanych w latach głodu: tzw. mannę, perz, szczaw, 

1 Jedną z tych monografii stanowi niewydana nigdy praca magisterska H. Satkiewicz, opra-
cowana pod kierunkiem W. Doroszewskiego i obroniona w 1954 r. (Satkiewicz 1954).

2 https://rcin.org.pl/dlibra/publication/18953?language=en.
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pokrzywę, lebiodę, bukiew, żołędzie (Bystroń 1976, s. 492) jako ważne i często 
stosowane uzupełnienie chłopskiej diety. Nazw ani liczby codziennych posiłków 
nie zamieszcza. 

W tomie VI Historii kultury materialnej Polski w zarysie, obejmującym lata 
1870–1918 (Baranowski i in., 1979) możemy znaleźć autentyczny zestaw po-
siłków przygotowanych w rodzinie zamożnego gospodarza w Górkach3, po-
chodzący z lata 1894 r. i obejmujący jeden tydzień (tamże, s. 417). Trzy posiłki, 
śniadanie, obiad i kolacja stanowiły kombinację tych samych produktów: mąki, 
ziemniaków, mleka, jaj, grochu, buraków, szczawiu, kiełbasy i słoniny. Była to 
kompletna lista, tylko takie produkty i potrawy zużyła w ciągu tygodnia dziewię-
cioosobowa rodzina bogatego chłopa. Drugie śniadania i podwieczorki, a więc 
pięć posiłków dziennie, jedzono jedynie w zamożnych chłopskich domach albo 
w okresie intensywnych robót w polu. Nie troszczono się o smak potraw ani o ich 
urozmaicenie, chodziło głównie o to, żeby wypełnić żołądek i mieć siłę do pracy 
(tamże, s. 424–426).

Podobnych informacji, tym razem pochodzących z Galicji, dostarcza tekst 
Pożywienie ludności wiejskiej na pograniczu polsko-ruskim w końcu XIX wieku 
(Lipelt 2018). W pracy wykorzystano ankiety rozesłane przez Napoleona Cy-
bulskiego4 do wiejskich nauczycieli. Pierwsze pytanie dotyczyło liczby posiłków 
– jako najlepszego kryterium zamożności danej rodziny, choć liczył się też ich 
skład i obfitość. W lecie, kiedy dzień pracy trwał dłużej, spożywano od 1 do 
5 posiłków, w zimie od 1 do 4 (tamże, s. 125). W diecie dominowały ziemniaki 
podawane trzy razy dziennie. Wraz z chlebem5 pieczonym raz w tygodniu oraz 
potrawami mącznymi stanowiły konieczny wypełniacz, główną dietetyczną 
masę. Podstawowym źródłem witamin była kiszona w beczkach kapusta, a biał-
ka dostarczały rośliny strączkowe. Mięso spożywane poza okresem świąt było 
luksusem, na który mogli sobie pozwolić tylko najbogatsi chłopi (tamże, s. 134).

Badania przeprowadzone na Kurpiach przed II wojną światową wykazały, 
że rytm codziennych posiłków był tam stały od prawie 100 lat (Chętnik 1936, 
s. 72). Na śmniadanie jedzono ziemniaki z kwasem buraczanym lub kapuścia-
nym, do tego kaszę lub kluski. Na obziad chleb razowy z mlekiem lub herba-
tą oraz resztki ze śmniadania. Na wieczerzę (wiecerzę, wziecierzę) podawano to 
samo, co na śmniadanie: kartofle z kwasem i kaszę z mlekiem. Jednak w opra-
cowaniu etnografa pojawiają się jeszcze dwie nazwy posiłków, kiedy opisuje on 
pracę kośnika: 

3 Dziś położonych w powiecie mińskim w woj. mazowieckim.
4 N. Cybulski (1854–1919), polski fizjolog, współodkrywca adrenaliny, twórca krakowskiej 

szkoły fizjologicznej.
5 Biedniejsi do ciasta na chleb dodawali gotowane ziemniaki, żeby oszczędzić mąkę.
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Kośnik idzie do pracy o wschodzie słońca, a do śniadania napracuje się za kilku żni-
wiarzy. Po drodze na łąki zjada „podśniadanek” z chleba i kawałka słoniny. (…). 
Na podwieczorek chleb z twarogiem ze śmietaną, mleko zsiadłe z chlebem lub chleb 
z masłem i serem. Kolacja gorąca w domu o zmierzchu (…) (Chętnik 1936, s. 93).

Można więc przypuszczać, że i tam, w okresie intensywnych prac polowych 
zwiększano liczbę codziennych posiłków do pięciu.

Współczesna badaczka zwyczajów kulinarnych Lubelszczyzny wymienia z kolei 
sześć posiłków podawanych przed II wojną światową na lubelskiej wsi: podśnia-
danie, śniadanie, podobiadek, obiad, podwieczorek i kolację. Pisze też, że ich liczba 
okresowo ulegała zmianie w zależności od intensywności wykonywanej pracy i sta-
nu zapasów, ale nigdy nie jedzono częściej niż pięć razy dziennie (Tymochowicz 
2020, s. 225). W zamożniejszych rodzinach jadano częściej i obficiej, biedacy 
w okresie przednówka ograniczali się do jednego posiłku w ciągu dnia. Zestaw po-
traw był skromny i u biednych, i u bogatych, liczba składników używanych do goto-
wania nie przekraczała 3–4. Dominowały dania z kartofli, kapusty i kaszy. Wygląd 
potraw i ich smak nie miał znaczenia; miały być sycące (tamże, s. 234).

Jeśli uznać – za socjologami – że wzory jedzenia przyjęte w danej społeczności 
regulują tryb życia wspólnoty i odbijają jej strukturę (Domański i in. 2015, s. 32), 
to przedstawienie liczby, nazw i składu posiłków podawanych do połowy XX w. 
na Warmii i Mazurach może umożliwić dzisiejszym czytelnikom wgląd w ży-
cie rodzinne, społeczne i towarzyskie dawnych Warmiaków i Mazurów. Z kolei, 
na poziomie językowo-semantycznym zbiór gwarowych nazw posiłków, dużo 
liczniejszy niż w polszczyźnie ogólnej, ilustruje ciekawe interferencje i kontakty 
międzyjęzykowe, naturalne w tyglu języków i kultur, jaki stanowiła społeczność 
dawnych Prus Wschodnich.

W nieopublikowanej monografii Haliny Satkiewicz (Satkiewicz 1954, 
s.  240–245), opartej na materiałach z badań terenowych, pojawia się 15 nazw 
posiłków (nie licząc kilku wariantów fonetycznych). Są to: frysztyk, śniadanie, 
podpołudnik, podobiadek, podpołudnie, półobiadek, przedobiadek, drugi frysztyk, 
drugie śniadanie, obiad, podwieczorek (podwieczork), kawa, kafej, wieczerza, ko-
lacja (kolacyja). Po uwzględnieniu materiałów pochodzących z tekstów druko-
wanych: opracowań naukowych, wspomnień, pamiętników, pieśni i słowników 
lista ta uległa poszerzeniu do 25. 

Zebrane z różnych źródeł nazwy posiłków zostaną zaprezentowane w kolej-
ności, w jakiej były spożywane w ciągu dnia.

Nazwy codziennych posiłków w gwarach Warmii i Mazur

Podfrysztyk jako ‘pierwsze z trzech śniadań’, pierwszy posiłek jedzony o świ-
cie, nie został potwierdzony podczas badań terenowych prowadzonych przez 
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Doroszewskiego, ale pojawił się w Dialektach polskich Prus Wschodnich Kazimie-
rza Nitscha (Nitsch 1954, s. 315). W dołączonym na końcu pracy słowniczku 
zamieścił on potfriśtik i zlokalizował to słowo na Warmii. Niestety, w Słowniku 
warmińskim Wiktora Steffena, wydanym pod koniec XX w. (Steffen 1984) wy-
raz ten nie został opracowany, nie ma go także we wspomnieniach innych War-
miaków: Walentego Barczewskiego (Barczewski 1923), Michała Lengowskiego 
(Lengowski 1972), Marii Zientary-Malewskiej (Zientara-Malewska 1988). Nie 
został zarejestrowany ani w słowniku warszawskim (SW), ani gwarowym (SGP) 
Karłowicza. Podfrysztyk stanowi polsko-niemiecką konstrukcję o czytelnej bu-
dowie słowotwórczej, oznaczającą niewielki poranny posiłek spożywany przez 
ludzi, którzy wstawali do pracy o świcie i dopiero po jej wykonaniu wracali, aby 
zjeść frysztyk. Być może miał on charakter sezonowy, podawano go w okresie 
intensywnych prac polowych lub gospodarskich. Nitsch nie zamieszcza żadnego 
przykładu użycia tego słowa w naturalnym kontekście, toteż składu podfrysztyka 
nie znamy.

Frysztyk był powszechną na Warmii i Mazurach nazwą (właściwego, pierwsze-
go) śniadania, zapożyczoną z niemieckiego Frühstück. Słowo to w różnych swo-
ich wariantach jest obecne w wielu gwarach polskich, w Wielkopolsce, na Kaszu-
bach, Spiszu, Kujawach i Śląsku; poświadcza je SW i SGP Karłowicza. Według 
W. Steffena, autora Słownika warmińskiego, na Warmii była to jedyna nazwa tego 
posiłku, gdyż „wyrazu śniadanie nie używano” (Steffen 1984, s. 36). Henryk Ko-
prowski w pracy poświęconej żywności opublikowanej w kompendium Kultu-
ra ludowa Mazurów i Warmiaków pod red. J. Burszty (Koprowski 1976) podaje, 
że średniozamożni gospodarze jedli frysztyk około 5–6 rano, a składał się nań 
np. groch z okrasą, kiszona kapusta lub buraki. Zamiast grochu podawano też 
ziemniaki z tłuszczem albo zupę mleczną zacierkami bądź muzę – gęstą zupę 
z mąki gotowanej na wodzie (tamże, s. 400). M. Zientara-Malewska pisze z kolei, 
że na Warmii matka podawała dzieciom szykującym się do szkoły muzę okra-
szoną mlekiem lub skwarkami i suchy sitkowy chleb (Zientara-Malewska 1988, 
s. 63). O zadomowieniu słowa frysztyk w gwarze warmińskiej i mazurskiej świad-
czy pochodny od niego czasownik frysztykować ‘jeść śniadanie’ poświadczony 
na Warmii i w Mrągowskiem.

Śniadanie to jedno z najstarszych polskich słów, pochodzące od równie starego 
czasownika śniadać, pierwotnie oznaczającego po prostu ‘zjadać’. Gerundialna 
postać tego czasownika, śniadanie właśnie, była synonimem dzisiejszego zja-
dania, po czym uległa substantywizacji i zaczęła oznaczać ‘to, co jest zjadane’, 
a następnie ‘to, co jest zjadane jako pierwszy posiłek w ciągu dnia’. Śniadanie ma 
na badanym terenie tylko kilka zapisów. H. Satkiewicz lokalizuje je wyłącznie 
na terenie Mazur (powiat giżycki, olecki, ełcki i piski; Satkiewicz 1954, s. 240), 
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co potwierdzałoby przywołane wyżej stwierdzenie W. Steffena, mówiące o tym, 
że na Warmii tego wyrazu nie używano. Jednak w innych źródłach warmińskich 
słowo to sporadycznie się pojawia (por. Barczewski 1923, s. 26, 128; Zientara-
-Malewska 1988, s. 38). W tekstach pieśni zarejestrowano ponadto czasownik 
śniadać. Prawdopodobnie śniadanie było na Warmii i Mazurach wyrazem no-
wym, którego używali początkowo wyłącznie powojenni osadnicy albo – nieco 
wcześniej – przedstawiciele miejscowej polskiej elity kulturalnej, posługujący 
się literacką polszczyzną. To też wyjaśnia sporą liczbę poświadczeń negatyw-
nych w zebranym materiale, które potwierdzają bierną, a nie czynną znajomość 
leksemu wśród autochtonów, np. ja nie wiedałam, co jest śniadanie (Pustniki, 
pow.  mrągowski), potem zaś śniadanie – to friśtyk łu nas po nasemu (Myszki, 
pow. piski), friśtyk, wy to [mówicie] śniodanie (Gady, pow. olsztyński). Para frysz-
tyk – śniadanie to typowy dla gwar pogranicza dublet synonimiczny, który two-
rzą nazwa polska i zapożyczona. 

Kolejne 12 [!] nazw dotyczy następnego posiłku, jedzonego między śniada-
niem a obiadem. W polszczyźnie ogólnej, wspólnoodmianowej jest to po prostu 
drugie śniadanie, potwierdzone na Mazurach tylko raz w powiecie piskim (Sat-
kiewicz 1954, s. 241). To zestawienie z rzadkim na tym terenie polskim wyra-
zem śniadanie ma swój gwarowy odpowiednik: drugi frysztyk, zarejestrowany 
w 7 punktach (tamże, s. 242), mający charakter hybrydy terminologicznej. Jednak 
wyrazami najbardziej rozpowszechnionymi na Warmii i Mazurach, oznaczający-
mi ‘posiłek spożywany przed południem’, był podobiadek, potwierdzony w SW, 
SGP i SJPD, oraz podpołudnik, notowany przez SW, SGP i Słownik warmiński 
Steffena. Ten typ derywacyjny, polegający na dodaniu formantu -ek do wyrażenia 
przyimkowego oznaczającego porę dnia (tu: pod obiad, pod południe) pojawia się 
w nazwach posiłków mazurskich i warmińskich wyjątkowo często. Przedobia-
dek potwierdzony w powiecie szczycieńskim (Satkiewicz 1954, s. 242) i notowany 
w SJPD jako rzad . oraz przedpołudnik znany tylko z jednego źródła (Koprow-
ski 1976, s. 399) są kolejnymi przykładami takich konstrukcji. Z kolei południk, 
południczek i podpołudniczek wywodzą się od słowa południe, oznaczającego, 
zgodnie z etymologią, ‘połowę dnia’, a także, wg poświadczeń SW i SGP Karłowi-
cza – ‘obiad’, czyli ‘posiłek spożywany w połowie dnia’. Do tego znaczenia leksemu 
południe nawiązuje kolejny derywat – podpołudnie, zanotowany na badanym 
terenie 3 razy (Satkiewicz 1954, s. 241), choć jak się przekonamy niżej, na Warmii 
i Mazurach wyraz południe nie był używany na określenie ‘obiadu’. Inną nazwą 
drugiego śniadania jest zanotowany jednokrotnie w Ostródzkiem półobiadek 
(tamże, s. 242), notowany przez SJPD w odrębnym znaczeniu jako ‘tani, skromny 
obiad’. Podany w opracowaniu Koprowskiego podsiadaniec (Koprowski 1976, 
s. 399), nigdzie niepotwierdzony w tej postaci, jest być może zapisany z błędem 
literowym i powinien otrzymać formę podśniadaniec (por.  Kuźniewski 2002, 
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s. 63). Ale wówczas winien, zgodnie ze swoją budową słowotwórczą, znaczyć ra-
czej ‘posiłek poprzedzający śniadanie’ (por. notowane w SJPD i SW podśniada-
nie), a nie, jak twierdzą podane źródła, ‘posiłek poprzedzający obiad’6.

Był to posiłek jadany w bogatszych rodzinach. Przygotowywano go około 
godz. 10 rano w postaci sitnego chleba z masłem, kiełbasą lub inną wędliną, po-
pijanego kawą zbożową lub mlekiem (Koprowski 1976, s. 400); w czasie żniw 
jedzono go na polu. Wydaje się, że był tradycyjnie podawany robotnikom najem-
nym zatrudnionym do prac polowych albo np. budowy domu. Stanowił więc tak-
że okazję do krótkiego odpoczynku w trakcie pracy (Zientara-Malewska 1988, 
s. 39).

Obiad jest ogólnosłowiańską nazwą ‘ciepłego posiłku jedzonego w środku dnia’. 
Jego etymologia nie jest jasna, może pochodzić od ‘jedzenia do syta’, ‘wspólne-
go jedzenia’ lub ‘jedzenia w południowej porze odpoczynku’. Na badanym tere-
nie Warmii i Mazur jest to nazwa jedyna i powszechna, jeśli nie liczyć formacji 
deminutywnych obiadek, obiadzik, obiadeczek występujących w pieśniach lub 
innych tekstach rymowanych. Nazwa ta również w gwarze warmińskiej i mazur-
skiej uległa regularnej polisemii, tzn. ma także znaczenie ‘pory dnia’, ‘południa’, 
bo obiad dzielił dzień pracy na dwie części i był jedzony o godz. 12.00. Stąd liczne 
zanotowane w Słowniku gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur zestawienia termi-
nologiczne określające ten punkt na osi czasu: obiadowa pora, obiadniejszy czas, 
obiadowy czas, czas obiadu, a także nieodmienna forma obiadem ‘w południe’, 
utworzona i używana analogicznie do wieczorem: obhiadem była spchieka [upał]. 
Obiadem nazywano też ‘ciepłe potrawy podawane na przyjęciu weselnym’, nie-
rzadko o północy, w przerwie między tańcami. SGP Karłowicza notuje to znacze-
nie jako pierwsze. Wydaje się więc, że nie pora dnia, ale temperatura podawania 
tego posiłku i jego kilkudaniowy skład był dla Mazurów i Warmiaków główną 
cechą semantyczną obiadu.

Obiad był posiłkiem kalorycznym i stosunkowo urozmaiconym. Czasem 
przybierał postać dania jednogarnkowego, ajntopfu, składającego się z gotowa-
nych razem zupy, ziemniaków, warzyw, niekiedy kawałka mięsa. Znacznie czę-
ściej był złożony z dwóch dań, tzn. zupy (żuru, kapuśniaku, zupy grochowej lub 
fasolowej) i ziemniaków lub klusek polanych sosem z dodatkiem kapusty, brukwi 
lub marchwi (Koprowski 1976, s. 400). Zientara-Malewska wspomina codzienne 
obiadowe dania na Warmii: kartofle tarte ze słoniną lub masłem, kluski z kapustą 
okraszone słoniną, zupę grzybową lub owocową, bury, gęsty groch, czerninę 
z gęsi, plince ‘placki’ kartoflane lub pszenne (Zientara-Malewska 1988, s. 63).

6 W takim też, regularnym znaczeniu ‘niewielkiego posiłku spożywanego p r z e d śniada-
niem’, użył słowa podśniadanek badacz Kurpiów A. Chętnik we fragmencie cytowanym na począt-
ku tego artykułu (s. 428), a także M. Tymochowicz w formie podśniadanie, cytowana na s. 428
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W bogatszych rodzinach ok. 16 po południu spożywano podwieczorek. 
Słowo to w gwarach Warmii i Mazur ma swoje warianty fonetyczne: podwie-
czork, podwieczórek. Jest poświadczone zarówno w słownikach gwarowych, 
jak i ogólnych. Wykazuje się też podobną jak obiad polisemią, oznacza więc 
również ‘porę tego posiłku, popołudnie, zmierzch’: jak 4 godzina, to o podjecor-
ku (Pogubie Średnie, pow. piski). Ponieważ na podwieczorek często podawa-
no kawę, jej nazwa w wyniku metonimicznego przeniesienia znaczeń zaczęła 
oznaczać także sam ten posiłek. W formach kawa, kafa, kafej, kafeja leksemy 
te notuje w tym znaczeniu Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur . Co 
ciekawe, rozpowszechniony na pozostałych ziemiach polskich inny „popołu-
dniowy” napój – herbata – nie posłużył na Warmii i Mazurach do utworzenia 
metonimicznej nazwy tego posiłku. Herbata, choć znana i używana (por. hasła 
herbata, herbatka, tej, teja), nie była więc, jak kawa, napojem podawanym co-
dziennie o określonej porze dnia. Nienotowane nigdzie – poza dwoma tekstami 
opracowanymi przez niejęzykoznawców – są formy podfesperek (Koprowski 
1976, s. 399) oraz podfesperk (Kuźniewski 2002, s. 63). Formacje te zdają się 
naśladować strukturę słowotwórczą podwieczorka, ale za podstawę derywacji 
przyjęto w nich niemiecki vesper(brot), który sam już znaczy ‘podwieczorek’. 
Nazwy te mają więc charakter polsko-niemieckiej hybrydy ze zdublowanymi 
elementami semantycznymi.

Był to niewielki posiłek złożony – w skromnym wariancie – z kawałka sitko-
wego chleba (Zientara-Malewska 1988, s. 52), w bogatszym – z chleba z masłem, 
miodem lub marmoladą albo porcji ciasta (Koprowski 1976, s. 401). W czasie 
żniw jedzono go na polu. Niekiedy zapraszano na niego gości – wtedy właśnie 
przyjmował formę małego poczęstunku, popołudniowego przyjęcia: kuch [cia-
sta] napsiekli i na kafe zaprosili (Gardyny, pow. nidzki).

Ostatni posiłek w ciągu dnia nazywano na Warmii i Mazurach wieczerzą. 
Jest to stara prasłowiańska nazwa wieczornego posiłku, która w polszczyźnie 
ogólnej od dawna ma charakter przestarzały lub podniosły (SJPD, USJP). Na-
zwa ta jest poświadczona na całym terenie Warmii i Mazur. Steffen w swoim 
Słowniku warmińskim pisze, że na Warmii „wyrazu kolacja nie używano” (Stef-
fen 1984, s. 181). Wieczerza w gwarze warmińskiej i mazurskiej jest uwikłana 
w związki wyrazowe o charakterze frazeologicznym (czarna wieczerza) i ter-
minologicznym (Pańska Wieczerza), a funkcjonowała tam nie jako archaizm, 
ale wyraz neutralny, jedyna i powszechna nazwa wieczornego posiłku. Kolacja, 
znacząca pierwotnie ‘przyjęcie składkowe’, pochodzi od łac. collatio, i na tere-
nie Warmii i Mazur jest wyrazem nowym. W źródłach pojawia się w dwóch 
wariantach (kolacja, kolacyja) i bywa notowana również na Warmii (Zientara-
-Malewska 1988, s. 115). 
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Na wieczerzę jadano muzę z mlekiem lub skwarkami, śledzie z chlebem lub 
ziemniakami, marchew gotowaną na mleku, plince, różne rodzaje kasz (Koprow-
ski 1976, s. 401). 

Podsumowanie

Trzy główne posiłki na Warmii i Mazurach, jedzone rano, w południe i wieczo-
rem, nazywano frysztykiem, obiadem i wieczerzą. Zarejestrowane na tym terenie 
ogólnopolskie odpowiedniki dwóch z tych nazw, śniadanie i kolacja, stanowią 
prawdopodobnie refleks gwałtownych zmian ludnościowych i kulturowych, któ-
re zaszły na Warmii i Mazurach tuż po II wojnie światowej. Pozostałe nazwy po-
siłków, tworzące zbiór 20 leksemów, wykazują ogromne zróżnicowanie, a także 
swój fakultatywny charakter: były podawane i jedzone nie przez cały rok i nie 
we wszystkich rodzinach. Stąd duży zakres synonimii, doraźność, lokalność i fa-
milijność tej warstwy słownictwa. Wydaje się, że o ile trzy główne posiłki jedli 
na Warmii i Mazurach wszyscy, o tyle dwa kolejne, podawane między śniada-
niem i obiadem oraz obiadem i kolacją – nie były oczywistością, a tam, gdzie je 
spożywano, każdy nazywał je po swojemu.
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Streszczenie 

Praca omawia grupę wyrazów nazywających codzienne posiłki w gwarach Warmii i Ma-
zur. Gromadzi i analizuje ok. 25 nazw posiłków, przedstawia ich etymologię, semantykę, 
budowę słowotwórczą, stopień rozpowszechnienia, regularne przesunięcia znaczeniowe. 
Podaje przykłady ciekawszych użyć. 

Analiza pozwoliła na wyodrębnienie nielicznej grupy nazw trzech posiłków jedzo-
nych przez wszystkich mieszkańców każdego dnia oraz dużo liczniejszą grupę nazw po-
zostałych dwóch posiłków, której wewnętrzne zróżnicowanie było skutkiem odmiennych 
warunków materialnych i kulturowych, w jakich żyli dawni Mazurzy i Warmiacy. 

SłOWA KLuCZOWE: gwara warmińska, gwara mazurska, słownictwo kulinarne
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CHLEB W ŚWIETLE POLSKIEJ 
FRAZEMATYKI GWAROWEJ

BREAD IN THE LIGHT OF POLISH DIALECTAL PHRASEMATICS

ABSTRACT: Materials for the  article are mainly derived from Słownik gwar polskich 
(Lexicon of Polish Dialects) issued by the Polish Academy of Sciences and from Nowa 
księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich (New Book of Polish Proverbs and Pro-
verbial Expressions). The Lexicon of Polish Dialects presents seven meanings of the word 
chleb [bread]. In the article, only the first and basic meaning of the word is taken into 
account: “unsweetened baked product made of cereal flour and leaven or yeast formed 
and baked in loaves”. 

The specific features of bread in folk culture shall be presented in the form of phrasemes 
– these allow us to expose stereotypical judgments grouped in the following facets: baking 
bread, parts of bread, features of bread, amount of bread, bread and additives, the place 
of bread in the food hierarchy, opposites of bread, the role of bread in human life, respect 
for bread.

In many cases, the phrasemes that include the lexeme bread have metaphorical mean-
ings which refer to everyday situations and human attitudes.

KEYWORDS: Polish folk culture, cognitive definition, expression, phrase, proverb

Materiał do artykułu pochodzi głównie ze Słownika gwar polskich PAN (SGP) 
i z Nowej księgi przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich (NKP). Kilku fraze-
mów dostarczyły cztery inne źródła.
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SGP wyróżnia siedem znaczeń wyrazu chleb, z czego w artykule wzięto 
pod uwagę tylko pierwsze, podstawowe ‘niesłodkie pieczywo z mąki zbożowej 
na zakwasie lub drożdżach, uformowane w bochenki i tak pieczone’. Spośród 
zapisów w NKP wybrano tylko te o charakterze gwarowym, o czym informuje 
wykaz źródeł w IV tomie1. 

W niniejszym opracowaniu używam terminów frazem i frazematyka, wpro-
wadzonych do polskiego językoznawstwa przez Wojciecha Chlebdę, który pisze:

(…) przez frazem rozumieć będę każdy – niezależnie od jego statusu semantyczne-
go i struktury formalnej – znak językowy, stanowiący nazwę potencjału treściowego 
(pojęcia), którą w danej sytuacji dla wyrażenia tego potencjału mówiący przywołuje 
(odtwarza) w charakterze jego względnie stałego symbolu. Zbiór takich znaków dane-
go języka będę nazywał frazematyką tego języka (…) (Chlebda 1991, s. 27).

Ujęcie to jest dogodne, bo pozwala na równi traktować różne wielowyrazowe 
jednostki, bez konieczności dzielenia ich na frazeologizmy i przysłowia, czego 
wymagała frazeologia (por. Lewicki, Pajdzińska 1993, s. 307). Do frazemów za-
licza się więc zarówno wyrażenia, jak i zwroty, frazy, przysłowia (paremie) oraz 
utrwalone porównania. Wobec wszystkich tych terminów frazem jest terminem 
nadrzędnym, ich hiperonimem. 

Chleb jest tak ważnym elementem polskiej kultury, że poświęcono mu już 
kilka książek. Są to: Chleb w tradycji ludowej (Kubiakowie 1981), Chleb nasz 
powszedni . O pieczywie w obrzędach, magii, literackich obrazach i opiniach die-
tetyków (Kowalski 2000), Chleb w folklorze polskim – w poszukiwaniu znaczeń 
(Walęciuk-Dejneka 2010). W roku 2021 ukazała się praca Macieja Raka Jan Kar-
łowicz w świetle materiałów archiwalnych . Dialektologia, etnolingwistyka i litu-
anistyka (Rak 2021), w której przedstawił on odtworzone na podstawie kartoteki 
Karłowicza hasło CHLEB planowane jako część Słownika mitologii polskiej. 
O chlebie jest też mowa w monografii Marioli Tymochowicz Tradycyjne poży-
wienie chłopskie na Lubelszczyźnie (Tymochowicz 2019). Oczywiście chleb jest 
również znaczącym elementem kultury innych narodów, np. Litwinów, o czym 
świadczy artykuł Ireny Smetonienė Chleb w małych formach litewskiego folkloru 
(Smetonienė 2021). Wiele jednostek frazeologicznych ze słowem chleb oma-
wia Ewa Młynarczyk w podrozdziale Piekarnictwo, umieszczonym w rozdzia-
le Rzemiosła spożywcze monografii o obrazie rzemiosła w polskiej frazeologii 
(Młynarczyk 2013, s. 56–66). Wszystkie wymienione publikacje zawierają biblio-
grafię świadczącą o dużym zainteresowaniu badaczy tą tematyką.

O randze pojęcia chleb w kulturze (nie tylko polskiej) świadczy obecność hasła 
CHLEB w wielu opracowaniach zajmujących się symbolami. Chleb ma wymiar 

1 Ekscerpcja materiału do tego artykułu ujawniła, że obecnie najbogatszym zbiorem przy-
słów i frazeologizmów gwarowych z terenu całej Polski jest NKP.
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sakralny, dlatego poświęcono mu miejsce w następujących publikacjach: Słow-
nik teologii biblijnej (Léon-Dufour 1985), Słownik obrazów i symboli biblijnych 
(Lurker 1989), Symbolika chrześcijańska (Baldock 1994). Symboliczny wymiar 
chleba znalazł miejsce również w innych pracach: Biedermann 2003, Chevalier, 
Gheerbrant 1982, Kopaliński 1985, Kopaliński 1991, Oesterreicher-Mollwo 1992, 
Tolstoj 2012. W odróżnieniu od wszystkich wymienionych pozycji stosujących 
nagłówek CHLEB Piotr Kowalski zatytułował analogiczne hasło PIECZYWO 
(Kowalski 1998). Manfred Lurker poświęcił chlebowi sporo miejsca w rozdziale 
Święta uczta w swojej książce Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach 
(Lurker 1994). 

Chleb stał się przedmiotem artykułu lubelskiej etnolingwistki Katarzyny 
Smyk „Ten złoty bochen…” O motywie chleba w poezji chłopskiej. Sporządziła 
ona zbiór faset odpowiadających strukturze semantycznej poetyckiego obrazu 
chleba. Są to: cechy, pochodzenie, chleb jako adresat i obiekt działań, chleb jako 
podmiot działań, porcje chleba, typy, emocjonalność chleba, czas chleba, symbo-
lika, relacje (Smyk 2014, s. 102). 

W niniejszym artykule ja także wzoruję się na definicji kognitywnej zapro-
ponowanej przez twórcę Słownika ludowych stereotypów językowych (Bartmiń-
ski 1980) i później Słownika stereotypów i symboli ludowych (Bartmiński 1996), 
Jerzego Bartmińskiego. W Zeszycie próbnym Słownika ludowych stereotypów języ-
kowych operuje on terminem zestaw kategorii semantycznych (Bartmiński 1980, 
s. 18), który następnie, w pierwszym zeszycie pierwszego tomu Słownika stereo-
typów i symboli ludowych jest zastąpiony przez termin fasety, mające modelo-
wać „sposób widzenia przedmiotu przez nosiciela kultury ludowej” (Bartmiński 
1996, s. 16). Swoją koncepcję eksplikacji haseł w słowniku etnolingwistycznym 
lubelski uczony przedstawił w artykule Definicja kognitywna jako narzędzie opi-
su konotacji. Pisze w nim: „Dobór i układ faset winny odwzorowywać badaną 
świadomość językową” (Bartmiński 1988, s. 182). Sporo miejsca poświęciła też 
definicji kognitywnej Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska w swojej mono-
grafii o definiowaniu i profilowaniu pojęć (Niebrzegowska-Bartmińska 2020, 
s. 111–115, 149–154, 163–176). 

Frazemy zawierające leksem chleb przedstawiam w następujących fasetach: 
wypiek chleba, części chleba, cechy chleba, ilość chleba, chleb i dodatki, miejsce 
chleba w hierarchii pokarmów, przeciwieństwa chleba, rola chleba w życiu czło-
wieka, szacunek dla chleba.
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Wypiek chleba

Przysłowia ludowe utrwaliły wyobrażenia na temat sposobu wytwarzania chle-
ba, składników potrzebnych do jego produkcji, ich wartościowania, a co za tym 
idzie – wartościowania różnych rodzajów pieczywa. Chleb piecze się w piecu. 
Jedno przysłowie wskazuje czas, kiedy piecze się ostatni chleb. Można się do-
myślać, że ostatni z zeszłorocznej mąki, bo po żniwach będzie już nowe zboże 
i nowa mąka: Lipiec ostatni chleba wypiec (SGP III 516). Z aprobatą spotyka się 
idea osobistego wypieku chleba: Nôsmoczniejszy je chléb, co go sobie sôm upieczesz 
(NKP I 247). 

Wiadomo, że zanim włoży się ciasto do pieca, musi ono wyrosnąć: Najwyższy 
czas iść z tym chlebym do pieca (NKP I 255). Ta fraza ma jednak drugie znaczenie, 
widoczne w wariancie Trzeba już śnióm, jak z chlebym do pieca (jw.). Objaśnienie: 
„dziewczynie czas już za mąż”. Być może i następne stwierdzenie ma sens meta-
foryczny, ale źródło o tym milczy: Z trómby sie chlyb wycióngo dziepro jak burzi 
(NKP I 259), przy czym trómba to ‘piecyk w trzonie kuchennym do pieczenia 
chleba’, a burzi – ‘o pieczonym chlebie: wydaje odgłos’. Sposobem na poznanie, 
czy chleb jest już upieczony było przytknięcie go do czoła: Jak łys cerwony, to 
chleb upiecony (Kowalski 2000, s. 176). 

Sposób pieczenia chleba jest użyty w przysłowiu jako metonimia odrębności 
każdej rodziny: W każdej chałupie inaczej chleb piekom (NKP I 235). Dlatego jeść 
chleb z niejednego pieca znaczy ‘mieć dużo doświadczeń, przeżyć’ (SGP III 524 
i NKP III 256–257), bo każdy piec jest w innym domu, a więc ten, o kim mowa, 
odwiedził wiele siedzib. Z kolei frazem Z jednego pieca chleb jadali (NKP II 861) 
zapewne mówi o ludziach, których łączą wspólne przeżycia. (Kowalski 2000, 
s. 113) pisze: „wspólne jedzenie z jednej dzieży czy z jednego pieca, podobnie jak 
zasiadanie przy wspólnym ognisku oznaczają, iż dopełniła się swoista komunia 
i ludzi łączą prawdziwe, głębokie więzi”. Biedni ludzie oszczędzają na opale, za-
tem o kimś, kto używa mało tytoniu, mówiono, że Kurzi ta, jakby biydok chlyb 
piyk (NKP II 260).

Chleb piecze się z mąki: Dadzą chleba z mąki, ale wypędzą z dupy bąki 
(NKP  I 249), co objaśniono ‘oduczą kaprysów, fochów’. Jeśli rezultat jakichś 
działań jest wątpliwy, kwituje się to przysłowiem Nie będzie z tej mąki chleba 
(NKP II 429). Oczywistość, że do wypieku chleba konieczna jest mąka, zawiera 
stwierdzenie Z miłości chleba nie upiecze (NKP II 485), co było wskazówką dla 
młodych osób pragnących zacząć nowy etap życia z ukochaną osobą, ale bez za-
plecza materialnego. 

Mąka pochodzi z ziarna różnych rodzajów zbóż. Jęczmienna i owsiana nie były 
wysoko cenione. „Chleb jęczmienny nie smakował najlepiej” – piszą Bartmiński 



Chleb w świetle polskiej frazematyki gwarowej 439

i Kaczan (2017, s. 322), ale przysłowie Jęczmienny chleb nie głód, zgrzebna ko-
szula nie nagota (NKP I 251) przekazuje radę, by nie narzekać i doceniać to, 
co się ma. Podobnie o chlebie owsianym: Dobry chléb i z owsa, jak innego nié 
ma (NKP I 249). Lubelscy etnolingwiści podają, że chleb owsiany nie uchodził 
za smaczny (Bartmiński, Kaczan 2017, s. 359). Z drugiej strony: Lepszy w dómu 
chlib owsiany niż na wojnie pytlowany (NKP III 746). To samo dotyczy chleba ze 
stokłosy, który spożywali mieszkańcy biednych, podgórskich okolic: Chłopu tak 
smaczno stokłośny chleb jak piernik toruński (NKP I 263).

Czasem chleb, gdy mielono całe ziarna, zawierał otręby, czyli łuski i ości, wy-
rostki, przedłużone końce plewek, ochraniających ziarna. Otręby i ości znajdo-
wały się w chlebie wypiekanym w warunkach niedostatku, gdy brakowało mąki 
wyższej jakości. Przysłowia zachęcają do godzenia się z takim rodzajem chle-
ba, a nawet podsuwają dobre strony spożywania takiego pieczywa: Dobry chleb 
i z otrebami, ale trzeba gryś zebami (NKP I 249); Dobry chleb i z ości, jak się kto 
przepości (NKP II 1030); Žebé ńe béło v chlėbje woesci, ńe mjelébé ledze koesci 
(SGP III 516). 

Części chleba

Wierzchnią częścią chleba jest skórka, która jest z nim związana tak mocno, jak 
córka z matką: Jaki chlebuś, tako skórka, jako matka, tako córka (NKP II 406). Jeśli 
skórka odstaje od chleba, mówi się Chleb, co myszy pod skórką łażą (NKP I 245) 
lub Chlib sie dobrze zdarzuł, po zaskorzu kotek łaziuł, zader ogónka do góry, esce 
nie dostoł do skóry (jw.). Ten sam koncept, tu w postaci rymowanki, może być 
wyrażony prozą: Były takie, to jak chleba upiekły, to kot by wlaz za skóro jesce by 
ni dostał ugunym du skóry (SGL VI 109)2.

Kolejna grupa wariantów zawiera stwierdzenie, że chleb ma dwie skórki (za-
pewne wierzchnią i spodnią). NKP (I 259) interpretuje to następująco: ‘wszędzie 
można żyć, wszędzie tak samo’. Natomiast SGP (III 525): ‘wszędzie trzeba ciężko 
pracować, każda sprawa ma dwie strony’. Te warianty przedstawiają się tak: każdy 
(wszędzie) chleb o dwóch (dwu) skórkach (jw.); chleb ma wszędy dwie skórki (jw.); 
Każdy chlyb mo dwie skórki (NKP I 259); Nie ma chleba z jednóm skórkóm (jw.). 
Ogólnie biorąc – stwierdzenie pewnej oczywistości sugeruje afirmację niezmien-
nego stanu rzeczy.

2 Być może źródłem tego obrazu była śpiewka krakowska „Za chłopa się napierała, Chleba 
upiec nie umiała: Tak się jej pięknie wydarzył – Pozaskórzu kotek łaził, Ogonek podniósł do 
góry – Jeszcze nie dostał do skóry” (Gloger, Z., 1974, [I wyd. 1900]. Encyklopedia staropolska, 
t. I. Warszawa: Wiedza Powszechna, Chleb, s. 235). Nie można jednak wykluczyć, że w piosence 
wykorzystano istniejący wcześniej frazem. 
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Niekiedy upieczony chleb charakteryzuje się dużymi otworami, co uzna-
wane jest za przepowiednię: Bydzie głodny rok, bo sóm wielki dziurki w chlebie 
(SGP III 516). 

Cechy chleba

Tylko dwa frazemy zawierają pochwałę dobrego chleba: fraza Aż miło na dusy, jak 
świzy chlib pusy (NKP I 245) i porównanie Chleb jak z ula wyjęty ‘dobrze wypie-
czony, rumiany’ (NKP I 246). Pozostałe mówią o chlebie w postaci niepożądanej: 
twardym, suchym i starym. Chlyb jak beton (brusek3) (jw.); Gdzie chlib twardy, 
tam sługa hardy (NKP I 250). Ten drugi frazem przekazuje zapewne taki sens, 
że niesmaczne pokarmy źle wpływają na postawę służby. Pracować/żyć o suchym 
chlebie (SGP III 525) oznacza ‘odżywiać się bardzo marnie’, ‘otrzymywać małe 
wynagrodzenie za pracę’ lub ‘żyć w skrajnej nędzy’. Podobnie chodzić o suchym 
chlebku (SGP III 527). Jednak biblijna Księga przypowieści głosi, że Lepszy kęs su-
chego chleba w pokoju niż pełen dom w swarze (NKP I 254)4. Skromne wyżywienie 
u siebie lepsze jest niż obfitsze poza domem: Choćby suchy kawałek chleba, ale 
na swoim (NKP III 357). W końcu przysłowie Stary chleb to nie głód (NKP I 246) 
podnosi wartość chleba, który mimo gorszego smaku pełni swą podstawową rolę 
– broni przed głodem.

Ilość chleba

Chleb jest podstawowym pokarmem. Ważne, żeby go nie brakowało. Część fra-
zemów mówi o stanie pozytywnym, to jest sytuacji, kiedy chleba starcza. Druga 
część – o zbyt małych ilościach. Stan dostatku, zamożności wyrażają jednostki: 
chleb na chleb mieć (SGP III 524); chleb na chleb jest (SGP III 525); Ma chleba 
swego do nowego (NKP I 255). Chleba za chleba nabywają (NKP I 258) znaczy, 
że myślą zawczasu o potrzebach. Przysłowie Má chléba po usy, to mówi, ze go 
chléb dusi (NKP I 254) informuje wręcz o nadmiarze. 

Następne frazemy dotyczą mniejszych porcji chleba: Pół brota [‘bochenka’] 
chleba lepszé, jak żóden (NKP I 257); Lepszo skibka chleba każdy dziyń, jako krajić 
[‘kromka’] za tydzień (NKP I 254); Kawałkiem chleba sie nie zuboży (NKP I 251). 
Natomiast ostatni kawałek chleba (SFGD 101) to ‘kończące się środki materialne, 

3 Brusek to kamień do ostrzenia, osełka.
4 O powiązaniach Biblii z polskimi przysłowiami pisał Kazimierz Długosz (2001, Językowy 

obraz chleba w Biblii i w przysłowiach, Prace Filologiczne XLVI, 153–163).
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które pozwalają zaspokoić nasze podstawowe potrzeby’, a Dostał chleba na jeden 
ząb (NKP III 838) znaczy ‘mało, skąpo’.

Chleb i dodatki

We frazematyce gwarowej powtarzają się jednostki, w których chleb występu-
je w parze z innym pożywieniem, napojem, przyprawą. Są to: woda, sól, masło, 
szpeka [‘słonina’], ryba. Połączenie chleba i wody zapewnia minimum pożywie-
nia, zapobiega głodowi: Jak je chlyb i woda, to ni ma głoda (SGP III 516); Kiedy 
jest chleb przy wodzie, to głód nie dobodzie (NKP I 246); Chlyb i woda ludzko 
wygoda (jw.). O niezbędności chleba i wody mówi przysłowie Przyjaciela trzeba 
jak wody i chleba (NKP II 1125). Z drugiej strony to minimalne wyżywienie nie 
zapewnia wszystkiego, czego organizm ludzki potrzebuje, dlatego żyć o chlebie 
i wodzie znaczy ‘żyć w nędzy’ (SGP III 525)5. 

Podobnie przedstawia się kolekcja chleb + sól6: Kto ma sól z chlebem, nie 
umrze głodem (NKP I 253); Soli i chleba dóma potrzeba (NKP III 272); Z chle-
ba i soli głowa nie boli (NKP I 255). To skromne danie zyskuje na wartości, 
jeśli jest ofiarowane z dobrą intencją: Smaczny temu chleb z solą, komu go 
dasz z dobrą wolą (NKP III 751), a redakcja Nowej księgi przysłów wywodzi 
to przysłowie z biblijnej Księgi przypowieści, gdzie napisano „Lepiéj jest być 
proszonym na jarzynę z miłością niż na cielę tłuste z nienawiścią” (XV 17). 
Również do Biblii odsyła Nowa księga przysłów frazem Nieprzyjacieloju daj 
chleba z solą (NKP I 259), wiążąc go z cytatem z listu św. Pawła do Rzymian 
(XII 20) „Jeśli łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, daj mu się 
wody napić”. Chlebem i solą powitać (SGP III 524) to ‘przyjąć kogoś gościnnie’. 

5 Władysław Kopaliński (1991, s. 43) objaśnia wyrażenie chleb i woda jako „pożywienie 
więźnia (przy zaostrzonym rygorze)”. 

6 Planując hasło CHLEB w Słowniku mitologii polskiej, J. Karłowicz jako jeden z 11 punk-
tów wyróżnił Chleb i sól (SMP, s. 114, 133–135). Również autorzy etnolingwistycznego słownika 
Slavjanskie drevnosti sporządzili artykuł hasłowy Chleb–Sól (Tolstoj 2012, s. 434–437). Omó-
wiono w nim liczne zastosowania u Słowian chleba z dodatkiem soli, jako symbolu gościnności 
i zgody, ważnego rekwizytu w obrzędach ślubnych, narodzinowych, pogrzebowych, związanych 
z hodowlą bydła, uprawą roli i budową domu. Chleb i sól były też składane jako ofiara siłom 
nadprzyrodzonym a także służyły przy wróżeniu. „U ludów semickich i Greków sól, często w po-
wiązaniu z chlebem, jest symbolem przyjaźni i gościnności” (Oesterreicher-Mollwo 1992, s. 149). 
„Chleb i sól – w starożytności na Wschodzie jedzono chleb z solą przy ślubowaniu a. przysiędze” 
(Kopaliński 1991, s. 42). Sól jest przedmiotem monografii Katarzyny Łeńskiej-Bąk (2002) Sól 
ziemi, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum. Obszerne hasło poświęcił jej Piotr Ko-
walski (1998, s. 523–529), a rozdział Sól zakazana – poziomy znaczeń, sposoby interpretacji – Je-
rzy S. Wasilewski w książce o tabu (2010, Tabu. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu War-
szawskiego s. 180–183).
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Frazem Chlyb i sól zdobióm stół (NKP I 248) został opatrzony komentarzem 
„Witanie chlebem i solą było u wielu ludów słowiańskich symbolem przyjaźni 
i gościnności”. Obdarowywanie młodej pary chlebem i solą znalazło następu-
jące wytłumaczenie na Lubelszczyźnie: A chleb i sól po to sie daje młodym, żeby 
dorabiali sie oboje razem, wspólnie i nigdy jim nie zabrakło tego chleba, a sól 
odepchnęła żeby to, co złe od tego domu, od ty rodziny (SGL VI 109)7. Tak jak 
chleb z wodą, również chleb z solą nie zaspokaja wszelkich potrzeb człowieka, 
a więc chleb z solą jeść (SFŚ 53) to ‘cierpieć biedę’.

Inaczej jest z kolekcją chleb + masło. Masło jest dopełnieniem kromki chleba. 
Chleb z masłem był wystarczającym posiłkiem: Kiedyś tam sie nie jadło jak tera 
kanapki z masłym, syrym, wędlinu, tylko samego chleba nasmarowało sie masłym 
i było jedzynie (SGL VI 114). O tym oczywistym uzupełnieniu chleba masłem 
mówią frazemy: Do chleba dobre i masło (NKP I 249) i Chleb bez masła, to jak 
chłop bez wąsa (SGP III 516). Masło powinno przylegać do kromki: Nie trzęś chle-
bem, bo ci z niego masło spadnie (NKP I 256); Spadło mu masło z chleba ‘minęła 
go okazja, stracił’ (NKP I 756); nie dać sobie masła z chleba zdrapać (SGP III 525) 
‘nie pozwolić się skrzywdzić’. Łatwe sukcesy są porównane do chleba z masłem: 
Przyszło mu wszystko jak chleb z masłem (NKP I 250). Masło niektórym widać wy-
dawało się luksusem, skoro powstał zwrot szukać chleba z masłem (SGP III 525) 
‘starać się o polepszenie warunków życia’. W końcu chleb z masłem kogoś rozpiera 
(jw.) niesie znaczenie ‘dobrobyt wbija w pychę, przewraca w głowie’.

Połączenie chleba ze słoniną uznano za wystarczające wyżywienie: Chlib 
i śpeka utrzymujo cłowieka (NKP I 246). Chleb jest dodatkiem do mięsa: Niewiele 
człeku potrzeba: sztuki mięsa, kawał chleba (NKP I 384); Najwspanialszy bankiet, 
gdy bez dobrej woli, jak mięso bez chleba, jak jaje bez soli (NKP I 56).

Jeśli chodzi o frazem Chleb i rëba są błogosławione (jw.), to motywacją może 
być występowanie go na Kaszubach, gdzie rybacy łowią ryby lub nawiązanie do 
cudu rozmnożenia chleba i ryb, znanego z Ewangelii8.

Połączenie dwóch młodych osób porównano do przysmaku: Młody z młodym 
jako chleb z miodem (NKP II 506). Chlyb z chlebym nie szmakuje (NKP I 248) 
odnosi się do sytuacji, w której pobierają się krewni. Wyraźniej ujawnia się to 
w wariancie Siostrzynice se namówić, to jagbyś chlyb z chlebym jod (NK III 197). 

7 Potwierdzają to I. K. Kubiakowie (1981, s. 110), pisząc: „Chleb był również powszechnie 
znanym środkiem antydiabelskim i antydemonicznym. Wiedząc to możemy inaczej spojrzeć 
na zwyczaj powitania chlebem i solą. Rola tych dwóch elementów była tu podobna. I choć z jednej 
strony takie magiczne powitanie może być interpretowane, jako chęć zapewnienia dostatku, to 
z drugiej strony można je także wyjaśniać, jako próbę odegnania złych mocy i niebezpiecznych 
demonów a także symboliczne zapewnienie o własnych czystych intencjach.”

8 Manfred Lurker (1994, s. 374) zauważa sakralny charakter ryby w początkach chrześci-
jaństwa: „(…) w malarstwie katakumbowym ryba występuje obok chleba i wina jako symbol 
eucharystyczny.”
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Chodzi o łączenie dwóch jednorodnych elementów, jak jednorodni są członko-
wie tej samej rodziny.

Miejsce chleba w hierarchii pokarmów

Mimo że chleb otaczany jest szacunkiem i uważany wręcz za świętość, zaledwie 
dwa przykłady pokazują jego wyższość nad inną potrawą: Hej, chłopczyku, raz 
chleba, dwa razy barszczyku (NKP I 248) i Raz chleba, a dwa razy żurku (jw.), 
co opatrzono komentarzem „oszczędniej żyj, pamiętaj o jutrze”. Wynika stąd, 
że zupy można było jeść do woli, a chleb był wydzielany. Dodatkowo, żur był 
potrawą postną (Kowalski 2000, s. 119).

Inne frazemy ujawniają, że chleb był pokarmem pospolitym, ustępują-
cym przed innymi, bardziej pożywnymi lub wyszukanymi. Te lepsze należą do 
dwóch kategorii: mięsiw i delikatnego pieczywa. Chleb trawa, mięso potrawa 
(NKP  II  468) jednoznacznie przyznaje wyższość mięsu nad chlebem. Z kolei 
z porównania Lepszy dóma chlyb, kapusta, niż kaj indzi kura tłusta (SGP III 516) 
wynika, że skromne pożywienie w domu należy przenosić nad bardziej sycące, 
ale spożywane poza domem. O różnych upodobaniach kulinarnych mówi frazem 
Kto co lubi, kto chleb, a Cygan mienso (NKP II 318).

Przysłowia zestawiające chleb z rodzajami bardziej wyszukanych wypieków 
przekazują różne myśli związane z rozmaitymi sytuacjami życiowymi:

 – docenianie tego, co się ma na co dzień, gdy brak czegoś lepszego lub po-
jawia się to sporadycznie: Dobry chleb, gdy kukiełki (kołacza) nie masz 
(NKP  I 249); Lepszy pewny kawał chleba niż niepewna sztuka ciasta 
(NKP I 254); Placek to tylo gość, a chleb to gospodarz (SGP III 516);

 – dążenie do czegoś lepszego przy ryzyku utraty tego, co się już ma: Chto mo 
chléb, temu sę kołacza żądzëje (NKP I 253); Ma chlib, a suka chlibka (jw.); 
Ma chleb, to szuka bułek (jw.); Kto ma chleb, niech nie szuka kołaczów (jw.); 
Kto chleb ma, a szuka kołace, to straci chleb i kołace (jw.); Pieroga szukając, 
chleb zgubił (jw.);

 – lojalność wymaga dzielenia z drugim trudnego losu: Kto ze mną chleba jeść 
nie chce, ja z nim nie będę kołacza (jw.);

 – i najmniejszy (człowiek) może się przydać: Pomaga kukiełka chlebu 
(NKP I 257).
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Przeciwieństwa chleba

W opozycji do chleba pozostaje kamień: W jednij paji trzymô chléb, a w drëdzij 
scyskô kam (NKP I 259) – zapewne tak scharakteryzowany jest człowiek dwulico-
wy. Kto w ciebie kamieniem, ty w niego chlebem (NKP II 17) – ten frazem redak-
cja Nowej księgi przysłów odsyła do fragmentu ewangelii Mateusza: „Albo któryż 
z was jest człowiek którego jeźliby prosił syn jego o chleb, izali mu poda kamień?”. 
Drugim przeciwieństwem chleba jest kij: Kto ciebie kijem, ty jego chlebem (jw.).

Rola chleba w życiu człowieka

Niewątpliwie rolą chleba jest być pożywieniem człowieka. Zestawiono to z dru-
gą oczywistością: Mowa się mówi, a chleb się je (NKP II 528). Chleb jest to tak 
podstawowy pokarm w Polsce, że zwrot chleb jeść na świecie (SGP III 524) zna-
czy po prostu ‘żyć’, nie chcieć chleba jeść (jw.) – ‘być bliskim śmierci’, a przestać 
chleb jeść (SGP III 525) ‘umrzeć’; Poszoł tam, kaj go już żodyn nie bydzie oddziyloł 
chlebym (NKP I 806) ‘umarł’; pozbył chleba ‘już po nim, już go nie ma (umarł)’ 
SMP 124. Trudno przeżyć dzień bez chleba, a więc coś długiego określa się Długi 
jak dzień bez chleba (NKP I 440).

Kilka frazemów nazywa czyimś chlebem podstawowy dla innych pokarm: 
żydowski chleb (SGP III 523) to ‘maca’; chiński chleb (SGP III 522) – ‘ryż’; bydli 
chleb (jw.) – ‘brukiew i siano – podstawowe pożywienie bydląt’; Chlebka Kaszëbë 
to rëbë i grzëbë (NKP II 41); U Litwina zrodziła się boćwina, cóż, kiedy chleba nie 
ma (NKP II 314)9.

Chlyb sie nigdy nie przeji (NKP I 247) i jest powszechnie spożywany: W lada 
chyzie [‘chacie’] chleb się gryzie (NKP I 259)10. Liczbą zjedzonych porcji chle-
ba mierzy się czas: Jeszcze musisz parę kraiczków chleba zjeść, nim to zrobisz 
(NKP I 251). 

Przysłowie zaleca noszenie ze sobą chleba: Kto chleb w torbie nosi, ten o niego 
nie prosi (NKP II 614); W Bogu nadzieja, w torbie chleb (NKP I 176). Może to 

9 „Europejscy misjonarze nawracający ludy o odmiennym sposobie odżywiania się mieli 
trudności z wyjaśnieniem symboliki eucharystii. W Ameryce przedkolumbijskiej podstawą wy-
żywienia była kukurydza, w Chinach jest nią ryż. Eskimosom trzeba było opowiadać o «codzien-
nej foczej słoninie».” (Biedermann 2003, s. 51).

10 W niektórych okresach i miejscach chleb był jednak pokarmem luksusowym. Przywołam 
wspomnienie mojego ojca, który w latach 30. XX w. był na wakacjach na wsi w okolicach Rzeszo-
wa. Jego mama wyjęła cytrynę, na co miejscowe dziecko powiedziało: „O, chleb”. Okazało się, 
że dziecko to słyszało o chlebie, ale go nie widziało. Taki stan rzeczy potwierdzają I. i K. Kubia-
kowie (1981, s. 10). Piszą, że jeszcze w XX w. były w Polsce okolice, w których jadano chleb tylko 
od święta. Podobnie: Kowalski 2000, s. 35, 37–38.
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mieć cel praktyczny, ale niewykluczony jest aspekt magiczny. Chlebowi przypisy-
wano aktywność w magii ochronnej:

Ze względu na apotropeiczne właściwości chleba należało go nosić przy sobie, zwłasz-
cza w czasie podróży, kiedy człowiek jest szczególnie narażony na działanie demonów 
(Wójtowicz 2014, s. 123)11.

Był zwyczaj przywożenia dzieciom chleba jako podarunku z podróży. Nazy-
wano go chlebem od zająca (SGP III 523) lub zajączkowym chlebem: 

„Zajączkowy” chleb – świeżo upieczony chleb razowy, niekiedy pieczony w małych 
„bochenuskach” lub bułeczkach albo wprost w „glonkach”, przyniesiony z innej wsi 
w podarunku małym dzieciom, nazywał się zawsze chlebem „zajączkowym”, bo „przy-
leciał jak zając” ze wsi dalszej przez pole (jw.).

Dzielenie się chlebem jest obowiązkiem chrześcijańskim12: Ubogiemu kawał 
chleba, to most do nieba (NKP II 589); Chcesz się dostać do nieba, nie żałuj bied-
nym kęsa chleba (jw.). Według przysłów skłonny do tego jest raczej człowiek ubo-
gi: Ciej bogaty i ubodzi jidą drogą, to pies bedzie łasył się do ubodzigo, bo ten mu 
sztëk chleba poda (NKP I 127)13, a skąpy tego nie czyni: Skąpiec nie da chleba z ręki 
(NKP III 2017).

Chleb przed jedzeniem trzeba kroić. Tę oczywistą prawdę wyraża przysłowie: 
Rzecz sie rzóńdzi (czyli mowa się mówi), a chlyb sie kraje (NKP II 528). Gdzie chlib 
krajo, tam zostajo (NKP I 250). Sens jest taki, że krojenie jest zapowiedzią spoży-
wania chleba, a więc zachętą do pozostania. Inne przysłowie dopowiada, kto kra-
je, a kto korzysta z tego: Mądrzejsi chleb krają, a głupszym jeść dają (NKP II 427). 
Częstując żeńców wypowiadano formułę: Ukrejcie se chleba dokoła, aby zaś była 
pełno stodoła (NKP I 258).

Oczywiście w trakcie jedzenia chleba ubywa. O ubywaniu mowa więc w zwro-
tach porównawczych rosnąć (róść) jak (głodnemu) chleb (kawał chleba) w garści 
(SGP III 525); Rośnie jak chleb w gębie (u gęby) (NKP III 70). Rosnoć jak chleb przy 
gebie (SFGD 120) niesie znaczenie ‘o roślinach, najczęściej o warzywach, jeśli ro-
sną bardzo słabo, choć się je odpowiednio pielęgnuje’.

11 Oskar Kolberg pisał na ten temat tak: „Wychodząc z domu dokądkolwiek w drogę, w od-
wiedziny, a choćby do kościoła czy cerkwi, należy zawsze wziąć z sobą kawałek chleba. Bez chleba 
wychodzić na dłużej z domu byłoby nawet grzechem” (SMP 116).

12 W Słowniku teologii biblijnej czytamy: „(…) chleb jest nie tylko środkiem podtrzymują-
cym człowieka przy życiu: jest on dawany po to, by się nim dzielić. (…) Od czasu niewoli zwłasz-
cza podkreśla się coraz mocniej potrzebę dzielenia się własnym chlebem z tymi, którzy cierpią 
głód: w tym dzieleniu się chlebem pobożność żydowska widziała najdoskonalszy wyraz miłości 
bliźniego” (Léon-Dufour 1985, s. 119).

13 Zwyczaj dawania psu kawałka chleba wyprowadzają I.K. Kubiakowie (1981, s. 114) z apo-
kryfu będącego częścią Rozmyślania przemyskiego. 
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Chleb jest przedmiotem pożądania osób głodnych: Głodny na chlib patrzy 
(SGP III 516); Głodnému chléb na mésli (NKP I 631); Głodny zawsze ma chleb 
na pamięci (jw.); Głodnej kumie chléb na umie (jw.).

Możliwość spożywania chleba daje człowiekowi spokój i poczucie bezpie-
czeństwa: Kpij z biedy, kiedy jest chleb (NKP I 251). Z drugiej strony dostatek 
chleba może powodować grymasy, wybrzydzanie. Wyrażone jest to w ten sposób, 
że chleb (kogosik) w zeby kuje (‘kłuje’) (SFGD 3); że ktoś ma na coś długie zęby: 
Na chory chleb (‘chleb z ciemnej, grubo mielonej mąki’) mo długi zymby, ale ró-
żeczki z masłem to ja (NKP I 255) lub, że chleb kogosik bodzie (SFGD 35). Ostatnia 
fraza niesie też drugie znaczenie ‘dobrobyt wbija w pychę, przewraca w głowie’ 
(SGP III 525) i ma szereg wariantów: Dobry chleb go bodzie (NKP I 247); Komu 
dobrze, chleb go bodzie (jw.); Chleb go mój rozbódł (jw.); Jak cłek ma duzo chleba, 
to go wnet ozbodzie (jw.); Dobry chlyb go rozpiyro (jw.). 

Szacunek dla chleba

Bardzo źle widziane jest marnowanie chleba: Chleb nogą depce (NKP I 247)14; 
Nie pociepuj chlebym, aby cie Pómbóg głodym nie skoroł (NKP I 251); Gdo po-
ciepuje konskym chleba, tyn ni ma godzin, aby mu ukroli z całego (jw.) Dezapro-
batę dla takiego postępowania wyraża też wypowiedź informatora gwarowego 
z Lubelszczyzny: Dzisiaj wszystko takie, dusza boli jak idzie patrzy do kosza rzu-
ca chleb, kanapke z bułko, a dawniej chleba człowiek żądny był (SGL VI 108). 
Kolejne ostrzeżenia zawierają frazemy: Kto chlebem gardzi, to chléb nim bardzi 
(NKP I 252); Kto chlebem gardzi, to nim Pan Bóg bardziéj (jw.); Nie trzeba chle-
bem gardzić (jw). 

Chleb należy szanować: Jak nie szanujesz pierwszygo pecna chleba, ostatnigo 
nie uszanujesz (NKP I 250). Szacunek ten oddaje wyrażenie święty chlebuś: Tyle 
zboża, żeby ino od święta ten święty chlebuś stół maił (SGP III 532). Ten stosunek 
do chleba potwierdza relacja z Lubelszczyzny: Jak sie do pieca wkładało, to też 
na pierwszym chlebie też krzyżyk sie robiło15, chleb to była świętość . To był tak sza-
nowany, że żadna skóreczka nic sie nie zmarnowało (SGL VI 109)16. 

14 I.K. Kubiakowie (1981, s. 112) piszą: „(…) nie wolno było chleba upuścić na ziemię lub 
deptać po nim, gdyż zachowanie takie traktowano, jako wielkie przestępstwo moralne”. 

15 W innych regionach Europy robi się znak krzyża na ostatnim chlebie wsadzanym do 
pieca (Lurker 1994, s. 383). Piotr Kowalski (1998, s. 439) podaje, że znak krzyża umieszczano 
na okrągłych bochenkach już w czasach pogańskich. Interpretuje się go jako środek świata i jego 
cztery strony.

16 „Przez przemianę eucharystyczną chleb, obok wina, otrzymał w chrześcijaństwie swoje 
najświętsze znaczenie” (Oesterreicher-Mollwo 1992, s. 23). 
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Podsumowanie

Chleb, który wyłania się z frazematyki gwarowej, to pieczywo tradycyjne, pie-
czone w piecu domowym. Powstaje z mąki, przy czym paremie milczą o mące 
lepszej – pszennej i żytniej, natomiast wymieniają jęczmienną i owsianą, uważa-
ne za gorsze. Myśl zawarta w przysłowiach jest taka, żeby nie narzekać i doceniać 
to, co jest. Najlepszy jest chleb świeży, ale nie należy lekceważyć również starego, 
suchego i twardego, bo i ten zapobiega głodowi. Pożądanym stanem jest posia-
danie chleba w obfitości, jednak trzeba cieszyć się nawet jego małymi porcjami. 
Jedzenie chleba jest metonimią życia. Zaprzestanie spożywania chleba równa się 
śmierci. Chlebem należy się dzielić z innymi. Nie wolno go wyrzucać ani nisz-
czyć. Chleb należy szanować, bo jest on święty. Minimum pożywienia ratujące 
od głodu, ale oznaczające też biedę, to chleb z wodą lub chleb z solą. Dobrze 
widzianym dodatkiem do chleba jest masło. Chleb jest cenniejszy od barszczu 
i żuru. W hierarchii pokarmów przewyższają go mięso i delikatniejsze wypieki 
(bułka, ciasto, kołacz, kukiełka, pieróg i placek). Przeciwieństwem chleba są ka-
mień i kij (jako narzędzia agresji). Chleb daje poczucie bezpieczeństwa. Jeśli ktoś 
nie docenia tego podstawowego, prostego pokarmu – grymasi. Nadmiar chleba 
czasami wbija w pychę. 

Oczywiście wiele frazemów oprócz formułowania prostych stwierdzeń 
na temat chleba zawiera w głębszej warstwie pewne idee. Zbierając je z całe-
go przedstawionego materiału, można zaryzykować twierdzenie, że przeważają 
następujące:

Ciesz się z tego, co masz!
Nie szukaj czegoś lepszego!
Akceptuj swoje miejsce na ziemi!
Doceń to, że masz warunki do życia!
Najlepsze życie jest w swoim domu.

W świetle tego chleb jawi się jako synonim prostej, niewyszukanej, ale pewnej 
podstawy bytowania.
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Streszczenie

Materiał do artykułu pochodzi głównie ze Słownika gwar polskich Polskiej Akademii 
Nauk i z Nowej księgi przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. Słownik gwar polskich 
wyróżnia siedem znaczeń wyrazu chleb, z czego wzięto pod uwagę tylko pierwsze, pod-
stawowe: ‘niesłodkie pieczywo z mąki zbożowej na zakwasie lub drożdżach, uformowane 
w bochenki i tak pieczone’. 

Charakterystyka chleba w kulturze ludowej została ukazana na podstawie frazemów 
– te pozwalają wyeksplikować stereotypowe sądy zgrupowane w następujących fase-
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tach: wypiek chleba, części chleba, cechy chleba, ilość chleba, chleb i dodatki, miejsce 
chleba w hierarchii pokarmów, przeciwieństwa chleba, rola chleba w życiu człowieka, 
szacunek dla chleba.

W wielu wypadkach za frazemami zawierającymi leksem chleb kryją się znaczenia 
przenośne, odnoszące się do sytuacji życiowych i postaw ludzkich. 

SłOWA KLuCZOWE: polska kultura ludowa, definicja kognitywna, zwrot, fraza, 
przysłowie
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PRZEWODNIK PO POLSKICH NAZWACH CIAST, 
CIASTEK I CIASTECZEK

A GUIDE TO THE POLISH NAMES OF CAKES AND COOKIES

ABSTRACT: The article analyzes from a formal and semantical points of view 1800 names 
of cakes and cookies used at the end of the second decade of the 21st century. The research 
material includes names that are single lexemes and also names that are syntactic con-
structions containing two or more words. The first group is less numerous and is formed 
according to several repeating word-formation patterns. In the second group, twelve syn-
tactic structures were distinguished, which are the basis for a large group of newly created 
names of  Polish pastries. Particularly interesting is their semantic structure, in which 
the recurring components are not only the type of additives found in cakes and cookies as 
an ingredient enriching their taste or as a filling, possibly the bottom or top layer, but also 
the shape of the baking, its texture, origin, purpose and the source of the cooking recipe 
according to which the baking was prepared.

KEYWORDS: chrematonym, pastries, single-word name, syntactic structure, semantic 
component

Wprowadzenie

Potrawy spożywane nie w celu zaspokojenia głodu, ale dla przyjemności, mia-
ły od najdawniejszych czasów słodki smak. Aby go osiągnąć, początkowo 
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wykorzystywano miód, później głównym składnikiem takich przysmaków stał 
się cukier. Zawsze były traktowane jako pewien rarytas. Jeszcze w XVII wieku 
trafiały tylko na stół bogaczy, a w kolejnych wiekach kojarzyły się głównie ze 
świątecznym menu. Dopiero w czasach współczesnych ich spożywanie stało się 
powszechne, chociaż nadal ma charakter pewnego nadmiaru stanowiącego miły 
dla podniebienia dodatek. Wśród potraw tego typu królują ciasta, ciastka i cia-
steczka, których nazwy, jak ktoś napisał, „powinny być tak pyszne, jak one same”. 
Mają więc z jednej strony zachęcać do spożycia dzięki zawartej w nich informacji 
o wyszukanych smakowitych dodatkach, z drugiej dzięki wyraźnemu nawiązaniu 
do tradycji. Nic dziwnego, że cukiernie prześcigają się w tworzeniu neologizmów 
odnoszących się do serwowanych przez nie słodkich wypieków, a nowi cukier-
nicy zaczynają swoją działalność od zapoznania się z obowiązującymi wzorcami 
nazewniczymi dotyczącymi ciast, ciastek i ciasteczek. 

Nazwy wypieków cukierniczych były też przedmiotem opracowań nauko-
wych. (por. Lemnis, Vitry 1979; Witaszek-Samborska 2005; Jaros 2011 i 2012, 
Burska 2021; Taras, Pietrzkiewicz 2015). Podkreślane były ich funkcje perswa-
zyjna (Dawidziak-Kładoczna 2013; Gałkowski 2014) i estetyczna (Dąbrowska 
1998), wielu autorów zwracało uwagę na etymologię poszczególnych nazw (Krót-
ki 2016) oraz ich budowę słowotwórczą (Badyda 2011), a także na historyczne 
okoliczności ich powstawania (Kasprzyk-Chevriaux 2015). Wciąż jednak brakuje 
publikacji, która nie tylko od strony naukowej, ale także czysto praktycznej wska-
zywałaby licznym cukiernikom tendencje nazewnicze w polskim cukiernictwie. 
W pewnym stopniu cel ten został osiągnięty w artykule V. Jaros (Jaros 2011) oraz 
we fragmentach pracy M. Witaszek-Samborskiej (Witaszek-Samborska 2005), 
w których były wymienione nazwy m.in. wypieków cukierniczych, jednak ogrom 
nowego materiału, który pojawił się już po ukazaniu się wspomnianych publi-
kacji, uzasadnia powtórne przyjrzenie się głównym wzorom tworzenia polskich 
nazw ciast, ciastek i ciasteczek, z jednej strony nawiązującym do tradycji polskiej 
onomazjologii, a z drugiej strony do współcześnie wykorzystywanych sposobów 
wzbogacania leksyki. 

Prezentacja materiału badawczego

Artykuł zawiera opis językowych wzorów charakterystycznych dla współcześnie 
występujących w polszczyźnie nazw wypieków cukierniczych. Większość z tych 
wzorów była znana już dawniej, niektóre powstały jeszcze w okresie staropolskim1, 

1 Na temat staropolskich nazw wypieków cukierniczych por. m.in. Z. Krótki 2016.
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ale są też takie, które pojawiły się dopiero w ostatnim czasie na gruncie rodzi-
mym lub zostały zapożyczone z innych języków. 

Materiał będący przedmiotem analizy przeprowadzonej w artykule to 1800 nazw 
zebranych w latach 2019–2020. Pochodzą z różnych źródeł, m.in.: 

•	 ze stron internetowych polskich cukierni i hurtowni ciast; 
•	 z cenników wywieszanych w warszawskich cukierniach i kawiarniach;
•	 ze spisów produktów oferowanych w wybranych polskich supermarketach 

w działach ze słodyczami; 
•	 z przepisów na wypieki cukiernicze, zawartych w wybranych współcze-

snych książkach kucharskich.

Desygnatami analizowanych nazw są trzy grupy wypieków, różniące się 
przede wszystkim wielkością. Pierwsza z nich – ciasta – obejmuje produkty naj-
większe pod względem rozmiaru, które są przeznaczone dla wielu osób lub są 
spożywane przez wiele dni. Z tego powodu mają najczęściej kształt lekko spłasz-
czonego walca lub prostopadłościanu o takiej wysokości, żeby można go było 
podzielić na porcje. 

Druga grupa interesujących nas wypieków to ciastka, których wielkość jest 
dostosowana do jednorazowego spożycia przez jedną osobę. Czasami są kawał-
kami ciasta, ciętymi z większej całości, a czasami są pieczone osobno i wtedy mie-
wają różny kształt, bywają ozdabiane owocami, galaretką lub kremem, nadziewa-
ne bakaliami i zawsze stanowią pewną całość o charakterystycznej kompozycji, 
mającej często wyraźne walory estetyczne.

Ciasteczka, tworzące trzecią grupę wypieków cukierniczych, są zwykle pła-
skie i niezbyt duże, mają różny kształt, są wypiekane na ogół z kruchego ciasta 
i sprzedawane w paczkach lub na wagę. Nazwa ciasteczka bywa często zastępowa-
na nazwą ciastka, przez co ta ostatnia jest dwuznaczna, ale kontekst nie dopusz-
cza do nieporozumień. Jeśli mowa o ciastkach, które zostały wysypane na talerz, 
wiadomo, że chodzi o ciasteczka, a jeśli podano ciastka na talerzykach, to ma się 
na myśli tradycyjne ciastka, a nie ciasteczka.

Oprócz różnicy wielkości, przeznaczenia i sposobu serwowania ciasta, ciastka 
i ciasteczka mają wiele cech wspólnych. Przede wszystkim są wypiekami, czyli 
stanowią efekt pieczenia, mają słodki smak i nie są przeznaczone do zaspokajania 
głodu, ale do spożywania dla przyjemności. Są to cechy definicyjne analizowa-
nych nazw. Ich cechą definicyjną jest też obecność w nazywanych przez nie pro-
duktach rozmaitych dodatków, takich jak przyprawy, krem, galaretka, owoce itp. 
O rodzaju dodatków informują ich konkretne nazwy, np. ciasto z bakaliami, ciast-
ko z kremem, ciasteczka z orzechami. Czasami nazwy zawierają też informacje 
o tym, w jaki sposób owe dodatki zostały w konkretnym wypieku umieszczone 
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– czy są jego nadzieniem, czy pokryciem wierzchniej powierzchni, czy też dodat-
kowym składnikiem masy stanowiącej jego podstawę. 

Masa ta powstająca ze zmieszania mąki z wodą lub mlekiem, z jajkami, tłusz-
czem oraz innymi składnikami i przyprawami też nosi w języku polskim nazwę 
ciasto. Znaczenie to nie będzie jednak przedmiotem analizy przeprowadzonej 
w artykule, ale wyłącznie znaczenie drugie leksemu ciasto, czyli ‘wypiek z ciasta 
– masy, zwykle słodki, z dodatkiem przypraw’ (WSJP). Podobnej dwuznaczności 
nie ma już w wypadku nazw ciastko i ciasteczko. 

Nazwy ciasto, ciastko i ciasteczko są hiperonimami dla materiału analizowanego 
w artykule. Jako pojedyncze słowa nie są bowiem nazwami konkretnych typów 
wypieków, sprzedawanych w cukierniach czy w sklepach. Stanowią co najwyżej 
człony konstytutywne dwu- lub kilkuwyrazowych nazw, np. ciasto drożdżowe, 
ciastko z kremem, ciasteczka nadziewane wiśniami. Takie nazwy, jak tort, placek 
czy babka, które są hiponimami nazwy ciasto, również samodzielnie nie tworzą 
dziś na ogół nazwy własnej, ale wchodzą w skład nazw dwu- lub kilkuwyrazo-
wych, np. placek z owocami, babka piaskowa, tort czekoladowy. 

Podział strukturalny nazw ciast, ciastek i ciasteczek

Wszystkie nazwy stanowiące materiał badawczy są zbudowane w podobny spo-
sób. Pod względem formalnym można je podzielić na jednostki leksykalne jed-
nowyrazowe, np. makowiec, kremówka, herbatniki oraz wyrażenia, których ele-
menty są połączone związkiem zgody, np. babka piaskowa, piernik staropolski, 
pierniczki toruńskie, związkiem rządu lub przynależności, np. sernik siostry Agaty, 
piernik po staropolsku, ciasteczka z kremem. 

Nazwy jednowyrazowe 

Nazwy jednowyrazowe wypieków cukierniczych stanowią znacząco mniejszą 
część zebranego materiału. Niektóre z nich powstały jeszcze w okresie staropol-
skim, np. piernik, miodownik, gryczanik (Krótki 2016, s. 76–77), inne pojawi-
ły się później jako efekt procesów słowotwórczych, np. jagodzianka, makowiec, 
jabłecznik lub zostały zapożyczone z innych języków, np. szarlotka, tarta czy 
tiramisú.

Nazwy będące derywatami były w języku polskim tworzone przez wieki 
za pomocą sufiksów charakterystycznych dla tej kategorii słowotwórczej. Naj-
ważniejsze z nich to:
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•	 sufiks -nik, tworzący nazwy ciast od podstawy rzeczownikowej odnoszą-
cej się do głównego składnika ciasta, np. piernik od pieprz, sernik od ser, 
jabłecznik od jabłko, lub od podstawy przymiotnikowej, np. miodownik od 
miodowy2; 

•	 sufiks -ec3, tworzący nazwy ciast od podstawy przymiotnikowej w wyniku 
uniwerbizacji, np. przekładaniec od ciasto przekładane czymś, makowiec od 
ciasto makowe, śmietanowiec od ciasto śmietanowe itp.; 

•	 sufiks -ka, dodawany do podstaw o różnym znaczeniu, np. babka od baba, 
wuzetka od WZ (wuzet), napoleonka od Napoleon4 .

•	 sufiks -ek, pełniący systemowo funkcję głównie deminutywną, w nazwach 
wypieków cukierniczych sygnalizuje czasami podobieństwo ich kształtu 
do czegoś nazwanego podstawą, co jest jednak od desygnatu podstawy 
mniejsze, np. pączek od pąk, placek od plac, rożek od róg; czasami wskazuje 
też na inny związek semantyczny z podstawą, np. mazurek od Mazur, mu-
rzynek od Murzyn. 

Zdarza się również, że sufiksy -ka i -ek w polskich nazwach ciast pełnią wy-
łącznie funkcję włączania do polskiego leksykonu wyrazów obcego pochodzenia, 
co jest widoczne w nazwach takich, jak np. muffinek, faworek lub bajaderka5 . Jest 
to zjawisko dość częste zwłaszcza w wypadku ciasteczek, których nazwy zapoży-
czone z języków obcych występują w polszczyźnie wyłącznie w liczbie mnogiej, 
np. ptifurki.

Sporo jest jednak wśród nazw ciast, ciastek i ciasteczek jednowyrazowych 
nazw niepodzielnych słowotwórczo, np. tort, keks, ptyś, zebra, tarta, biszkopt, wa-
fle, delicje, chrusty, tiramisú, brownie, panettone . Ich geneza jest czasami oparta 
na metaforze lub metonimii, czasami są nazwami zapożyczonymi, a czasami ich 
etymologia jest trudna do wyjaśnienia.

2 Sufiks -nik jako tworzący nazwy ciast od podstawy nazywającej substancję, z której ciasto 
zostało wykonane, wymieniają m.in. R. Grzegorczykowa, J. Puzynina w Słowotwórstwo współ-
czesnego języka polskiego . Rzeczowniki sufiksalne rodzime, Warszawa 1979, s. 192.

3 Sufiks -ec jako tworzący m.in. nazwy ciast wymienia R. Grzegorczykowa w Zarys słowo-
twórstwa polskiego, Warszawa 1979, s. 46.

4 Według niektórych opracowań nazwa napoleonka może być derywatem nie od Napoleon, 
ale od Neapol (Kasprzyk-Chevriaux 2015). 

5 Por. R. Grzegorczykowa, J. Puzynina w Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego . 
Rzeczowniki sufiksalne rodzime. Warszawa 1979, s. 116.
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Nazwy dwu- lub kilkuwyrazowe

Wśród nazw ciast, ciastek i ciasteczek jest o wiele więcej konstrukcji dwu- lub kil-
kuwyrazowych niż nazw jednowyrazowych. Niektóre z nich składają się z wielu 
składników połączonych ze sobą związkami zgody lub rządu, rzadziej przynależno-
ści, np. tort z gotową masą malinową obłożony masą cukrową, babeczki drożdżowe 
leniwej gospodyni z truskawkami i kruszonką, muffinki mocno czekoladowe, bab-
ka piaskowa na szybko. W części analitycznej artykułu wszystkie nazwy dwu- lub 
kilkuwyrazowe zostaną opisane jako konstrukcje dwuczłonowe oparte na związku 
nadrzędno-podrzędnym, w których członem nadrzędnym jest: 

a) jeden z leksemów: ciasto, ciastko lub ciasteczko (zwykle w lm), np. ciasto 
drożdżowe, ciastko z bakaliami, ciasteczka z nadzieniem owocowym itp.;

b) inna jednowyrazowa nazwa wypieków cukierniczych, np. tort, babka, her-
batniki itp., stanowiąca hiponim nazw ciasto, ciastko lub ciasteczka, np. tort 
kibica, piernik po bretońsku, placek ze śliwkami, poczciwa babka marmurko-
wa, sernik krakowski, herbatniki petit beurre itp., 

natomiast członem podrzędnym frazy nominalne lub adwerbialne różnego typu, 
akomodowane przez człon nadrzędny. 

Ze względu na typ frazy stanowiącej człon podrzędny w takiej nazwie, udało 
się wyodrębnić wśród współczesnych nazw ciast, ciastek i ciasteczek 12 rodzajów 
konstrukcji składniowych (ryc. 1), które – jak się okazało – są wyspecjalizowane 
także semantycznie, ponieważ każda z nich przekazuje informacje o określonych 
komponentach znaczeniowych występujących w nazwach wypieków cukierni-
czych, takich jak np. rodzaj nadzienia, kształt, barwa, pochodzenie lub przezna-
czenie wypieku, sposób jego przyrządzania lub podawania na stół. 

Ryc. 1. Konstrukcje tworzące nazwy wypieków cukierniczych we współczesnej polszczyźnie. 
Na wykresie umieszczono jako człony nadrzędne tylko leksemy ciasto, ciastko, ciasteczka, ale 
w ich miejscu mogą wystąpić także ich jednowyrazowe hiponimy, np. tort, piernik, szarlotka, 
biszkopty, herbatniki itp.
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Charakterystyka składniowa tych nazw jest typowa dla wielu polskich 
chrematonimów. Podobnie są bowiem zbudowane nazwy licznych wytworów 
ludzkiej działalności. O tym, że badany materiał odnosi się do wypieków cu-
kierniczych, decydują więc nie tylko jego cechy formalne, ale przede wszystkim 
znaczenie poszczególnych członów każdej analizowanej konstrukcji. Ciekawy 
okazał się przy tym związek między strukturą syntaktyczną a semantyczną 
analizowanych nazw, ponieważ każdy typ konstrukcji dopuszcza wystąpienie 
w nazwie takich a nie innych komponentów semantycznych, a to z kolei wpływa 
na jej używanie w określonych sytuacjach. Analiza pod tym kątem każdego z 12 
typów nazw więcej niż jednowyrazowych pokazuje wyraźne tendencje nazewni-
cze, jakie można dziś zaobserwować w polskim cukiernictwie.

Ciasto, ciastko, ciasteczko + [z + NP₅]

Konstrukcje, w których człon konstytutywny nazwy otwiera miejsce dla fra-
zy nominalnej stanowiącej połączenie przyimka z rzeczownikiem w narzędni-
ku, stanowiły ponad 30% zebranego materiału. Ze względu na zróżnicowanie 
wypieków pod kątem typu umieszczanych w nich dodatków w postaci nadzie-
nia, pokrycia ich wierzchniej warstwy lub składników wzbogacających smak 
ciasta opisywane konstrukcje stanowiły w materiale badawczym przejrzystą 
semantycznie grupę nazw występujących we wszystkich katalogach wyrobów 
cukierniczych, książkach kucharskich oraz na specjalistycznych portalach 
internetowych. 

W zależności od tego, jaki komponent semantyczny wprowadzała fraza na-
rzędnikowa, wśród nazw zawierających wyrażenie przyimkowe z + NP₅ dało się 
wyróżnić pięć podgrup. Rzeczownik w narzędniku może bowiem we współcze-
snej chrematonimii cukierniczej nazywać: 

1) różne składniki spożywcze dodawane do masy tworzącej ciasto lub umiesz-
czane na jego powierzchni, takie jak: owoce, przyprawy, miód, bakalie itp., 
np. ciasto z jagodami, z rabarbarem, z kokosem; 

2) różne substancje dodawane do ciasta jako nadzienie lub masa, którą ciasto 
jest przekładane lub polewane, np. ciasto z kremem, z budyniem, z kisielem, 
z pianką, z polewą czekoladową, z lukrem; 

3) różne drobne przedmioty, niekoniecznie spożywcze, które zostały w cie-
ście ukryte, aby jedzący ciasto natrafił na nie w czasie jedzenia, np. ciasto 
z niespodzianką, ciasto z serduszkiem w środku; 
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4) część ciasta wyróżniającą się charakterystycznym kształtem, stanowiącym 
jego znak rozpoznawczy, np. ciasto z kratką, z czubkiem, z domkiem Baby 
Jagi, z rurkami waflowymi, z kokardą;

5) pozytywną ocenę wypieku, wyrażoną jednym z frazeologizmów ozna-
czających wysoką jakość produktu, np. ciastko z klasą, piernik z certyfi-
katem; 

Wymienionych 5 typów połączeń z narzędnikiem wystąpiło w badanym ma-
teriale w nazwach zarówno ciast, jak również ciastek i ciasteczek, co oznacza, 
że stanowią one żywe wzory, z których korzystają współcześni producenci wyro-
bów cukierniczych.

Ciasto, ciastko, ciasteczko + [Adj]

Równie obfity zbiór, bo liczący 28% materiału badawczego, tworzą nazwy wy-
pieków cukierniczych, w których człon konstytutywny jest połączony związkiem 
zgody z frazą przymiotnikową. Z punktu widzenia charakterystyki semantycznej 
przymiotnik, który w takich nazwach występuje, to:

1) derywat utworzony od nazwy dodatków do ciasta, takich jak: owoce, przy-
prawy itp., np. ciasto jagodowe, czekoladowe, kokosowe, orzechowe, mar-
chewkowe; 

2) derywat utworzony od nazwy miejsca, w którym ten rodzaj ciasta jest 
wypiekany lub z którym kojarzy się w inny sposób, np. sernik krakowski, 
ciastka francuskie, pączki hiszpańskie (gniazdka), piernik toruński, piernik 
angielski, placek włoski, sernik nowojorski, sernik wiedeński; 

3) derywat utworzony od nazwy oznaczającej coś, co kojarzy się z wartościa-
mi kulturowymi, autorytetem społecznym, uroczystą okazją, którą ciasto 
ma uświetnić, lub świętem, na które ciasto jest przeznaczone, np. ciasto 
królewskie, sernik staropolski, ciasto tradycyjne, piernik świąteczny, sernik 
biało-czerwony, tort weselny, tort jubileuszowy, tort urodzinowy, pierniczki 
wielkanocne; 

4) imiesłów przymiotnikowy nazywający czynność wykonywaną przy przyrzą-
dzaniu ciasta, która nadaje mu charakterystyczny wygląd lub smak, np. cia-
sto zawijane, ciasto pieczone na parze, piernik przekładany, sernik obłożony 
masą cukrową;

5) przymiotnik wyrażający pod jakimś innym względem pozytywną ocenę 
ciasta, np. ciasto wspaniałe, proste ciasto, ciasto drożdżowe pospolite. 
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Jak widać, fraza przymiotnikowa obecna w analizowanej grupie nazw jest 
o wiele bogatsza semantycznie od wyrażenia przyimkowego z + NP₅, ponieważ 
może przekazywać informacje nie tylko o dodatkach do ciast, ciastek i ciaste-
czek, ale także o miejscu ich wypiekania, o ich przeznaczeniu oraz o czynno-
ściach wymaganych przy ich przyrządzaniu, aby zyskały oczekiwany wygląd lub 
smak. Ciekawy jest poza tym komponent aksjologiczno-kulturowy, który w na-
zwach wypieków cukierniczych pojawia się właśnie dzięki frazie przymiotni- 
kowej.

Interesująca jest natomiast różnica miedzy nazwami wypieków cukierniczych 
zawierającymi informację o obecnych w nich dodatkach. Analiza wykazała, że je-
śli dodatki te są umieszczane jako widoczne elementy istniejące niezależnie od 
samej masy ciasta, to na ogół informacja o nich jest przekazywana frazą narzęd-
nikową, natomiast w sytuacji, kiedy ciasto zawiera ten dodatek jako swój skład-
nik, informacja o nim pojawia się we frazie przymiotnikowej. Tendencja ta jest 
widoczna w bardzo wielu nazwach wypieków ciast, ciastek i ciasteczek, np. różni-
ca między ciastem orzechowym i ciastem z orzechami polega na tym, że pierwsze 
z nich ma smak orzechów lub zawiera kawałki orzecha w swojej masie, drugie 
natomiast charakteryzuje się tym, że orzechy są umieszczone na powierzchni cia-
sta lub stanowią wyraźnie wyodrębniające się nadzienie. W zebranym materiale 
znalazło się kilka par nazw potwierdzających tę różnicę, np.: 

ciasto z budyniem – ciasto budyniowe
ciasto z bezą – ciasto bezowe
ciasteczka z czekoladą – ciasteczka czekoladowe

Przymiotniki w nazwach tego typu to najczęściej derywaty symilatywne, sy-
gnalizujące podobieństwo ciasta pod jakimś względem do tego, co nazywa pod-
stawa słowotwórcza, np. ‘ciasto takie jak budyń’ ‘ciasto o smaku takim jak beza’, 
ciasteczka mające smak czekolady’

Ciasto, ciastko, ciasteczko + [na + NP₆]

Niewielka grupa nazw, stanowiąca zaledwie 1% materiału badawczego, zawierała 
jako człon określający połączenie przyimka na z rzeczownikiem w miejscowni-
ku, który odnosił się do dwóch typów produktów, wykorzystywanych podczas 
pieczenia. Były to:

1) substancje umieszczane na blasze używanej do wypieku lub dodawane do 
surowej masy ciasta w celu jego spulchnienia lub nadania mu swoistego 
koloru bądź aromatu, takie jak tłuszcze, alkohole, drożdże itp., np. ciasto 
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na maśle, ciasto na drożdżach, sernik na śmietanie, faworki na piwie, babka 
na winie; 

2) dolna warstwa wypieku, odrębna od masy samego ciasta, która nadawa-
ła mu charakterystyczny wygląd lub smak, np. ciasto na waflach, sernik 
na herbatnikach, sernik na lanym cieście, sernik na piernikowym spodzie, 
szarlotka na spodzie brownie. 

Ciasto, ciastko, ciasteczko + [NP₂]

Konstrukcje stanowiące połączenie członu nadrzędnego z frazą dopełniaczową 
tworzyły w zebranym materiale niezbyt liczną grupę o wyrazistej charakterystyce 
semantycznej związanej z posesywnością. Fraza dopełniaczowa jest w tego typu 
nazwach obligatoryjnie nazwą osobową, odnoszącą się do autora, rzadziej ad-
resata wypieku, zawsze jednak nadającą całej konstrukcji charakter prestiżowy 
ze względu na eksponowanie kogoś, kto zasłużył na to, aby stać się symbolem 
smakowitego wypieku. Wśród fraz dopełniaczowych przeważają imiona, często 
poprzedzone słowem siostra, odnoszącym się do zakonnic, lub nazwami pokre-
wieństwa, takimi jak babcia, teściowa, ciotka. Ciekawe, że są to prawie wyłącz-
nie nazwy żeńskie, co świadczy o silnej stereotypizacji polskich nazw wypieków 
cukierniczych.

Jako przykłady nazw reprezentujących ten typ konstrukcji w zebranym ma-
teriale, można przytoczyć takie jak np. Sernik Siostry Anastazji, Ciasto Agusi, 
Sernik Agnieszki, Sernik Trzech Króli, Ciasto Teściowej, Ciasto Babuni, Tort Babci 
Zosi . 

Mimo że konstrukcja z frazą dopełniaczową jest typem bardzo produktyw-
nym wśród nazw wypieków cukierniczych, w badanym materiale znalazły się za-
ledwie 23 takie nazwy, co stanowi ok. 1,5% materiału badawczego.

Ciasto, ciastko, ciasteczko + [z/bez/według + NP₂]

W nazwach wypieków cukierniczych dopełniacz występuje też często jako człon 
akomodowany przez jeden z trzech przyimków z, bez lub według, charaktery-
stycznych dla konstrukcji tworzących takie nazwy. Każdy z nich wprowadza do 
nazw ciast, ciastek i ciasteczek komponenty semantyczne wynikające z funkcji, 
jakie konkretny przyimek ma przypisane systemowo. 

Przyimek z tworzy w języku polskim m.in. wyrażenia sygnalizujące par-
tytywność lub pochodzenie, toteż nazwy wypieków cukierniczych stanowią-
ce konstrukcje z wyrażeniem przyimkowym z+NP₂ informują o składniku 
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dominującym w cieście, ciastku lub ciasteczkach, który nadaje im charaktery-
styczny smak lub wygląd, np. ciasto z dyni, rurki z ciasta francuskiego . Fraza do-
pełniaczowa najczęściej odnosi się w takich nazwach do: 

1) rodzaju ciasta, np. tarta z kruchego ciasta;

2) do jakiegoś dodatku wzbogacającego skład ciasta, babka z białek, ciastecz-
ka z sera koziego, będącego niejednokrotnie nazwą konkretnego produktu 
handlowego, np . szarlotka z antonówek, sernik z twarogu „Philadelphia” . 

Drugą funkcję, jaką pełni przyimek z w badanym materiale, czyli sygnalizo-
wanie pochodzenia, można odnaleźć w licznych nazwach, w których dopeł-
niacz odnosi się do określonych miejsc, np. pierniczki z Torunia, pączki z zaś- 
cianka .

Przyimek bez systemowo sygnalizuje brak lub pozbawienie czegoś. W na-
zwach ciast, ciastek i ciasteczek tworzy produktywną konstrukcję, w której fraza 
dopełniaczowa odnosi się do:

1) typowego składnika określonego typu ciasta, bez którego – wydawałoby 
się – nie jest możliwe jego sporządzenie, np. sernik bez sera, pierniczki bez 
jajek i mąki pszennej, ciasto kasztanowe bez mąki, ciasto makowe bez mąki, 
piernik bez miodu;

2) składnika, który może być szkodliwy dla niektórych osób, np. ciasto jabł-
kowo-marchewkowe bez glutenu, ciasto bez konserwantów;

3) czynności – wydawałoby się – niezbędnej do przyrządzenia ciasta, ale kło-
potliwej, np. kokosanki bez pieczenia, mazurek bez pieczenia . 

Trzeci z przyimków wymagający dopełniacza, który występuje często w na-
zwach wypieków cukierniczych to według. Systemowo sygnalizuje istnienie wzo-
ru lub podstawy czegoś, toteż jest często wykorzystywany w nazwach wypieków 
cukierniczych, które dzięki konstrukcji według + NP₂ nawiązują do prestiżo-
wych receptur lub do autorytetów w dziedzinie cukiernictwa. Fraza dopełniaczo-
wa w takich nazwach odnosi się najczęściej do:

1) tradycyjnych przepisów kulinarnych, np. sernik według franciszkańskiej re-
ceptury;

2) osób, którym jest przypisywany kulturowo talent kulinarny, co często wy-
nika ze stereotypów kulturowych, np., pierniczki według toruńskiego cu-
kiernika, kruche ciasto z orzechami według siostry Krystyny .

W badanym materiale nazwy zawierające opisane frazy dopełniaczowe sta-
nowiły 15% całego zbioru, co świadczy o dużej produktywności tego typu 
konstrukcji. 
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Ciasto, ciastko, ciasteczko + [po + Adj]

Komponent semantyczny związany z wykorzystywaniem wzorcowych receptur 
przy pieczeniu ciast, ciastek i ciasteczek jest też obecny w nazwach, w których 
człon podrzędny stanowi wyrażenie po + Adj. Z diachronicznego punktu widze-
nia jest to połączenie przyimka po z przymiotnikiem w formie charakterystycz-
nej dla dawnej odmiany rzeczownikowej. W opisie synchronicznym wyrażenie 
to jest natomiast traktowane jako przysłówek utworzony od przymiotnika za po-
mocą formantu prefiksalno-sufiksalnego po + -u, przy czym przymiotnik stano-
wiący podstawę słowotwórczą dla tego typu przysłówków jest zwykle derywatem 
odrzeczownikowym6, np. 

aktor → aktorski → po aktorsku

W analizowanym materiale przymiotnik będący podstawą tego typu derywacji 
należał zwykle do jednej z dwóch poniższych kategorii słowotwórczych:

1) przymiotniki odmiejscowe, np. piernik po bretońsku, sernik po krakowsku, 
ciasteczka z kremem po warszawsku;

2) przymiotniki utworzone od nazwy uprzywilejowanej grupy społecznej, 
np. sernik po królewsku, chrusty po szlachecku. 

Konstrukcja po + Adj pojawiła się w materiale badawczym zaledwie kilka razy, 
co może wynikać z jej archaiczności.

Ciasto, ciastko, ciasteczka + [NP₁/à laNP₁] 

Dwie spośród konstrukcji wyodrębnionych w wyniku analizy zebranego mate-
riału są wyspecjalizowane w wyrażaniu podobieństwa wypieku cukierniczego 
do czegoś nazwanego członem podrzędnym nazwy. W obu konstrukcjach czło-
nem tym jest fraza mianownikowa, przy czym w pierwszej z nich pełni funk-
cję przydawki rzeczownej, łącząc się bezpośrednio związkiem zgody z członem 
nadrzędnym, np. Tort Kraina Lodu, Ciasto Pani Walewska Pychotka, w drugiej 
natomiast jest poprzedzona członem zapożyczonym z języka francuskiego à la 
tworzącym w języku polskim frazy oznaczające, że to, o czym mowa, zostało 
zrobione w sposób przypominający mówiącemu coś innego, np. ciastko à la 
napoleonka.

6 Interpretację taką proponuje R. Grzegorczykowa w pracy Zarys słowotwórstwa polskiego, 
1979, s. 89–90 oraz w GWJP, Morfologia, t. 2, s. 529–530. 
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W zależności od tego, jaki komponent semantyczny wprowadza fraza mia-
nownikowa w konstrukcjach, w których łączy się bezpośrednio związkiem zgody 
z członem nadrzędnym, może to być:

1) nazwa własna, np. Tort Czarny Las, Tort Bob Budowniczy, Tort Ciasteczko-
wy Potwór (Cookie Monster), Tort Legia Warszawa, Muffinki Elmo, sernik 
„Złota Rosa”, ciasto „Dziad”7; 

2) nazwa pospolita odnosząca się do przedmiotu o charakterystycznym 
kształcie, który jest nadawany ciastu lub ciasteczkom, np. babka tulipan, 
tort butelka, ciasto murzynek, ciastka cytrynki, ciastka lwie paszcze, cia-
steczka szyszki itp.

Jak wykazała analiza, fraza mianownikowa w pierwszej podgrupie nazw od-
nosiła się najczęściej do powszechnie znanych osób, instytucji lub filmów, dzięki 
czemu tworzyła atmosferę swojskości, a nazywany wypiek cukierniczy włącza-
ła do świata bliskiego konsumentom. W drugiej podgrupie nazw zwracała na-
tomiast uwagę na wygląd ciasta, które przypominało kształtem lub kolorem coś 
z otaczającej rzeczywistości, i tym samym tworzyła rodzaj gry językowej, co zwykle 
zwiększało atrakcyjność przekazu. Obie opisane podgrupy nazw z przydawką rze-
czowną w mianowniku były w zebranym materiale dość licznie reprezentowane. 

Znacząco mniej nazw zawierało człon podrzędny wyrażony frazą mianow-
nikową poprzedzoną wyrażeniem à la, mimo że pełni ona podobną funkcję 
w nazwach wypieków cukierniczych. Jak wykazała analiza, wyrażenie o postaci 
à la NP₁ odnosiło się zawsze do jakiegoś znanego rodzaju ciasta, ciastka lub cia-
steczek, np. ciasto à la piernik, ciasto à la drożdżowe, ciasto à la pleśniak, ciasto à la 
ambasador8, ciasto à la tiramisú, ciastko à la napoleonka, ciasteczka à la biszkopty, 
a czasami do konkretnych popularnych w handlu produktów, najczęściej bato-
nów, których nazwy własne zajmują miejsce frazy mianownikowej, np. ciasto à la 
3 Bit, ciasto à la mars9, ciasto à la Milky Way, ciasto à la snickers.

Ciasto, ciastko, ciasteczka + [na + Adv]

Ciekawa grupa nazw, chociaż niezbyt liczna, zawierała jako człon podrzędny 
tworzących ją konstrukcji wyrażenie adwerbialne odnoszące się do temperatury 

7 O nazwach własnych wykorzystywanych w nazewnictwie kulinarnym por. K. Kowalik 
(2013). Nazwy własne i ich pochodne w polskiej współczesnej nomenklaturze kulinarnej, Anna-
les Universitatis Paedagogicae Crocoviensis. Studia Linguistica, VIII, 157–166..

8 Ambasador to przekładane ciasto biszkoptowe z dużą ilością dwukolorowej masy budy-
niowej z dodatkiem bakalii. Pokryte jest galaretką z brzoskwiniami. 

9 Ciasto o smaku znanego batona z karmelem, nadzieniem nugatowym i czekoladą.
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spożywania ciasta. W zebranym materiale wszystkie tego typu nazwy, często bar-
dzo złożone, miały jako frazę adwerbialną jedno z czterech wyrażeń: na zimno, 
na ciepło, na chłodno lub na gorąco, np. ciasto na zimno, ciasto na ciepło, sernik 
na chłodno, sernik na zimno na biszkopcie, biszkopt na zimno, biszkopt przekłada-
ny na ciepło, czekoladowe ciasto na gorąco, szarlotka na ciepło. 

Ciasto, ciastko, ciasteczka + [na + NP₄] 

Ostatnia z konstrukcji występujących w polskich nazwach wypieków cukierni-
czych zawiera połączenie przyimka na z frazą biernikową, która przekazuje kom-
ponent semantyczny przeznaczenia ciasta. W badanym materiale była to:

1) nazwa jakiegoś święta lub uroczystej okazji, które miały być uświetnione 
wypiekami cukierniczymi, np. piernik na Boże Narodzenie, babka na Wiel-
kanoc, ciastko na Walentynki, tort na rocznicę ślubu, sernik na imprezę to-
warzyską;

2) nazwa jakiegoś charakterystycznego rekwizytu związanego z określonym 
świętem, np. obwarzanki na choinkę, ciasteczka na świąteczny stół, ciasto 
na prezent urodzinowy .

Chociaż ten typ konstrukcji jest bardzo produktywny w nazwach wypieków cu-
kierniczych, w badanym materiale nie był zbyt licznie reprezentowany.

Komponenty semantyczne nazw ciast, ciastek i ciasteczek

Wszystkie analizowane nazwy wypieków cukierniczych można podzielić także 
pod kątem znaczeniowym, wyróżniając wśród nich typowe kategorie seman-
tyczne, których w wyniku analizy zebranego materiału udało się wyróżnić kil-
kanaście. Każda z nich wpływa na językowy obraz wypieków cukierniczych 
charakterystyczny dla współczesnej polszczyzny. Obraz ten jest obecny w ich 
nazwach dzięki użytym przy ich tworzeniu środkom leksykalnym, słowotwór-
czym, metaforom, metonimiom oraz konstrukcjom składniowym, które nadają 
nazwom określone znaczenie relacyjne. Dzięki nim przekazują informacje o 10 
najważniejszych onomazjologicznie komponentach semantycznych, do których 
należą:

•	 główny składnik wypieku, który okazał się ważną kategorią m.in. dla nazw 
utworzonych za pomocą sufiksu -nik, np. sernik, piernik, a także tych, które 
były oparte na konstrukcji z przydawką przymiotną, np. ciasto czekolado-
we, ciasto kasztanowe, kuleczki kokosowo-ananasowe; 
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•	 konsystencja wypieku – kategoria obecna jako element definicyjny w ta-
kich nazwach, jak: ciasto drożdżowe, ciasto francuskie, faworki, a także wy-
rażona członem podrzędnym w nazwach złożonych, np. puszysty sernik, 
kruche ciastka, pulchne pierniczki; 

•	 dodatki umieszczane jako nadzienie lub pokrycie wypieków cukierni-
czych, stanowiące najczęściej występującą w analizowanym materiale 
kategorię semantyczną zarówno w nazwach jednowyrazowych, np. mako-
wiec, kremówka, jak i w konstrukcjach z frazą narzędnikową, np. ciasto 
z wiśniami, babka z rodzynkami, ciasteczka z kremem; 

•	 kształt wypieku, który jako kategoria semantyczna jest często obecny już 
w znaczeniu nazwy wypieku, np. kształt owalny w nazwie babka, kształt 
podłużny w nazwie makowiec, a czasami informacja o kształcie wypieku 
jest wyrażana metaforycznie, np. pączek, paluszki, ciasteczka domki lub 
kulki kokosowe, tort butelka albo wprost za pomocą członu podrzędne-
go nazwy więcej niż jednowyrazowej, np. tort w kształcie książki, torcik 
w kształcie serca, pączki z dziurką; 

•	 smak wypieku, który jest często ściśle związany z jego głównym składnikiem 
lub zastosowanymi dodatkami, ale wykładnikiem tej kategorii semantycznej 
bywa też człon podrzędny konstrukcji tworzącej nazwę, np. słone paluszki, 
sernik ze słodkimi ziemniakami; 

•	 sposób przyrządzania, który jako kategoria semantyczna jest najczęściej 
obecny w nazwach stanowiących konstrukcje z przyimkiem na i frazą 
miejscownikową, np. ciastka na oliwie z oliwek, sernik na parze, a także 
w nazwach zawierających wyrażenie bez + dopełniacz, dzięki któremu jest 
podkreślane, że wypiek został przygotowany w sposób nietypowy, np. cze-
koladowe ciasto bez mąki, piernik bez miodu, lub że jego przygotowanie nie 
będzie kłopotliwe, np. szybki sernik bez pieczenia;

•	 temperatura spożywania – kategoria semantyczna obecna w nazwach za-
wierających wyrażenia na ciepło, na zimno, na chłodno, np. sernik na zim-
no, szarlotka na ciepło;

•	 przeznaczenie wypieku, które jako kategoria semantyczna jest współcześnie 
bardzo często wprowadzane do nazw ciast, ciastek i ciasteczek w postaci 
przydawki przymiotnej, np. babka wielkanocna, tort weselny, ciasteczka świą-
teczne lub dopełniaczowej, np. tort kibica, połączenia na z biernikiem, np. 
serduszka na choinkę ciasto na Walentynki, a czasami pojawia się jako wynik 
metonimii bezpośrednio w nazwie, np. osiemnastka z musem truskawkowym; 

•	 pochodzenie, które jest odpowiedzialne za tradycję polskich wypie-
ków, dlatego kategoria ta bywa często obecna w ich nazwach, np. sernik 
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krakowski, ciasto siostry Anastazji, sernik według przepisu babuni, babka 
po krakowsku, piernik po staropolsku; 

•	 pozytywna ocena wypieku, która jako kategoria semantyczna pojawiła się 
w nazwach wypieków stosunkowo niedawno, zachęcając do ich kupienia 
i spożycia, np. pyszny makowiec, ciasto przepyszne, ciastko z klasą, niezno-
śnie dobre ciasteczka.

Podsumowanie

Analiza przeprowadzona w artykule potwierdziła istnienie skończonej liczby 
wzorów językowych stanowiących podstawę tworzenia w języku polskim nazw 
wypieków cukierniczych – od najbardziej produktywnych, takich jak konstruk-
cje z frazą narzędnikową lub połączenia leksemów ciasto, ciastko lub ciasteczka 
z przymiotnikiem, do takich, które były poświadczone w materiale badawczym 
zaledwie kilkoma przykładami. Licząc zarówno nazwy jednowyrazowe, jak i te 
składające się z większej liczby słów, udało się wyodrębnić kilkanaście podsta-
wowych schematów onomazjologicznych, wykorzystywanych współcześnie 
w polskim cukiernictwie. Także pod względem semantycznym nazwy ciast, cia-
stek i ciasteczek zawierają skończoną liczbę komponentów znaczeniowych, które 
– jak pokazał zebrany materiał – są często charakterystyczne dla tworzących je 
konstrukcji składniowych. 

Ważny wniosek wyciągnięty z przeprowadzonej analizy dotyczy funkcji 
pełnionych przez nazwy wypieków cukierniczych, do których należą oprócz 
funkcji poznawczej funkcje perswazyjna i poetycka. Wykładnikami funkcji 
perswazyjnej są ograniczenia leksykalne dotyczące poszczególnych członów 
konstrukcji, np.  możliwość użycia wyłącznie określeń nacechowanych pozy-
tywnie, które składają się na charakterystykę opisywanych wypieków. Mają one 
bowiem zachęcać do ich spożywania lub samodzielnego pieczenia, przekonu-
jąc, że są smaczne, nieszkodliwe, łatwe do przyrządzenia, a do tego nawiązują 
do najlepszych tradycji narodowych, religijnych i rodzinnych. Funkcję poetycką 
pełnią z kolei te z analizowanych nazw, które zawierają gry językowe, ciekawe 
zestawienia brzmieniowe, są oparte na metaforze, metonimii lub mają znaczenie 
symboliczne. 

Wszystko to sprawia, że można uznać za obecny we współczesnej polsz-
czyźnie charakterystyczny dla niej zbiór środków językowych składających się 
na system nominacyjny dotyczący nazw ciast, ciastek i ciasteczek, który dałoby 
się opisać, wykorzystując metodologię znaną w językoznawstwie kognitywnym 
jako gramatyka konstrukcji. 
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Streszczenie

Artykuł zawiera analizę 1800 nazw ciast, ciastek i ciasteczek używanych w końcu 2. dzie-
sięciolecia XXI w., które zarówno pod względem formalnym, jak i semantycznym wyka-
zują wiele podobieństw. Przede wszystkim da się wśród nich wyróżnić nazwy stanowiące 
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pojedyncze leksemy oraz konstrukcje dwu- lub więcej wyrazowe. Pierwsza grupa jest 
mniej liczna i zawiera oprócz nazw niepodzielnych słowotwórczo derywaty utworzone 
według kilku powtarzających się wzorów słowotwórczych. W drugiej grupie analizowa-
nych onimów wyodrębniono 12 połączeń składniowych, które są podstawą dla bardzo 
licznej grupy nowo tworzonych nazw w polskim cukiernictwie. Ciekawa jest zwłaszcza 
ich struktura semantyczna, w której powtarzającymi się komponentami są nie tylko ro-
dzaj dodatków występujących w ciastach, ciastkach i ciasteczkach jako składnik wzboga-
cający ich smak lub jako nadzienie, ewentualnie spód lub warstwa wierzchnia, ale także 
kształt wypieku, jego konsystencja, pochodzenie, przeznaczenie oraz autor receptury, 
według której wypiek został przygotowany. 

SłOWA KLuCZOWE: chrematonim, wypieki cukiernicze, nazwa jednowyrazowa, 
konstrukcja składniowa, komponent semantyczny
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TOFUCZNICA I SKRZYDEŁKA Z BOCZNIAKÓW, CZYLI 
O NAZWACH POTRAW ZWEGANIZOWANYCH WE 

WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYźNIE UWAG KILKA1

TOFUCZNICA AND SKRZYDEŁKA Z BOCZNIAKÓW, OR THE NAMES 
OF VEGAN DISHES IN CONTEMPORARY POLISH, A FEW COMMENTS

ABSTRACT: The authors of the article discuss the mechanisms used in contemporary 
Polish to define veganized dishes, i.e. those that in the prototype version contain animal 
products, but have been replaced with vegetable ones in the vegan version. The results 
of the analysis are compared with the remarks on the structure of culinary vocabulary 
made several years ago in the book Studia nad słownictwem kulinarnym we współczesnej 
polszczyźnie (Witaszek-Samborska 2005). It turns out that the veganization of dishes at 
the beginning of the 21th century was indicated only by collocations with the atypical 
connectivity of their centres, and now they are also numerous derivatives, which show 
tendencies towards precision, clarity and the economy of lexical units at the same time, 

1 W artykule wykorzystano materiał leksykalny z pracy licencjackiej Martyny Skrzypczak 
Weganizacja nazw potraw we współczesnej polszczyźnie (na podstawie źródeł internetowych) na-
pisanej w 2020 r. pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Witaszek-Samborskiej w Instytucie 
Filologii Polskiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Autorką koncepcji, założeń, 
metod itp. opracowanych i zastosowanych przy przygotowaniu publikacji jest Małgorzata Wita-
szek-Samborska, szacunkowy wkład procentowy w powstanie artykułu: Małgorzata Witaszek-
-Samborska – 75%, Martyna Skrzypczak – 25%.
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as well as the  automation of  naming processes and internationalization in the  form 
of adopting foreign system patterns.

KEYWORDS: veganism, culinary vocabulary, lexis, word formation, collocation

Na stronie Polskiego Stowarzyszenia Wegańskiego czytamy: 

Weganizm jest sposobem życia zakładającym powstrzymywanie  się od korzystania 
z produktów i usług, których wytworzenie lub dostarczenie wiąże się z krzywdą zwie-
rząt. Weganie nie spożywają żywności pochodzenia zwierzęcego, nie noszą odzieży 
wykonanej ze skór, futer, wełny oraz jedwabiu, nie używają kosmetyków testowanych 
na zwierzętach, nie chodzą także do zoo ani do cyrków, w których wykorzystywane 
są zwierzęta2. 

W sferze żywieniowej weganizm, czyli dieta wegańska, jest jedną z odmian 
skrajnego wegetarianizmu i polega na eliminacji z posiłków wszelkich produk-
tów pochodzenia zwierzęcego, a więc nie tylko mięsa i ryb, ale też jaj, mleka, 
nabiału, miodu itp. Wiele osób weganizm ogranicza tylko do tej dziedziny życia, 
w pozostałych korzystając z produktów odzwierzęcych. 

Pierwsze towarzystwo zrzeszające wegan powstało w 1944 roku w Wiel-
kiej Brytanii (The  Vegan Society), wówczas też zaczął ukazywać  się kwartalnik 
„The Vegan News” i oba te zdarzenia stanowiły – jak pisze Dariusz Gzyra – „mo-
ment przełomowy w procesie krystalizacji tożsamości zbiorowej wegan” (Gzyra 
2017, s. 15). Jeden z założycieli towarzystwa – Donald Watson – jest też twórcą 
neologizmu vegan, będącego derywatem ujemnym (wstecznym) od ang. vege-
tarian3. Polskie Stowarzyszenie Wegańskie z siedzibą w Krakowie zostało zare-
jestrowane dopiero w 2014 roku4, a liczba wegan w naszym kraju – szacowana 
w 2020 roku na 4% wśród osób w wieku 18–65 lat5 – stale rośnie. Powstaje też 
coraz więcej blogów kulinarnych i książek kucharskich zawierających przepisy 
na dania wegańskie oraz lokali gastronomicznych serwujących potrawy wyłącz-
nie z produktów roślinnych. Jest to zatem niewątpliwie jeden z silnych trendów 
we współczesnych zwyczajach żywieniowych rodaków. Jednocześnie w ramach 

2 http://stowarzyszenieweganskie.pl/wprowadzenie-do-weganizmu [data dostępu: 30.05.2021].
3 https://www.medonet.pl/zdrowie/diety,weganizm---zasady--bezpieczenstwo--

zamienniki,artykul,1732821.html [data dostępu: 30.05.2021]. Por. też hasło weganin w: Kopaliń-
ski 1999.

4 https://rejestr.io/krs/507382/polskie-stowarzyszenie-weganskie [data dostępu: 30.05.2021].
5 Jak odżywiają  się Polacy? Kukuła Healthy Food 2020, https://naszbiznes24.pl/wp-con-

tent/uploads/2020/06/Raport-Kuku%C5%82a-Healthy-Food_Jak-od%C5%BCywiaj%C4%85-si-
%C4%99-Polacy_2020.pdf [data dostępu: 30.05.2021].
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nauk humanistycznych i społecznych rozwija się prężny dziś nurt studiów nad 
weganizmem jako efekt zainteresowania nim etyków, filozofów, socjologów, psy-
chologów, literaturoznawców, religioznawców, etnologów, historyków itp.6.

Słowa weganin i weganizm są w polszczyźnie całkowicie zaadaptowanymi 
zapożyczeniami właściwymi z języka angielskiego (ang. vegan i veganism), lek-
sykograficznie zarejestrowanymi w latach 90. XX wieku. Hasło weganin odnoto-
wał po raz pierwszy Władysław Kopaliński w Słowniku wyrazów obcych i zwro-
tów obcojęzycznych z almanachem (Kopaliński 1994), a oba leksemy wystąpiły 
w jego Słowniku wydarzeń, pojęć i legend XX wieku (Kopaliński 1999)7. W słow-
nikach ogólnych języka polskiego wyrazy weganin i weganizm oraz pochodne 
od nich przymiotnik wegański i forma żeńska weganka pierwszy raz pojawiły się 
w Innym słowniku języka polskiego z roku 2000 pod redakcją Mirosława Bańki 
(ISJP 2000). Z danych korpusowych natomiast wynika, że w tekstach polskich 
wyraz weganizm występuje od 1989 roku, wegański od 1990, weganin od 1991, 
a weganka – dopiero od roku 1999 (NKJP).

Jeszcze nowszymi określeniami w polszczyźnie są czasowniki: niedokonany 
weganizować i pochodny od niego dokonany zweganizować. Wśród źródeł o cha-
rakterze leksykograficznym odnajdujemy je tylko w tych, które są opracowywane 
na bieżąco, dzięki czemu sukcesywnie rejestrują stabilizujące się w polszczyźnie 
neologizmy. Mowa tu o Najnowszym słownictwie polskim Obserwatorium Języ-
kowego Uniwersytetu Warszawskiego (dalej: NSP OJUW) oraz o Wielkim słowni-
ku języka polskiego PAN (dalej: WSJP). W pierwszym z nich czasownik weganizo-
wać odnotowano w 2016 r., a w 2020 r. artykuł hasłowy zaktualizowano, nadając 
definicjom następujący kształt: 

1. W środowisku wegan mówi się, że ktoś weganizuje jakąś potrawę mięsną (lub za-
wierającą produkty pochodzenia zwierzęcego), jeśli przyrządza bardzo podobną po-
trawę z produktów roślinnych. Można też powiedzieć, że ktoś weganizuje tradycyj-
ne przepisy kulinarne, jeśli dostosowuje je do potrzeb kuchni wegańskiej, zastępując 
składniki pochodzenia zwierzęcego składnikami roślinnymi. 2. Mówi się też czasem, 
że ktoś, kto sam jest weganinem, weganizuje inną osobę, jeśli stara się wzbudzić w tej 
osobie zainteresowanie weganizmem, zwłaszcza zaś zachęcić ją do zastępowania po-
traw mięsnych roślinnymi. Weganizować to także upowszechniać w jakimś środowi-
sku wiedzę o weganizmie (NSP OJUW). 

6 Tekstem założycielskim rodzących się studiów nad weganizmem psycholog Hal Herzog 
nazwał monografię literaturoznawczyni Laury Wright The Vegan Studies Project: Food, Animals 
and Gender in the Age of Terror wydaną przez University of Georgia Press (Athens and London) 
w 2015 roku (za: Gzyra 2017, s. 17).

7 Co ciekawe, NFJP dokumentuje oba leksemy fotocytatami z tegoż słownika, a więc z roku 
1999, podczas gdy najstarsze poświadczenia z NKJP pochodzą z lat wcześniejszych, o czym pisze-
my nieco dalej.



Małgorzata Witaszek-Samborska, Martyna Skrzypczak472

W WSJP odpowiednie hasło opracowano w grudniu 2021 r.8, datując chrono-
logizację czasownika weganizować w polszczyźnie na rok 20129. We współcze-
snych tekstach występuje też leksem weganizacja (ang. veganisation) związany 
semantycznie z tym czasownikiem, ale niezarejestrowany jeszcze w słownikach. 
W niniejszym artykule nawiązujemy do tegoż rzeczownika oraz pierwszego 
ze znaczeń czasownika – interesować nas będą mechanizmy wykorzystywa-
ne w polszczyźnie do określania potraw zweganizowanych, czyli takich, które 
w wersji prototypowej w swym składzie zawierają produkty pochodzenia zwie-
rzęcego, ale w wersji wegańskiej zastąpiono je roślinnymi. Dokładniej zaś: chce-
my przyjrzeć się nazwom takich potraw z perspektywy tendencji nominacyjnych 
wskazywanych we współczesnej polskiej literaturze językoznawczej, z uwzględ-
nieniem uwag o strukturze słownictwa kulinarnego poczynionych kilkanaście 
lat temu w książce Studia nad słownictwem kulinarnym we współczesnej polsz-
czyźnie (Witaszek-Samborska 2005 – dalej: SSKWP). Ze względu na ograniczoną 
objętość artykułu skupiamy się na strukturalnym aspekcie zgromadzonych jed-
nostek leksykalnych, pozostawiając na uboczu wiele zagadnień semantycznych, 
w tym kwestię stopnia równomierności/nierównomierności pokrycia przez owe 
leksemy siatki nominatywnej pola semantycznego nazw potraw w polszczyźnie.

Obserwacji poddajemy zbiór 180 jednostek językowych (jedno- i wieloele-
mentowych) zebranych od listopada 2019 do maja 2020 roku z przepisów kuli-
narnych zamieszczanych na stronach internetowych i blogach kierowanych do 
wegan oraz z wpisów w grupach i na fanpage’ach zrzeszających zwolenników we-
ganizmu na Facebooku10.

Cechą charakterystyczną nominacji potraw zweganizowanych jest dbałość 
twórców neologizmów o zachowanie w innowacji związku formalno-semantycz-
nego z nazwą potrawy wyjściowej (niewegańskiej), a jednocześnie wskazanie 
(nazwanie) ekwiwalentu roślinnego. W nowym słownictwie kulinarnym po-
wstającym w środowisku wegan dochodzi zatem do głosu przede wszystkim 

8 Definicje leksemu weganizować w tym słowniku brzmią: 1. zmieniać skład potrawy w taki 
sposób, żeby nie zawierała produktów pochodzenia zwierzęcego; 2. powodować, że ktoś rezygnu-
je z potraw, które zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego (WSJP).

9 Odnotować wypada, że w WSJP i w NSP OJUW zarejestrowano także hasła weganizo-
wać  się („Jeśli ktoś  się weganizuje, to staje  się weganinem lub coraz bardziej przyswaja sobie 
wegański styl życia; rezygnuje z jedzenia produktów pochodzenia zwierzęcego albo je takie pro-
dukty coraz rzadziej. Słowo używane szczególnie przez wegan lub przez osoby interesujące się 
weganizmem” – NSP OJUW) i zweganizaowć się („Jeśli ktoś się zweganizował, to stał się wegani-
nem lub w jakiejś mierze przyswoił sobie wegański styl życia, na przykład przestał jeść produkty 
pochodzenia zwierzęcego albo ograniczył ich jedzenie. Słowo używane szczególnie przez wegan 
lub przez osoby interesujące się weganizmem” – NSP OJUW), ale do znaczeń tych czasowników 
nie będziemy w tekście nawiązywać.

10 Rozwiązanie skrótów źródeł umieszczanych w artykule przy cytowanych nazwach po-
traw znajduje się na końcu artykułu.
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tendencja do wyrazistości, precyzyjności jednostek językowych. Mechani-
zmami nazwotwórczymi wykorzystywanymi w tym zakresie pola semantycz-
nego NAZW POTRAW są więc: po pierwsze – wybrane techniki słowotwór-
cze zapewniające jak największą przejrzystość budowy i jak najwęższy zakres 
znaczenia strukturalnego, po drugie zaś – neofrazematyzacja, rozumiana tu 
jako tworzenie połączeń wyrazowych (zestawień, frazemów, reproduktów itp. 
– por. Kozarzewska 1967; Chlebda 1991, 2001, 2010; Lewicki, Pajdzińska 2001; 
Bańko 2001; Nowakowska A. 2001; Nowakowska B. 2005; Pęzik 2013)11 o różnym 
stopniu spójności i regularności/nieregularności semantycznej (por. nierówny 
status lingwistyczny od dawna obecnych w polszczyźnie nazw, takich jak pierogi 
z jagodami a pierogi ruskie, makaron w sosie pieczarkowym a spaghetti po boloń-
sku, karp smażony a karp po staropolsku itp.), z których tylko część uznać moż-
na za nieciągłe jednostki leksykalne, większość zaś to kolokacje. Na zestawienia 
jako charakterystyczną cechę słownictwa kulinarnego, co więcej – należącą do 
językowych uniwersaliów – wielokrotnie zwracano uwagę w dotychczasowej 
literaturze językoznawczej (por. m.in. Borejszo 1994, 1996; Markowski 1994; 
Dąbrowska 1998; Lesz-Duk 2002, SSKWP, s. 123–166).

Nazw potraw zweganizowanych nie tworzy się natomiast przez przejmowanie 
do polszczyzny nowych zapożyczeń właściwych, które kompleksowo określały-
by roślinne dania powstałe w wyniku substytucji produktu pochodzenia zwie-
rzęcego. Jest to nietypowe na tle ogólnie słownictwa kulinarnego, gdyż wyrazy 
obcego pochodzenia nie są w polu semantycznym NAZW POTRAW rzadkością 
(SSKWP, s. 78–99). Warto dodać, że nowsze (tj. z przełomu tysiącleci) pożyczki 
z języka angielskiego konkurują w sferze kulinariów z leksemami przejmowany-
mi z innych języków, przykładowo włoskiego (cannelloni, caprese, carpaccio, laza-
nia, mozzarella, penne, rukola, tagliatelle, tiramisu itp.) czy hiszpańskiego (burri-
to, chili con carne, gazpacho, nachos itp.) (SSKWP, s. 90–92, 95–96). Potwierdza to 
jednak przedstawioną wcześniej tezę o staraniach wegan do przejrzystości nazw 
potraw, sygnalizowania w nich funkcjonalnej (wzrokowej, smakowej, zdrowot-
nej, uwzględniającej sposób przyrządzenia itp.) ekwiwalencji dań jarskich w sto-
sunku do mięsnych. Na cenną przewagę przejrzystości semantycznej konstrukcji 
słowotwórczych nad zapożyczeniami zwracała niegdyś uwagę Jadwiga Puzynina, 
pisząc:

(…) dbałość o rodzimy kształt słownictwa ogólnego ma swoje głębokie uzasadnie-
nie, wiążące się z przejrzystością rodzimych struktur słowotwórczych, słabiej ule-
gających zatarciu, a nawet jeśli są w pewnej mierze zatarte – zachowujących więcej 
skojarzeń, znaczeń naddanych. Życie języka polega w dużym stopniu na obecności 

11 Status lingwistyczny pojęć określanych za pomocą wymienionych tu terminów jest szero-
ko dyskutowany w literaturze naukowej, wymieniono tu tylko przykładowe publikacje. 
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takich znaczeń i skojarzeń, aktualizujących się w tekstach. Na przykład rodzime na-
zwy kwiatów bratek, niezapominajka, ostróżka, mieczyk są o wiele bogatsze skojarze-
niowo niż obce gladiolusy, gerbery czy też floksy. Język zawierający dużo elementów 
rodzimych jest bardziej konkretny, obrazowy, bardziej podatny na różnego rodzaju 
gry językowe, niesie też w sobie wartość istotną dla większości użytkowników: kli-
mat bliskości i pewnego związanego z nim ciepła (Markowski, Puzynina 2001, s. 57).

Warto w tym miejscu dodać, że taka praktyka nominacyjna jest zgodna z pro-
ekologiczną filozofią weganizmu, choć przypisywanie weganom świadomości 
tego faktu zapewne byłoby nadużyciem. Tym bardziej że w ramach technik na-
zwotwórczych stosowanych w odniesieniu do potraw zweganizowanych brak 
wprawdzie pożyczek właściwych, które byłyby nowymi całościowymi określe-
niami owych dań (jedyny wyjątek w zgromadzonym materiale to pulled jack-
fruit ‘szarpany chlebowiec’ jako wegańska wersja pulled pork), ale w procesach 
słowotwórczych i we frazematyce wykorzystywane są obecne już w polszczyź-
nie obce jednostki leksykalne, także nowe i o różnym stopniu stabilizacji (brow-
nie, muffina, pulled pork, tofu itp.). Należy też zwrócić uwagę na wpływ języka 
angielskiego w postaci strukturalnych wzorców nazw potraw zweganizowanych, 
(m.in. formacji słowotwórczych z wege- czy v-), o czym będzie mowa w dalszej 
części artykułu.

Ostatni, niewspomniany dotąd mechanizm pomnażania zasobu leksykalnego 
polszczyzny, czyli derywacja semantyczna (neosemantyzacja) także znajduje od-
zwierciedlenie w analizowanym zbiorze nazw, choć stanowi raczej skutek ubocz-
ny, a nie przyczynę neologizacji, do czego także powrócimy nieco dalej.

Przejdźmy do omówienia technik słowotwórczych wykorzystywanych do no-
minacji w analizowanym zbiorze. Większość nazw powstaje zgodnie z tenden-
cjami rozwojowymi morfologii wskazywanymi w publikacjach Hanny Jadackiej 
(Jadacka 2001; 2005): w zgromadzonych formacjach widać znaczny udział kom-
pozycji, a w obrębie derywatów prostych – wykorzystywanie technik niesufik-
salnych. Wyraźnie ujawnia  się w nich wszystkich tendencja do automatyzacji 
zabiegów słowotwórczych, a więc do unikania wymian morfonologicznych przy 
łączeniu morfemów oraz do bezinterfiksalnego zespajania członów compositów. 
Szczegółowo rzecz przedstawia się następująco.

W złożeniach człony postpozycyjne zawsze wskazują na produkty bądź 
potrawy mięsne czy nabiałowe, które w kuchni wegańskiej podlegają roślin-
nej substytucji, co z kolei sygnalizowane jest przez komponenty umieszczane 
w prepozycji. Wśród compositów niewiele jest formacji interfiksalnych, typu: 
pyrkoser WIWP (w tym od regionalizmu pyrka) ‘potrawa z ziemniaka przypo-
minająca ser’, seleroryba EV ‘potrawa z selera przypominająca rybę’, selerośledź 
W ‘potrawa z selera przypominająca danie ze śledzia’. Zdecydowanie chętniej 
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–  podobnie jak i poza polem kulinariów – tworzy  się złożenia bezafiksalne, 
np. pyrser WIWP (znów od regionalizmu – pyra) ‘potrawa przypominająca ser, 
ale zrobiona z ziemniaka’, sojaburger DS ‘burger z soi’, tofuburger G ‘burger zro-
biony z tofu’, tofuryba MM ‘potrawa z tofu zastępującego rybę’. Formacje po-
wstałe przez automatyczne złączenie dwu podstaw (w drugim przykładzie nawet 
z zachowaną końcówką fleksyjną -a) nazywane bywają zrostami (por. Ociepa 
1998, s. 35; Jadacka 2001, s. 94, 106; Mieczkowska 2002, s. 296), choć z wieloma 
zastrzeżeniami (Burkacka 2010, s. 231; Jadacka 2010). W przeciwieństwie do zro-
stów tradycyjnych nie są one wynikiem złączenia się grupy syntaktycznej (brak 
w nich zachowanej relacji składniowej między komponentami); odzwierciedlają 
obcą składnię języka angielskiego, a jako charakterystyczne nie tylko dla współ-
czesnej polszczyzny, stanowią dowód postępującej w Europie internacjonalizacji 
(Waszakowa 2005, 2019; Burkacka 2010). Przykładami słowotwórstwa z dez-
integracją, czyli ucięciem niefleksyjnych elementów prepozycyjnej podstawy 
(Ochmann 2002, 2004), są kolejne dwa composita: seleszynka D (od seler i szynka 
z ucięciem -r) ‘seler jako szynka’12 i ziemser WIWP (od ziemniak i ser z ucięciem 
-niak) ‘potrawa z ziemniaka zastępującego ser’. Najbardziej charakterystyczne 
wśród współczesnych polskich neologizmów strukturalnych, często opisywane 
w literaturze lingwistycznej (np. Mieczkowska 2002; Ochmann 2002, 2004; Ka-
proń-Charzyńska 2005; Waszakowa 2005, 2019; Burkacka 2010) i także uważane 
za przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie są jednak złożenia bezafiksal-
ne z inwersją i dezintegracją komponentu przymiotnikowego, czyli z cząstkami 
typu cyber-, eko-, euro-, porno-, tele- itp. (tak por. Jadacka 2001, 2005), różnie 
nazywane i interpretowane ze względu na niejednoznaczny, nieustabilizowany 
i/lub szybko zmieniający się status przykładowo wymienionych komponentów. 
Dyskusja dotyczy głównie funkcjonalnej samodzielności (odrębna jednostka 
leksykalna lub jej forma zdezintegrowana, a więc komponent złożenia) bądź 
niesamodzielności (wówczas człon związany, prefiksoid) cząstek występujących 
w prepozycji13. W odniesieniu do nominacji w sferze kulinarnej wątpliwości 
będą dotyczyć statusu członu wege-, który można traktować jako rezultat dez-
integracji przymiotnika wegetariański podczas zabiegu kompozycji (Waszako-
wa 2019, s. 186)14 albo jako niezależny dziś przymiotnik nieodmienny (kuchnia 

12 Wariantywną postać tej konstrukcji słowotwórczej – selerynka WN – uznajemy raczej 
za derywat powstały w wyniku analogii do szynka.

13 Dyskurs lingwistyczny związany z tym mechanizmem słowotwórczym szczegółowo re-
ferują Donata Ochmann (Ochmann 2002; 2004, s. 38-45) i Iwona Burkacka (Burkacka 2010). 
Por. też porządkującą typologię zaproponowaną przez Krystynę Waszakową (Waszakowa 2019).

14 Autorka umieszcza leksemy wegedieta, wegejadłospis, wegeposiłek w grupie złożeń z czło-
nami obcymi, wśród struktur z powtarzalnym pierwszym członem obcym o postaci zdezinte-
growanej, choć w przypisie dodaje: „Notabene człon ten funkcjonuje już jako samodzielny wyraz 
w języku potocznym, por. posiłki wege / zostań wege” (Waszakowa 2019, s. 186) .
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wege, śmietanka wege [Burkacka 2010, s. 237; Lisczyk 2019]). Podzielając opinię 
o samodzielności leksykalnej wege 1 i wege 215 jako homonimicznych derywatów 
ujemnych od wegetariański i od wegański (por. Lisczyk 2019, s. 59–60), z ogra-
niczeniem ich ekstensji do polszczyzny środowiskowej i potocznej, zaliczamy 
rzeczowniki z członem wege (wegeburger J ‘wegański burger’, wegemleko WIWP 
‘mleko roślinne’, wegeser WIWP ‘wegański ser’ oraz wegesmalec KL ‘wegański 
smalec’) do złożeń bezafiksalnych z inwersją przymiotnika. Za niefunkcjonalne 
trzeba natomiast uznać rzadkie derywaty bezafiksalne z obcą cząstką v- jako 
rezultatem głębokiej dezintegracji prepozycyjnego komponentu angielskiego 
vegan ‘wegański’, typu: vmięso WN ‘wegański odpowiednik mięsa’ i vnabiał F 
‘wegański odpowiednik nabiału’.

Na zakończenie uwag poświęconych compositom dodajmy, że dwa z nich 
– kalafioryba WA ‘potrawa z kalafiora zastępującego rybę’ i seleryba J ‘potrawa 
z selera przypominająca danie rybne’ – powstały w wyniku kontaminacji wyra-
zów z głoską [r] jako węzłem formalnym zespolenia. Kontaminacja z towarzyszą-
cą jej dezintegracją leży zaś u podstaw określeń: schabojowy16 WIWP (schabowy 
+ sojowy z ucięciem s- i dwoma węzłami formalnymi: s- i -owy) ‘potrawa z soi 
przypominająca kotlet schabowy’ oraz tofeta WD (tofu + feta z ucięciem -u i wę-
złem: głoską [f]) ‘ser zrobiony z tofu zamiast sera feta’17. Popularność wyrazów 
złożonych w nazewnictwie potraw zweganizowanych jest świadectwem łączenia 
czterech tendencji rozwojowych w polskim zasobie leksykalnym: 1. do uniwer-
bizacji i ekonomii, ponieważ konstrukcje bezafiksalne i dezintegralne są krótsze 
od połączeń wyrazowych będących ich podstawami, 2. do precyzji, gdyż przej-
rzystość struktury czyni je wyrazistszymi semantycznie od derywatów prostych, 
3.  do automatyzacji procesów nominacyjnych, bo chodzi głównie o formacje 
tworzone bez udziału afiksów, 4. do internacjonalizacji, ponieważ odzwierciedla-
ją obce polszczyźnie (i nie tylko jej) cechy systemowe.

Drugą wyrazistą i liczną grupę konstrukcji słowotwórczych w zgromadzo-
nym zbiorze stanowią formacje analogiczne, rozumiane tu wąsko jako derywaty 

15 Karolina Lisczyk dokumentuje obecność w polszczyźnie również przymiotników wegi 
(zapożyczonego z języka angielskiego veggie ‘wegetariański’) oraz wega (derywatu od wegań-
ski) – wega zupa, wega burgery, wega przepis (Lisczyk 2019, s. 59), ale w zgromadzonym przez 
nas zbiorze brak nazw potraw z członem wega. Zaznaczyć warto, że w internetowym słowniku 
NSP OJUW zanotowano jedynie zwrot być wege z definicją „Jeśli ktoś potocznie mówi, że jest 
wege, to znaczy, że jest wegetarianinem” (NSP OJUW). Nie uwzględniono zatem jego związku 
z weganizmem.

16 W przykładzie tym wyjątkowo nazwa potrawy mięsnej stanowi prepozycyjny składnik 
złożenia, przypuszczalnie z powodu prymarnej adiektywności substantywizowanego leksemu 
schabowy.

17 Nieostrość granic między kompozycją a kontaminacją podkreśla m.in. Donata Ochmann 
(Ochmann 2002).



Tofucznica i skrzydełka z boczniaka, czyli o nazwach potraw zweganizowanych… 477

powstałe w wyniku nawiązania do formy jakiegoś innego leksemu, często z ucię-
ciami nierespektującymi granic morfologicznych w jego strukturze (Ochmann 
2002, s. 327). Ten rodzaj mechanizmu reprezentują wyrazy: bobytko WG (od bób) 
‘kopytko z bobu’, bóbger MM (od bób) ‘burger z bobu’, buraccio PP (z ucięciem 
-ak) ‘carpaccio z buraka’, ciecionez HM (z ucięciem -(o)rk-) ‘majonez z cieciorki’, 
cieciorella EV (z ucięciem -k-) ‘nutella z cieciorki’, fasolet WIWP ‘kotlet z fasoli’, 
rośleko MFN (od roślina z ucięciem -(l)in- lub od roślinny z ucięciem -(l)inn-) 
‘mleko roślinne’, sojonez WP i sojanez18 W-F ‘majonez z soi’, spaghetti tofunese 
PM (od tofu) ‘wegańska wersja spaghetti bolognese’, tofugos WIWP (od tofu) i we-
gos (od wege) WIWP ‘bigos z tofu, bez kawałków mięsa’, tofumisu KL (od tofu) 
‘wegańska wersja tiramisu’, tofurożek V-N (od tofu) ‘twarożek zrobiony z tofu’, 
tofuszek WIWP ‘paluszek zrobiony z tofu, zastępujący paluszek rybny’, wegab TS 
(od wege lub od wegański z ucięciem -ańsk-) ‘kebab ze składników wegańskich’, 
wegebasa WIWP (od wege) ‘kiełbasa ze składników wegańskich’ oraz wegedlinka 
WIWP (od wege) ‘wędlina ze składników wegańskich’. W niektórych z nich moż-
na doszukiwać się też kontaminacji z węzłami formalnymi, przykładowo w lek-
semach: buraccio (głoska [r]), fasolet (głoska [l]), rośleko (głoski [l l’]), sojonez 
([oj] – [jo]) czy tofumisu i tofurożek ([t]). Technika analogii, należąca do chętnie 
dziś stosowanych (Ochmann 2002, s. 327–328; Burkacka 2019, s. 231; Waszako-
wa 2019, s. 181, 185, 188), jest zgodna z tendencjami do automatyzacji i skrótu 
w zabiegach słowotwórczych. Wątpliwości dotyczą natomiast precyzyjności nie-
których nowych konstrukcji. Wyraziste semantycznie są te, które nawiązują do 
zapożyczeń silnie odczuwanych jako obce, np. bóbger, buraccio, spaghetti tofunese 
czy tofumisu, ale takie, jak fasolet, tofugos i wegos czy tofuszek już nie.

Na granicy formacji analogicznych i derywatów sufiksalnych z przyrostkiem 
-(n)ica sytuują się nazwy różnych typów wegańskiej jajecznicy: awokadnica MR 
‘jajecznica zrobiona z awokado’, brokulnica ‘jajecznica z brokułu’ MND, ciecier-
nica WP, ciecierznica N (obie z ucięciem -yc-), ciecierzycnica H-M, cieciornica SZ 
(z ucięciem -k-) ‘jajecznica z ciecierzycy/cieciorki’, jaglanica BM (od przymiot-
nika jaglany) ‘jajecznica z kaszy jaglanej’, kalafiornica VM ‘jajecznica z kalafiora’, 
owsianica KWB (od przymiotnika owsiany) ‘jajecznica z płatków owsianych’19, 
soczewnica PZ ‘jajecznica z soczewicy’ itp. Analogia jeszcze wyraźniej uwidacz-
nia się w konstrukcjach z formantem rozszerzonym o -(e/a)cz-, czyli -(e/a)czni-
ca, typu: okaracznica NP ‘jajecznica z okary sojowej’, owsianecznica ‘jajecznica 
z płatków owsianych’, sojecznica VC ‘jajecznica z soi’ oraz tofucznica J ‘jajecznica 
zrobiona z tofu’.

18 Niepoprawnie z zachowaną końcówką fleksyjną od soja .
19 Derywat o podwójnej motywacji, gdyż podstawą może być też wyrażenie płatki owsiane . 
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Analogię słowotwórczą dostrzec można także w nazwach wegańskich wer-
sji sernika, choć jednocześnie są to regularne derywaty proste z sufiksem -nik, 
jak: jagielnik WA ‘ciasto z kaszy jaglanej przypominające sernik’ czy nernik AAD 
(z ucięciem -kowiec-) ‘ciasto z nerkowców przypominające sernik’20, bądź z for-
mantami rozszerzonymi -elnik i -(u)rnik: makielnik V-B ‘ciasto z maku przypomi-
nające sernik’ czy tofurnik J ‘ciasto zrobione z tofu przypominające sernik’. 

Jak łatwo zauważyć, w nominacjach jajecznicy i sernika wyrazistość analogii 
przeważa nad automatyzmem zabiegów nazwotwórczych, który – jak już wspo-
mniano – w odniesieniu do współczesnych derywatów Hanna Jadacka dostrzega 
m.in. w produktywności sufiksów niewywołujących alternacji. Z drugiej strony, 
ta sama badaczka w 2001 roku prognozowała w polskim słowotwórstwie powrót 
produktywności sufiksów rodzimych, w tym -nica i -nik, po okresie mody na for-
manty obce (Jadacka 2001, s. 152).

Wśród nazw potraw zweganizowanych zupełnie wyjątkowo pojawiają się de-
rywaty z innymi sufiksami, jak choćby dynieczka FIG (przyrostek -eczka) ‘ko-
tlet z dyni i  soczewicy’ czy uniwerbizmy sojak PA i sojówka TW ‘kotlet sojo-
wy’ – wprawdzie mniej precyzyjne niż złożenia i formacje analogiczne, ale za to 
zgodne z tendencją do ekonomii traktowanej jako skrótowość.

W analizowanym subpolu semantycznym nieliczne są też prefiksalne kon-
strukcje słowotwórcze. Sygnalizują one substytucyjny charakter dania za pomo-
cą przedrostków niby- i nie- – przykładowo: nibyryba B ‘potrawa z selera przy-
pominająca potrawę rybną’, niby-mięso WJWG ‘wegański odpowiednik mięsa’ 
oraz niezbyt fortunne niemso WW ‘wegański odpowiednik mięsa’ – lub brak 
odzwierzęcego produktu w składzie potrawy, jak w formacjach bezsernik OD 
‘sernik bez sera’ i bezjajecznica TTM ‘jajecznica bez jajek, zrobiona z tofu’, przy 
czym dyskusyjna może być słowotwórcza typologia dwu ostatnich przykładów 
sytuujących się na granicy formacji prefiksalnych i pochodnych od wyrażeń syn-
taktycznych z przyimkiem bez. Derywacja prefiksalna wśród rzeczowników jest 
jednym z wyrazistych przejawów tendencji do skrótu i automatyzacji technik 
słowotwórczych.

Czas na drugi wskazany na wstępie mechanizm pomnażania zasobu leksy-
kalnego dotyczącego potraw zweganizowanych – neofrazematyzację. Dochodzi 
w niej do głosu przede wszystkim tendencja do wyrazistości i precyzji seman-
tycznej neologizmów, zwłaszcza że wykorzystuje  się w tej nominacji schematy 
kolokacyjne (czyli odtwarzalne struktury onomazjologiczno-formalne) dosko-
nale znane użytkownikom polszczyzny z określeń stosowanych w kuchni niewe-
gańskiej (SSKWP, s. 123–166).

20 W NSP OJUW zarejestrowano także formę nerkownik.
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Najliczniejsze – podobnie jak wśród nazw potraw niezwiązanych ze spe-
cyficzną dietą – są wyrażenia materiałowe, podkreślające składniki dania 
(por.  SSKWP, s. 128), a zatem w przypadku analizowanego zbioru – główny 
produkt roślinny. Tę strukturę onomazjologiczną reprezentują dwa wzorce for-
malno-gramatyczne: 1. wariantywny pod względem szyku jakieś coś / coś jakieś 
i 2. coś z czegoś . W obu pozycję członu nadrzędnego i jednocześnie bazy onoma-
zjologicznej (komponentu centralnego) zajmuje nazwa niewegańskiej potrawy 
lub niewegańskiego produktu, a komponent podrzędny to określenie składnika 
roślinnego. Pierwszy model (jakieś coś / coś jakieś) z przymiotnikiem w prepo-
zycji aktualizują nazwy: buraczana muffina J, fasolowe ciasteczko P, jaglany klop-
sik EV, kalafiorowy stek VG, kapuściany stek IG, kokosowy bekon J,  łososiowa 
marchewka J, wielowarzywny pulpet WN itp., a z adiektywum w postpozycji, 
takie jak: brownie fasolowe WI, budyń jaglany CK, burger warzywny AM, ciasto 
pomidorowe J, majonez sojowy VB, mielony kalafiorowy J, parmezan migdałowy 
KZ, pączek ziemniaczany J, piernik pomidorowy J, ser migdałowy PS, sernik jagla-
ny OS, śmietana ryżowa WN, twaróg migdałowy EV. Konstrukcje drugiego typu 
(coś z czegoś) to przykładowo: brownie z fasoli EV, burger z bobu VTJ, ciastko 
z fasoli EV, fishburger z chlebowca i ciecierzycy MM, „jajecznica” z kalafiora AS, 
jajecznica z owsianki WF, kebab z selera F, klopsik z ciecierzycy EV, łosoś z mar-
chewki MM, majonez z ciecierzycy JD, mielony z kalafiora DS, nutella z ciecierzy-
cy VB, ser z cieciorki AP, ser z ziemniaka WN, serek z migdałów OS, serek topio-
ny z ciecierzycy WN, sernik z orzechów nerkowca G, skrzydełko z boczniaka EV, 
smalczyk z ziemniaka WN, stek z kalafiora NTP, sznycel z ciecierzycy WN, śledź 
z bakłażana CB, twarożek z migdałów J. We wskazanych wyrażeniach mamy do 
czynienia z przekraczaniem normy łączliwości leksykalnej ośrodków kolokacji 
i poszerzaniem ich semantycznego zakresu, czyli generalizacją. Prowadzi to do 
powstania tzw. neologizmów związanych, czyli nowych, kontekstowo rozszerzo-
nych znaczeń wyrazów burger, ciastko, kebab, muffina, ser, sernik, smalczyk, stek, 
śledź, twarożek itp. Trudno dziś przewidzieć, czy przynajmniej niektóre z nich 
będą w przyszłości funkcjonować w nowych, zgeneralizowanych znaczeniach 
także poza specyficznym kontekstem, co udało się takim derywatom semantycz-
nym, jak deska ‘podłużny, odpowiednio wyprofilowany przyrząd, który służy do 
uprawiania sportów wodnych albo zimowych’ (WSJP) (pierwotnie tylko w kon-
tekstach: deska snowboardowa, deska surfingowa itp., dziś także pływać na desce, 
jeździć na desce itp.) czy w sferze kulinariów kotlet ‘bite, mielone lub siekane, 
a następnie przyprawione mięso, czasami też jajka lub jarzyny [podkr. M.W.S., 
M.S.] uformowane w plaster lub mały placek, zwykle panierowane i usmażone 
na tłuszczu’ (WSJP) (wcześniej w kontekstach: kotlet jajeczny, kotlet kalafiorowy, 
kotlet warzywny). Słownik neologizmów NSP OJUW rejestruje wprawdzie wyraz 
burger już z definicją ‘hamburger ze zdrowszych, często bardziej wyszukanych 
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składników niż tradycyjny, zwykle z wysokiej jakości mięsem wołowym lub jego 
wegetariańskim odpowiednikiem’21, ale WSJP odnotowuje go na razie tylko 
w tradycyjnym zakresie semantycznym: ‘płaski, okrągły, niepanierowany kotlet 
z mielonego lub siekanego mięsa’ (WSJP), trudno zatem uznać generalizację zna-
czeniową tego leksemu za ustabilizowaną zmianę językową. Dodajmy natomiast, 
że kontekstowe, okazjonalne poszerzanie zakresu semantycznego nazw potraw 
(nie tylko wegańskich) jest ich cechą charakterystyczną „ze względu na typowe 
w sztuce kulinarnej eksperymentowanie i dążenie do oryginalności” (SSKWP, 
s. 121). 

Pozostałe wzorce kolokacyjne wykorzystywane do sygnalizowania wegań-
skiej substytucji produktów są w analizowanych nominacjach znacznie rzad-
sze (co również jest ogólnie znamienne w nomenklaturze kulinarnej [SSKWP, 
s. 133–166]). Pod względem onomazjologicznym reprezentują one kilka kategorii:

1. Wyrażenia aktualizujące modele: wegańskie coś oraz wege coś / coś wege 
– informujące wyłącznie, ale za to explicite o wegańskim charakterze da-
nia, przykładowo: wegańska bita śmietana EV, wegański majonez J, wegań-
ska wuzetka AR, wegańskie mielone W; leczo wege CK, wege hot dogi AR, 
wege mielone z ryżu i czerwonej fasoli AR.

2. Konstrukcje podkreślające brak niewegańskiego składnika potrawy, reali-
zujące schematy składniowe: 

a) coś bez czegoś, np. majonez bez jajek J, jajecznica bez jajek VI; 

b) coś jakieś / jakieś coś (z przymiotnikiem od wyrażenia syntaktycznego 
z przyimkiem bez), np. galaretka beznożna W, pasta bezjajeczna J, sos bez-
rybny J; bezrybny filet z selera EV.

3. Kolokacje określające sposób przyrządzania potraw, z obcym przyimkiem 
we wzorcu coś à la coś, np. bakłażan à la śledź S-C ‘bakłażan przyrządzony 
jak śledź’, boczniak à la schabowy MS ‘kotlet z boczniaka przypominający 
schabowy’, tofu à la śledź WN ‘potrawa z tofu przyrządzonego jak śledź’.

4. Nazwy etniczno-geograficzne tworzone zgodnie z matrycą coś po jakiemuś 
– pozornie wskazujące na związek dania z kulturą i zwyczajami pewnego 
regionu, państwa lub narodu, ale w odniesieniu do potraw wegańskich ra-
czej uruchamiające stereotypowe asocjacje związane z kuchnią niewegań-
ską. Chodzi o wyrażenia kalafior po grecku AMS, soja po grecku WN oraz 
tofu „po grecku” WB określające wegańskie wersje ryby po grecku.

21 Zaznaczmy, że definicja ta obejmuje de facto dwa różne znaczenia leksemu burger: 1. ‘kotlet’ 
i 2. ‘okrągła kanapka z takim kotletem’.



Tofucznica i skrzydełka z boczniaka, czyli o nazwach potraw zweganizowanych… 481

Przedstawiając zestaw typowych modeli wielowyrazowych nazw potraw 
zweganizowanych, przytaczałyśmy konstrukcje jak najmniej rozbudowane, sta-
nowiące egzemplifikację wyłącznie jednego, w danym miejscu prezentowane-
go wzorca. W rzeczywistości jednak w tekstach przepisów kulinarnych częste 
są nazwy redundantne semantycznie, w których wybranej matrycy towarzyszy 
przymiotnik wegański: wegańska jajecznica bez jajek, wegańska jajecznica z ciecie-
rzycy SZ, wegański burger warzywny, wegański łosoś z marchewki MM, wegański 
majonez z ciecierzycy JD, wegański ser z cieciorki AP, wegański sernik z orzechów 
nerkowca G, wegański śledź z bakłażana CB, wegańskie spaghetti tofunese PM.

Spośród ponad 20 cech onomazjologicznych (takich, jak: sposób przyrządze-
nia potrawy [pod względem technicznym i pragmatycznym], geneza środowi-
skowa, charakter familijno-domowy, autor bądź patron potrawy, cechy organo-
leptyczne, funkcja/przeznaczenie/zastosowanie potrawy itp.), uwzględnianych 
w kolokacjach określających dania kuchni niewegańskiej (SSKWP, s. 123–166), 
pięć – jak widać – wykorzystuje się do zaznaczenia substytucji w potrawach zwe-
ganizowanych, a proporcje frekwencji poszczególnych wzorców zostają zachowa-
ne w stosunku do struktury kolokacji określających dania niewegańskie. Podob-
nie jest w odniesieniu do pozostałych typów kolokacji wyróżnionych w SSKWP 
– nazwy potraw wegańskich „obrastają” w kolokaty podkreślające różne cechy 
onomazjologiczne, np. bakłażan á la śledź po staropolsku WJWG, domowy ma-
jonez z soi – na Wielkanoc WN, domowy wegab, czyli wegański kebab TS, idealne 
wegańskie brownie J, najlepszy wegański sernik AS, najprostszy twarożek z tofu AR, 
tajwański rosół pomidorowy J, wegański sernik na zimno z mango PSZ, wielkanoc-
na galaretka beznożna W, tofuryba świąteczna J, zielony tofurożek V-N.

Warto też zaznaczyć, że w prasowych przepisach kulinarnych z lat 1990–2004 
poddanych analizie w SSKWP ani razu nie wystąpiła nazwa potrawy zawiera-
jąca przymiotniki wegański czy – tym bardziej – wege lub wyrażenie dla wegan, 
choć określenia jarski, wegetariański, jarosz i wegetarianin się pojawiały – jarski: 
jarska zapiekanka, jarski gulasz, jarskie flaczki, roladki jarskie, sznycle jarskie; we-
getariański: wegetariańska zupka jarzynowa, wegetariański szaszłyk, wegetariań-
skie gołąbki, wegetariańskie kotlety, wegetariańskie paszteciki; bigos wegetariański, 
kiełbaska wegetariańska, pilaw wegetariański, smalec wegetariański; jarosz: placek 
jarosza, przysmak jarosza, zapiekanka jaroszów, gulasz dla jaroszy, lasagne dla 
jarosza; wegetarianin: sałatka dla wegetarian, tarta dla wegetarianina (SSKWP, 
s. 132). 

* * *

Przedstawione w artykule nazwy potraw zweganizowanych stanowią rezul-
tat nowej, ale wcale nie marginalnej części współczesnych procesów nominacyj-
nych. W zakresie charakterystycznej dla słownictwa kulinarnego analityczności 
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twórcy nowych kolokacji korzystają z kilku wybranych, od dawna sprawdzonych 
matryc onomazjologicznych, by zaznaczyć substytucyjny skład potraw. Kreatyw-
ność i wyobraźnia wegan bardziej uwidaczniają się w zabiegach słowotwórczych, 
co skutkuje obfitością ciekawych (choć nie zawsze fortunnych – por. jagnolet 
WIWP [nietrafnie od jagły z ucięciem -ł- lub od jaglany z ucięciem -lan-] ‘ko-
tlet z kaszy jaglanej’ czy omawiane wcześniej fasolet, niemso, vnabiał itp.) dery-
watów analogicznych i bezafiksalnych złożeń z dezintegracją jednej z podstaw. 
Neologizmom tego typu atrakcyjność estetyczną zapewnia fakt, że są – jak pisze 
Donata Ochmann – „zjawiskiem z pogranicza kompozycji, akronimii, uniwerbi-
zacji i zabawy językowej” (Ochman 2002, s. 328). Nazwy potraw zweganizowa-
nych semantycznie cechuje symilatywność – ich forma rzadko jednak zdradza 
nieprototypowość tradycyjnego dania, gdyż może być to odczuwane jako jego 
deprecjacja (derywaty z prefiksami niby-, nie-), raczej sugeruje pełną ekwiwalen-
cję i równowartość produktu, o czym świadczą formacje powstałe z wykorzysta-
niem mechanizmów kompozycji i analogii. W zabiegach nominacyjnych wyraź-
nie dochodzą do głosu tendencje do precyzji, wyrazistości i jednocześnie ekono-
mii jednostek leksykalnych, a także do automatyzacji procesów nazwotwórczych 
i internacjonalizacji, rozumianej w odniesieniu do analizowanego zbioru przede 
wszystkim jako przejmowanie obcych wzorów systemowych.

Obecność w internetowych przepisach kulinarnych jednostek leksykalnych 
i kolokacji przedstawionych w artykule jest odzwierciedleniem zjawiska umac-
niającego swą rangę w życiu polskiego społeczeństwa – wzrostu popularności 
sposobu odżywiania i stylu życia zwanych weganizmem. Na płaszczyźnie ję-
zykowej przekłada  się to nie tylko na pomnażanie w ostatnich latach zasobu 
neologizmów (głównie zapożyczeń) określających potrawy z zasady wegań-
skie (baba ganoush, chutney, pakora, smoothie, tahini itp.)22, ale też nazw po-
traw zweganizowanych, czego dowodzi weryfikacja obecności zgromadzonego 
materiału w SSKWP. W słowniku tam zamieszczonym, a zatem na początku 
XXI wieku, nie zarejestrowano ani jednej z przytoczonych w niniejszym artyku-
le jednostek jednoelementowych. Na weganizację potraw wskazywały wówczas 
wyłącznie kolokacje z nietypową łączliwością ich ośrodków, a więc kontekstową 
generalizacją semantyczną (bigos z cebuli, bigos grzybowy, flaczki z boczniaków, 

22 W słowniku neologizmów NSP OJUW zdefiniowano je następująco: baba ganoush <arab., 
dosł. ‘rozpieszczony tatuś’> ‘pasta z miąższu pieczonego bakłażana, sezamu, czosnku, oliwy 
i soku z cytryny, popularna potrawa kuchni bliskowschodniej’, chutney <ang. z hindi> ‘gęsty sos 
z owoców i warzyw, charakterystyczny dla kuchni indyjskiej’, pakora <ind.> ‘kawałki warzyw 
lub grzybów panierowane na głębokim oleju, zwykle w mące z ciecierzycy, popularna potrawa 
kuchni indyjskiej’, smoothie <ang.> ‘schłodzony napój ze zmiksowanych owoców lub warzyw, 
często z dodatkiem lodu’, tahini ‘pasta ze zmiksowanych ziaren sezamu charakterystyczna dla 
kuchni bliskowschodniej’.
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flaczki z warzyw, frykadelki ryżowe, frykadelki z grochu, gulasz z warzyw, ziem-
niaczany gulasz z papryką, hamburgery ryżowe, ziemniaczany hamburger, hot-
-dogi ziemniaczane, potrawka ze szpinaku, potrawka z brokułów, potrawka wa-
rzywna z cieciorką na ostro, jarzynowe ragoût, ragout ze szparagów, owocowe 
szaszłyki, szaszłyki ziemniaczane, selerowe cordon bleu, steki z bakłażanów, ta-
gliatelle z warzyw, zrazy z żyta i warzyw, zrazy ziemniaczane [SSKWP, s. 122]), 
wyrażenia podkreślające brak składnika niewegańskiego (gołąbki bezmięsne, go-
łąbki bez mięsa, placek bez jaj, sernik bez sera [SSKWP, s. 132]) oraz wspomniane 
już wcześniej połączenia z określeniami: jarski, jarosz, wegetariański, wegeta-
rianin (SSKWP, s. 132). Zmiana w zakresie nominacji potraw zweganizowa-
nych ma więc przede wszystkim jakościowy, a nie tylko ilościowy charakter.

Stopień stabilizacji analizowanych jednostek leksykalnych w polszczyźnie jest 
na razie nieduży – w WSJP nie zarejestrowano żadnej z przytaczanych w artykule 
nazw jednowyrazowych (i odnotowano zaledwie cztery kolokacje: burger sojowy, 
burger warzywny, kotlet z fasoli, kotlet sojowy), a w słowniku neologizmów NSP 
OJUW jest ich obecnie dziewięć (bezsernik, jagielnik, nernik i wspomniany w przy-
pisie 19. nerkownik, seleryba, sojonez, tofucznica, tofurnik, wegeburger)23. O dalszych 
losach analizowanych nazw trudno dziś wyrokować. Czas pokaże, na ile weganizm 
i związana z nim sfera nominacji okażą się trwałe w życiu i języku Polaków.
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AAD – anappleaday.pl24

AM – agnieszkamaciag.pl
AMS – agamasmaka.pl
AP – alergiapokarmowa.pl
AR – askarzeznik.pl
AS – annasudol.pl
B – beszamel.se.pl
BM – blendman.pl
C – cynamonowooo.blogspot.com
CB – cookingbox.pl
CK – cookielnica.pl
D – durszlak.pl
DS – doradcasmaku.pl
EV – ervegan.com 
F – fooder.pl
FIG – foodingreen.pl
G – gotujmy.pl
HM – Fanpage na Facebooku Healthy Madness – Zdrowe Szaleństwo
H-M – hello-morning.org
IG – iwonagotuje.blogspot.com
J – jadlonomia.com
JD – justdeliciousx.pl
KL – kuchnialidla.pl
KWB – kucharkawbaletkach.pl
KZ – kierunekzdrowie.com
MFN – milkfromnature.com
MM – mniumniu.com
MND – mlodzinadorobku.pl 
MS – milionsmakow.pl
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NTP – nietylkopasta.pl
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24 Data dostępu do wymienionych stron internetowych: listopad 2019 – maj 2020.
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Streszczenie

Autorki artykułu omawiają mechanizmy wykorzystywane współcześnie w polszczyź-
nie do określania potraw zweganizowanych, czyli takich, które w wersji prototypowej 
w swym składzie zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego, ale w wersji wegańskiej 
zastąpiono je roślinnymi. Wyniki analiz porównują z uwagami o strukturze słownictwa 
kulinarnego poczynionych kilkanaście lat temu w książce Studia nad słownictwem kuli-
narnym we współczesnej polszczyźnie (Witaszek-Samborska 2005). Okazuje się, że na we-
ganizację potraw na początku XXI wieku wskazywały wyłącznie kolokacje z nietypową 
łączliwością ich ośrodków, obecnie zaś są to także liczne formacje słowotwórcze, w któ-
rych przejawiają się tendencje do precyzji, wyrazistości i jednocześnie ekonomii jedno-
stek leksykalnych, a także do automatyzacji procesów nazwotwórczych i internacjonali-
zacji w postaci przejmowania obcych wzorów systemowych.

SłOWA KLuCZOWE: weganizm, słownictwo kulinarne, leksyka, słowotwórstwo, 
kolokacja
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ODNALEZIONY PROSPEKT WYDAWNICZY 
DYKCJONARZA PRZYSŁÓW FRANCUSKICH… (1782)

THE DISCOVERED PROSPECT OF THE DYKCJONARZ PRZYSŁÓW 
FRANCUSKICH… [‘DICTIONARY OF FRENCH PROVERBS…’] (1782)

ABSTRACT: The article discusses the previously unknown prospect of the four-language 
French-Polish-Latin-German dictionary entitled Dykcjonarz przysłów francuskich… 
(Warsaw 1782). This advertising text, published in 1782 in the multilingual newspaper 
“Annonces et avis divers de Varsovie”, informed that the Dykcjonarz… which had been 
prepared in Warsaw, would be based on the first and second editions of the Dictionnaire 
des proverbes français… (Brussels 1710; Amsterdam 1728; however, it is not certain 
whether the  second edition existed). The  author of  the  article verified the  contents 
of  the  prospect and came to the  conclusion that while preparing the  Dykcjonarz…, 
the  first edition of  the  Dictionnaire des proverbes… and one of  its reprints published 
from 1748 were probably used, as well as the Nouveau dictionnaire françois, allemand 
et polonois… (Leipzig 1744–1747) by M.A. Trotz. The  article completes and updates 
the knowledge of the history of lexicography and brings information on old dictionary 
advertisement.

KEYWORDS: history of  lexicography, metalexicography, dictionary advertisement, 
multilingual press, historical publishing
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Wprowadzenie

Czterojęzyczny Dykcjonarz przysłów francuskich i kształtniejszych mówienia 
sposobów z wykładem niemieckim, łacińskim i polskim, dla zażywania młodzie-
ży1 (zob. DPF) ukazał  się anonimowo w dwóch tomach w 1782 roku w war-
szawskiej drukarni Pierre’a Dufoura (na temat tego drukarza zob. Korotajowa, 
Krauze-Karpińska [red.] 2001, s. 19-49). Słownik ma układ francusko-polsko-
-łacińsko-niemiecki2, nie zawiera przedmowy oraz innych części wstępnych 
i końcowych. Do wyjściowych francuskich leksemów hasłowych (ułożonych 
alfabetycznie) przyporządkowane zostały podhasła wielowyrazowe (zawie-
rające te leksemy)3 wraz z ich ekwiwalentami w trzech językach docelowych4, 
jak np. 

Rys. 1. Fragment Dykcjonarza przysłów francuskich (DPF, t. I, s. 116–117). 
Reprodukcja pochodzi ze zbiorów Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej 

(https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/627049)

Wśród podhaseł wielowyrazowych zamieszczonych w DPF można wyodrębnić 
przede wszystkim frazeologizmy, przysłowia i powiedzenia5, używane najpew-
niej głównie w ówczesnym języku mówionym6. Układ i zawartość Dykcjonarza 
pozwalają uznać to dzieło za wyjątkowe, ponieważ – jak wynika z bibliografii 
Piotra Grzegorczyka (Grzegorczyk 1967) – w XVIII wieku słowniki „przysłów” 
w zasadzie się w Polsce nie ukazywały7. 

1 Tytuł dzieła podano tu w wersji uwspółcześnionej.
2 W tytule dzieła kolejność języków jest inna.
3 Niekiedy leksemy są jednakże pominięte (najpewniej jest to wynik błędów drukarskich) 

i podawane są tylko powiązane z nimi podhasła wielowyrazowe (można o tym wnioskować 
na podstawie alfabetycznej kolejności haseł). Z kolei czasem odnotowywane są jedynie hasłowe 
leksemy (bez podhaseł), co jest uzasadnione ich znaczeniami (zob. niżej np. hasło aigrefin).

4 Na języki docelowe tłumaczone są w DPF zwykle tylko podhasła wielowyrazowe (brak 
przekładu leksemów hasłowych).

5 Na karcie tytułowej wskazane są wprawdzie przysłowia, ale DPF nie zawiera tylko samych 
proverbiów we współczesnym znaczeniu tego terminu (zob. przysłowie [w:] USJP).

6 Przedmiotem dalszej analizy będą wyłącznie jednostki francuskie wraz z ich polskimi 
odpowiednikami (zostaną pominięte ekwiwalenty łacińskie i niemieckie).

7 Udało mi się odnaleźć tylko jedną podobną publikację – łacińsko-niemiecko-polski słownik 
„przysłów” Daniela Gamiusa, wydany w Gdańsku w 1702 r. pt. Flores trilingues ex viridariis linguarum 
decerpti, sive Sententiae Latino-Germanico-Polonicae nec non proverbia, phrases & quicquid in dictis 
linguis apte, facete, acute et erudite dictum… (zob. Grzegorczyk 1967, s. 94).
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Po raz pierwszy w literaturze przedmiotu Dykcjonarz został zanalizowany 
w monografii poświęconej XVIII-wiecznej leksykografii polsko-francuskiej 
(Jakubczyk 2016, s. 68–72). Informacje tam zamieszczone zostaną tu uzupeł-
nione, celem niniejszego opracowania jest bowiem omówienie nieznanego 
dotąd prospektu wydawniczego Dykcjonarza (opublikowanego w tym samym 
roku co słownik), na który natrafiłem, przeglądając karty XVIII-wiecznej wie-
lojęzycznej gazety ogłoszeniowej pt. „Annonces et avis divers”8 (zob. AD.1, 
AD.2), ukazującej się wówczas w Warszawie (jej wydawcą był – podobnie jak 
w wypadku DPF – P. Dufour)9. Zanim jednak poddam analizie prospekt10, naj-
pierw, aby zarysować konieczne tło, wskażę kilka charakterystycznych cech 
wspomnianej gazety oraz przedstawię inne publikowane w niej teksty rekla-
mowe poświęcone Dykcjonarzowi. Zwrócę przy tym uwagę na rolę i zawar-
tość zapowiedzi wydawniczych drukowanych w XVIII wieku, ze szczególnym 
uwzględnieniem prospektów, które – jak zaznacza Danuta Hombek – „podob-
nie jak i inne druki reklamujące książki i periodyki (…), należą do wydaw-
nictw niezmiernie cennych dla wiedzy o dawnej książce i prasie, ich produk-
cji i rozpowszechnianiu” (Hombek 2011, s. 134). Następnie, przyglądając się 
makro- i mikrostrukturze Dykcjonarza, podejmę próbę nowej analizy meta-
leksykograficznej tego dzieła (terminy językoznawcze zawarte w tym zdaniu 
stosuję zgodnie z dotychczasową literaturą przedmiotu; por. Piotrowski 2001, 
Żmigrodzki 2009)11. Analiza ta będzie z jednej strony wynikać wprost z treści 
odnalezionego prospektu, a z drugiej, z pytań badawczych, do postawienia któ-
rych skłania mnie ten tekst reklamowy.

8 Warianty tego tytułu podaję poniżej. W artykule używam skrótów: „Annonces” lub AD.
9 Za Danutą Hombek (Hombek 2001, s. 111) nazywam to pismo gazetą ogłoszeniową (doda-

ję do tego określenia przymiotnik wielojęzyczna). Natomiast Jerzy Łojek (Łojek 1979, s. 24) uznał 
„Annonces” za czasopismo ogłoszeniowe . Dyskusję terminologiczną między badaczami dawnej 
prasy, dotyczącą znaczeń terminów prasa, gazeta i czasopismo, szczegółowo referuje D. Hombek 
(Hombek 2001, s. 12 i n.). Autorka ta dowodzi, że już XVIII-wieczni wydawcy odróżniali te ter-
miny, gazetami określając to, co dziś nazywamy prasą, a pismami periodycznymi – to, co współ-
cześnie należy do czasopism (Hombek 2001, s. 14–15).

10 Prospekty wydawnicze wraz z innymi gatunkami tekstów reklamowych należały do 
zapowiedzi wydawniczych (zapowiedź jest hiperonimem prospektu; zob. Hombek 2017, s. 659).

11 Zatem metaleksykografia to teoria, typologia, krytyka i historia słowników, a ponadto 
rozważania nad komercyjnymi aspektami wydawnictw leksykograficznych (zob. Piotrowski 
2001, s. 30–32; Żmigrodzki 2009, s. 16). Makrostruktura słownika to układ i dobór jego arty-
kułów hasłowych. Zaś mikrostruktura słownika to wewnętrzna struktura i zawartość artykułu 
hasłowego (zob. Piotrowski 2001, s. 37; Żmigrodzki 2009, s. 52).
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„Annonces et avis divers de Varsovie” – wielojęzyczna gazeta 
ogłoszeniowa z II połowy XVIII w.

„Annonces” zostały już dość obszernie opisane przez historyków polskiej pra-
sy i bibliologów12, dlatego wskażę tu za literaturą przedmiotu jedynie niezbędne 
informacje. Jednocześnie postaram  się zawrzeć kilka spostrzeżeń językoznaw-
czych, ponieważ wedle mojej wiedzy gazeta ta nie była dotąd przedmiotem ba-
dań lingwistów.

Jak odnotowuje D. Hombek, wydawane przez P. Dufoura „Annonces et avis 
divers” ukazywały  się w latach 1781–1788 w formie samoistnego tygodnika13 
zamieszczającego teksty w językach francuskim (najczęściej), polskim i nie-
mieckim14, natomiast w latach 1789–1794 wychodziły jako nieregularny, jed-
nokartkowy dodatek do publikowanej przez tego samego wydawcę „Gazette de 
Hambourg”15. Do czasów współczesnych zachowała się tylko część numerów, ca-
łość roczników 1781–178416 i nieliczne numery z lat 1789–1791, 1794 (Hombek 
2001, s. 111–112; zob. też: Hombek 2016, s. 8). Zakres informacji, które były za-
mieszczane w „Annonces”, tak scharakteryzowała Jadwiga Rudnicka:

12 Chronologicznie są to m.in. następujące prace: Rudnicka 1962; Łojek 1979, s. 24, 1980, 
s.  29–30 (tekst), 33–38 (reprodukcje); Hombek 2001, s. 111–118; Hombek 2016, s. 8. Por. też: 
https://dictionnaire-journaux.gazettes18e.fr/journal/0072-annonces-et-avis-divers-de-varsovie.

13 Od drugiego numeru miały także tytuł nagłówkowy „Avis divers”; zachowały jednak 
na kartach tytułowych pierwotną nazwę, z czasem rozszerzoną na: „Annonces et avis divers 
de Varsovie” (Hombek 2016, s. 8). W 1786 r. były publikowane jako „Awizki, czyli Doniesie-
nia Tygodniowe”, jednakże żaden egzemplarz o tym tytule  się nie zachował (Hombek 2001, 
s. 112). Warto dodać, że podobne tytuły i charakter miały pisma wydawane w ówczesnej Europie, 
np.  „Annonces et avis divers des Pays-Bas”, które wychodziły w Brukseli w latach 1760–1804 
(zob. https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb437914171) czy „Annonces, affiches et avis divers” wy-
dawane w Paryżu w latach 1751–1782 (zob. https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32695181v).

14 Są to teksty albo publikowane tylko w jednym z tych języków, nietłumaczone na kolejny 
język, albo tłumaczone z danego języka wyjściowego na docelowy, przy czym fakt, że są to prze-
kłady, nie jest – jak się wstępnie zorientowałem – odrębnie sygnalizowany (np. na początku lub 
na końcu tekstu). Kwestie te nie stanowiły przedmiotu moich szczegółowych rozważań. Zagad-
nieniem tym zajmowała się Ewa Gruszczyńska (w monografii pt. Dawne polskie przekłady praso-
we . Informacja – perswazja – manipulacja, wydanej w 2012 r.), która analizowała dawne polskie 
przekłady wprawdzie w gazetach ulotnych, a nie seryjnych (jak AD), jednakże wypracowaną 
przez tę autorkę metodologię badań można byłoby zastosować również w odniesieniu do później-
szej prasy, ukazującej się regularnie np. w II połowie XVIII w.

15 Jak pisze J. Łojek (Łojek 1979, s. 21–22), „szczególne to zjawisko prasowe, gdyż z tytułem 
«hamburskim» ukazywała się gazeta informacyjna wydawana po francusku w Warszawie”.

16 Przygotowując niniejszy artykuł, korzystałem z tych właśnie roczników, które w źródłach 
oznaczyłem jako dwie kolekcje: pierwsza, udostępniana w formie mikrofilmów przez Bibliotekę Na-
rodową, zawiera roczniki 1781–1784 (zob. AD.1), a druga, dostępna w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfro-
wej, obejmuje wybrane numery z lat 1782–1783 (zob. AD.2), ujęte już w kolekcji Biblioteki Narodowej.
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Obok doniesień o kupnach i sprzedażach, o zgubach i rzeczach znalezionych, o przy-
jazdach do Warszawy znakomitszych gości, o ślubach i pogrzebach, o ludziach szu-
kających służby, są podawane wiadomości o nowych książkach, o przedstawieniach 
teatralnych itp. Ponadto trafiają się niekiedy recenzje sztuk granych w Warszawie, ar-
tykuły na tematy ekonomiczne, społeczne i kulturalne (Rudnicka 1962, s. 136).

Do tego wyliczenia można dodać jeszcze przykładowo: oferty mieszkań i pokoi 
do wynajęcia (por. np. nr 13, 21 IX 178217), opisy receptur (np. Recette (…) Pour 
faire la véritable Eau de Cologne – nr 4, 20 VII 178218), a także ogłoszenia o usłu-
gach dentystycznych (por. np. nr 14, 28 IX 1782). Oto z kolei przykład doniesienia 
o kradzieży19:

We czwartek dnia 18 Kwietnia 1782 ku wieczorowi pewnej Damie tu niedawno przy-
byłej, ukradziono pieska pięknego Bonońskiego20, bardzo małego, piękną i długą 
sierść mającego a procz noska i czarnych oczu zupełnie jak śnieg białego. Ktoby tako-
wego wynalazł, o nim oznajmił lub onego odniosł, niezawodnie otrzyma rekognicy-
ją21, jaką w podobnych okazjach kto tylko sobie życzyć, i czynić może.

Oznajmić o tym można u P . Dufour Drukarza J.K. Mci ktory o resztę będzie miał sta-
ranie (AD nr 38, 20 IV 1782).

Jerzy Łojek (Łojek 1979; por. też: 1980), omawiając XVIII-wieczną prasę pol-
ską w języku francuskim22, podkreślił, że „Annonces et avis divers” są „(…) war-
tościowym źródłem do historii życia codziennego w XVIII-wiecznej Warszawie” 
(Łojek 1979, s. 24). Ponadto autor ten zarysował również kontekst historyczny 

17 „Annonces” miały w danym roku dwa ciągi numeracji (Hombek 2016, s. 11), co wska-
załem w opisach bibliograficznych (zob. AD.1, AD.2). W związku z tym, odnosząc się w dalszej 
części artykułu do tekstów z tej gazety, podaję najpierw jej numer, a następnie dokładną datę pu-
blikacji. Liczbowanie stron w niektórych numerach AD również ma dwa ciągi, dlatego rezygnuję 
tu z podawania paginacji. Fragmenty, do których się odnoszę są łatwe do zlokalizowania, gdyż 
zachowane numery AD nie są obszerne; mają zazwyczaj od kilku do kilkunastu stron.

18 ‘Przepis na przygotowanie prawdziwej wody kolońskiej’ (wszystkie przekłady na język 
polski w całym artykule pochodzą ode mnie). Cytując w dalszej części artykułu materiał fran-
cuskojęzyczny, zachowuję oryginalną interpunkcję i ortografię. Jedynie akcenty nad literami 
(np. è, û) oraz niektóre leksemy (np. dictionnaire zamiast dictionaire) zapisuję zgodnie ze stanem 
współczesnym.

19 Cytując w dalszej części artykułu polskojęzyczne teksty z XVIII wieku, zachowuję zasto-
sowaną w nich interpunkcję i ortografię (w tym m.in. zapis litery ó, która w niektórych wyrazach 
jest kreskowana, a w innych – nie). Jedyne zmiany, które wprowadzam, to pisownia a) j zamiast y 
(np. dykcyonarz → dykcjonarz); b) j zamiast i (np. maiący → mający); c) –ija/yja zamiast y (np. re-
kognicya → rekognicyja); d) dzi, ci zamiast dźi, ći.

20 Współcześnie: boloński.
21 ‘Wdzięczność’ (L, t. III, s. 29).
22 Oprócz AD ukazywało się wówczas w Polsce aż kilkanaście tytułów po francusku, np. „Ga-

zette de Varsovie” (Warszawa 1758–1764), „Journal littéraire de Varsovie” (Warszawa 1777–1778).



Marcin Jakubczyk496

i kulturowy, w którym to i pozostałe pisma powstawały (zob. Łojek 1979, 1980). 
Z jednej strony były one przejawem żywego zainteresowania Polaków językiem 
i kulturą francuską, a z drugiej, drukowano je również z myślą o cudzoziemcach 
(nie tylko Francuzach) przebywających wówczas w Polsce.

Z językoznawczego punktu widzenia szczególnie interesujące (i warte zbada-
nia w przyszłości) wydają się w AD ogłoszenia osób poszukujących pracy, uka-
zujące do pewnego stopnia socjolingwistyczny obraz ówczesnej wielojęzycznej 
i wielonarodowej Warszawy. Dość często są w nich bowiem zawarte m.in. infor-
macje, jakimi językami (i – rzadziej – na jakim poziomie ich znajomości) posłu-
giwały się te osoby. Dotyczy to również polszczyzny jako języka obcego. Aby uka-
zać to, o czym mowa, wybrałem poniżej dla przykładu ogłoszenie pochodzące od 
ówczesnego nauczyciela języka francuskiego (prywatnego metra; franc. maître), 
który był również tłumaczem. Francuz ten, poza francuskim znający też łacinę, 
polski i niemiecki, oferował wykonanie tłumaczeń z jednego (lub na jeden) z tych 
języków, a także proponował lekcje francuszczyzny oraz – jako że miał „dość do-
bre pióro” – zajęcia uczące pisania23:

Un François sachant le Latin, le Polonois & l’Allemand, s’offre pour donner des leçons 
de françois en même tems pour faire des traductions de l’une de ces langues en telle 
autre qu’en le demandera; ayant une assez bonne plume, il donnera aussi des leçons 
d’écriture (AD nr 11, 13 III 1784).

Trzeba podkreślić, że to oraz inne ogłoszenia podobnego typu mają dużą wartość 
dla historii języka polskiego jako obcego, gdyż przynoszą informacje o znajo-
mości tego języka pochodzące bezpośrednio (nie w sposób zapośredniczony) od 
cudzoziemców władających wówczas polszczyzną. Co więcej, są to informacje 
pewne, ponieważ wydawca gazety, P. Dufour, niezwykle dbał o to, aby ogłoszenia 
zamieszczane w AD przez osoby poszukujące pracy były wiarygodne (szerzej pi-
sze o tym D. Hombek 2001, s. 114).

„Annonces” publikowały też różnego rodzaju zapowiedzi wydawnicze, jak np. 
prospekty24. Te ostatnie – jak pisze D. Hombek – upowszechniły się w XVIII wie-
ku i były najdojrzalszą formą zapowiedzi planowanych zamierzeń edytorskich25. 
Poprzedzały one dzieła kolportowane drogą subskrypcji i prenumeraty i rozpo-
wszechniano je, aby pozyskać dla planowanego przedsięwzięcia odpowiednią 

23 Cytowane poniżej ogłoszenie zostało w AD podane wyłącznie w języku francuskim.
24 Oprócz prospektu DPF był to – przykładowo – PROSPECTUS Książki pod tytułem Dyk-

cjonarz Historyi Naturalnej P . Buffona . Ktory się rozdaje w Krakowie u Ignacego Gröbla Typografa 
J . K . Mci (AD nr 2, 6 VII 1782). Jest to zapowiedź wydanego rok później w Krakowie (1783) dwu-
tomowego Dykcjonarza służącego do poznania historii naturalnej w przekładzie R. Ładowskiego 
(francuski autor dykcjonarza to Charles-Antoine-Joseph Leclerc de Montlinot).

25 Miały postać druków samoistnych wydawniczo lub były publikowane w gazetach, czaso-
pismach i katalogach księgarskich (Hombek 2011, s. 134).
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liczbę prenumeratorów, którzy dokonają przedpłat umożliwiających rozpoczęcie 
druku. Wydawcy informowali w nich m.in. o treści i zawartości swoich projek-
tów, ich cenach i warunkach prenumeraty. Nie szczędzili też słów zachęty, pod-
kreślając wyraźnie atrakcyjne kwoty przedpłat i wskazując walory zapowiada-
nego dzieła (Hombek 2017, s. 659)26. Prezentowany dalej prospekt Dykcjonarza 
zawiera wszystkie te informacje. 

Co istotne, oprócz prospektu wydrukowano w „Annonces” jeszcze trzy 
inne teksty o charakterze reklamowym poświęcone Dykcjonarzowi (wszystkie 
po francusku). Omówię je zwięźle w kolejności chronologicznej – pierwsze dwa 
tutaj, a trzeci w dalszej części artykułu. Pierwszym z nich była krótka zapowiedź, 
która ukazała się już w 1781 roku w rubryce Nouveautés sous la presse [‘Nowości 
pod prasą’] (AD nr 7, 15 IX 1781; zob. też: Hombek 2016, s. 284–285). Odno-
towano w niej m.in., że Dykcjonarz będzie zawierał przysłowia francuskie wraz 
z tłumaczeniem na trzy języki (polski, łacinę, niemiecki) i bez wątpienia zosta-
nie dobrze przyjęty zarówno przez nauczycieli, jak i uczących się jednocześnie 
czterech tych języków lub tylko jednego z nich. Drugi tekst francuskojęzyczny 
został opublikowany w kwietniu 1782 roku w rubryce Nouveautés [‘Nowości’] 
(AD  nr  36, 6 IV 1782; zob. też: Hombek 2016, s. 303–304) i stanowi de facto 
prospekt Dykcjonarza, choć nie został opatrzony tym (czy jakimkolwiek innym) 
mianem. Ten sam tekst przetłumaczony na język polski, nazwany już prospek-
tem, ukazał się dwa tygodnie później (AD nr 38, 20 IV 1782); wariant ten podaję 
poniżej27. Porównanie obydwu wersji wykazało, że treść tych reklam (francusko-
języcznej w numerze 36 i polskojęzycznej w numerze 38) zasadniczo jest zbieżna.

Prospekt Dykcjonarza przysłów… jako źródło dociekań 
metaleksykograficznych

Przechodzę wreszcie do przedstawienia prospektu28:

Dictionnaire des proverbes français (…) – Dykcjonarz przysłow francuzkich (…)
PROSPECTUS

Ponieważ wiek teraźniejszy najbardziej w Słownikach lub Dykcjonarzach smakować 
zdaje się, uznaliśmy za rzecz potrzebną oznajmić o tym, który bez wątpienia Publicum 

26 Te i inne XVIII-wieczne techniki czy chwyty reklamowe stosowane przez wydawców 
opisuje w swojej monografii D. Hombek (Hombek 1988). Korzystam z tej pracy niżej podczas 
analizy prospektu DPF.

27 W pracy D. Hombek (Hombek 2016) brak numeru 38 „Annonces” (20 IV 1782) zawiera-
jącego publikowany przeze mnie niżej tekst prospektu.

28 Tekst podaję in extenso, pomijając jedynie jeden błąd drukarski.
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przez rożność Przysłow i przez odmienność wyrazow uciesznych i żartobliwych kon-
tentować będzie.
Pierwsze dzieło w tym gatunku wydrukowane było w Paryżu Roku 164029 i 166530, 
powtóre przedrukowane z powiększeniami w Bruxelli Roku 1710, a w Amsterdamie 
w Roku 1728 przez Pana Dubois wydane. A ponieważ te dwie ostatnie Edycyje lep-
szym niż pierwsze są wydane porządkiem, wtedy one służyły do ułożenia tych dwoch 
Tomow, o których tu oznajmujemy. Powiększone one są znacznie z przydatkami wy-
jętemi z najlepszych Autorow Francuzkich i Dykcjonarzow. Dzieło to może być dane 
młodzieży do czytania, gdyż nic w sobie takowego nie zawiera, coby delikatność ich 
uszy obrazić mogło, a dla uczynienia go użytecznym dla wszystkich powszechnie, 
przysłowia te należycie przetłomaczone tamże znajdują się procz Francuzkiego w ję-
zykach Polskim, Łacińskim i Niemieckim.
Publicum zdawało  się żądać tego dzieła po oznajmieniu o nim w naszym kata-
logu i w awiskach tygodniowych31, postanowiliśmy zatym proponować na to 
prenumeratę.

Kondycyje do prenumerowania

Prenumerujący zapłacą za obydwa Tomy Złotych 6, a odbiorą Tom pierwszy już wy-
drukowany oprawiony à la rust32: przytym da się rewers na drugi Tom, który im będ-
zie także oprawiony gratis wydany (…) miesiąca Czerwca.
Osoby, które przed wyjściem z pod prassy drugiego Tomu prenumerować nie będą, 
zapłacą za obydwa Tomy in crudo33 Złotych 8.
(AD nr 38, 20 IV 1782).

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że cała wypowiedź zawarta w pro-
spekcie należy do metaleksykografii historycznej, gdyż stanowi ówczesne omó-
wienie (czy swego rodzaju analizę) Dykcjonarza, wpisane, jak można by to ująć, 
w ramy poetyki reklamy (wskazanie dość licznych walorów przygotowywanej 
edycji). Mieszczą  się tu bowiem uwagi odnoszące  się zarówno do zawartości 
słownika (przysłowia oraz wyrazy ucieszne i żartobliwe przetłumaczone z fran-
cuskiego na trzy języki), jak i jego przeznaczenia (dla wszystkich powszechnie; 

29 Chodzi o Curiosités françoises pour supplément aux dictionnaires (1640), których autorem 
jest Antoine Oudin. 

30 Chodzi o opublikowane anonimowo drugie wydanie dzieła pt. Les illustres proverbes nou-
veaux et historiques… (1665).

31 Jest to tłumaczenie tytułu „Annonces et avis divers”.
32 Oprawa alla rustica – „blok książki miał dodatkowe czyste karty wszyte na początku 

i końcu bloku (wyklejki), które sklejano z papierową okładką”. Oprawa ta umożliwiała lekturę 
i mogła pozostać postacią docelową (Pokorzyńska 2015, s. 39).

33 Oprawa in crudo – „w składkach uzyskanych ze sfalcowanych (złamanych) arkuszy dru-
karskich” (Pokorzyńska 2015, s. 38). Zwyczaj sprzedaży książek in crudo zanikł na początku 
XIX wieku (Pokorzyńska 2015, s. 39).
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odbiorcą dzieła mogła być również młodzież). Ponadto uwzględniono kwestie 
związane z subskrypcją i prenumeratą Dykcjonarza, czemu służą następujące 
techniki reklamowe: wyznaczenie korzystnych cen (uzależnionych też od oprawy; 
por. Hombek 1988, s. 48; o typach dawnych opraw zob. Pokorzyńska 2015) dla 
osób prenumerujących zarazem obydwa tomy, a także zaakcentowanie, że dzieło 
drukuje się na wyraźne życzenie czytelników (co niejako zobowiązywało ich do 
jego kupna; por. Hombek 1988, s. 69). 

W związku z rozpisaniem na Dykcjonarz subskrypcji i prenumeraty trzeba jesz-
cze dodać, że w trzecim, ostatnim z wyżej wskazanych francuskojęzycznym tekście 
reklamowym poświęconym temu dziełu, wydrukowanym w „Annonces” w maju 
1782 roku (AD nr 43, 25 V 1782; zob. też: Hombek 2016, s. 309), zawarto wzmian-
kę, że II tom słownika ukazał się wcześniej niż planowano (już w maju 1782 r.). Wy-
dawca informował więc prenumeratorów o możliwości odebrania tego woluminu 
(po okazaniu rewersu, który otrzymali, gdy zapisywali się na prenumeratę). 

Wracając do prospektu, podkreślmy, że przede wszystkim zawarto w nim 
informacje objaśniające, w jaki sposób dobierano w Dykcjonarzu artykuły ha-
słowe; zajmę  się zatem teraz analizą jego makrostruktury. Jak już wcześniej 
wspominałem, w omawianym słowniku nie zamieszczono przedmowy czy in-
nych tekstów, które wskazywałyby jego możliwe wzorce i źródła. Pomimo tego 
we wzmiankowanej wyżej pracy na temat XVIII-wiecznej leksykografii polsko-
-francuskiej zostało ustalone, że jego pierwowzorem był jednojęzyczny Diction-
naire des proverbes françois…, wydany po raz pierwszy w 1710 roku w Brukseli 
(zob. DP)34, a później wielokrotnie wznawiany pod tym lub innymi tytułami35. 
Trudno było wszakże rozstrzygnąć, czy wzorcem dla warszawskiego DPF mogło 
stać się jego pierwsze wydanie czy może jedno ze wznowień (Jakubczyk 2016, 
s. 69–70, zwłaszcza przypis 241). Treść odnalezionego prospektu pozwala po-
twierdzić, że DP faktycznie był pierwowzorem dla DPF36, a także precyzuje, 

34 Zarówno autorem, jak i wydawcą pierwszej edycji Dictionnaire des proverbes… miał być 
Georges de Backer – drukarz, księgarz, edytor i tłumacz pracujący w Brukseli na przełomie XVII 
i XVIII wieku (https://data.bnf.fr/fr/12229392/georges_de_backer/).

35 Materiał leksykalny we wznowieniach był oczywiście modyfikowany i uzupełniany. Podaję 
dalej najważniejsze reedycje, które ukazały się przed rokiem opublikowania DPF. Jako Dictionnaire 
des proverbes… słownik był drukowany w latach: 1748, 1749, 1750, 1758 (autorem tych czterech 
wydań miał być André-Joseph Panckoucke); w źródłach zamieściłem wprawdzie tylko jedną z tych 
edycji (DP.P 1748), ale miałem dostęp również do trzech pozostałych (poprzez Google Books). 
Jako Dictionnaire comique, satyrique, critique, burlesque, libre et proverbial (jego autorem miał być 
Philibert Joseph Le Roux) słownik ten został po raz pierwszy wydany w 1718 r. w Amsterdamie, 
a wznawiany był m.in. w latach: 1735, 1750 (w źródłach wskazałem tylko wydanie [Le Roux 1718], 
ale miałem dostęp, również poprzez Google Books, do dwóch kolejnych z wymienionych edycji).

36 Taka „procedura” weryfikacji wcześniejszych ustaleń, dokonywana m.in. za sprawą od-
najdywanych później dokumentów źródłowych odnoszących się do danego słownika, jest zwią-
zana ze specyfiką badań nad dawną leksykografią polską i europejską, w których dużo miejsca 
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że Dykcjonarz miał zostać przygotowany – w zakresie doboru oraz układu wyj-
ściowych jednostek francuskich37 – na podstawie zarówno pierwszego, jak i dru-
giego wydania Dictionnaire des proverbes… (1710, 1728).

Jednakże drugie wydanie (Amsterdam 1728) nie zachowało  się do czasów 
współczesnych (zob. Barsi 2003, s. 16) i nie ma pewności, czy rzeczywiście się 
ukazało38. Już we francuskich biografiach oraz bibliografiach wydawanych 
w I połowie XIX wieku odnotowywano bowiem, że edycji tej nie odnaleziono, 
a ponadto nie została wskazana w żadnym dostępnym wówczas katalogu 
(Michaud [red.] 1843, s. 20; por. też: Gratet-Duplessis 1847, s. 488)39. Fakty te 
są przekonywające (choć nie można w pełni wykluczyć, że edycja amsterdamska 
jednak została opublikowana) i wydaje się, że podczas przygotowywania Dykcjo-
narza skorzystano, oprócz pierwodruku, z któregoś z późniejszych wznowień, ale 
nie z wydania z 1728 r. (wracam do tego wątku poniżej).

Ponadto warto zauważyć, że w omawianej reklamie wydawniczej wska-
zano też tradycję leksykograficzną, którą DP (i zarazem DPF) kontynuuje40; 
należące do niej najwcześniejsze dzieło w tym gatunku, opublikowane przez 
Antoine’a Oudina (1640), tak charakteryzują Xavier Blanco i Krzysztof Bogacki: 
„Ses Curiosités françoises (…), grand recueil de proverbes, dictons et locutions, 
reste une source précieuse pour la lexicographie historique” (2014, s. 201)41. To 
stwierdzenie może stać  się trafnym określeniem również słownika wydanego 
przez Dufoura.

Aby zweryfikować wskazane w prospekcie informacje o pierwowzorach 
Dykcjonarza, porównałem wszystkie zarejestrowane w tym słowniku wyjścio-
we hasła i podhasła francuskie rozpoczynające się na literę „A”42 z zamieszczo-
nymi w pierwszym wydaniu Dictionnaire des proverbes… (1710) oraz w jego 
siedmiu reedycjach, które ukazywały się w latach 1718–1758 (zob. przypis 35). 
Zestawienie, o którym mowa, wykazało, że edycja z 1710 r. rzeczywiście mogła 

poświęca się poszukiwaniom pierwowzorów słowników i określaniu wpływów jednych dykcjo-
narzy na inne (zob. Jakubczyk 2016, s. 27–28 oraz np. 58–59).

37 Ekwiwalenty polskie, łacińskie i niemieckie dodano dopiero w DPF.
38 Jego autorem miałby być niejaki Dubois i stąd reedycja ta określana jest też mianem: Di- 

ctionnaire du sieur Dubois .
39 Dodatkowo Pierre-Alexandre Gratet-Duplessis (Gratet-Duplessis 1847, s. 488) zauważył, 

że o istnieniu edycji z 1728 r. wiadomo jedynie z przedmowy do wydania z 1749 r. (dodajmy, 
że również do reedycji z lat: 1748, 1750, 1758).

40 W słowie wstępnym do pierwszego wydania Dictionnaire des proverbes… (1710) nie ma 
informacji o wzorcach i źródłach, na podstawie których dzieło to powstało. Zostały one nato-
miast wskazane w przedmowach do reedycji opublikowanych pod tym tytułem w latach: 1748, 
1749, 1750, 1758. Dwa z tych źródeł (1640, 1665) zostały ujęte w prospekcie DPF.

41 ‘Jego Curiosités françoises (…), wielki zbiór przysłów, powiedzeń i zwrotów, pozostają 
cennym źródłem dla leksykografii historycznej’.

42 Wybór ten był arbitralny.
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być podstawą doboru i układu haseł w Dykcjonarzu, natomiast część materiału 
leksykalnego w niej nieodnotowanego występuje we wznowieniach (np. hasło 
aigrefin ‘krętacz, spryciarz’ – m.in. w edycjach z lat 1718, 1735, 1748). Jednak-
że części podhaseł francuskich – co ważne – nie zawiera żadne z wymienio-
nych wydawnictw (ani to z 1710 roku, ani kolejne siedem). W związku z tym 
uznałem, że dodatkowym, niewskazanym w prospekcie źródłem słownictwa 
w Dykcjonarzu musiał być któryś z wydanych w XVIII-wiecznej Polsce słow-
ników z wyjściowym językiem francuskim43, i stwierdziłem, że bez wątpienia 
był to francusko-niemiecko-polski Nouveau dictionnaire françois, allemand et 
polonois… (1744, 1747) M.A. Troca (zob. ND I; ND II; na temat pisowni tego na-
zwiska por. Iwanowska 1989–1990). Ma to istotne znaczenie nie tylko dla anali-
zy makrostruktury Dykcjonarza, ale również jego mikrostruktury. Okazuje się 
bowiem, że niemal cały materiał polski zarejestrowany w DPF pod literą „A” po-
chodzi (w tej samej lub zmodyfikowanej postaci) ze słownika Troca. Omawiane 
zjawiska dotyczące makro- i mikrostruktury DPF obrazuje tabela I:

Tab. I. Zależności między Dykcjonarzem przysłów… a Nouveau dictionnaire… 
Troca

LP. Wyjściowe hasło 
i podhasło 
francuskie 

w DPF44

Polski ekwiwalent Uwagi
DPF Troc45

1 Abattre. 
La mort abat 
aussi la jeunesse

Stary musi, młody 
umrzeć może

stary musi, młody 
umrzeć może. 
I młodego w ta-
niec koścista Pani 
prosi

Brak podhasła 
w pierwszym wy-
daniu DP (1710) 
i w jego siedmiu 
reedycjach (pod: 
abattre); zostało 
przejęte od Troca.

43 Taki układ mógłby ułatwiać porównywanie i pozyskiwanie materiału podczas przygotowy-
wania DPF.

44 Podaję tylko wybrane podhasła przypisane do haseł. W całej tabeli zachowuję formy zapisu 
zastosowane przez leksykografów (kursywa i antykwa; wielkie i małe litery; interpunkcja) z wyjąt-
kiem wyrazów hasłowych w DPF, które zapisuję (tu i w dalszej części artykułu) pismem pogrubio-
nym. Nie podaję numerów stron, na których w poszczególnych słownikach zostały zamieszczone 
hasła i podhasła, gdyż cytowane dykcjonarze mają układ alfabetyczny, co ułatwia odnalezienie 
wskazanego materiału leksykalnego.

45 Zawarte w słowniku Troca francuskie frazeologizmy, powiedzenia i przysłowia mogą 
w obrębie artykułu hasłowego funkcjonować jako odrębne podhasła wyróżnione kursywą albo 
jako jedno ze znaczeń hasłowego leksemu, zapisane antykwą (oba te rozwiązania leksykograficz-
ne widoczne są np. pod hasłem s’accrocher ‘m.in. trzymać się’).
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LP. Wyjściowe hasło 
i podhasło 
francuskie 

w DPF44

Polski ekwiwalent Uwagi
DPF Troc45

2 Abondance. 
Tant qu’on boit 
de l’abondance, 
on ne se brûle pas 
le foie

Od wina roztwo-
rzonego, wątro-
ba się nie zapali

od wina rostwo-
rzonego się wą-
troba nie zapali

Brak podhasła 
w pierwszym wy-
daniu DP (1710) 
i w jego siedmiu 
reedycjach (pod: 
abondance); zo-
stało przejęte od 
Troca.

3 Abreuvoir. 
Un bon cheval va 
bien tout seul à 
l’abreuvoir

Żartując. Tyje, kto 
przy stole siedzi

Żartując, gdy kto 
od stołu wstaje 
i sam po napoj 
idzie . Tyje kto 
przy stole pije

Podhasło wystę-
puje w pierw-
szym wydaniu 
DP (1710)46.

4 Accommode-
ment.
Le meilleur 
procès, ne vaut pas 
le plus mauvais 
accommodement

Lepsza chuda 
ugoda, niźli proces 
tłusty . Lepszy 
rydz, niż nic

Lepsza chuda 
ugoda, niźli pro-
ces tłusty. Lepszy 
rydz niźli nic

Podhasło wystę-
puje w pierw-
szym wydaniu 
DP (1710).

5 Aigrefin47. Frant szczwa-
ny, Szpakami 
karmiony

Żartując: Frant, 
szczwany

Podhasło nie wy-
stępuje w pierw-
szym wydaniu DP 
(1710). Zawarto je 
w reedycjach (np. 
1718, 1735, 1748).

6 Amener. 
Un malheur 
amène son frère

Nieszczęścia się 
ciągną

Nieszczęścia się 
ścigają

Podhasło wystę-
puje w pierw-
szym wydaniu 
DP (1710).

Niektóre podhasła zawarte w Dykcjonarzu nie zostały ujęte w słowniku Troca 
i wówczas tłumacz – jak można przypuszczać – podawał własne odpowiedniki 
polskie, np.:

•	 Absens48.
Les os sont pour les absens . Kto nierychło chodzi, sam sobie szkodzi .

46 Jeśli dane podhasło zostało odnotowane już w pierwszym wydaniu, nie wskazuję reedycji, 
w których je powtórzono (w tej samej albo podobnej formie) lub pominięto.

47 Tu hasło nie zawiera podhaseł.
48 Współcz. absents.
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•	 Affaire. 
À demain les affaires. Do jutra sprawa, dziś się ucieszmy49.

•	 Âme.
Il a l’âme sur les lèvres. Ma duszę na ramieniu50.

Od Troca zostały też w Dykcjonarzu niekiedy przejęte kwalifikatory pragma-
tyczne żartując lub żartem (w DPF zapisywane antykwą), ale w całym dziele (nie 
tylko pod literą „A”) odnotowane zostały wedle moich obliczeń w sumie tylko 
przy 11 podhasłach (łącznie w dwóch tomach). Kwalifikatory te zapożyczono do 
edycji Dufoura albo w takiej samej formie (7 podhaseł), albo częściowo zmienio-
nej (tab. I nr 3), jeśli w zupełności nie zostały pominięte (tab. I nr 5). Oto jeszcze 
dwa przykłady kwalifikatorów zmodyfikowanych w DPF:

•	 Bonnet. Il est triste comme un bonnet de nuit sans coiffe. Żartując. bardzo 
smutny (u Troca: żartem).

•	 Tenir. Serrez la main et dites que vous ne tenez rien. Żartem. Trzymaj moc-
no, aby się nie wymknęło . Nie dostąpisz tego (u Troca: żartując)51 .

Wróćmy teraz do zarysowanej wyżej kwestii pierwowzorów Dykcjona-
rza. Gdy sięgniemy do wspomnianej już francuskojęzycznej wersji prospektu 
(AD nr 36, 6 IV 1782), to okaże się, że niektóre z zawartych w niej fragmentów 
występują również w przedmowach zamieszczonych w edycjach Dictionnaire 
des proverbes…, które ukazywały się od 1748 r. (w słowie wstępnym do pierw-
szego wydania z 1710 r. brak takich sformułowań)52. Zbieżne zdania ukazuje 
tabela II53:

49 Cytowane podhasła zawierające leksemy absens i affaire występują w pierwszym wydaniu 
DP (1710).

50 Brak tego podhasła (pod âme) nie tylko w słowniku Troca, ale również w pierwszym 
wydaniu DP (1710) i w jego siedmiu reedycjach. Z kolei np. w słowniku P. Daneta i F. Koli (1743, 
t. I, s. 91) odnotowano jego inne postaci oraz zupełnie inne tłumaczenia (dosłowne) na język 
polski: „(…) duszá u niego ná wargach”. Nie wydaje się zatem, że podczas przygotowywania DPF 
korzystano dodatkowo ze słownika Daneta-Koli; z pewnością konsultowano jednakże jeszcze co 
najmniej jedno źródło zawierające materiał francuski (jego ustalenie wymagałoby przeprowa-
dzenia dodatkowych badań).

51 Pozostałe hasła w DPF, pod którymi zanotowano podhasło z kwalifikatorem, to: bibliothèque, 
blanchisseuse, champion, flandrin (tu u Troca: szydząc), miracle, motus, mulot, réligion. 

52 Chodzi o edycje z lat: 1748, 1749, 1750, 1758 (wszystkie one mieszczą fragmenty, które 
przytaczam poniżej; cytuję ze wznowienia z 1748 r.). Wydania Dictionnaire comique… z lat 1718, 
1735 nie zawierają przedmowy; została ona zredagowana dopiero w reedycji z 1750 r., ale nie 
zamieszczono w niej cytowanych niżej sformułowań .

53 Wprowadzam tu jedynie niezbędne skróty (dopiski w nawiasach kwadratowych pochodzą 
ode mnie).
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Tab. II. Zestawienie fragmentów prospektu DPF z przedmową do Dictionnaire 
des proverbes… (1748)

Przedmowa 
w Dictionnaire 
des proverbes… 

(DP.P 1748)

Fragment prospektu 
w 36 numerze 
„Annonces”

Fragment prospektu 
w 38 numerze 
„Annonces”

Le goût du siècle paroissant 
décidé pour les Dictio- 
nnaires, on a cru devo-
ir faire part de celui-ci, 
qui pourra satisfaire les 
Curieux (…). 

Comme il y a plus d’ordre et 
de méthode dans ces deux 
ouvrages [1710, 1728] (…), 
ils ont servi de fonds à celui 
que l’on donne aujourd’hui 
au Public.

Le goût du Siècle parai- 
ssant décidé pour les Di- 
ctionnaires, on a cru devoir 
faire part de celui-ci au 
Public, qui sera satisfait 
sans doute par la variété 
des Proverbes (…). 

Comme il y a plus d’ordre 
et de méthode dans ces 
deux dernières Éditions 
[1710, 1728], le traducteur 
les a consulté pour les 
deux volumes que nous 
publions aujourd’hui.

Ponieważ wiek teraźniej-
szy najbardziej w Słowni-
kach lub Dykcjonarzach 
smakować zdaje się, uzna-
liśmy za rzecz potrzebną 
oznajmić o tym, który bez 
wątpienia Publicum przez 
rożność Przysłow (…) kon- 
tentować będzie (…). 

Ponieważ te dwie ostatnie 
Edycyje [1710, 1728] lep-
szym niż pierwsze są wy-
dane porządkiem, wtedy 
one służyły do ułożenia 
tych dwoch Tomow, o któ-
rych tu oznajmujemy.

Możemy zatem zaobserwować, że istotna część prospektu została zaczerpnięta 
z omawianej przedmowy, co pozwala stwierdzić, że podczas przygotowywania 
edycji Dufoura skorzystano, oprócz pierwodruku, również z którejś z czterech 
reedycji Dictionnaire des proverbes… (1748, 1749, 1750, 1758)54. Jednocześnie nie 
wydaje się możliwe, aby dysponowano edycją amsterdamską z 1728 roku – naj-
pewniej informację o niej powtórzono w prospekcie, bezrefleksyjnie kopiując 
wskazany fragment przedmowy (ponadto zob. przypis 39). Należy więc w tym 
kontekście zauważyć, że treść omawianej reklamy wydawniczej nie w pełni jest 
oryginalna55 (sądzę jednak, że nie zmienia to moich dotychczasowych stwierdzeń 
czy ustaleń). Gdy weźmiemy jeszcze pod uwagę fakt, że nie wskazano w prospek-
cie dzieła Troca, z którego niewątpliwie pochodzi duża część materiału zareje-

54 Podstawowym źródłem haseł i podhaseł francuskich w DPF nie mogła być moim zda-
niem wyłącznie któraś z tych czterech reedycji (z pominięciem pierwodruku z 1710 r.). Zorien-
towałem się bowiem, że postać wyjściowych jednostek francuskich w DPF wyraźnie nawiązuje 
do pierwszego wydania DP (w wymienionych wznowieniach jednostki te podane są niekiedy 
w odmiennym kształcie). Jedna ze wskazanych reedycji mogła ewentualnie służyć (nie licząc tu 
przedmowy) jedynie jako dodatkowe źródło materiału francuskiego.

55 Być może przeniesienie zdań z przedmowy miało również stanowić jedną z (ówczesnych) 
technik reklamowych.
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strowanego w Dykcjonarzu, to wówczas uznamy, że analizowany tekst reklamowy 
jest swego rodzaju mistyfikacją, obliczoną, jak można wnioskować, na pozyska-
nie dla zapowiadanego słownika wystarczającej liczby prenumeratorów56.

Wnioski

W „Annonces et avis divers de Varsovie” wydrukowano cztery niezwykle cenne teksty 
reklamowe poświęcone Dykcjonarzowi przysłów…, w tym jego prospekt wydawniczy, 
który informował, że planowany słownik powstanie na podstawie pierwszego i dru-
giego wydania Dictionnaire des proverbes… (1710, 1728; nie ma wszakże pewności, 
czy drugie wydanie istniało). Przeprowadzona przeze mnie analiza wykazała, że pod-
czas przygotowywania Dykcjonarza najpewniej skorzystano zarówno z pierwodruku 
Dictionnaire (dobór haseł i podhaseł), jak i z któregoś z jego wznowień wydawanych 
od 1748 r. (przedmowa i być może dobór dodatkowych haseł oraz podhaseł). Ponad-
to ustaliłem, że zawarty w Dykcjonarzu materiał polski i – częściowo – francuski za-
czerpnięto z niewskazanego w prospekcie Nouveau dictionnaire… M.A. Troca57. Sta-
wia to jednocześnie w nowym świetle recepcję ostatniego z wymienionych dykcjona-
rzy, a tym samym uaktualnia wiedzę o historii polskiej leksykografii. Podjęte badania 
ujawniły zatem znaczną rozbieżność między treścią prospektu jako tekstu zapowia-
dającego (czy reklamującego) omawiane przedsięwzięcie edytorskie a jego urzeczy-
wistnieniem. Istotne są w tym kontekście zarówno działania wydawcy – P. Dufoura, 
jak i warsztat pracy anonimowego leksykografa-tłumacza58.

Odnaleziony prospekt pozwala spojrzeć na Dykcjonarz z kilku perspektyw: 

•	 jak na edycję przygotowywaną do druku, przeznaczoną na sprzedaż (w ra-
mach subskrypcji i prenumeraty), kilkakrotnie reklamowaną w wieloję-
zycznej gazecie ogłoszeniowej,

•	 jak na słownik, który zapełni lukę w rodzimej leksykografii i zarazem będzie sta-
nowił kontynuację wyraźnie wskazanej francuskiej tradycji leksykograficznej,

56 Można domniemywać, że gdyby podano w prospekcie informację, że DPF zostanie opra-
cowany również na podstawie dykcjonarza Troca, to nie zgłosiłaby się odpowiednia liczba pre-
numeratorów potrzebnych do rozpoczęcia druku (być może czytelnicy zawczasu sięgnęliby do 
słownika, którego autorem był lipski leksykograf).

57 Wprawdzie porównałem jedynie hasła na literę „A”, ale jest to – jak się wydaje – próba 
wystarczająca do postawienia tej hipotezy.

58 Na podstawie francuskojęzycznej wersji prospektu można wnioskować, że była to jedna 
osoba: „(…) le traducteur les a consulté (…)” (zob. tab. II) [‘(…) tłumacz z nich korzystał (…)’]. 
Przedmiot dalszych badań może stanowić kwestia tłumaczenia w DPF słownictwa francuskiego 
na łacinę oraz język niemiecki.
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•	 jak na dzieło powstające w środowisku wielojęzycznej i wielonarodowej 
Warszawy, a więc wpisujące się (podobnie jak „Annonces”) w określony 
kontekst socjolingwistyczny.

Otrzymujemy zatem zbiór wiadomości zarówno z zakresu dawnego edytorstwa 
oraz historii książki i prasy, jak i metaleksykografii historycznej obejmującej też 
aspekty komercyjne.
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Streszczenie

W artykule omówiono nieznany dotąd prospekt wydawniczy czterojęzycznego fran-
cusko-polsko-łacińsko-niemieckiego Dykcjonarza przysłów francuskich… (Warszawa 
1782). Ten tekst reklamowy, opublikowany w 1782 r. w wielojęzycznej gazecie ogło-
szeniowej pt. „Annonces et avis divers de Varsovie”, informował, że przygotowywany 
w Warszawie Dykcjonarz… powstanie na podstawie pierwszego i drugiego wydania 
Dictionnaire des proverbes français… (Bruksela 1710; Amsterdam 1728; jednak nie ma 
pewności, czy drugie wydanie istniało). Autor artykułu zweryfikował treść prospektu 
i doszedł do wniosku, że podczas opracowywania Dykcjonarza… najpewniej skorzysta-
no z pierwodruku Dictionnaire des proverbes… oraz z któregoś z jego wznowień publi-
kowanych od 1748 r., a ponadto z Nouveau dictionnaire françois, allemand et polonois… 
(1744–1747) M.A. Troca. Artykuł uzupełnia i uaktualnia wiedzę z zakresu historii lek-
sykografii oraz przynosi informacje na temat dawnej reklamy słownika.

SłOWA KLuCZOWE: historia leksykografii, metaleksykografia, reklama słownika, 
prasa wielojęzyczna, dawne edytorstwo
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ZUR BILDLICHKEIT DER SCHRIFT 
IN DER POPULÄREN KULTUR

ON THE PICTORIALITY OF FONTS IN THE POPULAR CULTURE

ABSTRACT: The article is dedicated to the question of pop cultural occurrences of the 
pictoriality of fonts. Particular fonts are often so closely linked to certain brands or con-
sumer goods that they signify them even if they are taken out of context or transmit 
entirely different information based on the language code. The examples of such fonts 
discussed in the article refer to various areas of social life. The article also addresses the 
question of which forms these fonts occur in popular culture and which factors may es-
tablish a certain font as a cultural unit.

KEYWORDS: typography, branded fonts, popular culture, cultural unit

1. Einführung

Spätestens mit dem Iconic Turn ist auch in der Linguistik ein Bewusstsein dafür 
entstanden, dass die materielle Erscheinungsform der Sprache nicht ohne Be-
deutung für die Kommunikation ist. Die Zeiten sind vorbei, als man die Rolle 
der Schriftsprache auf die reine Wiedergabe des Gesagten reduzieren konnte. Die 
Sprach- und Kommunikationswissenschaftler müssen nicht mehr den Logozen-
trismus bekämpfen, der mit seiner langjährigen Tradition u. a. in der struktura-
listischen Sprachtheorie Ferdinand de Saussures einen deutlichen Niederschlag 



Anna Kapuścińska510

gefunden hat (vgl. Dürscheid 2012:209). Die angenommene Irrelevanz der Mate-
rialität ergibt sich nach Dürscheid nicht nur unmittelbar aus dem logozentrischen 
Denken, sondern auch aus der für den strukturalistischen Ansatz grundlegenden 
Unterscheidung zwischen dem Sprachsystem (langue) und Sprachgebrauch (pa-
role), wodurch der Sprachgebrauch eigentlich aus dem sprachwissenschaftlichen 
Forschungsgegenstand ausgegrenzt wurde (vgl. Dürscheid 2012:209).

Angesichts der deutlichen Aufwertung der Schriftsprache mit ihrer materi-
ellen Dimension stellt sich die Frage, inwiefern die Bildlichkeit der Schrift1 auf-
grund einer etablierten Konvention Inhalte vermitteln kann. Eine so formulierte 
Fragestellung umfasst mehrere Gebiete, die hier unbeachtet bleiben müssen. Ei-
nes davon ist der Schriftgebrauch in den sog. Sehflächen der Zeitungs- und In-
ternetseiten, Nachrichtensendungen im Fernsehen, Produktverpackungen usw., 
bei denen nach Schmitz eine tertiäre Schriftlichkeit (vgl. Schmitz 2015:46)2 zum 
Vorschein kommt. Häufig bleibt dabei nicht nur ihr sprachlich kodierter Inhalt 
(vgl. Cieszkowski 2014: 41; vgl. dazu Kapuścińska 2016: 27; 2017: 159), sondern 
auch zum großen Teil ihre typographische Gestaltung transparent.3

Das Augenmerk wird hierbei vielmehr auf die nichttransparenten Schriftarten 
gerichtet, die bereits an sich aufgrund eines vorhandenen Codes Inhalte vermit-
teln können. Eine weitere Einschränkung wird hinsichtlich des popkulturellen 
Charakters der Schrifteinheiten gemacht, d. h. die Schriften der sogenannten po-
pulären Kultur werden in diesem Artikel fokussiert. Für eine gebührende Abgren-
zung des äußerst heterogenen Untersuchungsmaterials ist es notwendig, erstens 
zwischen den transparenten und nichttransparenten Schriften zu differenzieren 
und zweitens den Begriff der populären Kultur im Sinne eines Kommunikations-
raumes des hier beschriebenen Phänomens zu skizzieren. Erst anschließend wird 
die markenbezogene Schriftbildlichkeit mit ausgewählten, in Deutschland und/
oder Polen bekannten, Schriftbeispielen anschaulich gemacht. Es werden dabei 
die Schrifterscheinungen fokussiert, die mit der populären Kultur so stark ver-
knüpft sind, dass sie selbst dann signifizieren, wenn sie aus dem Kontext gerissen 
sind und sprachlich gesehen ganz andere Botschaften als ursprünglich vermit-
teln. Im Anschluss daran wird über die Faktoren reflektiert, die dazu beitragen, 

1 Es wird hier das Konzept der Schriftbildlichkeit nach Krämer und Totzke (2012) zugrun-
de gelegt. Zum Begriff der Bildlichkeit vgl. auch Kapuścińska (2014).

2 Die tertiäre Schriftlichkeit tritt nach Schmitz „dort auf, wo es nicht auf den Wortlaut 
allein ankommt, sondern wo die visuelle Erscheinung und Umgebung von Schrift eine Rolle für 
ihr Verständnis spielt“ (Schmitz 2015:46).

3 In Bezug auf die Typographie lässt sich dennoch keine vollständige Transparenz anneh-
men. Bestimmte typographische Merkmale wie die Schriftgröße oder Schriftfarbe können das 
Erscheinungsbild der vordefinierten Schemata in einem zugelassenen Rahmen modifizieren, 
indem sie die Schriftelemente z. B. als Schlagzeilen, Newsticker oder Zutatenlisten erkennbar 
machen.
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dass sich manche Schriften als kulturelle Einheiten etablieren, während andere 
ohne einen klaren kontextuellen Bezug kaum identifizierbar sind.

2. Transparente vs. nichttransparente Schriften

Die gebrauchten, meist gewohnten Schriftarten teilen durch ihre Gestaltung be-
kanntlich keine besonderen Inhalte mit und bleiben für ihren Empfänger irre-
levant. Es ist dabei zu betonen, dass fast jede Epoche über bestimmte, für sie 
typische und omnipräsente Schriftarten verfügt. Beispielsweise waren es in der 
Renaissance die Antiqua-Schriften, die als „Schrift der Humanisten“ galten. Ihr 
wesentlicher Vorteil war eine deutliche Beschleunigung der Tätigkeit des Schrei-
bens im Vergleich zu den gebrochenen Buchstaben der vorher gebrauchten goti-
schen Schrift (vgl. Metten 2011:81–82). Die praktischen Gründe haben noch im 
15. Jahrhundert zur Popularisierung dieser Schrift in verschiedenen (nicht un-
bedingt mit dem Humanismus verbundenen) Lebensbereichen in großen Teilen 
Europas beigetragen. Nur die deutschsprachigen Länder sind gegen diese Mode 
beständig geblieben und die fest etablierte gotische Schrift wandelte sich mit der 
Zeit zur Fraktur um (vgl. Metten 2011:82).4

Als ein wichtiger Schritt in Richtung einer noch höheren Transparenz der 
Schrift ist mit Metten die Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg 
zu betrachten. Ihre Folge war, dass man sich „vorrangig an den Techniken der 
Hervorbringung (…) und nicht an den medialen Erscheinungsformen“ (Metten 
2011:76) orientierte. Nur bei den anfänglichen Druckverfahren wurde darauf ab-
gezielt, die Pracht der handschriftlichen Manuskripte nachzuahmen. Zu diesem 
Zweck diente nicht nur die Gestaltung der Drucktypographie, die die Anmutung 
der Handschrift bestimmte, sondern auch die Verwendung von 299 verschiede-
nen Lettern, „wodurch der Vorrat in der Variabilität dem Schriftbild eines ge-
übten Schreibers in nichts nachstand und dieses ggf. von Hand ergänzt wurde“ 

4 Im Gegensatz zur Antiqua kann man jedoch bei der Fraktur keinesfalls von der Trans-
parenz der Schrift ausgehen. Vielmehr wurde sie im Protestantismus als eine Bedeutungsschrift 
gebraucht. Besonders explizit ist das in der Lutherbibel, die aus dem Jahr 1545 stammt. Dort wur-
de sowohl Fraktur als auch Antiqua verwendet, wobei die Fraktur für „die Ausdrücke der Gnade 
und Trost“ (Metten 2011:82; vgl. dazu Kapr 1983:98) verwendet wird, die Antiqua hingegen für 
die Ausdrücke, die sich eher auf „Strafe und Zorn“ (Metten 2011:82; vgl. dazu Kapr 1983:98) 
beziehen. Auch in späteren Jahrhunderten wurde der Wert der Fraktur keinesfalls zu einer trans-
parenten, bedeutungslosen Schrift herabgesetzt. Die Herrschaft des Nationalsozialismus brachte 
einen anfänglichen Aufschwung der Fraktur als einer nationalen Schrift. Kurz darauf folgte je-
doch das nationalsozialistische Frakturverbot, infolge dessen die Antiqua als die Normalschrift 
privilegiert wurde, während die Fraktur „antisemitische Assoziationen wecken sollte“ (Metten 
2011:82).
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(Metten 2011:76; vgl. dazu Braun 2006:230). Außerdem wurde noch während 
des Setzens experimentiert, um einen optimalen typographischen Effekt zu er-
zielen. Beispielsweise besteht in der von Gutenberg gedruckten Bibel eine Seite 
auf den ersten vier Blättern aus 40 Zeilen, auf dem fünften Blatt aus 41 Zeilen 
und auf dem sechsten Blatt sogar aus 42 Zeilen. Ein analoger Unterschied in der 
Zeilenanzahl ist u. a. auf den Blättern 129–132 zu sehen, wobei vermutlich ein 
anderer Setzer tätig war (vgl. Braun 2006:231).

Später musste derartige Sorgfalt in der Seitengestaltung aus ökonomischen 
Gründen aufgegeben werden, indem die Typenapparate nur auf die Zeichen des 
Alphabets reduziert wurden (vgl. Metten 2011:77). Noch deutlicher ist diese Ten-
denz im 18. Jahrhundert sichtbar, als sich eine Lesekultur etablierte, die in vieler-
lei Hinsicht der gegenwärtigen ähnelt. Dabei hat sich „[d]er Text der Buchseite 
(…) zu einem Bild gewandelt, das über dem Papier zu schweben scheint und des-
sen weiße Ränder dieses, gleich einem Passe-Partout, rahmen“ (Metten 2011:77). 
Die daraus resultierende Typisierung des Druckbildes führt zum Verlust der 
„Präsenz der visuellen Erscheinung“ (Metten 2011:77). Nach McLuhan basiert 
eine solche typographische Kultur auf den drei Prinzipien Homogenität, Unifor-
mität und Wiederholbarkeit (vgl. McLuhan 1995:73, 99; nach Metten 2011:77).

Auch in neuerer Zeit sind bestimmte Druckschriften dermaßen verbrei-
tet, dass sie in typographischer Hinsicht transparent sind. Zur Gebrauchszeit 
der Schreibmaschinen war es die 1956 von Howard Kettler entworfene Cou-
rier-Schrift. Ein praktisches Merkmal dieser Schriftart war ihre Nicht-Proporti-
onalität, d. h. alle Buchstaben (unabhängig von ihrer Breite) nahmen genau den 
gleichen Raum ein, wodurch ein Buchstabe immer genau unter dem anderen 
stand. Dies ermöglichte die Hervorbringung „justierter“ Seiten ohne Anwen-
dung fortgeschrittener Computer-Schreibprogramme (vgl. https://www.linoty-
pe.com/de/3315/howard-kettler.html).

Die fortschreitende technologische Entwicklung ermöglichte den allmähli-
chen Verzicht auf die nicht-proportionale Schrift. Diese wurde weiterhin in we-
niger fortgeschrittenen Texteingabe-Programmen sowie textbasierten Betriebs-
systemen wie MS-DOS verwendet. In den fortgeschrittenen Text-Prozessoren 
wie MS Word, die außer der einfachen Texteingabe eine Reihe detaillierter For-
matierungsoptionen anbieten, wurde sie durch Times New Roman ersetzt. Die 
Entstehung dieser Schrift ist mit der britischen Tageszeitung Times verbunden, 
der sie ihren Namen verdankt. Bereits 1929 wurde der Typograph Stanley Mori-
son von der Times-Redaktion beauftragt, eine Marken-Schrift für die Zeitung zu 
entwerfen (vgl. https://typographyforlawyers.com). Ein charakteristisches Merk-
mal dieser Schrift, das sich aus ihrer gezielten Anpassung an den Gebrauch in 
der Presse ergibt, ist eine geringere Breite im Vergleich zu den meisten sonstigen 
Schriftarten, die besonders beim Fettdruck zum Vorschein kommt (vgl. https://
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typographyforlawyers.com). Kurz darauf hat sich die neue Schrift zu der übli-
chen Schrift von u. a. MS Word etabliert. Obwohl die Text-Werkzeuge im Laufe 
der Jahrzehnte seit ihrer Entstehung gewissermaßen evolvierten, war Times New 
Roman lange die voreingestellte Schrift, so dass ihre „Wahl“ eigentlich keine tat-
sächliche Wahl, sondern eher das Fehlen einer Wahl bedeutete (vgl. https://typo-
graphyforlawyers.com). Dies hatte zur Folge, dass sie auch die etablierte Schrift 
unterschiedlichster offiziellen Schriften, Bücher sowie wissenschaftlicher Texte 
wie beispielsweise des vorliegenden Artikels ist.

Erst kürzlich wurde die voreingestellte Schrift von MS Word durch Cali-
bri ersetzt. 2013 nannte Joe Friend, ein Manager bei der Firma Microsoft, zwei 
Gründe für diese Veränderung. Der eine Grund war die Entscheidung, das seit 
Anfang der 90er Jahre unveränderliche Aussehen der verfassten Dokumente zu 
modernisieren. Der andere war die Wandlung der Rezeption von Word-Do-
kumenten. Nach Friend werden viele von ihnen nicht mehr gedruckt, son-
dern nur in der elektronischen Version rezipiert. Daher sei es notwendig, eine 
andere, serifenlose Schriftart anzuwenden, die die Lesbarkeit elektronischer 
Dokumente optimiert (vgl. https://www.forbes.com/sites/quora/2013/12/18/
why-did-microsoft-change-the-default-font-to-calibri/).

In den Gebrauchsweisen der Schrift, die in dieser Analyse fokussiert wer-
den, ist die Typographie hingegen von ausschlaggebender Bedeutung. Diese 
Gebrauchsweisen, die (wie im nachfolgenden Überblick zu sehen ist) äußerst 
heterogen sind, lassen sich dennoch in zwei Gruppen nach dem Kriterium der 
Standardmäßigkeit einteilen. Auf dem einen Pol liegen solche Gebrauchsweisen, 
deren Gestaltung aufgrund der Standardabweichung auffällig ist. Um diesen Ef-
fekt zu erreichen, genügt es, eine Schriftart zu verwenden, die heute nicht mehr 
üblich ist, obwohl sie in einer früheren Epoche möglicherweise allgemein ge-
bräuchlich war. Dies gilt z. B. für die Frakturschrift. Während ihre Anwesen-
heit in einem Quellentext aus dem 19. Jahrhundert oder dem Anfang des 20. 
Jahrhunderts nichts Überraschendes wäre, ließe sie sich in einem heutigen Text 
nicht mehr als standardmäßig betrachten. Die Schrift kommt heutzutage ledig-
lich als ein Mittel der Stilisierung vor und kann z. B. auf Plakaten eingesetzt wer-
den, mit denen man geschichtsbezogene Veranstaltungen bewirbt, oder auch auf 
Transparenten bei neonazistischen Demonstrationen (vgl. Stöckl 2004:25–26).5 
Ein Behördenschreiben in der Frakturschrift wäre dennoch eindeutig als nicht 
angebracht zu betrachten. Auch die weniger zeitlich entfernte Schrift Courier ist 
heute in vielen Kontexten alles andere als transparent. Obwohl der technologi-
sche Fortschritt ihren technisch-bedingten Gebrauch eingeschränkt hat, kommt 

5 Obwohl die mit Runen gezierte Frakturschrift weiterhin zur kollektiven Symbolik des Neo-
nazismus gehört, lasse sich Schedler zufolge jedoch eine fortschreitende Tendenz zur Gestaltung der 
neonazistischen Transparente mit moderneren Schriftarten beobachten (vgl. Schedler 2016:352).
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sie weiterhin u. a. in Werbungen vor. Darin wird meistens auf ihre ursprüngliche 
Anwendung angespielt, wenn sie zur Stilisierung von Textformen zur schnellen 
Mitteilung, wie etwa von Telegrammen, verwendet wird (vgl. https://www.lino-
type.com/de/3315/howard-kettler.html).

Außer der oben exemplifizierten typographischen Mikroebene (vgl. Stöckl 
2004:22), auf der die Gestaltung von Buchstaben eine bestimmte Konvention 
kodiert, ist eine analogische Kodierung auf der Makroebene möglich. Beispie-
le dafür sind die von Poethe, Fix und Yos (2001:152) angeführten Texte. Wenn 
ein Text unter absichtlicher Missachtung der etablierten typographischen Regeln 
formatiert ist, wird seine Typographie automatisch betont. Beispielsweise ist bei 
einer Werbung für Unicef-Grußkarten, die nach dem Muster eines persönli-
chen Briefes gestaltet ist, die materielle, typographische Seite sofort erkennbar. 
Bei der primären Betrachtung des Textes als einer Sehfläche erkennt man sofort 
aufgrund der konventionsbedingten Strukturelemente wie Anrede, Grußformel 
usw. das Muster eines Briefes. Erst bei der textüblichen Rezeption, die es ermög-
licht, die Dissonanz zwischen diesem Muster und dem Inhalt zu konzeptualisie-
ren, kommt jedoch die Typographie des Textes aufgrund des Überraschungsef-
fekts zum Vorschein.

Die zweite Gruppe bilden die Schrifteinheiten, deren Typographie nicht gegen 
eine Konvention verstößt, sondern, im Gegenteil, sich daraus ergibt. Zu dieser 
Gruppe gehören beispielsweise Graffitis. Obwohl sie keiner einheitlichen Kon-
vention unterliegen, die alle Graffiti-Einheiten vereinheitlichen würde, müssen 
sie vom Spektrum des Graffiti-Musters erfasst sein, um als Graffitis erkennbar 
zu sein. Dabei ist zu betonen, dass dieses Muster in der westlichen Kultur fest 
etabliert ist, denn die Geschichte der Graffitis im heutigen Sinne reicht bis in 
die 1980er Jahre zurück.6 Mit der Zeit haben sich unterschiedliche Darstellungs-
formen herausgebildet. Bereits in den 1970ern waren Graffitis-Styles wie „Bubb-
le-Style, Wildstyle, Western-Stil und 3D-Stil“ (Metten 2011:82) besonders verbrei-
tet. Sonstige Merkmale der Graffiti-Aufschriften (unabhängig vom verwendeten 
Stil) sind „immer klare Konturlinien sowie die ornamentale Gestaltung der In-
nenflächen“ (Metten 2011:83). Kennzeichnend ist dennoch auch, dass die Rezep-
tion textueller Graffitis oft nur mit Mühe möglich ist und spezifisches kulturelles 
Vorwissen verlangt, weil die Schrift häufig auf hermetischen und nur einer be-
stimmten Subkultur eigenen Zeichensystemen beruht (vgl. Dittmar 2009:95–96).

6 Als Ursprung der Graffitis gilt die Eigeninitiative eines Fahrradboten in Amerika bereits 
zu Beginn der 1970er Jahre, der angefangen hat „auf seinen Touren durch New York sein Kürzel 
samt der Angabe der Straße, in der er lebte, hundertmal zu hinterlassen“ (Metten 2011:82). Seine 
Taki183-Aufschriften unterschieden sich jedoch deutlich von dem, was man heute als Graffiti 
konzeptualisiert (vgl. Metten 2011:82).
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Zu den Schrifteinheiten, deren betonte Typographie als konventionsbasiert 
gelten kann, gehören auch die schriftlichen Erzeugnisse der populären Kultur, 
die im Fokus dieses Artikels stehen.

3. Begriff der populären Kultur

An dieser Stelle ist zunächst auf die Schwierigkeiten mit der Abgrenzung des 
Begriffs der populären Kultur hinzuweisen. In den gegenwärtigen kulturwissen-
schaftlichen Ansätzen dominiert die Ansicht, dass die populäre Kultur von der 
sog. „hohen Kultur“ nicht mehr abzugrenzen sei (vgl. Hügel 2003:11–12), was die 
Definitionsfrage kompliziert.

Für die Eingrenzung des Analysematerials wird dennoch für den vorliegen-
den Text das Konzept der populären Kultur übernommen, in dem man diese mit 
„Konsum, Party, Profit, Unterhaltung, Lifestyle, Mainstream assoziiert und als 
Marken- beziehungsweise Warenartikel deklariert“ (Kleiner 2017:247).

Darin zeigt sich die (immer stärkere) Bindung der populären Kultur an die 
Markenkultur (vgl. dazu Meier 2013:262). Diese besteht nach Hellmann jeweils 
aus drei Ebenen: „Ausgehend von der ‚hardware‘ einer Markenkultur, die sich 
durch das Merkmal guter Sichtbarkeit auszeichnet, wie Artefakte, Rituale, My-
then, geht es auf einer zweiten Ebene, die empirisch schon ungleich schwerer zu 
beobachten ist, um Werte und Normen und auf einer dritten Ebene um gewisse 
Grundannahmen, sogenanntes ‚taken-for-granted‘-Wissen, das die fundamenta-
len Axiome einer Markenkultur umfasst und sich direkter Beobachtbarkeit zu-
meist entzieht (‚tacit knowledge‘)“ (Hellmann 2019:319).

Diese Definition veranschaulicht die Komplexität des Konzepts, Kultur als 
eine bestimmte Marke aufzufassen, sowie die methodologischen Schwierigkei-
ten, die vor allem mit der beschränkten Beobachtbarkeit der zweiten und dritten 
Ebene verbunden sind (Hellmann 2019:319). Für die Thematik dieses Beitrags 
ist es aber möglich, sich auf die erste, am wenigsten problematische Ebene zu 
beschränken, weil es sich bei den Schrifteinheiten zweifelsohne um markenspe-
zifische Artefakte handelt.

Dafür ist der Marken-Begriff jedoch relativ breit über die materiellen Kon-
sumgüter hinaus zu fassen. Auf die Komplexität des Begriffs weist u. a. Adjouri 
(2002:11) hin. Selbst bei der Betrachtung der im Jahr 2002 „weltweit wertvollsten 
Marken“ (Adjouri 2002:11) lasse sich seine Heterogenität nachvollziehen. Adjouri 
unterscheidet dabei die Konsumgütermarken (Coca-Cola, Microsoft, IBM, Intel) 
und die Unternehmensmarken (General Electric, Ford, McDonald’s, Nokia, Dis-
ney), und stellt dazu eine Reihe rhetorischer Fragen: „Was ist es also, was den Erfolg 
von Marken wie Coca-Cola, IBM und Disney ausmacht? Ist es der Geschmack? 
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Bei einer Marke wie Coca-Cola oder McDonald’s durchaus ein wichtiges Kriterium 
– aber bei Nokia oder Microsoft? Ist es die Zusammensetzung – also die Produkt-
qualität? Wie wird die Qualität bei einer Marke wie Disney gemessen? Oder ist es 
das Design? Bei dem Chiphersteller Intel oder Turbinen von General Electric spielt 
das Design wohl eher eine untergeordnete Rolle“ (Adjouri 2002:11).

Die Komplexität des Phänomens Marke tritt noch mehr hervor, wenn man 
neben den Konsumgüter- und Unternehmensmarken auch andere Marken in 
Betracht zieht. Seit den 90er Jahren ist der Markenbegriff nämlich um „kulturel-
le, soziale und (…) sportliche Institutionen“ (Adjouri / Stastny 2015:41) erweitert 
worden. Als ein Beispiel nennen Adjouri und Stastny Umwelt- und Hilfsorgani-
sationen. Demnach haben solche Organisationen wie Greenpeace oder Unicef 
begonnen „[i]m Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Spenden (…), bewusst 
Markenstrategien zu entwickeln“ (Adjouri / Stastny 2015:41).7

Ein gemeinsames Merkmal der Marken ist allerdings, dass ihre Umsetzung 
eine kreative Arbeit darstellt, die „primär von Designern und Werbeagenturen 
vorgenommen“ (Adjouri 2002:198) wird. Immer wenn eine neue Marke entwi-
ckelt werden soll, müssen grundsätzlich der Markenname sowie die Markenkri-
terien entwickelt werden, wie Bild-Zeichen oder Farben (vgl. Adjouri 2002:198). 
Die zwei letzten Elemente gehören zusammen mit der Typografie zu der soge-
nannten visuellen Markierung (vgl. Adjouri 2002:206).

4. Bildlichkeit der populärkulturellen Schriften

Die Typografie teilt Adjouri in Primärschrift und eventuelle Sekundärschrift 
ein. Dabei ist die Primärschrift die hauptsächliche Schrift, „die primär Anwen-
dung findet“ (Adjouri 2002:206), die Sekundärschrift hingegen „eine zusätzliche 
Schrift, die die Primärschrift unterstützen soll“ (Adjouri 2002:206).

Wie tief die markenbezogene Kodierung der Primärschrift sein kann, zeigt 
die Diskussion auf dem polnischen Facebook-Profil von Lidl im September 2017 
über die neue Logotype der Lidl-Bäckerei „Chrupiące z pieca“ („Knusprig aus 
dem Ofen“) in Polen, in der eine sehr ähnliche (wenn auch laut Stellungnahme 
von Lidl Polska nicht dieselbe) Schriftart wie in der Logotype von Coca-Cola ver-
wendet wurde. Diese Situation zeigt, inwiefern die Marken-Schrift von Coca-Cola 

7 Die Grenzen des Markenbegriffs gehen jedoch noch weiter über den tradierten Rahmen 
hinaus, indem sogar Menschen unter Umständen als Marken aufgefasst werden. Als ein Beispiel 
dafür wird der US-amerikanische Basketballer Michael Jordan genannt (vgl. Adjouri / Stastny 
2015:41).
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mit der Marke identifizierbar ist. Sie wird auch dann erkannt, wenn sie für eine 
Ware einer völlig anderen, gar „widersprüchlichen“ Branche gebraucht wird.8

Oft ist die Anwendung der Schriftart eines bekannten Markenzeichens eine of-
fenkundige Anspielung auf diese Marke. Ein Beispiel dafür ist in Polen die soge-
nannte Solidaryca, d. h. die Schrift der kulturellen Marke „Solidarność“ („Solidari-
tät“) als „d[er] polnische[n] Gewerkschaft, die 1980 aus der Streikbewegung hervor-
ging“ (https://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutsch-polnische-beziehun-
gen/39757/polen-als-vorreiter-des-umbruchs) und „entscheidenden Einfluss auf die 
politische Wende in Polen, auf das Ende des Kommunismus“ (https://www.bpb.de/
geschichte/zeitgeschichte/deutsch-polnische-beziehungen/39757/polen-als-vorrei-
ter-des-umbruchs) hatte. Die Logotype ist während der Streiks der Solidarność von 
dem Graphiker Jerzy Janiszewski entworfen worden und ihre Gestaltung war von 
den handschriftlichen Aufschriften inspiriert, die damals an die Mauern gemalt 
wurden (vgl. https://www.solidarnosc.org.pl/o-nszz-solidarnosc/o-nszz-solidarno-
sc/logo). Außer dem typopiktorialen Element (vgl. dazu Stöckl 2011:65), das die 
Verbindung des Buchstabens „N“ und der polnischen Nationalfahne ist, sind auch 
die typographische Schriftform und die Schriftfarbe der Logotype ein erkennbares 
Markenzeichen. Diese Erkennbarkeit wird u. a. in der typographischen Gestaltung 
des Titels des polnischen Dokumentarfilms „Robotnicy’ 80“ („Arbeiter’ 80“) an-
schaulich, der von den Ereignissen auf der Danziger Werft handelt.

Beispiele für einen „lockereren“ Gebrauch dieser Schrift liefern die runden 
Jahrestage der ersten demokratischen Wahlen in Polen am 4. Juni 1989. An 
diesen Tagen werden von vielen polnischen Zeitungen und Nachrichtenpor-
talen ihre üblichen Logotypen durch ihre Namen in der Solidaryca-Schrift er-
setzt, was dem ehrbaren Ziel dient, dieser Ereignisse zu gedenken (https://www.
press.pl/tresc/31678,4-czerwca-dzienniki-i-najwieksze-portale-pisza-sie-soli-
daryca). Bemerkenswert ist, dass die typische Schriftart auch auf Internetpor-
talen zu sehen ist, die sich gewöhnlich nicht mit politisch-historischen Themen 
befassen. 2009 waren es beispielsweise die Seite des Online-Händlers „allegro.
pl“ oder des vor einigen Jahren in Polen populären sozialen Netzwerks „nas-
za-klasa.pl“ (vgl. https://media2.pl/marketing/52091-Portale-i-gazety-upo-
dabniaja-loga-do-Solidarnosci.html). Vor allem das zweite Beispiel lässt eine 
Diskrepanz zwischen der Signifikanz des historischen Ereignisses und der Funk-
tion des Portals wahrnehmen, das dazu diente, den Kontakt zu ehemaligen Klas-
senkameraden wiederaufzunehmen und zu pflegen.

8 Es war nicht die einzige Streitigkeit um die Markenschrift von Coca-Cola. 2010 hat die 
Firma den Produzenten des in Syrien und im Nahen Osten verkauften Getränks Master we-
gen der Verwendung derselben Schrift verklagt. Nach sieben Jahren wurde das Urteil zugunsten 
von Coca-Cola gefällt (vgl. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-12/
cp170133en.pdf).
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Ein noch deutlicherer Schritt in Richtung der Popularisierung von Solidaryca 
sind z. B. die Verwendung der Schrift durch den amerikanischen Rapper Snoop 
Dog, der auf diese Weise seine Fans auf Facebook daran zu erinnern versuch-
te, dass er beim Orange Warsaw Festival 2014 auftreten wird, sowie die Marke 
Coca-Cola, die 2014 das Jubiläum mit einer limitierten Serie von Coca-Cola-Fla-
schen feierte (vgl. https://tvn24.pl/ciekawostki/solidaryca-w-natarciu-czyli-wa-
riacje-na-temat-historycznego-napisu-ra436206-3363433).

Es ist zu betonen, dass diese Schriftart auch unabhängig von Jahrestagen in 
unterschiedlichen Bereichen der populären Kultur vorkommt, wodurch man an 
die damit identifizierten Werte anknüpfen will.9

Von der Signifikanz der Solidaryca-Schrift für die gegenwärtige Geschichte Po-
lens und insbesondere der polnischen Gewerkschaft „Solidarność“ zeugt der Streit 
zwischen der Gewerkschaft und dem Autor des legendären Logos, Jerzy Janiszew-
ski, der im März 2020 auf seinem Facebook-Profil eine Modifikation der Logo-
type veröffentlichte. Mit den vergrößerten Abständen zwischen den sonst dicht 
aneinandergepressten Buchstaben der Logotype wollte er die Gesellschaft an die 
Notwendigkeit erinnern, aus epidemischen Gründen (solidarisch) Abstand zu hal-
ten (vgl. https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/nszz-solidarnosc-chce-przepro-
sin-od-tworcy-logo-zmodyfikowal-znak-na-czas-epidemii-koronawirusa). Inzwi-
schen wurden von der Gewerkschaft, der allein das Recht zur Verwendung der Lo-
gotype zusteht (vgl. https://www.solidarnosc.org.pl/o-nszz-solidarnosc/o-nszz-so-
lidarnosc/logo), rechtliche Schritte gegen Janiszewski eingeleitet. Die Gewerkschaft 
vertritt den Standpunkt, dass die Verwendung der Logotype ohne ihr Wissen und 
ihre Zustimmung ein Verstoß gegen ihre Persönlichkeitsrechte sei (vgl. https://
www.solidarnosc.org.pl/o-nszz-solidarnosc/o-nszz-solidarnosc/logo).10

Aus Sicht dieses Beitrags sind allerdings vor allem jene von den oben erwähn-
ten Verwendungsbeispielen von Solidaryca von Bedeutung, bei denen der Wort-
laut verändert ist, so dass die Buchstaben nicht mehr das Wort „Solidarność“ 
bilden. Erst an solchen Beispielen sieht man den konventionsbasierten Signifika-
tionswert der Schrift. Die Merkmale, die sie erkennbar machen, sind außer der 
Schriftart in den meisten Fällen auch die Darstellung der Flagge als ein typopik-
toriales Element und die rote Farbe.

9 Unbeachtet bleiben hier die Verwendungsbeispiele dieser Schrift in den gegenwärtigen 
politischen Diskussionen (vgl. dazu Szydłowska 2018). Weitere Beispiele für die Verwendung von 
Solidaryca seit den 1980er Jahren bis in die Gegenwart sind auch Szychta-Mielewczyk (2021) zu 
entnehmen.

10 Kennzeichnend ist dabei, dass die Verwendung der Schrift mit einem völlig anderen 
Wortlaut deutlich mehr Emotionen erregt als die Verwendung des Namens „Solidarność“ in ei-
ner anderen Schriftform. So gibt es in Polen einen Süßwarenhersteller namens „Solidarność“, 
dessen Logotype jedoch graphisch auf keine Weise an die Gewerkschaft „Solidarność“ anknüpft 
und üblicherweise nicht damit assoziiert wird.
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Während die Schrift Solidaryca zwar international erkennbar ist (vgl. https://
www.paih.gov.pl/nowosci/?id_news=774), aber grundsätzlich nur in Polen (bzw. 
nur im polnischen Kontext) verwendet wird, gibt es auch Schriften, die internati-
onal verwendet werden. Das sind u. a. die Disney-Schriftart Waltograph oder die 
Star-Wars-Schrift. Letztere wurde beispielsweise im Jahr 2015 in einer Werbung 
von Aldi Süd verwendet (vgl. https://www.horizont.net/marketing/charts/Star-
Wars-Die-10-coolsten-Merchandising-Artikel-zum-Neustart-des-Weltraume-
pos-137776). Mit dem Werbetext „Wochenende. Das Erwachen der Angebote“ 
wird nicht nur auf den Titel des Films angespielt. Das Wort Wochenende ist in 
zwei Teile gegliedert und in der Star-Wars-Schrift geschrieben. Wahrscheinlich 
aus rechtlichen Gründen sieht man aber im öffentlichen, kommerziellen Bereich 
nur wenige Aufschriften in diesen Schriftarten. Im Unterschied zu der Solidary-
ca-Schrift lässt sich in diesen Fällen feststellen, dass die Schriftart selbst (ohne 
andere Gestaltungsmerkmale) für die Erkennbarkeit sorgt.

Ein weiteres Beispiel ist die Schrift in der Logotype der Nuss-Nugat-Creme Nu-
tella. Die Materialität des Bezugsobjekts der Logotype unterscheidet sie von den 
früheren Beispielen und könnte die Frage aufkommen lassen, ob es sich dabei auch 
um populäre Kultur handelt. Diese Frage ist allerdings zu bejahen, wenn man die 
Tatsache beachtet, dass die Nutella-Creme inzwischen zu einer kulturellen Ein-
heit geworden ist. Ein Argument, das diese These unterstützen kann, ist der sog. 
„Welt-Nutella-Tag“ am 5. Februar, der 2007 auf Initiative der Bloggerin Sara Rosso 
ins Leben gerufen wurde (vgl. https://www.foxnews.com/food-drink/fun-facts-wor-
ld-nutella-day). Ebenfalls im Unterschied zu den obigen Beispielen hat die Schrift 
keine besondere Gestaltungsform, die sie von anderen Schriften deutlich abheben 
könnte. Stattdessen wird sie durch die ungewohnte Farbgestaltung gekennzeich-
net. Dabei ist der erste Buchstabe des Produktnamens rot, die weiteren Buchstaben 
hingegen schwarz. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Ähnlichkeit der 
Logotype von Nutella mit der Logotype der Kinder-Produktpallette wie z. B. Kin-
der-Schokolade. Die Gestaltung und Farbgebung der ersten Komponente dieser 
Markennamen ist fast identisch mit der Logotype von Nutella. Dies lässt sich auf 
die Tatsache zurückführen, dass sowohl Nutella als auch die Kinder-Produktfamilie 
Erzeugnisse der Firma Ferrero sind. Man kann beobachten, dass „[d]ie verschiede-
nen Produkte von Ferrero, wie beispielsweise Kinder-Schokolade (bereits 1967 ins 
Leben gerufen), Kinder-Country, Kinder-Freude, Kinder-Riegel oder Kinder-Scho-
ko-Bons (…) zwar alle über den Namenszusatz ‚Kinder‘, aber auch bereits über die 
Farbe als Familie erkennbar“ (Adjouri 2004:130) sind. Diese Schriftgestaltung wird 
auch von anderen Ferrero-Marken verwendet, und zwar von der Praline Duplo und 
– seit einigen Jahren – der Hasel-Nuss-Schnitte Hanuta. Dadurch schlüpft „die Mar-
ke hanuta (…) aufgrund der visuellen Anpassung gewissermaßen unter das Dach 
der noch bekannteren Marken nutella und Kinder“ (https://www.designtagebuch.
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de/weniger-aluminium-mehr-plastik-hanuta-in-neuer-aufmachung/). Diese Verän-
derung kann man damit begründen, dass „das Süßwarenprodukt hanuta in deut-
lich weniger Märkten vertreten“ (https://www.designtagebuch.de/weniger-alumi-
nium-mehr-plastik-hanuta-in-neuer-aufmachung/) ist als die Marken Nutella und 
Kinder.11

Ein besonders überzeugender Beweis für die Erkennbarkeit dieser Schriftart 
war die „Dein-Nutella“-Aktion. Dabei hatte man die Möglichkeit, Nutella-Etiket-
ten auszudrucken oder (unter Angabe des Aktionscodes) nach Hause zu bestel-
len, auf denen statt der Aufschrift „nutella“ der eigene Vorname in der charakte-
ristischen Nutella-Schrift steht.

5. Schlussfolgerungen

Offensichtlich hängt die Verbreitung einer Markenschrift als Identitätsfaktor der 
Marke von zwei grundlegenden Faktoren ab. Der erste Faktor ist die vermehrte 
Anwesenheit der Schrift samt des bezüglichen „Produkts“ in der Öffentlichkeit. 
Damit eine Schrift zum kulturellen Code durchdringen kann, muss die Kodie-
rung durch intensive und wiederholte Exposition erstellt und gefestigt werden.

Der zweite Faktor ist die Einzigartigkeit der Schrift. Die Betrachtung der obigen 
Beispiele macht deutlich, dass die Anzahl der Schriftmerkmale, die notwendig sind, 
um die Erkennbarkeit und Identifizierung der Schrifteinheit mit einer bestimmten 
kulturellen Einheit zu gewährleisten, unterschiedlich sein kann. Besonders gering 
ist sie bei Schriften wie der Disney- oder Star-Wars-Schrift, wobei sich die Schrif-
tart allein, ohne zusätzliche Gestaltungselemente und unabhängig von der Farbe 
die Schrifteinheit, mit der Marke assoziieren lässt. Bei der Solidaryca-Schrift gibt es 
neben der Schriftart auch andere Merkmale, die zwar nicht unbedingt notwendig 
sind, aber die Erkennbarkeit der Schrift deutlich steigern. Dies sind (wie oben er-
wähnt) das meistens vorhandene typopiktoriale Element und die rote Schriftfarbe. 
Die Tatsache, dass diese Schrift nicht ganz unabhängig von den zusätzlichen Ge-
staltungsmerkmalen präsentiert wird, lässt sich zum großen Teil auf die Tatsache 
zurückführen, dass die Schriftart an sich nicht so einzigartig wie die Schriften von 
Disney oder Star-Wars ist. Die Schriftart von Nutella schließlich ist so wenig einzig-
artig, dass allein an der Gestaltung der Schrift ihre Identifizierung kaum möglich ist. 
Wahrscheinlich aus diesem Grund haben sich die Produzenten von Ferrero-Marken 
wie Nutella und Kinder für eine kontrastierende Farbgebung entschieden, die als ein 
Alleinstellungsmerkmal der Logotypen-Schrift konzipiert wurde.

11 Immerhin unterliegen nicht alle Ferrero-Marken dieser Unifizierung. Solche Marken wie 
Ferrero Rocher, Raffaello oder Tic Tac, die ebenso zu diesem Unternehmen gehören, haben eige-
ne Logotypen-Schriften, die denen von u. a. Nutella und Kinder nicht ähneln.
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Die angeführten Beispiele veranschaulichen, dass die Markenschriften zu ei-
nem so tief verankerten Bestandteil des populärkulturellen Codes werden kön-
nen, dass sie selbst bei einer völlig veränderten sprachlichen Botschaft weiter-
hin die ursprünglich kodierte Einheit signifizieren. Die obigen Beispiele können 
keinesfalls als eine abgeschlossene Liste solcher Einheiten gelten. Allgemein be-
trachtet, wird daran das enorme Potenzial der typographischen Schriftgestaltung 
als einer bedeutungsträchtigen kulturellen Einheit sichtbar.
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Streszczenie

O obrazowości tekstu w kulturze popularnej

Artykuł jest poświęcony zagadnieniu zjawiska obrazowości krojów czcionek w kulturze 
popularnej. Niektóre czcionki są często tak ściśle powiązane z konkretnymi markami lub 
produktami, że są z nimi utożsamiane nawet, gdy występują w zupełnie innym kontek-
ście lub gdy na poziomie kodu językowego przekazują zupełnie inną informację. W ni-
niejszym artykule przedstawiono przykłady takich czcionek, odnoszące się do różnych 
obszarów życia społecznego. Artykuł podejmuje również próbę odpowiedzi na pytania, 
w jakim kontekście czcionki te występują w kulturze popularnej oraz jakie czynniki mogę 
spowodować, że dana czcionka stanie się jednostką kulturową.

SłOWA KLuCZOWE: typografia, czcionki komercyjne, kultura popularna, jednostka 
kulturowa
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ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ 
HISTORYCZNYMI DOKUMENTAMI 

ZWERBALIZOWANEJ ŚWIADOMOŚCI JĘZYKOWEJ 
POLAKÓW

THE DEVELOPMENT OF INTEREST IN THE HISTORICAL 
ACHIEVEMENTS OF THE VERBALISED LINGUISTIC AWARENESS 

OF POLES

ABSTRACT: The article attempts to recreate the history of studies, the subject of which 
were statements about the  Polish language. The  starting point for the  considerations 
is the  thesis that each such Metalinguistic testimony – from scientific dissertations to 
accidental notes – is a specific manifestation of  linguistic awareness. The author wants 
to recreate the dynamics of research on these documents. He ends his review with texts 
published in the first fifteen years after the Second World War. At that time, there was 
a rapid development of work on old messages containing the verbalised linguistic aware-
ness of Poles. It was then those important theoretical principles of this search were for-
mulated. The presented argument leads to at least two conclusions. Firstly, it indicates 
that the document analysis of bygone awareness of  linguistics and language in Poland 
has a long, dating back to the eighteenth century tradition. Secondly, it encourages their 
further empowerment. To create a future synthesis illustrating the evolution of all Polish 
linguistic thought from a diachronic perspective.

KEYWORDS: linguistic awareness, metalinguistic sources, verbalisation of linguistic 
awareness, history of language
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Problemy zbiorowej świadomości oraz jej stanu utrwalonego w różnych doku-
mentach interesują przedstawicieli co najmniej kilku dyscyplin naukowych. Jest 
ona między innymi obiektem dociekań socjologów, politologów czy historyków. 
Ci ostatni na przykład prowadzą dość intensywne analizy mające pokazać rozbu-
dowę świadomości narodowej czy stanowej, a poszukiwania te dotyczą praktycz-
nie wszystkich epok1. 

Także lingwiści od dawna uczestniczą w badaniach świadomościowych. Wie-
lokrotnie sygnalizowali oni powszechną zdolność ludzi do wypowiadania sądów 
na temat mowy. Dowody na zainteresowanie Polaków własnym językiem oraz 
na uczynienie z niego przedmiotu specjalnego typu refleksji dostrzec można już 
w średniowieczu (np. Maćkowiak 2011; Masłej 2016). Obfitość powstałych nad 
Wisłą dokumentów, w których wyrażano społeczną świadomość lingwistyczną 
(tj. językoznawczą) i językową – zróżnicowanie to zaproponował Jan Baudouin 
de Courtenay (Baudouin de Courtenay 1915, s. 155–156), współcześnie podtrzy-
mał zaś między innymi Marian Bugajski (Bugajski 1999, s. 34)2 – osiągnęła w ko-
lejnych epokach taki poziom, że same te przekazy stały się w pewnym momencie 
obiektem naukowego oglądu. 

Celem poniższego artykułu jest próba zakreślenia historii badań, których 
przedmiotem były prace traktujące o polszczyźnie. Za punkt wyjścia wykładu 
przyjmiemy tezę, że każde takie świadectwo metajęzykowe – począwszy od tek-
stów naukowych, a skończywszy na przygodnych notatkach – to swoista manife-
stacja świadomości językowej. W dalszych rozważaniach dążyć będziemy głów-
nie do odtworzenia dynamiki analiz takich dokumentów oraz do opisu treści 
niektórych z nich. Sygnalizowany przegląd zakończymy na studiach prowadzo-
nych w pierwszym piętnastoleciu po II wojnie światowej. Za decyzją tą stoją dwa 
argumenty. Nastąpił wówczas dynamiczny rozwój dyskusji nad dawnymi przeka-
zami zawierającymi zwerbalizowaną świadomość językową Polaków. Wtedy tak-
że sformułowano obowiązujące współcześnie zasady owych dociekań. Względy 
edytorskie, dodajmy na koniec uwag wstępnych, tj. ograniczone ramy artykułu, 

1 Obok pojęcia świadomości zbiorowej historycy używają także innych pojęć, np. tożsamość 
zbiorowa, pamięć zbiorowa. Pierwsze dokumenty systematycznych badań historycznej świado-
mości narodowej Polaków pochodzą z międzywojnia. Po 1945 roku podobne studia nie tylko 
znacznie się rozwinęły, ale zyskały też w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku 
stosowną podbudowę teoretyczną. 

2 Świadomość językowa to – zdaniem tego badacza – „znajomość języka charakteryzująca 
jego użytkowników, pozwalająca im na swobodne władanie językiem ojczystym”. Jest „to zna-
jomość eksplicytna, czyli taka, którą sobie oni uświadamiają nawet wtedy, gdy nie znają praw 
i reguł funkcjonowania języka”. Przez świadomość językoznawczą należy zaś rozumieć wedle 
Bugajskiego „znajomość praw budowy i rozwoju języka”. Dysponują ją językoznawcy oraz wszy-
scy, którzy mają lingwistyczne przygotowanie (Bugajski 1999, s. 34). 
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sprawiły, że liczba przywołanych tekstów egzemplifikujących interesujące nas ba-
dania została niestety mocno ograniczona.

Początki refleksji nad dokumentami minionej świadomości językowej 
(XVII–XIX wiek) 

Najstarsze przykłady wygłaszania opinii na temat prac traktujących o polszczyź-
nie pochodzą z XVII wieku. Są to krytyczne uwagi, które poczyniło kilku auto-
rów wydanych wtedy gramatyk języka polskiego o dziełach swoich poprzedni-
ków. Sądy te częściowo należy traktować jako wyraz doraźnej walki ekonomicz-
nej. Były one próbą dyskredytacji rywali na rynku księgarskim. Zarazem jednak 
stawiane zarzuty dotyczyły rzeczywistych niedociągnięć adwersarzy. 

Potwierdza to choćby wstęp do Gońca gramatyki polskiej Macieja Gutthӓtera- 
-Dobrackiego z 1668 roku. Autor skrytykował opis fleksji polskiej, jaki przedsta-
wili wcześniej Mikołaj Volckmar i Jeremiasz Roter. Temu ostatniemu Dobracki 
wytknął też plagiat (Zwoliński 1956, s. 312; Zawadzka 2015, s. 99–104). Szcze-
gólnie nieprzychylny wobec swoich konkurentów był wszelako Jan Karol Woyna. 
W ogłoszonym w 1690 roku na użytek cudzoziemców Zwięzłym wykładzie gra-
matyki polskiej wspomniał on o podręcznikach Piotra Statoriusa-Stojeńskiego, 
Jeremiasza Rotera, Mikołaja Volckmara, Franciszka Menińskiego i Zygmunta 
Kotzera. Zarzucił im nie tylko błędy merytoryczne, ale także zawiły tok wykładu. 
Woyna pisał, że dzieła wskazanych autorów są nieczytelne nawet dla rodowitych 
Polaków3. 

Na większą skalę praktyka analizy rozmaitych dokumentów werbalizujących 
myśl językoznawczą dała o sobie znać dopiero w dobie klasycyzmu porozbio-
rowego. Dostrzegamy wtedy ponadto zróżnicowanie wewnętrzne opisów inte-
resującego nas typu. Część z nich to zbliżone do omówionych powyżej drobne 
wzmianki o wcześniejszych próbach rekonstrukcji systemu języka polskiego. 
Dość krytyczny stosunek do takich usiłowań miał na przykład najbardziej zna-
ny na przełomie XVIII i XIX wieku polski gramatyk Onufry Kopczyński. We 
wstępie do Układu gramatyki dla szkół narodowych z dzieła już skończonego wy-
ciągnionego (Kopczyński 1785, s. 20–21) autor stwierdził nawet, że Polacy w ogó-
le nie posiadają jeszcze podręcznika całościowo kreślącego obraz polszczyzny. 
Była wprawdzie – dodawał Kopczyński – „cząstka uwag nad powierzchownością 

3 Dawne gramatyki do tego stopnia są niejasne, twierdził J. K. Woyna (1690, cyt za: Za-
wadzka 2015), że „nie tylko cudzoziemcy, z myślą o których zostały napisane, lecz także sami 
Polacy, którzy tajniki swego języka doskonale znają, zupełnie nie mogą ich zrozumieć”. O dużym 
krytycyzmie autora Zwięzłego wykładu gramatyki polskiej pisali m.in. Przemysław Zwoliński 
(1956, s. 362–363; 1960, s. 158–160) oraz Magdalena Zawadzka (2015, s. 99–104). 
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mowy polskiej napisana w cudzoziemskim języku przez Mesgniena Francuza, 
przez Stacjusza Niemca, przezwanego Stoińskim, przez Woynę Polaka. Żadnej zaś 
zupełnej gramatyki, żadnej pisanej po polsku, a przeto żadnej gramatyki narodo-
wej nie było”4. 

Okres postanisławowski przyniósł inny typ wypowiedzi poświęconych daw-
nym przekazom polskiej świadomości lingwistycznej. Chodzi o prace, które trak-
towały opis tych dokumentów bardziej samoistnie. O poziomie toczonej wtedy 
dyskusji nad systemem gramatycznym świadczy bodaj najlepiej spór wokół zna-
nej rozprawy Józefa Mrozińskiego pt. Pierwsze zasady gramatyki języka polskiego 
wydanej w 1822 roku. Dość pryncypialnie skrytykowali ją Andrzej Kucharski 
i Adrian Krzyżanowski. Nie zrozumieli oni głównych tez Mrozińskiego. Obaj 
w ogłoszonej na łamach warszawskiej „Gazety Literackiej” polemice opowiedzie-
li  się za tradycyjnym sposobem charakteryzowania polszczyzny, który fundo-
wany powinien być ich zdaniem na niezmiennych regułach gramatyki uniwer-
salnej (Kloch 1995, s. 156–157). Mroziński ponownie zabrał głos w 1824 roku. 
Jego Odpowiedź na umieszczoną w „Gazecie Literackiej” recenzję dzieła pod ty-
tułem Pierwsze zasady gramatyki języka polskiego to dzieło imponujące. Druk li-
czy 300 stron i odwołuje się do ponad 150 autorów. Aby udowodnić swoje tezy, 
Mroziński przeprowadził, między innymi, krytyczną analizę całej dotychczaso-
wej polskiej myśli gramatycznej – od Stanisława Zaborowskiego do Onufrego 
Kopczyńskiego (por. Urbańczyk 1993, s. 34). Jest to pierwszy tak systematyczny 
zestaw. Świadczy o wyjątkowo dobrym rozeznaniu autora w historii polskiej re-
fleksji lingwistycznej. 

Wzrost zainteresowań w dobie porozbiorowej werbalizacją dawnej świado-
mości językowej Polaków ma swoje wytłumaczenie. Łączyć go trzeba z szybkim 
rozwojem wtedy studiów nad dziejami piśmiennictwa i języka narodowego. Były 
one odpowiedzią na utratę niepodległości. Pod wpływem tego tragicznego zda-
rzenia zaczęto systematycznie badać przeszłość. W związku z tym w 1823 roku 
na posiedzeniu Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Ignacy B. Rakowiec-
ki wysunął program poszukiwań najstarszych zabytków polszczyzny (Urbańczyk 
1959, s. 493). Przykładem realizacji haseł w nim zawartych była ogłoszona dwa 
lata później praca wspomnianego już A. Kucharskiego pt. Księdza Stanisława Za-
borowskiego ortografia polska (…) z przydaniem uwag tłumacza. Tekst ten należy 
uznać za bodaj pierwszy autonomiczny przejaw badań w Polsce historycznych 
dokumentów świadomości językowej. Autor w celach porównawczych umieścił 

4 W kolejnych pracach Kopczyński podtrzymał to stanowisko. Wskazywał na ograniczone 
cele poprzedników – wszyscy oni „więcej około mechanizmów niż około teorii języka naszego 
pracowali” (Kopczyński 1808, s. 11). Z drugiej jednak strony w innym tekście – Essai de gramma-
ire polonaise (…) pour les Français (1807) – badacz przyznawał się do korzystania z przywołanych 
XVII-wiecznych źródeł. 
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w rozprawie obok ortografii Zaborowskiego także ortografię Jana Seklucjana. Po-
nadto oba dzieła opatrzył komentarzem. Wreszcie na końcu książki dodał długą 
listę wydanych w kolejnych stuleciach gramatyk i słowników rejestrujących pol-
ski materiał językowy.

W połowie XIX wieku liczba rozpraw, które potwierdzały intensyfikację prac 
nad dokumentami dawnej świadomości lingwistycznej, stopniowo się zwiększa-
ła. Nowatorskim, choć kontrowersyjnym, ich przykładem był tekst Jana N. Desz-
kiewicza Rozprawy o języku polskim i o jego gramatykach (Deszkiewicz 1843). 
Sporne kwestie gramatyczne bądź leksykalne próbował autor rozstrzygać po-
przez analizę historycznych przekazów myśli językoznawczej. Trzeba przyznać, 
że wykazał dużą ich znajomość5. Nie do końca wszelako ufał cytowanym świa-
dectwom. W istocie głosił osobliwą tezę o destrukcyjnej roli dawnych gramatyk! 
Według J. N. Deszkiewicza odegrały one tak niechlubną rolę dlatego, że pisali 
je cudzoziemcy, którzy nie znali dostatecznie języka polskiego (Zdaniukiewicz 
1979, s. 368). Reguły podawane w kolejnych podręcznikach często były zatem 
nieadekwatne, psuły język i kierowały jego rozwój na nieodpowiednie tory. 

Za inną ciekawą oznakę autonomizacji studiów zmierzających do opisu ma-
teriałów zawierających dawną myśl lingwistyczną należy uznać książkę Włady-
sława Wisłockiego pt. Nauka języka polskiego w szkołach polskich przed Kopczyń-
skim (Wisłocki 1868). Praca, co może sugerować tytuł, nie jest podręcznikiem 
z zakresu dziejów szkolnictwa. Głównie przybliża wybrane traktaty ortograficzne 
opracowane w Polsce do połowy XVIII wieku. Wisłocki nie ograniczył się wy-
łącznie do rejestracji kolejnych dzieł. Dokonał też analizy porównawczej niektó-
rych z nich (na przykład propozycji Jana Husa i Jakuba Parkosza) oraz podkreślił 
ciągłość wysiłków zmierzających do wypracowania norm pisowniowych języka 
polskiego. 

Szczególnie jednak ważnym punktem na liście początkowych inicjatyw zmie-
rzających do systematyzacji dokumentów polskiej świadomości lingwistycznej 
jest opublikowane w 1862 roku w dziesiątym tomie Encyklopedii powszechnej Sa-
muela Orgelbranda obszerne, liczące 103 strony, hasło pt. Gramatyka. Gramatycy 
pióra Józef K. Plebańskiego (Plebański 1862, s. 437–560). Po raz pierwszy inte-
resujące nas w artykule zagadnienie – choć autor tekstu nie był wcale lingwistą 
–  zostało potraktowane tak erudycyjnie. Opisu dorobku polskich gramatyków 

5 Wiedza ta posłużyła Deszkiewiczowi do wyjaśniania kwestii szczegółowych. Na przy-
kład we fragmencie poświęconym końcówce -ach w miejscowniku liczby mnogiej rzeczowników 
męskich autor pisał: „zakończenie dzisiejsze na ach dopiero od XVI wieku ustalać się poczęło. 
Pierwszy z gramatyków, i to cudzoziemiec, Mesgnien przy tym zakończeniu pozostać radził” 
(Deszkiewicz 1843, s. 118). Z kolei, kiedy omawiał historię konkurujących ze sobą przedrostków 
naj-/na-, zauważył: „Ursinus pierwszy podobno użył naj, Woyna jeszcze naj i na podaje, Malicki 
już tylko naj – i to ostatnie, jak widzimy, przemogło” (tamże, s. 123).
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J.K. Plebański dokonał na bardzo szerokim tle porównawczym. Na uwagę zasłu-
guje również to, jak pojmował cele gramatyki. Miała ona odzwierciedlać stan ję-
zyka i zapisywać ewolucję ducha narodowego. Autor rozumiał to ostatnie pojęcie 
w sposób eksponujący czynnik świadomościowy. Gramatyka – pisał Plebański 
(Plebański 1862, s. 439) – „zapoznaje swoje atrybucje, ile razy pokusi się o to, aby 
być prawodawcą form i postaci języka, ona tylko jest świadomym zwierciadłem 
prawideł. (…) historia języka (…) jest zarazem najwierniejszym obrazem rozwo-
ju ducha narodowego w każdej epoce”6. 

Autonomizacja badań historycznych przekazów świadomości 
językowej (lata 1900–1939)

Systematyczne, w pełni naukowe studia zmierzające do analizy dawnych prze-
kazów zwerbalizowanej świadomości językowej i lingwistycznej Polaków za-
początkowane zostały u progu XX wieku. Wśród inicjatorów tych poszukiwań 
wymienić należy Jana Łosia7. W dobie poprzedzającej odzyskanie przez Polskę 
niepodległości oraz w międzywojniu w jego ślady poszło dość liczne grono na-
śladowców. Podejmowane przez tę grupę wysiłki były jednak rezultatem wyłącz-
nie osobistych pasji. Nie wpisywały się w żaden ogólny program badawczy, ani 
nie towarzyszyła im żadna teoretyczna refleksja. Wzmiankowane prace, mimo 
tej doraźności, przybierały niekiedy formę poważnych studiów. Tak było choćby 
w wypadku analizy ortografii Parkosza dokonanej przez J. Łosia (Łoś 1907) czy 
analizy dzieł gramatycznych Kopczyńskiego, którą przeprowadził Piotr Kopko 
(Kopko 1909)8.  

W pierwszych dekadach XX stulecia wykształciły  się dwa podstawowe kie-
runki referowanych poszukiwań. Rozróżnienie to okazało  się trwałe i obo-
wiązuje do dzisiaj. Z jednej strony kontynuowano więc prowadzone już opisy 
dokumentów odwzorowujących dawną myśl lingwistyczną, z drugiej zaś po-
wstawać zaczęły rozprawy o historycznych deklaracjach zawierających szerszą, 

6 Deklaracja Plebańskiego wynikała z jego poglądów metodologicznych. Był on uczniem 
Leopolda von Ranke. Wyznawał zatem hasła historyzmu. Uważał, że zadaniem badacza dziejów 
jest jak najściślejsze ustalenie faktów, odpowiedź na pytanie „jak było”, a nie budowa umoralnia-
jących narracji. 

7 Potwierdzeniem inspirującej roli autora w badaniach historycznej świadomości języ-
kowej jest zamieszczenie przez niego aż trzech artykułów na ten temat w pierwszym roczniku 
„Języka Polskiego” (Łoś 1913a,b,c). 

8 Tekst J. Łosia liczy 45 stron (obejmuje wstęp i krytyczną edycję dzieła Parkosza), zaś tekst 
P. Kopki – 94 strony. Obie prace były wcześniej publikowane w krakowskich periodykach nauko-
wych – w „Materiałach i Pracach Komisji Językowej Akademii Umiejętności” (tekst J. Łosia) oraz 
w „Rozprawach Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności” (tekst P. Kopki). 
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pozajęzykoznawczą refleksję na temat polszczyzny. Ostatnie analizy wiązać trzeba 
z narastającym przekonaniem, które upowszechniał w Polsce między innymi Jan 
Rozwadowski, że język pełni różne funkcje, a ponadto jest istotnym elementem 
kultury oraz systemu aksjologicznego każdej zbiorowości9. Ujawniony podział 
ma oczywiście charakter umowny. W wielu wypadkach trudno bowiem jedno-
znacznie stwierdzić, czy poddany interpretacji przekaz mówiący o polszczyźnie 
odzwierciedla świadomość lingwistyczną, czy raczej świadomość językową. 

Ważnym obiektem naukowej penetracji w latach 1900–1939, który należy po-
wiązać z pierwszym z powyższych nurtów badań, tzn. z opisem świadectw myśli 
lingwistycznej, były analizy zasygnalizowanego już wcześniej traktatu ortogra-
ficznego J. Parkosza (np. Łoś 1907; Brückner 1907; Ganszyniec 1932). Omówie-
nia doczekały się wówczas również prace wybranych polskich gramatyków oraz 
słownikarzy. Zwrócono uwagę na osiągnięcia najwybitniejszych postaci działają-
cych w renesansie i w oświeceniu, tj. Jana Mączyńskiego (Barycz 1924; Gaertner 
1926), Onufrego Kopczyńskiego (Kopko 1909; Szober 1935), Józefa Mrozińskiego 
(Benni 1913), Jerzego Samuela Bandtkiego (Barycz 1936), Krzysztofa Celestyna 
Mrongowiusza (Ślaski 1927; Słoński 1933; Pniewski 1933). W nowatorski sposób, 
wychodząc poza analizę dorobku pojedynczego autora, do kwestii rekonstruk-
cji dawnej świadomości lingwistycznej podszedł pod koniec lat trzydziestych 
XX wieku Stanisław Rospond. Jako pierwszy przedstawił głośny spór gramatycz-
no-stylistyczny pomiędzy Janem Sandeckim a Janem Seklucjanem i Stanisławem 
Murzynowskim (Rospond 1938; 1939). 

Przywołanym studiom towarzyszyły teksty, których autorzy podjęli wysi-
łek bardziej całościowego ukazania procesu rozwoju świadectw polskiej myśli 
lingwistycznej. Część takich syntezujących opracowań to przyczynki (np. Do-
brzycki 1904; Zawiliński 1916), część zaś przybrała formę większych artykułów 
(np. Kryński 1912). Najbardziej kompletny obraz refleksji nad myślą lingwistycz-
ną w minionych wiekach przyniosła w międzywojniu książka Jakóba Handla 
Dzieje językoznawstwa (Handel 1935)10. Żadna z tych prób nie wyszła jednak 
poza materiał zawarty we wspomnianej już pracy J.K. Plebańskiego z 1862 roku 
ogłoszonej w Encyklopedii powszechnej S. Orgelbranda. 

9 Pierwsze oznaki zainteresowań tym kręgiem tematycznym pochodzą jeszcze z XIX wie-
ku. Dowodem na to jest książka Karola Mecherzyńskiego pt. Historia języka łacińskiego w Polsce 
(1833). Choć autor pisze o udziale języka klasycznego w życiu Polków, to dość szeroko omawia 
głosy dotyczące społecznej roli polszczyzny. 

10 Książka Handla jest systematycznym wykładem powszechnej historii myśli lingwistycz-
nej. Ujmuje on zagadnienie od czasów starożytnych. Informacje o pracach polskich gramatyków 
pomieścił badacz w ostatnim rozdziale studium. Zredagował go Ryszard Ganszyniec (Handel 
1935, s. 213–261). 
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Spójrzmy z kolei na drugi nurt studiów interesującego nas typu prowadzonych 
w latach 1900–1939. Jak sugerowaliśmy wcześniej, ich owocem były publikacje 
traktujące o polszczyźnie, które zawierały refleksję pozajęzykoznawczą. I w tym 
wypadku najwięcej uwagi zwrócono na świadectwa XVI- i XVIII-wieczne. Co 
ciekawe, wśród badaczy, którzy opisywali konkretne przekazy, znaleźli się i lin-
gwiści, i literaturoznawcy. Dowodzi to poniekąd, że upowszechnianie w między-
wojniu wiedzy o tych źródłach traktowano jako zadanie ogólnohumanistyczne. 

Zamierzenia jednych i drugich były dość szerokie. Odtworzono zatem myśl 
językową kilku znanych postaci – np. Łukasza Górnickiego (Pollak 1928), Julia-
na Ursyna Niemcewicza (Chrzanowski 1927a), Jana Śniadeckiego (Chrzanowski 
1927b). Pojawiły się również prace charakteryzujące zbiorowe poglądy językowe. 
Zwrócono uwagę na opinie o polszczyźnie szeroko rozumianego środowiska lu-
dzi pióra (np. Nehring 1900; Morawski 1923; Dobrzycki 1931; Lehr-Spławiński 
1938) oraz środowisk skupionych wokół wybranych instytucji – np. Uniwersytetu 
Krakowskiego (Barycz 1933) czy Komisji Edukacji Narodowej (Szybalska 1911). 
Kolejni badacze stawiali podobny wniosek. Wprost wysunął go już w 1900 roku 
Władysław Nehring w artykule Rozkwit języka polskiego w wieku XVI. Autor, ze-
stawiając wypowiedzi ludzi renesansu, stwierdził: „głosy, które nas z dzieł zna-
komitych pisarzy [XVI wieku] dochodzą, dowodzą, że się powszechnie [wtedy] 
zastanawiano nad językiem polskim” (Nehring 1900, s. 11). 

Ważnym rysem owych rozpraw było eksponowanie zależność między panują-
cymi w danej chwili realiami narodowymi, społecznymi bądź politycznymi, a to-
warzyszącą im myślą językową. Wymownym studium wskazującym na tę pra-
widłowość jest, bogato inkrustowana cytatami z różnych tekstów obrazującymi 
świadomość językową Polaków oraz Niemców, książka Stanisława Karwowskie-
go Polacy i język polski na Śląsku pod panowaniem pruskim (Karwowski 1910). 
Zbliżone do Karwowskiego cele postawił sobie pod koniec okresu międzywo-
jennego Władysław Pniewski w pracy Język polski w dawnych szkołach gdańskich 
(Pniewski 1938)11. Obie rozprawy są obfitującymi w faktografię wypowiedziami 
naukowymi, choć mają też silny wydźwięk publicystyczny. Zaangażowanie to 
wynikało z sytuacji życiowej ich autorów12. 

11 Należy dodać, że i Karwowski, i Pniewski zawarli we wspomnianych rozprawach tak-
że wiele informacji na temat dokumentów myśli lingwistycznej. Na przykład Pniewski w swej 
książce poświęcił cały rozdział podręcznikom do nauki języka polskiego, które były używane 
w szkołach gdańskich. 

12 Praca Karwowskiego powstała w okresie, kiedy władze pruskie wydaliły go z gimnazjum 
w Ostrowie Wielkopolskim i zmusiły do zamieszkania na Śląsku. Z kolei książka Pniewskie-
go ukazała się w chwili narastającego konfliktu polsko-niemieckiego poprzedzającego wybuch 
II wojny światowej. Niemcy postrzegali monografię jako inicjatywę de facto pozanaukową. Dlate-
go Senat Wolnego Miasta Gdańska uniemożliwił Pniewskiemu korzystanie z archiwów miejskich. 
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Podjęte po roku 1900 analizy dokumentów zawierających deklaracje na temat 
dziejów, praw czy walorów języka polskiego intuicyjnie zbliżały się do powstałej 
pod koniec XX wieku lingwistyki kulturowej. Autorzy, którym bliski był ten nurt 
badań, programowo starali  się wydobyć i podkreślić związki pomiędzy mową, 
kulturą a społeczeństwem. Na podstawie wypowiedzi postaci historycznych 
– głównie literatów, uczonych oraz działaczy polityczno-narodowych – rekon-
struowali zjawisko postępującej emancypacji polszczyzny. Zarazem referowali 
także procesy utrwalania świadomości narodowej. Przywołane prace tworzy-
ły fundament pod cały nurt zbliżonych poszukiwań rozwijanych później, które 
koncentrowały się wokół takich haseł, jak walka o język bądź obrona języka. 

Studia nad materiałami notującymi dawną świadomość językową 
w latach 1945–1960 

Nowy etap omawianego w artykule kierunku badań rozpoczął się po II wojnie 
światowej. Aby go w pełni zrozumieć, trzeba zwrócić uwagę co najmniej na trzy 
kwestie. W okresie powojennym znacznie wzrosła liczba prac interpretujących 
źródła historycznej świadomości językowej. Studia te były efektem realizacji nie 
tylko indywidualnych pomysłów, ale również szerszych programów badawczych. 
Wreszcie za sygnalizowanymi poszukiwaniami zaczęła stać konkretna refleksja 
teoretyczna. Do grona inicjatorów podjętych w latach czterdziestych i pięćdzie-
siątych XX wieku analiz sformułowanej świadomości językowej zaliczyć wy-
pada głównie Przemysława Zwolińskiego, Witolda Taszyckiego i Marię Renatę 
Mayenową. 

Pierwszy z wymienionych badaczy poświęcił wiele uwagi charakterystyce 
dawnych podręczników do gramatyki języka polskiego. Poddawał zatem inter-
pretacji dokumenty świadomości lingwistycznej, głównie okresu średniopolskie-
go (np. Zwoliński 1952; 1956). Nad autorami piszącymi na ten temat wcześniej 
Zwoliński górował i systematycznością oglądu, i metodyką. Zarazem stawiał so-
bie podwójny cel. Jego prace przyczynić  się miały do ogólnej rozbudowy wie-
dzy o rozwoju systemu gramatycznego polszczyzny w XVI i XVII wieku oraz do 
ustalenia chronologii konkretnych faktów językowych (Weinsberg 1983, s. 348). 
Badacz zajął  się także refleksją teoretyczną dotyczącą użyteczności świadectw 
bezpośrednich w czasie studiów diachronicznych (Zwoliński 1967)13. 

13 Zwoliński interesował się też dokumentami, które manifestowały świadomość odnoszą-
cą się do innych języków słowiańskich. Zainicjował on właściwie w slawistyce badania podob-
nych przekazów. „Przed nim były one w tej dziedzinie uprawiane tylko sporadycznie” (Weins-
berg 1983, s. 346). 
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W innym kierunku poszukiwania nad przekazami minionej świadomości ję-
zykowej prowadzili po wojnie W. Taszycki i M.R. Mayenowa. Interesowały ich 
dokumenty mówiące o przekonaniach wychodzących poza kwestie związane 
z materiałem formalnym polszczyzny. Przede wszystkim zwrócili uwagę na sy-
tuację językową w różnych epokach oraz zajęli się sprawą obecności języka naro-
dowego Polaków w przestrzeni publicznej. Gromadzili więc dawne wypowiedzi, 
które traktowały „o miejscu i możliwościach polszczyzny jako (…) narzędzia 
życia kulturalnego” (Mayenowa 1955a, s. 480). Efektem tych studiów były dwie 
książki – Obrońcy języka polskiego . Wiek XV–XVIII (Taszycki 1953) oraz Walka 
o język w życiu i literaturze staropolskiej (Mayenowa 1955b)14. 

Ostatnia praca zasługuje na szczególną uwagę15. Otwierała ona bowiem całą 
listę przedsięwzięć realizowanych w Instytucie Badań Literackich PAN przez 
grono uczonych skupionych wokół M.R. Mayenowej. Dzięki ich wysiłkom hi-
storyczna świadomość językowa Polaków zawarta w różnych źródłach stała się 
po raz pierwszy obiektem systematycznego opisu. Plany zespołu, w którego skład 
– obok autorki Poetyki teoretycznej – wchodziły Zofia Florczak, Barbara Otwi-
nowska, Jadwiga Puzynina, Lucylla Pszczołowska i Zdzisława Kopczyńska, były 
nader ambitne16. Wymienione badaczki chciały zaprezentować możliwie pełny 
zestaw przekazów ilustrujących dawną myśl językową, stylistyczną oraz lingwi-
styczną. Zebrane wypowiedzi, jak pisała po latach M.R. Mayenowa, miały two-
rzyć trzy uzupełniające się bloki: 

od początku do Konarskiego, od Konarskiego do r. 1800 i od r. 1801 do 1830. Każdy 
blok miał się składać z dwu części: wypowiedzi pokazujących świadomość dotyczącą 
języka i stylu (…) [oraz] słownika rejestrującego wyrazy i formy wraz z przypisanymi 
im ocenami (Mayenowa 1973, s. 127).

Niestety plan zrealizowano tylko częściowo. W latach 1957–1958 drukarnię 
opuściła trzytomowa antologia Ludzie oświecenia o języku i stylu. Opracowały 
ją Z. Florczak i L. Pszczołowska. W wydawnictwie znalazły się świadectwa sze-
roko pojętej refleksji językowej i lingwistycznej z lat 1741–1800. Na początku lat 
sześćdziesiątych XX wieku przystąpiono do druku podobnych materiałów po-
chodzących z epok wcześniejszych. Tym razem miała to być edycja dwutomowa 
nosząca tytuł Wypowiedzi o języku i stylu w okresie staropolskim. W 1963 roku 
wyszedł opracowany przez J. Puzyninę tom drugi antologii. Obejmował słownik 

14 Obie publikacje zostały ocenione bardzo pozytywnie. Doczekały się – co samo w sobie 
było dowodem ich dużej rangi – kilku wnikliwych recenzji (np. Rospond 1953). 

15 W mniej rozbudowanej formie tekst wydano w 1953 r. Nosił tytuł Walka o język w litera-
turze staropolskiej.

16 Zespół ten utworzył w Instytucie Badań Literackich odrębną jednostkę. Przyjęła ona 
ostatecznie nazwę Pracownia Poetyki Teoretycznej i Języka Literackiego. 
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gromadzący wyrazy i ich związki opatrzone przez staropolskich autorów kwali-
fikatorami gramatycznymi lub stylistycznymi. Prezentacji kolejnych fragmentów 
serii zaniechano z powodu trudności organizacyjno-finansowych (Mayenowa 
1973, s. 127)17. 

Wysiłki zespołu M.R. Mayenowej bynajmniej jednak nie ustały. Wydane lub 
tylko przygotowane do druku przez to grono w latach pięćdziesiątych XX wieku 
materiały źródłowe obrazujące historyczną świadomość językowo-stylistyczną 
Polaków zaowocowały pracami indywidualnymi. Przybrały one formę bądź ar-
tykułów, bądź publikacji książkowych. Jedne i drugie dotyczyły najczęściej epoki 
renesansu (np. Otwinowska 1974) lub oświecenia (np. Florczak 1978, Kopczyń-
ska 1976). Dysertacje te miały podwójną wartość. Były bowiem opracowania-
mi konkretnych tematów, ale dostarczały też wzorca, jak analizować świadectwa 
bezpośrednie. W ten sposób podjęte przez innych autorów podobne analizy zy-
skały stosowny naukowy kontekst. 

Z dużym prawdopodobieństwem postawić można tezę, że dość intensywne 
studia nad materiałami zawierającymi historyczną świadomość językową i lin-
gwistyczną prowadzone w różnych ośrodkach naukowych w pierwszych dwóch 
dziesięcioleciach po wojnie czerpały inspirację właśnie z dokonań środowiska, 
któremu patronowała M.R. Mayenowa. 

Lata pięćdziesiąte XX wieku to czas druku, między innymi, serii tekstów szcze-
gółowo analizujących myśl lingwistyczną w oświeceniu, w tym głównie dzieła 
O.  Kopczyńskiego (np. Wieczorkiewicz 1955; Gniadek 1956, 1957; Kossowska 
1956, 1958; Kawyn-Kurz 1957; Rudnicki 1957; Skubalanka 1957)18. Nie jest to 
w okresie powojennym jedyny przykład takiej koncentracji uwagi na określo-
nej kwestii. Wiele tekstów poświęcono też wtedy głosom z XVI i XVIII wieku 
rozpatrującym emancypację oraz doskonalenie możliwości komunikacyjnych 
polszczyzny (np. Sobol 1952; Świerzewski 1954; Taszycki 1954; Ulewicz 1956; 
Mikulski 1951; Szyszkowski 1961). 

Autorzy ostatnich prac dość często podkreślali antagonizm między językiem 
polskim a łaciną. Lektura dawnych dokumentów myśli językowej przywiodła 
ich do wysunięcia tezy, że w zasadzie aż do czasów Stanisława Augusta polsz-
czyzna przegrywała konkurencję z językiem klasycznym. Aby zilustrować to 

17 Według słów M.R. Mayenowej, prace nad tomem pierwszym antologii pt. Wypowiedzi 
o języku i stylu w okresie staropolskim były na tyle zaawansowane, że znajdował się on już w pla-
nach wydawniczych Instytutu Badań Literackich (Mayenowa 1973, s. 128). 

18 Świadectwem dużego zainteresowania Kopczyńskim była zorganizowana w 1957 roku 
przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk konferencja naukowa na jego temat. Głos zabrali 
wtedy Stanisław Gniadek, Zofia Kawyn-Kurz, Maria Kosowska, Mikołaj Rudnicki i Teresa Sku-
balanka. Ich wystąpienia zostały opublikowane w „Sprawozdaniach Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk”, t. XXI: 1957, nr 2. 
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rozumowanie, zacytujmy wstęp do artykułu L. Pszczołowskiej i J. Puzyniny Język 
polski w szkole w epoce Odrodzenia: 

Szkolnictwo polskie epoki Odrodzenia jest jednym z terenów, na których toczy się 
w tym czasie walka z wszechwładną łaciną, walka o prawa języka ojczystego w życiu 
publicznym i prywatnym Polaków. Język polski przestaje być pariasem (…), zdobywa 
sobie stopniowo coraz więcej miejsca (Pszczołowska, Puzynina 1954, s. 19).

Podobne słowa wynikały z nadinterpretacji pewnych świadectw. Na przy-
kład spotykane we wstępach renesansowych druków głosy wydawców, którzy 
narzekali na brak dostatecznej wrażliwości Polaków na język rodzimy, mają 
z pewnością wartość względną. Związane były przynajmniej po części nie tyle 
z realnym stanem, ile ze strategią reklamową drukarzy19. Innym powodem 
stawiania podobnych hipotez bywała nieprawidłowa ocena faktycznych rela-
cji pomiędzy językiem klasycznym i językiem narodowym w średniowieczu 
oraz w kolejnych epokach, choćby niezrozumienie różnych zakresów użycia 
w komunikacji publicznej łaciny, tj. języka uniwersalnego, i języka etnicznego 
(tj. partykularnego). 

Niektóre z wymienionych studiów powstałych tuż po zakończeniu wojny mia-
ły zapewne częściowo pozanaukową motywację. Podkreślane w nich tezy o ko-
nieczność obrony polszczyzny brały początek z chęci przezwyciężenia okupacyj-
nej traumy. Do takich wniosków prowadzi choćby lektura artykułów Stanisława 
Rosponda dotyczących Śląska (np. Rospond 1955). Szczególnie zaś jego książ-
ki Dzieje polszczyzny śląskiej (Rospond 1959). W sposób niekiedy dość emocjo- 
nalny przedstawił ona wielowiekową konkurencję polsko-niemiecką na Śląsku, 
eksponując wszelkie dawne źródła związane z tym regionem, które broniły pol-
szczyzny lub ją propagowały20. 

Celowość zainteresowań w okresie powojennym minioną świadomością ję-
zykową i lingwistyczną potwierdził wreszcie Zenon Klemensiewicz w Historii 
języka polskiego. Praca, choć ogłoszona została dopiero w latach sześćdziesiątych 
XX wieku, redagowana była już w czasie II wojny światowej (zob. Bajerowa 1976, 

19 Wysuwana przez XVI-wiecznych wydawców teza o pogardzie, którą czuli Polacy do wła-
snego języka, służyła obudzeniu dumy narodowej i w konsekwencji skłonieniu do zakupu pol-
skich książek (por. Ulewicz 1957).

20 Rospond poświęcił im wiele miejsca. Fragmenty, w których przywoływał wypowiedzi 
dotyczące języka polskiego, są ważnym elementem książki. W kilku wypadkach analizy takich 
świadectw wypełniły nawet całe rozdziały – np. Impresorowie ze Śląska w obronie języka naro-
dowego (s. 196–204), Klucz zamki otwiera (s. 295–310), Obrońca pogardzanych „Wasserpolaków” 
(s. 377–388). W latach 1980–1982 – dodajmy – S. Rospond ogłosił w „Kwartalniku Opolskim” se-
rię krótkich artykułów (11 tekstów) pod wspólnym tytułem Obrońcy polszczyzny śląskiej. Omó-
wił w nich działania na rzecz języka polskiego wybranych postaci i środowisk. 
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s. 11)21. Kwestiom świadomościowym krakowski uczony poświęcił w dziele kil-
ka rozdziałów (np. Stanowisko mowy ojczystej w życiu publicznym i prywatnym 
Polaków doby średniopolskiej; Sądy współczesnych o języku doby średniopolskiej; 
Stosunek do mowy ojczystej w dobie nowopolskiej). Autor nie zarysował wszelako 
całościowego obrazu ewolucji sądów Polaków o własnym języku. W odróżnie-
niu od opisów zmian gramatycznych bądź leksykalnych polszczyzny, w których 
zachował ciągłość narracji, opisy polskiej świadomości językowej są w syntezie 
Klemensiewicza mimo wszystko fragmentaryczne, choć w dużej mierze pio-
nierskie, a bogactwo zebranych przez badacza informacji musi budzić szczery 
szacunek. 

Jak się zdaje, to właśnie doniosła rola Klemensiewiczowskiej Historii w dzie-
jach polskiej lingwistyki sprawiła, że treści związane z problemem zwerbali-
zowanej świadomości językowej zostały ostatecznie uznane za trwały punkt 
współtworzący polską refleksji historycznojęzykową. Zresztą Z. Klemensiewicz 
na sprawę stosunku Polaków do języka etnicznego zwrócił uwagę już w artykule 
Miłośnictwo języka w dziejach polszczyzny z 1945 roku. Wstęp do tekstu zawie-
ra interesującą deklarację, w której znalazły się słowa mówiące o świadomości 
językowej jako o samodzielnym polu dociekań. Autor wspomniał mianowicie 
o dwóch zasadniczych rodzajach postaw wobec mowy:

W przypadku pierwszym (…) człowiek jest używcą języka jako przyrodzonego środka 
komunikowania się z otoczeniem oraz myślenia, ani zastanawiając się nad jego istotą, 
ani umyślnie dbając o jego doskonałość. W przypadku drugim człowiek wyodrębnia 
swoją mowę spośród innych funkcji życiowych, czyni ją przedmiotem obserwacji, 
świadomych starań i zamierzeń, chce ją poznać, czemu mogą towarzyszyć przejawy 
uczuciowe (Klemensiewicz 1945, s. 1). 

Następujący po tych słowach wykład jest po części hołdem złożonym licznym 
postaciom broniącym w minionych wiekach praw języka polskiego, po części zaś 
rejestrem konkretnych tematów badawczych. Wysiłki przypomnianych w tekście 
Z. Klemensiewicza gramatyków, literatów czy działaczy narodowych stały  się 
później obiektem systematycznej refleksji (np. Sokólska 2017). Wprost stosu-
nek do badań tego typu ujawnił autor w recenzji ogłoszonej przez Z. Florczak 
i L.  Pszczołowską antologii Ludzie oświecenia o języku i stylu. Omówione wy-
dawnictwo – pisał (Klemensiewicz 1958, s. 385) – „ma bardzo wielką wartość dla 
historyka języka. (…) dostarcza mnóstwa źródłowych wiadomości (…). Dopiero 

21 Systematyczne prace nad tekstem podjął autor w grudniu 1939 roku i pisał Historię przez 
cały okres okupacji. W 1953 roku, „mając wreszcie konkretne perspektywy wydania dzieła (…), 
przystąpił znów do opracowania nowej, zupełnie metodologicznie odmiennej redakcji [książki]” 
(Bajerowa 1976, s. 11). 
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na takiej podstawie można budować uzasadnione naukowo sądy o wielu bardzo 
istotnych warunkach wewnętrznego i zewnętrznego rozwoju języka narodowego”. 

Zakończenie 

Powyższy wywód skłania co najmniej do dwóch wniosków. Po pierwsze, dowo-
dzi, że studia nad dokumentami minionej świadomości lingwistycznej i języko-
wej mają w Polsce bogatą tradycję. Prowadzone były już w oświeceniu. Stopnio-
wo wzrastała dynamika tych analiz oraz obejmowały one coraz pokaźniejszą listę 
tzw. świadectw bezpośrednich. Znakiem rozwoju owych poszukiwań w ostatnich 
dekadach jest druk licznych monografii. Wiele miejsca zajmuje dziś refleksja nad 
świadomością lingwistyczną. Autorzy kolejnych rozpraw interpretują wybrane 
dokumenty myśli gramatycznej (np. Lesiakowski 2014), przedstawiają wysiłek 
konkretnych badaczy języka (np. Stankiewicz 1986), zmierzają do opisu określo-
nych obszarów językoznawstwa (np. Czelakowska 2010; Maćkowiak 2001; Pod-
racki 2007; Lenartowicz-Zagrodna 2021) lub rekonstruują ogólny postęp refleksji 
lingwistycznej (np. Urbańczyk 1993; Skarżyński 2001)22. Pracom tym towarzy-
szą wysiłki zmierzające do omówienia rozbudowy świadomości językowej, in-
dywidualnej oraz zbiorowej (np. Kowalska 2002; Cygan 2011, Maćkowiak 2011; 
Sagan-Bielawa 2014; Sokólska 2017, Rodek 2020). 

Przejdźmy do drugiego wniosku. Zaprezentowane w artykule treści stanowią 
istotną przesłankę dla wysunięcia postulatu dalszego upodmiotowienia intere-
sujących nas badań. Powinny one przy tym uwzględniać opisy kolejnych histo-
rycznych przekazów myśli nad językiem polskim, ale dążyć również do budowy 
na podstawie owych cząstkowych prac syntezy obrazującej rozwój możliwie całej 
polskiej świadomości językowej i lingwistycznej w perspektywie diachronicznej. 
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Streszczenie

W artykule podjęto próbę odtworzenia historii studiów, których przedmiotem były 
wypowiedzi traktujące o polszczyźnie. Punktem wyjścia rozważań jest teza, że każ-
de takie świadectwo metajęzykowe – począwszy od dysertacji naukowych, a skoń-
czywszy na przygodnych notatkach – to swoista manifestacja świadomości języko-
wej. Autor chce odtworzyć dynamikę badań nad wspomnianymi dokumentami. Swój 
przegląd kończy na tekstach ogłoszonych w pierwszym piętnastoleciu po II wojnie 
światowej. Nastąpił wówczas szybki rozwój prac nad dawnymi przekazami zawie-
rającymi zwerbalizowaną świadomość językową Polaków. Wtedy też sformułowa-
no ważne zasady teoretyczne owych poszukiwań. Przedstawiony wywód skłania co 
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najmniej do dwóch wniosków. Po pierwsze, wskazuje, że analizy dokumentów mi-
nionej świadomości lingwistycznej i językowej mają w Polsce długą, sięgająca XVIII 
wieku, tradycję. Po drugie, zachęca do ich dalszego upodmiotowienia. Do stworzenia 
w przyszłości syntezy obrazującej ewolucję całej polskiej myśli językowej w perspek-
tywie diachronicznej. 

SłOWA KLuCZOWE: świadomość językowa, źródła metajęzykowe, werbalizacja 
świadomości językowej, historia języka
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CHWILA I MOMENT W UJĘCIU SEMANTYCZNYM

CHWILA AND MOMENT IN THE SEMANTIC PERSPECTIVE

ABSTRACT: The  article provides a comparative analysis of  two Polish expressions: 
chwila and moment (respectively, in English: while and moment). It focuses primarily 
on the description of their meaning, in particular determining whether the juxtaposed 
expressions are in a relationship of  mutual implication, i.e. synonymy (equivalence), 
or whether it is possible to identify in their meaning structures elements that differ. Se-
mantic considerations are preceded by an attempt to distinguish units of language with 
the analyzed expressions in authentic utterances. Then the scrutiny focuses on noun units 
that are functionally the basis for strings with the chwila and moment segment, which 
are exclamatory and adverbial in their nature, as well as those accompanying imper- 
atives. The proposed solutions are significantly impacted by the polysemy of the analyzed 
units and the adequacy of their description, discussed in this text mainly in the context 
of  the  assumptions adopted in two selected dictionaries of  contemporary Polish: Inny 
słownik języka polskiego [Another Dictionary of the Polish Language] edited by M. Bańko, 
and Wielki słownik języka polskiego [The Great Dictionary of the Polish Language] edited 
by P. Żmigrodzki. Due to discovering discrete meaning differences concerning the solu-
tions presented there, the author partially agrees with the lexicographic proposals. She  
distinguishes two meanings of the analyzed units: primary temporal and secondary quasi- 
-temporal (event-related). Within the former, she confirms synonymy of the compared 
units – similarly to the authors of the dictionary descriptions; within the latter, she estab-
lishes its lack – contrary to the theses of lexicographers. 

KEYWORDS: meaning, synonymy, polysemy, lexicography
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1. Do refleksji nad tytułowymi wyrażeniami skłoniła mnie jedna z dość dawnych 
już leksykograficznych not. W Słowniku języka polskiego pod red. Mieczysława 
Szymczaka (dalej: SJPSzym) z przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
słowo chwila definiowane jest za pomocą sformułowania ‘maleńka cząsteczka 
czasu; moment’ (SJPSzym I, s. 285). Jest ono tyleż urokliwe, co – z punktu wi-
dzenia zasad definiowania (por. Bednarek, Grochowski 1997, s. 33–38) – nie-
adekwatne. Nieco mniej poetycko, za to równie niedobrze, definiuje się w tym 
słowniku drugie z tytułowych wyrażeń: moment to ‘drobna cząstka czasu; chwila, 
okamgnienie, sekunda, minuta’ (SJPSzym II, s. 204). Pod względem adekwatno-
ści opisu leksykalnego (i językoznawczego w ogóle) wiele się w polskiej leksyko-
grafii, zwłaszcza ostatnich dwóch dekad, zmieniło na lepsze, co potwierdzają cha-
rakterystyki wybranych do zbadania słów w ISJP i WSJP1. Ustrzeżono się w nich 
nie tylko większości kardynalnych błędów w definiowaniu (np. wyeliminowano 
część błędnych kół, tj. m.in. definiowania jednego z charakteryzowanych wyra-
żeń za pomocą drugiego z nich, co istotne, wcale nie prostszego semantycznie; 
oba słowa reprezentują bowiem porównywalny stopień złożoności semantycz-
nej), zrezygnowano z ciągów wyliczeniowych (taki właśnie „dodatek” występu-
je w przytoczonej wyżej definicji momentu) czy może i wdzięcznie brzmiących, 
ale nic niewyjaśniających sformułowań, lecz – co najistotniejsze – zdano sprawę 
z wielości i różnorodności wystąpień tekstowych obu wyrażeń, w szczególności 
takich, które pretendują do roli odrębnych bytów językowych, a w konsekwencji 
odrębnych haseł w słowniku. I choć nie jest tak, że decyzje leksykografów odno-
śnie do dwóch interesujących mnie jednostek przyjmuję bezkrytycznie i w stu 
procentach, to właśnie ich opracowania stanowić będą punkt odniesienia w wie-
lu kwestiach, które poruszę w tym artykule. Ostatecznym celem moich analiz 
będzie próba rozstrzygnięcia, czy wyrażenia chwila i moment są synonimiczne 
w wąskim sensie, tj. czy zachodzi między nimi relacja obustronnej implikacji 
skutkująca równoznacznością czy też identycznością semantyczną (por. Bedna-
rek, Grochowski 1997, s. 17–18). Odpowiedź na to pytanie muszą jednak poprze-
dzić ustalenia pozwalające na uporządkowanie pola badawczego, a więc oddzie-
lenie od siebie rzeczy nietożsamych, ale też połączenie takich, które sprawiają 
jedynie wrażenie różnych. Mam tu na myśli uważne wyodrębnienie jednostek 
języka (w rozumieniu Andrzeja Bogusławskiego, por. Bogusławski 1976) z udzia-
łem analizowanych słów.

2. Zanim jednak przejdę do zapowiedzianych obserwacji materiału badawcze-
go, na który w większości składają się autentyczne zdania z oboma wyrażeniami 

1 W swoich badaniach będę odwoływać się do najbardziej współczesnych słowników polsz-
czyzny. Mój wybór padł na dwa wyróżniające się pod tym względem opracowania: ISJP z 2000 r. 
i nieco późniejszy WSJP, który jest na bieżąco uzupełniany (prace nad nim trwają od końca 
2007 r.).
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(zaczerpnięte z Narodowego Korpusu Języka Polskiego, dalej w skrócie: NKJP)2, 
przedstawię pokrótce refleksje innych badaczy na zgłębiany temat. Faworyzowa-
nie ustaleń leksykografów wynika w dużej mierze z bardzo skromnego oglądu 
badanego zagadnienia w literaturze specjalistycznej. W żadnej ze znanych mi 
prac nie natrafiłam na opisy znaczenia słów chwila czy moment. Wprawdzie w ar-
tykule z 2003 roku Elżbieta Wierzbicka pisze m.in. o ciągach w tej chwili i w tym 
momencie jako o przysłówkowych wykładnikach aktualizacji temporalnej (por. 
przykłady z tekstu: Zawsze ci to radzę i w tej chwili też ci to radzę; Kiedy Jan 
wyszedł? – W tej chwili; Kiedy odjechał pociąg do Krakowa? – W tym momencie; 
W tej chwili wybiła północ), ale po pierwsze, autorka nie podejmuje się opisu se-
mantycznego opisywanych wyrażeń, po drugie, wskazane wyrażenia w większo-
ści przytaczanych kontekstów nie są odrębnymi jednostkami języka, a po trze-
cie, w materiale przykładowym autorka miesza ze sobą odrębne językowo rzeczy 
i obok kontekstów w rodzaju tych przywołanych wyżej zamieszcza użycia przy-
rozkaźnikowe W tej chwili wracaj!, Wyjdź w tej chwili! (Wierzbicka 2003, s. 204), 
charakterystyczne zresztą tylko dla chwili, bo słowo moment tak nie funkcjonuje 
(wątek ten rozwinę w kolejnej części tekstu, por. § 3). 

Inspirujące, choć akurat niekoniecznie bezpośrednio dla podjętych w tym 
tekście badań, raczej dla namysłu nad fundamentalnymi problemami opisu zna-
czenia słów, są propozycje Gottfrieda W. Leibniza i Anny Wierzbickiej na temat 
definiowania pojęcia czasu. Wydają się one kompatybilne o tyle, że w obu kon-
cepcjach definicji znajduje się odwołanie do ‘zmiany’, ‘stawania się ’. W Tablicach 
definicji Leibniza czas (łac. tempus) definiuje się jako ‘ciągły porządek istnienia, 
określony ze względu na zmiany’ (Leibniz 1975, s. 45). Natomiast Wierzbicka 
w swoich dość ogólnych rozważaniach nad konceptualizacją i interpretacją se-
mantyczną ‘czasu’ (w zestawieniu z pojęciem przestrzeni) operuje oryginalnym 
pojęciem ‘świat-kiedyś’. W jednej z istotnych konkluzji autorka stwierdza: „wy-
daje  się, że pojęcie «stawania», połączone z wyznaczonością światów-kiedyś 
(«te światy, które…») wystarcza całkowicie do zinterpretowania wszelkich granic 
czasowych («początek», «koniec», «od – do») (Wierzbicka 1972, s. 156). Kon-
sekwencją takiego ujęcia czasu mogłoby być interpretowanie chwili jako świata, 
w którym nie mogą zmieścić się inne światy (czy też światy-kiedyś). Do kwestii 
tej nawiążę w dalszej części artykułu (por. § 6).

3. Aby nie popaść w groźną pułapkę utożsamienia ze sobą rzeczy niejedno-
rodnych, zasługujących na odrębne potraktowanie, lub też odwrotnie – oddzie-
lenia od siebie rzeczy językowo tożsamych, a w najgorszym wypadku skontami-
nowania tych dwóch błędów badawczych, należy jasno zdać sprawę z wielości 

2 W niektórych partiach tekstu będę wspierać się dodatkowo zdaniami spreparowanymi 
na potrzeby tych badań lub też zasłyszanymi. 



Mariola Wołk550

i różnorodności wystąpień tekstowych obu analizowanych słów. Jak wspomina-
łam, dużą pracę w tym zakresie wykonali autorzy definicji słownikowych, dlate-
go znaczna część ustaleń porządkujących opisywany problem będzie zapewne 
zbieżna z ustaleniami przedstawionymi we współczesnych słownikach (szczegól-
nie dwóch stosunkowo nowych, por. przypis 1). 

Trzeba widzieć różnice w funkcjonowaniu badanych wyrażeń zarysowują-
ce się między przykładami 1–5, 6–8, 9–11 i 12–14 z leksemem chwila oraz niemal 
analogicznie (poza ciągiem występującym przy rozkaźniku jak w 9–11) wyglą-
dające zależności między wypowiedzeniami z leksemem moment, por. 15–19, 
20–22 i 23–25:

1) Nie minęła chwila, kiedy pogotowie nadjechało .
2) Po chwili zawołał kelnerkę i zamówił butelkę wina .
3) Przez chwilę nic nie mówiły .
4) Macie być u mnie za chwilę .
5) To niech pan chwilę poczeka .
6) Chwila! Ty coś sobie wreszcie uświadom, Rzakowicz!
7) Chwila! Najpierw sobie coś wyjaśnimy .
8) Zaraz… Chwila . Ledwo się znamy, a ty zachowujesz się jak duch opiekuńczy .
9) W tej chwili wyrzuć ten łach!

10) Tosiek, w tej chwili siadaj do nauki!
11) Odłóż to w tej chwili, to nie jest dla ciebie!
12) Chwilami drzemał oparty czołem o parapet .
13) Chwilami przypominał świętego z ruskiej ikony .
14) Chwilami zastanawiam się, czy nie lepiej być mężczyzną .

15) Nawet przez moment myślałam, że to tamten .
16) Siadam na moment, choć już właściwie mam koniec roboty .
17) Zaciągnęła się papierosem i czerwony ognik na moment rozjaśnił jej twarz .
18) Przepraszam panów na moment .
19) Trasa z każdym momentem stawała się trudniejsza .
20) Moment! Proszę zaczekać .
21) Nawet nie zdążyłaś się uśmiechnąć! Moment!
22) Moment, bo znów się gubię .
23) Momentami ogarniał mnie niepokój .
24) To momentami bardzo tajemniczy facet .

25) Muszę przyznać, że momentami potrafiła mnie rozbawić do łez . 
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Kryterium ich rozróżnienia stanowi przynależność do części mowy. W przykła-
dach 1–5 i 15–19 występuje rzeczownik (zwykle w połączeniu z przyimkami), 
w 6–8 i 20–22 wykrzyknik (mający także leksykalne odpowiedniki w postaci 
dość licznych zdrobnień, por. chwila, chwilka, chwilunia, chwileczkę3, momencik), 
w 12–14 i 23–25 przysłówek, a w zdaniach 9–11 przyrozkaźnikowy ciąg w tej 
chwili również pełniący funkcję przysłówka.

Nie jest to jednak jedyna zmienna, którą należałoby uwzględnić w oddzie-
laniu od siebie wystąpień pretendujących do roli samodzielnych bytów języko-
wych. Po pierwsze, granice jednostek języka rozciągają się niejednokrotnie także 
na ciągi niejednoelementowe, po drugie, istotne jest też to, w jakim znaczeniu 
funkcjonują badane wyrażenia. Pierwszą ze zgłoszonych kwestii rozwiążę krótko, 
wyliczając wyrażenia, które są niepodzielnymi z semantycznego punktu widzenia 
ciągami. Należą do nich: skontaminowany z analizowanych wyrazów ciąg chwi-
la, moment (zapisywany także, co ma uzasadnienie prozodyczne, bez przecinka), 
pełniący funkcję wykrzyknika, następnie wyrażenia: potrzeba chwili, ktoś nie ma 
chwili do stracenia oraz moment zwrotny. Wszystkie zostały odnotowane w WSJP 
i ISJP, przy czym w wymienionych słownikach za jednostki języka uznaje się także 
wyrażenia: chwila prawdy, chwila próby, robić coś pod wpływem chwili, w ostatniej 
chwili, w jednej chwili (trzy ostatnie odnotowuje tylko ISJP). Według mnie żadna 
z nich nie spełnia bezdyskusyjnie warunku niepodzielności. Oprócz chwili praw-
dy czy chwili próby mamy jeszcze chwilę (lub pluralne: chwile) szczęścia / smutku 
/ zastanowienia / zwątpienia (a także uzupełnione o wykładniki referencjalnego 
uszczegółowienia konstrukcje w rodzaju: jedyna chwila jej prawdziwego szczę-
ścia) itp., robić coś można również pod wpływem emocji / impulsu / atmosfery4, 
natomiast dwa ostatnie ciągi pokazują, że lewostronny składnik nie ogranicza się 
do dwóch występujących w nich słów, por. w kolejnej chwili, w tej chwili, w tamtej 
chwili. Nad drugą z zasygnalizowanych wyżej spraw (tj. kwestią dotyczącą zna-
czenia) chciałabym zastanowić się dłużej, ponieważ właśnie na tej ścieżce można 
znaleźć trop do rozwikłania kluczowego problemu podjętego w tych badaniach. 

3 Warto odnotować, że ten deminutywny wariant wykrzyknika Chwila! ma wyłącznie po-
stać biernikową (mianownikowa chwileczka, w przeciwieństwie do innych deminutiwów, takich 
jak chwilunia czy chwilka, w tej funkcji nie występuje). Trzeba by traktować go jako skróconą 
wersję frazy Poczekaj chwileczkę! lub Daj mi chwileczkę!

4 Trzeba jednak przyznać, że rozkładalność ciągu pod wpływem chwili nie jest oczywista. 
Wprawdzie możliwość zbudowania konstrukcji w rodzaju zrobiła to pod wpływem tamtej podnio-
słej chwili (zawierająca wykładniki referencjalnego uszczegółowienia) wygląda na kolejny argu-
ment za tym, by tę hipotezę utrzymać, ale próba substytucji chwili przez wyrażenia będące okre-
śleniami czasu (a więc semantycznie jej najbliższe), takie jak np. moment, godzina, minuta, daje 
połączenia nieakceptowalne: por. *pod wpływem momentu / godziny / minuty. Dla prowadzonych 
analiz nie jest to rozstrzygnięcie kluczowe, jednak sam problem wydaje się wart dokładniejszych 
obserwacji. 
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Swoją uwagę skieruję na podstawowe jednostki rzeczownikowe (por. konteksty 
1–5 i 15–19), fundujące inne (tj. z jednej strony wykrzyknikowe i przysłówkowe, 
z drugiej – przyrozkaźnikowe) wyrażenia z ciągiem chwila lub moment.

4. Do kwestii orzekania polisemii należy zawsze podchodzić z dużą ostroż-
nością i rezerwą. Dobrą praktyką jest ta zgłaszana w wielu pracach m.in. przez 
Macieja Grochowskiego czy Andrzeja Bogusławskiego (por. np. Bogusławski 
2003, Grochowski 2004, zob. także Danielewiczowa 2011), by jako hipotezę zero-
wą przyjmować, że badane wyrażenie jest monosemiczne i dopiero w wypadku 
pojawienia się niezbitych dowodów na to, że tak nie jest, przyjmować hipotezę 
inną. W obu słownikach języka polskiego, do których odwołuję się w tych bada-
niach, więcej niż jedno znaczenie przypisuje się jednostkom rzeczownikowym. 
I tak, w ISJP chwilę definiuje się jako ‘bardzo krótki odcinek czasu, np. kilka se-
kund’ i ‘punkt w czasie, często określony przez jakieś zdarzenie’ (I, s.181), w WSJP 
bardzo podobnie: jako ‘bardzo krótki odcinek czasu’ i ‘pewien moment lub okres, 
w którym coś nastąpiło’ (https://wsjp.pl/haslo/do_druku/21939/chwila, dostęp: 
20 stycznia 2022). Wyrażeniu moment przyporządkowuje się aż trzy znaczenia. 
W ISJP: ‘bardzo krótki odcinek czasu, np. kilka sekund lub kilka minut’, ‘punkt 
w czasie określony przez jakieś zdarzenie’, ‘fragment czegoś, co trwa przez ja-
kiś czas lub przedstawia zdarzenia trwające przez jakiś czas’ (I, s. 885–886), 
a w WSJP: ‘odcinek czasu odczuwany jako bardzo krótki’, ‘punkt w czasie wy-
odrębniony w psychice człowieka ze względu na pewne zdarzenie’, ‘krótki etap 
w trwaniu lub rozwoju czegoś’ (https://wsjp.pl/haslo/do_druku/23117/moment, 
dostęp: 20 stycznia 2022). Poza wskazanymi znaczeniami w obu słownikach od-
notowuje się jako odrębną jednostkę wyrażenie momenty (choć w WSJP leksem 
ma postać liczby pojedynczej, co wydaje mi się niesłuszną decyzją) odnoszące się 
do scen erotycznych w filmach lub książkach (por. np. Tak czy inaczej w filmie 
„momenty” były). Nie wdając się drobiazgowo w szczegóły dotyczące uchybień, 
jakie pojawiły się w przytoczonych definicjach, poprzestanę jedynie na wskaza-
niu błędnego koła w definicji chwili w WSJP (słowo chwila definiuje się za po-
mocą słowa moment) i zgłoszeniu wątpliwości co do tego, dlaczego – zgodnie 
z propozycją definicyjną z ISJP – krótki odcinek czasu, jakim jest chwila, miał-
by się rozciągać na kilka sekund, a dla momentu mógłby trwać kilka sekund lub 
kilka minut. Nie to jest jednak istotne, zwłaszcza pytanie o to, jak długo trwa 
chwila czy moment, lub też, co trwa krócej: chwila czy moment, jest pytaniem 
chybionym. Odniosę się więc do wniosków istotnych płynących z przytoczonych 
charakterystyk. Po pierwsze, porównywane jednostki traktuje się, przynajmniej 
w pierwszym znaczeniu, jako synonimiczne. Po drugie, zwraca uwagę oddziele-
nie znaczenia, powiedzmy, stricte temporalnego od, przyjmijmy na razie umow-
nie, zdarzeniowego. Z pierwszą myślą można by się zgodzić dopiero po znale-
zieniu niezbitego dowodu na jej słuszność. Dlatego powrócę do niej w końcowej 
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części tekstu. Z drugą zgadzam się już na tym etapie analizy, ale jedynie poło-
wicznie. Nie przekonuje mnie bowiem dopatrywanie się dwóch różnych sensów 
na poziomie czasu trwania bądź też ujmowania zdarzenia określanego jako mo-
ment, a więc rozróżnianie w definicjach słowa moment ‘punktu w czasie’ i ‘etapu 
/ fragmentu w trwaniu czegoś’. Argumentację należałoby jednak poprzedzić ma-
teriałem ilustrującym zarysowane zróżnicowanie. 

5. Można by wstępnie przyjąć, że w wypowiedzeniach 1–5 i 15–19 obie ana-
lizowane jednostki występują w prymarnym dla nich odniesieniu temporalnym. 
Poniżej zamieszczam egzemplifikacje innego ich użycia, w słownikach odpowia-
dające znaczeniu drugiemu dla słowa chwila oraz drugiemu i trzeciemu dla wy-
rażenia moment:

26) Naprawdę trudno uwierzyć, że krótka chwila zawiera tyle możliwości .
27) To była chyba najcięższa chwila w moim życiu .
28) Gorsze były może tylko chwile przed rozwodem .
29) Były chwile, że w akcji jednocześnie brało udział przeszło sto ludzi .
30) Chwyta cudowne chwile spędzone przy budowie tego domu .
31) Są takie chwile, są momenty dopasowania, ale one zdarzają się mężczyźnie i kobie-

cie nie tylko w małżeństwie .
32) Powiedz mi tylko, wtedy znajdę odpowiedni moment .
33) Trzeba zaczekać na lepszy moment .
34) Mecz obfitował w sensacyjne momenty .
35) Jestem prawie przekonany, że to najładniejsze momenty tej wojny .
36) Spędził pół nocy w centrali i zanim coś zaczęło się dziać, został przez kogoś zluzo-

wany tak, że najciekawsze momenty przespał .

Różnica między przytoczonymi wypowiedzeniami a przykładami 1–5 i 15–19 
polega na tym, że prymarnie, czyli w kontekstach wystąpień rzeczownikowych 
przywołanych wcześniej (tj. 1–5 i 15–19), za pomocą obu jednostek orzeka się 
wyłącznie o czasie trwania określonych czynności (zdarzeń / stanów rzeczy), dla-
tego charakterystyczne dla nich są połączenia z przyimkami po, przez, za, na (por. 
np. po chwili, przez chwilę, za moment, na moment) lub czasownikami implikują-
cymi związek z czasem, np. minęła chwila, poczekać chwilę / moment. W kontek-
stach 26–36 również nie abstrahuje się od pojęcia czasu, jednak pierwszoplanowe 
staje  się w nich ujęcie zdarzeniocentryczne, czyli powiedzenie czegoś o, znów 
przyjmijmy umownie, zdarzeniu – czymś, co  się dzieje lub działo w jakimś, 
zwykle krótkim, czasie. Charakterystyczne, choć nie obligatoryjne (por. 26, 27, 
32 i 33), jest występowanie w nich opisywanych rzeczowników w liczbie mnogiej. 
Jeśli mówi się o chwilach w czyimś życiu czy momentach – dobrych, złych, lepszych, 
gorszych, odpowiednich lub nieodpowiednich – to ma się de facto na myśli pewne 
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układy zdarzeniowe bądź sytuacyjne, na które nakłada  się domyślnie klauzulę 
luźno (bo umownie) rozumianej krótkości. Szczęśliwe chwile można by pewnie 
z powodzeniem odnieść do miesięcy, a nawet lat (dlatego życzymy często innym 
szczęśliwych chwil właśnie), momenty również nie muszą zamykać  się w kilku 
minutach. Dlatego właśnie leksykografowie w swoich charakterystykach nie 
tylko oddzielają znaczenia temporalne od zdarzeniowych, lecz także w obrębie 
tych drugich odróżniają w definicjach momentu takie zdarzenia, które sytuują się 
na osi czasu jako punkt, od takich, które rozciągają się na jakiś dłuższy odcinek, 
stanowiąc etap w trwaniu czegoś. W takich kontekstach oba badane słowa są 
zastępowalne przez hiperonimy w rodzaju czas lub okres, np.: 

37) Przyszedł taki moment / Przyszła taka chwila, że wiedziała, że musi wreszcie prze-
rwać ten chory układ (przykład własny).

37’) Przyszedł taki czas, że wiedziała, że musi wreszcie przerwać ten chory układ .

Nie jest jednak według mnie jasne, na podstawie jakiego kryterium można było-
by wyraźnie i bezdyskusyjnie oddzielić jedno znaczenie od drugiego. Najcięższa 
chwila w czyimś życiu (por. 27) może odnosić się do zdarzenia na tyle krótkiego, 
że oznaczylibyśmy je na osi czasu jako punkt (np. minuta czekania na otworze-
nie dokumentu z ważnymi wynikami badań), lub też do całego zdarzenia, jakim 
jest, powiedzmy, trwająca długo rozprawa w sądzie (pewnie dlatego częściej po-
jawiają się użycia pluralne). Momenty w meczu (por. 34) pewnie rozgrywają się 
w ciągu kilku lub kilkunastu sekund, ale już momenty w czasie wojny (por. 35) 
dałoby się pewnie znów odnieść albo do krótkich scen (np. powitań, pożegnań), 
albo do całych sekwencji sytuacji rozciągających się na dłuższe odcinki w czasie. 
Krótko mówiąc, często są to kwestie nierozstrzygalne. Dlatego uważam, że w in-
terpretacji przykładów (są to egzemplifikacje własne):

38) Miała w życiu taki moment, kiedy zostawiłaby wszystko i wyjechała gdziekol- 
wiek .

39) W tym momencie liczyło się dla niej tylko to, żeby być z nim .

należałoby przyjąć dwie możliwości: odniesienie momentu do czegoś trwającego 
krótko (powiedzmy, do punktu w czasie) lub też do etapu w czyimś życiu. Za ta-
kie rozwiązanie może odpowiadać dictum zdania, w którym występuje badane 
wyrażenie. W przykładzie 38 jest to nie tyle właściwość czy specyfika wyrażenia 
moment lub w tym momencie, ile konstrukcji czasowej z kiedy. Zauważmy bo-
wiem, że podobne wahanie nie pojawi się w interpretacji wypowiedzeń (przykła-
dy własne) w rodzaju:

40) W tym momencie do pokoju wszedł / wchodzi Piotr .
41) W tym momencie odezwał / odzywa się prezes .
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Użyte w nich czasowniki (zwłaszcza w czasie teraźniejszym) bezdyskusyjnie re-
lacjonują określone krótkie sceny (punkty w czasie) składające się na zdarzenia. 
Jednak w przykładzie

42) Wypełniasz tę tabelkę, a resztę weryfikują inni, więc w tym momencie to koniec 
twojej roboty (zasłyszane).

prawdopodobna wydaje się interpretacja, w której wyrażenie moment odniesie-
my do etapu, choć na dobrą sprawę można byłoby zinterpretować je również jako 
punkt w czasie .

Wobec braku wyraźnych wytycznych pozwalających na odróżnienie interpre-
tacji „punktowej” od „etapowej” proponuję sprowadzenie tych dwóch wyodręb-
nianych w opisach słownikowych znaczeń do jednego, które będę określała jako 
quasi-temporalne / zdarzeniowe (w odróżnieniu od prymarnego stricte tempo-
ralnego) i, poprzez uogólnienie, odnosiła do układu zdarzeniowego lub sytuacyj-
nego (ujmowanie tego w postaci alternatywy ma swoje uzasadnienie, o którym 
napiszę w kolejnej części analizy, por. § 6) rozgrywającego się w obrębie umow-
nie krótkiego odcinka czasu. Mimo że w opracowaniach słownikowych problem 
ten dotyczy tylko wyrażenia moment, to – jak pokazuje powyższa analiza – po-
równywane jednostki nie różnią  się od siebie pod rozpatrywanym względem 
(por. autentyczny przykład: Świat w tej chwili jest niesłychanie atrakcyjny przez 
swoje urządzenia).

6. Właśnie różnicami, a właściwie: ewentualnymi różnicami pomiędzy bada-
nymi jednostkami, zajmę się w tej części rozważań. Skoncentruję się na różni-
cach, ponieważ podobieństwo semantyczne wyrażeń chwila i moment nie budzi 
najmniejszych wątpliwości: są one wzajemnie zastępowalne w większości kon-
tekstów, por. kilka wybranych substytucji:

3’) Przez moment nic nie mówiły .
5’) To niech pan moment poczeka .

15’) Nawet przez chwilę myślałam, że to tamten .
17’) Zaciągnęła się papierosem i czerwony ognik na chwilę rozjaśnił jej twarz .
19’) Trasa z każdą chwilą stawała się trudniejsza .

Sprawa jest problematyczna o tyle, że większość dających się zaobserwować róż-
nic wydaje się na tyle dyskretna, że można mieć wątpliwości co do ich właściwej 
kwalifikacji lub wagi dla podjętej analizy. Po pierwsze, dotyczą one w najwięk-
szej mierze chwili i momentu w znaczeniu zdarzeniowym (quasi-temporalnym) 
(w słownikach odnotowanych jako drugie dla chwili lub drugie i trzecie dla mo-
mentu), po drugie, zarysowują  się one zwykle w obrębie połączeń mogących 
pretendować do dobrze już utrwalonych w języku lub do użyć wpisujących się 
w określone konwencje gatunkowe. Za takie można uznać okolicznościowe 
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formuły życzeniowe ze słowem chwila, np. Życzę ci samych cudownych chwil; Sa-
mych dobrych chwil na nowej drodze życia; Żyj chwilą (por. raczej nieakceptowal-
ne, bo nieempiryczne: *Życzę ci samych cudownych momentów; *Samych dobrych 
momentów na nowej drodze życia; *Żyj momentem), oraz teksty artystyczne, np. 
wiersze lub piosenki, w których chwila (a częściej pluralne chwile) wyraźnie do-
minuje nad momentem, por.: W życiu piękne są tylko chwile; Nie odnajdzie nas ta 
sama chwila; Chwile są kalendarzem wspomnień; Mieliśmy dla siebie tyle chwil. 
Wśród rozpatrywanych kontekstów znajdują  się także połączenia w rodzaju: 
upłynęła chwila, minęła chwila, kilka chwil, coś potrwa dłuższą chwilę, wielka 
chwila (por. To wielka chwila dla nas wszystkich) kontrastujące z nieakceptowal-
nymi: *upłynął moment, *minął moment, *kilka momentów, *coś potrwa dłuższy 
moment, *wielki moment. 

Ostatnia obserwacja, choć dotyczy chwili w prymarnym ujęciu temporalnym, 
zdaje się implikować zależność między oboma wyrażeniami na poziomie znacze-
nia zdarzeniowego (quasi-temporalnego), dającą się sprowadzić do relacji: część 
– całość. Widać ją w następujących kontekstach testujących:

43) Ta chwila przyniosła ciekawe momenty .
44) Ileż ciekawych momentów składało się na tę chwilę!,

pozwalających na wysnucie wniosku, zgodnie z którym moment może być skła-
dową chwili, ale nie odwrotnie, co potwierdza dewiacyjność przykładów:

43’) *Ten moment przyniósł ciekawe chwile .
44’) *Ileż ciekawych chwil składało się na ten moment!

To zaś pokazuje specyfikę wyrażenia chwila, którą trzeba by konceptualizować 
jako pewną zamkniętą całość mogącą mieć charakter złożony, wyposażoną do-
datkowo w coś w rodzaju swoistej aury, atmosfery zdarzenia. To wyjaśniałoby 
stosunkowo częste pojawianie się tego słowa w tekstach o proweniencji artystycz-
nej. Pewnie dlatego chętnie mówi się także o tym, że wraca się wspomnieniami 
do dawnych / tamtych chwil, pamięta się chwile z kimś spędzone i życzy się komuś 
pięknych chwil. Natomiast wyrażenie moment, zwykle w układzie w tym momen-
cie / w pewnym momencie, pojawia się często w kontekstach narracyjno-sprawoz-
dawczych, w których relacjonuje się – bywa, że obraz po obrazie, scena po sce-
nie czy sekwencja po sekwencji – jakieś zdarzenia. Przedstawiona obserwacja 
pozostaje zatem w konflikcie z pomysłem wynikającym z propozycji Wierzbic-
kiej (1972), by chwilę ujmować jako świat, w którym nie mogą zmieścić się inne 
światy. Takie ujęcie dałoby się odnieść jedynie do chwili w znaczeniu stricte tem-
poralnym, w znaczeniu quasi-temporalnym chwila jawi się jako pewne zdarze-
nie, na które właśnie mogą składać się inne „światy”, tj. pewne elementy inne niż 
obligatoryjne czas i przestrzeń, np. całe sytuacje wraz ze stanami emocjonalnymi 
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ich uczestników, budujące swoistą aurę. Moment wydaje się pod tym względem 
neutralny, odnosi się nie tyle do zdarzenia, ile do sytuacji, tj. układu elementów 
pozostających względem siebie w określonych zależnościach i składających  się 
na jakieś zdarzenie. Poszukiwane dystynkcje opierałyby  się więc na opozycji: 
zdarzenie – sytuacja, dającej się explicite ująć jako kontrast w rodzaju: ‘to, co się 
dzieje/stało/stanie’ (dla chwili) – ‘to, jak coś się dzieje/stało/stanie’ (dla momentu). 
Pierwszemu członowi, ujmowanemu jako pewna zamknięta całość, wzięta wraz 
z całą atmosferą i swoistą aurą, przysługiwałaby cecha statyczności, natomiast 
drugiemu – ze względu na bycie elementem (sytuacją), tj. obrazem, kadrem, sce-
ną, pewnego układu zdarzeniowego – cecha dynamiczności.

7. Jeśliby zgodzić się z zaproponowaną wyżej interpretacją, to należałoby od-
rzucić hipotezę o synonimiczności porównywanych jednostek w obrębie zna-
czenia quasi-temporalnego. Skłonna jestem natomiast przychylić się do hipote-
zy o równoznaczności tych wyrażeń w podstawowym dla nich znaczeniu tem-
poralnym. Należałoby jednak podkreślić, że na wykorzystywane w definicjach 
słownikowych pojęcie krótkości trwania czegoś powinien być nałożony warunek 
umowności. Zwróćmy uwagę na to, że o ile można powiedzieć, że coś potrwa 
dłuższą chwilę, o tyle nie da się zaakceptować połączeń *dłuższa godzina, *dłuż-
sza minuta, *dłuższa sekunda. Nieakceptowalne jest wprawdzie także zestawienie 
*dłuższy moment, ale – jak pisałam wyżej – nie ma to związku z precyzyjnością 
określenia długości trwania czegoś (jak to jest w wypadku np. godziny, która 
trwa 60 minut, czy minuty trwającej 60 sekund), raczej z możliwością bycia czę-
ścią składową pewnej całości (zdarzenia). Niemniej oba wyrażenia uznałabym 
za określenia implikujące krótkość nieokreśloną. 
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Streszczenie

Artykuł zawiera analizę porównawczą dwóch polskich wyrażeń: chwila i moment. Cen-
tralny problem dotyczy opisu ich znaczenia, w szczególności rozstrzygnięcia, czy ze-
stawiane wyrażenia wchodzą ze sobą w relację obustronnej implikacji, tj. synonimii 
(równoznaczności), czy też da się wskazać elementy różniące ich struktury znaczenio-
we. Badania semantyczne poprzedza próba wyodrębnienia z autentycznych wystąpień 
tekstowych, w których pojawiają się opisywane słowa, jednostek języka z ich udziałem. 
W dalszej części tekstu szczegółowemu oglądowi poddane są jednostki rzeczownikowe, 
funkcjonalnie fundujące z jednej strony ciągi wykrzyknikowe i przysłówkowe, z drugiej 
– przyrozkaźnikowe z segmentem chwila i moment. 

SłOWA KLuCZOWE: znaczenie, synonimia, polisemia, leksykografia
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EPTONIM W FUNKCJI NAZWY WŁASNEJ: 
MOTYWACJA, KONTEKST, INTENCJA 

(NA PRZYKŁADZIE FRAZY JESZCZE W ZIELONE GRAMY)

WINGED WORDS USED IN THE PROPER NAME FUNCTION: 
MOTIVATION, CONTEXT, INTENTION 

(ON THE EXAMPLE OF THE PHRASE: JESZCZE W ZIELONE GRAMY 
[‘WE ARE STILL PLAYING GREEN’])

ABSTRACT: The  subject of  the  article are proper names derived from winged words. 
The text deals with the  issue of  the  interpretation of  these names in terms of content and 
motivation. During semantic and pragmatic analyzes involving over twenty proper names 
based on a single winged word Jeszcze w zielone gramy [‘we are still playing green’] (origi-
nally the title of the song by Wojciech Młynarski), answers were sought to the following ques-
tions: what motivated these names, what aspect of the designate they expose, and what could 
be the cognitive basis for their interpretation. The research showed that in the case of most 
of the names, the basis was the source text and linguistic and cultural context (particularly 
the cultural connotations of  the adjective zielony ‘green’, but also connotations of  the verb 
grać ‘to play’). The intentions of the creators of the proper names usually corresponded with 
the intentional meaning of the source text. They used the imagery, expressiveness, and poten-
tial associative richness connected to the song, from which the winged word came, to achieve 
their own goals: not only to identify the designate, but also to give it a certain characteristic.

KEYWORDS: semantics and pragmatics of  winged words, semantic motivation 
of an idiom, title semantics, language and style of Wojciech Młynarski
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Eptonimy, czyli „odtwarzalne wielowyrazowce imienne” (Chlebda 2005, s. 11–13), 
określane również tradycyjnym mianem skrzydlatych słów1, funkcjonują w prze-
strzeni komunikacyjnej w osobliwy i intrygujący sposób. Są cytatami szczególne-
go rodzaju, gdyż cechuje je znaczny stopień społecznego utrwalenia. Użytkowni-
cy języka przyswajają je i reprodukują (Chlebda 2005, s. 163) we własnych wy-
powiedziach jako gotowe całostki formalno-semantyczne, zwykle nieregularne 
pod względem znaczeniowym, co upodabnia je do frazeologizmów (zwłaszcza 
do fraz, por. Lewicki, Pajdzińska 2001; Lewicki 2003) i przysłów. Od tych pierw-
szych różni je jednak to, że są nośnikiem określonego znaczenia intencjonalnego 
(Puzynina 1997). O wielu eptonimach można powiedzieć, że są – tak jak pare-
mia – minimalnymi tekstami2, przy czym źródła przysłów na ogół nie potrafimy 
ustalić bądź też wiedza o nim ma charakter specjalistyczny, toteż dla tych, którzy 
się nimi posługują, nie odgrywa to znaczącej roli komunikacyjnej. Tymczasem 
w przypadku eptonimu kontekst źródłowy, wciąż rozpoznawalny dla członków 
wspólnoty językowej, z dużym prawdopodobieństwem stanowi dla interpretato-
ra ważny punkt odniesienia. Dzieje się tak również wtedy, gdy przytoczenie tego 
rodzaju zostaje użyte jako nazwa własna.

Wykorzystanie w tej funkcji społecznie utrwalonego połączenia wyrazów nie 
jest niczym wyjątkowym. Onimy tego rodzaju Artur Gałkowski określił mianem 
chrematonimów frazematycznych enuncjatywnych, o których pisał:

(…) nie jest [ich] w ostatecznym rozrachunku nazbyt wiele, jeśli porównamy je z in-
nymi obszarami kreacyjnymi, jednak ich językowa „autentyczność” i ekspresywna 
siła przemawiania jest na tyle aktualna, że czynią one z chrematonimu frazematycz-
nego komunikat o dyskretnej, ale weryfikowalnej kognitywnie treści (Gałkowski 
2008, s. 279). 

Chrematonimy frazematyczne, czyli pochodzące od połączeń wyrazowych wy-
kazujących pewien stopień frazeologizacji3, bywają odnoszone do różnego rodza-
ju desygnatów. Jeśli są one „nazw[ami] wytworów kultury duchowej” (Gałkowski 

1 Już w starożytności stosowano określenie epea pteroenta (Chlebda 2005, s. 11–13) w od-
niesieniu do obiegowych fraz o możliwym do ustalenia pochodzeniu. Nazwa ta ma swoje od-
powiedniki w wielu językach europejskich, np .: winged words (ang .), geflügelte Worte (niem.), 
крылатые слова (ros.), mots ailés (fr.) i in.

2 Eptonim nie zawsze jednak bywa minimalnym tekstem. Znamion tekstowości trudno 
dopatrywać się w takich na przykład obiegowych połączeniach, jak brzydkie kaczątko, buszujący 
w zbożu, czerep rubaszny, walka o byt czy pogoda dla bogaczy, których charakter cytatowy jest ską-
dinąd łatwo rozpoznawalny dla niespecjalistów. Pragnę podziękować Recenzentowi niniejszego ar-
tykułu na zwrócenie uwagi na ten problem; podane tu przykłady eptonimów pochodzą z recenzji.

3 Uczony pisał: „Chrematonim enuncjatywny może zbliżać się do postaci frazeologizmu albo 
być w efekcie równy w formie frazeologizmowi utwierdzonemu w języku” (Gałkowski 2008, s. 279). 
Poczynił przy tym zastrzeżenie (za Cz. Kosylem i R. Žilovą), że „frazeologizacja nie musi być peł-
na” (tamże). Podane przez badacza przykłady typu Budzą się demony (nazwa imprezy w klubie 
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2008, s. 19), można je, według kryterium denotacyjnego, zaliczyć do kategorii 
ideonimów, która obejmuje: 

(…) nazwy dzieł artystycznych i rzemieślniczych, powstałych przy zastosowaniu 
specjalnych ludzkich umiejętności i talentów: nazwy dzieł sztuk plastycznych i ręko-
dzielniczych (nazwy dzwonów, obrazów, rzeźb); nazwy dzieł literackich, medialnych 
i muzyczno-scenicznych (tytuły książek, gazet, artykułów prasowych, utworów mu-
zycznych, teatralnych, filmowych itp.) (Gałkowski 2008, s. 19)4.

Nadawanie dziełom człowieka nazw bazujących na społecznie utrwalonych, 
odtwarzalnych połączeniach wyrazowych bywa motywowane chęcią realizacji 
nie tylko celu identyfikacyjnego (Danek 2004), lecz także predykacyjnego – ide-
onim tego rodzaju pozwala bowiem orzekać coś o desygnacie, innymi słowy: nie-
sie pewną charakterystykę tego, co nazywa. Na tę własność niektórych onimów 
–  w szczególności tytułów, lecz także np. nazw przedsiębiorstw (Pisarek 2004, 
s. 63, por. Siwiec 2012) – zwrócił uwagę Walery Pisarek. Zdaniem uczonego:

Nazwa własna jest po prostu przede wszystkim etykietą desygnatu, czyli mówiąc in-
nymi słowy jej prymarną funkcją jest oznaczanie (denotacja), w przeciwieństwie do 
znaczenia (konotacji) wyrazów pospolitych. Ale granica między nazwami własnymi 
a pospolitymi jest dość płynna, a i obszar niewątpliwie należący do nazw własnych nie 
jest jednolity. (…) W znacznym stopniu odmienny typ nazw własnych reprezentują 
tytuły utworów. Ich funkcja nie wyczerpuje się na „jednostkowaniu” przedmiotów; 
niekiedy schodzi na plan dalszy. Tytuł nie tylko oznacza (denotuje), ale i znaczy (ko-
notuje) (Pisarek 2004/1967, s. 61) 

Właściwość, o której pisał uczony, czyli, innymi słowy, interpretowalność nazwy 
„pod kątem treściowo-motywacyjnym” (Gałkowski 2008, s. 41), dotyczy wielu 
ideonimów.

Warto w taki właśnie sposób spojrzeć na znaną frazę Jeszcze w zielone gramy5, 
która – jak wynika z rekonesansu materiałowego przeprowadzonego na potrzeby 
niniejszego opracowania6 – stała się źródłem ponad dwudziestu nazw własnych: 
tytułów książek i artykułów publicystycznych, nazw wydarzeń kulturalnych, 
przedsięwzięć artystycznych, spotkań okolicznościowych, konkursów, akcji spo-
łecznych, a nawet biżuterii. Relatywnie duża liczba chrematonimów frazematycz-
nych wywodzących się z jednego tylko skrzydlatego słowa skłania do zastano-

muzycznym) czy Szkiełko i Oko (nazwa biura tłumaczeń) (Gałkowski 2008, s. 279) pokazują, że wy-
różniona tu kategoria obejmuje również jednostki pochodzące od skrzydlatych słów.

4 O dyskusjach nad tą kategorią patrz: Gałkowski 2008, s. 40–41. 
5 Ona sama jest prymarnie tytułem piosenki Wojciecha Młynarskiego, a jednocześnie po-

wtarzalnym fragmentem refrenu. 
6 Konteksty użycia frazy Jeszcze w zielone gramy zostały pozyskane z wyszukiwarek Google 

oraz DuckDuckGo (dostęp od stycznia 2020 roku do lutego 2021). 
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wienia się nad tym, co w każdym z jakże różnych przypadków motywowało daną 
nazwę, jaką charakterystykę desygnatu można z niej wyczytać i co stanowi bazę 
dla takiej, a nie innej interpretacji.

Należy na wstępie zaznaczyć, że dla ustalenia związku motywacyjnego między 
uwzględnionymi tutaj onimami a interesującym mnie skrzydlatym słowem i jego 
kontekstem źródłowym ważne są nie tylko tożsamość składu leksykalnego, lecz 
także formy fleksyjnej (pierwsza osoba pluralis ustanawiająca „my” inkluzywne), 
a nawet szyku, nacechowanego stylistycznie – z partykułą w pozycji inicjalnej 
i verbum w pozycji finalnej7. To zastrzeżenie jest ważne, gdyż w zasobie fraze-
ologicznym polszczyzny występuje znacznie dawniejsze połączenie wyrazowe 
o podobnym składzie leksykalnym: grać w zielone8 (Kacprzak 2016, s. 174), któ-
rego ewentualne zastosowania w funkcji nazwy własnej nie zostały tu uwzględ-
nione. Zwrot ów odgrywa jednak pewną rolę w niniejszych rozważaniach z tego 
przede wszystkim powodu, że to on właśnie stanowił dla Młynarskiego punkt 
wyjścia w procesie kreacji utworu artystycznego będącego kontekstem źródło-
wym eptonimu. Konotacje leksykalno-semantyczne nominalnego i werbalnego 
komponentu połączenia grać w zielone zostały przez „poetę piosenki” (Derlatka 
2012) twórczo rozwinięte i posłużyły temu, by wyrazić treści egzystencjalne, nie-
obecne w semantyce pierwotnego zwrotu.

Konstytutywne dla znaczenia intencjonalnego frazy Jeszcze w zielone gramy 
w jej kontekście źródłowym są poetycko zreinterpretowane sensy powszechnie 
kojarzone z barwą zieloną. Ma ona w naszej kulturze i języku bogatą symbolikę9. 
Przymiotnik zielony, którego referent prototypowy stanowi roślinność (Tokarski 
2004, s. 129; podobnie Wierzbicka 1999, s. 39 i 423), przywodzi na myśl przede 

7 W bazie materiałowej niniejszego opracowania jest tylko jeden przykład nazwy własnej 
z partykułą jeszcze, w której szyk został zmieniony na nienacechowany: Jeszcze gramy w zielone 
(tytuł artykułu na temat powakacyjnego wernisażu prac plastycznych; siemyśli.info.ke). 

8 O zielonym jako o rozrywce dworskiej wspominał Wespazjan Kochowski (Kacprzak 
2016), z czasem zaś stała się ona domeną dzieci, co odnotował Słownik frazeologiczny języka 
polskiego pod red. S. Skorupki, objaśniający grać w zielone następująco: ‘rodzaj gry dziecięcej 
(dawniej rozpowszechnionej również wśród dorosłych)’ (SFraz). W Wielkim słowniku frazeolo-
gicznym języka polskiego Piotr Müldner-Nieckowski odnotował znaczenia zwrotu grać w zielone: 
‘bawić się z kimś według zasad stałych pytań i odpowiedzi: Grasz w zielone? Gram . Masz zielone? 
Mam . To pokaż!’ (z kwalifikatorem żartobliwy) oraz ‘udawać ekologa’ (z kwalifikatorem ironicz-
ny) (Müldner-Nieckowski 2004), o czym szerzej za chwilę. 

9 Do tej barwy chętnie nawiązywali artyści uznawani przez Młynarskiego za mistrzów: 
Skamandryci (Tuwim: O zieleni można nieskończenie. Wierzyński: Zielono mam w głowie i in.) 
(Młynarski 2018, s. 287) oraz Gałczyński, twórca Zielonej gęsi, sam siebie nazywający Zielonym 
Konstantym (Kiec 2001, s. 86–88; Kiec 2014, s. 147–168). O innej piosenkowej frazie wykorzystu-
jącej konotacje zieleni, a mianowicie o Zielono mi z utworu Agnieszki Osieckiej, pisali: Chlebda 
2005, s. 67, a także Rosińska-Mamej A., Połowniak-Wawrzonek D. „Lubmy swoje”, czyli o skrzy-
dlatych słowach wywodzących się z piosenek, Respectus Philologicus, 36 (41), 2019, s. 42–43. 
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wszystkim ‘wiosnę’, ‘niedojrzałość’, ‘młodość’, ‘odradzanie się życia’, ‘radość’, 
‘nadzieję’ (Tokarski 2004, s. 130) i ‘aktywność życiową’ (Tokarski 2004, s. 134). 
Wszystkie te konotacje zostały w piosence zaktualizowane i zestawione z tym, 
co w języku i kulturze stanowi ich przeciwieństwo: zimie, dojrzałości i doświad-
czeniu życiowemu, starzeniu się i przemijaniu, smutkowi, zwątpieniu i bierności. 
Również czasownik grać, użyty metaforycznie, jest niezwykle istotny dla odczyta-
nia interesującej mnie frazy: granie to ‘działanie ludzkie’, które ‘trwa przez pewien 
czas, nie przez moment’, ‘ma na celu przyjemność’, ‘jego przebieg jest nieprze-
widywalny’ i towarzyszy mu ‘zawieszenie rzeczywistości: uczestnicy wyobrażają 
sobie, że znajdują się w świecie odmiennym od rzeczywistego’ (Wierzbicka 1999, 
s. 38). 

Nie mniej ważnym interpretacyjnie komponentem połączenia – co istotne: 
nieobecnym w pierwotnym zwrocie – jest słowo jeszcze, użyte w piosence jako 
„partykuła komunikująca, że dany stan rzeczy trwał lub trwa dłużej, niż mówią-
cy się tego spodziewał” (sjp.pwn.pl). Ów pożądany stan, symbolizowany przez 
zieleń i grę, zyskał za sprawą tejże partykuły perspektywę nieuchronnego końca. 
Jej użycie wywarło istotny wpływ na emocjonalne walory frazy, która w piosence 
pełni funkcję „inicjalnej metawypowiedzi” (Danek 2004, s. 81): utwór jako całość 
wyraża optymizm, ale zarazem jest przeniknięty emocją, którą znawczyni pol-
skiego kabaretu Izolda Kiec określiła mianem „smuteczku” (Kiec 2001, s. 156). 
Warto zauważyć, że to uczucie zostało wpisane w warstwę nie tylko werbalną, 
lecz również melodyczną: tryb minorowy (c-moll). 

W kontekście źródłowym fraza Jeszcze w zielone gramy dotyczy zatem ludz-
kiego życia na pewnym jego etapie – innym niż stereotypowo beztroskie dzie-
ciństwo czy młodość – i niesie myśl o nadziei („jeszcze się spełnią nasze piękne 
dni, marzenia, plany”; „jeszcze sól będzie mądra, a  oliwa sprawiedliwa”) oraz 
odwadze („bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją”) w obliczu niepo-
wodzeń („nie nam jednym się nie klei”, „jeszcze na strychu każdy klei połamane 
skrzydła”), cierpienia („choć życie nam doskwiera”) i nieuchronnego przemijania 
(„choć skroń niejedna siwa”; „różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść 
rwie – jeszcze nie”; cytaty za: Młynarski 2017). 

W jakim stopniu owe treści okazują się relewantne dla zastosowań interesują-
cej mnie frazy jako nazwy własnej? Okazuje się, że dla większości wywiedzionych 
od niej ideonimów głównym elementem motywującym było pr z e c i w s t a w i e -
n i e  m ł o d o ś c i  w i e k o w i  ś r e d n i e m u  o r a z  s t a r o ś c i  i towarzyszą-
ca temu myśl o możliwości aktywnego i twórczego życia pomimo ograniczeń 
związanych ze starzeniem się i śmiertelnością. Dobrym przykładem wyekspo-
nowania przez nazwę tego właśnie aspektu desygnatu jest pewna inicjatywa spo-
łeczna nazwana właśnie Jeszcze w zielone gramy: celem projektu, o którym tu 
mowa, była „aktywna integracja społeczna i edukacyjna 70 uczestników (w tym 
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42 seniorów) z regionu Podbeskidzia i Śląska…” (http://ada.org.pl/projekty/jesz-
cze-w-zielone-gramy/). Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w przypadku 
nazwy wernisażu „amatorskiej grupy malarskiej Ossian”: grupę tę tworzą właśnie 
osoby starsze, uwidocznione na zdjęciu towarzyszącym informacji o wydarze-
niu artystycznym (https://iknurow.pl/pilchowice-wernisaz-pt-jeszcze-w-zielone-
-gramy/). Nieprzypadkowo tym samym mianem określono także „koncert stalo-
wowolskich seniorów” (9 listopada 2019 r.; mdkstalowawola.pl). 

Jeszcze w zielone gramy to również tytuł trzech książek. Dla dwóch spośród 
nich szczególnie istotny jest właśnie wątek starzenia się, a także więzi pokolenio-
wej i dialogu pokoleń. Pierwsza z nich, pod redakcją Krystyny Dziubackiej (Atut 
2011), została scharakteryzowana następująco:

Jaki jest współczesny polski pięćdziesięciolatek? Jak widzi i ocenia siebie on sam 
i jak postrzegają go inni? Jak funkcjonuje w świecie, w którym panuje kult drapież-
nej młodości i aktywności? Próby odpowiedzi na te i inne pytania stanowią treść ni-
niejszego tomu (https://www.swiatksiazki.pl/jeszcze-w-zielone-gramy-rozwazania-o-
wspolczesnych-piecdziesieciolatkach-2100049-ksiazka.html). 

W taki sam sposób zatytułowany został „wybór tekstów z bloga Zbigniewa Korby, 
byłego naczelnika Skautów Europy” (Wyd. Printshop 2014); z notki recenzyjnej 
wydawcy dowiadujemy się, że autor „starał się zamieszczać materiały, które mo-
gły być interesujące lub użyteczne zarówno dla ludzi młodych, jak i tych bardziej 
dojrzałych w latach, lecz wciąż młodych duchem” (https://azymut360.pl/pl/p/
Jeszcze-w-zielone-gramy/2494). Więź międzypokoleniową eksponuje także na-
zwa koncertu: 

26 maja i 23 czerwca – to ważne dni w kalendarzu. Dzień Matki i Dzień Ojca! Młodsi 
i starsi uczniowie uczcili te dni 24 maja koncertem Jeszcze w zielone gramy, podczas 
którego mamy nadzieję, że rodzice odnaleźli słowa zarówno ze swojej młodości, jak 
i te, które przekazują swoim dzieciom każdego dnia (ostroda.salezjanie.pl). 

Najciekawszym chyba przykładem nawiązania w tytule do opozycji młodość–
starość jest artykuł popularnonaukowy pt. Jeszcze w zielone gramy dotyczący zja-
wisk kosmicznych, metaforycznie ujętych w kategoriach cyklu ludzkiego życia:

W galaktykach spiralnych, do których zaliczamy Drogę Mleczną […c]iągle zacho-
dzące procesy gwiazdotwórcze zawdzięczają swą aktywność obłokom gazu i pyłu, 
a populacja młodych gwiazd nadaje tym obiektom kolor niebieski. (…) Dominująca 
(…) populacja starych gwiazd odpowiada za (…) czerwoną barwę (deltami.edu.pl, 
J. Krywult, luty 2019). 

Drugim obszarem konceptualnym ważnym dla twórców i interpretatorów 
chrematonimu frazematycznego Jeszcze w zielone gramy okazało się skojarzenie 



Eptonim w funkcji nazwy własnej: motywacja, kontekst, intencja (na przykładzie frazy… 565

z c i e r p i e n i e m , konkretyzowanym rozmaicie: jako choroba, niepełnospraw-
ność czy życiowe niepowodzenia. To właśnie myśl o radzeniu sobie z przeciwno-
ściami losu stała się przypuszczalnie głównym elementem motywującym nazwę 
konkursu, którego celem była:

Popularyzacja twórczości, rozbudzanie talentów, stworzenie warunków do publicz-
nych kontaktów, umożliwienie twórcom nieprofesjonalnym, działającym w różnych 
środowiskach osób niepełnosprawnych, konfrontacji własnych dokonań, poszukiwań 
artystycznych i literackich, wyszukiwanie twórców szczególnie uzdolnionych. Promo-
wanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych (http://konkursydladzieci.
eu/zobacz/ogolnopolski-konkurs-swiat-bez-barier-haslem-jeszcze-zielone-gramy/).

Walki z chorobą dotyczy natomiast książka pt. Jeszcze w zielone gramy . Pół wieku 
z medycyną, która zawiera wspomnienia lekarzy (wyd. Veda 2011). Piosenkowy 
eptonim stał się również tytułem recenzji filmu pt. Plan B (2018 reż. Kinga Dęb-
ska), której autor wyeksponował wątek bólu psychicznego:

Czy istnieje możliwość odbicia się od ściany i zapisania się na dyktando u nadziei? 
(…) Alkohol, depresja, sznur – bohaterowie na różne, często destrukcyjne, sposo-
by starają się uporać z zaistniałymi okolicznościami. (…) Noszą piętno przegranych, 
mimo że za męczące ich porażki nie są odpowiedzialni. Po prostu zderzają się ze ścia-
ną i muszą zareagować, by przeżyć. Chociaż czasami woli istnienia trzeba rozpaczli-
wie poszukiwać w mrocznych czeluściach duszy (filmweb.pl) 

Warto zauważyć, że nie tylko w tytule, lecz także w korpusie swojego artykułu 
publicysta przywołał fragmenty utworu Młynarskiego, takie jak: „jeszcze które-
goś rana odbijemy się od ściany”, „ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando 
u nadziei” (Młynarski 2017). 

Cztery inne artykuły zatytułowane Jeszcze w zielone gramy dotyczyły śmierci, 
co nie dziwi, gdyż drugi wers refrenu piosenki, następujący bezpośrednio po fra-
zie, która stała się eptonimem, brzmi: „Jeszcze nie umieramy”. Dwa spośród tych 
tekstów podejmowały problematykę śmiertelnej choroby:

(…) to byli moi znajomi. Ludzie, z którymi kiedyś wygłupiałam się podczas wie-
czornych nudów w szpitalach. Ludzie, z którymi mogłam porozmawiać dosłownie 
o wszystkim. Którzy mieli marzenia, plany na przyszłość, kochające rodziny i całe 
życie przed sobą. Którzy mieli doczekać do przeszczepu i żyć pełnią życia. Kochać 
i być kochanym. Którzy mieli grać w zielone jeszcze przez bardzo, bardzo długi czas 
(https://oddechzycia.pl/zycie/jeszcze-w-zielone-gramy/).

Otrzymana diagnoza brzmi jak wyrok: guz mózgu (…). Wiedząc, w jakim stanie jest 
jej organizm, kobieta odmawia pozostania w szpitalu, chcąc jak najlepiej wykorzystać 
dni, które mogą być ostatnimi, jakie spędzi ze swoją rodziną (recenzja filmu Nadzieja 
w reż. Marii Sødahl, w: pelnasala.pl, M. Grudziąż, 28.09.2020).
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Trzeci artykuł dotyczył realiów wojennych:

My, słysząc słowa „jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy”, myślimy o swoich 
jakichś problemach życia codziennego. Te same słowa słyszane w Syrii nabierają do-
słowności, bo dotyczą rzeczywiście tego, co się tam dzieje… (D. Szymańska, Niedzie-
la, 19/2018, https://www.niedziela.pl/artykul/136966/nd/Jeszcze-w-zielone-gramy). 

Czwarty natomiast wyrażał przekonanie, że świadomość śmiertelności może sta-
nowić zachętę do bardziej aktywnego życia:

Największym motywatorem do działania, do zmiany naszego sposobu myślenia, nie 
są wcale mądre książki, poradniki czy podpowiedzi innych, nawet tych bardziej do-
świadczonych i dobrze nam życzących osób. Nie są to też nagrody czy perspektywa 
osiągnięcia satysfakcji. Najistotniejszą motywacją może być… cmentarz. A ściślej 
mówić (sic!), uświadomienie sobie, jak szybko mija życie i jak bywa ono nieprzewi-
dywalne (retromoderna.pl).

Omówione dotychczas chrematonimy frazematyczne były zatem motywowa-
ne treściami ściśle korespondującymi z tekstem-źródłem skrzydlatej frazy i takie 
przypadki dominują w bazie materiałowej niniejszego opracowania. Nie zabrakło 
w niej jednak nazw, dla których ów kontekst źródłowy niekoniecznie okazuje się 
istotny dla twórcy danego ideonimu. Weźmy przykład dwóch artykułów zatytu-
łowanych Jeszcze w zielone gramy i dotyczących zieleni w miastach:

Bluszcz spływający po ścianach budynków, łąki kwietne na dachach biurowców i ro-
ślinne dywany na ulicach miast – „gra w zielone” to najgorętszy trend w architektu-
rze i designie ostatnich lat. I wygląda na to, że kwitł będzie jeszcze długo, bo hype 
na zieleń podlewany jest nieustannie widmem smogu, betonowych miast i ludzi 
z depresją (D. Marcinek; https://thereview.pl/jeszcze-w-zielone-gramy/).

Samorządowcom podobają się łąki kwietne, bo są tańsze w utrzymaniu od trawników. 
Jakie jeszcze rozkwitają pomysły na to, aby zatrzymać wodę w miastach? (plus.nowo-
ści.com, S. Spandowski, 29.05.2020). 

Trudno stwierdzić, czy w obu tych przypadkach mamy do czynienia z prostym 
udosłownieniem eptonimu, czy też zachodzi ono jedynie w drugim tekście. 
W lidzie pierwszego artykułu pojawił się wątek depresji, cierpienia, na które 
zieleń ma stanowić antidotum, co w jakiejś mierze korespondowałoby z pio-
senką, nie jest to jednak wskazówka interpretacyjna o jednoznacznym cha-
rakterze. Drugi artykuł nie zawiera natomiast jakichkolwiek, poza samym 
tytułem, odniesień do utworu Młynarskiego; w jego przypadku głównym 
elementem motywującym ów tytuł wydaje się skojarzenie z referentem pro-
totypowym wyrazu zielone, czyli roślinnością. Nazw opartych na tej prostej 
asocjacji jest w badanym materiale więcej (np. tekst o krzewach ozdobnych 
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na: grycela.blogspot.com czy artykuł o ekologicznej akcji sadzenia drzew na: 
asensosa.com). 

Warto tu wspomnieć, że skojarzenia z roślinnością oraz naturą stanowiły 
motywację semantyczną zwrotu grać w zielone w jego znaczeniu sekundarnym 
‘udawać ekologa’, odnotowanym przez Wielki słownik frazeologiczny języka pol-
skiego (Müldner-Nieckowski 2004). Problematykę e k o l o g i c z n ą , a konkretnie 
zagadnienie odnawialnych źródeł energii, podejmują dwa artykuły zatytułowane 
Jeszcze w zielone gramy . Oto lid pierwszego z nich: 

Kontrolowany przez państwo PKN Orlen zamierza kupić Energę, jednego z głów-
nych polskich dostawców energii elektrycznej. (…) A ekologia? W tej kalkulacji nie 
ma żadnego znaczenia (M. Rabij: Jeszcze w zielone gramy, Tygodnik Powszechny 
9.12.2019, tygodnikpowszechny.pl).

Drugi tekst pt. Jeszcze w zielone gramy? Niewykorzystany potencjał zielonych obli-
gacji w polskim rynku kapitałowym (energystreamer.pl) dotyczył źródeł finanso-
wania tzw. „zielonych projektów [,] do których można zaliczyć inwestycje dążące 
do zmniejszenia śladu węglowego, emisji gazów cieplarnianych, rekultywacji ob-
szarów naturalnych itd.” (tamże). Przypuszczalnie autorzy obu tych publikacji, 
nadając im taką, a nie inną nazwę własną, bazowali przede wszystkim na konota-
cji zielonego, jaką jest ‘związek z przyrodą, naturą’. Niemniej jednak interpretator, 
który odniósłby się także do piosenki, mógłby wyczytać z tytułów obu tekstów 
bardziej szczegółowe treści, przede wszystkim myśl o śmiertelnym zagrożeniu 
spowodowanym antropogenicznymi zmianami w przyrodzie, czyli o perspekty-
wie przerwania „gry w zielone” rozumianej metaforycznie, egzystencjalnie.

Zastanówmy się na koniec nad motywacją nazwy przedmiotu materialnego 
– kolczyków z zielonych kamieni półszlachetnych (labradoryt w srebrze; art-ma-
dam.pl). W odróżnieniu od większości omówionych tu ideonimów – tytułów 
tekstów, nazw koncertów, konkursów czy wernisaży – w przypadku tego dzie-
ła sztuki użytkowej szczególnie trudno ustalić, czym kierował się artysta-rze-
mieślnik (bądź też sprzedawca), nazywając je właśnie Jeszcze w zielone gramy. 
Przypuszczalnie odwołał się on przede wszystkim do koloru, ale niewykluczone, 
że także i do konotacji zieleni, takich jak ‘młodość’ czy ‘witalność’. W przypad-
ku tego desygnatu kontekst źródłowy eptonimu nie wydaje się zatem istotny dla 
twórcy nazwy własnej. Jeśli jednak interpretator skojarzyłby ją z piosenką, mógł-
by pomyśleć, że na przykład biżuteria ta jest oferowana osobom w zaawansowa-
nym wieku albo tym, które potrzebują czegoś na pocieszenie, gdyż odczuwają 
negatywne emocje. Aktualizacja kontekstu źródłowego mogłaby zatem przynieść 
efekt niezamierzony i niekoniecznie pożądany. 
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Podsumowanie

Ryszard Tokarski zauważył, że „funkcjonuje we współczesnej polszczyźnie (…) 
wiele obiegowych powiedzonek, które dzięki swej pojemności znaczeniowej od-
noszą się do rozmaitych, nierzadko odległych od prawzoru poetyckiego sytu-
acji” (Tokarski 2018, 230) i zaobserwowaliśmy to również w przypadku eptoni-
mu Jeszcze w zielone gramy użytego w funkcji nazwy własnej. Niemniej jednak 
w badanym materiale zdecydowanie przeważały te chrematonimy frazematycz-
ne, dla których tekst-źródło skrzydlatego słowa stanowił ważny element moty-
wujący i nieodzowny punkt odniesienia w procesie interpretacji: same konotacje 
leksykalno-semantyczne komponentów frazy nie wystarczyłyby, by odczytać 
z niej treści stanowiące istotny element charakterystyki wybranych desygnatów. 
Stwierdziliśmy zatem, że w większości przypadków bazę interpretacyjną ideoni-
mu stanowiły dwa typy kontekstu: kontekst źródłowy oraz kontekst językowo-
-kulturowy. Intencja pierwotnego nadawcy – autora tekstu-źródła – zwykle ko-
respondowała z zamiarami kolejnych, tych którzy przywołali jego frazę, by za jej 
pomocą zrealizować własne cele komunikacyjne. Zakres tej korespondencji był 
jednak różny w poszczególnych przypadkach. Eptonimy, ze względu na swo-
ją obrazowość, ekspresywność i potencjalne bogactwo asocjacyjne, okazują się 
zatem cennym tworzywem nazewniczym. Niemniej jednak wykorzystanie spo-
łecznie utrwalonych połączeń o łatwo rozpoznawalnym pochodzeniu, dokony-
wane bez świadomości specyfiki kontekstu źródłowego, może skutkować tym, 
że nazwa powie interpretatorowi o desygnacie niekoniecznie to, czego by chciał 
jej twórca.
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Streszczenie

Artykuł dotyczy chrematonimów frazematycznych szczególnego rodzaju, takich które 
zostały utworzone od eptonimów, czyli skrzydlatych słów. Podjęto w nim zagadnienie 
interpretacji tychże połączeń pod kątem treściowo-motywacyjnym. W toku analiz se-
mantyczno-pragmatycznych obejmujących ponad dwadzieścia nazw własnych wykorzy-
stujących obiegową frazę Jeszcze w zielone gramy poszukiwano odpowiedzi na pytania, co 
motywowało poszczególne nazwy, jakie aspekty różnorodnych desygnatów zostały wy-
eksponowane za ich pomocą oraz jakie treści mogą okazać się istotne dla interpretatora 
danego onimu. Badania pokazały, że w przypadku większości nazw za bazę motywacyjną 
i interpretacyjną można uznać dwa typy kontekstu: tekst źródłowy oraz kontekst języko-
wo-kulturowy. Ustalono również, że znaczenie intencjonalne tekstu-źródła zwykle kore-
spondowało z zamiarami twórców nazw, którzy wykorzystali obrazowość, ekspresywność 
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i potencjalne bogactwo asocjacyjne eptonimu do realizacji własnych celów: nie tylko 
identyfikacyjnych, lecz także komunikacyjnych.

SłOWA KLuCZOWE: semantyka i pragmatyka eptonimu, motywacja semantyczna 
ideonimu, semantyka tytułów, język i styl Wojciecha Młynarskiego
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UWAGI O ETYMOLOGII I MOTYWACJI 
PRZEDWOJENNYCH URZĘDOWYCH 

NAZW MIEJSCOWOŚCI GMINY TURGIELE 
NA WILEŃSZCZYźNIE

NOTES ON ETYMOLOGY AND MOTIVATION OF THE PRE-WAR 
OFFICIAL PLACES NAMES OF TURGIELE 

COMMUNITY IN VILNIUS REGION

ABSTRACT: This article comments on the etymology and motivations of official names 
(oikonyms) of places of the pre-war commune of Turgiele (lith. Turgeliai) in the Vilnius 
voivodship, now belonging to the Vilnius district in Lithuania and the Ashmyany region 
in Belarus. This area is an area of intensive Lithuanian-Slavic linguistic and cultural con-
tact, which has had and continues to have a strong influence on the formation of specific 
forms of toponyms. Onomastic materials were extracted from pre-war sources. Based on 
them, the author analyzed the collected oikonyms and attempted to describe the basic 
methods of their Slavization.

KEYWORDS: oikonyms, Vilnius voivodeship, borderlands, hybrids, affixes

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie uwag o etymologii i motywacji 
przedwojennych urzędowych nazw miejscowości (ojkonimów) gminy Turgiele.

Problematyka nazw miejscowych (obiektów zamieszkałych i niezamieszka-
łych) funkcjonujących na pograniczach była wielokrotnie podejmowana przez 
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badaczy polskich, litewskich i białoruskich. Ojkonimy oraz mikrotoponimy pol-
sko-litewsko-białoruskiego pogranicza językowego badali Michał Kondratiuk 
(Kondratiuk 1974, 1985, 1986) i Tamara Buch (Buch 1961, 1966), pogranicza 
litewsko-białoruskiego – Michał Biryla i Aleksandras Vanagas (Biryla, Vanagas 
1968), o nazwach miast, wsi oraz miasteczek na pograniczach pisał Kazimieras 
Garšva (Garšva 2009, 2019), mikrotoponimy pogranicza litewsko-białoruskie-
go badały Natalia Ananiewa (Ananiewa 1993) i Ana Romańczuk (Romańczuk 
2003)1. Znaczące miejsce w badaniach nad nazwami miejscowymi oraz nazwami 
wodnymi zajmuje artykuł Jana Otrębskiego poświęcony slawizacji toponimów 
(Otrębski 1963). Z kolei polski badacz Jan Safarewicz zajmował  się nazwami 
zawierającymi bałtycki formant słowotwórczy -iszki (Safarewicz 1956, 1982). 
Należy również wspomnieć o pracy Stasysa Tarvydasa (Tarvydas 1958) doty-
czącej form litewskich nazw miejscowych, metod badawczych, etymologii, nazw 
obiektów zamieszkałych i niezamieszkałych, zmian nazw oraz nazw gwarowych. 
Sufiksalnym litewskim nazwom miejscowości pracę doktorską poświęciła Ma-
rija Razmukaitė (Razmukaitė 1998)2. Przedmiotem zainteresowań naukowych 
Aleksandra Adamkowicza są zaś toponimy i hydronimy z pozostałościami języka 
litewskiego z obszaru Witebszczyzny na Białorusi (Adamkovič 2012). W ciągu 
ostatnich 20 lat powstało wiele prac litewskich badaczy dotyczących nazw miej-
scowych poszczególnych litewskich gmin3. Brak zaś szczegółowych badań po-
święconych wyłącznie przedwojennym nazwom miejscowości gminy Turgiele 

1 Zob. także Vajčulite-Romančuk, O. (2009). Nekotorye osobennosti slovoobrazovaniâ oj-
konimov ostroveckogo rajona. W: Kalba ir tarpkulturine komunikacija . Konferencijos medziaga, 
2 d . (19–22). Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla.

2 Należy też wspomnieć, że autorem wielu prac poświęconych litewskiej toponimii oraz hy-
dronimii, pomysłodawcą słownika litewskich nazw miejscowych Lietuvos vietovardžių žodynas 
był Aleksandras Vanagas. Stworzył on klasyfikację hydronimów (Vanagas 1970), która do tej 
pory jest stosowana przez litewskich onomastów również podczas analizy toponimów.

3 Zob. m.in. Adamonytė, V. (2015). Daujėnų valsčiaus vietovardžiai. W: Lietuvos Lokaliniai 
Tyrimai . Kalbotyra: http://www.llt.lt/kalba.htm (dostęp 17.03.2016); Bilkis, L. (2012). Dėl kai kurių 
lietuvių oikonimų darybos ir kilmės dvejopumo, Acta Linguistica Lituanica, LXVI, 99–118: http://
etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/get/LT-LDB-0001:J.04~2012~1367187577573/DS.002.0.01.AR-
TIC (dostęp 03.17.2016); Endzelytė, R. (2004). Šiaurės vidurio Lietuvos vietovardžiai su priesaga 
-išk, Acta Linguistica Lithuanica, L, 1–10; Jodelienė, N. (2012). XX amžiaus pirmosios pusės Kriukų 
valsčiaus vietovardžių daryba, Lietuvos Lokaliniai Tyrimai . Kalbotyra: http://www.llt.lt/kalba.htm 
(dostęp 21.03.2016); Karaliūnas, S. (2006). Dainava. Vardo reikšmė, istorija ir kilmė, Baltistica, 
41 (1), 103–117: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/download/1140/1063 (dostęp 
27.03.2016); Mickienė, I., Baičiūnaitė-Lužinienė, L. (2013). Onomastikos įžvalgos. Vilnius: Vil-
niaus universiteto Kauno Humanitarinis fakultetas: http://www.khf.vu.lt/dokumentai/failai/kate-
dru/lietuviu/Onomastikos_izvalgos_Mickiene_Baciunaite-Luziniene_2013.pdf (dostęp 17.12.2015); 
Mickienė, I., Baranauskaitė-Sereikienė, G. (2012). Labūnavos krašto toponimija: lingvistinės įžvalgos, 
Lituanistica, 58, nr 2 (88), 161–179: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica/article/
viewFile/2298/1188 (dostęp 25.05.2016).
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na współczesnym pograniczu litewsko-białoruskim (zob. Garšva 20194). 
Dzisiejsza gmina Turgiele (lit. Turgelių seniūnija) jest położona w północ-

no-wschodniej części rejonu solecznickiego (lit. Šalčininkų rajonas) w okręgu 
wileńskim (lit. Vilniaus apskritis). Nazwa gminy wywodzi  się od litewskiego 
leksemu turgelis ‘(mały) targ, bazarek, ryneczek’ (por.  lit.  turgus ‘targowisko, 
bazar, rynek’, por. Žilo 2020, s. 388–389). Większość mieszkańców w kontak-
tach nieoficjalnych posługuje się tzw. mową prostą (gwarą białoruską), a także 
językiem polskim (polszczyzną kresową), językiem rosyjskim, białoruskim i/lub 
litewskim. Ludność używająca w kontaktach domowych języka litewskiego sta-
nowi tu mniejszość, nie tworząc zwartej społeczności. Najczęściej są to nieliczne 
młode rodziny mówiące w języku ogólnym. Brak gwar litewskich na obszarze 
współczesnej gminy Turgiele potwierdzają również badania litewskich dialekto-
logów (zob. Bacevičiūtė i in. 2004, s. 111–132)5. 

W ciągu wieków stykały się tu ze sobą i współistniały różne kultury i  języ-
ki. Ludność zamieszkująca te tereny posługiwała  się językami: litewskim, bia-
łoruskim, polskim oraz rosyjskim. Dawniej mieszkali tu również Tatarzy i Ży-
dzi6. Według spisu ludności z 1931 roku gminę wiejską Turgiele zamieszkiwały 
13 542 osoby (zob. WMRP, s. 85). W 1932 roku w parafii turgielskiej odnotowa-
no 9717 Polaków, 2 Białorusinów, 18 Rosjan. Wskazano również różnorodność 
konfesji, rejestrując m.in. 1  kalwina, 18 prawosławnych, 248 żydów, 18  staro- 
obrzędowców (Juchniewicz 2011, s. 14)7. Polaków utożsamiano wówczas z kato- 
likami. 

Przedmiotem badań przedstawionych w niniejszym artykule jest 227 ojkoni-
mów, czyli niepowtarzających  się urzędowych nazw miejscowości w roku 1938 
należących do gminy Turgiele w ówczesnym województwie wileńskim, stosowa-
nych w odniesieniu do 307 jednostek administracyjnych. Różnice ilościowe mię-
dzy liczbą onimów a liczbą obiektów wynikają z faktu, że niektóre spośród tych 
jednostek onomastycznych wielokrotnie się powtarzają, np. nazwa Gołębszczyzna 
odnosiła się do wsi i zaścianka, nazwa Kierdziejewce – do folwarku, wsi i zaścian-
ka, nazwa Taboryszki – do majątku, miasteczka oraz osady młynarskiej. Analizo-
wany materiał nazewniczy został wyekscerpowany z Wykazu miejscowości Rzecz-
pospolitej Polskiej (WMRP), porównany z internetową mapą administracyjną RP 

4 W swojej pracy badacz analizuje m.in. kilka nazw miejscowości należących do współcze-
snej gminy Turgiele.

5 O gminie Turgiele nie pisze w swojej pracy także O. Chomiński (Chomiński 2010).
6 Zob. Machulak, M. (2010). Turgiele: https://www.soleczniki.pl/turgiele (dostęp 09.04.2022).
7 Więcej o składzie ludności badanego obszaru zob. B. Žilo (Žilo 2020). Z kolei o składzie 

narodowościowym wsi Kamionka należącej do gminy Kamionka i parafii Turgiele pisała H. Ka-
raś (Karaś 1999). O gwarze Kamionki koło Solecznik. W: J. Rieger (red.), Język Polski Dawnych 
Kresów Wschodnich, t. II: Wydawnictwo Naukowe Semper, 77–93.
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z lat 40. XX w. (BMK), wykazem miejscowości Litwy Radzieckiej (LASŽ), współ-
czesną internetową mapą administracyjną Republiki Litewskiej (MRL), wykazami 
miejscowości Białorusi (SNNPGW, NNPBR) oraz współczesną internetową mapą 
administracyjną Białorusi (MRB). Niektóre miejscowości w 1938 roku należące do 
gminy Turgiele obecnie wchodzą w skład gmin Kamionka (lit. Akmenynė), Mied-
niki (lit. Medininkai), Rakańce (lit. Rukainiai) lub też rejonu oszmiańskiego na tere-
nie obecnej Białorusi. Współczesna gmina Turgiele liczy 66 miejscowości8.

Zastosowana metoda gromadzenia materiału pokazuje, że zmiany admini-
stracyjne niosły ze sobą różne zmiany form analizowanych toponimów, m.in. 
fonetyczne, morfologiczne i inne. Zaobserwowano również zmiany terytorialne, 
„znikanie” niektórych ojkonimów, np. jedna z miejscowości ówcześnie należą-
cych do gminy Turgiele, wieś Długa Ulica, obecnie jest włączona do miasteczka 
Turgiele. Nazwa ta jednak przetrwała na danym terytorium – znajduje się tam 
ul. Długa (lit. Ilgoji gatvė).

Ze względu na obszar – pogranicze bałtycko-słowiańskie, z którego pochodzą 
badane ojkonimy, ustalenie ich etymologii często jest trudne. Są one zróżnicowa-
ne pod względem pochodzenia językowego i struktury językowej. Były tworzone 
od litewskich podstaw słowotwórczych i słowiańskich, w tym wschodniosłowiań-
skich i polskich. Zawierają formanty litewskie i słowiańskie. Charakterystycznym 
dla tego obszaru zjawiskiem są również hybrydy językowe. 

W celu ustalenia etymologii ojkonimów korzystałam z litewskich i polskich 
słowników toponimów (LVŽ, NMP, LHEŽ), słowników etymologicznych nazw 
osobowych (m. in.: LPŽ, NP, SSNO, BA), słowników współczesnego języka litew-
skiego (DLK, LKŽ) oraz własnej znajomości funkcjonujących na danym obszarze 
języków i ich odmian gwarowych9.

Czytelną etymologię mają takie nazwy miejscowe, jak Leśna, Krzywa, Równi-
ny, Wiewiórki, Podlesie, Biały Dwór, Długa Ulica, Łysa Górka, Stara Wieś, Wielki 
Las. Możemy je etymologizować na gruncie języka polskiego od apelatywów las, 
krzywy, równina, wiewiórka, pod i las, biały i dwór, długi i ulica, łysy i górka, sta-
ry i wieś, wielki i las. Z kolei niewątpliwe pochodzenie wschodniosłowiańskie 
mają onimy Brod – wschsł. брод ‘bród’, Dacza – ros. дача ‘domek letniskowy’, 
Wiereja – wschsł. верея, por. pol. dawn. wierzeje ‘dwuskrzydłowa brama zbita 
z desek; wrota’, Koczerga – biał. качарга, ros. кочерга ‘pogrzebacz’, Słoboda – biał. 
слабада ‘nowo założona osada, wolna od podatków na kilkanaście lat’, Wołyn-
ka – ros. волынка ‘instrument muzyczny’, Mielnica – ros. мельница ‘młyn’, por. 

8 Zob. Turgelių seniūnija: http://www.salcininkai.lt/lit/Turgeliu-seniunija/40850 [dostęp 
12.01.2020].

9 Na potrzeby analizy opracowałam słowniczek etymologiczno-motywacyjny opisanych 
nazw miejscowych. Ze względu na ograniczenia formalne nie został on umieszczony w niniej-
szym artykule w całości. 
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stp. mielnik ‘młynarz’. Należy jednak zaznaczyć, że na przestrzeni wieków niektó-
re z tych nazw mogły ulec procesom adaptacji translatorskiej – polonizacji lu-
b/i rusyfikacji. Prześledzenie tych zmian wymaga odrębnych dogłębnych badań 
historycznych – analizy nazw w ujęciu diachronicznym. 

Wyrazistą motywację odimienną mają m.in. następujące ojkonimy:

Aleksandrówka – pol. im. Aleksander, por. lit. Aleksandras, biał. Аляксандр, ros . 
Александр10;

Andrzejowo – pol. Andrzej, por. lit. Andrius, biał. Андрэй, ros. Андрей;

Franciszkowo – pol. Franciszek, por. lit. Pranciškus, biał. Францішак, ros. Франциск;

Iwanówka – ros. Иван, biał. Ян, Іван, por. lit. Jonas, pol. Jan;

Karolinowo – pol. Karolina, por. lit. Karolina, biał. Караліна, ros. Каролина;

Michałowo – pol. Michał, por. lit. Mykolas, biał. Міхаіл, ros. Михаил;

Michałówka – pol. Michał, por. lit. Mykolas, biał. Міхаіл, ros. Михаил;

Pawłowo – pol. Paweł11, por. lit. Povilas, biał. Павел, ros. Павел;

Piotrowo – pol. Piotr, por, biał. Пётр, Пятро, ros. Пётр., lit. Petras;

Wiktorowo – pol. Wiktor, por. lit. Viktoras, biał. Віктар, ros. Виктор;

Zofiówka – pol. Zofia, por. lit. Sofija, biał. Софія, ros. София .

Wiele nazw miejscowości gminy Turgiele powstało od nazwisk, np.:

Bałejkowszczyzna – antr. Baleika LPŽ I, antr. Балейка BA II, antr. Balejko NP I;

Bouszowszczyzna – antr. Bauša, Baušys LPŽ I, zob. LVŽ I;

Brzostowo – antr. Brzostowski12;

Chreptowicze – antr. Chreptowicz NP I;

Dzitrowszczyzna – antr. Ditrych NP I, por. antr. Ditrichas LPŽ I;

Kiwańce – antr. Kiwan, Kiwań NP I, por. antr. Iwaniec NP I, por. antr. Kіва, 
Ківака, Ківач BA II;

Kościelewszczyzna – antr. Kościel NP I;

10 Pol., lit., biał., ros. – formy imion występujące w językach polskim, litewskim, białoru-
skim i rosyjskim.

11 Nazwa miejscowa powstała od imienia założyciela ks. Pawła Ksawerego Brzostowskiego. 
Miejscowość ta występowała też pod nazwą Republika Pawłowska. 

12 Nazwa miejscowa powstała od nazwiska założyciela ks. Pawła Ksawerego Brzostowskiego.
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Łowiczyzna – antr. Łowicz NP II, por. antr. Lovickas LPŽ II;

Noskańce – antr. Nos NP II, antr. Naskauskas LPŽ II, antr. Носка, Наско, Наскевiч, 
Насковiч BA II.

Skwirańce – antr. Skwira, Skwir NP II;

Stanowicze – antr. Stanowicz, por. antr. Stanowski NP II; por. antr. Stanys, Stanas, 
Stanis, Stanius LPŽ II, por. antr. Стань BA I; 

Charakterystyczne dla gminy turgielskiej są ojkonimy utworzone od innych 
ojkonimów za pomocą przedrostka pod-, oznaczające miejscowość znajdującą się 
w pobliżu innej miejscowości, np.:

Podbiałozorowszczyzna – ojk. Białozorowszczyzna; 

Podharaburdziszki – ojk. Haraburdziszki;

Podkierdziejewce – ojk. Kierdziejewce;

Podnajduny – ojk. Najduny;

Podpikciuny – ojk. Pikciuny;

Podtaleje – ojk . Taleje .

Szczególnie interesujące są ojkonimy pochodzenia bałtyckiego. Ze względu 
na procesy slawizacji, które często utrudniają podanie właściwej etymologii i mo-
tywacji, wymagają one nieco szerszego omówienia. 

Jan Otrębski podkreśla, że: „Najdawniejsze przykłady slawizacji datują  się 
z czasów bardzo dawnych, bo z okresu, który o wieki całe poprzedził połącze-
nie Litwy z Polską w jedno państwo – z okresu, kiedy Litwa była w szczególnie 
bliskich stosunkach z Rusią” (Otrębski 1963, s. 267). Według badacza, slawizacja 
litewskich nazw wodnych oraz miejscowych obejmowała zarówno ich białorute-
nizację, jak i polonizację. Najpierw we wschodnich częściach litewskiego obsza-
ru językowego dokonywało się białoruszczenie, następnie ruszczenie, polszcze-
nie zaś znacznie później – ok. XV wieku, a sprawcami tego procesu byli sami Li-
twini, którzy przejęli obcą kulturę (Otrębski 1963, s. 267). Jak słusznie zauważa 
językoznawca: „(…) rozróżnienie białoruskiej postaci pewnej zesłowiańszczonej 
nazwy litewskiej od polskiej jest w praktyce prawie niemożliwe, tym bardziej 
że dawne białoruskie odmianki przystosowywano często do polszczyzny litew-
skiej” (Otrębski 1963, s. 268). Należy też zwrócić uwagę na to, że nie tylko mo-
żemy mieć do czynienia z zeslawizowanymi nazwami bałtyckimi, lecz także ze 
zlituanizowanymi nazwami słowiańskimi (por. Otrębski 1963, s. 268).

Jednym z podstawowych narzędzi slawizacji są zmiany fonetyczne. Na pod-
stawie zeslawizowanej nazwy Merecz : lit. Merkys można zaobserwować jeden 
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z  najstarszych procesów – pierwszą palatalizację oraz wschodniosłowiański peł-
nogłos. Nazwa ta powstała od hydronimu Merkys – lit. merkti ‘zanurzać, moczyć, 
lać’ LHEŽ.

Od nazwy rzeki został utworzony również ojkonim Biena – od lit. hydr. Bena 
LVŽ I. Litewskie e występuje tu jako ie . Od hydronimu lub nazwy regionu mogła 
powstać także nazwa Dajnowo – od lit. Dainava LVŽ II . Na jej przykładzie widać, 
że sufiksowi -ava odpowiada formant -owo.

Litewskie a, bez względu na akcent, w nazwach spolszczonych zazwyczaj jest 
oddawane przez polskie o, np.:

Golmonty : lit. Galmantai – od lit. antr. Galmantas – lit. gal- (galėti, gali ‘móc, 
może’) + mant- (mantus ‘mądry, sprytny’);

Maliszki : lit. Moliškės – od lit. molis ‘glina’ lub lit. antr. Molis, Molius LPŽ II, por. 
pol. antr. Maly, Mal, Mala NP II, por. pol. mały;

Trokiele : lit. Trakeliai – od lit. trakelis – formy deminutywnej leksemu trakas 
‘podniosła łąka w lesie, plac; pasieka, spalona część lasu’ lub od lit. antr. Trakas 
LPŽ II; por. pol. antr. Trokiel NP II.

Jak pisze Jan Otrębski: „Stosunkowo rzadko zamiast lit. a zjawia się pol. a” 
(Otrębski 1963, s. 269), np.:

Kalniszki : lit. Kalniškės – od lit. kalnas ‘góra’, por. łot. kalns ‘góra’ lub od lit. antr. 
Kalnas LPŽ II, por. łot. antr. Kalns LAG; zob. ojk. Kalniszki w NMP;

Szakiszki : lit. Šakiškės  – od lit. šaka ‘gałąź’ lub lit. antr. Šaka LPŽ II, por. też lit. 
antr. Šakas, Šakys LPŽ II; por. pol. antr. Szak NP II.

Z kolei litewskie o długie w spolszczonych nazwach litewskich bez wzglę-
du na miejsce akcentu jest zastępowane przez a, np. Ażewicze : lit. Ožionys 
– por. lit. antr. Ožys LPŽ II, lit. ožys ‘kozioł’.

Zamiast litewskiego e w nagłosie lub w śródgłosie pojawia się polskie e z po-
przedzającą spółgłoską palatalną lub zdyspalatalizowaną, gdy po e następuje 
spółgłoska palatalna, np. Turgiele : lit. Turgeliai, Trokiele : lit. Trakeliai . 

Litewskie ū (u długie) jest oddawane przez polskie u (u krótkie), np.:

Pikciuny : lit. Pikčiūnai – od lit. antr. Pikčiūnas, Pikčius LPŽ II lub lit. pikčius ‘zły 
duch, złoczyńca’; por. pol. antr. Pikć NP II; 

Żołtuny : lit. Žaltūnai – być może od antr. *Żołtun13 lub od lit. žaltys ‘wąż’, por. też 
ros. жолтый ‘żółty’.

13 Forma hipotetyczna, nienotowana w słownikach. 
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W litewskich nazwach spolszczonych litewskie i (krótkie) po spółgłosce r’ jest 
oddawane przez polskie y, litewskie r’ zaś traci miękkość (dyspalatalizacja), np.:
Rymoszyszki : lit. Rimošiai – od lit. antr. Rimašas, Rymašas, Rimašius LPŽ II, 

por. antr. Rymosz, Rymorz NP II;

Rymszyszki : lit. Rimšiškės – od lit. antr. Rimša LPŽ II; por. antr. Rymsza NP II.

Ojkonim Sejluki – od lit. antr. Seilius, por. Seilunas, Seiliūnas LPŽ II, 
lit.  seilūnas ‘śliniący  się; mówiący o niczym, tuman, tępak, nikczemnik’; 
por. antr. Seile NP II – poświadcza zamianę litewskiego dyftongu ei na polskie 
połączenie ej.

Z kolei na przykładzie onimu Trypojdzie utworzonego od lit. tripėdis 
(l. mn. tripėdžiai ‘snopy wielkości trzech stóp’) obserwujemy adaptację litewskie-
go ė jako oj. Litewskie i (krótkie) po spółgłosce r’ zostało oddane przez polskie y. 
Nazwa ta prawdopodobnie została zeslawizowana na gruncie języka białoruskie-
go, a pierwsza sylaba odpowiada białoruskiemu apelatywowi тры ‘trzy’.

Ciekawym przykładem jest również ojkonim Taleje, który prawdopodobnie 
miał litewską postać Tolieji – od lit. tolusis ‘daleki’, por. toli ‘daleko’. W wygłosie 
występuje polska końcówka -e, litewskie o zostało zastąpione przez polskie a, li-
tewskie e po l’ występuje w postaci polskiego e.

Dyftong ai w litewskich nazwach spolszczonych czasami występuje jako sło-
wiańskie aj, np. Laibiszki : lit. Laibiškės – od lit. antr. Laiba14 LPŽ II, por. lit. laibas 
‘smukły’; por. pol. antr. Łajbiak NP II 32, pol. łajba ‘cicha łódź’. Zazwyczaj zmie-
nia się on trojako: w oj, względnie w o lub ej (por. Otrębski 1963, s. 272), np. Że-
mojdziuki : lit. Žemaitiškės – od lit. antr. Žemaitis LPŽ II lub od lit. etn. žemaitis 
‘Żmudzin’, por. antr. Żemojduk NP II. Ojkonim ten zawiera również litewski for-
mant o charakterze deminutywnym -ukas (por. Otrębski 1963, s. 281). 

Dyftong au oddawany jest przez ou, np. Żłoukty : lit. Žlaugtai – od lit. žlaugtas 
‘beczka na piwo; coś mokrego; słodziny, wysłodziny, wysłodki’. 

W nazwach pochodzenia litewskiego adaptowanych do języka polskiego do-
konuje  się proces monoftongizacji i dyftong uo oddawany jest zazwyczaj jako 
o lub u (por. Otrębski 1963, s. 275). W badanym zbiorze ojkonimów dyftong ten 
jest oddany przez o, np. Jodubka – od lit. juoda ‘czarna’ i lit. upė ‘rzeka’ lub duobė 
‘jama’. 

Litewskie d’ jest zastępowane przez polskie dź, np. Rudziszki : lit. Rudiškės 
– od antr. Rudas, Rudys, Rudis, Rudžius LPŽ II, por. lit. rudas ‘brązowy’, rūda 
‘ruda’; por. antr. Rudy NP II, por. pol. rudy ‘koloru rdzy, czerwono-brązowy’, ruda 

14 Prawdopodobnie jest to nazwisko żydowskie (por. niem. Laib, Leib, Laybo, Leybe itp.; 
M. Gottschald (Gottschald 1954), s. 401). Patrz: LPŽ. 
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‘surowiec mineralny’; Skierdzimy – od lit. skerdimas ‘ubój’, ale również por. lit. 
skerdžius ‘pastuch’.

Można też zaobserwować oddawanie litewskiego s przez c w nagłosie, np. Cku-
je – od lit. skuja ‘igła sosny, szyszka’.

Spółgłoska t’ w zeslawizowanych nazwach litewskich występuje jako ć, np. 
Cieszkany, por. antr. Teškelis, Teškius LPŽ II, por. lit. teškėti ‘pryskać, rozpryski-
wać się ’.

Z kolei zamiast litewskiego g’ w spolszczonej nazwie mamy k’, np. Kierdzie-
jowce : lit. Girdijauskai – od lit. antr. Girdzijauskas, por. też Girdziejauskas, Gir-
dzijeuskas, Girdžius LPŽ I. 

Na gruncie języka litewskiego należy etymologizować również zeslawizowaną 
nazwę odapelatywną Biedubnie : lit. Bedugnė, powstałą od lit. bedugnė ‘duża cze-
luść, otchłań’, zob. LVŽ I. Obserwujemy tu oddanie litewskiej spółgłoski g jako b . 

Szczególną uwagę należy zwrócić także na zeslawizowane bałtyckie sufiksy 
słowotwórcze -iszki // -yszki : lit. -iškės, -any : lit. -onys, -uny : lit. -ūnai, -uliai : lit. 
-ule,  -eniki : lit. -ininkai, -yno : lit. -ynas; -eiki : lit. -eikiai, -uszki : lit. -uškės.

Najwięcej ojkonimów sufiksalnych utworzono od antroponimów oraz apela-
tywów za pomocą formantu -iszki // -yszki (: lit. -iškės), np.:

Botwiniszki – lit. batvinis ‘burak’, por. antr. Batvinis, Batvinius LPŽ I, antr. Botwina 
NP I, pol. botwina ‘liście buraków’;

Bujaniszki – antr. Bujanas LPŽ I, antr. Bujan NP I, antr. Буян BA II, antr. Bujāns LAG;

Cyganiszki – antr. Cygan NP I, pol. etn. Cygan, antr. Цыган BA II, por. biał., ros. etn. 
цыган; antr. Ciganas LPŽ I, por. lit. cigonas, čigonas;

Gierwiszki – lit. gervė ‘żuraw’, antr. Gervė LPŽ I, por. antr. Gierwas, Gierwa NP I;

Haraburdziszki – antr. Галабурда BA II, antr. Alaburda LPŽ I, antr. Chalaburda, Ha-
rabarda NP I, zob. LVŽ I;

Jusieliszki – antr. Juselis LPŽ I, antr. Jusiel NP I; 

Katuciszki – antr. Katutis LPŽ I, por. antr. Kotuc NP I;

Kosaciszki – ros. косач ‘cietrzew (samiec)’, por. antr. Kosac NP I, antr. Kasaitis LVŽ I;

Lipniszki – antr. Lipnys LPŽ II, antr. Lipnik NP II, por. pol. dawn. lipnik, lit. lipnus 
‘lepki’;

Łajgiszki – antr. Laigonas LPŽ II; por. lit. laigonas ‘brat żony, szwagier’;

Makuciszki – antr. Makutis, Makuta LPŽ II, antr. Макут, Макута BA II;
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Małyniszki – antr. Małyn, Małynia, Małyń NP II, por. lit. malinti ‘mleć’ malinyčia 
‘młyn’;

Mikuliszki – antr. Mikula, Mikulis LPŽ II; antr. Mikuł, Mikuła Mikuli, Mikulla, 
Mikóła NP II;

Potrubiszki – lit. po ‘pod’ i troba ‘chata’, por. antr. Patrubavičius LPŽ II;

Skorwodziszki – antr. Skarvada LPŽ II; por. lit. barb. skarvada ‘patelnia’; biał. 
скаравада ‘patelnia’;

Słociszki – antr. Słota, Słot NP II, por. pol. słota ‘plucha, długotrwały deszcz’, por. 
biał. слата ‘słota’;

Uściszki – antr. Ustas LPŽ II, por. antr. Justas; por. antr. Uściec NP II; 

Wojtkiszki – antr. Vaitkus LPŽ II, antr. Wojtko, Wojtek : Wojciech SSNO VI, antr. 
Войтко : Войтех BA II;

Wołyniszki – antr. Wołyn, Wołyń NP II, por. też n. reg. Wołyń, ros. bолына ‘pistolet’.

W ten sposób tworzone nazwy występują jako rzeczowniki zbiorowe używane 
stale w liczbie mnogiej (por. Kondratiuk 1985, s. 202).

Jak pisze Kazimieras Garšva: 

Przyrostek toponimiczny -išk- posiadali jedynie Litwini. Według badań językoznaw-
cy J. Safarewicza na obecnym obszarze języka litewskiego za pomocą tego formantu 
utworzono od 12% do 45% nazw miejscowości należących do jednej gminy. Zatem 
na wschodzie, gdzie tego typu ojkonimy stanowią ponad 12%, język litewski mógł zo-
stać utracony niedawno, zaś tam, gdzie tego typu toponimy liczą 4–12%, znajduje się 
dawny obszar języka litewskiego (Garšva 2009, s.65)15.

W badanej gminie turgielskiej nazwy na -iszki (odapelatywne i odantroponi-
miczne) stanowią około 15%.

Według Jana Safarewicza, za pomocą wspomnianego sufiksu najliczniej były 
tworzone nazwy dzierżawcze – od nazwiska lub od imienia właściciela czy nazwy 
dworu, do którego należała miejscowość lub jej mieszkańcy, rzadsze były nazwy 
powstałe od zawodu, narodowości lub pochodzenia mieszkańców, bardzo rzad-
kie nazwy powstałe od hydronimów (zob. Safarewicz 1982, s. 57). 

Na drugim miejscu pod względem liczebności znalazł się formant -any, np.:

15 Tłumaczenie autorskie. Oryginał brzmi następująco: „Vietovardžių priesagą -išk turėjo 
vien lietuviai. Kalbininko Jano Safarevičiaus apskaičiavimu, dabartiniame lietuvių kalbos plo-
te šią priesagą turi nuo 12% iki 45% valsčiaus gyvenviečių. Taigi rytuose, kur šių oikonimų ne 
mažiau kaip 12%, lietuvių kalba galėjo būti prarasta neseniai, o kur šių vietovardžių 4–12%, yra 
senojo lietuvių kalbos ploto riba“ (Garšva 2009, s. 65).
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Kurmielany – antr. Kurmelis LPŽ I, lit. kurmis, kurmelis ‘kret, krecik’, por. antr. Kur-
mis NP I; 

Misiuczany – antr. Misiukas LPŽ II, por. antr. Misiuk NP II;

Niegibany – antr. Niegiba NP II;

Ślimiany – antr. Ślima16 NP II, por. też antr. Sliman, Szliman17 NP II.

Jan Otrębski pisze, że nazwy miejscowości utworzone za pomocą tego przy-
rostka są formami liczby mnogiej nazwisk na -(i)onis (por. Otrębski 1965, s. 204). 
Według Michała Kondratiuka, litewski formant -onis (l. mn. -onys) używany jest 
do tworzenia patronimików oraz do określenia nazw osób od miejsca zamieszka-
nia (por. Kondratiuk 1985, s. 204). 

Kolejny sufiks, za pomocą którego są tworzone nazwy miejscowości gminy 
Turgiele, to -uny, np. Ancuny – od antr. Anciūnas LPŽ I, Jankuny – od antr. Jankū-
nas LPŽ I, por. antr. Jankun NP I. Wyżej wspomniany badacz ten formant określa 
jako patronimiczny i podaje przykłady nazw utworzonych za jego pomocą, np. 
Jašiūnai : Jasiūnai w powiecie wileńskim (obecnie w rejonie solecznickim) po-
wstałe od antroponimu Jasiūnas (zob. Otrębski 1965, s. 207). 

Przyrostek -ulis natomiast służy do tworzenia form deminutywnych, a imiona 
na -ulis według Jana Otrębskiego występują również w funkcji nazwisk (zob. Otrębski 
1965, s. 128). Wśród badanych nazw mamy zaś m.in. następujące ojkonimy na -ule:

Mikszule – antr. Mikša, Mikšas LPŽ II, antr. Мiкша : Николай BA I; antr. Miksz, 
Miksza, Mikszo SSNO III; 

Ancule – antr. Ancas LPŽ I;

Bohdziule – antr. Bogdziul, Bohdziul NP I; por. antr. *Bagdžiulis /of . Bogdziul, 
Bohdziul LPŽ I.

Formant -ininkai (-eniki) jest typowym formantem toponimicznym. W gmi-
nie Turgiele jest jednak bardzo rzadki – reprezentuje go tylko jedna jednostka 
onimiczna Wołokieniki : lit. Valakininkai, por. antr. Valakas, Valaka LPŽ II.

Z kolei sufiks -ynas Jan Otrębski opisuje następująco:

(…) rzeczowniki na -ynas oznaczają przedmioty (w najogólniejszym znaczeniu tego 
wyrazu), którym towarzyszy pewien stosunek uczuciowy osób mówiących; są to 
więc z  jednej strony augmentativa, z drugiej zaś deminutiva. Należy przy tym jesz-
cze dodać, że pewną grupę wśród wyrazów deminutywnych stanowią patronymica. 
(…) Wśród wyrazów na -ynas nie brak nazw fizjograficznych oraz nazw miejscowości 
(Otrębski 1965, ss. 198–199). 

16 Od niem. antr. Schlimm.
17 Od niem. antr. Schliemann.
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Należy też wspomnieć, że za pomocą tego przyrostka są tworzone nazwy 
oznaczające pewne zbiory, np. beržynas ‘brzeźniak’ lub ‘miejsce, gdzie rośnie 
dużo brzóz’, knygynas ‘księgarnia’ lub ‘miejsce, w którym znajduje się dużo ksią-
żek’. W  omawianym zbiorze znalazł  się ojkonim Żagaryno – od antr. Žagaras 
LPŽ II lub lit. žagaras ‘chrust’ (por. Otrębski 1965, s. 198).

Za pomocą sufiksu -ejki została utworzona jedynie jedna nazwa: Łapiejki . 
Prawdopodobnie powstała ona jako nazwa pluralna od antroponimów z litew-
skim sufiksem -eikis, -eika o funkcji pejoratywnej: Lapeika, Lapeikis (por. Kondra- 
tiuk 1985, s. 205). 

Formant -uszki (-uškės)18 reprezentuje jeden onim: Borkuszki – od antr. Bar-
kas, Barkys, Barkus LPŽ I lub pol. bór, borek.

W badanym zbiorze znajdują się również nazwy zawierające litewskie przed-
rostki anta- (lit. anta-) oraz po- (lit. pa-). Za pomocą pierwszego prefiksu została 
utworzona nazwa zaścianka Antałanka – od lit. lanka ‘łąka’, za pomocą drugiego 
np. nazwa majątku Pobień – od hydr. lub ojk. Biena. Litewski prefiks pa- mają rze-
czowniki oznaczające miejsce, np. pamiškė ‘miejsce obok lasu’. Podczas procesu 
nominacji ojkonim Pobień (lit. Pabenė) prawdopodobnie oznaczał ‘wieś, majątek 
nad rzeką Bieną’, a onim Antałanka ‘zaścianek na łące’.

Wśród badanych ojkonimów występują także formacje hybrydalne. Pojęcie 
hybrydy językowej w odniesieniu do ojkonimów stosuję szeroko za Michałem 
Kondratiukiem. Jak pisze badacz:

Hybrydami w ojkonimii (…) mogą być zarówno nazwy złożone (composita) z dwóch 
lub kilku członów, z których każdy pochodzi z innego języka, jak i nazwy proste, czyli 
ich podstawa derywacyjna i formant toponimiczny (sufiks, prefiks albo przyimek) 
wywodzą się, należą do różnych języków (Kondratiuk 1986, s. 186).

W związku z powyższym wśród formacji hybrydalnych znalazły się ojkoni-
my motywowane słowiańskimi apelatywami bądź antroponimami, utworzone 
za pomocą litewskich przyrostków; ojkonimy zawierające w podstawie litewskie 
apelatywy bądź antroponimy, utworzone za pomocą słowiańskich formantów 
i ojkonimy złożone z dwóch rdzeni o różnym pochodzeniu językowym, np.:

Woroniszki – ros. ворона ‘wrona’ + bałtycki formant -iszki;

Jawidowszczyzna – lit. antr. Jovydas – jo- (joti ‘jechać konno’) + vyd- (iš-vydo 
‘zobaczył’), por. Jawid NP I;

18 Jan Otrębski w Gramatyce języka litewskiego nie analizuje tego formantu. Do litewskich 
formantów zalicza go Marija Razmukaitė, lecz nie opisuje (zob. Razmukaitė 1997).
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Wołkogule – ros. волк ‘wilk’, lit. vilkas ‘wilk’ i lit. gulėti ‘leżeć’ lub lit. guolis ‘legowi-
sko’; por. też lit. valka 1. ‘kałuża po deszczu’, 2. ‘miejsce błotniste, gdzie ciągle 
stoi woda’ i lit. gulėti ‘leżeć’ lub lit. guolis ‘legowisko’19;

Dagiesy Orłowskie – lit. degėsiai ‘zgliszcza’ oraz ojk. Orłowo; 

Łajbiszki Małe – pol. mały i ojk. Łajbiszki – od lit. antr. Laiba LPŽ II, por. lit. 
laibas ‘smukły’; 

Sankołaby – od antr. Sankus LPŽ II i lit. gwar. lobas ‘kotlina, wąwóz, dolina’; por. 
antr. Санька, Санькo : Aлександр BA I; por. antr. Sańko : Aleksander SSNO V.

Zjawiskiem wartym uwagi jest również wielomotywacyjność ojkonimów 
sygnalizowana już w niniejszym artykule podczas omawiania niektórych 
z nich. Za nazwę wielomotywacyjną należy uznać m.in. nazwę Kuty . Można ją 
wywodzić zarówno od apelatywów wschodniosłowiańskich, jak i  bałtyckich, 
por. biał. кут ‘kąt’, por. lit. kutas ‘kosmyk rozczochranej wełny, pakułów’; lub 
też od antroponimów, por. Kutas, Kutys LPŽ I, Kut, Kuty, Kuta NP I, Кутас, 
Кутасаў BA II. Obserwujemy zjawisko wielomotywacyjności na gruncie kilku 
języków. Ojkonim ten można zaliczyć zarówno do klasy nazw odapelatywnych, 
jak i nazw powstałych od antroponimów. Za bardziej prawdopodobną uznano 
hipotezę o pochodzeniu odapelatywnym ze względu na znaczenie podstawy 
słowiańskiej i typ miejscowości (zaścianek). Nie wykluczono jednak motywacji 
odantroponimicznej. Jako nazwę wielomotywacyjną można traktować również 
ojkonim Szutnie – od lit. antr. Šutinys, Šutinis LPŽ II lub od pol. antr. Szuć, Szu-
cień NP II, lub od lit. šutinys ‘potrawa z niewielkich kawałeczków mięsa’ DLKŽ. 
W danym wypadku za bardziej prawdopodobną hipotezę wybrano motywację 
odantroponimiczną. Do wielomotywacyjnych nazw miejscowych należy zali-
czyć też ojkonim Kowale – od pol. kowal lub antr. Kowal NP I, por. biał. каваль 
‘kowal’. W wypadku, gdy nazwę można zaliczyć zarówno do ojkonimów oda-
pelatywnych, jak i  odantroponimicznych, zaliczyłam ją do odapelatywnych, 
jeżeli mogła powstać od leksemu oznaczającego zawód, elementy flory i fauny, 
właściwości terenu (np. kształtu)20, w innych wypadkach znalazła się ona w kla-
sie nazw odantroponimicznych. Jeżeli do wyboru była klasa nazw utworzonych 
od słowiańskich apelatywów oraz klasa nazw utworzonych od bałtyckich ape-
latywów, ojkonimy zaliczyłam do klasy niejasnych nazw dwumotywacyjnych, 
np. Wilkiszki – od lit. vilkas ‘wilk’ lub antr. Vilkas LPŽ II; por. pol. wilk i antr. 
Wilk NP II. 

* * *

19 W przypadku drugiej hipotezy nie jest to hybryda językowa. 
20 Nie dotyczy nazw miejscowości będących formami liczby mnogiej nazwisk na -(i)onis .
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Analiza materiału wykazała, że wśród urzędowych nazw miejscowości przed-
wojennej gminy Turgiele przeważają ojkonimy derywowane słowotwórczo. Sta-
nowią one ok. 56% materiału. Na drugim miejscu plasują się nazwy niederywo-
wane słowotwórczo – ok. 29% materiału. Na trzecim miejscu znajdują się compo-
sita – ok. 15% materiału. 

Wśród nazw niederywowanych słowotwórczo najliczniejsze są nazwy po-
wstałe od apelatywów słowiańskich – 38 nazw. Dziewięć ojkonimów powstało 
od litewskich apelatywów. Pozostałe nazwy niederywowane zostały motywowane 
przez nazwy własne. 

Z kolei wśród ojkonimów derywowanych od nazw własnych przeważają ojko-
nimy odantroponimiczne – 91 nazw. 

W niniejszym artykule przedstawiłam hipotezy dotyczące etymologii i mo-
tywacji wybranych przedwojennych ojkonimów gminy Turgiele. Należy jednak 
zaznaczyć, że w wypadku wielu z nich wykrycie rzeczywistych motywacji nazew-
niczych wymaga o wiele głębszych badań – przejrzenia ogromnej liczby źródeł 
archiwalnych oraz przeprowadzenia badań terenowych, szczegółowego opraco-
wania nazw w ujęciu diachronicznym21. Jest to trudne, zwłaszcza w odniesie-
niu do małych miejscowości, które z biegiem lat się całkowicie wyludniły i nie 
przetrwały do dzisiaj. Niemniej jednak na podstawie zaprezentowanej w artykule 
analizy widoczne są charakterystyczne dla badanego pogranicza interferencje 
między językami słowiańskimi i językiem litewskim, zwłaszcza slawizacja nazw 
o genezie litewskiej, ich różnorodność, formy hybrydalne i wielomotywacyjność. 
Z kolei proponowane etymologie mogą okazać się przydatne w dokonaniu  szcze-
gółowej klasyfikacji strukturalnej badanych ojkonimów. 

Bibliografia 

Adamkovič, А. (2012). Toponimy i gidronimy s reliktami litovskogo âzyka v zapadnoj 
časti Glubokskogo rajona Vitebskoj oblasti Respubliki Belarusʹ, Latvijas Universitātes 
raksti, 772, 65-78: http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/lu-raksti-pdf/772-sejums/ [do-
stęp 25.05.2016].

Ananiewa, N. (1993). Mikrotoponimia w gwarach polskich pogranicza słowiańsko-bał-
tyckiego. W: S. Warchoł (red.), Systemy onomastyczne w słowiańskich gwarach miesza-
nych i przejściowych (37–48). Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Bacevičiūtė, R., Ivanauskienė, A., Leskauskaitė, A., Trumpa, E. (2004). Lietuvių kalbos 
tarmių chrestomatija. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla. 

21 Do opracowania w ujęciu diachronicznym są niezwykle przydatne również XVIII-wiecz-
ne i późniejsze księgi metrykalne parafii Turgiele.



Uwagi o etymologii i motywacji przedwojennych urzędowych nazw miejscowości… 585

Bіryla, M.V. i Vanagas, A.P. (1968). Lіtoўskіâ èlementy ў belaruskaj anamastycy . Minsk: 
Akadèmіâ navuk Belaruskaj SSR.

Buch, T. (1961). Litewskie nazwy miejscowości powiatu Sejny i Suwałki, Onomastica, VII, 
221–229.

Buch, T. (1966). Z badań onomastycznych w północnej Sejneńszczyźnie, Kalbotyra, XIV, 
31–35.

Chomiński, O. (2010). Obszar językowy litewski w państwie polskim 1927–1933, oprac. 
i podał do druku L. Bednarczuk. Acta Baltico-Slavica, 34, 197–261.

Garšva, K. (2009). LDK paribių vietovardžiai, W: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kal-
bos, kultūros ir raštijos tradicijos . Bibliotheca Archvi Lithuanici, VII, 59–70.

Garšva, K. (2019). Rytų Lietuvos oikonimai: kilmė, sandara, raida. http://lki.lt/wp-content/
uploads/2019/10/Vanago-konferencijos-prane%C5%A1im%C5%B3-TEZ%C4%96S.
pdf [dostęp 9.04.2022].

Juchniewicz, B. (2011). Krótki zarys dziejów parafii turgielskiej 1511–201122. 
Kondratiuk, M. (1974). Nazwy miejscowe południowo-wschodniej Białostocczyzny. Wro-

cław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Kondratiuk, M. (1985). Elementy bałtyckie w toponimii i mikrotoponimii regionu biało-

stockiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolinskich.
Kondratiuk, M. (1986). Bałtycko-słowiańskie hybrydy nazewnicze z formantami -i(z)na, 

-szczy(z)na, -icha na terenie Białostocczyzny. W: S. Warchoł (red.), Formacje hybry-
dalne w językach słowiańskich (185–198). Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodow-
skiej.

Otrębski, J. (1963). Slawizacja litewskich nazw wodnych i miejscowych. W: W. Doro-
szewski (red.), Z polskich studiów slawistycznych. Seria 2 . Językoznawstwo (267–286). 
Warszawa: Polska Akademia Nauk.

Otrębski, J. (1965). Gramatyka języka litewskiego . T 2 . Nauka o budowie wyrazów. War-
szawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Razmukaitė, M. (1998). Lietuvos priesaginiai oikonimai . Daktaro disertacija, Vilnius (rę-
kopis). 

Romańczuk, A. (2003). O adaptacji mikrotoponimów w warunkach dwujęzyczności. 
W:  A. Engelking i R. Huszcza (red.), Pogranicza języków, pogranicza kultur . Studia 
ofiarowane Prof . Elżbiecie Smułkowej (166–172). Warszawa: Wydział Polonistyki Uni-
wersytetu Warszawskiego.

Safarewicz, J. (1956). Litewskie nazwy miejscowe na -iszki, Onomastica, II, 15–63.
Safarewicz, J. (1982). Polskie nazwy miejscowe na -iszki, Język Polski, LXII, 98–101.
Tarvydas, S. (1958). Lietuvos vietovardžiai. Vilnius: Valstybinė politinės ir Mokslinės li-

teratūros leidykla.
Vanagas, A. (1970). Lietuvos TSR hidronimų daryba . Vilnius: Mintis.

22 Egzemplarz znajduje się w bibliotece gminy Turgiele.



Božena Žilo586

Žilo, B. (2020). Nazwiska mieszkańców parafii Turgiele i okolic w latach 1756–1766 – wy-
brane problemy badawcze. Prace Filologiczne, LXXV, cz. 2, 387–402.

Wykaz skrótów 

BMK – Baza Miejscowości Kresowych: http://www.kami.net.pl/kresy/ [dostęp 05.12.2015].
BA I – Biryla, M.V. (1966). Belaruskai͡a antrapanimii͡a . 1 . Ulasnyi͡a imȋony-mi͡anushki, 

imȋony na bats’ku, prozvishchy. Minsk: Navuka i tėkhnika.
BA II – Biryla, M.V. (1969). Belaruskai͡a antrapanimii͡a . 2 . Prozvishchy, utvoranyi͡a ad 

apeli͡atyŭnaĭ leksiki . Minsk: Navuka i tėkhnika. 
DLK – Keinys, S. (red.). (2006). Dabartinės lietuviu̧ kalbos žodynas. Vilnius: Lietuvių kal-

bos institutas.
LAG – Salnais, V., Maldups, A. (red.). (1931). Lauksaimnieku uncitu zemes īpašnieku ad-

resu grāmata. Rīgā: Valters un Rapa. 
LASŽ – Bikelis, P. (1976). Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas, 

t. II. Vilnius: Mintis.
LHEŽ – Vanagas, A. (red.). (1981). Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius: 

Mokslas. 
LKŽ – Balčikonis, J. (red.). (1941–2002). Lietuvių kabos žodynas, Vilnius: Mokslas.
LPŽ – Vanagas, A. (red.). (1985, 1989). Lietuvių pavardžių žodynas, t. 1–2. Vilnius: Mok-

slas. Pozyskano z http://pavardes.lki.lt [dostęp: 03.2016].
LVŽ – Bilkis, L., Maciejauskienė, V., Razmukaitė, M. (red.). (2008–2021). Lietuvos vieto-

vardžių žodynas. T. I–IV, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. 
MRB – Współczesna internetowa mapa administracyjna Białorusi: http://maps.by/map 

[dostęp 12.02.2016].
MRL – Współczesna internetowa mapa administracyjna Litwy: http://www.regia.lt/map/

salcininku_r [dostęp 05.12.2015].
NMP – Rymut, K. (red.). (1996–). Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. 

Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.
NNPBR – Liemciuhova, V. (red.). (2003–2010). Nazvy nasielienych punktaŭ Respubliki 

Bielaruś. Mіnsk: http://slounik.org/books [dostęp 01.15.2016].
NP – Rymut, K. (red). (1999, 2001). Nazwiska Polaków: słownik historyczno-etymologicz-

ny, t. 1–2. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.
SNNPGW – Šuba, P.P. (red.). (1982). Sloŭnik nazvaŭ nasielienych punktaŭ Hrodzienskaj 

voblasci. Mіnsk.
SSNO – Taszycki, W. (red). (1965–1987). Słownik staropolskich nazw osobowych, t. 1–7. 

Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich–Wydawnictwo PAN.



Uwagi o etymologii i motywacji przedwojennych urzędowych nazw miejscowości… 587

WMRP – GUS. (1938). Wykaz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, t. 1, Województwo 
wileńskie. Warszawa: GUS: http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=7592 [do-
stęp 20.11 2015]. 

Streszczenie

W niniejszym artykule zostały przedstawione uwagi o etymologii i motywacji urzędowych 
nazw miejscowości (ojkonimów) przedwojennej gminy w ówczesnym województwie wi-
leńskim, obecnie należącej do okręgu wileńskiego na Litwie oraz rejonu oszmiańskiego 
na Białorusi. Badane tereny to obszar intensywnych litewsko-słowiańskich kontaktów 
językowych i kulturowych, które miały i nadal mają duży wpływ na kształtowanie  się 
swoistych form nazw miejscowych. Materiały onomastyczne zostały wyekscerpowane 
ze źródeł przedwojennych. Na ich podstawie autorka przeanalizowała zebrane ojkonimy 
oraz podjęła próbę opisu podstawowych sposobów ich slawizacji.

SłOWA KLuCZOWE: ojkonimy, województwo wileńskie, pogranicze językowe, 
hybrydy, formanty
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instytucji czy stowarzyszenia, autor jest zobowiązany podać tę informację wraz 
z numerem grantu w przypisie.

4. Odpowiedzialność za zgodne z prawdą podanie informacji, o których mowa 
w pkt. 1)–3) spoczywa na osobie zgłaszającej tekst do redakcji.



Zasady przygotowania tekstu 

Komitet Redakcyjny „Prac Filologicznych” zwraca się z uprzejmą prośbą o prze-
strzeganie następujących zasad przy przygotowaniu artykułów:

1. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 20 ss. znormalizowanego tekstu (for-
mat A4, 30 wierszy na stronie, około 60 miejsc znakowych w wierszu, margines 
z lewej strony – 3,5 cm, zapisanego w formacie .doc, .docx lub .rtf).

2. Czcionka: Times New Roman, 12, interlinia – 1,5, cały tekst z wyjątkiem tytułu – wyju-
stowany. W wypadku użycia znaków specjalnych (np. fonetycznych oraz fontów nie-
łacińskich) prosimy o ich przesłanie lub dołączenie wersji artykułu w formacie PDF.

3. Prosimy o umieszczenie na początku artykułu po tytule angielskiego tłumaczenia 
tytułu i abstraktu w języku angielskim, a po nim mniejszą czcionką (Times New 
Roman, 10) słów kluczowych (do pięciu wyrazów) w języku polskim i angiel-
skim, które nie mogą powtarzać treści tytułu artykułu.

4. Prosimy o dołączenie do tekstu artykułu (w tym samym pliku na końcu) krótkie-
go streszczenia (do 10 wierszy) w języku polskim i w języku artykułu (o ile tekst 
nie jest w języku polskim lub po angielsku).

5. Prosimy o podanie w lewym rogu imienia i nazwiska (wersalikami), a w kolej-
nych wersach zwykłą czcionką (Times New Roman, 12) – nazwy reprezentowanej 
instytucji, a po niej w tym samym wersie po przecinku miejscowości, w następnych 
wersach adresu e-mail i numeru ORCID (www.orcid.org), jeśli został nadany. Prze-
słanie tekstu do Redakcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na  publikację 
tych danych.

6. Na końcu artykułu prosimy umieścić datę przesłania tekstu Redakcji.
7. Wyśrodkowany tytuł całości zapisujemy wersalikami (Times New Roman 14), 

wyrównane do lewego marginesu nienumerowane śródtytuły czcionką pogru-
bioną (Times New Roman, 12).

8. Jeśli w treści artykułu pojawiają się tytuły czasopism, podajemy je w cudzysłowie.
9. Kursywą wyodrębniamy wszystkie omawiane wyrazy, zwroty i zdania, ponadto 

tytuły artykułów, książek i ich części (rozdziałów), a także zwroty obcojęzyczne 
wplecione w tekst polski.

10. Krótsze cytaty wyróżniamy cudzysłowem, dłuższe zaś – czcionką Times New Ro-
man, 11, interlinia – 1.

11. Cytaty obcojęzyczne w artykułach polskich tłumaczymy na język polski. Tłuma-
czenie umieszczamy w przypisie dolnym.

12. Znaczenia wyrazów omawianych podajemy w cudzysłowach definicyjnych: ‘ ’.
13. Stosujemy dwa typy przypisów:

a. bibliograficzne – umieszczane w tekście w nawiasach zwykłych wg sche-
matu: nazwisko autora, rok wydania pracy oraz numer strony wg schema-
tu: (Strawson 1967, s. 37),

b. polemiczne czy wyjaśniające – przypisy dolne.
14. Wszystkie odnośniki bibliograficzne w tekście oraz bibliografia powinny być za-

pisane wyłącznie alfabetem łacińskim. Prosimy autorów o podanie transliteracji 



nazwisk, tytułów itp. zapisanych alfabetami niełacińskimi zgodnie z normami 
przyjętymi przez Bibliotekę Kongresu w Waszyngtonie: http://www.loc.gov/cat-
dir/cpso/roman.html (ALA-LC Transliteration System) lub https://www.translit-
teration.com/ w wersji dla uczonych.

15. W zapisie bibliografii prosimy o stosowanie zasad stylu APA 6th edition (Ameri-
can Psychological Association) zgodnie z poniższym schematem:

Monografia:

Karaś, H. (2012). Polska leksykografia gwarowa. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Po-
lonistyki UW.

Praca zbiorowa lub słownik pod czyjąś redakcją:

Sarnowska-Giefing, I., Graf, M. (red.). (2010). Miasto w perspektywie onomastyki i historii, 
Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Artykuł w czasopiśmie:

Bednarczuk, L. (1999). Litewsko-słowiańskie pogranicze językowe w pierwszej połowie 
XX wieku w świetle badań Olgierda Chomińskiego, Acta Baltico-Slavica, 24, 95-105.

(Jeśli artykuł posiada numer DOI należy go podać po ostatniej kropce w postaci 
zapisu: DOI: xxxxxx)

Rozdział w monografii:

Popowska-Taborska, H. (1999). Językowe wykładniki opozycji swoi – obcy w procesie two-
rzenia etnicznej tożsamości. W: J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata (61–68). 
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

Referat konferencyjny:

Kresa, M. (wrzesień, 2013). Między kiczem a autentyzmem – stylizacja na gwary podla-
skie w serialu „Blondynka” (reż . Maciej Gronowski). Referat wygłoszony na konferencji 
„Gwara i tekst”. Kraków.

Praca niepublikowana:

Kresa, M. (2007). Nazwiska mieszkańców parafii Stoczek w latach 1798-1850 i 1918-1945 
(niepublikowana praca magisterska). Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa.

Artykuł z czasopisma elektronicznego:

Śledziński, D. (2013, styczeń). Normalizacja tekstów w języku polskim – aspekty 
lingwistyczne, Kwartalnik Językoznawczy, 13, 1-22. Pozyskano z http://www.kwartjez.
amu.edu.pl/teksty/teksty2013_1_13/Sledzinski_edition.pdf [data dostępu: 21.09.2020].



Elektroniczna wersja książki drukowanej:

Skowronek, K. (2001). Współczesne nazwisko polskie: studium statystyczno-kognitywne 
[image/x.djvu]. Pozyskano z http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=2593&from=FBC 
[data dostępu: 21.09.2020].

Książka tłumaczona:

Wierzbicka, A. (2007). Słowa klucze . Różne języki – różne kultury (I. Duraj-Nowosielska, 
tłum.). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

16. Zakresy liczbowe (np. stron, lat itp.) podajemy wg wzoru: 75-90 (bez odstępów 
z dywizem) jednolicie w całym tekście i bibliografii.

17. W opisach bibliograficznych artykułów z czasopism i wydawnictw zbiorowych 
podajemy stronę początkową i końcową artykułu.

18. Przy dwóch autorach (redaktorach) podajemy oba nazwiska (np. Awdiejew i Ha-
brajska 2006), przy trzech autorach lub większej ich liczbie stosujemy skrót „i in.” 
(np. Dubisz i in. 1991).

19. Prosimy o stosowanie następujących skrótów słowników:

ESJPBań – A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, Warszawa 2000;
e-SXVII – Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku, red. W. Gruszczyń-

ski, Warszawa (https://sxvii.pl/);
ISJP – Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, Warszawa 2000;
KorBa – Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w . (do 1772 r .) (https://korba.

edu.pl/query_corpus/);
L – S.B. Linde, Słownik języka polskiego, Warszawa 1807-1814;
NKJP – Narodowy Korpus Języka Polskiego, www.nkjp.pl;
NSPP – Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 1999 

(i nast.);
SEJPBor – W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005;
SEJPBr – A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927 (i nast.);
SEJPS – F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1952;
SFraz –Słownik frazeologiczny języka polskiego, red. S. Skorupka, Warszawa 1974;
SGP – Słownik gwar polskich, opr. IJP PAN, Kraków 1979–;
SGPKarł – J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, Kraków 1900–1911;
SJPD – Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958–1969;
SJPSzym – Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1978–1981;
SPrasł – Słownik prasłowiański, red. F. Sławski, Wrocław 1974–2001;
SPXVI – Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa; Wrocław 1966;
SStp – Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, Kraków 1953–2002;
SW – Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki, 

Warszawa 1900–1927 (tzw. Słownik warszawski);
SWJP – Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996;
SWil – Słownik języka polskiego, opr. A. Zdanowicz i in.; Wilno 1861 (tzw. Słownik 

wileński);



USJP – Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003;
WSJP – Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki, Kraków 2007– (http://www.

wsjp.pl)
WSPP – Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2004.

20. Prosimy o składanie prac za pośrednictwem strony czasopisma: https://www.jo-
urnals.polon.uw.edu.pl/index.php/pf/about/submissions lub pocztą elektronicz-
ną: pracefilologiczne@uw.edu.pl.

21. Wszystkich Autorów prosimy o podanie tytułu naukowego lub zawodowego, na-
zwy i adresu reprezentowanego ośrodka naukowego, adresu prywatnego, numeru 
telefonu i e-maila na odrębnej stronie, dołączonej do artykułu.

22. Na odrębnej kartce prosimy też o dołączenie krótkiej notki biograficznej, w której 
zostaną uwzględnione informacje o tytule naukowym, stanowisku, zainteresowa-
niach naukowych Autora.

23. Wykorzystane w artykule zdjęcia prosimy dołączać również jako oddzielne pliki 
w formacie jpg, tif, bmp w rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Prosimy o każdo-
razowe wskazanie źródła (autora) fotografii i innych elementów wykorzystanych 
w artykule.

24. Teksty będą poddawane dalszej procedurze recenzenckiej i wydawniczej tylko 
w wypadku uwzględnienia wszystkich powyższych zasad.

25. Korektę autorską prosimy wykonywać na plikach PDF z użyciem programu do 
edycji tych plików (np. Adobe Reader X i nast.).

26. W wypadku pytań prosimy o kontakt drogą e-mailową: pracefilologiczne@uw.edu.pl.
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